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  �سم هللا الرمحن الرحمي                             
  ))       َ َأ إ َِْ َُاََ َذاا إَُآ َِا َأ َ

 َْْ َُُه  َوُُ     ََُ نأ ٌِ َبَ َو  لَِْ ٌِ

 َو َُر َا ََو َا َِْ يِا َُِْو َُْ  ُا ََُ َ

    َِ ْوأ ًَِ َا َِْ يَِن ا ن  ًَْ ُِْ ََْْ

 ََُِْ  أن ُِْْ َُ ُِ َوَِْ ُِل َواَُْْوا     أْو

       ٌَُ َُْر َمَ ْ ن  َِْر ِ ََْ

   َُاَْإ َِ ناِء أََا َِ َنََْْ ِ نَأََْوا

 َُاَْإ ََُ         ا  َوُُد َ َذااُء إَََب اَ ى  َوَْا

 ِا َِ َأ َِْذ َِِأ ا إًِ ْوا أًَِ ُهَُُ نا أَُْ

    ةََِ َرةَِ َنَ نأ ا  إََُْ أ ْدَمَدِة َوأَِ ََُوأ

ُ    َََُْْ َذاوا إَُْوأ  ََُُ ٌح أَُ َْْ َْ ََْْ َوَمُِ

  َا اَوا  ِْ ٌقُ ُم اََ نَوإ  ٌَ َو ٌِ رَُ َو

َ ٍْءَ ِ َُوا  ُا ََُُُوِ .((  

                                                                                                              

                                                                       ا ق ا  

 ة ،ارة ا282. 
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 داءإه   
 

  :أهدي هذا العمل إلى

 .والداي الکریمین أطال هللا فی عمرهما        

 ...إخوتی � باسمه    

 زوجتی وأبنائی  نور لله طریقهم بالعلم   

م             والإیمان وسدد خطاهم وجعله    

 .خلف وخیر سندخیر 
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 و   
لحمد للـه الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم یعلم، ا

الذي علیه تو�ت وإلیه أنبت فی إنجاز هذا العمـل فهـو المـنعم 

والذي وفقنی ویسـر لـی أمـري   ،ء والمتفضل قبل أي شی

بما جاد لی بما قدمته ش� وموضوعا، فاللهم لک  واسع الحمد وعظـیم 

   .الشکر على إعانتی  وتیسیر أمري

بحمـاوي : ذ الـدکتوروبعد فأتوجه بواجب التقدیر والعرفان للأستا      

الشریف ،والدکتور حاج سودي محمد  على إشرافهم علـى هـذا 

العمل والذین لم یدخروا جهدا فی إسداء النصائح والتوجیهات فی 

تصویب ما �ن یلزمه الصواب فی هذا العمل ش� ومضمونا ، فلهم 

  .� الشکر وجزاهم هللا عنا خیرا

أعضـاء فریـق التکـوین برئاسـۀ کما أتوجه بالشکر والتقدیر لجمیع      

الأستاذ الدکتور مصري مبروك، � حسب رتبته ومقامـه، علـى مـا 

قدموه لنا من نصائح وتوجیهات طیلۀ مرحلۀ التکـوین فلهـم � 

  .التقدیر

کما ال یفوتنی توجیه خـالص الشـکر والتقـدیر واالحتـرام لأعضـاء        

غنـی دلیلـۀ علـى لجنۀ المناقشۀ  وعلى رأسهم الأستاذ ه الـدکتوره م
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تفضلهم بقبول مناقشۀ هذه الرسالۀ، وما أثروا به هذا الموضوع من 

  .مالحظات قیمۀ وتوجیهات صائبۀ ، ساهمت فی إخراج هذا العمل 

کما أخص بشکري وامتنانی ل� من مد لی ید العون ولو         

ب�مۀ تشجیع أو توجیه، سـاهمت ولـو بقـدر بسـیط فـی إتمـام هـذه 

  .الرسالۀ

  ...إلى � هؤالء شکرا لکم                                                    

  .الباحث                                                            

                                   مصطفى   سلیمــــــانی                                                        
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 االختصارات أهم قائمة

Liste Des Principales Abréviations  

  أوال االختصارات باللغة العربية

  القانون املدين اجلزائري  ق م ج

  القانون التجاري اجلزائري  ق ت ج

  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  وإ.م .إ.ق

  قانون اإلجراءات اجلزائية  ج.إ.ق 

  اتقانون العقوب  ق ع

  القانون املدين الفرنسي   ق م ف

  املادة  م

  الصفحة  ص

  الفقرة  ف 

  اجلزء  ج

  البند  ب 

  

  االجنبيةثانيا االختصارات باللغة  

Article  Art  

Conseil Européen. CE  

Cour de cassation chambre civile  Civ  

Cassation  Cass  

La Communauté économique européenne  C EE   

electronic identification and trust services  Eidas  
Electronic :Signatures in Global National 
Commerce Act  

ESIGN  

Organisation internationale de normalization  ISO  

La même reference  Ip Id  
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Ouvrage Précédemment cite  op .cit   
Paragraphe  P  

Uniform Electronic Transactions Act  UETA  
l'Union européenne  U E   
Against  VS  
signature électronique  S E  
Electronique commerce  E C  
certificat électronique  C E 

Organisation for Economic Co-operation and 
Development  

OECD  

World Trade Organisation  WTO  
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  :مقدمة-

نظمتــه الشــريعة يشــغل علــم اإلثبــات حيــزا مهمــا مــن الدراســات واألحبــاث القانونيــة ، حيــث 

كــان وال يــزال حمــل اهتمــام مجيــع التشــريعات الوضــعية، وحمــل اإلســالمية برســم حــدوده وأحكامــه، و 

االجتهـــاد الفقهـــي الغـــريب منـــه والعـــريب، لـــذا فقـــدت أرســـت لـــه التشـــريعات قواعـــد وضـــوابط تـــنظم 

ه مشــــددة علــــى إثبــــات بعــــض التصــــرفات القانونيـــة بطــــرق خاصــــة، وتنظــــيم الــــبعض اآلخــــر أحكامـــ

  .بأحكام وضوابط تتالئم وطبيعة كل عالقة قانونية

هو إقامة أو تقدمي الدليل على احلق املدعى به، وخيتلف عنـه اإلثبـات  و اإلثبات بصفة عامة

ليل أمــام اجلهــات القضــائية املختصــة يف احملــيط القــانوين ، والــذي  وصــف بأنــه إقامــة احلجــة أو الــد

بالطرق احملددة قانونا على قيام واقعة قانونية أو تصـرف قـانوين  ترتبـت بوجـوده آثـار قانونيـة، حيـث 

  .1أن هذا األخري يتم أمام القضاء وبطرق حمددة، بينما اإلثبات العام طليق من القيود

 إثبــات الرابطــة املباشــرة بــني ويتضــح دور القضــاء  يف اإلثبــات مــن خــالل ســعي القاضــي إىل 

الوســـيلة واحلـــق، و حتكمـــه يف ذلـــك األدلـــة احملـــددة قانونـــا، والـــيت يقـــدمها اخلصـــوم وفقـــا لإلجـــراءات 

فـاحلقوق  2القانونية، وال ميكـن للقاضـي أن يطـرح دلـيال مل يقـدم أمامـه مـن قبـل اخلصـوم يف الـدعوى

بـالطرق  بني صاحب احلق واملدعى عليـه بـاحلقاملراد إثبا�ا إذا أقيمت وتبينت احلجية على إنشائها 

 .فال ضرورة لتدخل القضاء يف إثبا�ا الودية

ونظــرا لألمهيــة اجلليـــة لنظــام اإلثبــات،  ووعيـــا بالــدور الكبــري هلـــذا األخــري بتنظــيم املعـــامالت  

وعلـى  وإثبات احلقوق، أوىل الفقه والتشريعات اهتماما كبريا هلذا ا�ال منذ بداية تشكل ا�تمعـات

عرفــت وســائل اإلثبــات تقنينــا وتنظيمــا حمكمــا، فاختلفــت الــنظم القانونيــة  بــني  مــر العصــور  حيــث 

  األقرب إىلوالقائم على عدم تقييد حرية القاضي يف تقدير الدليل  اإلثبات احلرنظام ثالثة أنظمة، 

ـــــه األنظمـــــة  كشـــــف احلقيقـــــة واســـــتكمال مـــــا نقـــــص مـــــن أدلـــــة مقدمـــــة مـــــن اخلصـــــوم، وأخـــــذت ب

وهــو نظــام حيــدد طــرق اإلثبــات الــيت جيــب إتباعهــا  ســواء  ،ونظــام اإلثبــات املقيــدنكلوإمريكيــة ، األ

                                                 
، )آثار االلتزام –نظرية  االلتزام بوجه عام ، اإلثبات(الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق  أمحد السنهوري،  - 1

  .13.14، ص1968دار النهضة العربية، القاهرة مصر، اجلزء الثاين ، سنة ،
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت لبنان، دون رقم طبعة، بدون التجاريةاإلثبات في المواد المدنية و نبيل إبراهيم سعد،  - 2

  .9سنة نشر، ص



  مقدمة

 

 
2 

للقاضي أو اخلصوم وال جمال للخروج عنه وال يكون فيه للدليل قيمة إال اليت حددها القـانون، فيمـا 

الىف السـلبيات فيأخـذ إجيابيا�مـا ويـت يف اجلمـع بـني النظـامني السـابقني نظام اإلثبات املختلطيتميز 

فهو  حيدد طرق اإلثبات إال انه يشدد على بعضها، ومينح القاضي سلطة تقديرية يف تقدير بعضها 

، وكغريه من التشـريعات نظـم  املشـرع اجلزائـري اإلثبـات يف مـواد متفرقـة  مـن القـانون اخلـاص 1اآلخر

 58 -75األمـــر  وأعتمـــد يف ذلـــك  املـــذهب املخـــتلط حيـــث حـــدد طـــرق إثبـــات املـــواد املدنيـــة يف

، فيمـــا أطلـــق احلريـــة يف  350إىل  323املتضـــمن القـــانون املـــدين  املعـــدل واملـــتمم، يف املـــواد مـــن 

املتضــــمن القـــانون التجــــاري املعــــدل واملــــتمم  59-75اإلثبـــات يف املــــواد التجاريــــة بنصـــوص األمــــر 

 –2 ،بســـندات رمسيــــة -1:كـــل عقــــد جتـــاري  يثبـــت"منــــه والـــيت تـــنص علــــى  33وخصوصـــا املـــادة 

بالبينــة أو  اإلثبــاتب –6 ،بــدفاتر الطــرفني –5 ،بالرســائل –4 ،فــاتورة مقبولــة –3 ،ســندات عرفيــة

 ." بأي وسيلة أخرى إذا رأت احملكمة وجوب قبوهلا

وقد أخذ اعتماد هذه الوسائل  التقليدية حيزا زمنيا ال يستهان به، وكانت والزالت حتوز قـوة 

إلثبـــات، ذلـــك أن التطـــور العلمـــي والتقـــين الـــذي اكتســـح مجيـــع قانونيـــة ودورا مل ترتاجـــع أمهيتـــه يف ا

ا�ـــاالت مبـــا فيهـــا املبـــادالت التجاريـــة، أفـــرز وســـائل جديـــدة ذات صـــبغة إلكرتونيـــة أملتهـــا الضـــرورة 

 .امللحة للمرحلة يف ظل التعامل مع بيئة إلكرتونية سيطرت على كل ا�االت يف بقاع املعمورة 

، حيــــث  اإللكرتونيــــة واالتصــــاالتاســــعة يف جمــــال التعــــامالت �ضــــة و  يعــــيش  العــــامل اليــــومف

 واملعـــــامالت يف مجيـــــع امليـــــادين االتصـــــاالتمـــــادة أصـــــيلة يف جمـــــال  اإللكرتونيـــــةأضـــــحت الوســـــائل 

ــــه مــــن ســــرعة وعمــــق  والثقافيــــة، جتماعيــــةواالاالقتصــــادية  يف الوقــــت  قتصــــاداو وذلــــك ملــــا تتميــــز ب

وبـــات األفـــراد  ،جتمـــاعياالللتواصـــل  اإللكرتونيـــةئل مـــن أهـــم الوســـا اإلنرتنـــتويعتـــرب  ،والتكـــاليف 

  . قتصاديةاالمدنيني  يستعملون هذه الوسيلة لتلبية حاجا�م  أوواملؤسسات جتار 

أضـحت املعـامالت والعقـود التجاريـة تـربم عـن بعـد دون  ،اإللكرتونيةتوسع دائرة املعامالت بو 

د مـن حمـل إقامتــه يف موطنـه مـع متعامــل عـائق مهمـا بعــد مـوطن األطـراف، حيــث يـربم املتعامـل العقــ

أو  اإللكــرتوينعــن طريــق الربيــد  ومــوطن أخــر قــد يبعــد عنــه بــآالف األميــال، ،أخــر يف مكــان أخــر

ـــات رقميـــة أو موقـــع، أو رســـالة  اإللكرتونيـــةالرســـائل  دون معرفـــة هـــذا الشـــخص إال عـــن طريـــق بيان

                                                 
1
،مركز )دراسة مقارنة(الحجية القانونية للمستندات االلكتروني بين الفقه االسالمي والقانون الوضعيخالد حسن أمحد، - 

  .10ص،2016ة الدراسات العربية للنشر والتوزيع ،مصر ،الطبعة االوىل ، سن
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لكرتونيـة والـيت توسـعت بفضـل تطـورا حيث أطلق على هذا النوع من املعامالت العقود االإلكرتونية 

 .لوسائل  وبفضل ميزا�ا اليت ختدم كثريا املبادالت التجارية

 : الدراسةأهمية -

أصـــبحت جـــل التعاقـــدات التجاريـــة أو يف جـــزء منهـــا تســـتعمل وســـائل إلكرتونيـــة، ســـواء يف 

أصبح التعامـل �ـا شـرط يف يف املسائل املالية املصرفية، أو التبليغ أو الدفع والتسديد، بل  أوالتعاقد 

حقـوق املتعـاملني واملتعاقـدين �ـذه  محايـة لتـزاماإمتام بعض املعامالت يف الكثـري مـن الـدول، فيفـرض 

للحفـاظ علـى احلقـوق، بـل  يف هـذه البيئـة اجلديـدة اإلثبـاتالوسائل إعطاء األمهية القصوى  ملسـالة 

مثــل قــانون األونســيرتال  ،مليــة قــوانني خاصــةهلــا التشــريعات الوطنيــة والدوليــة واملنظمــات العا أفــرزت

، وذلــــك 2 اإللكــــرتوينللتوقيــــع  النمــــوذجيو قــــانون األونســــيرتال  1اإللكرتونيــــةللتجــــارة  النمــــوذجي

  .لتشريعات املنظمة ملثل هذه املسائل ا يف ملساعدة الدول لتحديد املواد الواجب تضمينها

ما كبــــريا يف جمــــال املبــــادالت ورغــــم أن بعــــض الــــدول وخصوصــــا الغربيــــة منهــــا، ســــجلت تقــــد

والتجارة اإللكرتونية فضال على ريادة بعض الدول عربيا يف هذا ا�ال مثل اإلمارات العربية املتحدة  

ــــب القانونيــــة واإلجرائيــــة والتنظيم ــــال يــــزال  هنــــاك  الكثــــري مــــن اجلوان ة،  غــــري ُمدرَكــــة للكثــــري مــــن ي

صوصا مسـتخدمي الـدول احلديثـة العهـد بالتعامـل مـع املستهلكني املستعملني للبيئة اإللكرتونية، وخ

هـــذا القطـــاع وجهلهـــم  بالتعامـــل التجـــاري بوســـائل االتصـــال الرقميـــة، ومنهـــا اجلزائـــر الـــيت مل  تضـــع 

 04-15تشــريعات خاصــة جامعــة تــنظم هــذا ا�ــال إال  يف الســنوات األخــرية، بصــدور  القــانون 

واملرسوم  لكرتونيني، واملرسومان التنفيذيان املنظمان له ،املتعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق اإل

احملـــدد لتنظـــيم املصـــاحل التقنيـــة واإلداريـــة  25/04/2016، املـــؤرخ يف 134-16التنفيـــذي  رقـــم 

، 135-16املرســــوم التنفيــــذي رقــــم   للســـلطة الوطنيــــة للتصــــديق اإللكــــرتوين وســــريها ومهامهــــا، و

يعـــــة الســـــلطة احلكوميـــــة للتصـــــديق اإللكـــــرتوين وتنظيمهـــــا احملـــــدد لطب 2016أفريـــــل  25املـــــؤرخ يف 

احملدد لكيفيات حفظ الوثيقة املوقعة إلكرتونيا، املؤرخ ، 142-16رقم  املرسوم التنفيذيف وسريها،

املتعلـــق بالتجـــارة اإللكرتونيـــة، رغـــم أن كانـــت هنــــاك  05-18وتـــاله القـــانون 2016مـــاي  5يف 

  .ضوعنصوص متفرقة تعاجل بعض جزئيات هذا املو 

                                                 
  .1996جوان 12املؤرخ يف  ،مع دليل االشتراع جي بشان  التجارة اإللكترونيةذقانون األونسيترال النمو  -  1
  .2001جويلية  5املؤرخ يف  ،مع دليل االشتراع  جي بشأن التوقيعات اإللكترونيةذقانون األونسيترال النمو   - 2
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ــــــة للتعــــــامالت  ــــــب القانونيــــــة واإلجرائي ــــــون اجلوان فــــــالكثري مــــــن املتعــــــاملني واملســــــتهلكني جيهل

اإللكرتونيــــة وكيفيـــــة محايـــــة حقــــوقهم وإثبا�ـــــا،  وأمهيـــــة األدوات الفاعلــــة يف التجـــــارة عـــــرب الوســـــائل 

أبـراز ذلــك  اإللكرتونيـة،  ودورهـا يف إثبـات تعــامال�م الـيت متـت يف هــذه البيئـة، لـذا كـان مــن األمهيـة

 .من خالل مراحل هذا البحث

  :أسباب اختيار الموضوع-

اإللكرتونيـــة موضـــوع جيـــذب أي باحـــث وقـــارئ، فهـــو موضـــوع متجـــدد ال موضـــوع التجـــارة  

ميكـــن أن نصـــفه بالقـــدمي وال باحلـــديث، حيـــث أن  بعـــض وســـائل التعاقـــد اإللكـــرتوين، ال ميكـــن أن 

عضــها مـرت علــى ظهورهــا  فـرتة مــن الــزمن ليســت نصـفها باحلديثــة كالفــاكس والـتلكس واهلــاتف، فب

 1876باهلينــة، وال ميكــن أن نصــفها بالقدميــة ألنــه يــتم حتــديثها  وتطويرهــا بصــورة متغــرية، فهــاتف 

لـــيس هـــاتف اليـــوم، والـــذي أصـــبح وســـيلة اختصـــرت جمموعـــة وســـائل يف وســـيلة واحـــدة، وفـــاكس 

وسائل تواصـل واتصـال حديثـة  ليس فاكس القرن الواحد والعشرين، فضال عن ظهور عدة 1843

  .مثل اإلنرتنت والذي كان ثورة تكنولوجية بكل املقاييس ، والذي مسي بالعامل االفرتاضي

هــذه الوســائل غــزت عــامل التجــارة، وأصــبحت فضــاء لعــرض اخلــدمات والســلع وإبــرام العقــود 

ت، وخيتار منها فأصبح املستهلك  عن طريق اإلنرتنت مثال يعاين عدة مواقع لعرض السلع واخلدما

األجود واألحسن القتنائه، ويربم عقد الصـفقة دون التالقـي املـادي املتعاقـدين يف جملـس عقـد واحـد 

وأصــبح مــن يقطــن يف النصــف الشــمايل مــن العــامل يتعامــل مــع مــن يقطــن يف النصــف اجلنــويب بــدون 

ريا وممارســة  حضــور مــادي  وبضــغطة زر، ممــا جعــل انتشــار هــذا النــوع مــن التجــارة يشــهد توســعا كبــ

  .متزايدة من طرف األشخاص يف كل بقاع العامل، بطريقة سهلة وبدون حواجز

الكبري  للتجارة اإللكرتونية، والـيت بلغـت املعـامالت �ـا إىل مليـارات الـدوالرات االنتشار هذا 

ينا والطريقة اخلاصة اليت تتم �ا بني متعاقدين من حيث املكان، والزمان يف بعض األحيـان، ولـد لـد

رغبــــة شخصــــية يف البحــــث عــــن  الضــــمانات الــــيت جعلــــت املســــتهلك والتــــاجر يثــــق يف مثــــل هــــذه 

الوســائل، وكيــف يثبــت هــذا النــوع مــن املعــامالت حلمايــة حقوقــه املاديــة،كما أن االنتشــار الواســع 

الســـــتعمال  الوســـــائل اإللكرتونيـــــة يف التعاقـــــد والتحـــــديثات املتجـــــددة و املتســـــارعة هلـــــذه الوســـــائل 

  .ي  البحث املستمر واملواكبة  التشريعية للتطورات التشريعية يف هذا ا�التستدع
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  :أهداف الدراسة-

لتبيــان وتوضــيح جمموعــة مــن النقــاط الفاعلــة والــيت تســتجيب كانــت دراســتنا هلــذا املوضــوع، 

طرق ووسائل إثبـات العالقـة التجاريـة الـيت تـتم عـن  الكشف عنواملتمثلة يف  لإلشكاليات املطروحة

ــــة، وأمههــــا احملــــرر والتوقيــــع االلكرتونيني،حيــــث ســــنبني الطبيعــــة اخلاصــــة ط ريــــق  الوســــائل اإللكرتوني

للمحرر اإللكرتوين، من خالل خمتلف الصيغ اإللكرتونيـة احملـددة لـه ومـدى حجيتهـا يف اإلثبـات يف 

توقيـع اإللكـرتوين  التشريعات املقارنة والقانون اجلزائري باإلضافة إىل الوقوف على  التنظيم القانوين لل

كوسيلة إثبات وأمهيته وحجيته يف اإلثبات ، ككيان مستقل عن احملرر اإللكرتوين من حيـث القيمـة 

  .الثبوتية واألمهية الكبرية املمنوحة له من القوانني الدولية والوطنية

كمــا نرمــي أيضــا إىل إبــراز مــدى حتقيــق هــذه الوســائل للتعــادل الــوظيفي مــع نظري�ــا التقليديــة 

ـــري باجلوانـــب القانونيـــة واإلجرائيـــة لتوظيـــف هـــذه  ويف كـــل ذلـــك تبيـــان مـــدى إحاطـــة املشـــرع اجلزائ

الوســائل، مقارنــة مــع التشــريعات األخــرى وإبــراز أوجــه القصــور يف ذلــك إلتاحــة إعطــاء حلــول مــن 

  .طرف الباحث  تكون كإضافة لدراسات سابقة أو متهيد لدراسات مستقبلية

  :الدراسات السابقة -

ظر للتطـــورات املتجـــددة يف هـــذا املوضـــوع كانـــت هنـــاك دراســـات عديـــدة  خبصـــوص هـــذا بـــالن

فلـم يكـن هنـاك  ،بصـفة عامـة  اإللكـرتوينيف التعاقـد اإلثبـات  مسألةكان يعاجل   أغلبهاإال أن  ا�ال

إال مـــــا أحصـــــيناه يف بعـــــض  بصـــــفة خاصـــــة، اإللكرتونيـــــةيف عقـــــود التجـــــارة اإلثبـــــات تركيـــــز علـــــى  

  : الدراسات ومنها

هالة مجال الدين حممد حممود، أحكام اإلثبات يف عقود التجارة اإللكرتونية، دار النهضـة العربيـة  -

  .2013للنشر والتوزيع، مصر، سنة 

زيــاد خليــف العنــزي، املشــكالت القانونيــة لعقــود التجــارة اإللكرتونيــة مــن حيــث اإلثبــات والزمــان  -

  .2010وىل واملكان، دار وائل للنشر،األردن، الطبعة األ

صــاحل علــي بــن محــد احلراصــي، اإلثبــات يف عقــود التجــارة اإللكرتونيــة، مؤسســة حــورس الدوليــة  -

  .2009للنشر والتوزيع، مصر، سنة 

فهذه الدراسات  تناولت املوضوع يف حدود اإلطار القانوين للقـوانني الداخليـة  للبلـدان الـيت  

  . ينتمي هلا واضعيها 
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يف املســائل املدنيــة والتجاريــة، أطروحــة دكتــوراه، ختصــص قــانون   لكــرتويناإل اإلثبــات حــزام فتيحــة، -

. 2016-2015، اجلزائــر، السـنة اجلامعيــة ،) يوسـف بــن خـدة( 1جامعـة اجلزائــر  كليـة احلقــوق،

ورغــم أن الباحثــة تناولــت أهــم جوانــب املوضــوع، إال أن الدراســة كانــت قبــل صــدور قــانون التجــارة 

  .05-18اإللكرتونية 

حممـــد رضـــا، إشـــكالية إثبـــات العقـــود االلكرتونيـــة ، رســـالة دكتـــوراه يف القـــانون اخلـــاص، كليـــة  أزرو-

  2016-2015احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان ، السنة اجلامعية 

مللــوم كــرمي ، اإلثبــات يف معــامالت  التجــارة اإللكرتونيــة بــني التشــريعات الوطنيــة والدوليــة، مــذكرة -

جســتري، ختصــص قــانون التعــاون الــدويل، كليــة احلقــوق جامعــة مولــود معمــري، تيــزي وزو، تــاريخ ما

  .2011املناقشة سنة 

 . 05-18وهذه الدراسات لباحثني جزائريني أجنزت أيضا قبل صدور  قانون التجارة اإللكرتونية 

  : الدراسةإشكالية -

كـان هنـاك إذ أنـه كمـا   اإللكرتونيـة،التعامل بالوسائل اليت تشوب  والتهديدات نظرا للمخاطر

   حتفـظ وختـوف كبـريقفزة يف جمال تسريع املعامالت التجارية  وتذليل املسـافات والعقبـات، صـاحبها 

مـن هـذا النـوع مـن العقــود  وخصوصـا أن املتعامـل ال يتعامـل مــع شـخص طبيعـي  مباشـرة ، ووجــود 

ممـا يضـع مل غري واثق من ضـمان حقوقـه ، وسيط إلكرتوين أو موقع إلكرتوين غري مادي جيعل املتعا

 : رئيسـية  يستوجب طرح إشكالية شكاليت تتميز �ا املعامالت التجارية حمل  واألمانعنصر الثقة 

ــــةيف  عقــــود التجــــارة  لإلثبــــات مــــا هــــي الوســــائل القانونيــــة يف ظــــل  ومــــا مــــدى حجيتهــــا اإللكرتوني

  يف املادة التجارية ؟ اإلثباتخصوصية 

  :د من اإلشكاليات الفرعية ما يطرح العدي

  ؟الوسائل التقليدية أداءمدى تطابق األداء الوظيفي هلذه الوسائل مع  ما -

  ؟املطلوب يف املعامالت التجارية واألمانالثقة  هذه الوسائل هل أعطت -

 ؟وتأمينها اإللكرتونيةما مدى متاشي املنظومة التشريعية اجلزائرية مع  حتديات جتسيد التجارة  -

  :صعوبات الدراسة -

اجلزائريـة يف هـذا  الكتـب املتخصصـةيف قلـة  تلدراسة هـذه اإلشـكالية واجهتنـا صـعوبات متثلـ

  يف اليت عاجلت اإلثبات االلكرتوين ةـــــــاالجتهادات واألحكام القضائي انعداما ملسنا ــــــا�ال،كم
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  .التجارة االلكرتونية نياجلانب اجلزائري نظرا حلداثة قانون

  :جال الدراسةم-

ســـنركز دراســـتنا علـــى وســـيليت إثبـــات، تعتـــربان األكثـــر طرحـــا لإلشـــكاالت القانونيـــة واألكثـــر 

والتوقيــــع اإللكــــرتوين ، فــــرغم أن ) املســــتند اإللكــــرتوين(ومهــــا احملــــرر االلكــــرتوين  انتشــــارا واســــتعماال 

ميزة واخلاصة للعقود  التجاريـة اإلثبات يف املواد التجارية خيضع ملبدأ حرية اإلثبات ، إال أن البيئة امل

وصـعوبة إعمـال   1االلكرتونية حالت دون إعمال بعـض وسـائل اإلثبـات التقليديـة كاملعاينـة واليمـني

الوسائل األخرى ، وتعترب احملررات االلكرتونية  و التوقيع اإللكرتوين يف العقود اإللكرتونية الوسيلتان 

د، واللتــان تتماشــيا مـــع خصوصــية العقــود التجاريــة الـــيت الفعالتــان  يف إثبــات هــذا النــوع مـــن التعاقــ

تعتمــد علــى الســرعة واالئتمــان، فإرســال مســتند إلكــرتوين أســرع وأبســط بكثــري مــن اســتقدام شــاهد 

للشهادة إلكرتونيا أو خبري لتقدمي تقريره، إذ حتتاج العملية إىل معدات وأجهزة متخصصة ، وينطبق 

  .الشخص اإلدالء به أمام القاضي أو هيئة التحكيماألمر على اإلقرار الذي يتطلب من 

كمـــا ســـنركز  يف دراســـتنا علـــى ثـــالث تشـــريعات مقارنـــة ، القـــانون الفرنســـي القتبـــاس املشـــرع 

اجلزائري الكثري من األحكام التشريعية منه، وكذا تقدمه التشـريعي والعملـي يف هـذا ا�ـال، والقـانون 

جــارة االلكرتونيــة يف  الشــرق األوســط ومشــال إفريقيــا، والقــانون اإلمــارايت لريــادة دولــة اإلمــارات يف الت

األردين لتميــــز بعــــض أحكــــام قانونــــه للمعــــامالت االلكرتونيــــة يف هــــذا ا�ــــال، وسنشــــري يف بعـــــض 

ــــى ســــبيل  احلــــاالت اخلاصــــة لــــبعض التشــــريعات والــــيت كــــان هلــــا إنفــــراد خــــاص بــــبعض املســــائل عل

  .االستشهاد

  : منهج الدراسة-

  : دراسة على املناهج التاليةأسسنا هذه ال

إثبــــات عقــــود التجــــارة  الــــيت ميكــــن اعتمادهــــا يف لوســــائلا ماهيــــة، حيــــث نبــــني فيــــه وصــــفياً منهجــــا 

املعـامالت االلكرتونيـة   يف تأمني ومحايـة الثبوتية وفعاليتها تقييم مدى حجيتهالوحتليلي  ، االلكرتونية

                                                 
1
 1امعة اجلزائر جل ،كلية احلقوققانون،ختصص  ، أطروحة دكتوراه،ائل المدنية والتجاريةاإلثبات اإللكتروني في المس ،حزام فتيحة - 

  .137ص ،2016- 2015،السنة اجلامعية ،اجلزائر ،)يوسف بن خدة(
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يف التشـريع اجلزائـري والتشـريعات وحجيتهـا  سـائل هذه الو  تنظيم واعتماد يف مقارنة  مقارناً  ومنهجاً 

  .املقارنة

  :خطة الدراسة -

والذي وضحنا من خاللـه فصل تمهيدي  من  اعتمدنا يف هذه الدراسة على خطة تتكون  

والبيئـــة اخلاصـــة الـــيت يـــربم فيهـــا حـــىت نبـــني  وأنواعـــه، ماهيـــة العقـــد التجـــاري االلكـــرتوين وخصائصـــه

اإللكـــرتوين  احملـــرر كـــان لدراســـة  البـــاب األولوبـــابني  ،   �ـــا إثباتـــه،خصوصـــية الوســـائل الـــيت يـــتم 

)  اخلطــــي(دراســــة أحكــــام احملــــرر العــــادي إىل  ســــنتطرقوالــــذي مــــن خاللــــه ، وحجيتــــه يف اإلثبــــات

وشــروطه ووظائفــه وحجيتــه، واحملــرر يف البيئــة اإللكرتونيــة وحجيتــه وقوتــه يف اإلثبــات لتبيــان ومقارنــة  

  .العادي حجيته حبجية احملرر 

القيمــة القانونيــة للتوقيــع اإللكــرتوين يف إثبــات العقــد التجــاري  فيــه وتناولنــا البــاب الثــانيأمــا 

، والتوقيـــــع اإلثبـــــاتحيـــــث  ســـــنبني مـــــن خاللـــــه أمهيـــــة ودور التوقيـــــع بصـــــفة عامـــــة يف  ،اإللكـــــرتوين

يف ظـل  اتاإلثبـل أدائـه لوظـائف التوقيـع العـادي ومـدى قوتـه يف المن خ ،بصفة خاصة اإللكرتوين

 .يف املواد التجارية  اإلثباتمبدأ حرية 
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    فصل تمهيدي

 اإللكتروني لعقد التجارياماهية  

احلديثـــة، مصـــطلحات تـــوحي باحلداثـــة  تصـــالاالالعقـــد اإللكـــرتوين، أو العقـــد املـــربم بوســـائل 

فقهـــاء القـــانون إال يف الســـنوات  باهتمـــامومل حتـــظ  بحـــث أو الدراســـةوالتعقيـــد، مل تكـــن مطروحـــة لل

حـــول ماهيتهـــا وطبيعتهـــا القانونيـــة  االتحيـــث أثـــارت العديـــد مـــن التســـاؤالت واإلشـــك، 1األخـــرية

 .ا تربم بطرق ووسائل خمتلفة متاما عن الطرق العاديةأ�خصوصا 

علــى القيــام بعمــل أو بــني شــخص أو عــدة أشــخاص  اتفــاق" أنــهب2ج.م.قعرفــه فالعقــد كمــا 

أنواعهـا حسـب املزايـا واخلصـائص الـيت   اختلفـت ومتنوعـة، ، وأنواع العقـود كثـرية"االمتناع عن عمل

يشـرتط فيـه تـوافر مجيـع الشـروط  حيـثالعقد العـادي، عن  اإللكرتوين ، وال خيتلف العقدتتصف �ا

يف  هوجملـس عقـد خمتلـف، ممـا جيعلـيتم بوسائل غـري عاديـة  أنهالعامة الواجب توافرها يف العقود، إال 

 واليت تـتم عـرب وسـائل إلكرتونيـة وقد شاع وطغى على هذا النوع من املعامالت إطار قانوين خاص،

                                                 
 قتصـادلالسـيكون احملـرك االقتصـادي " Revolution The Infomediaيا ثـورة األنفوميـديقول فرانك كلـيش يف كتابـه "-1

، وهـــذه الصـــناعات هـــي أكـــرب ســـتهالكيةاالت واإللكرتونيـــات تصـــاالمكونـــا مـــن صـــناعة األنفوميـــديا، وهـــي  احلوســـبة واالالعـــاملي اجلديـــد 

وأضــخم تعزيــز  انطالقــةترليــون دوالر وســيكون عصــر األنفوميــديا أعظــم  3، وأكثرهــا ديناميكيــة ومنــوا، حيــث تبلــغ اآلنالصــناعات العامليــة 

آســـيا -والتجاريــة العظمـــى االقتصـــاديةخـــارج النطــاق العســـكري، فســـيكون حمــرك التقـــدم للتكــتالت العــاملي  قتصـــادلالعلــى مـــدار التــاريخ 

ــةمصــطفى يوســف كــايف، . نقــال عــن أ ،"يف القــرن املقبــل–وأمريكــا الشــمالية  دار ومؤسســة رســالن للطباعــة والنشــر  ،التجــارة اإللكتروني

  .5بدون رقم طبعة ص 2008سوريا دمشق سنة  والتوزيع،
، املــؤرخ 05-07، واملتضــمن القــانون املــدين، املعــدل واملــتمم بالقــانون رقــم 1975ســبتمبر ســنة  26المــؤرخ فــي  75.58األمــر -2

حنـو شـخص أو عـدة أشـخاص  أشـخاصالعقد اتفاق يلتـزم مبوجبـه شـخص أو عـدة   "منه  54نصت املادة  حيث ،2007ماي  13يف

يتبــادل الطرفــان التعبـــري عــن إراد�مـــا  أنيــتم العقــد مبجـــرد   "علــى انـــه 59، ونصــت املـــادة "مبــنح أو فعـــل أو عــدم فعــل شـــىء مــا آخــرين

 Le "2018-01-03مـن القـانون املـدين الفرنسـي املعـدل يف  1101وقد نصت املادة "املتطابقتني دون اإلخالل بالنصوص القانونية

contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, 

modifier, transmettre ou éteindre des obligations."1948لسـنة  131مـن القـانون   89، ونصـت املـادة 

يتبـادل طرفـان التعبـري عـن إرادتـني متطـابقتني مـع مراعـاة مـا يقـرره القـانون فـوق  أنيـتم العقـد مبجـرد " المتضمن القانون المدني المصري

اإلجيـاب الصـادر مـن أحـد  ارتبـاطالعقـد هـو  " 1976 لسـنة األردينمـن القـانون  87وتنص املادة  "ذلك من أوضاع معينة النعقاد العقد

، فمـن خـالل "كل منهما مبا وجب عليه اآلخـر  التزامويرتتب عليه  ،املتعاقدين بقبول اآلخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره يف املعقود عليه

يتم بني حاضرين يف جملس واحد، وبظهور التكلنوجيا أصبح يـتم عـن بعـد  األصللعقد وهل ا أنهذا التعريفات واليت ترمي يف داللتها إىل 

  .وبني غائبني، مما أصب ضرورة ملحة لتنظيم هذا النوع من العقود بنصوص قانونية خاصة
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 تتعلـــق بـــالبيع االنرتنـــت، إذ أصـــبح يطلـــق علـــى كـــل معاملـــة تـــتم عـــرب إللكرتونيـــةالتجـــارة ا مصـــطلح

ن مـهـذا النـوع  ، ومـىت يعتـرب اإللكـرتوين حـول ماهيـة العقـد سـتفهاماالممـا يثـري الكثـري مـن  ،1والشراء

  ؟ العقود جتاريا

، مــن خــالل طــرح  بصــفة عامــة  مفهــوم هــذا النــوع مــن العقــود  إىلهلــذا يســتلزم علينــا التطــرق 

الدوليـــة، فضـــال عـــن  تلـــك الـــيت وردت يف  النصـــوصمبـــا فيهـــا تلـــك الـــيت وردت يف  املفـــاهيمخمتلـــف 

مفهــوم العقــد التجــاري حيــث ســنتناول    صــفة التجاريــةســابه التومــدى اك خمتلــف القــوانني الوطنيــة،

مبحث (و أهم أنواعه يف وخصائصه اليت ينفرد �ا عن نظريه التقليدي، )أولمبحث (يف االلكرتوين

  ).ثاني

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 األردنوالتوزيـع، عمـان  ، دار احلامـد للنشـر)دراسة تحليليـة اإلنترنتعقد البيع عبر (عقد التجارة اإللكترونيةعمر خالد زريقات،  -1

  .78، الصفحة2007الطبعة األوىل سنة
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  المبحث األول

  مفهوم العقد التجاري االلكتروني

عـن تلـك التقليديـة  خمتلفـة  وطـرق يـتم بوسـائل  أنـه إال ،كبـاقي العقـودعقـد   العقد اإللكرتوين

الـــيت تـــربم �ـــا العقـــود العاديـــة، حيـــث أُدخلـــت التقنيـــة االلكرتونيـــة يف إبرامـــه، الشـــيء الـــذي أكســـبه  

طبيعــة الماديــة حتتــاج إىل وســائل خاصــة لقراء�ــا وفــك رموزهــا، ممــا خلــف الكثــري مــن اإلشــكاليات 

، وممــا أثــار أيضــا خالفــات فقهيــة حــول ماهيتــه  ومــدى اعتبــاره عقــدا كامــل األركــان كبــاقي العقــود

وحماوالت تشريعية لضـبط األحكـام الـيت تنظمـه يف ظـل التكنولوجيـا الرقميـة املتسـارعة التطـور، والـيت 

  . قد تؤدي إىل ظهور أنواع وصور هلذا العقد وطرق جديدة إلبرامه، وحىت الوفاء به

سنعرض خمتلـف  حيثتعريف العقد االلكرتوين مبفهومه العام ، عن  لذلك سنسعى للكشف

 )أول مطلــب (الدوليــة يفواملواثيــق  الداخليــة لــبعض الــدول، اتالتعريفــات الــيت وردت يف التشــريع

 .)مطلب ثاني( اكتساب العقد اإللكرتوين الصفة التجاريةومدى 

  األول المطلب

 بمفهومه العام تعريف العقد اإللكتروني   

حــول  العقـود، أدت إىل  اختالفــات يف الـرأيإن الطبيعـة املسـتجدة واملتجــددة هلـذا النــوع مـن 

مــن خــالل  بالتجــارة ،  ارتباطــهومــدى  بصــفة عامــة، حتديــد مفهومــهيســتلزم منــا مــا  وتعريفــه ماهيتــه،

 )لـثالفـرع الثا(والتشـريع املقـارن   )الفـرع الثـاني(والنصوص الدولية) الفرع األول( وصف الفقه 

  .هلذا النوع من العقود

  :للعقد اإللكتروني الفقهي التعريف - األولالفرع 

يـزال  مبكـان، إذ أن تعريـف هـذا األخـري ال األمهيـة مـن إن التحديـد الـدقيق للعقـد اإللكـرتوين

أثـار والزال يثـري عنـد الفقهـاء الكثـري مـن اخلـالف واجلـدل، والزال حيـث  دراسـة معمقـة، إىل حيتـاج

ـــــتالكثـــــري يـــــربط العقـــــد اإللكـــــرتوين بالتعاقـــــد عـــــرب  يتنـــــاىف مـــــع مفهـــــوم الوســـــائل  ، وهـــــو مـــــااإلنرتن

  اخل…واملينتل كالفاكس والتلكس العقد اإللكرتوين يتم بكل وسيلة إلكرتونية أن،حيث إللكرتونيةا
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  وسائلال تنوع إىلوذلك مرده  إللكرتونيةالعقود اوسيلة من وسائل إبرام  اإلنرتنتبينما يبقى 

   .اليت ميكن التعاقد بواسطتها إللكرتونيةا

العقـد الـذي يتالقـى فيـه اإلجيـاب "أنـهب 1ن ممدوح خالد إبراهيم وصاحل املنزالوي الباحثافعرفه 

 التزامـاتالتبادل اإللكرتوين للبيانـات، وبقصـد إنشـاء  استخدامبدولية  تاتصاالبالقبول عرب شبكة 

هــو ذلــك العقــد الــذي يــتم إبرامــه عــرب شــبكة، فهــو عقــد   " أنــه يــرى 2فيمــا الــبعض اآلخــر، "تعاقديــة

  ."لكنه يكتسب الطابع اإللكرتوين من الطريقة اليت ينعقد �ا عادي و 

تنـــاول العقـــد اإللكـــرتوين مـــن منظـــور ضـــيق، فحصـــرته يف العقـــود املربمـــة عـــرب  ريـــفالتع افهـــذ

بــني األفــراد حتمــل مفهــوم أوســع  تصــالاالالــيت تــوفر  إللكرتونيــةالوســائل ا أن، يف حــني 3اإلنرتنــت

كالفـــاكس (جت نشـــأ�ا علـــى مـــر أطـــوار التقـــدم التقـــين حيـــث تضـــم وســـائل عديـــدة ومتنوعـــة، تـــدر 

                                                 
، الــدار اجلامعيــة، اإلســكندرية، مصــر، الطبعــة األوىل، ســنة إثبــات العقــود والمراســالت اإللكترونيــةممــدوح خالــد ممــدوح إبــراهيم،  - 1

ار اجلامعـة اجلديـدة للنشـر، االسـكندرية ، دالقانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونيـة، صاحل املنـزالوي، 16، ص2010

 عن  ، نقال12، ص2008مصر، بدون رقم طبعة، سنة 

 BEAURE D’AUGERES (G) ,BREESE(P)et THUILER (S) ,paiment numèrique sur 

internet  ,aspects juridiques et impact sur les maètiers ; Thomson publishing 1997 .  
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األوىل اإلطار القانوني للعقد المبرم عبر اإلنترنت، بشار حممود دودين - 2

  .17، ص2006
عبـــارة عـــن جمموعـــة متشـــابكة مـــن شـــبكات احلاســـوب مرتابطـــة مـــع بعضـــها بأســـالك أو أليـــاف بصـــرية، أو أبـــراج  شـــبكة اإلنترنـــت"-3

مغناطيســية، أو عــن طريــق األقمــار الصــناعية، تعمــل هــذه الشــبكة مــن احلواســيب علــى اتصــاالت، تعمــل مــن خــالل تبــادل موجــات كهرو 

ختــزين كــم هائــل مــن املعلومــات  يف شــىت ا�ــاالت، ويــتم الــدخول إىل هــذه الشــبكة عــن طريــق ربــط جهــاز حاســوب عــادي وجهــاز فــك 

بكة اإلنرتنــت يف الواليــات املتحــدة ويــب، و نشــأة شــ ، وعنــوان إنرتنــت خــاص يســمى عنــوان)MODEM( الشــفرة املعــروف بــاملودم 

ظهـرت هـذه الشـبكة إىل العلـن، وظلـت حتـت التجريـب  1962األمريكية إبان احلرب الباردة بينها وبني اإلحتاد السوفيايت، حيث يف عام 

انـت يف عـام من قبل احلكومة واجليش األمريكي، عن طريق مشروع أربانت لتطوير اجليش األمريكي، وتطورت شبكة أرب 1969إىل سنة 

لتــنجح يف وضــع شــبكة اتصــال بــني أربعــني كومبيــوتر، وأزداد تطــور شــبكة االتصــاالت هــذه ملــا تبنــت املشــروع املؤسســة العلميــة  1972

، وازداد اتســـاع الشـــبكة وأصـــبحت تضـــم ألفـــني ومخســـمائة شـــبكة عـــرب كافـــة أحنـــاء العـــامل، وجتـــاوز عـــدد 1980ســـنة ) NSF(القوميـــة

-NSFNET:أعلـن رمسيــا قيـام شــبكة اإلنرتنــت بـرتابط  مخــس شـبكات عامليــة هــي 1985مليونــا، ويف ســنة املسـتخدمني فيهــا أربعـني 

CSN-ITNETB-USENET-ARPANET" ،نقــال عــن احملــامي فــادي حممــد عمــاد الــدين توكــل، عقــد التجــارة اإللكرتونيـــة ،

  .06.05، ص2010منشورات احلليب احلقوقية، بريوت لبنان، الطبعة ألوىل، سنة 

احملـدد للقواعـد العامـة املتعلقـة بالربيـد واالتصـاالت االلكرتونيـة    2018مـاي  10املؤرخ يف 04 -18من القانون  10عرفتها املادة  وقد 

شــبكة معلوماتيــة تتشــكل مــن جمموعــة شــبكات وطنيــة وإقليميــة وخاصــة ، موصــولة فيمــا بينهــا عــن طريــق برتكــول : االنرتنــت " علــى أ�ــا 

  "عا �دف تقدمي واجهة موحدة ملستعمليها وتعمل  م  IPاالتصال 
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 العقــد اإللكــرتوين علــى العقــد املــربم عــرب قتصــارامــا يــدحض نظريــة  وذلــك ،1)والــتلكس والتلغــراف

  . اإلنرتنت

 عقـد يـتم إبرامـه أنـهحيـث عرفـه ب ،تعريفـا موسـعا وشـامال 2الدكتور إلياس ناصـيف أعطىوقد 

 هـــي كـــل وســـيلة كهربائيـــة أو مغناطيســـية أو إللكرتونيـــةلوســـيلة اوا بوســـيلة إلكرتونيـــة كليـــا أو جزئيـــا،

  .أو أي وسيلة مشا�ة، تكون صاحلة لتبادل البيانات بني املتعاقدين ،إلكرتومغناطيسية

يتالقـــى فيـــه  اتفـــاق أنـــهعلـــى  Michel  Jean-Baptisteالفقيـــه الفرنســـي   قـــد عرفـــهو 

دوليـة،  اتصـال عـن بعـد عـرب شـبكة التصـالااإلجياب بالقبول يف جمال السـلع واخلـدمات عـن طريـق 

 .3بوسائل مسموعة ومرئية، تسمح بالتفاعل بني العارض والقابل

البيـــع، بينمـــا العقـــد  قـــديف ع إللكرتونيـــةحيصـــر العقـــود ا أنـــه  هـــذا التعريـــف علـــىومـــا يالحـــظ 

 تتم بوسائل اإللكرتوين يشمل مجيع العقود، اليت عاجلتها تشريعات املعامالت املدنية والتجارية واليت

  .إلكرتونية

إليــاس ناصــيف للعقــد االلكــرتوين، حيــث  وحنــن نــرجح املفهــوم الــذي أعطــاه القاضــي الــدكتور

جــاء شــامال لكــل جوانــب عمليــة التعاقــد، ومــدى اســتعمال الوســيلة اإللكرتونيــة يف انعقــاده كليــا أو 

  .جزئيا، وطبيعة الوسيلة اليت يربم �ا

  أنه عقد أو اتفاق يتم بوسيلة إلكرتونية كليا أو يف مرحلةوميكن تعريف العقد اإللكرتوين ب

                                                 
كــان آنــذاك ميثــل قفــزة  جنليــز واألمريكــان،علــى تطــويره اإل عمــلمث  1834ســنة  جــاوس ويبــر األملــانينيأخــرتع علــى يــد  :التلغــراف"-1

قــل الصــور الثابتــة  عــرب هــو جهــاز ين :الفــاكس -يف العــامل اتصــالأول وســيلة  عتبــارهابمذهلــة يف جمــال التطــور التقــين والتكلنوجيــا الســلكية 

: الــتلكس -شـبكة اهلواتـف مــن مكـان إىل آخــر، بكامـل حمتوايا�ــا ومطابقـة لألصـل تظهــر يف جهـاز فــاكس آخـر عنــد املرسـل إليـه املتلقــي

رايـز  عـام  فيليب األملاينعلى يد  اخرتاعهمت : الهاتف –بطباعتها وإرساهلا مباشرة إىل املتلقي  ،يعترب من أجهزة إرسال املعلومات عن بعد

حيــث  وتطــور بإدخــال عــدة تعــديالت عليــه،مــاركوني، وااليطــايل الكســندر جراهــام بــل،  أمريكــيومت تطــويره  عــن طريــق عــامل  ،1860

وكـان اهلـدف  1998أصبح ال يقتصر على إيصـال الصـوت، بـل حـىت الصـورة  وكـان بفضـل هـاتف أنتجتـه شـركة  الكاتيـل الفرنسـية سـنة 

، منشــورات حلــيب العقــد اإللكترونــي فــي القــانون المقــارنإليــاس ناصــيف،  ، نقــال عــن"اإلنرتنــتإىل شــبكة  يف الــدخول هاســتخداممنــه  

  .12ص ،2009الطبعة األوىل، سنة احلقوقية، بريوت لبنان،
2
، 2010نة س منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، ،)العقد اإللكتروني في القانون المقارن (العقود الدوليةإلياس ناصيف،  - 

  .49، ص2004، الطبعة التعاقد اإللكتروني عبر اإلنترنت، نقال عن حممد أمني الرومي، 36ص

مكتبــة الوفـاء القانونيـة،  اإلسـكندرية، مصـر، الطبعــة  ،اإلثبــات وااللتزامـات فـي العقـود اإللكترونيـةعبـد اهللا نـوار شـعت، .دنقـال عنـ -3

 . 14،ص2017سنة  األوىل،
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  . من مراحله، حيث متكن هذه الوسيلة من تبادل البيانات بني أطرافه

  :تعريف العقد االلكتروني في النصوص الدولية  - الثانيالفرع 

 ، تعريفـــا19961 لســنة قــانون األونيســرتال النمــوذجي بشـــأن التجــارة اإللكرتونيــة مل يــرد يف 

نــوع مــن املعلومــات والــيت  أينطــاق تطبيقــه، علــى  إىلباإلشــارة  واكتفــى ،صــرحيا للعقــد اإللكــرتوين

لوسـيلة ، حيث مل حيدد نوع ا2شطة التجاريةألنتكون على شكل رسائل بيانات واليت تستخدم يف ا

  .اليت يتم �ا هذا التبادل

 أنهالعقد اإللكرتوين ب 4انية منهيف املادة الث فقد عرفه  73-97التوجيه األوريب قانون  أما  

أو تقدمي  مبوجب نظام بيع  بني مورد ومستهلكتعلق بالسلع واخلدمات،يربم عن بعد ي كل عقد 

 تصالوسيلة أو أكثر من وسائل اال وتستخدم فيه حصرياً اخلدمات عن بعد، اليت ينظمها املورد 

  .إبرام العقد حلظةحىت  إللكرتونيةا

        من خالل إفراغ هذا ،ا التعريف وازن بني العقد العادي والعقد اإللكرتوينهذفاملالحظ أن        

                                                 

املتحدة للقانون  األمممن طرف جلنة  وضعوالذي  ، مع دليل االشتراع ل النموذجي بشأن التجارة اإللكترونيةقانون األونسيترا 1-

يتاريخ ) 15/162(، والذي أعتمد من اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف اجللسة رقم 1996يونيو  14التجاري الدويل األونسيرتال يف

وسائل  استعمالألونسيرتال على إصدار قانون يهدف إىل وضع بيئة آمنة لتسري وتنظيم ، واليت وافقت فيها جلنة ا1996ديسمرب  16

احلديثة، فأصدر القانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية،   والذي كان املرجعية للعديد من دول العامل واليت سارعت إىل إصدار  تصالاال

يف  واليت أصدرت قانون للمعامالت اإللكرتونية ،القانون هي دولة سنغافورةقوانني تنظم املعامالت اإللكرتونية، وأول دولة طبقت هذا 

نسرتال النموذجي للتجارة اإللكرتونية، مث تلتها الدول تباعا، وأول دولة عربية و ، أي بعد عامني فقط من صدور قانون األ1998سنة 

احملامي فادي حممد عماد الدين توكل، املرجع السابق،  نقال عن. 1999هي تونس يف سنة  أصدرت قانون ينظم املعامالت اإللكرتونية

 .24.25ص

  .1، املرجع نفسه ، املادة مع دليل االشتراع  قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية 2-
3-  DIRECTIVE 97/7 CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 20 

mai 1997,concernant  la protection des consommateurs en matière de contrats a 
distance ,Journal officiel des Communautés européennes, N L144/19 Le 4 juin 
1997,Article2 
4-". Contrat a distance : tout contrat concernant  des biens ou services  conclu entre un 
 fournisseur et un consommateur dans le cadre un  système de vente  ou de prestations de 
services a distance organisé par le fournisseur , qui pour ce contrat ,utilise exclusivement 
une ou plusieurs techniques de communication a distance jusqu’ a la conclusion du contrat 
y compris la conclusion du contrat elle-même." 
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األخري  يف قالب األحكام التنظيمية اخلاصة بعقد البيع وعقد تقدمي اخلدمات عـن بعـد، عـرب  

، حىت آخر مرحلة من استثناءاليت ميكن معها تبادل اإلجياب والقبول دون  إللكرتونيةكل الوسائل ا

  .تعاقد مراحل ال

يكـون العقـد يف كـل مراحلـه قـد أبـرم  أن اشـرتط أنـهعلـى هـذا التعريـف  أيضـا لكن ما يالحـظ

علـى العقـود الـيت يـربم جـزء منهـا أو مرحلـة مـن  إللكرتونيـةمـا جيعلـه ينفـي الصـفة ا ،بوسيلة إلكرتونيـة

  .بوسيلة إلكرتونية مراحلها

  :نةالمقار في التشريعات العقد االلكتروني  - الفرع الثالث 

ونصــوص قانونيــة عــامالت جعــل مـن تنظيمهــا بتشـريعات التقنيــة يف التعاقـد  وامل اسـتعمال  إن

ســن نصــوص قانونيــة لتنظــيم  إىلاغلــب الــدول وخصوصــا املتقدمــة منهــا  فاجتهــتمفــر منــه،  ال أمــر

فيـز حت إىل إللكرتونيـة، كما أدى صدور قانون األونيسرتال النموذجي للتجارة اإللكرتونيةاملعامالت ا

، فتناولــت تعريــف العقــد إللكرتونيــةوالغــريب إلصــدار قــوانني تـنظم املعــامالت ا العــريبالفقـه التشــريعي 

  . اإللكرتوين من  وجهات نظر خمتلفة

   بتاريخالصادر يف القرار  إللكرتونيةود اـــــــــــــــــعرف املشرع الفرنسي العق الفرنسي اجلانــــــــــبففي 

 تـتم بكـل الوسـائل الـيت تسـمح الـيت ا العقـودأ�ـعلـى  ،1إعالم املسـتهلكب اخلاص 3-12-1987

 2مـــن البـــائع إياهـــاللمســـتهلك بـــأن يطلـــب ســـلع أو بضـــائع موجـــودة خـــارج حمـــل إقامتـــه، وتســـلمه 

املتعلــق بــالبيع عــن بعــد، واملعــدل لقــانون االســتهالك والــذي  3 741- 2001وبصــدور األمــر رقــم

                                                 
1 - Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur , NOR: 
ECOC8700137A, JORF du 10 décembre 1987, page 14354. 

ة مصـر، الطبعـة األوىل، سـنة القاهر ،املركـز القـومي لإلصـدارات القانونيـة  ،حجية الدليل اإللكترونـي أمـام القضـاء ،محـودة ملك رميون -2

  .17ص، 2017
3 - Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives 

communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la 

consommation,  JORF n°196 du 25 août 2001, page 13645, art 221-16 " Les dispositions 

de la présente section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une 

prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un 

consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent 

exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance". 
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والـيت  16-121ضا وضع تعريفا للعقد عن بعد، بإضافة املـادةحاول املشرع الفرنسي من خالله أي

تســـري أحكـــام هـــذا القســـم علـــى أي عمليـــة بيـــع للممتلكـــات أو أي توريـــد  "تـــنص علـــى مـــا يلـــي 

ويسـتعمالن حصـرياً بـني املسـتهلك واملهـين الـذي ،  ،للخدمة دون التواجد املادي املتـزامن لألطـراف

  ".تقنيات االتصال عن بعدأو أكثر من  تقنيةالعقد ، هذا  إلبرام

لوجية وتطورات املعـامالت التجاريـة،  ، كـان البـد نو تحديات التكللومسايرة  مواكبة للتطورو

التقنيـة يف املعـامالت واملبـادالت التجاريـة  اسـتعمالللدول العربية  واليت وجدت نفسها أمام حتميـة 

قــانون وضــع  إىلتــونس الســباقة  مــن إفــراد نصــوص قانونيــة تــنظم هــذا النــوع مــن املعــامالت، فكانــت

 والــذي نــص علــى كيفيــة تكــوين العقــد اإللكــرتوين ،20001 ســنة للمبــادالت والتجــارة اإللكرتونيــة

  2.املستهلك إىلعند موافقة البائع على طلب املستهلك من خالل وثيقة ممضية من البائع وموجهة 

إىل البـــائع، ويقـــوم البـــائع عـــن طريـــق إرســـال طلبـــات املســـتهلك  إلكرتونيـــاالعمليـــة تـــتم  أني أ

فهـذه الوثيقـة مبجـرد قبوهلـا وتوقيعهـا مـن طـرف البـائع   وتوقيع وثيقة إلكرتونية إلمتـام املعاملـة، بالقبول

  .فتعترب مبثابة عقد الكرتوين

/ 19/05املــؤرخ يف  15رقــم  إللكرتونيــةاملعــامالت ايف قــانون  هعرفــ فقــد  املشــرع األردينأمــا 

أي إجــراء يــتم بــني  األطــراف   أنــه، علــى قــانون املعــامالت اإللكرتونيــةمــن  2بــنص املــادة  2015

  التزام من جانب واحد أو من جانبني سواء كان يتعلق بعمل مدين أو جتاري، وأضاف يف  شاءإلن

حســب إللكرتونيــة، وهــذه الوســائل هــي الــيت تــتم بالوســائل ا إللكرتونيــةاملعــامالت ا أننفــس املــادة 

بوسـائل مغناطيسـية أو كهربائيـة أو ضـوئية  تصـالاللي كـل تقنيـة تسـتخدم هـ أيضـا نص نفس املـادة

  .3وسيلة مشا�ة هلا يف ختزين وتبادل املعلومات أو أي

حيـــث  ،إللكرتونيـــةللمعـــامالت ا قـــانون إمـــارة ديباملشـــرع اإلمـــارايت عـــن طريـــق كمـــا نظمـــه   

أو عقـد يـتم  بواسـطة  اتفـاقعاملـة ا كـل مأ�ـعلـى  ،يف املادة الثانية منه إللكرتونيةعرف املعامالت ا

                                                 
  .، املتعلق باملبادالت إللكرتونية والتجارة اإللكرتونية2000أوت  9املؤرخ يف  ،2000لسنة  83القانون عدد  -1
على الطلبية بواسطة وثيقة  األخرين البائع ويف تاريخ موافقة هذا ينشأ العقد اإللكرتوين بعنوا "من نفس القانون  28الفصل  -2

  .".ممضاة  وموجهة للمستهلك، مامل يتفق الطرفان على خالف ذلك إلكرتونية
  .234، ص مرجع سابق خالد حسن أمحد، -3
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وقـــد  ،1و جـــزء منـــها وســـيلة إلكرتونيـــة، ســـواء اســـتخدمت هـــذه الوســـيلة يف إبرامـــه يف كـــل مراحلهـــ

اليت ال  إللكرتونيةوهي املعامالت ا ،2املؤمتتة إللكرتونيةمصطلح املعامالت ا قانون إمارة ديبأضاف 

  .3أو املتابعة من قبل شخص طبيعي تكون خاضعة للرقابة

بشـأن املعـامالت اإللكرتونيـة  2006لسـنة  01رقـم  القـانون املوحـد اإلمـارايتيف حني تناول 

املعاملـــة اإللكرتونيـــة، أي تعامـــل أو عقـــد أو اتفاقيـــة يـــتم " علـــى أن  1العقـــد االلكـــرتوين يف املـــادة 

  ".إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة املراسالت اإللكرتونية 

 إىلولكنــه أشــار  ،ج.م.تعريفــا حمــددا للعقــد اإللكــرتوين يف ق م يعــطفلــ زائــرياجل املشــرعأمــا  

والــيت  ج،.م.ال ق  مــن  644كاهلــاتف يف املــادة  إللكرتونيــةطريــق الوســائل ا التعاقــد عــن بعــد  عــن

رقـــم  إللكرتونيـــةفتحـــت ا�ـــال لكـــل وســـيلة مســـتحدثة للتعاقـــد عـــن بعـــد، وبصـــدور قـــانون التجـــارة ا

  يقصد يف مفهوم هذا  " أنهمنه على  06لعقد اإللكرتوين صراحة يف املادةوالذي عرف ا 18/05

مجــادي  5املــؤرخ يف  02-04العقــد مبفهــوم القــانون رقــم -العقــد اإللكــرتوين ...-القــانون مبــا يــأيت 

  على املمارسات  ةالذي حيدد القواعد املطبق 20045يونيو سنة  23املوافق ل 1425 عام األوىل

  تصاللتقنية اال باللجوء حصرياً  ،رامه عن بعد دون احلضور الفعلي واملتزامن ألطرافهالتجارية ويتم إب

  

                                                 
ـــــي المـــــؤرخ فـــــي  2القـــــانون رقـــــم -1 املعـــــامالت "21ف  2،املـــــادة، املتضـــــمن املعـــــامالت اإللكرتونيـــــة ،12/02/2002إلمـــــارة دب

  ".يتم إبرامها بشكل كلي أو جزئي بواسطة املراسالت اإللكرتونية اتفاقيةتعامل أو عقد أو  أي: اإللكرتونية
املؤمتتـة هـي معـامالت يــتم إبرامهـا أو تنفيـذها بشــكل كلـي أو جزئـي بواســطة  املعـامالت اإللكرتونيـة "17ف 2املــادة  نفـس القـانون،-2

يــة متابعــة أو مراجعــة مــن قبــل شــخص والــيت ال تكــون فيهــا هــذه األعمــال أو الســجالت خاضــعة  أل ، وســائل أو ســجالت إلكرتونيــة

  "كما يف السياق العادي إلنشاء وتنفيذ العقود واملعامالت  ،طبيعي
ــةكيــوه محيــد صــاحل املــزوري، -3 بــدون رقــم ، مصــر، اإلســكندريةدار اجلامعــة اجلديــدة،  ،النظــام القــانوني لتوثيــق المعــامالت اإللكتروني

  24ص ،2018سنة  ،طبعة
إذا صــدر اإلجيــاب يف جملــس العقــد لشــخص  "64املــادة  ، الســالف الــذكر،1975ســبتمبر ســنة  26المــؤرخ فــي  75.58األمــر -4

إىل آخـر  وكـذلك إذا صـدر اإلجيـاب مـن شـخص ، حاضر، دون حتديد أجـل القبـول فـإن املوجـب يتحلـل إجيابـه إذا مل يصـدر القبـول فـورا

  "...اتف أو بأي طريق مماثل بطريق اهل
أو  اتفـاقكـل   "4فقـرة  3العقد يف املادة  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،02-04القانون رقم وقد عرف  -5

ري ميكـن هلـذا األخـ االتفـاق مـع إذعـان لطـرف اآلخـر حبيـث ال أطـرافحـرر مسـبقا مـن أحـد  ،�دف إىل بيع سلعة أو تأدية خدمـة اتفاقية

أو أي وثيقـة  ،ميكـن أن  ينجـز العقـد علـى شـكل طلبيـة أو فـاتورة أو سـند ضـمان أو جـدول أو وصـل تسـليم ، إحداث تغيري حقيقـي فيـه

  "املقررة سلفا ةالالزمأخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن اخلصوصيات أو املراجع املطابقة لشروط البيع 
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  .1"اإللكرتوين

    مل يكـــن دقيقـــا يف وصـــفه  أنـــهتعريـــف املشـــرع اجلزائـــري للعقـــد اإللكـــرتوين،   مـــن يالحـــظمـــا 

يف   ونيـةإللكرت الوسـائل ا ومـدى اسـتعمال ،الـذي حيـدد إلكرتونيـة العقـداملعيـار  إىلحيث أن مل يشـر 

يف عقــود  وحصــرها إللكرتونيــةضــيق جمــال العقــود ا أنــهمراحلــه أو جــزء منهــا، كمــا مرحلــة مــن  كــل 

التقنيــة الرقميــة يف مرحلــة التســليم  اســتعمالب إلكرتونيــايكــون العقــد  أنميكــن  أنــهحيــث  ،اإلذعــان

لـة التفـاوض بـني فقط، كتسليم برامج رقمية عن طريق إرساهلا عرب الربيد اإللكـرتوين، فيمـا متـت مرح

  .حاضرين بصفة عادية

  المطلب الثاني

  العقد اإللكتروني الصفة التجارية  مدى اكتساب 

االتصـــاالت  شـــهدت املعـــامالت والعقـــود االلكرتونيـــة توســـعا كبـــريا يف ظـــل انتشـــار تكنولوجيـــا

ومواقــع التواصــل، حيــث أضــحت املبــادالت �ــذه الوســيلة تــتم يف كــل ا�ــاالت، وقــد عــرف ا�ــال 

التجاري أيضا حتوال ملحوظا حنـو اسـتخدام الرقميـة يف املبـادالت التجاريـة ، ومـا يؤكـد ذلـك انتشـار 

املواقع التجارية واليت متارس أعماال تعد من قبيل النشاط التجاري،  ومواقـع اإلعالنـات التجاريـة مـا 

ذا ا�ــال، ومــدى يطــرح التســاؤل علــى األحكــام الــيت ختضــع هلــا العقــود االلكرتونيــة الــيت تــربم يف هــ

ولبيــان العالقــة بينــه وبــني التجــارة رأينــا يف مــا ســبق ماهيــة العقــد اإللكــرتوين ومميزاتــه  قــدجتاريتهــا، و 

الفـرع ( توضـيح مـدى مالئمـة التقنيـة االلكرتونيـة مـع خصـائص النشـاط التجـارييتطلب منـا ذلـك 

واألمهيـــة مـــن حتديـــد ، )ي الفـــرع الثـــان(تغلـــب الصـــفة التجاريـــة علـــى العقـــود االلكرتونيـــة و ) األول

  ).الفرع الثالث( الطبيعة التجارية للعقد اإللكرتوين

   :للنشاط التجاري التقنية االلكترونية مالئمة - األولالفرع 

  ظهرت فكرة التجارة اإللكرتونية يف الثمانينيات من القرن املاضي وتطورت أكثر يف الواليات

  :وترمجته باللغة الفرنسية ت املعلوماتيةاملتحدة األمريكية حتت مصطلح تبادل البيانا

  Donnees Information   Echanges de  التجارية للعملية ةوتوماتيكياألوتعين املعاجلة  

                                                 
  .06يتعلق بالتجارة اإللكرتونية، املادة، 2018مايو  10ل  قاملواف 1439شعبان عام  24مؤرخ يف  05-18قانون رقم  -1
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  .1رسائل البيانات وضبطها من الناحية الشكلية استخدامدون تدخل بشري وكذا 

ســـوف نبـــني  ريـــةمـــدى تناســـب وتـــأثري الوســـائل التكنولوجيـــة علـــى املبـــادالت التجالدراســـة  و

  .)ثانيا(التقنية االلكرتونية  و ، )أوال(التجاري أو النشاطالتجارة طبيعة 

  :العمل التجاري -أوال

وإمنـا عـرف التـاجر مبوجـب  ،للعمـل التجـاري احمـدد امل يضـع القـانون التجـاري اجلزائـري تعريفـ

له على سبيل  مهنةيتخذه كل من يباشر عمال جتاريا و   أنهعلى  ،من القانون التجاري 2األوىلاملادة 

االعتياد ما مل  يـنص التشـريع علـى خـالف ذلـك،ويرجع عـدم وضـع تعريـف حمـدد العمـل التجـاري، 

نظــرا لتعــدد األعمــال التجاريــة وتنوعهــا وفــق معــايري فقهيــة وعمليــة، ممــا يصــعب حصــرها يف تعريــف 

  .اليت تليها 4-3-2شامل، وعدد األعمال التجارية  يف املواد 

ثــالث أنــواع مــن األعمــال التجاريــة وهــي األعمــال التجاريــة حبســب الشــكل  فقــد نــص علــى

حتتــل األعمــال التجاريــة جــزءا هامــا و   ،واألعمــال التجاريــة بالتبعيــة ،وأعمــال جتاريــة حبســب املوضــوع

حيــث أن نظامهــا القــانوين خمتلــف يف كثــري مــن احلــاالت عــن القــانون  ،مــن نطــاق القــانون التجــاري،

  .3املدين لذلك

السلع واخلـدمات  تداولالنشاط االقتصادي يتم من خالله "التجاري هو ذالك  فالعمله ومن

  .4"بني احلكومات واملؤسسات واألفراد وحتكمه نظم وقواعد متفق عليها

                                                 
 EDIFACTاملتحـــدة مصـــطلحا أكثـــر عموميـــة وتطـــورا مـــن مصـــطلح تبـــادل املعطيـــات املعلوماتيـــة وهـــو  األمـــمهيئـــة  ســـتخدمتا -1

  : اختصارا ملصطلح

 (Echanges de données Informatisées pour la administration, le commerce et le 
transport)      

النظـام القـانوني للتعاقـد و شـادي رمضـان إبـراهيم الطنطـاوي، .والتجـارة والنقـل، عـن د اإلدارةويعين تبادل  معطيـات املعلوماتيـة يف جمـال 

  .21،ص2016،سنة ،، مركز الدراسات العربية، مصر، الطبعة األوىلالتوقيع في إطار عقود التجارة اإللكترونية
املــــؤرخ يف  15/20املتضــــمن القــــانون التجــــاري املعــــدل واملــــتمم بالقــــانون  26/09/1975المــــؤرخ فــــي  59-75ر رقــــم األمــــ -2

مـــامل يقـــض  ،يعـــد تـــاجر كـــل شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي يباشـــر عمــال جتاريـــا ويتخـــذه  مهنـــة معتـــادة لـــه "املــادة األوىل ،30/12/2015

  ".القانون خبالف ذلك
  .95،ص2005سنة ،الطبعة الثانية،،دار موفم للنشر والتوزيع،اجلزائرالتجاري وقانون األعمال الوجيز في القانون ،علي غامن -3
  21ص،املرجع نفسه ،شادي رمضان إبراهيم الطنطاوي -4
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   :  التقنية اإللكترونية -ثانيا 

لوجيـة  متعـددة ومتنوعـة متجـددة نو هي استعمال أسلوب الرقمية، باستخدام وسائل تقنية تك

 هــذا املصــطلح بالتجــارة يعــين واقــرتانواإلنرتنــت واهلــاتف احملمــول،   كــالتليفونطــورة بشــكل دائــم  ومت

 وقد عرفتها منظمة التعاون االقتصادي، 1ممارسة النشاط التجاري باستخدام الوسائل التقنية الرقمية

تــتم بـــني تتعلــق بصــورة عامــة جبميــع أشــكال املعلومــات التجاريــة الــيت " بأ�ــا  )OECD(والتنميــة 

الشــركات  أو األفــراد والــيت تقــوم علــى أســاس التبــادل اإللكــرتوين للبيانــات ســواًء كانــت مكتوبــة، أو 

عبــارة عــن عمليــة إنتــاج " بأ�ــا  WTOكمــا عرفتهــا منظمــة التجــارة العامليــة ،2"مرئيــة أو مســموعة

  .3"وترويج وبيع وتوزيع املنتجات من خالل شبة اتصال

ة الرقمية من سرعة يف االجناز، واالتصاالت الفورية واملباشرة والتخـزين فاملميزات الكبرية للتقني

الرقمي ذا السعة اهلائلة له أن حيدث حتوال عميقا وجذريا يف ازدهار وتوسع النشـاط التجـاري الـذي 

يعتمد أساسا على السرعة، وحتقيق الربح  والذي يتطلب االجناز بسرعة وبأقل تكلفة وهو مـا تـوفره 

  .اللكرتونيةالوسائل ا

 شـــطة التجاريـــة مـــن تبـــادل للســـلعألنممارســـة ا فـــيمكن تعريـــف التجـــارة االلكرتونيـــة علـــى أ�ـــا

التقنيــة الرقميــة عــن طريــق وســائل إلكرتونيــة ســواء يف جــزء مــن النشــاط أو يف  اســتخدامواخلــدمات ب

  .مجيع مراحله

  :العقود اإللكترونية تغلب  الصفة التجارية على -نيالثاالفرع 

وخصوصا اليت تتم  إللكرتونية، على كل  املعامالت اإللكرتونيةإطالق عقود التجارة ا الشائع

، ومـــــا زاد مـــــن هـــــذا االعتقـــــاد قيـــــام جلنـــــة التجـــــارة الدوليـــــة التابعـــــة لألمـــــم املتحـــــدة اإلنرتنـــــتعـــــرب 

ر الصـاد للتجـارة االلكرتونيـة بالقـانون النمـوذجي إللكرتونيـةبتنظيم أحكام املعـامالت ا "األونسرتال"

املذكور سـابقا، وهـذا أمـر غـري دقيـق حيـث ميكـن تفنيـد ذلـك لعـدة أسـباب فمصـطلح  1996عام 

                                                 
  .22ص ،املرجع نفسه ،شادي رمضان إبراهيم الطنطاوي -1
 27، ص2010ســنة  ،، بـريوت لبنــان الطبعـة األوىلمنشـورات احللــيب احلقوقيـة، ،عقــد التجـارة اإللكترونيــة ،فـادي عمـا الــدين توكـل.-2

  .28، صإبرام العقد اإللكترونيح إبراهيم، و عن خالد ممد
  .26ص ،املرجع نفسه، فادي عما الدين توكل -3
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ت تصـــاال، كمـــا متـــت اإلشـــارة إليـــه ســـابقا هـــو إجنـــاز املعـــامالت عـــرب شـــبكة االإللكرتونيـــةالعقـــود ا

وبصــفة عامــة كــل املعــامالت  ،ويقصــد �ــا كافــة املعــامالت إللكرتونيــةعــرب الوســائل ا أو إللكرتونيــةا

فيعـــين القيـــام  إللكرتونيـــةلـــيت تـــتم بـــني األفـــراد واهليئـــات عـــرب هـــذه الشـــبكة، أمـــا مصـــطلح التجـــارة اا

شــــطة التجاريــــة مبفهومهــــا القــــانوين وباملعــــايري القانونيــــة الــــيت حــــددت ماهيــــة األعمــــال التجاريــــة  ألنبا

  .1كتبادل السلع واخلدمات والتسويق واملعامالت املصرفية

  دولية صرفت النظر عن مسألة الصفة التجارية أو املدنية للعقدال تفاقاتاالورغم أن معظم 

  املتحدة للخطابات األمم اتفاقية من األوىلاإللكرتوين، وذلك عند تطبيق أحكامها فاملادة 

  تؤخذ جنسية األطراف وال ال "نصت على أن  2005يف العقود الدولية الصادرة عام  إللكرتونيةا

   2"هـــذه االتفاقيــــة انطبــــاقأو للعقــــد يف االعتبـــار لــــدى تقريـــر  طـــرافلألالصـــفة املدنيـــة أو التجاريــــة 

، يف املــادة 2011 املتحــدة بشــأن عقــود البيــع الــدويل للبضــائع لعــام األمــمكــذلك نصــت اتفاقيــة 

أو  لألطــرافوال الصــفة املدنيــة أو التجاريــة  طــرافاألالعتبــار جنســية اال تؤخــذ يف  "3 فقــرة األوىل

مــن ذات  2 مــن املــادةاألوىل إال أن الفقــرة   ،"ديــد تطبيــق  هــذه االتفاقيــةللعقــد يف االعتبــار يف حت

   "حيث نصت على  عتباراالالصفة املدنية للعقد يف  حتديد نطاق تطبيقه بعني   ستثنتا، االتفاقية

  الشخصي أو ستعمالال تسري أحكام هذه االتفاقية على البيوع التالية، البضائع اليت تشرتى لال

  .3"نزيلامل العائلي أو

املتحـدة عـام  األممالصادر عن منظمة  إللكرتونيةلقانون النموذجي للتجارة الو الدليل املرفق 

 ةـــــــــــــــــــــــــإللكرتونيا تصالوجوب توسيع نطاق العقد اإللكرتوين ليشمل وسائل اال إىلأشار  ،1996

                                                 
 اإلسـكندرية مصـر، الطلعـة ،مكتبـة الوفـاء القانونيـة، بـين القضـاء والتحكـيم منازعـات عقـود التجـارة اإللكترونيـة ،صفاء فتوح مجعة -1

  .39-38ص ،2016األوىل ، سنة 
 23، المعتمدة في 2005، )نيويورك(اتفاقية األمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات اإللكترونية في العقود الدولية  -2

 -https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/06  57450: املوقع أنظر، 2005نوفمبر

Ebook.pdf، 14.00:، على الساعة 05/11/2019بتاريخ  مت االطالع على املوقع.  

 ، أنظر موقع جلنة األمم املتحدة للقانون التجـاري الـدويل،2011، يناير المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع األمماتفاقية  -3

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-a.pdf،  مت االطــــــــــــــــــــــــالع

  .13.47:، على الساعة 05/11/2019على املوقع بتاريخ 
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سـوف ال تقتصـر علـى فكـرة  إللكرتونيـةاخـارج ا�ـال التجـاري، ممـا يعـين وفـق لـذلك أن املعـامالت 

  .1إللكرتونيةالنشاط التجاري، إذ تشمل املعامالت التجارية وغري التجارية اليت تتم عرب الشبكات ا

 ومل تقتصــر علــى إللكرتونيــةفضــال عــن أن التشــريعات احلديثــة حتــدثت أيضــا عــن املعــامالت ا

أحـــدث تعـــديالت علـــى القـــانون املـــدين  ، ومنهـــا املشـــرع الفرنســـي الـــذيإللكرتونيـــةفكـــرة التجـــارة ا

بإصــــــدار قــــــانون املعــــــامالت  األردينوكمــــــا فعــــــل املشــــــرع  إللكرتونيــــــةاالفرنســــــي بشــــــأن املعــــــامالت 

 12/02/2002املـــــؤرخ يف  2،وأيضـــــا املشـــــرع اإلمـــــارايت يف القـــــانون رقـــــم إلمـــــارة ديب إللكرتونيةا

 .2، املذكور آنفاإللكرتونيةاملتضمن املعامالت ا

فقــــد عرفهــــا املشــــرع  ،إللكرتونيــــةلتشــــريعات تعريفــــات لعقــــود التجــــارة اعــــض ات بأعطــــوقــــد  

يف املادة األوىل منه  حيث عرفت التجارة االلكرتونية على  2004-575الفرنسي مبوجب القانون

التجــارة اإللكرتونيــة هــي النشــاط االقتصــادي الــذي يقــرتح مــن خاللــه شــخص مــا أو يــوفر عــن " أ�ــا

املشرع التونسي فرق بني املبادالت التجارية الـيت تـتم  كما أن   3،"و اخلدماتبعد إلكرتونياً السلع أ

بوســـائل إلكرتونيـــة وبـــني العمليـــات التجاريـــة والـــيت هـــي نـــوع مـــن املبـــادالت التجاريـــة، فـــأفرد تعريـــف 

 2000ســــنة  23رقــــم  إللكرتونيــــةيف قــــانون املبــــادالت والتجــــارة ا إللكرتونيــــةمســــتقل باملبــــادالت ا

يف  "إللكرتونيـةالوثـائق ا اسـتعمالاملبـادالت الـيت تـتم ب" حيـث وصـفها باألوىلين الفقـرة الفصل الثا

العمليـات التجاريـة الـيت تـتم  ": اأ�ـ، بإللكرتونيـةمن نفس الفصل التجـارة ا 2حني عرف يف الفقرة 

أن ختصــيص  إىلمصــطلح العمليــات التجاريــة يف إشــارة  اســتعملحيــث  "إللكرتونيــةعــرب املبــادالت ا

  .القانون التجاري ألحكامالتجاري واليت ختضع  اإلطارلنص  باملعامالت اليت تدخل يف ا

حيــث   05-18اجلديــد  إللكرتونيــةيف قــانون التجــارة ا إليهــافقــد تطــرق  أمــا املشــرع اجلزائــري

أو ضــمان تــوفري ســلع وخــدمات عــن  بــاقرتاحالنشــاط الــذي يقــوم بــه مــورد إلكــرتوين ": اأ�ــوصــفها ب

  مل يرتك أي لبس يف حتديد  أنهو�ذا ف ؛"إللكرتونيةا تتصاالااللكرتوين عن طريق إبعد ملستهك 

                                                 
  .17، مرجع سابق، صمع دليل االشتراع رونيةقانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكت -1
  .40رجع السابق ، صامل،  ،صفاء فتوح مجعة -2

3 -Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1). 
Art 14 "Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne 
propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services". 
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ورد وهـو الشـخص امل نشاط العمل التجاري اإللكرتوين، حيث وصف العمل التجاري حتديدا بذكره

ن مـ األوليف الفصـل  إللكرتونيـةفعل املشرع اإلمارايت عنـدما عـرف التجـارة الك وكذ ،املعتاد التجارة

هــــي املعــــامالت  "إللكرتونيــــةبشــــأن املعــــامالت والتجــــارة ا 2002لســــنة  2ن إمــــارة ديب  رقــــم قــــانو 

لــــذلك فــــإن لــــيس كــــل عقــــد يــــربم بوســــائل ، "إللكرتونيــــةالتجاريــــة الــــيت تباشــــر بواســــطة املراســــالت ا

تــوافرت فيــه معــايري صــور العمــل التجــاري املنصــوص عليهــا قانونــا  إذاهــو عقــد جتــاري إال  إلكرتونيــة

  .ريع كل دولةحسب تش

فحتمــا سيصــنف ضــمن  إللكرتونيــةكــان العقــد التجــاري اإللكــرتوين  مــن ضــمن العقــود ا  إذاو 

مـــا يســـتدعي ) أو بالتبعيـــة ،أو حبســـب املوضـــوع ،حبســـب الشـــكل( األعمـــال التجاريـــة  أنـــواعأحـــد 

لـذلك ولتطبيـق أحكـام القـانون التجـاري ، واع حبسب  صـفة أطـراف العالقـةألنتطبيق أحكام هذه ا

العقود اإللكرتونية اليت تتم بـني حيث منيز صفة األطراف املتعاقدة   العقود حسبب التمييز بني جي

الــيت تــتم بــني التــاجر  ،كما منيــز بــني العقــودالعقــود الــيت تــربم بــني التــاجر واملســتهلك، و تــاجر وتــاجر

النقــاط  يف وميـةالعقـود الــيت تـربم بــني املسـتهلك واإلدارة أو اجلهــة احلكوكــذلك ،  ومؤسسـة حكوميـة

  .ةالتالي

 -العقود اإللكترونية التي تتم بين تاجر وتاجر  

بـن تـاجر وتـاجر أو بـني  BUSINESS TO BUSIINESSوتسـمى التجـار املتبادلـة 

   إذ تصل تصال،وحدة أعمال ووحدة أعمال، وهي األكثر شيوعا وقيمة على شبكات اال

د الـــيت تـــربم بـــني التجـــار ســـواء كـــان ، وتعـــد العقـــو 1إللكرتونيـــةمـــن األعمـــال التجاريـــة ا% 90

عقــــود إلكرتونيــــة  ،حاجــــا�م التجاريــــة إشــــباعشــــخص طبيعــــي أو معنــــوي بشــــكل مســــتمر ولغــــرض 

  2.جتارية

 -العقود التي تبرم بين التاجر والمستهلك:  

بــــني وحــــدة أعمــــال واملســــتهلك إلشــــباع  أو الــــيت تــــربم بــــني التــــاجر واملســــتهلك وهــــي العقــــود

 اإلنرتنــت اســتخدامليـة، وهــي أيضــا مـن العقــود الشـائعة والــيت توســعت مـع حاجياتـه اخلاصــة أو العائ

                                                 
ســــــنة   ،الطبعــــــة الثانيــــــة األردن،، دار الثقافــــــة للنشــــــر والتوزيــــــع، عمــــــان عقــــــود التجــــــارة اإللكترونيــــــةحممــــــد إبــــــراهيم ابــــــو اهليجــــــاء، -1

  .41،ص2011
  .42مرجع سابق، ص  ،صفاء فتوح مجعة -2
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وقـد عــرف  ،1ا جتاريـة بالنسـبة للتـاجر ومدنيــة بالنسـبة للمسـتهلكأل�ــ ،وتعتـرب مـن العقـود املختلطـة

  على أساس هذه العالقة حيث نص على  05-18يف القانون  إللكرتونيةاملشرع اجلزائري التجارة ا

ــــذيهــــو النشــــاط  ونيــــةاإللكرت التجــــارة  أن  بــــه املــــورد اإللكــــرتوين ملســــتهلك الكــــرتوين ســــلع يــــوفر ال

  2.وخدمات عن طريق وسائل إلكرتونية

 -العقود التي تتم بين التاجر ومؤسسة حكومية 

كإبرام  احتياجا�اويربم هذا النوع من العقود التجارية بني  املوردين وجهات حكومية لتلبية 

  .إللكرتونيةا الصفقات العمومية  بالوسائل

 -العقود التي تبرم بين المستهلك واإلدارة أو الجهة الحكومية  

 البنــوك ، مثــل مـا تقـوم بــهاملســتهلك الشخصـية أو العائليـة احتياجـاتوتـتم مـن أجــل تلبيـة 

 عمـال وهــذه اخلـدمات تعتــرب ،مـن الراتــب أو الودائـع اقتطــاعبإتاحـة بطاقــات الـدفع للزبــائن مقابـل 

يعتــرب جتاريـا بالنسـبة للبنـك أو املؤسسـة لقيامهــا بتـوفري خدمـة مبقابـل بينمــا  أنـه جتاريـا خمتلطـا، حيـث

  .3موجه إلشباع حاجاته الشخصية ،ألنهيعترب عمال مدنيا بالنسبة للمستهلك

  :أهمية تحديد تجارية العقد اإللكتروني -لثالثاالفرع 

  إذاالعمل الذي يقوم به الشخص فتتجلى أمهية التمييز بني العمل التجاري والعمل املدين يف       

 اكتسـب اعتياديـةوبصـفة  حرتافاالكأعمال على وجه   ،ذات الطابع التجاريكان ميارس األعمال 

ال تــدخل ضــمن األعمــال التجاريــة علــى أ�ــا  كانــت األعمــال الــيت ميارســها   ذا إأمــا صــفة التــاجر، 

كـــان   إذافـــ ،تطبـــق علـــى الشـــركةفتطبـــق عليهـــا أحكـــام القـــانون املـــدين ونفـــس القواعـــد  نشـــاط جتـــاري

صــفة التــاجر، وال يقتصـر التمييــز بــني األعمــال  اكتسـبتالغـرض مــن نشــاطها القيـام بأعمــال جتاريــة 

منهـا  أخـرىبـل وضـعت  القـوانني التجاريـة معـايري  ،التجارية واألعمال املدنيـة  علـى نوعيـة األعمـال

  .4ثباتو االلتزامات التجارية واإل ،ما يتعلق باالختصاص القضائي

                                                 
  .27، ص2014دار هومة، اجلزائر ، الطبعة الثانية ، سنة ، النظام القانوني لعقود التجارة اإللكترونيةر بن سعيد، لزه-1
  .املتعلق بالتجارة االلكرتونية، مرجع سابق ،18/05ن القانو من  6انظر املادة . 2
  44مرجع سابق، ص  ،صفاء فتوح مجعة-3
  .37،ص2009 ،بدون رقم طبعة ،اجلزائر ،املعرفة دار ،ريشرح القانون التجاري الجزائعمار عمورة، -4



 اإللكتروني لعقد التجارياماهية  الفصل التمهيدي
 

 

 
26 

 أمهيــة التمييــز بــني العمــل التجــاري والعمــل املــدين يف حتديــد وســائل اإلثبــات أيضــاتتجلــى  و 

فالعمـــل التجـــاري  قواعـــد اإلثبـــات فيـــه يســـرية  وال تتصـــف بـــأي تعقيـــد وتتصـــف باحلريـــة والســـهولة 

عمـال األ ألنفاإلثبات فيها يكون بكافـة وسـائل اإلثبـات، مبـا فيهـا شـهادة الشـهود والقـرائن وذلـك 

  .1التجارية كما ذكرنا تقوم على دعامة السرعة واالئتمان

 يف موضــــوع األمهيــــةأمــــر بــــالغ  ،إللكرتونيـــةللعقــــود احديـــد الصــــفة التجاريــــة أو املدنيــــة إذن فت

اإلثبات، إذ تقتضي الدراسة الوقوف على هذه اجلزئية لتحديد مسار الدراسة ووسائل اإلثبات الـيت 

  . يتطلب وجوبا دراستها

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
المتضــمن القــانون  59-75االمــرمــن   30، واملــادةالمتضــمن القــانون المــدني الجزائــري 58-75االمــرمــن  333راجــع املــادة -1

  .التجاري
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  المبحث الثاني

  خصائص العقد التجاري اإللكتروني وأنواعه

تـــــدخلت حيـــــث  واملبـــــادالت، لكرتونيـــــة علـــــى املعـــــامالتلقـــــد طغـــــى التعامـــــل بالوســـــائل اإل 

ا�ــــاالت املدنيــــة واإلداريــــة، كمــــا كــــان لعامــــل الــــربح األثــــر الكبــــري يف انتشــــار يف كــــل  التكنولوجيــــا 

التجــــاري ، فعرفــــت التجــــارة االلكرتونيــــة منــــوا متســــارعاً، وحققــــت  املبــــادالت االلكرتونيــــة يف ا�ــــال

جناحات وأرقام مالية ضـخمة، و أصـبحت الوسـيلة األوىل  واألساسـية يف جمـال األعمـال وخصوصـا 

بني الشركات واملؤسسات املالية ملا تـوفره هـذه الوسـائل مـن مميـزات وخصـائص جعلـت التوجـه إليهـا 

اط  بعض اهليئـات  واألنظمـة التعامـل �ـا، حيـث كـان مـن آثـار أمر حتمي يف بعض األحيان الشرت 

هذا التوسع ظهور صيغ مستحدثة من العقود ، وسنسعى اىل تبيان هذه اخلصـائص الـيت ميز�ـا عـن 

وأهــم أنـواع العقــود االلكرتونيــة الــيت يـتم التعامــل �ــا يف هــذه  )المطلــب األول(نظري�ـا التقليديــة يف 

  .)المطلب الثاني(البيئة 

  االولالمطلب 

  اإللكتروني التجاري خصائص العقد

اإللكرتوين كمـا سـبق ذكـره، يـتم بوسـائل إلكرتونيـة، سـوءا يف مجيـع مراحلـه أو  التجاري العقد

خيتلـــف عــن نظــريه العــادي بعـــدة خصــائص جتعــل خضـــوعه  أنــه، لــذا فمرحلــة مــن مراحــل إبرامـــهيف 

ومـــن أهـــم قـــد دأبـــت التشـــريعات علـــى تنظيمـــه لـــذا ف ،غايـــة الصـــعوبة لــنفس النظـــام القـــانوين أمـــر يف

، ويـتم )الفـرع الثـاني(، ويعتـرب مـن بـني العقـود الدوليـة )الفـرع األول(خصائصه  أنه يربم عـن بعـد 

، )الفـرع الرابـع(، وأطرافـه ذوات طبيعـة خاصـة )الفـرع الثالـث(إبرامه عـن طريـق وسـائل إلكرتونيـة 

  .)الخامسالفرع ( ومدى توفر صفة اإلذعان فيه يف

  :أنه من العقود التي تبرم عن بعد -األول الفرع

  والذي يتشكل ،العقد التقليدي عن جملسجملس العقد يف العقد اإللكرتوين، خيتلف متاما 
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يـتم بـني غـائبني قـد  أنـهإذ  تفاصـيل،الجـل االتفـاق والتفـاوض علـى أمـن املـادي  حبضور طريف العقـد

 يــتم التواصــل بينهمــا دولتــني خمتلفتــني مــن العالقــةأطــراف وقــد يكــون  ،بينهمــا مســافات طويلــة تبعــد

وقـد ثـار التسـاؤل يف اآلونـة األخـرية حـول العقـود الـيت تـتم  ،1احلديثـةااللكرتونيـة  وسـائلالعن طريق 

املرئية واملسموعة، كربامج اهلـاتف والكمبيـوتر الـيت متكـن املتعاقـد مـن التحـدث مـع  تصالبوسائل اال

  .التعاقد بني حاضرين أم بني غائبني يف حول تصنيفهارة ويف احلال، املتعاقد اآلخر بالصوت والصو 

ســواء كــان باهلــاتف أو جبهــاز  ،التعاقــد  الــذي يــتم عــرب شــبكة أن إىل 2البــاحثنيبعــض  فاجتــه

الكمبيوتر منيز فيه بني التعاقد الذي يتم عن طريـق الربيـد اإللكـرتوين، والتعاقـد الـذي يـتم عـن طريـق 

فصل بني صدور  إذاو تعاقد بني غائبني من حيث الزمان واملكان، ل هاألو اشرة، فبرامج احملادثة املب

تزامنـــا فيعتـــرب تعاقـــد بـــني حاضـــرين مـــن حيـــث الزمـــان  إذاأمـــا  ،لقبـــول وعلـــم املوجـــب بـــه فـــرتة زمنيـــةا

فيعتـرب تعاقـد بــني  ،خـالل وسـيلة مسـموعة ومرئيـة مباشـرةمت مـن  إذاوغـائبني مـن حيـث املكـان، أمـا 

 .حيث الزمان وغائبني من حيث املكان حاضرين من

أكـدت هـذه  اا أ�ـالسـابقة الـذكر جنـد  7/97مـن التوجيـه األورويب رقـم  2املـادة  ومـن نـص 

اخلاصــية بوضــوح  حــني عرفــت العقــد االلكــرتوين بأنــه عقــد يــربم يف إطــار توريــد ســلع أو خــدمات و 

  .انعقاده بني مورد ومستهلكأنه يربم بوسائل إتصال تقنية عن بعد، ووضحت صفته التجارية ب

  :اإللكتروني التجاري  دولية العقد -الثانيالفرع 

  عن بعد يطرح مسألة توطني العالقات اليت تتم من خالل هذا العقد   إبرام العقد اإللكرتوين

، حيــث ســـنبني رأي اجتـــاهني إىلا قــد تتعـــدى حــدود الــدول فاختلفـــت يف ذلــك اآلراء الفقهيــة أل�ــ

  .)ثانيا(، ومضمون توجه االجتاه الثاين  )أوال(االجتاه األول 

  

                                                 
  .44،صمرجع سابقلزهر بن سعيد،  -1
 2013، الطبعـة األوىل األردنعمـان  ،، دار احلامـد للنشـر والتوزيـعرونيـةتنازع القـوانين فـي العقـود اإللكتحممد أمحد علي احملاسـنة،  -2

 2002دار الثقافـة للنشــر والتوزيــع، عمـان األردن، الطبعــة األوىل ، ســنة  ،التعاقــد عــن طريــق اإلنترنــتالعلجـوين أمحــد خالـد،  ،38ص 

  .7ص
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الصـــفة الدوليـــة للعقـــد التجـــاري االلكترونـــي مرتبطـــة بحـــدود  :االتجـــاه األول-أوال  

   .الدول

  و العقود اليت العقود اليت يتم فيها إبرام العقد من دول خمتلفة، العقود،ميز بني نوعني من 

  .يتم إبرامها يف موطن واحد

فيكــون املوجــب يف دولــة  ،العقــود الــيت يــربم أطرافهــا العقــد مــن حــدود دول خمتلفــة :األولالنــوع -1

ولتحديـد  فهنـا ،والقابل يف دولة أخـرى والشـركة املـوردة خلـدمات االشـرتاك يف الشـبكة يف دولـة ثالثـة

 .1االقتصادياملعيار و املعيار القانوين مدى دولية العقد التجاري االلكرتوين يتم اعتماد معيارين، 

يــــرى املؤيــــدين هلــــذا املعيــــار أن حتديــــد الطبيعــــة الدوليــــة للعقــــد  التجــــاري و  :-المعيــــار القــــانوني-أ

م أ�ـــا بعـــدة نظـــم قانونيـــة إال اتصـــاهلمســـتوحى مـــن العناصـــر القانونيـــة للرابطـــة العقديـــة و  االلكـــرتوين

 .2كرتويناختلفوا خبصوص تأثري كل عنصر ومدى فاعليته يف إضفاء الصفة الدولية على العقد اإلل

  :فميزوا بني معيارين

أن تـوافر أي عنصـر مـن العناصـر القانونيـة  ومفـاده :معيار تسـاوي العناصـر القانونيـة فـي التـأثير-

الصــفة الدوليـــة  كتســابا مــن الرابطــة العقديــة يرتتــب عليـــه تــوفر العنصــر األجنــيب يف العقـــد وبــذلك 

أن يكـــون  ،الـــذي حيكـــم العقـــد الـــدويلالقـــانون   اختيـــاروبالتـــايل لكـــي يكـــون للمتعاقـــدين احلـــق يف 

  حيث  يتصف باجلمود وعدم الدقة أنهمرتبط بأكثر من نظام قانوين لكن ما يعاب على هذا الرأي 

  .3بني عناصر الرابطة القانونية األمهيةال يراعي االختالف يف  أنه

الصـفة الدوليـة حيـث مييـز بـني فعاليـة كـل عنصـر يف إضـفاء :معيار تباين تأثير العناصر القانونيـة -

بينمـا ال  ،العقـد إبـرامفـيمكن  حتديـد دوليـة العقـد علـى ضـوء عنصـر مـوطن  ،على العقود من عدمـه

  عنصر  ألنهدويل،  أنهالعقد ب لوصفار قانوين ـــــة أن يؤخذ به كمعيــــــــــــاجلنسي اختالفميكن لعنصر 

   مع مجلة العناصر القانونية اجتمع إذاإال  ،املربمة ة العملية القانونيةـــــــــــــــوال يعرب عن طبيع ،ضعيف

  

                                                 
  .241رجع سابق،صم، ،خالد حسن أمحد -1
  .53، 52،صمرجع سابق ،صفاء فتوح مجعة-2
ذات الطــابع  القــانون الواجــب التطبيــق علــى عقــود االســتهالك اإللكترونيــةمنصــور عبــد الســالم الســرايرة،  ،مهنــد عزمــي أبــو مغلــى-3

  1346،ص2014، 2، العدد41، ا�لد األردنجامعة  ،، جملة دراسات علوم الشريعة والقانون،عمادة البحثالدولي
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  .1األخرى

 :المعيار االقتصادي-ب

 مبصاحل التجارة الدولية رتبطا إذايكون دوليا  اإللكرتوين التجاري العقدوفقا هلذا املعيار فإن 

القضــاء الفرنســي علــى هــذا  اعتمــدتبــادل الســلع واخلــدمات عــرب احلــدود،  وقــد  إىليهــدف  والــذي

نظرا ملا يتميز به هذا األسلوب من مرونـة وديناميكيـة، حيـث  ،ملعيار يف حتديد مفهوم العقد الدويلا

 ،2كانـت تـرتبط بـأكثر مـن نظـام قـانوين  إذاحتليل الظروف احمليطة بالعالقة التعاقديـة ومـا  إىليهدف 

 حيـث ،17/05/1927حمكمة النقض الفرنسية يف حكمهـا الشـهري الـذي صـدر يف  اجتهتوقد 

أو مــد وجـــزر  إيــابذلــك العقــد الــذي يرتتــب عليــه حركــة ذهــاب و  " -أنــهعرفــت العقــد الــدويل ب

لــرؤوس األمــوال عــرب احلــدود، أي البــد مــن مــرور لــرؤوس األمــوال عــرب احلــدود الدوليــة وهــذه األمــوال 

  .3"صاحل التجارة الدوليةمب تتعلق

أطــراف العقــد مــن نفــس أي أن  ،دوهــي العقــود الــيت يــتم إبرامهــا يف مــوطن واحــ :النــوع الثــاني-2

املوطن وكذا البضائع والدفع والتسليم يف نفـس املـوطن، ففـي هـذه احلـال تنتفـي الصـفة الدوليـة علـى 

 .4العقد اإللكرتوين

 يســـقط املعـــايري الـــيت حتكـــم العقـــود التقليديـــة علـــى العقـــود أنـــهومـــا يعـــاب علـــى هـــذا االجتـــاه 

 العقــــد اإللكــــرتوين وخصوصــــا العقــــود الــــيت تــــربم عــــرب إذ أن ،مبكــــانإللكرتونيــــة وهــــو مــــن الصــــعوبة ا

رقمــي ال ميكــن حصــره يف حــدود معينــة، فقــد يــربم العقــد يف دولــة  افرتاضــيتــربم يف فضــاء  اإلنرتنــت

دولــة يف الــيت يــربم عربهــا تتعــدى أكثــر مــن دولــة أو قــد يكــون املــزود  اإلنرتنــتواحــدة لكــن شــبكة 

  .أخرى عرب قمر صناعي

  

                                                 
  .1346ص ص املرجع السابقالسرايرة، منصور عبد السالم  ،مهند عزمي أبو مغلى-1
  .57رجع سابق، صم  ،صفاء فتوح مجعة -2

3 - Cass.Civ 17 mai 1927K gaz du pal 1927 
  .241ص،مرجع سابق، ، خالد حسن أمحد-4
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دوليـة العقـد التجـاري االلكترونـي مرتبطـة بشـبكات االتصـال  :ثانياالتجاه ال-ثانيا  

  .العالمية

، ويـري بــأن علــى تركيزهـا مكانيــا إللكرتونيـةا التجاريــة ب دوليــة العقـودالــذي يغلّـ االجتـاه وهـو 

   إذا، إللكرتونيةالعاملية جتسيد للعوملة  و مظهر من مظاهر دولية املعامالت ا إللكرتونيةا الشبكات

  .1التحديد فمسألة توطني العالقات التعاقدية يف هذه احلال صعب املعايري السالفة الذكر توافرت

نوعني  إىلتنقسم  إللكرتونيةا التجارية العقود أن اعتباريفند هذا الطرح على  2أن البعض إال

ري كعقود اخلدمات والسلع الغ  ،إلكرتونية خالصة يف كامل مراحلها إبراما وتنفيذا جتارية عقود –

جزء  واليت يتمإلكرتونية غري خالصة  جتارية ، وعقودإللكرتونيةمادية كالربامج وأنظمة التشغيل ا

 وجزء منها يتم ماديا كالتسليم مثل عقود السلع املادية، ،كالتفاوض ودفع الثمن  إلكرتونيامنها 

كان التنفيذ، وبالتايل مكان اإلبرام أو م إىل استناداوعليه فإن مسألة الرتكيز املكاين ميكن حتديدها 

  .كانت دولية أو داخلية  إذاميكن متييز العقود 

وهذا الرأي أيضا نسيب وليس على إطالقه إذ أن ليس كل العقـود الـيت تـربم بوسـائل إلكرتونيـة 

هي عقود دولية، وليس شرطا أن يقتصر استعمال الوسـائل االلكرتونيـة يف التعاقـد علـى العقـود الـيت 

فقط، فقد يكون األطراف ومزود اخلدمة من دولة واحدة فهنا ال ميكـن للعقـد  تتعدى حدود الدولة

أن يكون دوليا، ومنه فإن العقد االلكرتوين يكون دوليا إذا كان أحد أطرافه من دولة أخرى ويكون 

  .عاديا إذا كان أطراف العالقة من دولة واحدة

 :يبرم بوسائل إلكترونية -الثالث الفرع

اإللكـرتوين   التجـاري يت أصبغت الصفة واالسم اخلاص هلـذه العقـود، فالعقـدوهذه امليزة هي ال

تصـال يـربم بوسـائل ا أنـهوإمنـا مـا مييـزه  ،من حيث املوضوع واألطراف ال خيتلف عن العقد التقليـدي

وحلــت حملهــا  ،وهــو مــا جعــل دور الــدعائم الورقيــة التقليديــة يف مثــل هــذه العقــود منعــدم ،لكرتونيــةإ

                                                 
  36ص،مرجع سابقي، و صاحل املنزال -1
2

  .60،ص2013مصر، ،القاهرة ،لعربية، دار النهضة احماية المستهلك في القانون الدولي الخاص ،حممد حممد حسن احلسين -
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 يف هــذا املقــام كــل وســيلة إلكرتونيــة يــتم عربهــا إللكرتونيــة، واملقصــود بالوســائط الكرتونيــةإلالــدعائم ا

  .1السلكية والالسلكية تصالكانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة، مبا فيها وسائل اال  سواءً اإلجياب 

  منيووسائل االتصال اليت يتم �ا إبرام املعامالت والعقود االلكرتونية ميكن أن تقسم اىل قس

  .)ثانيا(، واإلنرتنت)أوال(  ةوسائل االتصال احلديثة السلكية والالسلكي

 :التعاقد بوسائل االتصال الحديثة-أوال

 بعضها سابقا وهي إىلحديثة للتواصل عن بعد وقد تطرقنا  اتصالظهرت عدة وسائل         

مــا تشـهده البيئــة االلكرتونيــة ، و  واهلـاتف املرئــي 2املينيتــل إىلالفـاكس والــتلكس والتلغـراف باإلضــافة 

مــن تطــور متســارع يفــتح ا�ــال أمــام اســتحداث وســائل جديــدة، قــد تتميــز بصــفات أفضــل  وأجــود 

  .من املوجودة حاليا وبتكلفة أقل

  :التعاقد عبر شبكة اإلنترنت -ثانيا

وهــي شــبكة عامليــة وتســمى أيضــا بالشــبكة العنكبوتيــة، تتشــكل مــن شــبكات صــغرية مرتابطــة 

 تا بــني احلواســيب وتتفــرع لــرتبط كــل احلواسـيب حــول العــامل عــن طريقــة أنظمــة وبرتوكــوالمـع بعضــه

وهي الوسـيلة األكثـر رواجـا يف الوقـت حمددة، تسمح بتبادل البيانات واملعلومات بني املستخدمني، 

تجاريـة نظرا للمحاسن واملزايا املتعددة اليت توفرها هذه الوسيلة، حيـث تـوفر ماليـني املواقـع ال ،احلايل

ممــا يتــيح للمســتهلك االختيــار والبحــث اجليــد علــى املواقــع الــيت تــوفر الســلع واخلــدمات ذات اجلــودة 

العالية، كمـا أن مواقـع العـرض تتـيح فضـاء أكـرب للمعاينـة واالطـالع علـى شـروط  البيـع ومواصـفات 

  . السلع واخلدمات

  

                                                 
  .17،18ص ،، املرجع السابقإثبات العقود والمراسالت اإللكترونية ،خالد ممدوح إبراهيم-1
هو جهاز قريب الشبه بالكمبيوتر الشخصي لكن حجمه أصغر حيتوي على شاشة صـغرية ولوحـة مفـاتيح وهـو  MINITELاملينيتل -2

الشاشة دون صورة ويوصل خبط اهلاتف ظهر يف فرنسـا يف منتصـف الثمانيـات و ظهـوره كـان نتيجـة  مرئية ينقل الكتابة على اتصالوسيلة 

قــال عــن بــرين ن ،ت الســلكية والالســلكية التابعــة لــوزارة الــربق والربيــد واهلــاتف وبــني متعهــدي اخلــدماتتصــاالللتعــاون بــني اهليئــة العامــة لال

، عـن حممـد أمـني 9صـفحة  ،2006-2003رج املدرسـة العليـا للقضـاء،الدفعة مـذكرة ختـ ،ج.م.العقد اإللكتروني على ضـوء قنـذير، 

  .14ص،2004الطبعة األوىل  ،، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندريةالتعاقد اإللكتروني عبر اإلنترنت ،الرومي
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  :اصةطبيعة خ اتاإللكتروني ذو  التجاري أطراف العقد-الرابع  الفرع

 لكـــــن العقـــــود ،تـــــربم العقـــــود التقليديـــــة بـــــني  شخصـــــني أو أكثـــــر مـــــن األشـــــخاص القانونيـــــة

 وســيط أو يتمثــل يف ،قــد تــربم بــني شــخص طبيعــي وشــخص غــري طبيعــي وغــري تقليــدي إللكرتونيــةا

  القانونية هلذا التعاقد؟ اآلثارفما هي  ،آخرأوقد تربم بني جهاز كمبيوتر و جهاز  ،وكيل الكرتوين

  اخلطابات استخداماملتحدة املتعلقة ب األمم اتفاقيةمن  4املادة ذا اإلشكال أجازت وحلل ه

يقصــد  "باســتعمال الــربامج االلكرتونيــة إلبــرام التصــرفات القانونيــة  حيــث نصــت علــى  إللكرتونيــةا

كـل برنـامج حاسـويب أو وسـيلة آليـة أخـرى تسـتخدم السـتهالل إجـراء مـا   إىلمبصطلح نظـام رسـائل 

دون مراجعـــة أو تـــدخل مــــن  ،كليـــا أو جزئيـــا لرســــائل بيانـــات أو لعمليـــات تنفيــــذها  جابةلالســـتأو 

، فمـن نـص هـذه 1"مـا اسـتجابةشخص طبيعـي يف كـل مـرة يسـتهل فيهـا النظـام إجـراء مـا أو ينشـئ 

، حيــث ترتــب حبتــة فقــد أجــاز القــانون الــدويل صــحة العقــود الــيت تــربم عــرب وســائط إلكرتونيــة املــادة

  .ية مثلها مثل غريها من العقودأثارها القانون

  اإللكتروني التجاري صفة اإلذعان في العقد:الفرع الخامس 

  أطراف إذ أن أحد ،من املعروف أن عقود اإلذعان هي عقود تكون مسألة الرتاضي �ا نسبية

 "ا أ�ــوقــد عرفــت عقــود اإلذعــان علــى  ،العقــد يضــع شــروطا يكــون الطــرف اآلخــر جمــربا علــى قبوهلــا

 ويـــنظم إليـــه آخـــرون دون ،عقـــد منـــوذجي حـــرر بصـــورة انفراديـــة مـــن احـــد األطـــراف إىل مضـــماالنا

  .2"إمكانية حقيقية لتعديله

العقــود الــيت يســلم فيهــا أحــد الطــرفني وهــو املــذعن بشــروط ميليهــا  "اأ�ــو تعــرف أيضــا علــى 

ون حمــل الطــرف اآلخــر وال يســمح مبناقشــتها وهــو املشــرتط فيمــا يتعلــق بســلع أو مرافــق ضــرورية تكــ

                                                 
وق والعلـوم السياسـية، جامعـة  ، أطروحة دكتوراه يف القـانون اخلاص،كليـة احلقـوسائل اإلثبات الحديثةزروق يوسف،حجية نقال عن   -1

  .143ص  ،2012/2013اجلزائر، السنة اجلامعية  ،تلمسان ،بوبكر بلقايدأ
 1990سـنة  ،بـدون رقـم طبعـة ،املؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، اجلزائـر ،ج والمقـارن.م.عقد اإلذعـان فـي ق لعشب حمفوظ بن حامـد، -2

  .74فقرة  ،1980طبعة  ،العقدمات،االلتزا ،شرح القانون المدني ،،  نقال عن جاك قستان24ص
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الكافة  إىلقانوين أو فعلي أو تكون املنافسة فيها حمدودة النطاق وأن يكون العرض موجها  احتكار

  .1"وبشروط واحدة وغري حمدودة

  :وعقود اإلذعان عموما تتميز خباصيتني

ـــالخاصـــية - شـــروط العقـــد توضـــع مـــن جانـــب واحـــد، حبيـــث يتضـــمن العقـــد شـــروطا  إن -ىاألول

  .و أي مناقشة من اجلانب اآلخرمفصلة بدون مفاوضات أ

  وهي قدرة املزود أو املوجب على فرض شروط يف العقد، غري قابلة للمساومة    -الخاصية الثانية -

فمــا علــى الطــرف اآلخــر املــذعن ســوى قبوهلــا كمــا وردت برمتهــا أو رفضــها، بــل حــىت هــذا اخليــار 

سـتهلك املاسـة للسـلعة أو اخلدمـة الـيت يـتم حبريـة يف ظـل حاجـة امل أنـهاألخري، ال ميكن اعتباره حقـا 

  .2تعاقد من أجلها

إذ اختلـف الفقهـاء يف  ،مسـألة صـعبة التحديـد إللكرتونيـةومسألة اإلذعـان يف عقـود التجـارة ا

ومـنهم  )أوال(ا تتصـف بصـفة اإلذعـانأ�ـمدى تصنيفها يف عقود اإلذعـان فمـنهم مـن صـنفها علـى 

رى فريـق ثالـث وجـوب تـوفر شـروط اإلذعـان العتبـار العقـد ويـ )ثانيا(ا عقود مساومةأ� إىل اجتهمن 

  .)رابعا( وموقف املشرع اجلزائري ،)ثالثا(  االلكرتوين عقد إذعان

  :اإللكترونية هي عقود إذعانالتجارية العقود  -أوال

مــن قبيــل عقــود اإلذعان،حيــث أن  إللكرتونيــةالعقــود ا أن إىل  3الفقــه الــبعض مــن اجتــهفقــد 

الشـروط العامـة للتعاقـد  أنال يتـيح أمـام العميـل حـق املفاوضـة إذ  وسـائط إلكرتونيـة التعاقد يتم عرب

  .اليت يعتمدها املزود  إللكرتونيةومواصفات السلعة معدة مسبقا، ومعروضة عرب املواقع ا

   104ومن خالل املادة   األردينأن القانون املدين  إىل4نياألردنيكما ذهب بعض الباحثني   

  

                                                 
  2013، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصحممد حممد حسن احلسين،  -1

  .41ص ،
  .41ص ،املرجع السابق ،حممد حممد حسن احلسين -2
 .Hance et Dionne-Balz.p153نقال عن  45ص،إلياس ناصيف،  مرجع سابق -3
، الطبعـــــة األوىل، ســـــنة األردن، دار الثقافـــــة للنشـــــر والتوزيع،عمـــــان ، أحكـــــام عقـــــود التجـــــارة اإللكترونيـــــةضـــــال إمساعيـــــل بـــــرهمن -4

  .56،ص2005
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 يف عقود اإلذعان يقتصر على جمرد التسليم  بشروط مقررة يضعها املوجب وال يقبل  القبول "منه 

  .من عقود اإلذعان إللكرتونيةاعتبار أن هذه املادة سند العتبار أن  العقود ا إىل 1"مناقشته فيها

ينة املنتج، أو االعميل أو املستهلك ال ميلك الفرصة الكافية ملع أن وهناك اجتاه آخر يرى 

توفرت فستكون بتكاليف باهضة  إنوحىت  ،صفات اخلدمات والسلع املطلوبة واملفاوضة عليهاموا

  من عقود اإلذعان نظرا للمركز الضعيف للمستهلك يف العقد وظروفه االقتصادية  اعتربوهالذا فقد 

  ك يف حاجةة ويكون املستهلـــــة أو اخلدمة املقدمــــــــفضال على  أن العارض قد يكون حمتكرا للسلع

  2.تفاوضماسة إليها فيقبل الشروط دون 

ال ميكــن األخـذ �ـا علـى إطالقهــا  أنـهرغـم أن أقـوال هـذا االجتـاه �ــا جانـب مـن الصـحة إال و 

ال يتصــور االحتكــار للســلعة أو اخلدمــة يف عقــود   أنــه، إذ إللكرتونيــةإلثبــات اإلذعــان علــى العقــود ا

املية تضم مئـات املاليـني مـن املواقـع وللمتصـفح هلـذه قد تتخطى أطرافها حدود الدول عرب شبكة ع

تـوافر املواقـع بكثـرة  يتـيح للمتعاقـد حريـة   أن إذ ،الشبكة يـدرك بـأن هـذه املمارسـات صـعبة التنفيـذ

االختيـار يف التعاقـد مـع العـارض أو املوجــب الـذي يـوفر لـه الشـروط املناســبة الـيت يوافـق عليهـا بكــل 

  .حرية

 :عقود مساومة اإللكترونية ةالتجاري العقود-ثانيا

 ولـــيس مـــن عقـــود 3أن العقـــد اإللكـــرتوين هـــو مـــن عقـــود املســـاومة أنصـــار هـــذا االجتـــاه اعتـــرب

وتتبــادل فيــه النقاشــات  ،إرادة األطــراف دون أي ضــغط أو فــرض شــروط يــتم فيــه تبــادلاإلذعـان إذ 

 اإلنرتنــتطبيعــة شــبكة نظــرا ل ،قــانوين أو فعلــي احتكــاربكــل حريــة  وان املوجــب ال يتمتــع فيــه بــأي 

وما متتاز به من عاملية، إذ يصـعب اجلـزم بوجـود منافسـة حمـدودة واحتكـار للسـلعة، وال ميكـن القـول 

تــوفر لــه  اإلنرتنــتإذ أن عامليــة شــبكة  ،بــأن املتعاقــد جمــرب علــى املوافقــة علــى الشــروط املعــدة مســبقا

  وافق على شروط املوجب يف موقع مل ي إذاف ،العديد من االختيارات لتوافر العديد من املواقع

                                                 
  .104املادة  ،1976لعام  43القانون المدني األردني، رقم  -1
  46ص،إلياس ناصيف،  مرجع سابق -2
احلــرة مــن  املســاومةطلقــة ملناقشــة شــروط العقــد، حيــث ختضــع العمليــة التعاقديــة ملبــدأ هــي العقــود الــيت ميلــك املتعاقــدان فيهــا احلريــة امل  -3

  .للمتعاقدين االقتصاديةالعقد ويف هذه العقود جند ان هناك نوع من التوازن فيما بني املراكز  أطراف
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 يستطيع البحث عن مواقع أخرى توفر له نفس اخلدمة وبشروط أقل تكليـف، وان القـول أنهمعني ف

هــو  القابــل اخلانــات و موافقــة ءمــل إالاملتعاقــد لــيس أمامــه  ألن عقــد إذعــان العقــد اإللكــرتوين بــأن 

بعض العقـــود ذوات الطبيعــة اخلاصــة مثـــل إال فيمـــا يتعلــق بــ ،لمتعاقــدلأمــر نســيب ويرجــع فيـــه اخليــار 

  .1فهذه العقود  مبنية أصال على اإلذعان إلكرتونياعقود الكهرباء واملاء  والتأمني اليت تعقد 

إذ أن بعض العقود  ،نسيب كذلك  ويف رأينا إن اعتبار العقود االلكرتونية عقود مساومة أمر

  وخصوصا  بعض السلع واخلدمات املطلوبةقد تكون من عقود اإلذعان نظرا لطبيعة  إللكرتونيةا

 .املتعلقة باألسلحة الدفاعيةالسلع  كانت نادرة أو مبتكرة حديثا مثل اللقاحات الطبية، و  إذا

 :في العقود التجارية االلكترونية وجوب توفر شروط اإلذعان - ثالثا

تــوفرت فيهــا  إذاميكــن أن تكــون مــن عقــود اإلذعــان  إللكرتونيــةيــرى فريــق ثالــث أن العقــود ا 

عقـد إذعـان والـيت مت ذكـره سـابقا، فـال يكفـى أن ال تتـيح مواقــع  إىلمجيـع الشـروط الـيت حتـول العقـد 

اخلانــات والتوقيــع فقــط بــالقبول أو أن تكــون الســلعة أو  مبــلءملــزم  أنــهالعــرض للمتعاقــد التفــاوض، و 

تكــار الســلعة يف يــد مبــا فيــه اح 2تتــوفر مجيــع شــروط عقــد اإلذعــان، أنبــل جيــب  ،اخلدمــة مهمــة لــه

تــاجر واحــد وال ميكــن للمتعاقــد احلصــول عليهــا أو علــى بــديلتها مــن اي موقــع أو تــاجر آخــر وهــو 

الشــيء الصــعب التســليم بــه إال يف بعــض العقــود املعروفــة مثــل عقــود الكهربــاء واملــاء وعقــود التــأمني  

كات اخلاصــة وكثــرة والــيت هــي األخــرى أصــبحت تتحــرر عقودهــا مــن صــفة اإلذعــان نظــرا لتــوفر الشــر 

  .املنافسة يف جماهلا مما يتيح للمتعاقد االختيار بني أحسن العروض

الثالـث والـذي يعتـرب العقـد االلكـرتوين عقـد إذعـان مـىت تـوفرت  ميكن القـول أن هـذا االجتـاهو       

هــي عقــود إذعــان  إللكرتونيــةإذ أن لــيس كــل العقــود ا ،الصــحة إىلهــو األقــرب  فيــه شــروط اإلذعــان

السـلع وخصوصـا الـدول  الـيت تعـرف تبـادال جتاريـا  فة االحتكار يف الوقت احلايل  يف الكثـري مـنفص

إال مــــا تعلــــق بعقــــود بــــراءات االخــــرتاع  ،واســــعا ال تعــــرف مثــــل هــــذه املمارســــات فهــــي قليلــــة جــــدا

                                                 
الشـــلف اجلزائر،قســـم العلـــوم  ،، جامعـــة حســـيبة بـــن بـــوعليمجلـــة األكاديميـــة للدراســـات االجتماعيـــة واإلنســـانيةربـــاحي أمحـــد،  -1

  100ص،2013جوان  ،10والقانونية، العدد  االقتصادية
، الكتـــاب األول، النظـــام القـــانوني لحمايـــة التجـــارة اإللكترونيـــةعـــن حممـــد أمـــني الرومـــي،  ،46ص،مرجـــع ســـابق، إليـــاس ناصـــيف -2

  .238ص
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 إال إللكرتونيـــةإطــالق صــفة اإلذعـــان علــى عمــوم العقــود ا ال ميكــن أنـــهوالعالمــات التجاريــة ومنــه ف

 .وافر شروط هذه األخرية وهو ما ينطبق على  العقود التقليديةبت

  :العقود االلكترونية إذعانيةمن  موقف المشرع الجزائري -رابعا

 إللكرتونيـــةاملتعلـــق بالتجـــارة ا 05-18مـــن القـــانون 6املـــادة  إىلكمـــا ســـبق ذكـــره وبـــالرجوع 

احملـدد  04/02العقـد يف القـانون  أنـهالصادر مؤخرا والذي حييلنا يف تعريف العقـد اإللكـرتوين علـى 

يــتم إبرامــه عــن بعــد ودون احلضــور الفعلــي واملتــزامن  أنــهإال  ،للقواعــد املطبقــة للممارســات التجاريــة

بـــأن  41ف منـــه 03اإللكـــرتوين، حيـــث باســـتقراء املـــادة  تصـــالبـــاللجوء حصـــريا لتقنيـــة اال ألطرافـــه

  .عقد اإللكرتوين عقد إذعانهذه املادة أن ال إىلبالرجوع  اعترباملشرع اجلزائري 

  الثاني المطلب

  اإللكترونية التجارية نواع العقودأ

ها يف إبرام املعامالت استخدامعن بعد وزيادة  إللكرتونيةالتقنية ا استعمالدائرة  باتساع

ميكن  وتنوعت حسب الغرض واملضمون وال إللكرتونيةصيغ العقود  ازدادت، إللكرتونيةوالعقود ا

جتعل ظهور صيغ  تصالإذ ان التطور والتطوير املتواصل لوسائل اال ،ع حمددةحصرها يف أنوا 

الفرع (واملتمثلة يف عقود اخلدمات اإللكرتونية  واعألنأهم ا إىللذا سنتطرق  ،جديدة أمر حتمي

   .)الفرع الثاني(واليت حملها توفري اخلدمات الرقمية الالمادية  وعقود املعلوماتية، )األول

 :عقود الخدمات اإللكترونية- األول الفرع

 أيواملستفيدين منها،  اإلنرتنتهي اليت تربم بني مزودي خدمة  إللكرتونيةعقود اخلدمات ا       

هــذا  تتعــدد صــور ، و اإلنرتنــتهــو العقــد الــذي يربمــه املســتهلك أو طالــب اخلدمــة مــع املــزود خبدمــة 

وعقد توفري املعلومات الرقميـة ،)أوال(  نتعقد الدخول الفين إىل اإلنرت  :النوع من العقود ومن أمهها

ــا(عقــد اإلجيــار املعلومــايت املســمى ي يــتم بإنشــاء موقــع ذوالــ عقــود إنشــاء املتــاجر االفرتاضــيةو  ،)ثاني

  .)ثالثا(على شكل حمل جتاري افرتاضي على اإلنرتنت

                                                 
  .ارسات التجاريةاحملدد للقواعد املطبقة ىل املم 04/02القانون من  4ف/3راجع املادة  -1
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 :  عقد الدخول الفني إلى اإلنترنت-أوال

 ، وهو تصرف قانوين بني موجباإلنرتنتات وهذا العقد األكثر شيوعا لالستفادة من خدم

، بكافـة الوسـائل املتاحـة، مقابـل اإلنرتنـتمـن خـدمات  تفـاعالنباوقابل يكـون حملـه السـماح للقابـل 

يتطــب تــوفر وســائل معينــة كــاملودمي  التــزام العميــل املســتفيد بــدفع رســوم اشــرتاك شــهريا أو ســنويا، و

ـــزام فيـــه هـــو التزويـــد خبدمـــة مـــن العقـــود امللزمـــة جلـــانب ،وهو أيضـــاواحلاســـوب ني، اذ يكـــون حمـــل االلت

  1.عنه تعاقدية ةواملسؤولي. مقابل دفع رسوم واشرتاكات اإلنرتنت

  :عقد اإليجار المعلوماتي-ثانيا

إرادتــني علــى إبــرام عقــد حمــل معلومــايت، أي بيانــات ورســائل يــتم  التقــاء  " أنــهيعرفــه الــبعض ب

أكانـت تقليديـة  سـواءً الغـري بأيـة وسـيلة كانـت  إىلإرسـاهلا بني مستخدمي هذه املعلومـات، و  تداوهلا

  .2"أو إلكرتونية

العميــل أو املشــرتك  إىلهــذا العقــد تــوفري بيانــات ومعلومــات مــن طــرف املــزود، ينقلهــا  وحمــل 

مبساحات على القـرص الصـلب جلهـاز حاسـوب لصـاحل العميـل، أو  تفاعالناوغالبا ما تكون إتاحة 

صـــياغة هـــو  العنصـــر األول، يقـــوم علـــى عنصـــرين أساســـني ، وإلنرتنـــتاإتاحـــة موقـــع علـــى شـــبكة 

املعلومات والبيانات واليت جيب أن تكـون مرتابطـة ومتناسـقة مـع بعضـها الـبعض، تـؤدي الغـرض مـن 

  .3من  مت االتفاق معه على تلقيها إىلهو نقل هذه املعلومات  أما العنصر الثاين،تبادهلا

  

                                                 
  دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان االردن،)التراضي، التعبير عن اإلرادة، دراسة مقارنة( العقود اإللكترونيةعالء حممد الفواعري،  -1

  .53،54صص ، 2014الطبعة األوىل، سنة
دار الثقافة للنشر والتوزيع ّ، الطبعة الثانية ، ة، ،دراسة مقارنالوجيز في عقود التجارة اإللكترونيةنقال عن  حممد فواز املطالقة،  - 2

  39.،ص2008سنة 
يتـــيح هـــذا النـــوع مـــن العقـــود اإللكرتونيـــة إمكانيـــة اســـتخدام الربيـــد اإللكـــرتوين، وإذا متكـــن  و.50إليـــاس ناصـــيف،  مرجـــع ســـابق،ص -3

املتوفرة على املوقع وميكنه كـذلك حجـز مكـان  املستخدم من إنشاء حساب على أحد املواقع، فإن ذلك مينحه حرية التصرف يف البيانات

يف سعة املوقع، ملدة حمددة مقابل مبلـغ اشـرتاك يـدفع إىل مالـك هـذه املنفعـة، كمـا يـرتبط هـذا النـوع مـن العقـود خبدمـة اإلنرتنـت الن ذلـك 

يع أن يفــتح متجــر الكــرتوين أو يتــيح للعميــل التعامــل مــع الغــري واالطــالع علــى األعمــال واخلــدمات الــيت يرغــب يف اقتنائهــا، حيــث يســتط

إليـــاس ناصـــيف، ،نفـــس  املرجـــع . منقـــول عـــن د.مؤسســـة جتاريـــة، يعـــرض مـــن خالهلـــا منتوجاتـــه بشـــروط معينـــة يضـــعها صـــاحب اخلدمـــة

  . 51السابق،ص
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 :راضيةعقود إنشاء المتاجر االفت- ثالثا

 ، يتيحاإلنرتنتعلى شبكة  افرتاضيوهو عقد يربم بني العميل وتاجر صاحب مركز جتاري 

 لنوع من التجارة يكون مرخص، ميكن العميل من فتح له هذا األخري للعميل موقع حمددمن خال

ويلتـزم املوجـب  1.هذا املوقع مقابل دفع مبلغ مايل ووفـق شـروط ونظـام معـني ىاملتجر اخلاص به عل

أو مقــدم اخلدمــة بــأن ميكــن العميــل أو التــاجر املســتفيد مــن عــرض ســلعته عــرب املوقــع اإللكــرتوين أو 

  .2ويلتزم العميل بدفع املقابل املتفق عليه مسبقا ،املركز التجاري االفرتاضي

  :عقود المعلوماتية -الثاني الفرع

عقــود  ت معينــة وأمههــاوهــي عقــود حملهــا خدمــة غــري ماديــة كتقــدمي مشــورة أو احلصــول علــى معلومــا

  .)ثانياً (و عقد تقدمي الدراسات واالستشارات )أوال(احلصول على معلومات عرب اخلط 

 :عقود الحصول على معلومات عبر الخط-أوال

 مبقابل مادي وفق تصالوهو الذي ميكن العميل من احلصول على معلومات عرب شبكة اال

إىل مـــزود اخلـــدم الـــذي يلتـــزم بتقـــدمي املعلومـــات ، فيقـــدم العميـــل طلبـــه مـــا هـــو متفـــق عليـــه يف العقـــد

  الصحيحة وبشكل دقيق وموضوعي، يف الوقت  وبالوسيلة املتفق عليها مبقابل  يدفعه العميل لقاء

  .3اخلدمة

  

  

                                                 
  .55،56صص عالء حممد الفواعري، ، املرجع السابق،  -1
  . 54ص ،نفس املرجع السابقإلياس ناصيف،  -2

أوهلمــا فئـة ميكــن الولـوج إليهـا بــدون إجـراءات خاصــة :التجاريـة االفرتاضـية حســب إجـراءات الوصــول إليهـا إىل فئتـني  وتنقسـم هـذه املراكــز

الفئــة الثانيــة فهــي أكثــر  أمــالكــن يســمح فيهــا للزائــر بــاالطالع فقــط، والتعــرف علــى الســلع واخلــدمات املعروضــة،دون متكنــه مــن الشــراء، 

حبيـــث يـــتم التحقـــق مـــن شخصـــية الزائـــر  اإليفـــاءمـــن بـــاب احلمايـــة والضـــمان يف  ،إجـــراءات خاصـــةتشـــددا يف الولـــوج إليهـــا حبيـــث تعتمـــد 

الــدخول إىل  اسـتطاعهـذه اإلجــراءات  اســتوىفتوقيـع رقمــي ذو  شـيفرة خاصــة، فـإذا  واعتمــادإدراج معلومـات  بطاقتــه االئتمانيـة،  باشـرتاط

. يرغب مـن منتجـات، منقـول عـن،د ضة، ويستطيع أيضا التعاقد على ماصفحات احملالت التجارية وتصفح سائر اخلدمات والسلع املعرو 

  .55.54.ص،سابقالرجع امل نفسإلياس ناصيف، ،
 2015، رســـالة ماجســـتري يف القـــانون اخلاص،كليـــة احلقـــوق جامعـــة حلـــب ، ســـوريا ، ســـنة عقـــد المعلوماتيـــة،خالـــد خالـــد احلمصـــي-3

  .29ص
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  :عقد تقديم دراسات واستشارات- ثانيا

ســلعة معينــة   اســتخدامويــتم مــن خاللــه  طلــب العميــل الــذي تعرتضــه مشــاكل أو عقبــات يف 

   طلب املساعدة من  إىلسوب مثال ال يستطيع أن يتجاوزها وان حيلها مبفرده، فيلجأ كاحلا

  اإلنرتنت، فيدرس املشكلغالبا ما تكون  تصالاملتخصص الذي يربم معه عقد  عرب وسائل اال

  1.مقابل التزام مادي يدفعه العميل ،ويضع هلا احللول الالزمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .58، مرجع سابق،صإلياس ناصيف -1
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  :ملخص-

ذكره فـإن العقـد اإللكـرتوين هـي نـوع مـن أنـواع  العقـود يـربم بتالقـي إرادتـني  سبق املخالصة و 

 اختيــار، يتمتــع فيــه املتعاقــد باحلريــة الكاملــة يف اإلنرتنــتعــن طريــق وســائل الكرتونيــة أمههــا شــبكة 

انة عقـود اإلذعـان فعقـود اإلذعـان ذو طبيعـة خوال ميكن تصنيفه يف  ،السلعة أو اخلدمة حمل التعاقد

تفــرض نــوع مــن اإلجبــار علــى الــذاعن نظــرا حلاجتــه امللحــة أو الحتكــار الســلعة مــن طــرف خاصــة 

تتــيح عــدة خيــارات للمتعاقــد يف  تصــفح عــدة مواقــع والعثــور  تصــالشــبكة االيف حــني أن العــارض، 

  .على حاجته ومبواصفات أجود

فـــيمكن أن  ،إللكرتونيـــةوالعقـــد اإللكـــرتوين لـــيس جتاريـــا مطلقـــا كمـــا يربطـــه الـــبعض بالتجـــارة ا

قانونـا إلسـباغ العقـد بالصـفة التجاريـة و يكـون  عليهـا املنصـوصيكون جتاريا حسب تـوافر الشـروط 

 .مدين يف غري ذلك
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  الباب األول

  اإلثبات في اإللكتروني وحجيته المحرر    

ـــــق الوقـــــائع واألحـــــداث    ـــــة كأســـــلوب للتواصـــــل وتوثي   ونقـــــل األفكـــــار واملعتقـــــدات ظهـــــرت الكتاب

لتـــدوين  بعـــض مــــا مـــر يف حياتـــه، فكــــان يعـــرب عـــن أفكــــاره   األمــــرفاســـتعملها اإلنســـان يف بـــادئ 

لـذا  اآلخـرين تلخص مـا يـدور يف ذهنـه ، دون هـدف ودون قصـد التواصـل مـع وأشكالبرسومات  

كانــت الكتابــات األوىل جمــرد رمــوز وأشــكال ورســومات وصــور جتســد شخصــيات وأشــياء وكائنــات 

  .حية تعامل معها مدو�ا يف ذلك الوقت

مل يكن هناك إمكانية للتواصل فيما بينهـا  ،بداية تشكل التجمعات البشرية وتداخلها ففي  

عــات األخــرى، وكــان أمــام حتميــة إجيــاد طريقــة فكــان الفــرد نفســه غــري قــادر علــى التواصــل مــع ا�تم

فعالة  للتواصل ونقل أفكاره، فاهتـدى إىل التخطـيط والتشـكيل يف بـادئ األمـر  والـذي تطـور  عـرب 

مراحــل ليصــل إىل الشــكل احلــايل ، فبعــد الكتابــة التصــويرية حيــث كانــت الصــورة تعــرب عــن األشــياء 

عـل، مث الكتابـة املقطعيـة والـيت اسـتعملت الصـوت ظهرت الكتابة الرمزية وأصـبحت الصـورة  رمـزا للف

إىل جانــب الرســم للتعبــري، مث احتـــاج هــذا النــوع األخـــري إىل رمــوز للتعبــري عـــن كــل صــوت فظهـــرت 

  .1اهلجائية واألجبدية بكل اللغات، إىل الشكل الذي نشهدها به حاليا

أداة لتـدوين ونقــل فاسـتعملت الكتابـة لتـدوين الوقــائع واألحـداث يف كـل ا�االت،حيــث أ�ـا 

العلـــوم عـــرب العصـــور، وتوثيـــق األحـــداث والوقـــائع التارخييـــة، ووســـيلة لنقـــل العلـــوم وحفـــظ املعلومـــات 

واألحبـــاث مـــن الضـــياع، ومـــن أهـــم مـــا وظفـــت فيـــه الكتابـــة يف علـــم اإلثبـــات أ�ـــا اســـتعملت حلفـــظ 

ذ تعـد أأمـن  وأقـوى وسـيلة احلقوق وااللتزامات  وكان هلا الدور اهلام يف توثيـق العقـود واملعـامالت، إ

ـــات التصـــرفات والوقـــائع القانونيـــة، ومل تكـــن  إلثبـــات احلقـــوق واســـرتجاعها، وهلـــا قـــوة مطلقـــة يف إثب

الكتابــة يف بــادئ األمــر �ــذه القــوة، حيــث كانــت  شــهادة الشــهود هــي الوســيلة األكثــر اعتمــادا يف 

كشـهادة الـزور ونقـص الدقــة اإلثبـات، إال أن هـذه األخـرية كانــت تتخللهـا بعـض عوامـل الضــعف ،  
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يف التذكر و اإلدالء بالوقائع ، إضافة إىل إمكانية تعرض الشاهد للنسيان، فعلـت الكتابـة مقامـا يف 

  .هذا ا�ال، وأصبحت الوسيلة األهم واألكثر وثوقا يف جمال اإلثبات

ال كمــــا أن اإلثبــــات بالكتابــــة يتطلــــب تــــوافر شــــروط معينــــة وأمههــــا الوضــــوح واالســــتمرارية، و 

يتحقـــق ذلـــك إال بإفراغهـــا أو تـــدوينها علـــى دعامـــة تضـــمن إمكانيـــة قراء�ـــا وفهمهـــا، لتشـــكل مـــا 

يصطلح عليه احملرر وهو نتاج احتاد الكتابة مع الدعامة املدونة عليها، وقد يالحظ اختالف وصف 

طلح األدلــة الكتابيــة ســواء بــني التشــريعات أو البــاحثني يف جمــال اإلثبــات فنجــد تــارة اســتخدام مصــ

الكتابــة لإلشــارة إىل الــدليل الكتــايب، وتــارة أخــرى اســتخدام احملــرر أو املســتند، يف حــني أن الكتابــة 

  .هي أحد عناصر احملرر

وبظهـــور التقنيـــة احلديثـــة وغـــزو التكنولوجيـــا لكـــل ا�ـــاالت، وظهـــور وســـائل التواصـــل احلديثـــة 

املســتند أو الســجل  اإللكــرتوين توســع مفهــوم احملــرر اخلطــي  إىل شــكل جديــد مبــا يســمى احملــرر او 

حســـب توظيـــف املصـــطلحات يف خمتلـــف القـــوانني والتشـــريعات املقارنـــة، فالكتابـــة أو احملـــرر كـــدليل 

التعاريف  ختالفافإثبات شهدت مرحلتني ، مرحلة التدوين التقليدي ومرحلة الشكل اإللكرتوين، 

 أوصـيغة قانونيـة للكتابـة  إىلل وعـدم الوصـو  ،واملصطلحات يف هـذا ا�ـال يـنم عـن حداثـة املوضـوع

مــدى مطابقتهــا مــع  إىليعطينــا احلــافز للبحــث عــن ماهيتهــا و وطبيعتهــا بــالنظر  ،احملــرر اإللكــرتوين

  .بقتها التقليديةسا

الفصل ( التقليدي  احملررخلصائص  هاستيفائومدى  ، اإللكرتوين احملررلذا سنستعرض 

  .)الفصل الثاني(ين يف اإلثبات والقيمة القانونية للمحرر االلكرتو ، ) األول
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  الفصل األول

  المحرر التقليديلخصائص  هاستيفائومدى  اإللكتروني المحرر

أُعتمـــدت احملـــررات واملســـتندات االلكرتونيـــة كبـــديل للمحـــررات اخلطيـــة نظـــرا ملـــا متتـــاز بـــه مـــن 

لكتابـة اخلطيـة أو صفات عديدة، وجـد فيهـا البـاحثون والتقنيـني حـال للسـلبيات الـيت كانـت تعـرتي ا

الورقيــة، فنالــت قــدرا كبــريا مــن االهتمــام الفقهــي والتشــريعي خاصــة مــع تــدخل التكنولوجيــا يف مجيــع 

ا�االت وأصبح تنظيمهـا بنصـوص قانونيـة أمـرا ال بـديل عنـه وخصوصـا بعـد أن تـدخلت املنظمـات 

ا لتنظـيم هـذا ا�ـال الدولية بنصوص توجيهيـة وقـوانني اسرتشـادية ملسـاعدة الـدول يف وضـع تشـريعا�

فســـارعت الـــدول لوضـــع اآلليـــات القانونيـــة الـــيت تـــنظم املعـــامالت والتجـــارة االلكرتونيـــة كـــل حســـب 

 .خصوصيته ومبادئه القانونية

ـــةملبـــادالت اباقـــوانني خاصـــة اعتمـــدت التشـــريعات الـــيت  فاختلفـــت نظـــرة إىل احملـــرر  إللكرتوني

الوســيلة   وأرر اإللكــرتوين تركــز فيهــا علــى الطريقــة احملــ أو للســندتعــاريف حيــث أوردت  ،االلكــرتوين 

ا أ�معها على  تعاملتجل التشريعات فوصف تركيبتها وأصلها،  على أكثر من تركيزها اليت تتم �ا

ال أو ماهيــة احملــرر التقليــدي  تبيــان إىلهــذا مــا يضــطرنا  ،وطــرق خمتلفــة بدعامــةلكــن  عاديــة حمــررات

احملرر  لوظائف ومدى أدائه ،ز اخلصائص املميزة لهابر إ و يقة إنشائهوصوره، مث احملرر اإللكرتوين وطر 

اجلوانـــب  )األولالمبحـــث :( التـــاليني  بحثـــنيامل، وســـندرس ذلـــك يف اإلثبـــاتالعـــادي وحجيتـــه يف 

  .احملرر اإللكرتوين  فسنتناول فيه) الثانيالمبحث ( أما و كأداة إثبات التقليدي القانونية للمحرر
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   ولالمبحث األ

  الجوانب القانونية للمحرر التقليدي كأداة إثبات            

ئل اليت يعتمدها القـانون إلثبـات املعـامالت والتصـرفات القانونيـة ساالو  أهممن احملررات تعترب 

كما  مىت توافرت �ا ضوابط الرمسية ،وهي قرينة قاطعة ال ميكن دحض حجيتها إال بالطعن بالتزوير

فيمكن عن طريقها إثبات مجيع ، ىاألخر ئل ساسية للخصوم واليت ال توفرها الو ساتعترب الضمانة األ

قبــل  ا دليــل ميكــن إعــداده مقــدماً أ�ــمييزهــا  ومــاتصــرفات قانونيــة،  أوالوقــائع القانونيــة، ماديــة كانــت 

) المطلـب األول (، يف شـكل حمـرر سـنتناول ماهيتـه يف نشوء النزاع ووقت إنشاء التصرف القـانوين

        .           )الثاني مطلبال(قيمته القانونية إىل رمسي وعريف حسب  يصنف

   المطلب األول

  )التقليدي( العادي  ماهية المحرر 

يتطلــب منــا إيضــاح بعــض االختالفــات يف املفــاهيم    اإلثبــاتيف  احملــررإن اخلــوض يف مفهــوم 

حثني والكتـاب يف معاجلـة الكثـري مـن البـا أسـتعمل  كمـا أشـرنا سـلفا وتوظيف املصطلحات، حيـث

، لكـن هـذه املسـألة ولــدت �ـا علــى كـل دليـل خطـي سـتدالللالمصـطلح الكتابـة  اإلثبـاتموضـوع 

خالفــا فقهيــا بــني مؤيــد ومعــارض، بيــد أن الكتابــة هــي أحــد عناصــر احملــرر وال ميكــن إطالقــه علــى 

تابــة علـى وسـيط يســمح فــاحملرر هـو نتـاج تـدوين الك احملـرر الـذي يقـوم علــى الكتابـة والدعامـة معـا، 

بقراء�ــا واســتمراريتها، وال ميكــن قراء�ـــا وفهــم فكر�ــا ومضــمو�ا إال علـــى دعامــة تســمح بـــذلك و 

يف  والعناصـر املكونـة لـه، )الفـرع األول(يفلذلك سنسـعى إىل توضـيح املقصـود بـاحملرر بشـكل عـام 

  ).الفرع الثاني(
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  :المحرر بشكل عامب تحديد المقصود - لو الفرع األ

ــــرتبط ب إىل 1ذهــــب بعــــض الفقهــــاء  ــــةأن لفــــظ احملــــرر لفــــظ قــــدمي ي ــــة قبــــل ظهــــور األدل  الورقي

لـــــيس يف القـــــانون مـــــا يفـــــرض أن تكـــــون الكتابـــــة إلزاميـــــا علـــــى الـــــورق  أنـــــه، و إللكرتونيـــــةالكتابـــــة ا

حـــــىت علـــــى  أواحلجـــــر،  أوكانـــــت علـــــى اخلشـــــب   إذابـــــل جيـــــوز أن تكـــــون الكتابـــــة كـــــدليل إثبـــــات 

  .يف أي شكل آخر  أويف شكل خمطوطة يدوية  اجللود وقد تكون أو

الرمـوز املدونـة  أوباحلروف   حتفاظاالوعللوا ذلك بأن اهلدف من الدعامة هو قدر�ا على   

قــانوين بــني الســند  ارتبــاطي أال يوجــد  أنــهيف أي وقــت وعــدم زواهلــا، و  قراء�ــاعليهــا، للتمكــني مــن 

املعامالت الدولية   نصوص  أنذلك  دا يؤكومأي وسط آخر،  أوووجوب تدوينه على وسط ورقي 

ومـــن بينهـــا اتفاقيـــة نيويـــورك بشـــأن التقـــادم يف البيـــوع الدوليـــة للبضـــائع لعـــام   اعتمــدت هـــذا املفهـــوم

تلكـس، وهـو نفـس  أو، بأن مصطلح الكتابة يقصـد بـه املراسـالت املوجهـة يف شـكل برقيـة 1972

 1980بعقد البيع الـدويل للبضـائع يف فينـا سـنة املتحدة اخلاصة  األمم اتفاقيةضحته أو الذي  األمر

  .2الربقيات والتلكس إىلمصطلح الكتابة ينصرف  أنعلى  3يف املادة 

الـتالزم احلقيقـي بـني الكتابـة والدعامـة املثبتـة عليهـا، فـال ميكـن  3من الفقه ويرى  جانب آخر

ء�ـا وحفظهـا، فـال ميكـن كانـت مثبتـة علـى وسـط يسـمح بظهورهـا وقرا  إذا إالقـراءة الكتابـة  أوفهم 

وهي مبثابة اجلسد الذي حيمـل الـروح  وال ميكـن الفصـل  ،تصور الكتابة بدون الدعامة املدونة عليها

  .بينهما

 مضمون  تدوين أويتم إفراغ  كل مافإ�ا  ، لإلثباتلكتابة املعدة ويف التعريف االصطالحي ل

 

  

                                                 
حســـن فضـــالة  ،76، ص73رقـــم  ،مـــوجز أصـــول اإلثبـــات ،حممـــد شـــكري ســـرورعـــن ، 191ص  ،ناصـــيف،  مرجـــع ســـابق إليـــاس -1

  .13، صاإلثبات اإللكتروني ،وسيم شفيق احلجازعن  ،86ص ،املرجع السابق، يالتنظيم القانوني لإلثبات اإللكترون ،موسى

  87، ص2016سنة  ،ىلو مكتبة السنهوري، بريوت لبنان،الطبعة األ ،التنظيم القانوني لإلثبات اإللكتروني ،حسن فضالة موسى 2-
3
 ،، دار النهضة العربيةنية عن المعلوماتالمسؤلية المد ي،و االعشم إبراهيمأمين  ،78ص املرجع نفسه، ،حسن فضالة موسى - 

  .37،ص2004، مصر،سنة القاهرة
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  وال، 1يف شكل آخرأو ط على الورق و خمطو أ  التصرفات القانونية فيه سواء كان يف شكل يدوي

أرقام واليت تعرب عن الفكـر والقـول وبـني  أورموز  أوتسلل حروف  اليت هيميكن اخللط بني الكتابة 

 والكتابـة الـيت هـي أحـد علـى الدعامـةوالـذي يقـوم احلـروف أو الرمـوز  هذهلـ الوعـاءاحملرر الذي يعتـرب 

  .2عناصره

احملـــرر يف وضـــعها املواصـــفة  ISO(3-إزو(ملقـــاييسعرفـــت املنظمـــة الدوليـــة للمواصـــفات واو 

جمموعة من املعلومات والبيانـات املدونـة علـى "  على أنه  )ISO DP.6760(اخلاصة باحملررات

باستخدام آلة خمصصـة  أو نإلنساادعامة مادية بشكل دائم حبيث يسهل قراء�ا مباشرة عن طريق 

  .4"لذلك

عرفــه كمــا    5"لإلثبــات الــيت تتضــمن الكتابــة دلــيالراق و األ "بعــض البــاحثني علــى أنــه  وعرفــه

آخــر لــدى  إىلنتقــل مــن شــخص يكــل مســطور يتضــمن عالمــات تعطــي معــىن مــرتابط "آخــر بأنــه 

جمموعـة مـن العالمـات والرمـوز  " أنـهب ستاذ الدكتور حممد جنيب حسـينعرفه األكما  6" النظر إليها

أشــــخاص  أوين الصــــادرة عــــن شــــخص واملعــــا األفكــــار عــــن جمموعــــة مرتابطــــة مــــن اصــــطالحاتعــــرب 

 .7"معينني

 

                                                 
 ،القاهرة مصر دار النهضة العربية، ،إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق اإلنترنت ،حسن عبد الباسط مجيعي - 1

  .18ص.2000سنة  ،بدون رقم طبعة
قـانون أعمــال، كليــة احلقــوق  ، رسـالة ماجســتري، ختصــصتــه فــي ظــل عــالم اإلنترنــتإثبــات العقــد اإللكترونــي وحجي فوغـايل بســمة، -2

  .7ص ،2014/2015السنة اجلامعية  ،اجلزائر ،2والعلوم السياسية، جامعة حممد ملني دباغني، سطيف
هـي منظمـة   (ISO):أيـزوInternational Organization for Standardization  المنظمـة الدوليـة للمعـايير "-3

 حكوميـة ال �ـدف للـربح تعمـل علـى رفـع املسـتويات القياسـية ووضـع املعـايري واألسـس واالختبـارات ومـنح الشـهادات املتعلقـة �ـا مـن غري

ات حيــث توجــد هيئــة خاصــة �ــذا ا�ــال اإللكرتونيــأجــل تشــجيع جتــارة الســلع واخلــدمات علــى مســتوى عــاملي يف شــىت ا�ــاالت ماعــدا 

هيئــات املواصــفات والتوحيــد القياســي بعضــوية  1947ة ممثلــني مــن معظــم دول العــامل، أنشــأت عــام وتضــم هــذه املنظمــ ،IEC تســمى

تـــاريخ  ،www.marefa.org اإللكـــرتويننقــال عـــن املوقـــع  ،سويســـرا، جنيـــفوتوجـــد األمانـــة املركزيــة للمنظمـــة يف  ،للــدول األعضـــاء

  .21:00، على الساعة 29/08/2018: على املوقع  اإلطالع
  18ص.املرجع السابق ، ،يعيحسن عبد الباسط مج -4
5
  .48املرجع السابق،ص  ،حممد صربي السعدي - 

.45، ص2007 ،ىلو مصر، الطبعة األ اإلسكندرية دار الفكر اجلامعي، ،، المستند اإللكترونيحممد أمني الرومي - 6
  

  .45ص ،املرجع نفسه ،حممد أمني الرومي - 7
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  ومن التعريفات السابقة فإن تعريف املنظمة الدولية للمواصفات واملقاييس مشل كل العناصر

الضرورية لقيام احملرر ، فيمكن القول أن احملرر هو جمموعة من الرموز والبيانات املدونة على وسيط  

  .رة أو باستخدام وسيط إلكرتوينمادي يتيح قراء�ا وفهم حمتواها بطريقة مباش

  :التقليدي المعد لإلثبات  محررلل األساسية عناصرال–الفرع الثاني 

سيان ساومها شرطان أ )ثانيا( التوقيعو  )أوال( يقوم احملرر على عنصرين رئيسني وهي الكتابة

  .احملرر القيمة القانونية بساالكت

  :الكتابة -أوال  

بعـض مرادفا�ـا لإلشـارة  سـتعملوااة كدليل إلثبـات احلقـوق، بـل يضع الفقهاء تعريفا للكتاب مل

هــي  "اأ�ــالــدليل الكتــايب كالصــك واحملــرر واحلجــة والســجل والوثيقــة، وعرفهــا الــدكتور الزحيلــي ب إىل

هي اخلـط الـذي أو ،اإلثبـاتاخلط الذي يعتمد عليه يف توثيق احلقوق وما يتعلق �ا للرجوع إليه عند 

 .1 "ة املعتادة لريجع إليه عند احلاجةيوثق احلقوق بالطريق

حنــو تفضــيل األخــذ بــالنهج الــوظيفي  اجتــهفقــد BONNIER ومــن بيــنهم  أمــا الفقــه الفرنســي      

 ا حتقــقأ�ــ التقليــدي يــرىد فيــه،  فالفقــه ســاهــذا الــنهج وفقــا للعصــر الــذي  حيــث خيتلــف ،للكتابــة

 لة حــروفســامإثبا�ــا، فهــي  أوتأكيــدها تصــرفات املــراد  أوعلــى وقــائع  دليــل أواحملافظــة علــى أثــر 

  2.مكتوبة على وسيط ثابت

  :أن مرد ذلك لسببني 3البعض ويرى ، كتابةلل بوضع تعريفالتشريعات  ومل �تم معظم

 ن أغلب املشرعني يتفادون  إدراج التعريفات ضمن النصوص القانونية ويرتكون ذلك للفقهأ - 1

                                                 
املرجــع الســابق ، مالت المدنيــة واألحــوال الشخصــيةاة اإلســالمية فــي المعــوســائل اإلثبــات فــي الشــريع ،حممــد مصــطفى الزحيلــي -1

  .417ص،
2- BONNIER (E), traité théorique et pratique ، des preuves, 42 édition, tom Ii, 1996, p2      

ة احلقوق والعلوم السياسية، ،كلياألعمالأطروحة دكتوراه، ختصص قانون  ،إبرام العقد اإللكتروني حامدي، اسمبلقمشار إليه لدى 

179،ص2014/2015جامعة احلاج خلضر باتنة،السنة اجلامعية  . 
  .86ص،سابق عرجم  ،حسن فضالة موسى  -3
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خلـق مشـاكل   إىلونتها وقابليتهـا للتغيـري، فـيمكن أن تـِؤدي الذي له دور هام يف حتديدها، ونظرا ملر 

  .كثرية، وخصوصا عند تعديلها

تعريــف  إىلممــا جعــل الكثــري مــن التشــريعات تتجــه  ،تــالزم الكتابــة بــالورق أو بارتبــاط االعتقــاد -2

  .1املستند بدال من الكتابة بصفته مالزما هلا وال ميكن الفصل بينهما

 وحـذا يف ذلـك حـذو ،ة وضـع تعريـف للكتابـةاولـشرع اجلزائري مـن حمذلك مل مينع امل أنإال   

ا أ�ـــبقة الـــذكر مـــن القـــانون املـــدين، بســـامكـــرر ال  323املشـــرع الفرنســـي حيـــث عرفهـــا يف  املـــادة 

رموز ذات معىن مفهوم مهما كانـت الوسـيلة  أوأرقام وأي عالمات  أوصاف أو  أوتسلسل حروف 

وهــو نفــس التعريــف الــذي جــاء بــه القــانون املــدين الفرنســي  يف هلا، ســاالــيت تتضــمنها وكــذا طــرق إر 

  .13652املادة 

فكــار وتكتــب أيضــا لتــدوين التصــرفات القانونيــة خوفــا مــن الكتابــة قــد تــدون للتعبــري عــن األف

رمــوز مثبتــة بشــكل مــرتابط  أوأرقــام  أوحــروف  ميكــن تعريــف الكتابــة علــى أ�ــا، لــذ ضــياع احلقــوق

  .من دونت من أجله أونية ومقصد مدو�ا  أوا، تعرب عن فكر على دعامة، تسمح بقراء�

  :والكتابة كشرط لإلثبات لالنعقادالفرق بين الكتابة كشرط  -  1

  إال أن بعض العقود لطبيعة املعاملة ،يف الفقه والقضاء أن العقود تنعقد بصفة رضائية األصل

 �ـااالحتجـاج و  ها الكتابـة لقبوهلـاإلزامية، حيث اشرتط في جراءاتجب املشرع خضوعها إلأو  ،فيها

التصـــرف  نالإفراغهـــا يف قالـــب ورقـــي شـــكلي، وختلـــف هـــذا الشـــرط يرتتـــب عليـــه بطـــ اشـــرتطحيــث 

 .3إثبات على الكتابة كدليل عقادالنلا مطلق، هلذا ختتلف الكتابة املشرتطة نالالقانوين بط

 

 

                                                 
  .87،86 ص،ص  املرجع سابق،نفس   ،حسن فضالة موسى -1

2- Décret n ° 2016-131 du 10 février 2016, contenant le code civil, Art 1365"L'écrit 
consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou 

symboles dotésd'une signification intelligible, quel que soit leur support". 
جامعة ،قـوق والعلـوم السياسـيةختصص القانون اخلاص، كلية احل ،، أطروحة دكتوراهاألدلة الكتابية ذات القوة القانونية ،رمحان يوسف-3

  .49، ص 2016،2017السنة اجلامعية  ،بوبكر بلقايد، تلمسان اجلزائر
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   :لالنعقادالكتابة شرط  - أ

 ت القانونيــة إلزاميــة إفراغهــا يف وســيط ورقــي، غالبــا مــايتطلــب القــانون يف إبــرام بعــض التصــرفا

ويســمى هــذا العقــد عقــدا رمسيــا، يف  ،)موثــق(ضــابط عمــومي  أويكــون ذلــك أمــام موظــف عمــومي 

ة تـتم فيمـا بـني عرفيـ بكتابـة انعقادهافيكفي  هذه اإلجراءات،تستلزم  ال ىاألخر حني بعض العقود 

النوع من العقـود  اهذيعات ، وقد حددت  التشر مياألطراف دون تدخل املوظف أو الضابط العمو 

مـــن  اجلزائــري يف مــواد متفرقــة املشـــرع ومــن بينهــا ،انعقادهــاالــذي يتطلــب الكتابــة كــركن مـــن أركــان 

  .وقانون التوثيق 2والتجاري 1القانون املدين

  :الكتابة كشرط لإلثبات-ب

 القـــانون شـــرتطالقانونيـــة الـــيت وقـــد يتطلـــب القـــانون أيضـــا الكتابـــة إلثبـــات بعـــض التصـــرفات ا       

جزائـــري  دينـــار التصـــرفات املدنيـــة الـــيت تزيـــد قيمتهـــا عـــن مائـــة ألـــف مـــن صـــورهاالكتابـــة و بثبا�ـــا إل

  .3كان غري حمدد القيمة  أودج  ) 100000(

جتنــــب النصــــاب احملــــدد هــــو  زاو يتجــــس فــــرض إثبــــات التصــــرف املــــدين بالكتابــــة مبــــا ســــاوأ "

إثباتــا ملــا يدعيــه لتحســم أي نــزاع  ،�ــا االحتجــاجالتصــرف  مــن طــريف ميكــن لكــلحــىت  ،املصــاعب

 .4 "حول وجود التصرف

 

                                                 

ج، عقــد نقــل ملكيــة .م.مــن ق) 645(وعقــد الكفالــة يف املــادة  ،ج.م.مــن ق) 883(عقــد الــرهن يف املــادة  -: يف القــانون املــدين  1-

عقــود  أوحصــص فيهــا،  أوالتنــازل عــن أســهم شــركة  أونصــر مــن عناصــرها كــل ع  أوصــناعية  أوحمــالت جتاريــة، أوحقــوق عقاريــة  أوعقــار 

  .ج.م.من ق 1مكرر)  324(مؤسسات صناعية يف شكل رمسي يف املادة  أوعقود تسسري حمالت جتارية،  أوجتارية  أوإجيار زراعية 
مـــن ) 47(ل التجـــاري يف املـــادة بيـــع ورهـــن رأس املـــا ،ج.ت.مـــن ق) 550(عقـــد تأســـيس الشـــركة يف املـــادة :يف القـــانون التجـــاري  -2

مــن ) 188(مــن البــاطن يف املــادة  اإلجيــارج وقــد .ت.مــن ق) 144 إىل 121(ج و الــرهن احليــازي للمحــل التجــاري يف املــادة .ت.ق

  .ج.ت.من ق) 203(ج وعقد التسيري احلر يف املادة .ت.ق
ـــــــادة -3 ـــــــى مـايلـــــــي .م.مـــــــن ق 333 تــــــنص املـ ـــــــر املـــــــواد التج"ج  علـ ـــــــانفـــــــي غيـ ـــــــة إذا كـ ـــــــى اريـ ـــــــه علـ ـــــــد قيمتـ ـــــــانوين تزيـ ـــــــرف القـ   التصـ

مــامل يوجــد نــص يقضــي بغــري  ،انقضــائه أوبالشــهود يف وجــوده  اإلثبــات جيــوز كــــان غيــــر حمــــدد القيمــــة فــــال  أو ،دينـــار جزائــــري100000

  "...ذالك
 ،جامعـة حممـد خيضـر ،ة الفكـر، العـدد الثـامن، كليـة احلقـوق، جملـسلطة القاضي المدني في تقدير الدليل الكتـابي ،قروف موسـى - 4

  .92ص، 2012سنة  بسكرة، اجلزائر،
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وحالة حدوث  ،1مبدأ ثبوت بالكتابة: من هذه القاعدة ومها  ثالث حاالتاملشرع  ستثىناو  

  .، وحالة فقدان السند الكتايب2مانع حيول دون احلصول على الدليل الكتايب

  :دليل إثبات االعتبارهالشروط العامة للكتابة  -2

  لكن لألخذ �ا كدليل إثبات البد من توافر شروط ،عرفنا  مفهوم الكتابة يف الفقه والقانون

وسنتطرق لذالك  ،وشروط خاصة حسب كل نوع من الكتابة ،عامة، جيب توافرها بشكل عام

  :على التفصيل التايل

  :يجب أن تكون الكتابة مقروءة- أ

ميكـــن  أو ميكـــن قراء�ـــا، أوليل إثبـــات أن تكـــون مقـــروءة كـــد  عتمادهـــااليشـــرتط يف الكتابـــة  

 نإلنســاافهمهــا مــن قبــل مــن حيــتج ضــده �ــا، ســواء كانــت القــدرة علــى قراء�ــا مباشــرة عــن طريــق 

أن تكــون قراء�ــا بواســطة جهــاز معــد  أوومقصــودها وداللتهــا،  انتظامهــابق معرفتــه بــاحلروف و ســال

قميــة ملــا يتــوافر عليــه مــن تقنيــة متكنــه مــن فــك الرمــوز كانــت الكتابــة ر   إذالــذلك كاحلاســوب مــثال، 

، وســواء قرأهــا الشــخص  بنفســه أو عــن طريــق شــخص آخــر يثــق بــه إذا كــان األول ال 3والشــفرات

  .جييد القراءة، فينوب عنه يف إيصال مضمون احملرر إىل من أنابه للقراءة

  :الكتابة استمرارية -ب

، فـال سـتمرارهااو  بثبا�ـاجيب أن تدون على وسيط يسمح حىت يعتد بالكتابة كدليل إثبات         

 ن تدون على أعلى مكان سهل اإلزالة بالعوامل الطبيعية، بل جيب  أويعتد بالكتابة على الرمال 

 

                                                 
بالشـهود فيمـا كـان جيـب إثباتـه بالكتابـة إذا وجـد مبـدأ ثبـوت بالكتابـة، وكــل   اإلثبـاتجيـوز "ج علـى أن .م.مـن ق 335تـنص املـادة - 1

  "تعترب مبدأ ثبوت بالكتابة ،االحتمالاملدعى به قريب كتابة تصدر من اخلصم ويكون من شأ�ا أن جتعل وجود التصرف 
أديب حيــول دون  أوإذا وجــد مــانع مــادي  -:بالشــهود أيضــا فيمــا كــان جيــب إثباتــه بالكتابــة اإلثبــاتجيــوز "ج .م.مــن ق 336املــادة - 2

  ."ج عن إرادتهر إذا فقد الدائن سنده الكتايب لسبب أجنيب خا -احلصول على دليل كتايب،
، رسـالة ماجسـتري يف دراسة مقارنـة بـين القـانون األردنـي والكـويتي(دور السندات العادية في اإلثبات احل نزال الشمري،مساعد ص-3

القـانوني للعقـد المبـرم  اإلطـار،نقـال عـن الصـرايرة منصـور ،34، ص2012سـط، سـنة و جامعة الشرق األ ،القانون اخلاص،كلية احلقوق

ا�لـد  ،العـدد الثـاين ،حبـث منشـور يف جملـة جامعـة دمشـق للعلـوم القانونيـة ،األردينسـة يف التشـريع ، درااإللكترونيـة االتصـالعبر وسـائل 

  .الثاين
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م ــــالورقيـة حبك دعائمعنصر يضمن استقرارها حىت ميكن الرجوع إليها كلما دعت احلاجـة لـذلك فالـ

، حيـث أن إللكرتونيـةا حـول ؤل يثـورسـاذا الشـرط، لكـن التــــــــــي تسمح بتحقيق هادـــــــــــــــــتكوينها امل

ســـية ومعرضـــة ساللشـــرائح املمغنطـــة واألقـــراص املضـــغوطة كانـــت أكثـــر ح إللكرتونيـــةئل احلفـــظ اســـاو 

إال أن هـذا اإلشـكال بـدأ يـزول بتطـوير مـواد  ،األجهـزةوزيـادة حـرارة  الفنيـةللتلف، بسبب األعطال 

  . 1ية للتحمل وأثر صالبةأكثر قابل

كما أثارت الطبيعة الالمادية للدعامة اإللكرتونية العديد مـن التسـاؤالت وأسـالت الكثـري مـن 

احلــــرب حــــول مــــدى قــــدر�ا علــــى تــــوفري هــــذا الشــــرط، وقــــد أدت إىل التشــــكيك يف وظيفــــة الدعامــــة 

كتابة العادية تنـتج بانـدماج البيانات والرموز املدونة عليها، حيث أن  ال االلكرتونية يف احلفاظ على

احلرب باملادة الورقية مما يصعب عملية فصلهما، خبالف الدعامة اإللكرتونية والـيت يـتم دمـج احلـروف 

ذلـــك توصـــيات قـــانون  إىلوقـــد أشـــارت �ـــا بطريقـــة تقنيـــة ممـــا يســـهل فصـــلها بطريقـــة تقنيـــة أيضـــا،  

عنـــدما  "حيـــث نصـــت علـــى  دســـة منـــهاسيف املـــادة ال إللكرتونيـــةنســـيرتال النمـــوذجي للتجـــارة او األ

طـالع تيسـر اإل إذا طلة البيانات ذلك الشـر سا ر يفيشرتط القانون أن تكون املعلومات مكتوبة تستو 

  .2"بالرجوع إليه الحقا خدامهاتاسو يتيح حننات الواردة فيها على ياعل الب

احلفــظ فكــال يف نظرنــا فــإن شــرط اســتمرارية الكتابــة يعتمــد أساســا علــى طريقــة و جــودة آليــة 

الكتابتني اخلطية أو االلكرتونية قد تتعرض للتلف إذا مل يتم حفظها بشـكل جيـد، فالكتابـة اخلطيـة 

علـــى الـــورق قـــد تـــزول إذا تعرضـــت للعوامـــل الطبيعيـــة كاألمطـــار وأشـــعة الشـــمس، كمـــا قـــد تتعـــرض 

س إلكــرتوين أو الكتابـة االلكرتونيــة إىل التلــف بســبب خلــل يف اجلهــاز احملفوظــة عليــه أو بســبب فــريو 

القوانني االسرتشادية النموذجية أن حتفـظ الكتابـة  ترداءة الدعامة أو اجلهاز املخزنة به، لذا اشرتط

 .بطريقة تضمن سالمتها

  :عدم القابلية للتعديل-ج

  تغيري أوباإلمكان تعديله  أوكذلك قابل للتعديل   لإلثباتجيب أن ال يكون احملرر املعد       

                                                 
  .21ص،رجع سابقم ،حسن عبد الباسط مجيعي -1
  .6املادة  ،، مرجع سابققانون األونسينترال النموذجي للتجارة اإللكترونية-2
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عليــه  دون ان يظهــرو ، اآلخــردون علــم الطــرف  ،أطــراف العالقــة موضــوع احملــرر  أحــدمــن   بياناتــه

نوعيـــــة األداة  أو ،صـــــورته، ويتوقـــــف ذلـــــك علـــــى املـــــادة املكونـــــة للمحـــــرريف  حيـــــث تغيـــــري أوذلـــــك 

وأقـــالم الرصـــاص ســـهل إزالـــة كتابتهـــا  ،املســـتخدمة يف الكتابـــة، فـــأقالم احلـــرب ليســـت كـــأقالم الفحـــم

  1 ىاألخر عكس األقالم 

  :الخطي التوقيع - ثانيا

يعــرب عـن قبـول املوقـع علــى  ألنـه ثيقـة العتمادهــا كـدليل إثبـات الو  أوشـرط جـوهري يف احملـرر 

ن أ ياملوقـــع ولقبـــه كـــاملني وال يكفـــ اســـمن يشـــمل أوجيـــب  أو اخلـــتم،  مضـــمونه ويكـــون باإلمضـــاء

ن يكـون أبل يكفـي  ،دالوارد يف شهادة امليال االسموليس شرطا أن يكون ب األوىليكون باألحرف 

ن يوقــع أجــاز لــه  ،كــان املوقــع أميــا  إذاعلــى اســتعماله للتوقيــع، فــ عتــادا أوالــذي اشــتهر بــه  االســمب

  .2ببصمة األصبع أو باخلتم اخلاص به

  اخلتم اإلمارايتباخلتم بدال من التوقيع فقد أجاز املشرع  االعرتافوقد تباينت التشريعات يف 

يف املـــــادة العاشـــــرة مـــــن قـــــانون  األردين، وكـــــذا املشـــــرع 3قـــــة العرفيـــــةبـــــديال عـــــن التوقيـــــع لصـــــحة الور 

، مـن القـانون املـدين 327أما املشرع اجلزائري فلم يأيت على ذكر التوقيع باخلتم يف املـادة ،4البيانات

ويــرى الــدكتور حممــد حــزيط أن مــربر عــدم األخــذ بــالتوقيع  5حيــث ذكــرت فقــط التوقيــع والبصــمة،

                                                 
  .37ص ،املرجع السابق مساعد صاحل نزال الشمري، -1
  .70رجع سابق، صمحممد صربي السعدي، ،  -2

وجـاء  اإلثبـاتالتوقيـع بـالكربون علـى احملـرر العـريف يضـفي عليـه هـذه الصـفة وجيعـل لـه حجيـة يف  أنوقد اعتربت حمكمـة الـنقض املصـرية  "

، إثبـات نس عبيـداتنقـال عـن لـورا "61سـنة  981الطعن (  7/12/1995هذا القرار يف حكم حمكمة النقض املصرية الصادر بتاريخ 

  .69ص ،مرجع سابق ،المحرر اإللكتروني
املعـدل بالقـانون االحتـادي رقـم  1996لسـنة  10رقـم اإلمـاراتيقـانون اإلثبـات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة مـن 11راجع املـادة  -3

  .2006لسنة  36

 أومــن خــط  إليــهقعهــا مــا مل ينكــر صــراحة مــا هــو منســوب تعتــرب الورقــة العرفيــة صــادرة ممــن و  "مــن القــانون املــدين املصــري 394وكــذااملادة 

  ."...ختم أوإمضاء 
  .مرجع سابق، األردينقانون البيانات  ،1952لسنة  30قانون رقم من  10راجع املادة -4
عليــه وضــع  ،أووقعــه أويعتــرب العقــد العــريف صــادرا ممــن كتبــه "املتضــمن القــانون املــدين  75-78األمــر األمــرمــن  327تــنص املــادة  -5

  :ف.م.قمن  1373وتقابلها املادة "...هو منسوب إليه بصمة أصبعه ما مل ينكر صراحة ما



 اإلثباتالمحرر اإللكتروني وحجيته في :الباب االول 
 

 

 
55 

قـد يسـتعمله أو يسـرق منـه  أواحيـة العمليـة قـد يضـيع هـذا اخلـتم مـن الشـخص مـن الن أنـهباخلتم هو 

  .1ياه لالحتفاظ به من غري علمهأمن سلمه 

مل 2العراقــي اإلثبــاتمــن قــانون  42املشــرع العراقــي يف املــادة  ونشــري يف هــذا الســياق إىل أن 

مت علـى يـد  إذاال إام بالسندات اليت توقع بأختام شخصية كمـا ال يعتـد بـالتوقيع ببصـمة اإل�ـيأخذ 

 مت أنه أووقع دون علم مبضمونه  أنهحضور شاهدين، وذلك لتجنب إدعاء املوقع  أوموظف عام 

  .3استغالله ليوقع

 les"واللقــــب  ســــم لالاألوىللألحــــرف  باختصــــارأجــــاز التوقيــــع  4بعــــض البــــاحثنيلكــــن       

initiales " حــىت التوقيــع بعالمــة رمزيــة أو"parafe"5، الفرنســي أجــاز بــتحفظ  القضــاءإال أن

قــرار ، وذلــك حســب حبســبه ال حيــدد اهلويــة احلقيقــة للشــخص بدقــة ألنــهالتوقيــع ببصــمة األصــبع، 

 . 15/05/19346بتاريخ  حمكمة النقض الفرنسية

 

 

                                                                                                                                                    
"La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers 

ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de 
leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification 

d'écriture."  
بـدون رقـم  ،اجلزائـر دار هومـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ،اإلثبات في المواد المدنية والتجارية في القانون الجزائري  ،حممد حـزيط -1

  .91ص ،2017سنة  ،طبعة
  .2ف.1ف 42املادة  ،2/09/1979بتاريخ 2828اجلريدة الرمسية عدد  ،1979لسنة  107قانون اإلثبات العراقي رقم -2
  .68، ص ،2005سنة  ،ىلو الطبعة األ األردن،عمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،إثبات المحرر اإللكتروني ،لورانس عبيدات -3

4 - Augustin Aynès, Xavier Vuitton, Droit de la preuve, op-cit , p : 165.   

، أطروحة دكتوراه يف حماية التصرفات القانونية وإثباتها في ظل نظام الشهر العقاري ،زهدور إجني هندمشار إليه من طرف،  

  56ص 2015،2016حممد، السنة اجلامعية، أحممد بن  ،2جامعة وهران  ،القانون اخلاص،كلية احلقوق والعلوم السياسية

   .Augustin Aynès, Xavier Vuitton, Droit de la preuve, op-cit , p : 165 نقال عن. -5
6 -Cass,Civ,15 mai 1934  "On ne saurait attribuer la signification et l’effet probant d’une 
signature à de simples marques et spécialement aux empreintes digitales qu’un individu 
aurait laissé, plus ou moins nettes et apparentes, sur la pièce dont il est fait, plus tard, usage 

contre lui."  
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  المطلب الثاني

  أقسام المحررات التقليدية                             

ــــة إىل   ــــة حســــب قيمتهــــا القانوني ــــث اقســــمت الكتاب ــــة، حي ــــة ورمسي التشــــريعات  عرتفــــتعرفي

يف بعـــض التصـــرفات والعقـــود للمحافظـــة علـــى  بالكتابـــة العرفيـــة كوســـيلة إثبـــات، واشـــرتطت الرمسيـــة

، وخاصــة تلـك الــيت تتعلـق بــاألحوال الشخصــية أو احلقـوق العينيــة نظـرا خلصوصــيتها واآلثــار احلقـوق

فيــــة، إال أن هــــذا اإلثبــــات مقيــــد بــــاعرتاف املرتتبــــة عليهــــا، ومنهــــا مــــا يكفــــي أن يثبــــت بــــالعقود العر 

الفـــرع (  طبيعـــة احملـــررات الرمسيـــة وشـــروطها تبيـــان إىلوسنســـعى  األطـــراف بالوقـــائع املدونـــة عليهـــا 

  .احملررات العرفية وشروطها وأنواعها ) الفرع الثاني( يفكما سنوضح  )األول

  :المحررات الرسمية- لو األ الفرع

دخل طــرف حمايــد يوثــق مــا مت بــني األطــراف مــن وقــائع يكتســب احملــرر صــفة الرمسيــة ، بتــ 

الرمسية فهذا يعـين تتـدخل  إىلعند اإلشارة سواء متت بني األطراف من قبل ، أو وقعت بني يديه، و 

مكلـف خبدمـة  أووهي اليت تصدر عن موظف عـام  احملرر أوهيئة هلا صفة الرمسية يف إعداد املستند 

 وتشــريعيا )أوال(عرض مفهــوم الرمسيــة واحملــرر الرمســي فقهيــا ، وســنختصاصــهاو عامــة، يف إطــار ســلطته 

 ).ثالثا( وشروطه، )ثانيا(

  :التعريف الفقهي- أوال

ـــرزاق الســـنهوري اعبـــد  تعريـــف الفقيـــه وأبرزهـــات  فقهيـــة لتعريـــف احملـــرر الرمســـي اوالهنـــاك حمـــ      ل

هــي كثــرية و متنوعــة  و ،املقــررة لألوضــاعراق رمسيــة يقــوم بتحريرهــا موظــف عــام خمــتص وفقــا أو "أنــهب

راق الرمسيــة و و منهــا األ ،راق الرمسيــة املدنيــة كتلــك الــيت تثبــت العقــود و التصــرفات املدنيــةو منهــا األ

  .1"العامة كالقرارات اإلدارية

 

                                                 
  .106ص ،مرجع سابقعبد الرزق السنهوري،  -1
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  :للمحررات الرسميةالتعريف التشريعي  - ثانيا 

ن املــــدين مــــن القــــانو  ،1369احملــــرر الرمســــي يف املــــادة إىل تعريــــف  املشــــرع الفرنســــيتطــــرق   

الذي يصدر من موظفني عمـوميني، هلـم احلـق يف حتريـره يف املكـان الـذي  العقدذلك  أنهب 1الفرنسي

  . املتطلبة جراءاتمتت فيه كتابته، وذلك وفق اإل

منــه علــى  6حيــث نصــت املــادة  ،احملــررات الرمسيــة يف قــانون البيانــات املشــرع األردينل و اتنــو 

القانونيـــة   لألوضــاعتنظيمهــا طبقـــا  اختصاصـــهموظفـــون الــذين مــن ينظمهــا امل الســندات الـــيت "ا أ�ــ

  . 2"وحيكم �ا دون أن يكلف مربزها إثبات ما نص عليه فيها، ويعمل �ا ما مل يثبت تزويرها

 :"على 1992 لسنة 10 قانون احتادي من القانون 7ةاملاد اإلمارايت نصتويف التشريع 

موظف عام أو شخص مكلف خبدمة عامة، ما مت على احملررات الرمسية هي اليت يثبت فيها  -1

   .يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً لألوضاع القانونية ويف حدود سلطته واختصاصه

 يفإذا مل تكسب هذه احملررات صفة رمسية فال يكون هلا إال قيمة احملررات العرفية مىت كان ذو  -2

  ."ـم أو ببصمات أصابعهمالشأن قد وقعوها بإمضاءا�ـم أو بأختامه

ومــا يالحــظ مــن هــذا التعريــف توســع املشــرع اإلمــارايت يف بيــان أحكــام احملــرر الرمســي ، حيــث 

بني نتيجة انتفاء الصفة الرمسية، وهي نقـص قيمتـه الثبوتيـة، وإنزالـه إىل مسـتوى وحجيـة احملـرر العـريف 

ن نستحســن ذلــك كزيــادة توضــيح مــىت تــوافرت الشــروط القانونيــة املطلوبــة لقيــام هــذه احلجيــة ، وحنــ

  . وإثراء للقاعدة القانونية وللتسهيل  على املعين بأحكامها على البحث عن أثارها 

                                                 
1-Article 1369:(L.n2000-230du 13 mars n2000)Code civil - Dernière modification le 03 

janvier 2018( L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par 
un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. 

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'État. 

Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la 
loi." 

، 200، ص17/05/1952الصــادرة بتــاريخ ،، اجلريــدة الرمسية1952، لســنة 30قــانون البيانــات األردنــي، رقــم مــن  06املــادة  -2

  .2017لسنة  22قانون الل مبوجب داملع
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ا  العقــد الرمســي الــيت يثبــت أ�ــب 1ج.م.قمـن  324عرفتهــا املــادةفقــد  القــانون اجلزائــريأمـا يف       

وتلقـاه مـن ذوي الشـأن  يف  مكلـف خبدمـة عامـة مـا مت أمامـه، أو، عمـومي أو ضـابط  فيها موظف

 1988قبـــل تعـــديل ســـنة وقـــد كـــان املشـــرع اجلزائـــري ،القانونيـــة لألوضـــاعوطبقـــا  اختصاصـــهحـــدود 

 مبوجبــه ســتعملا قبــل أن يرتاجــع عــن ذلــك 2مصــطلح الورقــة الرمسيــة ســتعملاقــد  88-14بالقــانون 

  .ين الفرنسيمن القانون املد 1369مصطلح العقد الرمسي، وهو مصطلح مستوحى من نص املادة

ـــد الـــرزاق الســـنهوري هـــذا املصـــطلح نتقـــداوقـــد   هنـــاك لـــبس يف  أنحيـــث رأى  ،العالمـــة عب

فـأطلق  "فـأطلق عليهمـا املصـطلح نفسـه   ،أخلط بـني التصـرف وأداة إثباتـه والذي القانون الفرنسي

 عـــريف فقيـــل عقـــد رمســـي وعقـــد إثباتـــه،مث اســـتعمل اللفـــظ عينـــه يف أداة  التصـــرف،لفـــظ العقـــد علـــى 

  .3"العرفية الورقة اليت تعد إلثبات التصرف أووقصد بذلك الورقة الرمسية 

إرادة واحــدة  أوتقابــل إرادتــني بإجيــاب وقبــول،  إىلن مفهــوم العقــد يتجــه أحيــث  وقــد أصــاب

 ســع يشــمل العقــود وغريهــا مــنأو ، واحملــررات الرمسيــة ذات مفهــوم لتــزامايف بعــض العقــود ينــتج عنهــا 

  .باتاملعدة إلث احملررات

 :شروط المحرر الرسمي كدليل إثبات- ثالثا

 أغلـــب احملـــرر الرمســـي كـــدليل إثبـــات البـــد مـــن تـــوافر ثـــالث شـــروط تكـــاد اعتمـــادحـــىت ميكـــن 

موظــــف عمــــومي وأن يكــــون مــــن  عــــنصــــدر يأن : وهــــي  علــــى وجــــوب توفرهــــاالتشــــريعات تتفــــق 

 :واملتمثلة يف اآليت ووفقا للشروط اليت أقرها القانون اختصاصه

 

 

                                                 
أو يثبــت فيهــا موظــف  عقــد العقــد الرمســي " 324نفــس املرجــع الســابق، املــادة  ،1975ســبتمرب ســنة  26املــؤرخ يف  75.58األمــر -1

يف حــدود  و لقانونيــةلألشــكال تلقــاه مــن ذوي الشــأن وذلــك طبقــا  مــاأو مــا مت لديــه،  ،شــخص مكلــف خبدمــة عامــة أوضــابط عمــومي 

  "واختصاصهسلطته 
الورقة الرمسية هي اليت يثبت فيها  "قبل التعديل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75ألمر احررت يف ظل  قد  كانت  حيث-2

ضاع القانونية يف حدود سلطته و ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لأل أوشخص مكلف خبدمة عامة ما مت لديه  أوموظف عام 

  749.ص18ر.،ج.1988مايو  3 ؤرخ يف، امل 14-88بالقانون رقم واليت عدلت ب".واختصاصه
  .105ص ،مرجع سابق ،السنهوري عبد الرازق-3
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  :ضابط عمومي أوعامة  خدمهبشخص مكلف  أورها من موظف عمومي صدو  -1

 كـل شـخص مت تعينـه مـن طـرف السـلطة املخولـة بـالتعيني التابعـة للدولـة  هو املوظف العمومي

، ويـدخل حتـت هـذا 1بـدون مقابـل أوتقدمي خدمة من خدما�ا، سواء كان مبقابل   أوللقيام بعمل 

، واملوثـق يف األحكـامكالقاضـي يف إصـدار   ،ق الـيت حيررهـاراو املسمى كل موظف عـام لـه عالقـة بـاأل

وضــابط احلالــة املدنيــة يف إصــدار الوثــائق املخــول لــه  ،توثيــق التصــرفات القانونيــة الــيت تســتلزم ذلــك

 .2اإلقليمية أون يكون املوظف تابعا ألحد اهليئات املركزية أ ويستويإصدارها، 

  :الموظف العمومي-أ

 ســيسااخلــاص بالقــانون األ03-06 األمــر رع اجلزائــري املوظــف العــام يفوقــد حصــر املشــ         

 3اإلداري ومت ترمســــه يف رتبــــة يف الســــلم ،للوظيفــــة العموميــــة، يف كــــل عــــون عــــني يف وظيفــــة عموميــــة

فقـد يكـون  اختصاصـهراق الرمسيـة كـل مـنهم حسـب و ويتعدد املوظفون العموميني الذين  حيـررون األ

 أودارات املركزيـــــة للدولـــــة كاملـــــدراء املركـــــزيني واملـــــوظفني بـــــالوزارات إحـــــدى اإل إىلاملوظـــــف منتمـــــي 

   الشعبية ء ا�السساورؤ  ،ء الدوائر واملدراء التنفيذينيساكالوالة ورؤ ،باإلدارات اإلقليمية واحمللية

                                                 
نقض جنائي (وقضت حمكمة النقض املصرية، بأن مناط رمسية الورقة أن يكون حمررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها مبقتضى وظيفته"-1

دي، الواضح يف شرح القانون املدين، حممد صربي السع.نقال عن د "559-18مبجموعة املكتب الفين س ،)24/02/1967

 .51يف املواد املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص اإلثبات

 1978-05-24، بتاريخ 1315صفحة رقم  29مكتب فىن  44لسنة  0554الطعن رقم  فيوقضت أيضا  

 إثبات: املوضوع 

 بالكتابة اإلثبات: املوضوع الفرعي 

 2: فقرة رقم 

لسنة  25رقم  اإلثباتمن قانون  11 ،10املقابلتني للمادتني  املدينمن القانون  391 ،390 املادتني مناط رمسية الورقة ىف معىن

حجة مبا دون فيها من أمور قام �ا حمررها ىف حدود  هيو  ،أن يكون حمررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها مبقتضى وظيفته، 1968

الذى حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى  تاالستدالالمث فإن حمضر مجع و من .وقعت من ذوى الشأن ىف حضوره  أومهمته 

  .و أثبت فيها ما أدىل به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعترب �ذه املثابة من احملررات الرمسية ،قدمت إليه
، دار اهلـدى، عـني مليلـة اجلزائـر، الطبعـة )ريـةاإلثبـات يف املـواد املدنيـة والتجا(  الواضح يف شـرح القـانون املـدين، حممد صربي السعدي،-2

  .51.52صص ، 2011األوىل، سنة 
 46، اجلريـدة الرمسيـة، العـدد المتضـمن القـانون األساسـي العـام للوظيفـة العموميـة 2006يوليـو  15، المؤرخ في 03-06األمر-3

  "اإلدارية دائمة ورسم يف رتب يف السلم يعترب موظفا كل عون عني يف وظيفة عمومي" 04املادة  ،2006يوليو  1 يفاملؤرخة 
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ت العموميـة اإلداريـة، كمـا قـد يكـون سـاحـدى املؤسإلكما قد يكون املوظف مفـوض تـابع   ،البلدية

كالقضــاة الــذين يصــدرون أحكــام  حــائزة علــى الرمسيــة وحجيــة ،ســلك القضاء إىلتمــي املوظــف  من

  .1الشيء املقضي به

  :الضابط العمومي -ب

الرمسيــة  إلضــفاء كــل شــخص خمــول مــن ســلطة التصــديق إلمضــاء الســندات والتصــديق عليهــا

  ، والذين يثبتون، واملوظفني العمومني3، واملوثقني2على العقود والوثائق، وهم احملضرين القضائيني

وهـــو إثبـــات مـــا تلقـــاه مـــن ذوي الشـــأن مثـــل  :األولالنـــوع -يف احملـــررات الرمسيـــة نـــوعني مـــن الوقـــائع

والبيانــات  اؤهمأمســوالشــروط املتفــق عليهــا يف العقــد، وكــذا توثيــق حضــور الشــهود بــذكر  اتاالتفاقــ

تسـليم  أورفات مثل دفع الثمن مت على يده من تص ما:مع بيان األثر القانوين، والثاين  ،املتعلقة �م

  .4اخل...املبيع 

ية التمييز بني هذين النوعني من الوقائع من حيث حجية الورقة الرمسية، حيث أن أمهوتظهر 

 الطعن التزوير أما إىلمن الوقائع ميكن دحض صحتها بإثبات العكس دون احلاجة  األولالنوع 

  .5ال بالتزويرإها النوع الثاين فله حجية مطلقة وال جيوز الطعن في

 كمــا جيــب أن يكـــون احملــرر صــادرا فعـــال مــن املوظــف العـــام ولــيس منســوب إليـــه فقــط، بـــأن

خــتم، ويف حالــة ثبــوت العكــس فــال  أوتــوي علــى مــا يثبــت صــفته الشخصــية مــن إمضــاء حيكــون ي

إليـه  ، والطعن بالتزوير هو طعن مـن نسـب6وباإلنكار تعترب حمررات رمسية وجيوز الطعن فيها بالتزوير

                                                 
  .70،71صاملرجع السابق،ص  حممد حزيط،  -1
 8بتــاريخ  ،14الرمسيــة عــدد  ةاجلريــد ،المحضــر القضــائي تنظــيم مهنــةالمتضــمن  2006فبرايــر  20المــؤرخ  03-06لقــانون ا -2

  "...يةاحملضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العموم" 04املادة  2006مارس 
مـــارس  08، املؤرخـــة يف 14الرمسيـــة، عـــدد ةاجلريـــد ،، المتضـــمن مهنـــة الموثـــق2006فبرايـــر 20، المـــؤرخ فـــي02-06القـــانون  -3

 ،املوثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتوىل حترير العقـود الـيت يشـرتط فيهـا القـانون الصـبغة الرمسيـة"03املادة  ،2006

  "إعطائها هذه الصبغة األشخاص وكذا العقود اليت يرغب
  . 57صاملرجع السابق،  ،لورانس  حممد عبيدات -4
  .70، صاملرجع نفسه  حزيط، حممد -5
  .58ص ،املرجع السابق ، ،لورانس  حممد عبيدات -6
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أو الضـابط العمـومي بأنـه مل يصـدر منـه وتبقـى الورقـة الرمسيـة حمتفظـة ) أحد أطـراف العالقـة( التوقيع

 .حبجيتها كوثيقة رمسية إىل حني ثبوت ذلك

  :بالوثيقة اختصاصهثبوت -2

 وخمـــول لـــه بـــذلك مـــن ،ن يكـــون املوظـــف العمـــومي خمـــتص بإصـــدار تلـــك الســـنداتأجيـــب 

ولتحقيـق ذلـك جيـب أن تتــوفر 1وضـوع و الزمـان واملكـان املسـموح بـه،السـلطة املختصـة يف حـدود امل

  :يف املوظف بعض الشروط وهي

قيام والية املوظف  حبيث يكون خموال للقيام بذلك، وأهليته بعدم وجود مانع شخصي جيعله 

مــن حيــث طبيعــة الوثــائق الــيت جيــوز لــه  ،املوضــوعي ختصــاصواالغــري صــاحل لتوثيــق الورقــة بالــذات، 

عـزل  أوقـف أو حتريـر الوثيقـة، فـإن كـان قـد  ت، فيجب أن تكـون واليـة املوظـف قائمـة وقـ2رهاإصدا

كـان ال   إذاأمـا  توقيفـه، أوبعزلـه  مكـان يعلـ  إذا ،فإن واليته تنتهي وتكون الوثائق الصادرة عنه باطلة

  ذه الظروفحيررها يف ه وكان ذوي الشأن حسين النية، وال يعلمون بتوقيفه، فإن الوثيقة اليت ،يعلم

                                                 
 ،2016 ،ىلو ة األالطبعـ ،األردن ،دار احلامـد للنشـر والتوزيع،عمـان،فـي اإلثبـات حجية السندات اإللكترونيةعمر امحد العرايشي،  -1

  .36ص

  1010صفحة رقم  41مكتب فىن ،الصادر عن حمكمة النقض املصرية  51لسنة  1073لطعن رقم ا2-

 1990-12-26بتاريخ 

 إثبات: املوضوع 

 راق الرمسيةو حجية األ: املوضوع الفرعي 

 1: فقرة رقم 

أن يكون حمررها موظفًا عمومياً مكلفاً بتحريرها ،  1968نةلس 25اإلثبات رقم من قانون  11 ،10مناط رمسية الورقة ىف معىن املادة "

كما و أن   ،وقعت من ذوى الشأن ىف حضوره أوو هى حجة مبا دون فيها من أمور قام �ا حمررها ىف حدود مهمته  ،مبقتضى وظيفته

فإن  ،به  ملا كان ذلك الختصاصهالزمة امللكف خبدمة عامة إلجراء معني ال تقطع مبجردها ىف توافر الشروط ال أومباشرة املوظف العام 

نفى صفة الرمسية عن احملاضر الىت تضمنت أعمال جلنة التسوية املشار إليها لصدورها من موظفني غري  إىل انتهىاحلكم املطعون فيه إذ 

أخطأ ىف  أوخالف القانون  ل ال يكون قدو خمتصني بتحريرها كما نفت عنها صفة احملرر العرىف لكو�ا مل تتضمن توقيع املطعون ضده األ

على املوقع بتاريخ  اإلطالعمت  https://lawvoice.wordpress.comصوت القوانني، ،، نقال عن موقع". تطبيقه

 .20:13،على الساعة 04/01/2018
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  .1، رعاية للوضع الظاهر وحسن النيةةصحيحتكون 

وثبوت االختصاص يكون بالنسبة للموظـف العـام مبقـرر تعيـني أو تفـويض ، فـبعض املـوظفني 

العمـــومني  ال حيتـــاجون إىل تفـــويض إلمضـــاء الوثـــائق، بـــل متـــنح هلـــم هـــذه الصـــالحية مبوجـــب مقـــرر 

بينمـــا الـــبعض األخـــر حيتـــاج إىل  تفـــويض ملمارســـة هـــذه اخل، ...التعيـــني، كـــرئيس اجلمهوريـــة والـــوزراء

الصــالحيات، أمــا الضــباط العمــومني فيخضــعون لقــوانني خاصــة تــنظم صــالحيا�م كقــانون املــوثقني 

 .وقانون احملضرين القضائيني

  :مراعاة األوضاع التي أقرها القانون في تحرير الوثيقة-3

ضـــاع الـــيت أقرهـــا القـــانون مـــن شـــروط  و األإتبـــاع  إصـــدار الوثيقـــة  أوعلـــى املوظـــف عنـــد حتريـــر 

ـــرهم  وشـــكلية قانونيـــة إجـــراءاتو  ـــد حتري إن تطلـــب القـــانون صـــدورها يف شـــكل معـــني، فالقضـــاة عن

ـــذ  جـــراءاتاإل حـــرتاماجيـــب علـــيهم احلـــرص علـــى  ،لألحكـــام  واملوظفـــون يف كتابـــا�م حملاضـــر التنفي

التوثيــق  إجراءاتوثــق قبــل القيــام بــوكــذا امل ،والشــروط املنصــوص عليهــا يف إصــدار مثــل هــذه الوثــائق

  .2املوقعني عليها ومن شخصيتهما والتأكد من دفع الرسوم املقررة األطرافعليه التأكد من أهلية 

 :المحررات العرفية - الثاني الفرع

أو  التأشــري عليــه مــن طــرف موظــف عــام أوتدوينــه  يكتســب صــفته مــنكــان احملــرر الرمســي   إذا

ويوقـــع عليــه مـــن أطـــراف العالقــة دون حصـــول ذلـــك أمـــام  عـــريف حيـــررفـــإن احملــرر ال ضــابط عمـــومي،

فـإن الصـفة الرمسيـة تنتفـي علـى  عند ختلف أحـد الشـروط املـذكورة آنفـا،كما أنه    ،املوظف العمومي

وهــو مــا أشــارت إليــه  األطـراف،كانــت موقعــة مــن قبــل   إذا ،الوثيقـة، و تعــد يف حكــم الوثيقــة العرفيـة

    2ف 6يف املادة األردينج، و ما ذهب إليه أيضا قانون البيانات .م.من ق 23مكرر 326املادة 

                                                 
ن الشـريعة التوثيـق وإجـراءات كتابـة العقـد بـي زازون آكلـي،مشـار إليـه لـدى   685ص ،مرجـع سـابقعبد الرزاق  أمحد السـنهوري،  -1

ص  ،.2015، 2014الســـنة اجلامعيـــة  ،1،كليـــة احلقوق،جامعـــة اجلزائـــر اخلاصالقـــانون  ،أطروحـــة دكتـــوراه علـــوم ،والقـــانون الجزائـــري

179.  
  .53ص ،سابقالرجع املحممد صربي السعدي، -2
كمحرر ،الشـكل انعـدام أومـومي أهليـة الضـابط الع أويعترب العقد غري رمسي بسبب عدم كفـاءة "على أن  2مكرر  326 تنص املادة -3

  ."األطرافعريف إذا كان موقعا من قبل 
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احملـــررات الـــيت مل تكتســـب صـــفة الرمسيـــة، ال تنتفـــي عليهـــا الصـــفة الثبوتيـــة  أوبـــأن املســـتندات 

 أوخـتم  أوكانت قد وقعـت مـن ذوي الشـأن بإمضـاء   إذا ،مطلقا وإمنا تكتسب حجية احملرر العريف

ت غري ذلك و موقعة من طـرف واحـد، فـال ميكـن األخـذ �ـا كـدليل كان   إذا، أما 1بصمات أصابع

  .3معينة أقرها القانونت أن تكون حجية على صاحبها يف حاالوميكن ،  2إثبات

كانت الوثيقة حتتوى على تصرف رضائي، وكانـت موقعـة مـن ذوي الشـأن، بإمضـاءا�م   إذاف 

اسـتوىف  إذاحجيـة إثبـات  بيكتسـ ،مالببصمات أصابعهم، فيكون احملرر عرفيـا كـا أوبأختامهم  أو

                                                 
  .62ص املرجع السابق،  ،لورانس  حممد عبيدات -1
 الجزائرية القضائي للمحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية االجتهاد-2

 209172رقم القرار

  15/02/2000تاريخ القرار

 )س -ع (ضد ) ح –ب (قضية

 .خطـأ -احلكم عليه بدفع قيمة السلع  –إنكـار الطاعـن  –تسليـم بضاعة  –ديـن جتـاري  -بـات موضوع القرار إث

 .. .يعـد خـرق للقانـون القضـاء على الطاعـن بدفـع قيمـة السلـع بناءا على فاتورة إلثبات وجـود الديـن التجاري رغـم إنكـاره لذلـك: املبـدأ

 .اعـه القانونيـة فهـو مقبـول شكالضأو  استوىفحيـث أن الطعـن بالنقـض 

أن احملررات التجاريـة مبا فيها الفاتـورة هي  إىلاملأخـوذ من اخلطأ يف تطبيـق القانـون ذلـك أن القـرار املطعـون فيـه يشيـر : ل و عـن الوجه األ

ه ال جيوز لشخص أن يصطنـع دليال لنفسه و الفاتـورة وسائـل إثبـات و ال تستبعد إال عن طريـق التزويـر يف حيـن أن املبـدأ القانوين هـو أنـ

عليها قضاة املوضوع حررها املطعـون ضده و ال تتضمـن أي تأشيـرة من طرف الطاعـن و بالتالـي فإن القـرار املنتقـد خالف  اعتمدالتـي 

 .اعـن السلعة بالرغـم من إنكـاره لتسلمهـاالفاتـورة احملررة من طرف اخلصم دليلـا كافيـا إلثبات تسلـم الط اعتربالقانـون عندما 

ما قـدره مائـة وواحد ) س - ع(بدفعـه للمطعـون ضده ) ح -ب(حيـث أن يتبيـن من القـرار املنتقـد أن قضاة املوضوع قضوا على الطاعـن 

فاتورة حمررة من قبـل دينـار تعويضا على أساس ) 20.000(دينـار قيمة السلـع وكذا عشرون ألـف   (131.000)و ثالثون ألف  

على  االعتمادحيـث أن تسبيبهم هـذا غيـر كاف و ال ميكـن ، )ح –ب (لكو�ا تشكل سندا كافيـا إلثبات الديـن رغم إنكار ) س -ع(

املنصوص عليها يف جمرد فاتـورة حمررة من قبـل خصم يف النـزاع للحكم على اخلصم اآلخر مبا تتضمنـه هـذه الوثيقـة ماعـدا الفاتـورة املقبولـة 

 . الضمين من طرف املرسـل أومن القانـون التجاري و هي الفاتـورة اليت يتـم قبولـها الصريـح  30املادة 

 .ل مبـررو و عليـه فـإن الوجه األ

 : تقضـي احملكمة العليـا

و بإحالة  1998أفريـل  01سطيـف يف  بقبول الطعـن شكـال وموضوعا و بنقـض وإبطال الـقـرار املطعون فيـه الصادر عن جملس قضاء -

  ."..على نفـس ا�لس مشكال من هيئـة أخرى للفصل فيها من جديـد وفقـا للقانـون األطرافالقضية و 
إذ اذكـر فيهـا  :ا حلـالتني اآلتيتـني يف راق املنزلية حجة على من صدرت منـه إالو ال تكون الدفاتر واأل"ج  .م.من ق 331تنص املادة  -3

 .�ا ستويف ديناصراحة أ

  ."راق أن تقوم مقام السند ملن ثبت حقا ملصلحتهو وإذا ذكر فيها صراحة أنه قصد مبا دونه يف هذه الدفاتر واأل
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 عتـرب الرمسيـة ركنـا يف العقـد يــؤديكـان التصـرف شـكليا فت  إذاأمـا  شـروط معينـة سـنتعرض هلـا الحقـا،

 رهـن العقـارات، فـال تكـون للمحـررات الرمسيـة الباطلـة قيمـة أوإبطاله، كما يف عقود بيـع  إىلختلفها 

  .1حرر يف وثيقة رمسية إذا بعدم رمسية احملرر إال فاقتاكان هناك   إذاوكذا 

 إىلكمــا ســنتطرق ،)ثانيــا(وتشــريعيا، )أوال( ولتوضــيح ذلــك ســنبني املقصــود مــن احملــرر العــريف فقهيــا

  ). رابعا( والغري معدة لذلك، )ثالثا(احملررات العرفية املعدة لإلثبات

  :لمحرر العرفيتحديد المقصود فقهيا با -أوال

السـند العـريف  أوة وضـع تعريـف شـامل للمحـرر اولـيف حم والبـاحثني العديد مـن الفقهـاء ساهم

يقصــد بالســند العــادي الكتابــة الــيت يوقعهــا شــخص بشــأن تصــرف  " علــى أنــه 2بعضــهم فقــد عرفــه

قــانوين ودون أن يتــدخل موظــف عــام، وال يســتلزم القــانون أي شــكل معــني يف إعــداده، وهلــذا مســي 

 إىل األصـــلالعقـــود أن تكـــون خاضـــعة يف العـــادة والعـــرف جـــرت علـــى جعـــل  ألن ،بالســـند العـــادي

دون تــــدخل ألي  ،العــــاديني هــــم الــــذين يتولــــون صــــياغتها وإعــــدادها األفــــرادوأن  ،أصــــول تقليديــــة

هــي الــيت تصــدر مــن  ،راق العرفيـةو األ أواحملــررات  " أنــهعلــى  3آخـروعرفــه ، "موظـف رمســي يف ذلــك

ختمـه،  أوحيتج �ا عليـه بإمضـائه  وموقعة من الشخص الذي ،ذوي الشأن ويثبت �ا واقعة قانونية

  ."بصمة أصبعه أو

دون ان يتـدخل يف حتريرهـا  األفـراداحملـررات العرفيـة تلـك الصـادرة مـن  "وعرف أيضا على أنـه 

شـــخص مكلـــف خبدمـــة عامـــة، فـــاحملرر العـــريف هـــو حمـــرر غـــري رمســـي  وال حتـــيط بـــه  أو عـــامموظـــف 

احملـــررات  أوراق و يقصـــد بـــاأل " بعـــض البـــاحثني وعرفهـــا، 4"الضـــمانات الـــيت حتـــيط بـــاحملررات الرمسيـــة

ضــابط عمــومي  أودون أن يتــدخل يف حتريرهــا موظـف عــام  األفــرادراق الــيت تصــدر عـن و العرفيـة، األ

                                                 
  .54ص ،حممد صربي السعدي، مرجع سابق -1
2
، 1999سنة  ،ثانية، الطبعة الاألردنعمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،شرح أحكام قانون اإلثبات المدني ،عباس العبودي - 

  .134ص

3
  .66ص ،نفس املرجع السابق  ،حممد صربي السعدي - 

ـــانو ، محـــد حســـني منصـــور -4 ـــه نق ـــات وطرق ـــادئ اإلثب ـــات مب  ،1998مصـــر، ســـنة  اإلســـكندرية ،، دار اجلامعـــة اجلديـــدة للنشـــراإلثب

  .77ص
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العـــاديني هـــم مـــن يتولـــون حتريرهـــا وتوقيعهـــا دون  األفـــرادشـــخص مكلـــف خبدمـــة عامـــة، أي أن  أو

  .1"تدخل جهة رمسية 

ف وهو نفس مضمون تعريف الدكتور حممد صـربي السـعدي إال أن ما يأخذ على هذا التعري

أنــه حصــر احملــررات يف الشــكل الــورقي، يف حــني أن احملــرر ميكــن أن يكــون علــى أي دعامــة أخــرى 

تضمن استمرارية مادون �ا وحفظه من التلف والتعديل ، فقد  يكون احملرر بدعامة من خشـب أو 

مكتــوب يصــدر عــن األفــراد، دون تــدخل جهــة  جلــد أو حجــر، لــذا فــيمكن تعريــف احملــرر بأنــه كــل

  .عليه ببصما�م وتوقيعا�م، وبإراد�م احلرة رمسية، يثبتون فيه ما مت االتفاق

  .ي للمحرر العرفيالتعريف التشريع - ثانيا

  ،حيث اختلفت القوانني يفكانت هناك حماوالت تشريعية لتحديد مفهوم احملرر العريف 

  :لك كما يليإعطاء وصف مناسب له، وسنبني ذ

  :في القانون الفرنسي -1

ف، لكنــه مل يعــط تعريفــا .م.مــن ق 1370احملــرر العــريف يف املــادة  إىلأشــار املشــرع الفرنســي 

كحالـة عـدم   صرحيا له بل  تطرق إليه كنتيجة حلالة عدم توفر الشروط القانونية الالزمة لرمسية العقود

ســلطة واختصــاص أو حالــة عيــب يف شــكل تــوفر شــروط املوظــف العــام أو الضــابط العمــومي  مــن 

العقــد، مــع االكتفــاء بــذكر شــرط وحيــد مــن شــروطه وهــو توقيــع األطــراف ، حيــث نصــت علــى مــا 

العقــد الــذي مل تــتم املصــادقة عليــه نتيجــة لعــدم كفــاءة أو أهليــة الضــابط العمــومي ّ،أو وجــود " يلــي

 .2"من الطرفني عيب يف شكله ، يصبح نافذ املفعول كوثيقة موقعة، بشرط أن تكون 

  وما يالحظ أن املشرع الفرنسي مل يهتم بإعطاء تعريف للمحرر أو العقد العريف، وإمنا ميكن

 

                                                 
  .87،88صص  ،حممد حزيط،  املرجع السابق -1

2-  Art1370 " L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de 

l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé 

des parties" .  
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  .استنتاجه من نص املادة واليت ذكر فيه آثار عدم توفر الرمسية يف العقد الغري مصادق عليه

  :األردنيفي القانون    -2

يف   1952لسنة  30رقم  األردينت املعدل لقانون البيانا 2017لسنة   22يعرف القانون

الســند العــادي هــو الــذي يشــتمل علــى توقيــع مــن  "أنــهعلــى ) العــريف( الســند العــادي منــه 10املــادة 

  .1"بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرمسي أوخامته  على  أوصدر عنه 

  :في التشريع اإلماراتي - 3

،  1971مــــن قــــانون البيانــــات لســــنة  10تنـــاول التشــــريع اإلمــــارايت  احملــــرر العــــريف يف املــــادة 

السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه  " على أنه 31/10/1971الصادر يف 

وما يالحظ أن هـذه املـادة جـاءت  ،"أو على خامته أو بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرمسي

 .و نقصانمن قانون البيانات األردين بدون زيادة أ  22نسخة حرفية للمادة 

  : في القانون الجزائري-4

عدم توافر شـروط العقـد أن  إىلأشار  العريف لكنمل يعط املشرع اجلزائري تعريفا مباشرا للعقد 

يف احملـرر  الشـكل نعـداما أوعـدم كفاءتـه  أو اختصاصـه نعداماو  ،الرمسي مثل أهلية الضابط العمومي

مــن  2مكــرر  326 تــنص املــادةحيــث ، اقــدينكــان موقعــا مــن طــرف املتع  إذاجيعــل منــه حمــررا عرفيــا 

العقــد غـــري رمســي بســـبب عـــدم   يعتـــرب"  علــى أن الـــذكر لفج الســا.م.ق املتضـــمن 75/58األمــر 

ــــل  انعــــدامالضــــابط العمــــومي أو  أهليــــةكفــــاءة أو  الشــــكل، كمحــــرر عــــريف إذا كــــان موقعــــا مــــن قب

رنســي، ومــا يؤاخــذ بــه مــن القــانون املــدين الف 1370، وهــي أيضــا نســخة حرفيــة للمــادة "األطــراف

  .املشرع عدم تعديلها إىل اآلن

ومن بني هذه التعريفات فقد جاء مضمون تعريف املشرع األردين مقنعا إىل حد ما حيـث    

وهـــي توقيعـــات األطـــراف ســـواء كانـــت توقيـــع أو ) العـــادي(ذكـــر الشـــروط املتطلبـــة يف الســـند العـــريف 

  .ظف عموميبصمة أو ختم، وإلزامية أن يتم أمام ضابط أو مو 

                                                 
  .مرجع سابق، األردينقانون البيانات  ،1952لسنة  30قانون رقم -1
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 حمـــررات معـــدة إىل اإلثبـــاتوتنقســـم احملـــررات العرفيـــة حســـب قيمتهـــا القانونيـــة وحجيتهـــا يف 

  .لإلثباتوحمررات غري معدة  لإلثبات

  : إلثباتل ةالمعد ةالعرفي اتالمحرر  - ثالثا

احملررات املعدة لإلثبات هي احملررات املعدة سلفا لغرض إثبات التصرف القانوين حيث تدون 

 ومهـا سـنيسابـاحملرر العـريف كـدليل إثبـات شـرطني أ عتـدادلال يشـرتط، و 1هلعقـد أو بعـد انعقـادأثناء ا

اليت تعرب عن الواقعة املثبتة يف احملرر، سواء كانت خبط اليـد أو بآلـة كتابـة كمـا ال يشـرتط أن  الكتابة

   غ يف احملــررتكــون بلغــة معينــة فيكفــي أن تكــون مفهومــة ومقــروءة ممــن كــانوا طرفــا يف  التصــرف املفــر 

كما ال يشرتط أيضا أن تكون بعبارات معينة فقد تكون رموزا اتفق عليها األطراف، والشرط الثاين  

حبيــث أن هــذا التوقيــع ميكــن مــن نســبة حمتــوى احملــرر إىل امللتــزم أو ،ممــن صــدر منهمأن يكــون موقعــا 

ره كمبـدأ ثبـوت بالكتابـة إىل صاحب التوقيع، فإذا خال من التوقيع فال يكون له حجـة وميكـن اعتبـا

  .عليه احلجية إلضفاءى شروط أخر  شرتطا اتوهناك تشريع 2إذا ثبت أنه خبط املدين

  :المحررات العرفية الغير معدة لإلثبات -رابعا

  إعدادها راق عرفية مل يتم أو ا أ�وهي احملررات الغري موقعة من ذوي الشأن، وميكن وصفها ب

 وقـــد ،الربقيـــات أو األشـــخاصريرهـــا لغـــرض آخـــر كاملراســـلة بـــني بـــل مت حت ،لتقـــدميها كـــدليل إثبـــات

  الدفاتر ،التجارية رالدفات ،ئل والربقياتساأربع أصناف، الر  إىلين اجلزائري دالقانون امل صنفها

  .3والتأشري على سند الدين مبا يفيد براءة الذمة املنزلية

  :ئل والبرقياتساالر -1

  راق العرفيةو ئل املوقع عليها قيمة األساتكون للر  أنعلى  ج.م.من ق 329نصت املادة        

 املودع يف مكتب التصدير اإذا كان أصلهأيضا . ، وتكون للربقيات هذه القيمةاإلثبات من حيث

                                                 

 ،والكفاءة في أداء أعمال المحاماة، المركز القومي لإلصدارات القانونية موسوعة مقومات التميزهري، كمال عبد الواحد اجلو   1-

  . 253، 2015القاهرة مصر ، بدون رقم طبعة،سنة 
2
، على الساعة 15/01/2019ع على الموقع ، تاریخ االطال www.mohamah.net/law مروة أبو العال ، موقع إستشارات قانونیة  - 

21:15.  
  .117-116ص ،رجع سابقمحممد حزيط، -3
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  .1"...موقعا عليه من مرسلها

األخبــار  لنشــريســتعمل  فيمــا بيــنهم، األشــخاصيتبادلــه  أوخطــاب مكتــوب يرســله  لةســاوالر 

يف أي شـــأن أخـــر يهـــدف مـــن  أو االجتماعيـــة، مجيـــع ا�ـــاالت التجاريـــة و خبصـــوص املعـــامالت يف

كهيئـة  أواملرسـل إليـه، يتـوىل إيصـاهلا وسـيط قـد يكـون شـخص  إىلخالله املرسل إيصـال أنبـاء  هيئـة ّ

 ئل ترسـل بطريقـة معينـةسـاي ر هـمـا الربقيـات ف، أوقد تطورت لرتسل عن طريـق أجهـزة رقميـة ،2الربيد

يف مــدة  بســرعة هلاســاإلر  استخالصــا مــن الــربق برقيــاتالتلغــراف، ومسيــت عــن طريــق جهــاز يســمى 

  .زمنية قصرية

  :الدفاتر التجارية التقليدية -2

وهي دفاتر معينة يدون فيها التاجر كافة العمليات اليت يقوم �ا يف حياته التجارية وما ينـتج "

أو  اجر سـواًء كـان  طبيعيـكـل شـخص لـه صـفة التـا، و "3على عاتقه التزاماتعنها من حقوق له أو 

و أ ةيوميـ بصـفةفيها كل البيانات املتعلقـة بنشـاطه التجـاري  ، ملزم  مبسك دفاتر جتارية، يقيدامعنوي

  ، وهذا ما نصت عليه4ةولاال املقـــــوخروج السلع أو أعم دخول  على األقل شهريا، من عمليات

  

  

                                                 
  .اإلثباتراق العرفية من حيث و تكون للرسائل املوقع عليها قيمة األ"ج .م.قمن  5مكرر  329تنص املادة -1

مرسـلها، وتعتـرب الربقيـة مطابقـة ألصـلها حـىت  وتكون للربقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصـلها املـودع يف مكتـب التصـدير موقعـا عليـه مـن

   .يقوم الدليل على عكس ذلك
2
  .107ص ،مرجع سابق حممد حزيط، - 

3
عمان  ،سطو جامعة الشرق األ ،، رسالة ماجستري يف القانون اخلاص،كلية احلقوقالدفاتر التجاريةنة، و امؤيد سلطان نايف الطر  - 

 ة، اإلسكندريدار املطبوعات اجلامعية ،دروس في القانون التجاري ،يد الفقهينقال عن حممد الس. 25ص ،2015، سنة األردن

  .187، ص200سنة  ،مصر

، 2004ســــنة ،الطبعــــة السادســــة ،اجلزائــــر ،، ديــــوان املطبوعــــات اجلامعيــــة، عــــني مليلــــةالقــــانون التجــــاري الجزائــــري ،ناديــــة فوضــــيل -4

  .142ص
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   .2ن القانون التجاري األردينم 16واملادة ، 1 من القانون التجاري اجلزائري 9املادة 

ا الوســـيلة الـــيت تســـمح أ�ـــحيـــث  ،يـــة مســـك الـــدفاتر التجاريـــة يف عـــدة جوانـــبأمهتتجلـــى و        

 بتقييم نشاطه التجاري، وماله  من أصول وما عليه من ديون، حيث متكنه من حتديد مركـزه للتاجر

ع بشـأن معامالتـه التجاريـة، وتعتـرب حدوث نزا �ا كدليل إثبات يف حالة  االستعانةاملايل،كما ميكن 

ره عند توقفه عن سامسكها بانتظام يثبت حسن نيته  عن إع أنسندا له عند تعرضه لإلفالس، إذ 

مـن الصـلح الـواقي، والـتخلص مـن عقوبـة اإلفـالس  يسـتفيد أنأداء ديونه التجارية وبالتايل ميكـن لـه 

  .3االحتيايل يف حالة اإلفالس

كاملـــذكرات   هـــي الكتابـــات الـــيت يـــدو�ا األشـــخاص بشـــأن أمـــورهم اخلاصـــةو :الـــدفاتر المنزليـــة -3

ودفــاتر االيــرادات واملصــاريف، وال يشــرتط القــانون أن يكــون هلــا شــكل معــني، وال يتطلــب أيضــا ان 

  .4تكون منتظمة ، والشخص غري ملزم مبسكها على غرار الدفاتر التجارية

علــى ســند الــّدين الــذي يف حيازتــه إلثبــات  أن يؤشــر الــدائن وهــو :التأشــير علــى ســند الــدين -4

                                            . 5وفاء املّدين للدين املستحق وقد يكون التأشري على نسخة سند الّدين الذي يف يد املّدين

  

  

  

                                                 
، املتضـــمن القـــانون التجـــاري املعـــدل 1975ســـبتمرب ســـنة  26املوافـــق  ،1395رمضـــان عـــام  20املـــؤرخ يف  59-75األمـــر رقـــم -1

معنـوي لـه صـفة التـاجر ملـزم مبسـك دفـاتر  أوكـل شـخص طبيعـي ـ  "09، املـادة 2015ديسمرب  30املؤرخ يف  20-15واملتمم بالقانون

  ."...لةو ايقيد فيه يوما بيوم عمليات املق ،لليومية
 :اآلتيةالدفاتر الثالثة  األقلن ينظم على أعلى كل تاجر  جيب" 16ملادة ، ا1966لسنة  12قانون التجارة رقم -2

ن يقيد باجلملة شهرا فشهرا أعمله التجاري و  إىلاليت تعود بوجه من الوجوه  األعماليقيد فيه يوما فيوما مجيع  أندفرت اليومية وجيب  -أ 

 . النفقات اليت أنفقها على نفسه وأسرته

 . الربقيات اليت يتلقاها أوب ان تنسخ فيه الرسائل والربقيات اليت يرسلها كما حيفظ به ويرتب الرسائل دفرت صور الرسائل وجي -ب

  .". يف كل سنة األقلدفرت اجلرد وامليزانية اللذان جيب تنظيمها مرة على . ج
  .1987ة سن ،بدون رقم طبعة ،العراق ،مطبعة بغداد ،احلكمة ر، داالتجاري نالقانو  ،حممد صاحل اسمب -3
4
  .107-106ص ،رجع سابقمحممد حزيط،  - 

5
  .105ص ،حممد صربي السعدي، مرجع سابق . 
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  المبحث الثاني

  المحرر اإللكتروني

ذه العقبــات الــيت أفرز�ــا هــ زاو لتجــ، ئل التقليديــةســائل بديلــة عــن الو ســاإجيــاد و  إىلإن احلاجــة 

إجيــــاد  إىلأدى بالبــــاحثني ،وســــهولة يف التقليــــد وصــــعوبة احلفــــظ جــــراءاتة، مــــن بطــــئ يف اإلاألخــــري 

ئل بديلــة حتــل حمــل التقليديــة، مــع التقليــل مــن املخــاطر والســرعة يف إجنــاز املعــامالت، فظهــرت ســاو 

فات ســاتفصــل بينهــا م أطــرافللتعاقــد بــني  جــد وســيلةأو التقنيــة الرقميــة والتعاقــد اإللكــرتوين الــذي 

  .وحدود دولية، فاستحدث احملرر اإللكرتوين

 املقصـود حيـث مـن  اإلطار العام للمحرر اإللكرتوين نرى سوفوعلى غرار نظريه التقليدي، 

، وأهم اخلصائص اليت متيزه )المطلب الثاني( ، وأطراف احملرر االلكرتوين يف )المطلب األول(  به

 ، كمـــــا ســـــنتناول شـــــروطه العتمـــــاده كـــــدليل إثبـــــات يف )الثالـــــثالمطلـــــب ( األساســـــية وعناصـــــره 

  ).المطلب السادس( وأقسامه يف، )الخامسالمطلب ( أهم صوره يف و ، )المطلب الرابع(

  المطلب األول

  بالمحرر اإللكترونيالمقصود تحديد  

لت يف إثبات العقود كانت والزالت األدلة الكتابية من أهم   وسائل اإلثبات، حيث استعم  

واملعــامالت يف مجيــع ا�ــاالت، وكمــا أســلفنا ذكــره فالكتابــة وحــدها ال تكفــي بــل حتتــاج إىل دعامــة 

 إىلن نتعـرض ملفهـوم احملـرر سـوف نبـني احلاجـة الـيت أدت أقبـل يشكالن معا ما يسـمى بـاحملرر ، و 

  يف التشـــــريعات الدوليـــــة مت إدراج الكتابـــــة يف الشـــــكل االلكـــــرتويناألدلـــــة الكتابيـــــة، حيـــــث ع ســـــا ات

،كمــا ســنبني مــدى اعتبــار احملــرر )الفــرع األول ( ، بعــد أن تناولــه الفقــه مبختلــف تعاريفــه والوطنيــة

   .)الثانيالفرع (االلكرتوين من قبيل الكتابة 
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  :في الفقه والتشريع  المحرر اإللكتروني - األولالفرع 

مل يكـن  أنـهلكتابيـة الورقيـة املوقعـة، اذ دلـة العقـود مـن الـزمن ختضـع لأل اإلثباتظلت أنظمة  

ذ إ، وكان ضمان الدعامة الورقية أقوى ضمان للتعاقد، اإلثباتهناك بديل حيتم تغيري تعديل قواعد 

الغـري ذو املصــلحة  أودعامـة ميكـن أن يطمـئن هلــا أطـراف التعاقـد  أومل يكـن مقبـوال أي بـديل آخــر 

ـــرام العقـــود   ســـتخدامهااو يـــة احلديثـــة التقنيـــات الرقم نتشـــارالونتيجـــة ، 1يف العقـــد  تســـعاكوســـيلة إلب

ومل يعــــد يقتصــــر علــــى الكتابــــات ذات الــــدعامات الورقيــــة  ومــــا يشــــا�ها  ،ةيــــاألدلــــة الكتاب مفهــــوم

 االعـــرتاف إىل نصـــرفامنــا إو  ،الطباعـــة وغريهـــا التآلابــ أوكخـــط اليـــد ،املعروفـــة للكتابــة  بالوســائل

 إللكرتونيــةاالكتابــة  حمصــطلالســطح  إىلاحلديثــة، فظهــر  نيــةااللكرتو ئل ســابالو الــيت تــتم بالكتابــات 

   . 2واحملرر اإللكرتوين

معتمـدين علـى الطبيعـة اخلاصـة  تباينت أراء الفقهاء يف وضع تعريف للمحرر االلكرتوينوقد  

للبيانات االلكرتونية من جهة، وعلى الطريقة اليت يتم إنشائه �ا من جهة أخرى، يف حـني حاولـت 

التعريــف القــانوين و ، ) أوال(ريعات وضــع مفهــوم لــه ، لــذا ســنتعرض إىل أراء الفقهــاء يف بعــض التشــ

   ).ثالثا( ويف التشريعات املقارنة يف)  ثانيا(حرر اإللكرتوين يف النصوص واملواثيق الدوليةللم

  :التعريف الفقهي للمحرر اإللكتروني- أوال

هـو مكتـوب  مـا " أنـه إىلرر اإللكـرتوين يف تعريـف احملـ الدكتور حممد حسام لطفي حممود جتها

فيمـا عرفـه ، 3"إللكرتونيـةئل اسـام غـري ذلـك مـن الر أكـان ورقيـا   سـواءً الـدعامات  على نوع معني مـن

يـــا  أ ئل إلكرتونيـــةســـاتســـتلم بو  أوترســـل  معلومـــات إلكرتونيـــة "الـــدكتور عبـــد الفتـــاح بيـــومي حجـــازي

                                                 
  .109ص ،سابق مرجع رميون  ملك شنودة،- 1
 ،ىلو لبنـــان، الطبعـــة األ تبـــريو  ،الكتـــب العلميـــة ردا ،التقنيـــات العلميـــة الحديثـــة فـــي تطـــور العقـــد ردو ، عصـــمت عبـــد ا�يـــد بكـــر-2

  .314، ص2015سنة
3
، اإلطار القانوني للتجارة اإللكترونيةحممد حسام لطفي حممود، .د يف إشارة إىل ،205ص ،مرجع سابق ،مد فواز املطالقةحم - 

  .44، ص2000عام ،املؤمتر املنعقد ب مركز القاهرة اإلقليمي التجاري الدويل  إىلورقة عمل مقدمة  اإلثبات،دراسة يف قواعد 
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ـــه الـــدكتور حممـــد فـــواز املطالقـــةوصـــفه و ، 1"مـــن املكـــان املســـتلمة فيـــه اهســـتخراجاكانـــت وســـيلة    أن

أكانــت مــن خــالل شــبكة  ســواءً  ئل إلكرتونيــةســاالبيانـات واملعلومــات الــيت يــتم تبادهلــا مــن خــالل و "

   2 "أي وســــيلة إلكرتونيــــة أوشاشــــات احلاســــب اآليل  أوم مــــن خــــالل األقــــراص الصــــلبة أ رتنــــتإلنا

ـــرى الـــدكتور حســـن فضـــالة  رده أو للمحـــرر اإللكـــرتوين، هـــو مـــا ن أفضـــل تعريـــف فقهـــي شـــامل أوي

 أوكــل بيــان علــى شــكل كتابــة   أنــهب"الــدكتور عبــاس العبــودي والــدكتور عصــمت عبــد ا�يــد بكــر، 

  .3"ئل إلكرتونيةساجتهيزه بو  أوخزنه  أوتسلمه  أوله ساإر  أوصوت يتم إنشاؤه  أوصورة 

  ط يف الشكل املكتوب، وإمناإذن فاحملرر االلكرتوين وخبالف نظريه التقليدي، ال ينحصر فق      

ميكـــن أن يأخـــذ شـــكل الصـــورة أو الصـــوت، فـــيمكن أن يكـــون تســـجيال صـــوتيا أو صـــورة مـــأخوذة 

البيان أو اخلطاب أو الرسائل اليت  على أنه جبهاز التصوير الضوئي، فيمكن تعريف احملرر االلكرتوين

  .تتم بوسيلة إلكرتونية سواًء يف إنشائها أو ختزينها أو إرساهلا

 : الدولية النصوصمحرر االلكتروني في لل التعريف القانوني–ثانيا 

 a/2ويف املادة ، 1996لسنة  املتعلق بالتجارة اإللكرتونية النموذجيرتال ييف قانون األونس

املعلومــات الــيت يــتم  "اأ�ــة البيانــات بــــــــــــــــلسار  والــيت عرفــت احملــرر الــذي أطلقــت عليــه مصــطلح منــه 

ئل مشا�ة مبا سابو  أوة ـــــــــضوئي أو ئل إلكرتونيةسابو  ختزينها  أو ستالمهاا أوا ــــــــــــــــهلساإر  وأإنشاؤها 

الــربق  أوالربيـد اإللكـرتوين،  أو إللكرتونيــةالبيانـات ا يف ذلـك علـى ســبيل املثـال ولـيس احلصــر تبـادل

بالتوقيعـات املتعلـق  النمـوذجيل رتايقـانون األونسـوهـو نفـس تعريـف  4"النسخ الورقي أوالتلكس  أو

  .فقرة ج 2يف املادة2001االلكرتونية لسنة 

                                                 
1
، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،مصر، الكتاب الثاين، سنة في التجارة اإللكترونية العربية مقدمةعبد الفتاح بيومي حجازي،  - 

  81، ص 2004
  .205سابق، صالرجع امل  نفسحممد فواز املطالقة، - 2
، ، وحجيتهـا يف اإلثبـاتالتعاقد بوسائل االتصـال الفـوريعباس العبودي، . ، نقال عن د76حسن فضالة موسى،  مرجع سابق، ص-3

، حبـث مشـكلة اإلثبـات بوسـائل التقنيـات الحديثـةعصمت عبد ا�يد بكـر، .، وعن د37،ص1997دار الثقافة، عمان، األردن، سنة

  .19منشور يف جملة القضاء، العدد األول والثاين، ص
  .195،196ص إلياس ناصيف،  مرجع سابق،ص -4
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 2018أما قانون األنسيرتال النمـوذجي بشـأن السـجالت االلكرتونيـة القابلـة للتحويـل لسـنة 

الســجل اإللكــرتوين يعــين املعلومــات الــيت " 1فقــرة  2والــذي  وصــفه بالســجل االلكــرتوين يف املــادة 

تلم أو ختــــزن بوســــائل إلكرتونيــــة مبــــا فيهــــا حســــب مقتضــــيات احلــــال، مجيــــع تنشــــأ أو ترســــل أو تســــ

املعلومـات الـيت تــرتبط منطقيـا بالســجل ، أو تـرتابط معــه علـى أي حنـو آخــر حبيـث تصــبح جـزءا منــه 

  ".سواء نشأت يف الوقت نفسه أم ال

  :الداخلية للدولفي التشريعات محرر اإللكتروني لل التعريف القانوني– ثالثا

  ناك عدة حماوالت تشريعية لوضع تعريف للمحرر أو املستند االلكرتوين وسنبني موقفكانت ه

  :التشريعات حمل الدراسة هذا التعريف يف ما يلي 

  :الفرنسي في القانونالمحرر االلكتروني  تعريف -1

ـــروف هــي  الكتابــة  "أن  علــى املــدين الفرنســي مــن القــانون 1365نصــت املــادة   أوكـــل تدويــــن للحــ

ــــات  إشـــارة أخـــرى ذات داللـــة تعبرييـــة واضـــحة مفهومـــة أيـــا كانـــت  أوأي رمـــز  أواألرقـــام  أوالعالمـ

للكتابــة "مــن نفــس القــانون علــى  1366وتــنص املــادة  ،1" .الدعامــة الــيت تســتخدم يف إنشــائها

نفســها للكتابــة الــيت تــتم علــى دعامــة ورقيــة، شــرط أن يكــون باإلمكــان الثبوتيــة  القــوة  اإللكرتونيــة

 إىلن يكــون تــدوينها وحفظهــا قــد حصــال يف ظــروف تــدعو أو  ،حتديــد هويــة الشــخص الصــادر عنــه

مل يــربط مفهــوم الكتابــة مبســتوى أنــه  ،إللكرتونيــةومــن مزايــا  هــذا التعريــف املوســع للكتابــة ا 2"الثقــة

قـــر أو  ئل التقنيـــة املســـتعملةســـابـــل حـــرره ليســـتوعب أي مســـتجد  يف الو  ،معـــني مـــن التطـــور التقـــين

  .3من حيث احلجية إللكرتونيةالدعامة الورقية وا بني ساواةامل

  
                                                 

1- Art. 1365 : "L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous 
autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support "-  
2." Art. 1366-. L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, 

sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi, 

et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. . " 
 رسـالة ماجسـتري يف القـانون اخلاص،كليـة احلقـوق، مبـدأ الثبـوت بالكتابـة فـي ظـل ظهـور المحـررات اإللكترونيـة ،هدار عبد الكرمي -3

أصــول اإلثبــات فــي المــواد  ، نقــال عــن أمحــد شــرف الــدين،37، ص2013/2014 ،، الســنة اجلامعيــة1جامعــة اجلزائــر  ،بــن عكنــون

  .311.312ص ،2004 نادي القضاة، مصر ،المدنية والتجارية
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  :في القانون األردني المحرر االلكتروني  تعريف -2

لة املعلومــات ســالكرتونيــة واملســتند اإللكــرتوين، حيــث عــرف ر اإللة املعلومــات ســافــرق بــني ر  

علومــــات الــــيت يــــتم امل "اأ�ــــب 1إللكرتونيـــةمــــن قــــانون املعــــامالت ا  6 فاألوىليف املــــادة  إللكرتونيـــةا

 أوومنهــــا الربيــــد اإللكــــرتوين، ، ختزينهــــا بــــأي وســــيلة إلكرتونيــــة أوتســــليمها  أوهلا ســــاإر  أوإنشــــاؤها 

وهـــو نفـــس تعريـــف املشـــرع املصـــري للمحـــرر  "إلكرتونيـــاأي تبـــادل للمعلومـــات  أوئل القصـــرية ســـاالر 

مــن نفــس  8الفقــرة  وعــرف الســند اإللكــرتوين يف ،ووضــع مصــطلح الســجل اإللكــرتوين ،اإللكــرتوين

  ."إلكرتونياالسند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه "أنهاملادة ب

ئل ســاالر  ألن ،لة املعلومــات  والســند اإللكــرتوينسـابــني ر  األردينذ فــرق املشــرع إحسـنا فعــل  و      

 لاالتصائل ساأي وسيلة أخرى من و  أو رتنتإلناكانت عن طريق   سواءً  ،الغري املوقعة إللكرتونيةا

ئل علـى سـاوقد تبعث هـذه الر  ،ئل اإلخباريةسائل الدردشة والر سافمنها ر  عديدة ومتعددة األغراض

لة البيانــات وتضــم كــل ســابر  إللكرتونيــةوصــف الكتابــة ا أنــهوكمــا يظهــر ف، ســبيل املؤانســة واحلــوار 

  .، وهي السجل واملستندإللكرتونيةللكتابة ا ىاألخر الصور 

  اإلماراتيقانون الفي  تعريف المحرر اإللكتروني -3

ســـجل أو " بأنـــه 2ديب إلمـــارة عرفتـــه املـــادة الثانيـــة مـــن قـــانون املعـــامالت والتجـــارة اإللكرتونيـــة

بوســــيلة  اســــتالمه،إرســــاله أو إبالغــــه أو  أو نســــخه أو اســــرتجاعهمســــتند يــــتم إنشــــاؤه أو ختزينــــه أو 

بشكل ميكن  لالسرتجاع أو على وسيط إلكرتوين آخر ويكون قابال ،على وسيط ملموس إلكرتونية

  ."فهمه

يعتـرب حمـررا إلكرتونيـا  " 2مكـرر ف 17املـادة  36/20063القانون االحتادي رقم كما عرفه 

كـــل انتقــــال أو إرســــال أو اســــتقبال أو ختــــزين لرمـــوز أو إشــــارات أو كتابــــة أو صــــور أو أصــــوات أو 

  ".معلومات أيا كانت طبيعتها جتري من خالل وسيلة تقنية معلومات

                                                 
، 17/05/2015يف املؤرخـة  5341 يـة رقـماألردنالرمسيـة  ة، اجلريـد، قـانون المعـامالت اإللكترونيـة2005لسـنة  15قانون رقـم -1

  .5292ص
  .لإلمارة دبي شأن المعامالت والتجارة اإللكترونيةب، 2002لسنة  02قانون ، رقم  -2

  .في المعامالت المدنية  والتجارية باإلثباتالمتعلق  36/2006القانون االتحادي رقم  - 3
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الحـــظ مـــن تعريـــف املشـــرع اإلمـــارايت أنـــه مل يفـــرق يف قـــانون إمـــارة ديب بـــني الســـجل و ومـــا ي

كمـا فعـل املشـرع األردين والـذي وضـع وصـف خـاص للسـجل اإللكـرتوين حيـث  املستند االلكرتوين

ـــيت يـــتم إنشـــائها أو  ـــد أو مســـتند أو وثيقـــة وال عرفـــه بأنـــه رســـالة معلومـــات حتتـــوي علـــى عقـــد أو قي

، وأطلــق علــى احملــرر 1ا أو إرســاهلا أو اســتخدامها عــن طريــق وســيط إلكــرتويناســتخدامها أو نســخه

إسـم املســتند أو الســجل يف إشـارة إىل أنــه لــيس هنـاك فــرق بينهمــا ، إال أنـه بصــدور قــانون اإلثبــات 

وصفا آخر للمحرر االلكرتوين إال  السالفة الذكر  وضع 2مكرر ف 17، ويف املادة 2006/ 36

دقيــق ويصــف أن العمليـات الــيت جتـري بوســائل إلكرتونيــة تعتـرب حمــررا إلكــرتوين أن هـذا التعريــف غـري 

  . يف حني اليتصور ذلك بيد أن احملرر هو حمل عملية اإلرسال أو االستقبال وليس العملية حبد ذا�ا

  :في التشريع الجزائريتعريف المحرر اإللكتروني  -4

، يف القــانون املــدين إللكرتونيــةالوثيقــة ا أود املســتن أومحــرر لل ااملشــرع اجلزائــري تعريفــيعــط مل 

ت سـااحملـدد للقواعـد املطبقـة علـى املمار  022-04القـانون يف وضـع تعريفـا للعقـد اإللكـرتوين  لكنه

 إىليـتم عقـده بـاللجوء حصـريا  مـن املـادة الثانيـة ، 4العقد الـذي أشـارت إليـه الفقـرة  أنهالتجارية  ب

 أوجـــدول  أوســـند ضـــمان  أوفـــاتورة  أوينجـــز علـــى شـــكل طلبيـــة ، وميكـــن أن  إللكرتونيـــةاالتقنيـــة 

 أوســـندها تتضـــمن اخلصوصـــيات  أومهمـــا كـــان شـــكلها  ،وثيقـــة أخـــرى أوســـند  أووصـــل تســـليم 

  .املراجع املطابقة لشروط البيع العامة املقررة سلفا

 ه، حيـــث أنـــيف نظرنـــا حيتـــاج إىل بعـــض الدقـــة يف الصـــياغةللعقـــد اإللكـــرتوين  وهـــذا التعريـــف

فالفـــاتورة هـــي مـــن أثـــار العقـــد وتتبـــع عمليـــة  يكـــون فـــاتورة أو جـــدوال، ميكـــن أن أنـــهلعقـــد باوصـــف 

قـد ال يضـمها،  وزاد يف  أوالتسليم، أما اجلدول فهو شكل مـن األشـكال اهلندسـية قـد يضـم كتابـة 

قـد يكـون أي وثيقـة أخـرى مهمـا كـان شـكلها، فالوثيقـة لـيس  أنـهغموض هـذا التعريـف يف وصـفه ب

  .تعليمة أومنشورا  أو فقد تكون قانوناً  التزاماً  أو أن تضم تعهداً شرطا 

                                                 

.2015أيار  19املؤرخ يف  ،قانون المعامالت االلكترونية األردني ،2015لسنة  15القانون من  7ف 2املادة- 1  

جوان  27، املؤرخة يف  41، اجلريدة الرمسية  العددالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04القانون -

2004. 2  
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املتعلــق بالقواعـد العامــة للتصـديق والتوقيــع  04-15و رغـم صــدور قـانون التوقيــع االلكـرتوين 

االلكرتونيــني،  إال أنــه جــاء خاليــا أيضــا مــن أي تعريــف للمحــرر االلكــرتوين أو الوثيقــة االلكرتونيــة  

احملــدد لكيفيــات حفـظ الوثيقــة املوقعــة إلكرتونيــا  142-16رســوم التنفيـذي رقــم إىل غايـة صــدور امل

جمموعــة تتــألف مــن حمتــوى وبنيــة منطقيــة ومســات العــرض، "والــذي عــرف الوثيقــة االلكرتونيــة بأ�ــا 

  . 1"تسمح بتمثيلها واستغالهلا من قبل الشخص عرب نظام إلكرتوين 

  ولية وغري دقيق إذ أن هذه اخلصائص ميكنوما يالحظ على هذا التعريف أنه يتصف بالشم

وال  االلكرتونيـة ، الـربامجوتتوفر يف وسائل عديدة إلكرتونية مثل مفـاتيح التشـفري، ملفـات الفيـدي أن

  .ميكن من خالله حتديد شكل معني للمحرر او الوثيقة االلكرتونية 

  إللكرتونيـةملعـامالت واملبـادالت ااملشرع اجلزائري التأخر الكبـري يف تنظـيم جمـال ا به يؤاخذما و       

فلـــم يكـــن هنـــاك قـــانون خـــاص  يـــنظم هـــذا ا�ـــال إال مـــا ورد يف نصـــوص متفرقـــة، إىل غايـــة صـــدور 

 إللكرتونيةقانون التجارة ا ، والذي تاله 2015سنة  04-15قانون التوقيع والتصديق االلكرتوين 

د سباقة يف وضع قانون ينظم هذا يف حني أن الدول ا�اورة مثل تونس كانت ق2 18-05 األخري

  .2000أوت سنة  09ا�ال  بإصدارها قانون املبادالت والتجارة االلكرتونية منذ

 :المحرر اإللكتروني من قبيل الكتابة اعتبارمدى  -  نيالفرع الثا

قـرص  أو فقـد خيـزن يف وسـيلة إلكرتونيـة ،ورقيـةالدعامـة ال عـناحملرر اإللكرتوين ختتلف دعامة  

 ةحبيث يتميز عن احملرر العادي بعدة خصائص بـالنظر إىل طبيعتـه الالماديـبطاقة ممغنطة  أو ،صلب

   ). ثانيا(وأوجه التطابق بينهما ، )أوال(وسنربز أهم ما مييزه عن نظريه التقليدي  وطريقة إنشائه

  :مدى تمـيز المحرر اإللكتروني عن المحرر العادي - أوال 

  امهالفك  ،واحد ن احملتوىأحملرر العادي من عدة نواحي رغم خيتلف احملرر اإللكرتوين عن ا

                                                 

، اجلريدة  2016ماي  5، املؤرخ يف ،المحدد لكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا 142-16المرسوم التنفيذي رقم  1-

  .2016ماي  8،املؤرخة يف  28ية العددالرمس
  .االلكرتونية بالتجارة، املتعلق  2018ماي  10، بتاريخ  ، التجارة االلكترونية05-18القانون- 2
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إال أن هناك عدة اختالفات متيز احملرر االلكرتوين  على دعامة أرقام أوحيوي على تسلسل حروف 

  :عن العادي نذكر من بينها

 إىلحتتـــاج قراءتـــه غالبـــا ،احملـــرر اإللكـــرتوين  يكـــون مســـجل علـــى دعامـــة إلكرتونيـــة، غـــري ماديـــة  -1

يف وسـيط ورقـي  اسـتخراجها أوجهاز آخر ممـن يتـيح هـذه امليـزة،   أوهاز سواء كان حاسب آيل ج

  إذا ،معقـــدة لقراء�ـــا وخصوصـــا إجـــراءات إىل إللكرتونيـــةبطباعتها،بـــل قـــد حتتـــاج بعـــض احملـــررات ا

مفـاتيح إلكرتونيـة،مما جيعــل الولـوج إليهـا مــن  أومشـفرة  بكلمـات مــرور  أوكانـت يف ملفـات حمميــة 

  .1صعوبة مبكانال

وال  عدم االرتباط بدعامة معينة، حيث أن الرتكيبة الورقية امللموسـة واملرئيـة هـي جـزء مـن احملـرر -2

سـية ملصــداقيتها قيـام الــدليل ساحـد املعــايري األأميكـن فصـل الرمــوز عـن هــذه البنيـة دون تلــف، وهـي 

مرئيــة، نظــرا لكو�ــا تتكــون مــن ا أصــلية، يف حــني أن احملــرر اإللكــرتوين بنيتــه معقــدة وغــري أ�ــعلــى 

لغـــات تقنيـــة متطـــورة وبرجميـــات إلكرتونيـــة، تنظمهـــا نظـــم مصـــممة إلخـــراج هـــذه البيانـــات يف صـــورة 

  .2أخرى إىلأخر ومن بنية  إىل مرئية، وميكن نقلها من حاسوب

 أوميكــن تغيريهــا  حبيــث ال ،تتميــز الكتابــة التقليديــة بالدميومــة والثبــات  وطريقــة وضــعها �ائيــة :-3

حبيـــث ميكـــن  ،هـــذه امليـــزة إىل إللكرتونيـــةبينمـــا تفتقـــد الكتابـــة ا ،التالعـــب �ـــا  دون مالحظـــة ذلـــك

كــان   إذاا خضــعت لــذلك،، وخصــوص أ�ــإتالفهــا دون تــرك أي أثــر يكشــف  أوتعــديلها  أوحموهــا 

متخصص يف احلاسب اآليل، وقد يتم ذلك أيضا بواسطة عطل  أوالرقمية  األجهزةالفاعل خبري يف 

  .3يتم ذلك بإطالق فريوس يف الشبكة أنخلل تقين يف اآللة، كما ميكن  أو

ئل الــيت تضــمن احلمايــة ســاجــد العديــد مــن الو أو أن التطــور والتقــدم العلمــي يف هــذا ا�ــال  إال

  مثل أنظمة التشفري وهيئات التصديق، إللكرتونيةوالقادرة على توفري الثقة للمستندات واحملررات ا

  

                                                 
  .92ص ،سابق عمرج ،حسن فضالة موسى-1
  .118ص سابق ، عمرج ،رميون محودة -2
  .92ص مرجع سابق، ،حسن فضالة موسى -3
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  .1ية والدوليةاإللكرتوين الوطن

، غالبـا مـا تكـون خمفيـة إللكرتونيـةوهـي بيانـات تقنيـة عـن احملـررات ا "وجود بيانات وصـفية  :  -4

تغيريهـا  أووالقواعـد الـيت حتكـم إضـافة وإلغـاء احملـررات  ،فهي تصف تنظيم احملررات وبنيتها الداخلية

  .2"ئط اليت ستخزن فيها البياناتساوحتديد هوية الو 

جتعــل مــن  ،للمحــررات الرقميــة إللكرتونيــةالطبيعــة والدعامــة احيــث  لوضــوح واإلتقــانايتميــز ب : -5

تصـحيح األخطـاء بطريقـة  إمكانيـةتتيح  إللكرتونيةالعمل عليها عمل منظم ومتقن  إذ أن الدعامة ا

ـــــة إذ ال ـــــة، ممـــــا جيعـــــل  متقن ـــــى الدعامـــــة الورقي ـــــر عل ـــــرا للتصـــــحيح عكـــــس التحري ميكـــــن أن تـــــرتك أث

 3مــن األخطــاء، وخاصــة الــيت ترســل عــن طريــق الفــاكس منظمــة وخاليــة  لكرتونيــةإلاملســتخرجات ا

تصــل بالشــكل واحلجــم والصــورة نفســها الــواردة فيهــا، فهــي  خطــاءتــدقيق يف األ إىلحتتــاج  حيــث ال

   . اليت أرسلت �ا

 كمــا يتميــز أيضــا احملــرر االلكــرتوين عــن احملــرر العــادي بالســهولة يف اإلنشــاء ، إذ ميكــن تعــديل-6

الكتابــة باإلضــافة أو احلــذف بســهولة، دون تــرك أثــر للكشــط أو الشــطب كمــا ميكــن أن حيــدث يف 

تتيح إمكانية إحداث فـراغ بـني  احملرر العادي يف حالة تغيريه، فربامج الكومبيوتر املخصصة للكتابة،

   .الكلمات إلضافة  عربة أو مجلة وهو ما ال يسمح به احملرر الورقي

  :بين المحرر اإللكتروني والمحرر الورقي هالتشابأوجه  - ثانيا

كـــــل منهمـــــا هـــــو احلقيقـــــة الـــــيت   أن حمتـــــوىع احملـــــرر التقليـــــدي يف مـــــابه احملـــــرر اإللكـــــرتوين يتشـــــ     

  منادر رف الصي تعبري عن التصــــــــــا، فهـــــرع محايتــــتهدف املشـــــــــة واليت يسعن العالق تعرب

  
                                                 

الطبعـة  ،منشورات احلليب احلقوقية، بـريوت لبنـان ،في اإلثبات المدني حجية الرسائل اإللكترونية دي،علي عبد العايل خشان االس- 1

  .21، ص2013سنة  ،ىلو األ
  .117ص رجع سابق،م ،رميون محودة. م -2

عـرب  لاالتصـاوهـو عبـارة عـن جهـاز يعمـل عـن طريـق تقنيـة ، facsimile )ةبالالتينيـ(هـو اختصـار لكلمـة فاكسـيملي  (لفـاكسا - 3

وهـو يشـبه آالت النسـخ  ،الطـرف اآلخـر إىلمـن الوثـائق الـيت ترسـل عـربه  األصـلويقـوم بإرسـال نسـخ طبـق  ،قمار الصناعيةاأل أواخلطوط 

 ،نقــــال عـــن موقـــع املصــــمم التقـــين لتقنيــــة املعلومـــات، متصـــلة بـــه  أووهـــو إمـــا أن يكــــون مـــزودة �ــــاتف  ،القدميـــة الفوريــــة ) التصـــوير(

http://www.td.com.sa 21:47، على الساعة،03/12/2018على املوقع بتاريخ  اإلطالع تم .  
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 أوى علــى رمــوز وتسلســل أحــرف أحــدمها مفــرغ يف وســيط، وأن كــل منهمــا حيتــو  أوطــريف العالقــة 

  .1أرقام واليت تعرب عن معاين وأفكار،  وتغيري احلقيقة فيهما هو الضرر الذي هو علة التجرمي

  المطلب الثاني

  أطراف المحرر اإللكتروني

 علــى غــرار املســتند التقليــدي، تضــم العالقــة يف املســتند اإللكــرتوين أطــراف رئيســة مهــا املرســل

واملرســل ررهــا  ســواًء حررهــا بنفســها أو نــاب عنــه شــخص آخــر يف ذلــك، وهــو منشــئ الرســالة أو حم

 كـان هلـا دور يف وسـيلة خاصـة  لالستعانة ب نظرا كما أنه و  ، )الفرع األول( أو مستقبل الرسالة إليه

قرت التشريعات والفقه دور طـرف  ثالـث أطلـق عليـه أفقد إبرام املعامالت وتبادل رسائل البيانات، 

  . )الفرع الثاني( االلكرتوين  مصطلح الوسيط

  :والمرسل إليه  منشئ المحرر اإللكتروني - الفرع األول

يعتــرب منشــئ احملــرر أو املصــدر واملرســل إليــه مهــا الطرفــان األساســيان يف العالقــة ســواء كانــت 

، أل�مـــا يف أعلـــب األحيـــان يكونـــان شخصـــان طبيعيـــان تعاقـــدا أو عالقـــة تعاقديـــة أو غـــري تعاقديـــة

، مث املرسل إليه  )أوال(وسيلة اتصال إلكرتونية ، وسنبني منشئ الرسالة أو احملرر االلكرتوين تراسال ب

  .)ثانيا(

 :منشئ المحرر اإللكتروني - أوال

الــيت تـــربط أطـــراف  ل طــرف يف العالقـــةأو مـــن ينــوب عنـــه وهـــو  أواملصــدر  أولة ســـامنشــئ الر 

  .احملرر اإللكرتوين وهو أساس هذه العالقة

   :بمنشئ المحرر اإللكتروني مقصودال -1

  إللكرتونيةنسيرتال النموذجي اخلاص بالتجارة او ج من قانون األ /أشارت املادة الثانية ف

                                                 
  .414ص ،2014سنة  ،ىلو الطبعة األ ،، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض السعوديةالجرائم المعلوماتية أمين عبد اهللا فكري، -1
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ل ســان إر ألة البيانــات الشـخص الــذي يعتــرب ســايــراد مبصـطلح منشــئ ر "بق الــذكرســاال 1996لسـنة 

بـة عنـه، ولكنـه ال يشــمل نيا أولة البيانـات قبـل ختزينهـا  إن حـدث، قــد مت علـى يديـه سـاإنشـاء ر  أو

  "لة ساالشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق �ذه الر 

 إلمــارة بشــأن املعــامالت اإللكرتونيــة 2000لســنة  02قــانون رقــم وتــنص املــادة الثانيــة مــن 

 إللكرتونيةلة اسال الر سايتم بالنيابة عنه إر  أواملعنوي الذي يقوم  أواملنشئ الشخص الطبيعي  "دبي

معاجلـة  أووال يعترب منشأ اجلهة اليت تقوم مبهمـة مـزود خـدمات فيمـا يتعلـق بإنتـاج  ،الةأيا كانت احل

  ."وغري ذلك من اخلدمات املتعلقة �ا إللكرتونيةالة ساحفظ تلك الر  أول ساإر  أو

األردين لســنة  قــانون املعــامالت اإللكرتونيــةمــن  10ف2املــادة  أمــا املشــرع األردين فوصــفه يف

ممــا ،"هلاســاإر  أولة املعلومــات ســاالشــخص الــذي يقــوم بإنشــاء ر : املنشــئ  "رلف الــذكســاال 2015

معنوية وسواء كـان  أوسواء كانت طبيعية  األشخاصاملرسل ميتد ليشمل  أويعين أن تعريف املنشئ 

  . 1وختزينه شائهإلنكان غرضه فقط   أوقاصدا تبليغ احملرر  الشخص

ئ احملــرر االلكرتونيــة رغــم صــدور عــدة قــوانني أمــا املشــرع اجلزائــري فلــم يــورد أي مفهــوم ملنشــ

ومراسيم تنظم طريقة حفظ الوثيقة االلكرتونية، التوقيع االلكرتوين والتجـارة االلكرتونيـة إال مـا أشـار 

احملدد لكيفيات حفظ الوثيقة املوقعة  142- 16من املرسوم التنفيذي رقم  2إليه يف املادة اخلامسة

  .وقع أن يضمن حفظ الرسالة بنفسهإلكرتونيا، على أن جيب على امل

لة البيانات سار  أومل تكن دقيقة يف وصف منشئ احملرر  بقةساالتعاريف الويف اعتقادنا أن    

 أواملنشــئ الشــخص الطبيعــي "عــرب قولــه  ،لة واملرســلســابــني منشــئ الر  تأخلطــ حيــث  إللكرتونيــةا

فقـد ال يكـون  "أيـا كانـت احلالـة  لكرتونيـةإللة اسـال الر سايتم بالنيابة عنه إر  أو ،املعنوي الذي يقوم

هلا سـاشخص آخر كلف بـذلك بإر  قد يكون املنشئ شخص و املرسلو  ،لة هو مرسلهاسامنشئ الر 

 األردينالـــذي وقــع فيـــه املشـــرع  األمـــروهـــو نفــس ، وســـيط الكــرتوين  أوســواء كـــان شــخص طبيعـــي 

                                                 
  .119ص ،رميون ملك شنودة، مرجع سابق-1

حيدد كيفيات حفظ الوثيقة املوقعة إلكرتونيا ،  2016ماي  05املؤرخ يف  142-16من املرسوم التنفيذي رقم  05نظر املادة أ- 2

  .2016ماي  8، املؤرخة يف  28اجلريدة الرمسية ، العدد 
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أمــا قــانون  ،والوســيط اإللكــرتوينأخلــط بــني املنشــئ واملرســل  أنــهبق يتبــني بســاحيــث مــن التعريــف ال

  .الوسيط بصريح العبارة   باستثناءذلك  ىنسيرتال النموذجي تفادو األ

 أواملعنــوي الــذي يعــد  أوهــو الشــخص الطبيعــي  أنــه فــيمكن تعريــف منشــئ احملــرر اإللكــرتوين

ال يشمل ذلك  و  ،املرسل إليه إىل إلكرتونياقصد تبليغها  ،نيابة عنه أواحملرر بنفسه  أولة ساينشئ الر 

  . لةسال الر ساالوسيط  املتدخل يف إر 

  المنشئ إلى إللكترونيةلة اساإسناد الر -2

وبأنـه هـو الشـخص الـذي ينشـئ الرسـالة بنفسـه أو  يف ما سبق منشـئ احملـرر اإللكـرتوين، رأينا

عــن بعــد دون تالقــي  وإجنازهــاكمــا قلنــا   ،النــوع مــن املعــامالت هــذا لكــن طبيعــة  مــن ينــوب عنــه،

 ،املنسـوب إليـه إنشـائها الشـخصبلة ساهذه الر  تأكيد عالقة  إشكالية مدىيطرح  ،ف العالقةأطرا

حــىت اخلطــأ يف الشــخص الــذي  أووالغــش اإللكــرتوين   حتيــالاال وهــل هــو حقــا مــن أنشــأها يف ظــل

  .صدر عنه احملرر

مـن 1 13فقـد جـاء يف  املـادة  ،األمـرالدولية مل تغفل عن هـذا  واملواثيق التشريعات حيث أن

  :تثبت صفة منشئ احملرر يف احلاالت التالية أنه ،إللكرتونيةنسيرتال النموذجي للتجارة او األ قانون

 .إذا كان هو من أرسلها بنفسه -

 .لة بياناتساإذا أرسلت من شخص كان قد أنابه يف التصرف عنه فيما يتلق بر  -

 .من  نظام برجمه املنشئ للقيام بالعمل نيابة عنه ذاتيا أو -

لة صـــادرة عـــن الشـــخص ســـاأعطـــت احلـــق للمرســـل إليـــه أن يفـــرتض أن الر  03يف الفقـــرة  كمـــا أ�ـــا

  :املنسوبة إليه يف احلاالت التالية

 .الغرض هلذا األخريإذا صدرت عن املنسوب إليه إنشاؤها بإجراء سبق أن وافق عليه هذا  -

بأحد وكالئـه ومتكـن مـن  أونشئ، لة البيانات ناجتة عن شخص له صلة باملسار  أوإذا كان احملرر  -

 .ئل صادرة عنه فعال سااستعمال طريقة كان يستعملها املنشئ إلثبات ان الر 

                                                 
  .13، مرجع سابق، المادة اإللكترونيةقانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة  - 1
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 أوبه ســـاح 1اخـــرتاقاملنشـــئ يف حالـــة  ةمســـؤوليتـــربز إشـــكالية مـــدى  األخـــريويف هـــذا الطـــرح 

  .إللكرتونيةأجهزته ا قرصنة

املوحـد قـانون المـن  132كام املـادة أحاإلمارايت  املشرع   ستقىافقد   ةالعربي اتويف التشريع

مــــن قــــانون  13مــــن أحكــــام املــــادة  ،2006لســــنة  01رقــــم  إللكرتونيــــةا والتجــــارة  معــــامالتلل

مـن  هلاسـاإر مت  أو ،املنشئ  مىت أصـدره بنفسـه إىلحيث أعترب احملرر منسوبا  ،نسرتال النموذجيو األ

الكـرتوين مـن طـرف املنشـئ   مـن برنـامج أرسـلت أوطرف شخص له صالحية التصـرف نيابـة عنـه، 

ن أولــه   ،املرســل إليــه إىللة منســوبة للمنشــئ ســاأن الر  افــرتاضيعمــل تلقائيــا، كمــا  مــنح أحقيــة  أو

  .من نفس املادة 03 و02و 01اتبنفس الوضعيات اليت أقر�ا الفقر  سسااأليتصرف على ذلك 

، حيــث األحكــام�ــذه  االحتجــاجميكــن فيهــا للمرســل إليــه  وأضــاف بعــض احلــاالت الــيت ال

مــن الوقــت الــذي يتســلم أً بــد األحكــامال تســري هــذه  أنــه إىل 13مــن نفــس املــادة  4أشــارة الفقــرة 

شــريطة أن يكــون قــد أتــيح للمرســل إليــه  ،لة ليســت منــهســااملرســل إليــه إخطــارا مــن املنشــئ بــأن الر 

وصـل مـن الوقـت الـذي  األحكـامس ذلك، كذلك ال تسـري تلـك ساالوقت الكايف للتصرف على أ

بــذل قـدرا معقــول  إذاكـان يســتطيع أن يعلـم   أولة ليســت مـن إصــداره سـان الر أعلـم املرسـل إليــه  إىل

ومل يقــــم  ،لة مل تكـــن مــــن املنشـــئســــاإجـــراء كــــان متفـــق عليــــه ملعرفـــة أن الر  اســــتخدم أومـــن العنايـــة 

  .15و  14املادة األردين يف 4إللكرتونيةا اليت أقرها قانون املعامالت األحكاموهي نفس ،3بذلك

                                                 
عـــن طريــق ثغـــرات يف نظــام احلمايـــة اخلـــاص  ،بشـــكل عــام هـــو القــدرة علـــى الوصـــول هلــدف معـــني بطريقــة غـــري مشــروعة الختــراقا "- 1

باهلدف وبطبيعة احلال هي مسة سيئة يتسم �ا املخـرتق لقدرتـه علـى دخـول أجهـزة اآلخـرين عنـوه ودون رغبـة مـنهم وحـىت دون علـم مـنهم 

والـتحكم  ،بنفسيا�م عند سحبة ملفـات وصـورهم اخلـاص أوسواء بأجهز�م الشخصية  بغض النظر عن األضرار اجلسيمة اليت قد حيدثها

ـــــهمنقـــــول عـــــن أمحـــــد الســـــيد،  ، "يف أجهـــــز�م  ـــــة التصـــــدي ل ـــــه وأنواعـــــه وكيفي ـــــراق وطرق ـــــف االخت مقـــــال منشـــــور يف  موقـــــع  ،تعري

http://www.suezbalady.com، 22:30على الساعة  26/10/2018ى املوقع يوم عل اإلطالع مت.  

  .1/2/3ف  /13املادة، بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية ، 2006لسنة  01قانون إتحادي رقم  -2

  . 4ف 13، املادة المرجع نفسه ،  2006لسنة  01قانون إتحادي رقم  .3
بوساطة وسيط  أوصادرة عن املنشئ سواء صدرت عنه وحلسابه  تعترب رسالة املعلومات" 14املادة  2015لسنة  15قانون رقم  - 4

  ."بالنيابة عنه أوبوساطة املنشئ  اوتوماتيكيألكرتوين معد للعمل إ

  :15-مادة

إذا استخدم -1:يعترب رسالة املعلومات صادرة عن املنشئ وان يتصرف على هذا األساس يف أي من احلاالت التالية أنللمرسل إليه . أ"

 -2،الرسالة صادرة عن املنشئ أننظام معاجلة معلومات سبق إن اتفق مع املنشئ على استخدامه هلذا الغرض للتحقق من  يهإلاملرسل 
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  :المرسل إليه -ثانيا

احملـرر، وهـو الـذي يقصـده  منشـئ احملـرر باخلطـاب عـن بـاقي  ستالمابوهو الشخص املقصود 

ينســــخ احملــــرر اإللكــــرتوين خــــالل عمليــــة  أويرســــل  أوكالــــذي يتلقــــى   ،املتــــدخلني فيــــه األشــــخاص

لكرتوين إب ساحاملعنوي الذي له  أو،  كما يشمل مصطلح املرسل إليه الشخص الطبيعي اإلرسال

  .1إشراف منه أونيابة عنه دون متابعة  ةلسار للجزئيا  أويستقبل  ويستجيب كليا 

  :الوسيط اإللكتروني - الثاني الفرع

علــى خــالف احملــررات التقليديــة، تتضــمن العالقــات واملعــامالت والعقــود اإللكرتونيــة، طــرف 

، يتـدخل يف عمليـة إبـرام العمليـة هو عنصر من مراحـل أثر التصرف بقدر ما إليهثالث، ال ينصرف 

التصرفات عرب الوسائل االلكرتونية ، وخصوصا اليت تتم عرب االنرتنت، حيث يقـوم مقـام املسـتخدم 

تبيــــان  إىلالــــيت حيتاجهــــا املســــتخدم إلمتــــام املعــــامالت،  وسنســــعى  اإللكرتونيــــةيف إجنــــاز العمليــــات 

ـــا(و خصائصـــه)  أوال(املقصـــود الوســـيط االلكـــرتوين ـــا(التعاقـــد بـــه  صـــور، و ) ثاني  وطبيعتـــه ، ،) ثالث

  ).خامسا(القانونية يف 

  :المقصود بالوسيط أو الوكيل اإللكتروني - أوال

ن أويسـتوي  ،الشـخص املوكـل الـذي كلـف بالتصـرف مقـام الشـخص الوكيـل الوكيل بصفة عامة هو

  حيث يتصور  ،الت التقليديةــــــــوم يف املعامــــــــــاعتباريا، ويتماشى هذا املفه أوون شخصا طبيعيا ــــــيك

                                                                                                                                                    

 إىلمن ينوب عنه وخمول بالدخول  أوإذا كانت الرسالة اليت وصلت للمرسل إليه ناجتة من إجراءات قام �ا شخص تابع للمنشئ 

   .ي منهما لتحديد هوية املنشئاملستخدمة من أ اإللكرتونيةالوسيلة 

 :من هذه املادة على أي من احلالتني التاليتني) أ(ال تسري أحكام الفقرة .ب

ن يتصــرف علــى أســاس عــدم صــدورها عــن أن الرســالة غــري صــادرة عنــه فعليــه أاملرســل إليــه إشــعارا مــن املنشــئ يبلغــه فيهــا  ســتلماإذا  -1

ان الرسـالة مل تصـدر عـن  ،ن يعلـمأكـان بوسـعه   أو ،إذا علـم املرسـل اليـه -2،  بـل اإلشـعاراملنشئ ويبقى املنشـئ مسـؤوال عـن أي نتـائج ق

  ".املنشئ
  .119ص ،، مرجع سابقحجية الدليل اإللكتروني أمام القضاءرميون ملك شنودة،  -1
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احلديثـة والتعاقــد  إللكرتونيــةت ااالتصـاالوبظهــور  ،املباشـر بــني الطـرفني يف غالــب األحيـان االتصـال

مـن ميثلـه يف إبرامهـا  إىلن املتعاقـد يف التصـرفات التقليديـة قـد حيتـاج أحيانـا أوكمـا  ،الرقمي عـن بعـد

الوكيـل  أوعد سارام العقد، والوكيل  واملعده يف إبساالرقمية حيتاج من ي اولوجينالتكفإن املتعاقد عرب 

. 1يف هـــذه احلـــال لـــه خصـــائص معينـــة تنســـجم مـــع البيئـــة املختلفـــة عـــن بيئـــة التعاقـــدات التقليديـــة  

وســـنحاول حتديـــد املقصـــود بـــاإللكرتوين مـــن خـــالل التعريفـــات الـــيت وضـــعها الفقـــه، ومفهـــوم بعـــض 

  :لنحو اآليتالتشريعات له  ، كما سنبني التعريف التقين له ، على ا

  :الوسيط االلكتروني في الفقه -  1

يـــة جليــــة يف جمـــال املبــــادالت  أمهالفقــــه ملـــا لــــه مـــن  هتمـــاماالوســـيط اإللكــــرتوين علـــى  ســـتوىلا

فيعتــرب مهــزة الوصــل بــني طــريف العالقــة، حيــث أثــار العديــد مــن اإلشــكاليات  إللكرتونيــةواملعــامالت ا

برنامج معد ليتصرف نيابة عن  " أنهعلى  ار العاينعلي عبد الستفعرفه  اإلثباتوخصوصا يف جمال 

   2."شخص معني

وما يالحظ هذا التعريف أنـه جـاء مقتضـبا جـدا وغـامض ، حيـث أنـه مل يوضـح طبيعـة هـذا  

 بالشخص الذي االلكرتونية، كما أنه مل يوضح طريقة عمل هذا الوسيط ومدى ارتباطه الربنامج

  .يستخدمه

برنـامج مـن بـرامج احلاسـب اآليل يقـوم بعمـل " أنـهعلـى  مديالباحث صدام فيصل احملوعرفه 

ويكــون لــه يف قيامــه �ــذا العمــل قــدر مــن  نيابــة عــن الشــخص الــذي يســتخدم احلاســب اإللكــرتوين،

  ، ومن خالل 3 "فال  يتطلب قيامه �ذا العمل تدخال مباشرا من الشخص الذي ميثله االستقاللية

                                                 
 ،الشـرعية والقانونيـة،  ا�لـد السـابع جملـة الشـارقة للعلـوم ،مقـال ،مفهومـه وطبيعتـه القانونيـة ،الوكيـل اإللكترونـيآالء يعقوب النعيمي، -1

  .153، ص2010يونيو  العدد الثاين،
2
زاريطة األ دار اجلامعة اجلديدة، ،)دراسة مقارنة(مسؤلية الوسيط اإللكتروني ووسائل إثباتها  علي عبد الستار عبد الرمحن العاين، - 

  22ص ،2017سنة  ،مصر، بدون رقم طبعةاإلسكندرية،

3
صدام . عن  النق ،23ص،املرجع السابق علي عبد الستار عبد الرمحن العاين، ،155، صاملرجع السابقنعيمي، آالء يعقوب ال - 

ل، و العدد األ ،كلية احلقوق ا�لد الثامن-، جملة احلقوق،جامعة البحرين ) دراسة تحليلية مقارنة( الوسيط اإللكتروني ،فيصل احملمدي

  . 854ص،2011، يناير 16 اإلصدار
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از اخلصــــائص الذاتيــــة للوســــيط اإللكــــرتوين وهــــي علــــى إبــــر  يركــــز نالحــــظ أنــــههــــذا التعريــــف  

  .وعلى ردة الفعل واملبادرة األشخاص أوعلى التعامل مع غريه من الربامج  والقدرة االستقاللية

وميكن تعريف الوسيط االلكرتوين بأنه برنامج إلكرتوين يستخدم للقيام بعمل ذو طبيعة  

  .دون تدخل مباشر من الشخص الذي أنابهإلكرتونية يتمتع باالستقاللية يف أداء هذا العمل 

  :الوسيط االلكتروني في التشريع-2

 وسيط اإللكرتوينلل مفهومدور يف وضع العربية  إللكرتونيةاملعامالت والتجارة ا لقواننيكان 

الربنامج الذي يستعمل لتنفيذ إجراء أو االستجابة إلجراء بشكل "أنهعلى  املشرع األردين فقد عرفه

  .1"إنشاء رسالة معلومات أو إرساهلا أو تسليمها تلقائي بقصد

ـــه املشـــرع اإلمـــارايت بشـــأن املعـــامالت  2006بســـنة  01يف القـــانون املوحـــد رقـــم  وتطـــرق إلي

برنــامج أو نظــام  " علــى أنــه  2الوســيط اإللكــرتوين املؤمتــتب ار إليــهشــوالتجــارة االلكرتونيــة والــذي أ

دون إشـراف مـن أي , كليا أو جزئيا, ئيا بشكل مستقلإلكرتوين لوسيلة تقنية املعلومات تعمل تلقا

  ."شخص طبيعي يف الوقت الذي يتم فيه العمل أو االستجابة له

 إال ،فيهــا األطــرافومحايــة  إللكرتونيــةبتنظــيم املبــادالت ا هــتما أنــهفــرغم  أمــا القــانون الفرنســي

 باشرة عن طريق إجازتهبه بطريقة م االعرتافب كتفىا و  ،مل يضع تعريفا للوسيط اإللكرتوين أنه

  .3إللكرتونيةئل اساللمعامالت اليت تتم عرب الو 

 اتفاقيــةحيــث أشــارت  ،الوســيط اإللكــرتوين إىلمــن اإلشــارة كــذلك  الدوليــة املواثيــق ومل تغفــل

  يقصد "أنه 2005يف العقود الدولية لسنة  إللكرتونيةاألمم املتحدة اخلاصة باستخدام اخلطابات ا

                                                 
  .2015لسنة  15قانون المعامالت االلكترونية رقم ، من 13ف 02اجع املادةر  -  1
،  نقال عن سارة )برنامج أو نظام خمصص(إن أمتتة عملية ما تعين استخدام الكمبيوتر لتأدية هذه العملية باستخدام احلل الربجمي  - 2

 ،http://tech2u6.blogspot.com/2013/04/blog-post.htmlعبد اهللا الدوسري ،  موقع أرشيف املدونة اإللكرتونية، 

  .21:15،على الساعة  28/09/2019مت االطالع على املوقع بتاريخ 
 ،، مقـال"دراسـة قانونيـة مقارنـة يف إطـار ماهيتـه ونفـاذ تصـرفاته(  ،الوكيل الذكي فـي التجـارة اإللكترونيـة ماستخدا ،فرح اسمأمحد ق -3

   .16ص ،2017ديسمرب  ،16العدد ،جملة الفكر
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 أوإجــراء مــا  ســتهاللالأي وســيلة أخــرى تســتخدم  أوبرنــامج حاســويب " آيل ئلســانظــام ر "بتعبــري 

شـخص  تـدخل مـن أودون مراجعـة  ،لعمليـات تنفيـذها أوئل بيانات ساجزئيا لر  أوكليا   ستجابةالا

  .1"ما ستجابةاينشئ  أوطبيعي يف كل مرة يستهل فيها النظام إجراء ما 

ـــري         04-15يف القـــانون ال عريـــف الوســـيط اإللكـــرتوين  ت إىلفلـــم يتطـــرق  أمـــا املشـــرع اجلزائ

املتعلــــق  05-18وال يف القــــانون احملـــدد للقواعــــد العامــــة املتعلقــــة بــــالتوقيع والتصــــديق اإللكرتونيــــني،

أمـا ، 2الـيت يـتم �ـا التوقيـع األدوات إىل 04-15يف القـانون  حيث أشار فقط إللكرتونيةبالتجارة ا

إال  رغم إشــارته ألطــراف العالقــة التعاقديــة املــورد واملســتهلك،فــ 05-18قــانون التجــارة االلكرتونيــة 

 إللكرتونيـةوهو ما يعكس التأخر الكبـري لتنظـيم جمـال التجـارة ا أنه مل يشر اىل الوسيط االلكرتوين ،

  . يف اجلزائر مقارنة مع أغلب الدول العربية

  :للوسيط االلكتروني التعريف التقني -  3

كــل شـيء يعمـل وهــو مـدرك لبيئتـه بواســطة   أنـهب Russell & Norvig  3 عرفـهوقـد "

 أيضــا وقــد عرفــه، 4"أجهــزة استشــعار خاصــة ولــه القــدرة علــى التــأثري يف هــذه البيئــة بواســطة مــؤثرات

WOOLDRIDGE & JENNINGS "5 تتمتــع النظــام احلاســويب  برجمــة مثبتــة يف أوجهــاز  أنــه

ل مــن قيامــه مبهمتــه وســيطرته علــى أفعالــه والــيت متكــن الوكيــ االســتقاللية،بعــدد مــن اخلصــائص هــي 

تفاعــل مــع غــريه مــن ال أيضــا علــىولــه القــدرة  وحالتــه الداخليــة دون تــدخل مباشــر مــن املســتخدم،

القــدرة علــى رد الفعــل بــإدراك الوكيــل لبيئتــه كــذلك   خاصــة، و اتصــالالــوكالء األذكيــاء والبشــر بلغــة 

                                                 
  .،ف ز4،املادة 2005في العقود الدولية لسنة  إتفاقية األمم المتحدة، المتعلقة باستخدام الخطابات اإللكترونية-1

 ة، اجلريـدالمحدد للقواعد العامـة المتعلقـة بـالتوقيع والتصـديق اإللكتـرونيين ،01/02/2015مؤرخ في  04-15قانون رقم  - 2

برنـــامج معلومـــايت معـــد لتطبيـــق  أوجهـــاز : اإللكـــرتوينآليـــة إنشـــاء التوقيـــع "4ف 02 ةاملـــاد ،10/02/2015بتـــاريخ  ،06العـــد ،الرمسيـــة

  ."اإللكرتوينبيانات إنشاء التوقيع 
3 -  Stuart Russell : أما ، يف جامعة كاليفورنيايلاآلعالم س وباحث يف اإلدبرفيسور  ومهن ،أمريكيبريطاين Peter 

Norvig  اسوب، موظف يف شركة قوقلوباحث يف علم احل أمريكي ملعا.  
  .20املرجع السابق ،ص ، ،فرح اسمأمحد ق نقال عن -4

  .اململكة املتحدة مانشسرت، ،جامعة تشيسرت سرتيت ،اإللكرتونيةأستاذان يف علم احلاسوب  واهلندسة  - 5
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والقـــدرة علـــى املبـــادرة لتحقيـــق األهـــداف  ،بيئـــةالســـريعة للتغـــريات الـــيت تطـــرأ علـــى هــذه ال ســتجابتهاو 

  .1"املناطة �م 

قــد مشــل كــل اجلوانــب الوظيفيــة للوســيط اإللكــرتوين   األخــريأن الطــرح يف التعريــف  ويف رأينــا 

عن مسـتخدمه وقدرتـه  واستقالليتهله  إللكرتونيةوخصائصه وطريقة عمله من خالل وصف التقنية ا

  .إللكرتونيةة، ومواكبته للتحديثات اليت تطرأ على البيئة اواملبادر  واإلدراكعلى التفاعل 

  :خصائص الوسيط اإللكتروني - ثانيا

عـــد خصـــائص والـــيت بفضـــلها يتميـــز الوســـيط اإللكـــرتوين ب إللكرتونيـــةكطـــرف يف املعـــامالت ا

رة ساهم يف تسريع إمتام العمليـات واملعـامالت االلكرتونيـة ومـن أمههـا السـرعة والدقـة يف االجنازوالقـد

  .يف التعامل ، والقدرة على املبادرة وردة الفعل على التفاعل مع اآلخرين ، فضال عن االستقاللية

  :السرعة والدقة في إتمام المعامالت -1

نقــرة مــن فــأرة  أو مفتــاحســوى ضــغط  يف الغالــب ال يتطلــب إللكرتونيــةإجنــاز التعــامالت اإن 

سـوى دقــائق  األمـروهويتـه، فـال يسـتغرق  انـهائتم التشـغيل، بعـد إدخـال بيانـات املتعاقـد كـرقم بطاقــة

بيانــات  أوكتــاب إلكــرتوين   أوكربنــامج إلكــرتوين   ،بســلعة رقميــة األمــرتعلــق  إذامعــدودة وخصوصــا 

ب ســـامـــن ح إللكرتونيـــةبات اســـال هـــذه البيانـــات عـــرب احلســـاســـوى إر  األمـــررقميـــة، إذ ال يتطلـــب 

ينه يف الـذاكرة، كمـا أن الوسـيط اإللكـرتوين قـد يـوفر ب املتعاقد اإللكرتوين  ليتم ختز ساح إىلالتاجر 

الســلعة املرغــوب  أوعــن املنــتج  إللكرتونيــةالوقـت الــذي قــد يســتغرقه املتعاقــد يف البحــث عـرب املواقــع ا

ــــا طــــويال وخصوصــــا بــــالنظر ف اقتنائهــــا ــــة وتعــــدد   إىلقــــد يســــتغرق الباحــــث وقت ــــرة املواقــــع التجاري كث

ـــــنفس  ـــــة املنتجـــــة ل ـــــارة غـــــري مطابقـــــة  ،الســـــلعةالعالمـــــات التجاري إذ ميكـــــن أن تكـــــون الســـــلعة املخت

للمواصــفات املطلوبــة  والوســيط اإللكــرتوين قــد خيتصــر هــذه املراحــل ملــا لــه مــن قــدرة علــى البحــث 

، ومـــا علـــى الزبـــون ســـوى إدخـــال بيانـــات الســـلعة، إذ إللكرتونيـــةنظـــرا لطبيعتـــه ا  ،العميـــق و الـــدقيق

                                                 
  .17ص املرجع السابق، ، ،فرح اسمأمحد قنقال عن  -1
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، عـن طريـق الكلمـات إللكرتونيـةداخل الشبكة يف املواقـع اتعتمد طريقة عمل الوسيط على البحث 

  .1حمركات البحث استخدامالشبكة بدون  الدالة وبتواصل مباشر مع

  :لقدرة على التفاعل مع اآلخرينا-2

 إلكرتونيـــة مـــن شــبكات وأجهــزة حاســوب ومســتقبالت إللكرتونيــةتفاعلــه مــع البيئــة ا إىل باإلضــافة

التفاعــــل مــــع املــــزودين واملســــتهلكني والــــوكالء اإللكرتونيــــني  إىل تتعــــدى مهمــــة الوســــيط اإللكــــرتوين

فيســتقي معلوماتــه وبياناتــه مــنهم ملتابعــة املتغــريات والتطــورات وكــل مــا هــو جديــد خبصــوص  الســلع 

 واخلدمات، يقدم على إثرها املعلومات املطلوبـة بدقـة عـن نـوع السـلع ومواصـفا�ا  واملعـايري املعتمـدة

 املســـتخدمني للشـــبكة الطبيعـــني األشـــخاصكمـــا يتواصـــل أيضـــا مـــع   ،تفاصـــيليف صـــناعتها بـــأدق ال

  .2والذين يبحثون عن السلع املتوافرة يف قائمته املخزنة

  :االستقاللية-  3

أخـــــرى  إىلحيـــــث ينقـــــل البيانـــــات مـــــن جهـــــة  ،يعمـــــل الوســـــيط اإللكـــــرتوين بشـــــكل مســـــتقل

عمليــات إدخــال وإخــراج عــن أنظمــة معاجلــة، حيــث أن أجهــزة احلواســيب تعمــل عــادة ب ســتخداماب

برامج، وكلما كانت هذه املدخالت ثابتة غري متغـرية، تكـون املسـتخرجات  أوطريق إدخال بيانات 

وال  ،يعــاجل البيانــات املدخلــة مــن طــرف املســتخدم أنــهمــن اجلهــاز مشــا�ة، أمــا الربنــامج الوســيط ف

 الــيت حتصــل عليهــا مــن أويــه س البيانــات املخزنــة لدســابــل يعاجلهــا علــى أ ،يكتفــي بــنفس البيانــات

  .3وكالء آخرين، ويقدم بيانات  أكثر جودة ودقة

  :القدرة على رد الفعل و المبادرة-  4

فريتــبط �ــا  ،الوســيط اإللكــرتوين ليكــون قــادرا علــى إدراك البيئــة الرقميــة احمليطــة بــه يــتم إعــداد

  ئط ساوالو  رتنتإلناكة وشب يرتبط مع جهاز  الكومبيوترحيث ويتعامل معها عرب شبكة التواصل، 

                                                 
  .158مفهومه وطبيعته القانونية، املرجع السابق، ص ،رونيالوكيل اإللكتآالء يعقوب النعيمي،  -  1
  .29ص ،املرجع السابق ،فرح اسمأمحد ق - 2
  .32ص،رجع سابقمعلي عبد الستار عبد الرمحن العاين، ،  - 3
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فلو ،ااملطلـوب منهـ سـتخراجاو  فخاصية اإلدراك  اليت صمم عليها تعطيه ميزة فرز البيانـات ،ىاألخر 

يسـتجيب  أنـهلـه بالبحـث ف األمـروأعطـي  ،مت إدخال بيانات به لشراء آخر إصـدارات برنـامج معـني

عنــد إجيــاد الســلعة املطلوبــة يقــدم و  ،ين املــرتبط �ــم عــرب الشــبكةاآلخــر بالبحــث عــرب املواقــع والــوكالء 

  .1طلب الشراء مباشرة

  بل قد يأخذ ،الوسيط بأداء العمليات املطلوبة منه حتت إشراف املستخدم فقط يكتفيوال 

 بتجميع اخلدمات املتوفرة يف جمال موضوع البحث ،على املستخدم اقرتاحاتزمام املبادرة بعرض 

سلع  اقرتاحتكن متوفرة، فيقدم الوسيط الذكي على  فمثال لو أن املستخدم طلب سلعة معينة ومل

مت طلب حجز السلعة من طرف  ،فلو متت املوافقة من طرف املستخدم ،مشا�ة بأسعارها املتوفرة

 2.الوسيط وحتويل مثنها عن طريق بطاقة االئتمان اخلاصة باملستخدم

  :صور التعاقد بالوسيط اإللكتروني - ثالثا

حسب أطراف العالقة املتدخلة  الوكيل اإللكرتوين أوريق الوسيط ختتلف طرق التعاقد عن ط 

، والتعاقد بني التعامل بني إنسان وكومبيوتر والعكس وتتمثل صورتني، األوىل يف عملية التعاقد

  :وسنوضح ذلك على التفصيل التايل جهاز أو برنامج وجهاز آخر

  :التعامل بين إنسان وكومبيوتر والعكس -1

  ن كطرف ووسيط الكرتوين كطرف آخر، بصفة هذا الشخصساامل بني إنأي أن يتم التع

 فيتخــذ مجيــع اخلطــوات ،االعتباريــة األشــخاص أوت ســاممثــل عــن أحــد املؤس  أوأصــيل عــن نفســه 

 وســيط الكــرتوين يكــون يف العــادة أوالالزمــة لعمليــة التعاقــد اإللكــرتوين، ومــن جهــة أخــرى متعاقــد 

 أنــهن التعاقــدات جيــب أن يكــون الشــخص الطبيعــي علــى علــم بجهــاز كومبيــوتر، ويف هــذا النــوع مــ

  .3هو من سيتوىل إبرام املعاملة معه أنهو  ،يتعامل مع وسيط إلكرتوين

  

                                                 
  .156مفهومه وطبيعته القانونية، املرجع السابق، ص ،الوكيل اإللكترونيآالء يعقوب النعيمي،  - 1
  .28رجع سابق، صم ، ،فرح اسمأمحد ق -2

  .205، ص2011 ةسن ،بدون رقم طبعة ،رمص ،، دار الفكر اجلامعيالعقد اإللكتروني مإبرا ،خالد ممدوح إبراهيم - 3
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  :التعاقد بين برنامج أو جهاز وآخر- 2 

ن يف إبرام العقد، وقد ينعدم دوره يف تنفيذه يف بعض نساإليف هذه الصورة ال وجود لتدخل ا

 مسبق بني باتفاقبرامج بني أجهزة إلكرتونية تنوب عنهما، وقد يتم ذلك  األحيان، بل يفعل ذلك

 .1يني، وقد يتم التعاقد دون ذلكاألصلاملتعاقدين 

  :الطبيعة القانونية للوسيط اإللكتروني -رابعا

نيابـــة عـــن  املعـــامالت، جتعلـــه يـــربم االســـتقالليةو يتمتـــع الوكيـــل اإللكـــرتوين بقـــدر مـــن الذاتيـــة  

عنـه يف التعبـري عـن  أقـرب إىل النائـبمما جيعله   من خالل الربجمة اليت أسس عليها الشخص املنشئ

 يثري إشكالية صحة هذا النوع من التعبـري عـن اإلرادة،  ومـدى قيمتهـا القانونيـة األمر الذي ،اإلرادة

 و�ــذا اخلصــوص، فقــد اختلفــت، وملعرفــة ذلــك البــد مــن حتديــد الطبيعــة القانونيــة للوكيــل اإللكــرتوين

ومـنهم  الوكيل اإللكـرتوين فمـنهم مـن أعتـربه شـخص قـانوين أوالقانونية للوسيط  حول الطبيعةاآلراء 

  :كاآليت  إللكرتونيةجمرد أداة يسريها املستخدم إلبرام املعاملة ا اعتربهمن 

  :الوسيط اإللكتروني ذو شخصية قانونية-1

 ي يســتخدم كوســيط يف، إضــفاء الشخصــية القانونيــة للجهــاز الــذ2جانــب مــن الفقــه حــاول

فكـــــرة الشخصـــــية القانونيـــــة للوســـــيط اإللكـــــرتوين، ممـــــا جيعـــــل  ا، وتبنـــــو إللكرتونيـــــةإبـــــرام املعـــــامالت ا

س هـذا االلتـزام هـو الوكالـة الـيت تعطـي سـامستخدمه ملزما  ببنود العقد الذي يربمه هذا الوسـيط، وأ

 ذمـــة إىل لتزامـــاتاو قـــوق والـــذي ينصـــرف آثـــار وكالتـــه مـــن ح ،حكـــم الوكيـــل التقليـــدي األخـــريهلـــذا 

  .3املوكل

  الشخصية وقد دعموا موقفهم حبجج قانونية وواقعية، فحججهم القانونية تتبلور يف فكرة أن

                                                 
، مقــال منشــور يف جملــة جامعــة الشــارقة للعلــوم اإلرادة القانونيــة للوكيــل اإللكترونــي فــي النظــام الســعودينســرين ســلمان منصــور،  -1

  .428، 2017ل، سنةو العدد األ ،الشرعية والقانونية
2 - Tom Allen & Robin Widdison, Can computers make contracts?, Harvard Journal 
of law & Technology, Volume 9, Number 1, Winter 1996, p. 27. 

  .70ص ،رجع سابقمعلي عبد الستار عبد الرمحن العاين،  - 3
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وتــرتبط يف  وإمنــا ميكــن منحهــا لكيانــات أخــرى ،الطبيعيــة فقــط األشــخاصالقانونيــة ال تقتصــر علــى 

  لألجهزة والربامج القيام بذلك، ممانظر القانون بالقدرة على القيام بالتصرفات القانونية، وميكن 

كوســـيط إلبــرام املعـــامالت   اســتخدامهاإضـــفاء الشخصــية القانونيــة عليهـــا، يف حالــة  إمكانيــةيطــرح 

ممـا ميكـن اإلقـرار قانونـا بشخصـية الوسـيط القانونيـة املسـتقلة عـن شخصـية  ،لـــــــــــوبشكل ذايت مستق

  .1سهاساأ ده بالبيانات اليت يعمل علىيقوم بتزوي هو من األخريمستخدمه، رغم أن هذا 

 أنـهحيـث  ،أما حججهم الواقعيـة فتعتمـد علـى أن الوسـيط اإللكـرتوين يتمتـع بـالوعي واإلرادة

وككـل كيـان يتمتـع  أنـهتدخل مباشر من مسـتخدمه، لـذا ف إىلال حيتاج يف إبرام التصرفات القانونية 

هال للتمتـع بالشخصـية القانونيـة، ولـيس يكـون مـؤ  أنـه�ذه اخلصـائص وخصوصـا  الـوعي واإلرادة، ف

بيولوجي، ومن األمثلة احلية يف هـذا ا�ـال برنـامج  أوشرطا أن يكون الوعي ناشئا عن عمل حيوي 

)  (Deep Blue  لشركة( IBM) ة الشطرنجــــــــــــــــل العامل يف لعبـــــــالذي جنح يف التفوق على بط  

 .2كانت نابعة من  وعي وفعل ذايت، حيث أن نقالته  )غاري كاسباروف( 

الوســـيط  ةمســـؤوليوقـــد أنتقـــد هـــذا الـــرأي لكـــون أن التمتـــع بالشخصـــية القانونيـــة ينـــتج  قيـــام 

وهـــو شـــيء بعيـــد عـــن  ،مت اإلخـــالل بـــالتزام مـــن االلتزامـــات الناشـــئة عـــن العقـــد املـــربم إذااإللكـــرتوين 

 أهليــة قانونيــة وذمــة ماليــة مســتقلة  قيــام إىلكمــا أن  إضــفاء الشخصــية  القانونيــة  تــؤدي   ،التحقيــق

  . 3وهذا ماال يتصور مع برنامج إلكرتوين

                                                 
  .171ق، صساب مرجعآالء يعقوب النعيمي،    - 1
  .170رجع السابق، صنفس املآالء يعقوب النعيمي، - 2

3 - POULLET(Y),la conclusion du contrat par un agent électronique ?  cahier de centre 
de recherches informatique et droit, Bruylant Edition ,Bruxelles 200,p129.  

جامعـة  ،كليـة احلقـوق والعلـوم السياسـية  ،، أطروحـة دكتـوراه يف العلـومانوني للعقـد اإللكترونـيالنظـام القـ ،عجـايل خبالـدمضار إليه لـدى  

  :نقال عن. 137، ص16/06/2014تاريخ املناقشة  اجلزائر، ،مولود معمري، تيزي وزو

ـــــامج الوســـــيطومـــــن القضـــــايا القليلـــــة بشـــــأن اســـــتخدام  ـــــني شـــــركة يف قضـــــ األمريكـــــياحلكـــــم الصـــــادر عـــــن القضـــــاء  اإللكـــــرتوين، برن ية ب

:Register.com  وشركة:Verio   اء أصـحاب امسـة وسـيط الكـرتوين  لغـرض مجـع معلومـات عـن   األخـري حيث اسـتخدمت هـذه

مـع الـراغبني يف  التفـاوضو  ين إلكرتونية يف قواعد بيانات الشبكة، مث فرزهـا ملعرفـة املسـجل منهـا وامللغـى والـذي سـقط لعـدم التجديـد،و اعن

مــن قاعــدة البيانــات اخلاصــة بشــركة  العنــاوين، وكــان الوكيــل املســتخدم للعمليــة  جيمــع العديــد مــن هــذه اإلنرتنــتعــرب  العنــاوينشــراء  هــذه 

Register.com   اليت رفعت دعوة قضائية ضد شركة ،Verio،    مـن قاعـدة البيانـات  سـتفادةاالمل حتـرتم بنـود اتفاقيـة  أ�ـامدعيـة

مل  أ�ــا Verioغــراض شخصــية، فــدفعت شــركة غــراض التســوق فقــط ولــيس أله البيانــات ألهــذ ســتخدامااخلاصــة �ــا  والــيت تــنص علــى 
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  :الكترونية اتصالالوسيط اإللكتروني مجرد أداة -2

كيـل الو أن  1يـرى جانـب آخـر مـن الفقـه  ،بقسـاالـيت وجهـت للـرأي ال تقاداتالنا إىلبالنظر  

أن تتمتـع  إىلعـن بعـد، ال يرقـى  ىاألخـر  االتصـالئل سـاكبـاقي و   اتصـالاإللكرتوين هو جمرد وسـيلة 

وتسري على التصرفات القانونية الـيت تـربم بـه حكـم التعاقـد عـن بعـد وبـذلك  ،بالشخصية القانونية 

رادة،  وهــــذا الــــوعي واإلرادة املعــــرب عنهــــا هــــي إرادة املســــتخدم هلــــذا تنتفــــي فكــــرة متيــــزه بــــالوعي واإل

  .2الوسيط

أمـــر مســـتبعد يف الوقـــت  لـــى الوســـيط اإللكـــرتوينإن إضـــفاء الشخصـــية القانونيـــة ع ويف نظرنـــا

 سـتقالليةابيتصـرف  أنـهجهـاز رغـم  أو ،ال ميكـن إقـرار الذمـة املاليـة لربنـامج الكـرتوين أنـهإذ  احلاضر

وإدخال البيانات اليت على  ،وذاتية إال أن هذه القدرة حمدودة و مرهونة بربجمته من طرف املستخدم

يبقـــى مـــرتبط بتزويـــده  أنـــهيف إبـــرام التصـــرفات إال  تقالليتهســـاســـها يقـــوم بالتصـــرف، فهـــو رغـــم ساأ

ومــع ذلــك مــن املمكــن أن يتحقــق ذلــك مســتقبال يف ظــل  ،بالبيانــات املطلوبــة مــن طــرف املســتخدم

                         . التطور التكلنوجي املتزايد وتطور الذكاء االصطناعي

  المطلب الثالث

  خصائص المحرر اإللكتروني و عناصر

ة الـيت يسـتعمل األخـري نظريه التقليـدي يقـوم احملـرر اإللكـرتوين علـى عناصـر خترجـه يف صـورته ك

 اإللكـــرتوين الـــيت يتضـــمنها والتوقيـــع إللكرتونيـــة، والكتابـــة اإللكرتونيـــةحيفـــظ �ـــا، وهـــي الدعامـــة ا أو

                                                                                                                                                    

مل تضـغط علـى مفتـاح موافـق علـى  وأ�ا ،لاللتزام بشروط استخدام قاعدة البيانات إراد�امل تعرب عن  وأ�ا ،تتعاقد أصال مع  هذه الشركة

بنــود مــن الشــركة  أومل تســتلم اي شــروط  وأ�ــا ،علــى تســليم هــذه البيانــات الرســالة املوجهــة مــن الشــركة املدعيــة الــيت تعــرض فيهــا موافقتهــا

للتعبـري عـن  اإللكـرتوينللوسـيط  سـتخدامهاان أ اعتبـارعلى  Verioرفضت حجة شركة  األمريكيةال ان احملكمة إاملدعية بشكل مباشر، 

 ر، دو شـريف حممـد غـامن. .نقـال عـن د. يـةاالتفاقة علـى بنـود املسـتخدم ومبوافقتـه فقـد وافقـت الشـرك إىل ثارهـاآراد�ا، فإن تصرفاته تنتقـل إ

  .63، ص2012، سنة ر، مصةاإلسكندري ،اجلامعة اجلديدة ر، دااإللكرتونيةيف التجارة  اإللكرتوينالوكيل 
1 -Federica De Migilio, Tessa Onida, Francesco Romano and Serena Santoro, Electronic 
agents And the Law of Agency, Available at: 
http://www.lea-online.net/publications/Demiglio Onida Romano Santoro, pdf 

  .177، صمرجع سابقآالء يعقوب النعيمي، ،   - 2
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ختتلف عن ، كما ان الطبيعة االلكرتونية للوسائل اليت يعقد �ا جتعله له  خصائص )الفرع األول (

  .)الفرع الثاني(تلك اليت يتصف �ا اإلثبات بنظريه العادي 

  :عناصر المحرر اإللكتروني -ل و الفرع األ

احملــرر بصــفة عامــة علــى عنصــرين أساســيني مهــا الكتابــة املفهومــة املقــروءة الــيت تعــرب عــن  يقــوم

يتها واحلفــاظ عليهــا الفكــر والقــول، والدعامــة الــيت متكــن مــن إظهــار هــذه الكتابــة بوضــوح واســتمرار 

ـــه مبـــا ورد يف احملـــرر    واحملـــررات املعـــدة لإلثبـــات تشـــرتط ذلـــك التوقيـــع الـــذي حيـــدد هويـــة املوقـــع وقبول

 الكتابــة وهـي ثــالث عناصـر أساســية احملـرر اإللكــرتوين علـى وعلـى غــرار احملـرر التقليــدي يقـوم أيضــا 

وهـــي الوعـــاء الـــذي  )ثالثـــا( إللكرتونيـــةة اوالدعامـــ )ثانيـــا( ، والتوقيـــع االلكـــرتوين )أوال( إللكرتونيـــةا

 .إللكرتونيةتدون فيه الكتابة ا أوتثبت 

  :الكتابة اإللكترونية - أوال

بقا مــن خــالل عــرض عناصــر احملــرر التقليــدي، فــإن املقصــود بالكتابــة هــي ســاوكمــا تطرقنــا لــه 

القـــول والفكـــر وقـــد  والـــيت تعـــرب عـــن األرقـــام الـــيت يتضـــمنها احملـــرر اإللكـــرتوين، أوالرمـــوز  أواحلـــروف 

  .كبريا من الفقه والتشريعات املقارنة  اهتماما إللكرتونيةلقيت الكتابة ا

  :في الفقه والتشريعات المقارنة  إللكترونيةالكتابة ا -1

 اكتفـى اآلخرالبعض  حني أن يف إللكرتونيةبعض التشريعات بوضع تعريف للكتابة ا اهتمت

  .كما سوف نبينه يف النقاط التالية  املستند اإللكرتوين أوبوصف عام للمحرر 

 :إللكترونيةالتعريف الفقهي للكتابة ا-أ

توضـع علـى  أوا املعلومـات الـيت تسـجل أ�ـعلـى  القاضي الدكتور يوسف أمحد النوافلةا تناوهل

   ت أيضاوعرف، 1لفرتة يعد فيها احملرر صاحلا لالستعمال أوئط إلكرتونية ويكون ختزينها دائم ساو 

                                                 
منشــأة  ،الحديثــة االتصـالالتعاقــد بوســائل  ،الســعد رشـدي حممـد. نقـال عــن د .89-88ص  ،مرجـع ســابق، حسـن فضـالة موســى -1

  .156ص ،2005مصر، سنة ،اإلسكندريةاملعارف، 
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لغــة يفهمهــا احلاســب والــيت تتكــون حروفهــا مــن  إىلمضــات كهربائيــة يــتم حتويلهــا و "اأ�ــعلــى 

، وقـــد وصـــف القاضـــي احلجـــار وســـيم شـــفيق الكتابـــة 1"التوافيـــق والتبـــادل مـــن رقمـــي واحـــد وصـــفر

جمموعـة مـن األحـرف واألرقـام أو حـىت الكلمـات أو الرمـوز، تعـرب عـن معـىن حمــدد " االلكرتونيـة بأ�ـا

وأيا كانت وسيلة نقلها حىت ولو مل تظهر بصورة ماديـة  يز�ا، وأيا كان شكلها،دقيق ، أيا كانت رك

  .2"حمسوسة، أو جمرة للقارئ دون االستعانة بوسائط أخرى

وميكن تعريف الكتابة اإللكرتونية بأ�ا جمموعة الرموز أو األرقام أو احلروف، واليت تصاغ 

  .عن القول أو الفعل أو الفكربطريقة معينة باستعمال وسائل إلكرتونية للتعبري 

  :تعريف الكتابة في التشريعات المقارنة -ب

رغـــــم أن وضـــــع التعريفـــــات غالبـــــا مـــــا يـــــؤول إىل الفقـــــه إال أن التشـــــريعات كـــــان هلـــــا بعـــــض 

ـــــة يف  ـــــة االلكرتوني ـــــف الكتاب ـــــة االلكرتونيـــــة ، وســـــنتناول تعري اإلســـــهامات يف وضـــــع تعريـــــف للكتاب

  .التشريعات حمل الدراسة

  التشريع الفرنسي الكتابة اإللكترونية فيتعريف  -

 2000لسنة  230 يف القانون رقم إللكرتونيةوضع التشريع الفرنسي تعريفا موسعا للكتابة ا

  1365والـــيت  عوضـــت باملـــادة ،ف.م.مـــن ق 1316 للمـــادةاملعـــدل  ،التوقيع اإللكـــرتويناملتعلـــق بـــ

الكتابـة تتكـون مـن تسلسـل  "لـى أن والـيت تـنص ع 131/2016من القانون املدين املعدل بـاألمر 

حروف أو أشكال أو أرقام أو أي عالمات أو رموز أخرى هلا معىن واضـح أي كـان الوسـيط الـذي 

دعامــة جديــدة مســتحدثة يف هــذا ا�ــال  أووســيلة  حيــث أبقــى ا�ــال مفتوحــا ألي "وضــعت عليــه 

  .لإلثباتميكن أن تشكل مستندا 

  :لقانون األردني واإلماراتيافي تعريف الكتابة اإللكترونية  -

  مل يضع املشرع األردين أو اإلمارايت تعريفا للكتابة االلكرتونية واكتفيا بوصف للمعلومات

                                                 
  .69ص ،عمر أمحد العرايشي، مرجع سابقنقال عن  - 1
2
عيسى غسان ربضي، ، مشار إليه لدى  20، ص 2002،منشورات صادر،بريوت ،سنة اإلثبات االلكترونياحلجار وسيم شفيق، - 

  .206ص ،2012دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان األردن، الطبعة الثانية ، سنة، خاصة بالتوقيع اإللكترونيالقواعد ال
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يف  2015لسنة 15اإللكرتونية، حيث وصفها املشرع األردين قي قانون املعامالت اإللكرتوين رقم 

لرسـومات أو األشـكال أو األصـوات البيانـات أو النصـوص أو الصـور أو ا" بأ�ـا  4املادة األوىل ف

مــن القــانون  1مــن املــادة  7، وهــو نفــس نــص الفقــرة "أو الرمــوز أو قواعــد البيانــات ومــا شــابه ذلــك

  .بشان املعامالت والتجارة اإللكرتونية اإلمارايت 2006لسنة  01االحتادي رقم 

  :تعريف الكتابة اإللكترونية في التشريع الجزائري -

عـــرب  إللكرتونيـــةالكتابـــة ا أوجلزائـــري فلـــم يضـــع تعريفـــا صـــرحيا للمحـــرر املشـــرع ا وكـــذلك فعـــل

مـــن مكـــرر  323إال مـــا جـــاء يف املـــادة   ،والتوقيـــع اإللكـــرتوين االلكرتونيـــة قوانينـــه املنظمـــة للتجـــارة

  .  ج واليت عرب عنها بأ�ا تسلسل حروف أو أرقام أو رموز أو عالمات  مهما كانت الوسيلة.م.الق

، إال أن إللكرتونيــةا بإعطــاء وصـف صــريح للكتابـة مل �ــتم التشـريعات شـارةوعلـى ســبيل اإل

 أوأرقــام  أوكــل حــروف "اأ�ــوصــفها ب فقــد العربيــةغــريه مــن التشــريعات  عــنانفــرد  املشــرع املصــري

أي وســيلة أخــرى  أوضــوئية  أورقميــة  أو إلكرتونيــة أو أي عالمــات أخــرى تثبــت علــى دعامــةرمــوز 

  .1"بلة لإلدراكمشا�ة وتعطي داللة قا

  شروط الكتابة التي يتضمنها المحرر اإللكتروني -2

تتــوفر فيهــا  أنجيــب  اإلثبــاتيعتمــد عليــه يف  إلكرتونيــامســتندا  أوحــىت تشــكل الكتابــة حمــررا 

     .شروطعدة 

فيـه  جيـب أن يكـون ناطقـا مبـا اإلثبات،سند يف  أوحىت يعتمد على أي حمرر : القراءة  إمكانية -أ

  وبلغة ون واضحا  مفهوم احملتوى  ويتجلى ذلك من خالل تدوينه حبروف مفهومةن يكأفيجب 

ن أعـن التقليديـة يف كو�ـا  إللكرتونيـةختتلـف الكتابـة ا و، 2متكن كل من له مصلحة فهمهـا وقراء�ـا

 ســتعمالاال بعــد إميكــن  قرائتهــا  دعامــات ال أوئط ســاتــدون علــى و ، إللكرتونيــةبعــض الكتابــات ا

                                                 
  .1ف/1 ةاملاد ،املرجع السابق ،، الخاص بالتوقيع اإللكتروني المصري2004لسنة  15قانون رقم .  1
ىل و الطبعـــة األ ،نابـــريوت لبنـــ ،منشـــورات احللـــيب احلقوقيـــة ،)دراســـة مقارنـــة(إثبـــات التعاقـــد اإللكترونـــي ،املعتصـــم بـــاهللا فـــوزي أدهـــم -2

  .255، ص2017
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الشــكل املســموح  إىل، والــيت يــتم إخراجهــا إللكرتونيــةاأللــواح ا أومعينــة مثــل احلاســب أجهــزة تقنيــة 

  .بقراء�ا بعد املرور بعمليات تقنية معقدة 

مج لقــراءة وفهــم حمتــوى هــذا النــوع مــن احملــررات، وحتويلهــا مــن وملــا كانــت هنــاك وســائل وبــرا

م تعـد هـذه النقطـة تثـري إشـكاال رموز رقمية وإخراجها يف شكل مقروء وواضح مبختلف اللغـات، فلـ

مــن القــانون  1365ن املشــرع الفرنســي يف املــادة أجــد نكــدت عليــه خمتلــف التشــريعات فأوهــذا مــا 

 مكرر 323وكذا املادة " ...هلا معىن واضح... "يت بعبارة أ إللكرتونيةاملدين ، ويف تعريف الكتابة ا

القـانون رقـم  مـن 1ف1ملصـري يف املـادة واملشـرع ا "...ذات معـىن مفهـوم..."ج يف قوهلـا .م.من ق

 "...لـــإلدراكوتعطـــي داللـــة قابلـــة ...  "عبـــارة  اإللكـــرتوين يفاخلـــاص بـــالتوقيع  ،2004لســـنة  15

 مـــن القـــانون اخلـــاص بـــالتوقيع اإللكـــرتوين األوىليف الفقـــرة اخلامســـة مـــن املـــادة  وكـــذا املشـــرع العراقـــي

  ."...والفهم  لإلدراكي داللة قابلة تعط... "لف الذكر ساال إللكرتونيةواملعامالت ا

  :الثبات وعدم القابلية للتعديل دون ترك أثر مادي -ب

ن يــرتك ذلــك اثــر، أي أكنظري�ــا التقليديــة جيــب أن تكــون الكتابــة غــري قابلــة للتعــديل دون   

كــان   إذا ألنــهرمــز مــن رمــوزه،  أوأرقامــه  أوعالمــة تــوحي بــأن احملــرر قــد خضــع لتغيــري بعــض كلماتــه 

بال لذلك ودون ترك أثر فهذا يعين سهولة تزويره وتغيـري حمتوياتـه، ممـا قـد ينجـر عنـه ضـياع حقـوق قا

  .يكون دليل إثبات ألنب حقوق لغري مستحقيها وبالتايل فال يصلح ساوإك

ان   اعتبــاروقــد كــان اجلــدل قائمــا حــول تقيــيم  مــدى قابليــة احملــرر اإللكــرتوين للتعــديل علــى 

 أو إضــافةحيــث ميكــن  ،يف احلواســيب قابلــة للمحــو والنســخ  والتعــديل ئل التخــزين وخصوصــاســاو 

وقو�ـا  إللكرتونيـةان يظهـر أي أثـر للعمليـة،  ممـا يضـع مسعـة احملـررات أحذف بعض البيانـات ودون 

الثبوتيـة علــى احملـك، خبــالف احملـررات التقليديــة والـيت يصــعب معهـا التعــديل، إذ أن  الطبيعـة املــادي 

كاملستعمل يف الطابعات والذي يتغلغل ،صلبا أوئال ساواحلرب املستعمل سواء كان للوسيط  الورقي 

  .1يف املادة الورقية مما يصعب معه فصلهما دون إتالف احملرر

                                                 
  .259، 258ص ،المرجع السابقاملعتصم باهللا فوزي أدهم،  - 1
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ومنهـا برنـامج   ،صـورة إىلمت اكتشـاف طـرق  وبـرامج جديـدة تقـوم بتحويـل الـنص  أنـهورغم  

)processing (doucument image صـورة وبرنـامج  إىل الـذي حيـول املسـتندpdf،  والـذي حيـول

محايـــة  إمكانيـــةهلـــا  ،ويف بعـــض النســـخ مـــن هـــذا الربنـــامج ،نســـخة غـــري قابلـــة للتعـــديل إىلاملســـتند 

ممــا  ،ومــع ذلــك فقــد ظهــرت بــرامج تســتطيع فــك هــذه احلمايــة، الفــتح أونــامج حــىت مــن النســخ رب ال

  .جيعل موضوع عدم قابليته للتعديل يطرح من جديد

  :رارية االستم -ج

 ا حتفـــظ علـــى دعـــائمأ�ـــوخصوصـــا  ،لغطـــا كبـــريا إللكرتونيـــةالكتابـــة ا اســـتمراريةلة ســـاأثـــارت م

 أو ،رداءة املنتــوج املخزنــة عليــه ســة جــدا، وقــد تتعــرض للتلــف بســبب ســوء التخــزين،ساح إلكرتونيــة

ـــار الكهربـــائي،  حيـــث  ،تقنيـــات متطـــورة ســـتخداماو  بتـــداعابن ذلـــك عـــوجل  أال إجمـــرد تغـــري قـــوة التي

 MTE110S PCIe)  (  األداءن فائقة ـــــــــــــــراص التخزيـــــــأق داء مثلة األـــــــــزين فائقــــــــئل ختساو  بتكرتا

NVMe) ( من نوع، SSD راصـــــــــوأق )(PCIe NVMe M.2 
  وعــــــــــــــــــــــة من نــــــــــراص صلبــــــــــــوأق، 1

"Western Digital Red"  وأقراص " HGST  " HUH728080ALE600"، راصــــيضا أقوأ  

  .2ودعامات أخرى فائقة اجلودة "Western Digital Black"صلبة من نوع  "

   :التوقيع اإللكتروني- ثانيا

  ب احملرر اإللكرتوين احلجيةساكالشروط إل  أهمعلى غرار احملرر التقليدي، يعترب التوقيع من         

كما   ،حبتا على حمرر الكرتوين إلكرتونياوقد يكون التوقيع   ،ه كدليل إثباتبلالعتداد  القانونية

  .ن يكون توقيع يدوي على مستخرج الكرتوينأميكن 

 بــدليل أن التشــريعات أفــردت لــه قــوانني اإلثبــاتاإللكــرتوين يف  للتوقيــعيــة البالغــة مهونظــرا لأل

 بــه فــراد بــاب خــاصمــا دفعنــا أيضــا إل ،إللكرتونيــةخاصــة مســتقلة عــن قــوانني التجــارة واملعــامالت ا

  .طبيعته وحجيته القانونية إىلسنتطرق فيه بالتفصيل 

                                                 
سـاعة ال ، علـى23/11/2018 :بتـاريخ علـى املوقـع اإلطـالع مت، https://www.albawaba.com ،موقع البوابة لألعمال-1

12:30.  
  .12:57على الساعة ، 23/11/2018على املوقع بتاريخ  اإلطالع ، تمhttps://wingiz.com  موقع وينجز،- 2
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  :الدعامة اإللكترونية - ثالثا 

حيرر املستند اإللكرتوين على دعامات ختتلف  حيث   ،كالدعامة الورقية للمحرر التقليدي

 .اإللكرتونية، يطلق عليها مصطلح الدعامة الدعامات التقليدية كلية على

أمـــا بالنســـبة للمحـــرر اإللكـــرتوين  ،وســـيلة عـــرض الكتابـــة التقليديـــة هـــو الـــورق أووعـــاء وهـــي 

ئط إلخـــراج  ســـافالوضـــع خيتلـــف حيـــث أن  األحبـــاث واالكتشـــافات يف البيئـــة الرقميـــة أفـــرزت عـــدة و 

قصـــود وامل ،مضـــمون احملـــرر اإللكـــرتوين يف الصـــورة الـــيت ميكـــن معهـــا التعـــرف علـــى مضـــمونه وقراءتـــه

ا أ�ـيف املـادة الثانيـة منـه ب 2002سبتمرب  23رويب الصادر بتاريخ و بالدعامة كما عرفها التوجيه األ

كــل أداة متكــن املســتهلك مــن ختــزين املعلومــات املوجــه إليــه شخصــيا بطريقــة تســهل عليــه الرجــوع   "

لـــــيت تســـــمح إليهـــــا يف املســـــتقبل خـــــالل فـــــرتة زمنيـــــة مالئمـــــة لألغـــــراض الـــــيت توختهـــــا املعلومـــــات وا

  ."خ املطابق ألصل املعلومات املخزنةسا باالستن

ئل التخــــزين الــــيت ميكــــن أن يســــتعملها ســــامشــــل كــــل و  أنــــهو مــــا يالحــــظ مــــن هــــذا التعريــــف 

  .املستخرجات الفلمية  أوالصور  أواملستخدم سواء كانت للوثائق 

وسيط مادي  " 1/14يف املادة  املصري وعرفتها الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكرتوين 

األقـراص املمغنطـة  أواألقـراص الضـوئية  أو، ومنها األقراص املدجمة إللكرتونيةالكتابة ا لاو وتدحلفظ 

للمعامالت  االسرتشاديالقانون العريب  وعرفها، 1"أي وسيط آخر مماثل  أو إللكرتونيةالذاكرة ا أو

كـــل وســـيلة ماديـــة تســـتخدم لتخـــزين : ةإللكرتونيـــالدعامـــة ا"6ف 1يف املـــادة  إللكرتونيـــةوالتجـــارة ا

  .2"إللكرتونيةاملعلومات والبيانات ا لاو وتد

  

                                                 
 04-15التنفيذيــة لقــانون التوقيــع اإللكــرتوين  ة، بإصــدار الالئحــ 15/05/2005المــؤرخ فــي  2005لســنة  109قــرار رقــم  - 1

  ..15ف 1املصري ، املادة 
ـــي ال -22 ـــة االسترشـــاديقـــانون العرب ، بتـــاريخ 812رقـــم  اعتمـــد بقـــرار جملـــس وزراء العـــدل العـــرب ،للمعـــامالت والتجـــارة اإللكتروني

  .6ف 1املادة  19/11/2009

فـه مت إعداد مشروع هذا القانون من طرف املركز العـريب للبحـوث القانونيـة والقضـائية التـابع �لـس وزراء العـرب جبامعـة الـدول العربيـة، وهد

  .اإللكرتونيةبه عند صياغة قوانني تنظم املعامالت والتجارة  سرتشاداالجل أتنظيما دقيقا، من  اإللكرتونيةتنظيم املعامالت والتجارة 
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  :خصائص المحرر اإللكتروني - الفرع الثاني

إن االجتـــاه إىل الصـــيغة الرقميـــة  يف شـــىت ا�ـــاالت كـــان ســـببه املزايـــا الـــيت متتـــاز �ـــا الوســـائل   

ز واإلتقـــــان واختـــــزال الوقـــــت وقلـــــة الرقميـــــة عـــــن الوســـــائل التقليديـــــة ، حيـــــث أن الســـــرعة يف االجنـــــا

التكاليف من أهم املزايـا الـيت تتصـف �ـا واملطلوبـة يف املبـادالت وخصوصـا التجاريـة منهـا وسنسـعى 

 األمـن  السرية وضـمان) ثانيا(و  رامبلسرعة يف اإلا )أوال(إىل تبيان هذه اخلصائص يف النقاط التالية 

  .اخلزنل من تكاليف النقل و يتقلال )ثالثا(القانوين 

  :رامبالسندات اإللكترونية تتصف بالسرعة في اإل -أوال 

 ئلســاحيــث يــتم تبــادل اإلجيــاب والقبــول فيهــا بصــورة أســرع وقــد تكــون فوريــة نظــرا لظهــور و 

  رادتنيويتم تبادل اإل ،الفوري، واليت تسمح  حبضور وبأداء متزامن للمتعاقدين فيربم العقد االتصال

 ئل الــدفعســاوفــاء ودفــع الــثمن فوريــا عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين وو بشــكل فــوري، كمــا متكــن مــن ال

  . 1إللكرتونيةاإللكرتوين، كبطاقات االئتمان والنقود ا

  :السندات اإللكترونية تمتاز بالسرية وضمان أمنها القانوني- ثانيا 

 حيـث قبــل  ،عنـد نشـأ�ا خمــاطر عديـدة هــددت ثقـة التعامـل �ــا إللكرتونيــةجا�ـت التجـارة ا

طــالع علــى البيانــات، يشــكل مشــكلة تــؤرق العــاملني مــان واحلمايــة كــان خطــر اإلأنظمــة األ اخــرتاع

ن التطور املتجدد يف جمال الرقمنة، متكن من وضع حلول  تضمن أمـن وسـالمة أال إ يف هذا ا�ال،

ة مــن حيــث ظهــر التشــفري اإللكــرتوين وبــرامج احلمايــ ،إزالتهــا أوســرقتها  أوالبيانــات مــن العبــث �ــا 

والتصـديق اإللكـرتوين  ،، كما مت تأمني هذه البيانـات بـالتوقيع اإللكـرتوين املـؤمناالخرتاقو التجسس 

كاتــب العــدل   أوحلفــظ احلقــوق يف التعــامالت الــيت تــربم �ــذه الوســيلة، واللــذان يلزمــان مــزود اخلدمــة 

  . 2بسرية البيانات الشخصية والعقدية

   

                                                 
  .40ص  عباس العبودي، مرجع سابق، - 1
  .38.39ص ،، مرجع سابقالتنظيم القانوني لإلثبات اإللكتروني ،حسن فضالة موسى - 2
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  :تقلل من تكاليف النقل والخزن- ثالثا

 وبالتــايل ،التقليــل مــن احلجــم الــورقي للمعــامالت إىلأدى  إللكرتونيــةأن ظهــور املســتندات ا        

تقلــيص  إىلأدى  مــا ة،وبظهــور الــدعامات اإللكرتونيــ ،رشــيف وأمــاكن احلفــظالتقليــل مــن حجــم األ

ف اآلالإلكرتونيــة حتمــل   ئل ختــزينســاحة الــيت يســتهلكها الــورق فظهــرت دعامــات وو ســاحجــم امل

ســـاحات ختـــزين مـــا مت االســتغناء بـــه عــن م يتعـــدى بضــع ســـنتيمرتات،ب امللفــات يف حيـــز صــغري ال

 والسـجالت ،اإللكـرتوين األرشـيف انـهمكرشـيف الـورقي، فظهـر كانت خمصصة لتخـزين األ شاسعة

  .1إللكرتونيةا

  الرابعالمطلب 

  كدليل إثبات  العتمادهالمحرر اإللكتروني  شروط           

وخيــص  ،كـدليل إثبـات  عتمادهـاالالتقليـدي، جيـب أن حيقـق احملـرر عـدة شـروط  كنظـريه احملـرر

 إىل باإلضــافةاملختصــون والبــاحثون احملــرر اإللكــرتوين بشــروط ختتلــف يف بعضــها عــن احملــرر العــادي ف

جيـب أن يتـوفرا يف احملـرر  إضـافينياحملـررات احلجيـة الثبوتيـة هنـاك شـرطني  بسـاكتال الشروط العادية 

، وحفظـــه يف ) الفـــرع األول( حتديـــد هويـــة منشـــئ احملـــرر إمكانيـــة:  لتحقيـــق ذلـــك ومهـــا اإللكـــرتوين

  .)الفرع الثاني(شروط تضمن سالمته

مــــن  1366واملـــادة  ،قبـــل التعـــديل  1316/1ولقـــد أقـــر املشـــرع الفرنســـي ذلــــك يف املـــادة 

 اإلثباتكدليل يف   إلكرتونيايعتد بالكتابة املتخذة شكالً "  على القانون املدين املعدل حيث نصت

ا شــأن الكتابــة علــى دعامــة ورقيــة شــرط أن يكــون يف اإلمكــان بالضــرورة تعيــني هويــة الشــخص أ�شــ

، وهـو مانصـت عليـه "الذي صدرت منه، وأن تعد وحتفـظ يف ظـروف مـن طبيعتهـا ضـمان سـالمتها

   ثباتيعترب اإلثبات بالكتابة يف الشكل اإللكرتوين كاإل"ج .م.من ق 01مكرر   323املادة 

  

                                                 
  .40ص  ،املرجع السابق نفس عباس العبودي، - 1
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التأكــد مـــن هويــة الشـــخص الـــذي أصــدرها أن تكـــون معـــدة  بالكتابــة علـــى الــورق، بشـــرط إمكانيـــة

  ."وحمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها

  :للمحرر اإللكتروني تحديد هوية المصدر إمكانية-ل و الفرع األ

 ن تكــون هنــاك قابليــة للكشــف عــنأجيــب  ،كضــمان لقبــول احملــرر اإللكــرتوين كــدليل إثبــات       

ميكــن كشــف هويــة الشــخص الــذي ينســب إليــه احملــرر اإللكــرتوين فتحديــد   أنــههويــة مصــدره،  أي 

وحـىت  ،املتعاقـد يعـي مـن يتعاقـد معـه ألن ،إشـكال، طـرحت هويـة طـريف العقـد يف العقـود التقليديـة ال

سـيلة مكان حتديد هوية املتعاقـد مـن الـرقم التسلسـلي للهـاتف يف حالـة التعاقـد �ـذه الو صار باإل أنه

، يشــكل صــعوبة كبــرية، نظــرا للــرتابط بــني  رتنــتإلناإال أن التعاقــد اإللكــرتوين وخصوصــا عــرب مواقــع 

 يناو العنـــــأصـــــبح ذلـــــك ممكنـــــا عـــــن طريـــــق  أنال إ ،العـــــامل عـــــرب هـــــذه الشـــــبكة يف األجهـــــزةماليـــــني 

  إمكانيــةوكــذا  ،الــيت مت منهــا التعاقــد أو�ــا  االتصــالواملواقــع الــيت مت  ،مييــلووصــالت اإل إللكرتونيــةا

  .ذلك من خالل التوقيع اإللكرتوين

لة كشـــف هويـــة صـــاحب ســـالة كشـــف هويـــة مصـــدر احملـــرر اإللكـــرتوين ختتلـــف عـــن مســـاو م

ئل الـــيت تســـتعمل يف كشـــف ســـائل الكشـــف عـــن هويـــة املرســـل، ختتلـــف عـــن الو ســـاو  أنالتوقيـــع، إذ 

بــرام رقــم ســري إل أوح خــاص عنصــر النظــام املســتخدم يف التوقيــع اإللكــرتوين، فعنــدما يســتعمل مفتــا 

متكننــا مــن كشــف هويــة الشــخص الــذي صــدر عنــه  الســرية ال واألرقــامفــإن هــذه املفــاتيح ،معاملـة ما

ســــناد التصـــرف إليـــه، إللزامــــه إولكـــن ميكـــن مــــن خالهلـــا حتديـــد الشــــخص الـــذي ميكـــن  التصـــرف،

  .1مبضمونه

مــن  9/2ادة فقــد نصــت املــ ،وقــد أكــدت خمتلــف التشــريعات علــى ضــرورة تــوفر هــذا الشــرط

يعطــى املعلومــات الــيت تكــون علــى شــكل  " علــى نســيرتال النمــوذجي للتجــارة اإللكرتونيــةو قــانون األ

ت اإلثبــائل البيانــات يف ســاويف تقــدير حجيــة ر  ،اإلثبــاتلة بيانــات مــا تســتحقه مــن حجيــة يف ســار 

  البيانات، وجلدارة  لةساإبالغ ر  أوختزين  أويف إنشاء  استخدمتجلدارة الطريقة اليت  عتبارااليوىل 

                                                 
دار  ،)دراسـة مقارنـة(الحديثـة االتصـالفـي إثبـات المعـامالت المبرمـة عبـر وسـائل  حجية المحـررات اإللكترونيـة ،منية نشناش - 1

  .42، ص2017ىل، سنة و ، الطبعة األاألردنوائل للنشر والتوزيع، عمان 
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يف احملافظة على سالمة املعلومات، وللطريقة اليت حددت �ا هوية منشـأها  استخدمتالطريقة اليت 

علـى أن تقبـل الكتابـة  يف الشــكل 1 1366يف املـادة  القـانون املـدين الفرنسـيجـاء يف  و هـو مـا. "

مكـان حتديـد هويـة الشـخص إلعلى دعامة ورقية، شـرط أن يكـون با اإلثباتا شأن أ�اإللكرتوين ش

  .2الذي صدرت عنه

قـــانون املعـــامالت مـــن  3/ف أ07 مـــن خـــالل املـــادة  األرديناملشـــرع أيضـــا  اشـــرتطهوهـــو مـــا 

إذا اشــرتط أي تشــريع تقــدمي :  07املــادة  "حيــث نصــت علــى  2014لســنة 15رقــم االلكرتونيــة 

ســجل االلكــرتوين مســتوفيا هلــذا النسـخة األصــلية مــن أي قيــد أو عقــد أو مســتند أو وثيقــة، فيعتــرب ال

التمكن من التعرف على املنشئ واملرسل إليه وتاريخ ووقت إنشـائه أو -3:... الشرط بتوافر ما يلي

  ".إرساله أو استالمه

من القانون املوحد للمعامالت والتجارة اإللكرتونية  5يف املادة املشرع اإلمارايتكما أكد عليه       

إذا اشرتط القانون حفظ مستند أو سجل أو  -1 "على  حيث نصت 2006لسنة  01رقم 

فإن هذا الشرط يكون متحققا إذا مت حفظ ذلك املستند أو السجل أو  ،معلومات ألي سبب

إن  -حفظ املعلومات  -ج ... :شريطة مراعاة ما يأيت, املعلومات يف شكل سجل إلكرتوين

وجهة وصوهلا وتاريخ ووقت إرساهلا ونية رت اليت متكن من حتديد منشأ الرسالة اإللك -وجدت 

 ".واستالمها

                                                 
1 -articl    1366 L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, 
sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi 
et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

ذات املسـؤلية احملـدودة وأيـد�ا   Chalet boissonاملقدم من شـركة  االستئنافببطالن  besansonوقد قضت حمكمة استئناف - 2

حينمــــا قامـــت  الشــــركة  ،حمكمـــة الـــنقض الفرنســــية  بسســـب توقيـــع الشــــركة الكرتونيـــا بطريقــــة مل تســـمح بتحديـــد هويــــة الشـــخص املوقـــع

ان احلكـم بـدفع حيـث كـ  conseil de prud’ homme le 01 Avril 1999احلكـم الصـادر عـن حمكمـة العمـال  سـتئنافاب

املقدمة من جملـس الشـركة  االستئنافن وثيقة أساس أمن الشركة على  االستئنافدفع بعدم قبول  M.Xولكن   M.X إىلمبلغ معني 

بتـاريخ  االسـتئنافبعـدم قبـول  االسـتئنافوقـد صـدر  حكـم حمكمـة  ،حتمل توقيعا إلكرتونيـا ال مسـح بتحديـد هويـة الشـخص املوقـع عليهـا

شـار�ا بـأن إعنـد  االسـتئنافوقـد قضـت حمكمـة الـنقض بـأن حمكمـة  ،جعـل الشـركة تطعـن بـالنقض علـى احلكـم ، مـا2000أكتوبر  20

تضمنت توقيع �لس الشركة فإ�ـا  ذكـرت أن هنـاك شـكا يف حتديـد هويـة املوقـع، وهلـذا فـإن احلكـم قـد أسـتظهر متامـا  االستئنافصحيفة 

 االســتئنافوبالتــايل فــإن  ـ،عليــه تكــون غــري مقبولةــ عتمــادواالالتوقيــع  ســتخداماصــحة   فــإن ،200مــارس  13القــانون  ألحكــامأنــه وفقــا 

  .210 إىل 206، صمرجع سابق  ،حممد حممد السادات. نقال عن. هلا من الصحة أساس مرفوض والدعوى ال
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واليت نصت على أن حجية  1مكرر 323يف املادة  املشرع اجلزائري ا تبناهم أيضا وهو

بشرط التأكد من هوية مصدرها، كما نصت املادة  ،كحجية الكتابة على الورق  إللكرتونيةالكتابة ا

ن أتوقيع والتصديق اإللكرتونيني، على احملدد للقواعد العامة لل  14-15مكرر من القانون 7

  .التوقيع املوصوف هو الذي ميكن حتديد هوية موقعه

فتحديد شخصية أو هوية منشى الرسالة أو املستند أو احملرر االلكرتوين، من أساسيات 

التعاقد االلكرتوين، وخصوص أن التعاقد يتم عن بعد، وهي من التحديات اليت تواجهها العقود 

  .ة، الكتساب ثقة املتعاملنيااللكرتوني

  :حفظ المحرر اإللكتروني بطريقة تضمن سالمته إمكانية- الفرع الثاني

  مصداقية تثبت حجيته الثبوتية، يشرتط أن بهساكتا و  ،لقبول احملرر اإللكرتوين كدليل إثبات

ظ فهو حيف التحريف، أوحيفظ بشكل جيعله حممي من أي �ديد قد ميس حمتواه عن طريق التعديل 

عية إلكرتونية وأدوات  ختزين كاألقراص املمغنطة والضوئية، إال أن التطور التكنولوجي  أو عادة يف 

تنقل  أوئط، كرداءة الدعامات ساعية والو و األ بقا  حيمل خماطر قد تؤثر على تلكساكما قلنا 

 أوليه، طالع عواإل سرتجاعهاصعوبة  إىلمما قد يؤدي  ،ت لألجهزة املخزن �ا احملررساالفريو 

  .�1ائيا نهافقد

 املشرع اشرتطفقد  ،سالمته احملرر وضمانوقد أكدت التشريعات على ضرورة حفظ        

  اليت أرسله لشكلاإللكرتوين أن يلتزم املرسل حبفظ احملرر اإللكرتوين با بالسجل عتدادالل األردين

  .2املرسل إليه حبفظ احملرر بالصورة اليت تسلمه �الزم أ كما �ا

 01ف أ مــن القــانون االحتــادي رقــم 5أيضــا يف املــادة  اإلمــارايت شــرعاملوهــو مــا أشــار إليــه  

  إذا اشرتط القانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات ألي  - "حيث نصت على  2006لسنة 

                                                 
  .199ص ،مرجع سابق حممد حممد السادات، - 1
أو  حفظـه بالشـكل الـذي مت إنشـاؤه أو إرسـاله -1"...1ف 07،املـادة 2014سـنةل 15رقـم قـانون املعـامالت االلكرتونيـة األردين، - 2

  تسلمه وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيري أو تعديل على حمتواه
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سبب فإن هذا الشرط يكون متحققا إذا مت حفظ ذلك املستند أو السـجل أو املعلومـات يف شـكل 

  :ريطة مراعاة ما يأيتش, سجل إلكرتوين

حفــظ الســجل اإللكــرتوين بالشــكل الــذي أنشــئ أو أرســل أو اســتلم بــه، أو بشــكل ميكــن مــن  - أ

  ".إثبات أنه ميثل بدقة املعلومات اليت أنشئت أو أرسلت أو استلمت يف األصل

املتعلق بالقواعد العامة  04-15من القانون  4يف املادة  المشرع الجزائريوهو ما أكده 

حتفـــظ الوثيقـــة املوقعـــة إلكرتونيـــا يف شـــكلها " وقيـــع والتصـــديق االلكرتونيـــني، حيـــث نصـــت علـــىللت

، حيــث "األصـلي، ويـتم حتديـد الكيفيــات املتعلقـة حبفـظ الوثيقــة املوقعـة إلكرتونيـا عــن طريـق التنظـيم

احملــدد لكيفيــات حفــظ الوثيقــة املوقعــة إلكرتونيــا ، والــذي  142-16صــدر املرســوم التنفيــذي رقــم 

منه على أن حتفظ هذه الوثيقة على دعامة تسمح بالوصول اىل مضمو�ا وإمكانية  6نص يف املادة

  . 1اسرتجاعها بالوسائل التقنية املناسبة

ومســألة حفــظ احملــرر االلكــرتوين مــن األمهيــة مبكــان، إذ أ�ــا حتــدد مــدى حجيــة ومصــداقية 

ث تعتمـــد بالدرجـــة األوىل علـــى جــــودة ، حيـــومـــدى اكتســـابه احلجيـــة الثبوتيـــة  احملـــرر االلكـــرتوين ،

ـــة املســـتخدمة يف إنشـــاء التوقيـــع اإللكـــرتوين، والـــيت  الوســـائل املســـتعملة يف احلفـــظ شـــأ�ا شـــأن اآللي

يشــرتط أن تكــون مؤمنــة أو مؤهلــة، وحنــن نستحســن حــرص التشــريعات علــى اشــرتاط حفــظ احملــرر 

                 .  االلكرتوين بطريقة تقيه من التعديل أو احلفظ أو التخريب

  الخامسالمطلب 

  صور المحرر اإللكتروني 

  واليت تعترب جهاز ميكانيكي  ،بواسطة آلة راقنة أوإن احملرر العادي عادة ما حيرر خبط اليد        

  جهزة رقمية ومن بنيأغري رقمي،  على عكس احملرر اإللكرتوين الذي تستعمل يف إخراجه إال أنه 

فكان للمحرر  قبال صـورة واحـدة وهـي الكتابـة اخلطيـة خبـط القلـم أو ريشـة ، صور احملرر اإللكرتوين

احلــرب بــاختالف الوســائط أو الــدعامات الــيت تــدون عليهــا، إال أن  التطــور التكنولــوجي وتوســعه  يف  

                                                 

.6مرجع سابق ، املادة ،  142-16المرسوم التنفيذي رقم  أنظر  - 1
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كــل جوانــب املعــامالت أفــرز صــور متعــدد للمحــرر، وخصوصــا مــع ظهــور الشــبكة العنكبوتيــة والــيت 

ســائل للتواصـل متكــن مـن إرســال واســتقبال رسـائل البيانــات، ممــا أدى إىل برجمـت مــن خالهلـا عــدة و 

ظهور نوعني من احملررات منها ما هـو مـرتبط  بشـبكة االنرتنـت ومنهـا مـا هـو غـري مـرتبط ، وسـنبني 

 اإلنرتنـــتصـــور احملـــرر اإللكـــرتوين الغـــري مرتبطـــة بشـــبكة  )الفـــرع األول(ذلـــك يف الفـــرعني اآلتـــني ، 

  .اإلنرتنترتبطة بشبكة املور احملرر اإللكرتوين ص )الفرع الثاني(و

  :اإلنترنتصور المحرر اإللكتروني غير مرتبطة بشبكة  - لو الفرع األ

أفـــرزت التقنيــــة الرقميــــة والتطــــور اهلائــــل الــــذي وصــــلت إليــــه التكنولوجيــــا ابتكــــارات عديــــدة    

مـــل إال باســـتخدام وخصوصـــا يف األجهـــزة والـــربامج وأنظمـــة الكومبيـــوتر منهـــا مـــا هـــو ســـلكي ال يع

اخل  ومنهـا مـا هـو السـلكي يـتم االتصـال بـه عـن طريـق ...شبكة خطوط معينة كاهلـاتف والفـاكس 

احملــــررات الورقيــــة  بــــاحملررات الغــــري مرتبطــــة بشــــبكة االنرتنــــت،ونقصــــد املوجــــات الكهرومغناطيســــية، 

ــــة غــــري  ــــتلكس مســــتخرجات  وأمههــــا رتنــــتإلنابشــــبكة  موصــــولةاملســــتخرجة مــــن وســــيلة إلكرتوني ال

ـــا( مســـتخرجات احلاســـب اآليلو ) أوال(والفـــاكس  ، )ثالثـــا( فضـــال عـــن مســـتخرجات اهلـــاتف،)ثاني

  ).رابعا( لكرتونيةوالدفاتر التجارية اإل

  :مستخرجات التلكس والفاكس- أوال

  كليا بوسيلة  أو جزئيا جللة البيانات اليت تعاساهو ر  ،بقاسااحملرر اإللكرتوين كما مت ذكره 

أو  يـتم اسـتخراجه أخـرى وختزينه على الكومبيوتر أو على وسـيلة ختـزين هقد يتم معاجلت، فإلكرتونية 

  .إرساله يف شكل ورقي مثل املستخرجات الورقية للفاكس والتلكس

  :مستخرجات التلكس -1

 لهســـا، حيــث يـــتم إر إليـــهاملرســل  إىليقــوم الـــتلكس بطبــع احملـــرر الصــادر مـــن املنشــئ  الراســـل 

 إىلع ثواين، ولكل من طريف العملية رمز نـداء خـاص وهـو إشـارة عنـد تلقيـه بسرعة فائقة خالل بض

ل احملـرر بطريقـة تقنيـة معقـدة  حيـث سـار إله قبـل ذلـك،  ويـتم سـار إميكـن  وال ،ل احملررساإر  إمكانية

 إىلالضــغط علــى احلــروف  فيتحــول ،نبضــات كهربائيــة إىليقــوم الــتلكس بتحويــل احلــروف املكتوبــة 
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السـلكيا أشـبه  أوموجات كهرومغناطيسية  ترسل سـلكيا  إىلواليت تتحول بدورها إشارات كهربائية 

  .1حد ما بالفاكس إىل

  :مستخرجات الفاكس-2

 شـبيه جـدا بـالتلكس وميكـن سـتقبالاو ل سـار إالفاكس وكما مت التعرف عليـه سـلفا هـو جهـاز 

يكـون مربـوط  أنـهإذ  ،اتفرقام اهلـأن الفاكس  يعمل عن طريق  أال إ ،الصورة احملدثة عنه أنهالقول 

موجـــــــات   إىلاحملـــــــررات وحـــــــىت الصـــــــور عـــــــن طريـــــــق حتويلهـــــــا  لســـــــابإر بـــــــاخلطوط اهلاتفيـــــــة، يقـــــــوم 

ليـه إجهـاز املرسـل  إىل ،احلديثة األجهزةيف  السلكيا أو ،كهرومغناطيسية ترسل عرب خطوط اهلاتف

  .2يف هيئة ورقية ستالمهااليتم  ،املستقبل

  :مستخرجات الحاسب اآللي - ثانيا

 ومــن تشــريع أخــرى إىلالتســميات مــن جهــة  ختلفــتاو جهــاز الكمبيــوتر تعــددت  أو اآليلاحلاســب 

ويســمى باللغــة  ،)احلاســوب( اســم 3آخــر، أطلقــت عليــه املنظمــة العربيــة للمواصــفات واملقــاييس إىل

يتكـــــون مـــــن وحـــــدات إدخـــــال ووحـــــدات   ،)Ordinateur( وبالفرنســـــية  )Computer( ليزيـــــةإلجنا

يف  اوختزينهــا وطباعتهــوحفظهــا  ،ملعاجلــة املعلومــات وحتريــر النصــوص واملســتندات  إخــراج، يســتعمل

 أمــــــا أن تكــــــون ورقيــــــة تطبــــــع عــــــن طريــــــق الطابعــــــات ،يلرجــــــات احلاســــــب اآلخشــــــكل ورقــــــي، فم

  واألقراص إللكرتونيةاشرطة وإما أن تكون غري ورقية كاأل ،Les imprimantes والناسخات 

  .سطونات الفيديواشرطة و واأل ،الضوئية واملمغنطة

  

  

                                                 
  .18ص ،مرجع سابق ،عباس العبودي - 1
  .19ص ،رجع سابقم ،عباس العبودي - 2
 :إىلدف املنظمة يف نطاق جامعة الدول العربية وهي مقر هلا �  1968أنشأت سنة- 3

العمل على توحيد املصطلحات الفنية . ب،  خاصة للمقاييس واملواصفات يف الدول العربية أجهزة أونشاء مؤسسات إاحلث على -أ 

وذلك يف  ،صفات بني الدول العربية كلما كان ذلك ممكناتنسيق وتوحيد املوا. ج،  وطرق الفحص والتحليل والقياس بني الدول العربية

منقول  .والصناعية والزراعية والعلمية والثقافية قتصاديةاالن يف امليادين و انتاج العريب وتيسري التبادل التجاري والتعسبيل رفع مستوى اإل

  .11:03الساعة ، على 07/12/2018: على املوقع  اإلطالع مت https://qistas.com عن موقع قسطاس،
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  :المستخرجات الورقية - 1

، ميكـن إخراجهـا يف شـكل يلواملعاجلة علـى جهـاز احلاسـب اآلن املعلومات والبيانات احملررة إ

ورقـي عــن طريــق طابعــات تــربط بــأجهزة الكومبيــوتر، وهــي جهــاز يقــوم بتثبيــت البيانــات علــى الــورق 

  الشكل املادي املنسوخ  إىل ،زين بالكمبيوترئط التخساالمادي املخزن يف و لوحتويلها من الشكل ا

 أوصـــورة  أووأي حمـــرر  ،والعقـــود إللكرتونيـــةئل اســـاواملثبـــت علـــى الـــورق، مثـــل التقـــارير والفـــواتري والر 

  .ميكن طباعتها على الورق أرقام أورموز 

عــرتف �ــا مــن طــرف تشــريعات املعــامالت أ ،وتعتــرب خمرجــات الكومبيــوتر الورقيــة دلــيال كتابيــا

املشـــرع املصـــري يف  ونشـــري هنـــا اىل إنفـــرادتـــوفرت فيهـــا الشـــروط القانونيـــةّ،  إذا إللكرتونيـــةلتجـــارة اوا

كانــت موقعــة ومعتمــدة مــن قبــل   إذاحبجيتهــا بــاالعرتاف   1 15قــانون التوقيــع اإللكــرتوين يف املــادة

امـل وختضـع توفرت فيها هذه الشروط نالت حجية الدليل الكتايب الك إذا، حيث اجلهة املصدرة هلا

  مل تستويف  إذاطريقة الطعن فيها، و  أوالقواعد العامة يف إثبات صحتها  إىلهذه احملررات املطبوعة 

  .2 أن تكون مبدأ ثبوت للكتابة الشروط فال يعتد �ا وميكن

  ةالالمادي أوالمستخرجات الغير ورقية  - 2

كـاألقراص املمغنطـة   قيـة،ور غـري  ئل وبيانات وسندات إلكرتونية ختزن علـى دعامـاتساهناك ر 

  .الفيلميةوالضوئية واألشرطة واملصغرات 

  :المصغرات الفيلمية واألشرطة المغناطيسية -أ

 :،وسنوضح طبيعتها فيما يأيت هي مستخرجات غري ورقية إلكرتونية هلا طبعة المادية

  )micro film : (المصغرات الفيلمية-

  تسمح هذه ،مات مصنوعة من مادة خاصةو دعا،عية غري تقليدية للمعلوماتأو عبارة عن 

  عية بتخزين نسخة مصغرة للمحررات الورقية، ونشأت هذه املصغرات نتيجة  التطورات اليتو األ

                                                 
  .2004لسنة  15أنظر قانون التوقيع االلكرتوين  رقم  - 1
 ،ىلو األ ة، الطبعـمصـر ،، مكتبـة زهـراء الشـرق، القـاهرةحجيـة رسـائل البيانـات اإللكترونيـة فـي المـواد المدنيـةعـادل حسـن علـي،  - 2

  .62.63ص ،2008سنة 



 اإلثباتالمحرر اإللكتروني وحجيته في :الباب االول 
 

 

 
108 

التصوير الضوئي، والذي تستخدم فيه شرائح وأفالم ذات مواصفات معينة واليت  اولوجينتكشهد�ا 

 ،حىت ميكــنمــن املســتندات والوثــائق ة صــورة مصــغر  إنشــاء إىلالتوصــل  إىلمت  الــتمكن مــن خالهلــا 

 تـالف، حيـث أضـحت هـذه املصـغرات الفلميـةاحملافظة علـى حمتويا�ـا مـن بيانـات، ومحايتهـا مـن اإل

  .1حفظ البيانات واملعلومات من التدفق توادأداة من أدعامة من دعامات نظم املعلومات،  و 

مشـاهدة الصـورة املسـجلة علـى  ،اا تسمح لألفـراد الـذين يسـتخدمو�أ�وما مييز هذه الوسيلة 

طبعها بصورة مكـربة علـى  دعامـة ورقيـة  أو ،عن طريق تكبريها مباشرة جبهاز القراءة هذه املصغرات

والبحــث عــن أمكنــة حلفــظ  ،رشــيفحقــق فوائــد ووضــع حلــول لــرتاكم وثــائق األ اســتخدامهان أإذ 

ن  أكمـا 2عـدة كيلـومرتات، إىل  األحيـانيف بعـض  األمـاكنالوثائق من التلف قد تصـل رفـوف هـذه 

ن عمليـات أيسـتغرق إال بضـعة دقـائق، كمـا  صورة مـن املسـتندات منهـا ال واسرتجاعكلفتها زهيدة 

حفـظ نسـخ متعـددة منهـا ميكـن  مكانيـةنظرا إل ،فيها صعبة اإلضافة أوالتغيري والشطب  أوالتعديل 

 سـتخدامهاصغرات الفلمية ميكن نظام امل أنا مي صورة منها مع احملفوظة يف مكان آمن، كأمقارنة 

  .3تسالتصوير السجالت وسندات امللكية ووثائق وعقود الزواج، وحماضر اجلل

  

   ) Bandes magnétiques: (شرطة المغناطيسيةاأل-

أداة قدمية  لتخزين وحفـظ املعلومـات والبيانـات، وهـو شـريط بالسـتيكي مغطـى مبـادة خاصـة 

وقـــد يكـــون داخـــل علبـــة علـــى هيئـــة شـــريط  ،كـــرة كبـــريةقابلـــة للتمغـــنط، وقـــد يكـــون ملفـــوف علـــى ب

                                                 
  .56، صاملرجع نفسه عادل حسن علي،   - 1

رشـيفي أوالـيت كـان لـديها خمـزون  ،عن أحد املنشآت الصناعية الكربى يف فرنسـا تداولهمت ت ما رشيفاأل تراكممشكالت ومن أمثلة    -2 

ون ر عشـ إىلرشـيف املخـزن حيث كان حجم هذه الرفـوف ميتـد مبعـدل كيلـومرت كـل سـنة، ووصـل حجـم األ ،كيلومرتات عدة  إىلمتتد رفوفه 

 ضـطرامكنـة التخـزين املخصصـة والـيت متتـد أربعـة كيلـومرتات، ونتيجـة هـذه املشـكلة أات مـن حجـم ثالثـة كيلـومرت  إىلطنا من الورق، وميتـد 

 إىل 10سنوات، لنظرا حلجم زيادة املخزون الورقي كل عام بنسـبة زيـادة تقـدر مـن  أربعإنشاء جممع مماثل كل  إىلالبنك الوطين يف باريس 

ن بعــض البنــوك أحيـث  ،غلبـه مــن الشــيكات الـيت يصــدرها العمــالءأه ببــاريس ، والـذي قــدره الـبعض حبجــم قــوس النصـر بالشــانزليزي50%

والـذي أضـحت تكلفتـه مرتفعـة كثـريا  ،البحث عـن وسـيلة  بديلـة عـن الـورق إىلالذي أدى   ءماليني شيك يوما، الشي 3الفرنسية تتلقى 

 الحجية القانونية لوسائل التقـدم العلمـي ،العبودي عبا س.د. منقول عن أ .املستعملني للورق سنويا زديادها حجم الطلب و زديادامع  

  .51ص ،2002سنة  ،ىلو ، الطبعة األاألردن ،عمان،الدار العلمية الدولية للنشر
  .50، نفس املرجع، صالحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي ،عبا س العبودي.- 3
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فيديو، ميتاز بقابليته للتخزين وسرعة القراءة، حتمل املعلومات علـى هـذا الشـريط يف شـكل وحـدات 

BLOCKخاصة تسمى الوحدة منها حزمة 
1.  

  ) Disques magnétiques( :األقراص المغناطيسية -ب

 اســـطوانةعـــن  وهـــي عبـــارة   ،يلاســـب اآلئل التخـــزين الثانويـــة يف جهـــاز احلســـاوســـيلة مـــن و 

عـــرب  ،رمـــوز متتابعـــة أويـــتم ختـــزين البيانـــات عليهـــا يف شـــكل حـــروف  ،مغطـــاة مبـــادة ممغنطـــة صـــلبة

ئل يف تطبيقــات ســاالو  أهــمقــراص املغناطيســية مــن رات متسلســلة تتحــد معهــا مركزيــا، وتعتــرب األســام

ن ختـزن مئـات املاليـني مـن الرمـوز أميكـن  نظم املعلومـات، نظـرا لكثافتهـا العاليـة وحجـم سـعتها الـيت

 والـبطءومـا يعـاب عنهـا تكلفتهـا العاليـة  ،مـع وحـدات املعاجلـة املركزيـة الكبـرية األقـراصتشتغل هذه 

وهلـذا النـوع   ، 2األقـراصاملعلومـات مـن هـذه  سـرتجاعاب املدة اليت تسـتغرقها يف ببس استجابتهايف 

  .4والقرص الصلب  ،3قرص املرنها الأمهئل التخزين أنواع عديدة سامن و 

   )Disques optiques :(األقراص الضوئية-ج

 الليـزر تعمـل بتقنيـة ،ذات تقنية متطـورة يلئل ختزين املعلومات  يف احلاسب اآلساوسيلة من و 

، لـــه قـــدرة ختـــزين كميـــات هائلـــة مـــن لاو والتـــد ســـتخداماالســـهل  اســـطواينوهـــي عبـــارة عـــن قـــرص 

                                                 
بـدون رقـم  األردن،عمان   ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،الربجمة، أساليب مالك صاحل علي    ،دالل صادق مصطفى اجلواد  - 1

  .93، ص2018سنة  ،طبعة
  .96، ص1989ىل، سنة و الطبعة األ ،مصر ،القاهرة ،،دار الشروقتكلنوجيا المعلومات وتطبيقها حممد حممد اهلادي، - 2
ة رقيقـة جـدا مـن ادأ، وهو عبـارة عـن قـرص دائـري مصـنوع مـن تداولهو   استخدامهلسهولة  ،شهر أنواع وسائط التخزينأ: القرص املرن- 3

البالســتيك تغطيهــا طبقــة مــن مــادة ممغنطــة حساســة مــن أكســيد احلديد،توجــد بــه فتحــة كبــرية نســبيا حلجــم القــرص تســمى بفتحــة القــراءة 

ــــتم عمليــــة ال األقــــراصالقــــراءة والكتابــــة بوحــــدة إدارة  رأسوالــــيت تصــــل مــــن خالهلــــا  ،والكتابــــة قــــراءة والكتابــــة مبالمســــة ســــطح القــــرص لت

  .66ص يف املواد املدنية، املرجع السابق، اإللكرتونيةعادل حسن علي، حجية رسائل البيانات . منقول عن د.املغناطيسي،
ـــة للمغنطـــة تغطـــي ســـطح صـــلب مصـــنوع مـــن ســـبائك األ-4 ملينيـــوم، مـــن مميزاتـــه ســـرعة التســـجيل قـــرص معـــدين رقيـــق مغطـــى بطبقـــة قابل

ال بفصــل وصــالته مــن إل وال ميكــن حتريكــه و اخــرى، كمــا انــه غــري قابــل للتــدنــواع األعــن األ ،، وحجــم الســعة التخزينيــة الكبــريةاعســرتجواال

 يـث كانـت ذات حجـم كبـري جـداحقـراص يف اخلمسـينات، الوحدة املركزية لذا يسميه البعض القرص الثابت، ومت اخرتاع هذا النوع من األ

جملــة  ،)دارةواإل التكــوين -االســتخدام(قــراص الصــلبة األم،مهنــد مجعــة،  ،منقــول عــن .نشــكل الــذي نــراه اآلال إىل اختزالــهمث بــدأ يــتم 

  .4، ص2008ل، و التقنية،العدد األ
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ــــات املقــــر  املعلومــــات املخزنــــة بشــــكل ســــريع  ســــرتجاعاو  ،وءة واملرئيــــة واملســــموعةاملعلومــــات والبيان

  .1وبكفاءة عالية

  )الرسالة الصوتية أو التسجيل الصوتي(مستخرجات الهاتف  - ثالثا 

 األدلةعتمدا كأحد الة الصوتية من صور املستند اإللكرتوين و سايعترب التسجيل الصويت والر        

نـوع آخـر مـن  إىلملية تقنية حتول وترتجم موجات الصوت املتغـرية هو عو  اإلثباتذات احلجية  يف 

 وبتم ذلك بواسطة آلة ترتجم موجات ،حبيث تصبح قابلة للتخزين ،التغريات الدائمة أواملوجات 

  .2تثبت على شريط يف جهاز التسجيل بطريقة مغناطيسية  ،خاصة اهتزازات إىلالصوت 

تعريـــف التســـجيل الصـــويت حيـــث عرفـــه  إىلقارنـــة تعـــرض بعـــض التشـــريعات امل ونشـــري هنـــا إىل

التســجيل  "أنــه باألوىل، املــادة 2002لســنة  7رة القطــري رقــم و اقــانون محايــة املؤلــف واحلقــوق ا�ــ

بغض النظر عن الطريقة اليت يبث بواسطتها  ،صوت معني أوالسمعي كل تثبيت مسعي حبت ألداء 

 رةاو ا�ــعرفــه أيضــا قــانون محايــة املؤلــف واحلقــوق ، و "الدعامــة الــيت يــدرج فيهــا أوداء األ أوالصــوت 

يقصد به أي تثبيت مسعي مقصوراً على : التسجيل الصويت"منه 3يف املادة  1996السوداين لسنة 

وعرفـه أيضـا ، "اخل... الدسـك أوألي أصوات أخرى على مادة ناقلـة كشـريط التسـجيل  أوالتمثيل 

كــل تســجيل مثبــت بــأي   "منــه  وىلاأليف املــادة  1999لســنة  75قــانون حــق املؤلــف اللبنــاين رقــم 

  ."أداء عمل أم ال تاألصواكانت هذه   سواءً شكل مادي يتألف من أصوات 

  :الدفاتر التجارية اإللكترونية -رابعا 

  لكن ،كهاسا إم وأنواعها وشروط وجمال هي الدفاتر التجارية التقليدية سبق ما عرفنا يف ما

  حجم كبري من املستندات استعمال إىلالذي أدى  األمر ،تجاريةال األعمالمع كثرة املبادالت و 

                                                 
 األردن،عمــان  دار اليــازوري، ،مصــادر المعلومــات التقليديــة واإللكترونيــة واســتخدامالبحــث العلمــي  عــامر إبــراهيم قنــديلجي، - 1

  .331ص.2008نةس ون رقم طبعة،دب
عمــان  ،، دار الثقافــة للنشـر والتوزيـعالفــوري وحجيتهـا فــي اإلثبـات المـدني االتصـالالتعاقــد عـن طريــق وسـائل  ،عبـاس العبـودي - 2

  .220بدون سنة نشر، ص األردن،
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آليـة جديـدة لتسـجيل حركـة السـلع والبضـائع  أوالورقية والذي أصبح لزاما معهـا البحـث عـن طريقـة 

يل الرقميــة وجهــاز احلاســب اآل اســتعمال إىلالتجاريــة، فلجــأ الناشــطون يف جمــال التجــارة  األعمــالو 

  .إللكرتونيةحلفظ  معامال�م فظهرت الدفاتر التجارية ا ،يةإللكرتونودعامات التخزين ا

  :إللكترونيةلدفاتر التجارية االمقصود با – 1

، إال أن بعــض القــوانني إللكرتونيــةوضــع تعريــف الــدفاتر التجاريــة ابمل �ــتم أغلــب التشــريعات 

  فاملشــرع الفرنســي، مكــان الــدفاتر التجاريــة التقليديــة  ميكــن للتــاجر اســتعمالهأشــارت إليهــا كبــديل 

وهـو نــص تطبيقــي  ، 1983نــوفمرب  29املـؤرخ يف  83-1020ومـن خــالل إصـدار املرســوم رقــم 

ــــل  30املــــؤرخ يف   ،68-353للقــــانون  ــــة التجــــار  لتزامــــاتباالاخلــــاص  1983أفري احملاســــبية لفئ

ــــه  للتجــــار تعــــويض  ــــذي أجــــاز  في ــــة بعــــض وال ــــدفاتر التجاري ــــة(ال ت بــــاحملررا) دفــــرتي اجلــــرد واليومي

حبيــث جيــب أن تكــون مؤرخــة ومرقمــة، وجيــب أن  ،املعلوماتيــة شــرط أن تتــوافر فيهــا بعــض الشــروط

  .1تكون أيضا معرفة

أجهــزة  اســتخدام، للتجــار 3قــانون البنــوك األردين، و 2التجــارة اإلمــارايتقــانون أجــاز أيضــا  و

  مع مبا�ساوح ميا�يف تنظيم عمل ىاألخر  إللكرتونيةا األجهزةيل و اآل باحلديثة كاحلاسالتقنية 

  .4دفاتر جتارية األجهزةاملعلومات املستقاة من هذه  اعتبار

  املتضمن القانون 20-15املعدل بالقانون  59- 75األمر  رد يفو فلم يأما املشرع اجلزائري 

  

                                                 
  .216ص ،مرجع سابق زروق يوسف، - 1

(  38املــادة  ،19963ســبتمرب  8املــؤرخ يف  ،ةصــدار قــانون املعــامالت التجاريــشــأن إب 1993نة ســل 18قــانون إتحــادي رقــم  - 2

-27-26(غـريه مـن أجهـزة التقنيـة احلديثـة مـن أحكـام املـواد أويل يستثىن التاجر الذي يستخدم يف تنظـيم عملياتـه التجاريـة احلاسـب اآل

وتوضــع  ،ثابــة دفــاتر جتاريــةســاليب احلديثــة مبغريهــا مــن األ أو األجهــزةوتعتــرب املعلومــات املســتقاة مــن هــذه  ،مــن هــذا القــانون) 28-29

  "والتجارة قتصاداالبقرار من وزير  استخدامهاضوابط عامة تنظم عمليات 
تنظــيم عمليا�ــا املاليــة تعفــى البنــوك الــيت تســتخدم يف (... 2000لســنة  28قــانون البنــوك األردنــي رقــم ف د مــن   92املــادة  - 3

وتعتـرب املعلومـات  ،نظـيم دفـاتر التجـارة الـيت يقتضـيها قـانون التجـارة النافـذ املفعـولمـن ت ،غـريه مـن أجهـزة التقنيـة احلديثـة أويل آلاحلاسـب ا

  ...)احلديثة مبثابة دفاتر جتارية األساليبغريها من  أو األجهزةاملستقاة من تلك 
الطبعـة  ،األردنعمـان  ،دار وائـل للنشـر دراسة مقارنـة، ،في اإلثبات حجية الدفاتر التجارية  اإللكترونية،ني، إلياسبيسان عاطف  - 4

  .25ص.2014 ،ىلو األ
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  رغم تناوله للدفاتر التجارية يف املواد من ،الدفاتر التجارية ما يشري إىل هذه الصيغة من ، التجاري

املتضـمن  11- 07 ، إال أنه أشار مبوجب القانونالباب الثاين من الكتاب األول  يف 18 إىل09

منه إىل أن احملاسبة متسـك يـدويا أو عـن طريـق أنظمـة اإلعـالم  241النظام احملاسيب املايل  يف املادة 

 احملــــدد لشــــروط وكيفيــــات مســــك احملاســــبة املــــنظم لــــه  110-09املرســــوم التنفيــــذي رقــــم و اآليل ، 

منـه، اىل تطبيـق أحكامـه علـى  2ومن بينهـا الـدفاتر التجاريـة، يف املـادة الثانيـة بواسطة اإلعالم اآليل 

ـــيت تـــدخل يف جمـــال تطبيـــق القـــانون  منـــه الـــيت عـــددت  4، وخصوصـــا املـــادة 11-07الكيانـــات ال

ات الكيانـــات امللزمـــة مبســـك حماســـبة ماليـــة، منهـــا األشـــخاص الطبيعيـــون املنتجـــون للســـلع أو اخلـــدم

  .3التجارية

لكيفيـــــات حفـــــظ ســـــجالت املعـــــامالت احملـــــدد  89-19وبصـــــدور املرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم 

، وضــــع املشــــرع تعريفــــا صــــرحيا التجاريــــة االلكرتونيــــة وإرســــاهلا إىل املركــــز الــــوطين للســــجل التجــــاري

زن لسجالت املعامالت التجارية ، وذلك يف املادة الثانية منه حيث وصفها بأ�ـا ملـف الكـرتوين خيـ

  4.فيه املورد عناصر املعامالت التجاري واملتمثلة يف العقد و الفاتورة و وصوالت االستالم

   إللكرتونيــةت مــن الفقــه والبــاحثني يف جمــال التجــارة ااوالوبعكــس التشــريعات كانــت هنــاك حمــ

وسـيلة  اسـتخدامهـي عبـارة عـن   "5حيث عرفها الـبعض إللكرتونيةلوضع تعريف للدفاتر التجارية ا 

 هــي ســجالت إلكرتونيــة يــدون  أو ،القيــد اإللكــرتوين يف تــدوين وحفــظ املعــامالت التجاريــة للتــاجر

                                                 
،  74، يتضمن النظام احملاسيب املايل، اجلريدة الرمسية عدد  11/2007/ 25املؤرخ يف  11-07من القانون  24أنظر املادة .  1

  .11/2007/ 25املؤرخة يف 
مسك احملاسبة بواسطة أنظمة ، حيدد شروط وكيفيات  7/04/2009، المؤرخ في  110-  09:المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 على كل  املرسوم هذا أحكام  تطّبق " 2، املادة  8/04/2009، املؤرخة يف  21اإلعالم اآليل، اجلريدة الرمسية ، العدد 

  نوفمرب 25 املوافق ل  1428  عام  القعدة  ذي  15  يف  ملؤرخ ا ،11-07رقم   القانون  تطبيق  يف جمال تدخل  اليت الكيانات

 يف  األنظمة  هذه  تساهم وعندما ،  آيل  إعالم  أنظمة  بواسطة  ممسوكة حماسبتها تكون  عندما ،  أعاله  املذكور و   2007 ةسن

  ."مباشرة  غري  أو  بصفة مباشرة  حماسيب  تسجيل  إثبات 
  .، املرجع السابق  11/2007/ 25المؤرخ في  11-07القانون من   4املادة  - 3
4
لكيفيات حفظ سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية وإرساهلا إىل ، المحدد   2019مارس 5المؤرخ في  ،89- 19لتنفیذي رقم المرسوم ا - 

  .2019مارس  17، املؤرخة يف  17، اجلريدة الرمسية، العدد املركز الوطين للسجل التجاري

5
 اجلزائـر، ،جامعـة الـوادي  ،جملـة العلـوم القانونيـة والسياسـية ،اإلثبـاتحجية الـدفاتر التجاريـة اإللكترونيـة فـي أمحد حممود املساعدة،  - 

  .105ص ،2012جانفي  ،العدد الرابع
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وعرفهـا " فيها التاجر كافة  مدخالت وخمرجات معامالته التجارية ليتحدد على ضوئها مركزه املـايل 

 وختــزن جمموعــة مــن القيــود احملاســبية املنظمــة بطريقــة آليــة بواســطة احلاســب اآليل " 1اآلخــرالــبعض 

 اإلثبـاتعمليـة  وتفـرغ علـى الـورق عنـد احلاجـة ويـتم الرجـوع إليهـا يف ،ئط ختزين إلكرتونيـةساعلى و 

  ."للتأكد من العمليات التجارية اليت متت أو

وثــائق يــتم فيهــا تقييــد العمليــات  أومنطلــق أن الــدفاتر التجاريــة  هــي عبــارة  ســجالت  مــنو 

هي دفاتر  إللكرتونيةوإن الدفاتر التجارية ا  ،قوق والتزاماتوما له وما عليه من ح  هاملتعلقة بنشاط

حصـــائية واملعلومــات املثبتـــة علـــى ا  البيانـــات اإلأ�ــفـــيمكن تعريفهـــا ب ،جتاريــة يف الشـــكل اإللكــرتوين

اخلاصـة بنشـاط التـاجر وعملياتـه التجاريـة والـيت تبـني حركـة  ،دعامة إلكرتونية، واملنتظمة بطريقة آليـة

    .والسلع واحلقوق وااللتزامات  األموالرؤوس 

  :إللكترونيةأنواع الدفاتر التجارية ا-2

  إتاحة عدة طرق لتخزين املعلومات إىلأدى  ،إللكرتونيةن ظهور تقنيات احلفظ والتخزين اإ

 لــذا فقـد ظهــر مــا ،حصــائيات الــيت تنـتج عــن العمليــات التجاريـة الــيت يقــوم �ـا التجــاروالبيانـات واإل

يطلق عليه املصغرات الفلمية، وكـذا التخـزين يف  ما أو ،تجارية ذات النسخ املصغرةيسمى الدفاتر ال

  .ذاكرة احلاسوب كبديل للدفاتر التجارية

  :المصغرات الفيلمية كنسخ عن الدفاتر التجارية-أ

عيــــة إلكرتونيــــة تســــمح بتخــــزين احملــــررات أو هــــي  ،املصــــغرات الفيلميــــة كمــــا مت اإلشــــارة إليــــه

التشــريعات �ــذا النــوع مــن الــدعامات كبــدليل للــدفاتر  اعرتفــترة مصــغرة، وقــد يف صــو  إللكرتونيــةا

يف املــــادة  حيــــث أجــــاز  ،األردينومــــن بــــني هــــذه التشــــريعات املشــــرع   ،التجاريــــة يف صــــورة مصــــغرة

جيــوز للبنــوك أن حتــتفظ بصــورة  أنــهعلــى  2000لســنة  28رقــم  األردينج مــن قــانون البنــوك /92

مــن  97/3تر التجاريــة،كما أجــاز ذلــك أيضــا املشــرع الليــيب يف املــادةمصــغرة بــدال مــن أصــل الــدفا

  .2مبصغرات فلمية بدال من الدفاتر التجارية حتفاظباال

                                                 
1
  .25ص ،ني، املرجع السابقإلياسبيسان عاطف  - 

  .112ص ،املرجع السابقأمحد حممود املساعدة،  - 2
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  :إللكترونيةالتخزين في ذاكرة الحاسوب كصورة للدفاتر التجارية ا-ب

وهـــو  املشـــرع الفرنســـي مصـــطلح جديـــد علـــى الـــدفاتر التجاريـــة يف الشـــكل اإللكـــرتوين أطلـــق

 1983أفريــــل  30املـــؤرخ يف  ،83-353وذلـــك مبوجـــب القـــانون رقـــم ) تســـجيالت احملاســـبيةال(

والذي مسح بإدخـال نظـام املعلوماتيـة يف احملاسـبة، وأعفـى املشـرع  ،املعدل للقانون التجاري الفرنسي

ــــذين يســــتخدمون جهــــاز احلاســــب اآليل،  اإلمــــارايت ــــة حديثــــة يف  تنظــــيم  أوالتجــــار ال أجهــــزة تقني

 األجهــزةوأن املعلومــات املخزنــة يف هــذه  مــن مســك الــدفاتر التجاريــة التقليديــة ،التجاريــة عمليــا�م

 إىليف قـانون البنـوك  األردينالتجارية تعترب مبثابة دفاتر جتارية،وأشار أيضا املشـرع  األعمالواملتعلقة ب

  .1ارية التقليديةبدال من الدفاتر التج إللكرتونيةا األجهزةختزين املعلومات مباشرة يف  إمكانية

  :اإلنترنتصور المحرر اإللكتروني المرتبطة بشبكة  - الفرع الثاني

    اإللكرتوين أمههاظهور صيغ عديدة للكتابة يف الشكل  إىل رتنتإلنامالت عرب اأفرزت املع

تواصل مواقع البرامج احملادثة و و  )أوال( واحملررات اليت تتم عرب الربيد اإللكرتوين  إللكرتونيةئل اساالر 

  :، وسنوضح أهم هذه الصيغ يف األيت)ثانيا( االجتماعي 

  :ئل البريد اإللكترونيسار  - أوال 

وكبـديل  إللكرتونيـةنتيجة عن التطور العلمي والتقين يف جمـال املبـادالت التجاريـة واملعـامالت ا

عــرب مراكــز ئل واملعلومــات ســاللحــد مــن الســلبيات الــيت كــان يشــهدها تبــادل الر كــذا للربيــد العــادي و 

الوقـت واجلهـد  اختـزلوالذي  ،كبديل أسرع وأكثر كفاءة من العادي  2ظهر الربيد اإللكرتوين ،الربيد

  .والتكلفة مع قدرة كبرية على االستيعاب

                                                 
  .114ص ،املرجع نفسه أمحد حممود املساعدة، - 1

 RAY TOMLINSON ) راي توملينســتون(  األمريكــيعلــى يــد العــامل  أمريكيــايف  اإللكــرتوين يــدكانــت بــوادر ظهــور الرب   - 2

والــذي يعتــرب مــن أشــهر املراكــز العلميــة يف العــامل، وبعــد ذلــك عمــل يف شــركة  ،1965املتخــرج مــن معهــد ماساشوســتس للتكلنوجيــا ســنة 

BBN  ربانـــــــات أالعلميـــــــة واجلامعـــــــات بعضـــــــها بـــــــبعض تـــــــدعى  اهـــــــدلبنـــــــاء شـــــــبكة تـــــــربط املع األمريكيـــــــةوالـــــــيت كلفتهـــــــا وزارة الـــــــدفاع

ARPANET،   يـــــدعى اإلنرتنــــتلربنــــامج لكتابــــة الرســـــائل علــــى شــــبكة  خرتاعــــهابوقــــد شــــارك راي توملينســــتون يف هــــذا املشـــــروع :

SEND MESSAGE ،حيــث  ،وكــان هــذا الربنــامج حمــدود اخلدمــة  لغــرض متكــن مســتخدمي شــركة أربانــت مــن تبــادل الرســائل

 يتـداولحيـث يصـنع ملـف يف الكومبيـوتر الـذي  ،الربنامج كما قلنـا لتمكـني العـاملني يف املؤسسـة لـرتك رسـائل لبعضـهم الـبعض م هذامص
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   :المقصود بالبريد اإللكتروني-1

      وظهور الربيد اإللكرتوين إللكرتونية،مع التغريات املذكورة سلفا وبظهور التجارة واملعامالت ا

من وضـع ضـوابط  حوله،  كان البد للفقه والتشريعات يف هذا ا�ال واإلشكاالت اليت كانت تدور

  .هلذا النوع من اخلدمات

  :بريد اإللكترونيللالفقه تعريف  -أ

 تلـــك " أنـــهب 1الفقـــه القـــانوين وضـــع تعريـــف للربيـــد اإللكـــرتوين حيـــث وصـــفه الـــبعض حـــاول

 بريـــــدي إلكـــــرتوين وتتضـــــمن اتصـــــاالتبواســـــطة نظـــــام  تالمهااســـــ أوهلا ســـــااملســـــتندات الـــــيت يـــــتم إر 

ــــه استصــــحابملحوظــــات خمتصــــرة ذات طــــابع شــــكلي حقيقــــي، وميكنــــه   مثــــل معاجلــــة مرفقــــات ب

طريقـــة " : أنـــهب 2آخـــر تناولـــه، و "لة ذا�ـــاســـاهلا رفقـــة الر ســـاالكلمـــات وأيـــة مســـتندات أخـــرى يـــتم  إر 

وقـد وضـعت اللجنـة العامـة ، "بشبكة معلومات املتصلة األجهزةئل املكتوبة بني ساتسمح بتبادل الر 

يطلع عليها املستخدم عن طريـق  أويرسلها  أووثيقة معلوماتية حيررها " أنهب ساللمصطلحات يف فرن

  .3"بشبكة معلومات  االتصال

  وما يالحظ من هذا التعريف أنه وصف الربيد االلكرتوين على أنه وثيقة إلكرتونية حترر من

  

                                                                                                                                                    

مل يكـن صـندوق الربيـد ( عليه شخصني أو أكثر توضع فيـه الرسـالة ليـتمكن املوظـف الـذي يـأيت فيمـا بعـد لقراء�ـا حيـث يقـو توملينسـون 

، مث اخــرتع برنــامج آخــر )ســالته، وال ميكــن للقــارئ إعــادة الكتابــة عليــه، أو حتريــره بــل ميكنــه القــراءة فقــطإال ملفــا يكتــب فيــه املســتخدم ر 

آخــر، مث بــدرت لــه فكــرة دمــج الربنــاجمني، حيــث   إىلوالــذي جنــح يف نقــل امللفــات مــن جهــاز حاســب آيل   CYPENT:يســمى ب

اجهت راي متلينسـون مشـكلة يف عـدم قـدرة حتديـد مكـان إرسـال الرسـالة كانت نتيجة ذلك الدمج أول ظهور للربيد اإللكرتوين، إال أنه و 

فابتكر رمز خاص فريد من نوعه ال يستخدم يف األمساء، حىت ميكنه الفصـل بـني اسـم الشـخص واملوقـع اإللكـرتوين، وكـان ذلـك الرمـز هـو 

نقـال  ،)Tomlinson@bbn-tenexa(، ووضع أول عنـوان بريـد الكـرتوين يف  تـاريخ اإلنرتنـت وهـو 1971وكان ذلك عام )  (@

  .151خالد ممدوح إبراهيم، إثبات العقود واملراسالت اإللكرتونية، مرجع سابق، ص. عند
، دار الفكـر اجلـامعي، اإلسـكندرية، مصـر، الطبعـة األوىل، المستند اإللكترونـي، ووسـائل إثباتـه وحمايتـهخالد حسن أمحد لطفي،  - 1

، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، مصـــر، الجوانـــب القانونيـــة للبريـــد اإللكترونـــيادي  فـــوزي، ،نقـــال عـــن، العوضـــي عبـــد اهلـــ2018ســـنة 

  .12ص
  .309خالد حسن أمحد، مرجع سابق، ص - 2
  ..311،صالسابقنقال عن  خالد حسن أمحد، نفس املرجع - 3
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عــرب شــبكة االتصــال املعلوماتيــة ولــيس عمليــة تبــادل إلكرتونيــة  كمــا هــو   طــرف املســتخدم وترســل

  شائع  والربيد يف نظرنا هو العملية اليت يتم �ا إرسال الرسائل كما هو متعارف عليه ال الرسالة

  .نفسها

احلديثـة الـيت تسـتهدف تسـهيل تبـادل  ةالتكنولوجيـئل سـامـن الو  وسـيلة "أنـهوقد عرف أيضـا ب

رسوم، ويـتم  أوصوت  أو ،ى الفور، وميكن أن تكون هذه البيانات يف شكل نصوصاملعلومات عل

 إىلونقلهـا  ائل وختزينهـسـاالر  اسـتقباليل يف على احلاسب اآل ذلك باستخدام نظم الربيد اليت تعتمد

يف صندوق ، راق واملستندات اخلاصةو مستودع حلفظ األ " أنهووصف أيضا على ، 1" أماكن بعيدة

ومنهـــا  ،املعروفـــة شـــرط تـــأمني هـــذا الصـــندوق بعـــدم الـــدخول إليـــه بطـــرق التـــأمني ،ســـتخدمالربيـــد بامل

  .2" وغريها من تقنيات احلماية الفنية) PASS WORD(وكلمة املرور  التشفري

وميكـــن تعريـــف الربيـــد اإللكـــرتوين بأنـــه نظـــام إلكـــرتوين يتـــيح للمســـتخدمني إرســـال واســـتقبال  

  .ة، بنظام تشفري خاص يضمن للمستخدمني  اخلصوصية واحلمايةاملستندات أو امللفات االلكرتوني

  بريد اإللكترونيلل يالتشريع التعريف -ب

  ووفق املشرع الفرنسي ، حيث أنتعرضت بعض التشريعات ملصطلح الربيد اإللكرتوين

فقــد  2004جــوان  22الصــادر يف  2004/575قــانون الثقــة يف االقتصــاد الرقمــي رقــم 

ويـــتم  ،أصـــوات أومرفـــق �ـــا صـــور  أوصـــوتية  أولة ســـواء كانـــت نصـــية ســـار  كـــل"  أنـــهعلـــى  تناولـــه

يف املعــدات الطرفيــة  أوعامــة، وختــزن عنــد أحــد خــوادم تلــك الشــبكة  اتصــاالتهلا عــرب شــبكة ســاإر 

  .3"استعاد�امن  األخريللمرسل إليه ليتمكن هذا 

  أشار إليه عند تعرضه لرسالةتعريفا صرحيا للربيد اإللكرتوين، إال أنه   املشرع األردينومل يضع 

                                                 
الطبعـــــة  القاهرة مصـــــر،،نانيـــــةالـــــدار املصـــــرية اللب ،الحديثـــــة فـــــي عصـــــر المعلومـــــات االتصـــــالتكلنوجيـــــا  ي،و احســـــن عمـــــاد مكـــــ -1

  .225، ص1993ىل،سنةو األ
، 2010العــدد الثالــث، ســنة  ،، جملــة رســالة احلقــوق)دراســة مقارنــة(الجزائيــة للبريــد اإللكترونــي ةالحمايــ، عــدي جــابر هــادي.  2

  .156ص
  .271ص مرجع سابق ، ، خالد حسن أمحد لطفي.د - 3
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املتعلــق باملعــامالت االلكرتونيــة حيــث  2015لســنة  15مــن القــانون  7ف 2املعلومــات يف املــادة

 املشـرع اإلمــارايتكمـا مل يهـتم .1اعتـربه وسـيلة مـن وسـائل إرســال وختـزين واسـتقبال رسـالة املعلومــات

مــن  16رســالة االلكرتونيــة يف الفقــرة أيضــا بوضــع تعريــف للربيــد االلكــرتوين واكتفــى باإلشــارة إىل ال

  .22006لسنة01من القانون  01املادة 

مـن  2فقـد عرفـه يف املـادة  فقـد وضـع تعريفـا مقتضـبا للربيـد اإللكـرتوين:  أما املشـرع اجلزائـري       

 نرتنــــــتاإلالــــــذي يضـــــبط شـــــروط وكيفيــــــات إقامـــــة خـــــدمات  257-98املرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم 

ومل يشــر إليــه ال يف قــانون التوقيــع  3"ئل إلكرتونيــة بــني املســتخدمنيســار  خــدمات تبــادل "واســتغالهلا

مـاي  10املـؤرخ يف 04 -18القـانون  وال يف ،05-18 إللكرتونيـةوال قانون التجارة ا ،اإللكرتوين

 لةســار  إىلأشــار   أنــهإال   ،احملــدد للقواعــد العامــة املتعلقــة بالربيــد واالتصــاالت االلكرتونيــة  2018

يف  1234 -01املرســوم التنفيــذي رقــم  والــيت تعتــرب مـن مســتخرجات الربيــد اإللكـرتوين يف البيانـات

ئل معطيــات بــني  املوزعــات ســاتبــادل وقــراءة وختــزين معلومــات يف شــكل ر  "اأ�ــامللحــق اخلــاص بــه ب

 ئل املبعوثــة يف وقــتســاقــراءة الر ) املرســل إلــيهم أو(املوجــودة يف مواقــع متباعــدة، وميكــن املرســل إليــه 

ئل سـاوتسـجيل ر  سـتالماو تبـادل  "ا أ�ـلة الصـوتية بسـايف وقت مؤجل، وعـرف أيضـا الر  أو ،حقيقي

  ."�ا انطالقا من خطوط هاتفية عادية االتصالصوتية يف موزعات صوتية ميكن 

يف  اخـتالفيالحظ من خالل التعريفـات الفقهيـة والتشـريعية للربيـد اإللكـرتوين أن هنـاك  ماف

لة نصـية  سـار  أنـهومعه الفقه والتشـريع الفرنسـي يـري ب فبعض الفقه ،يد اإللكرتوينمعىن الرب  أومفهوم 

تراســل وهنــاك فــرق بــني  أول ســانظــام إر  أنــهب فــريى ،اآلخــرأمــا الــبعض  ،مرئيــة أوصــوتية  أوكانــت 

                                                 
  ..املتعلق باملعامالت االلكرتونية 2015لسنة  15من القانون  7ف 2المادة راجع  - 1

  .االحتادي بشأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية  2006لسنة  01من القانون  13ف 1راجع املادة  2-   
، الـذي يضـبط شـروط وكيفيـات إقامـة خـدمات إنرتنـت 1998غشـت سـنة  25،الموافـق ل257-98المرسـوم التنفيـذي رقـم  - 3

  .2، املادة 1419مجادى األوىل  4، املؤرخة يف 63العدد  واستغالهلا، اجلريدة الرمسيةـ

، املتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل نوع من أنواع 2001ماي  9المؤرخ في  123-01المرسوم التنفيذي رقم  4- 

مل له، اجلريدة الرمسية، الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية، وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية، وامللحق املك

  .2001ماي 13املؤرخة يف  27عدد 
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 أو ،اإللكرتوين  والذي هو الوسـيلة اإلرسالوبني نظام  ،لة كمجموعة حروف ورموز متسلسلةساالر 

  .ل رقمي متكاملساقنيات الرقمية املتكاملة واليت تشكل جهاز إر جمموعة الت

  البريد اإللكتروني من الناحية التقنية-ج

 نقصــد بالتقنيـــة  الطريقــة اآلليـــة الــيت يعمـــل �ــا الربيـــد اإللكــرتوين، حيـــث يتكــون مـــن جـــزئيني

 مــات الضــروريةواملعلو  يتضــمن معلومــات املرســل واملرســل إليــهو  رئيســيني، اجلــزء األول  وهــو الــرأس

واجلزء الثاين وهو النص الذي حيتوي على الرسالة املراد إرساهلا مـع مرفقا�ـا، وعنـد  إلرسال الرسالة،

الضـــغط علـــى خانـــة إرســـال يف الربيـــد اإللكـــرتوين فتنتقـــل الرســـالة عـــرب اخلطـــوط اهلاتفيـــة أو الســـلكيا  

لــذي يوجــد بــه صــندوق ا) Server(حســب نظــام اإلنرتنــت إىل جهــاز كومبيــوتر يســمى باخلــادم 

بريـد املرسـل، والــذي ينقـل الرسـالة إىل خــادم آخـر بـه صــندوق بريـد املرسـل إليــه الـذي حيـول الرســالة 

  .1إىل املرسل إليه آليا

  )arobase(@ويتكون عنوان الربيد اإللكرتوين من مقطعني رئيسني، يفصل بينهما عالمة       

 أي رمـــز أو ،املســـتعار االســـم أوه احلقيقـــي امســـقـــد يكـــون  ،املســـتخدم اســـميتضـــمن   األولاملقطـــع 

 @ يستعمل للداللة على هويـة الشـخص صـاحب العنـوان، واجلـزء الثـاين والـدي يكـون ميـني عالمـة

وشــركة yahoo مــزودي هــذه  اخلدمــة شــركة يــاهو  أهــمو  ،مقــدم خدمــة الربيــد اإللكــرتوين إىليرمــز 

googel .  

  :ترونيالطبيعة القانونية لعنوان البريد اإللك -2

  أحد عتربه أنهاثري جدل فقهي حول التكييف القانوين لعنوان الربيد اإللكرتوين، فمنهم من أ

 مــن عناصــر عتــربهافكــرة قانونيــة مســتقلة ومــنهم مــن  عتــربهاومــنهم مــن  ،عناصــر الشخصــية القانونيــة

  .غري آخر بيانات فنية ذات طبيعة شخصية ال عتربه اجتاهبينما اامللكية الصناعية 

  :عنوان البريد اإللكتروني من عناصر الشخصية القانونية-أ

  وهو ،أن عنوان الربيد اإللكرتوين يعكس الشخصية القانونية إىل االجتاهيذهب أنصار هذا 

                                                 
  .311ص،نفس املرجع  خالد حسن أمحد، - 1
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يـــدخل يف تركيبـــة عنـــوان الربيـــد اإللكـــرتوين،  االســـمحيـــث أن  ،املـــدين ســـمصـــورة جديـــدة لال

والعنـــوان اإللكـــرتوين  االســـم أنكمـــا  ،لكرتوينيســـر مـــن  عنـــوان الربيـــد اإلواأل األوليشـــكل الشـــق 

وكـذا عنـوان الربيـد اإللكـرتوين مييـز  األشـخاصمييز الشخص عن بقية  االسميتشا�ان يف الوظيفة، ف

مــع  هــي شــكالية الــيت أثــريت ال أن اإلإ ،رتنــتإلناين لــدى مــزود خدمــة اآلخــر صــاحبه عــن املشــرتكني 

 أنصــار وانتهــى، 1املســتعار أوالعــائلي  االســم لكــرتوينيتشــابه العنــوان اإل االســمأي صــورة مــن صــور 

 واملــوطن االســمك أن عنــوان الربيــد اإللكــرتوين يعتــرب مــن عناصــر الشخصــية القانونيــة إىلهــذا الــرأي 

تقليدا  اعتبارهوميكن سم لال يعترب نوعا جديدا ال أنهال إيف الشكل والوظيفة  االسميتشابه مع  أنهو 

  .انونيةحكامه القوال خيضع أل ،له

حيـــث وصـــف العنـــوان  ،ويــدعم أنصـــار هـــذا الـــرأي مــوقفهم بـــبعض أحكـــام القضـــاء الفرنســي

عنـد تسـجيله لعنـوان بريـد  إذ أنـه ،2رتنـتإلناللمسـتخدم يف شـبكة  افرتاضـيمـوطن  أنهاإللكرتوين، ب

خالله سراره ويتبادل من أينشر فيه بياناته الشخصية و  مقرا قانونيا، اختاره، يكون قد امسب إلكرتوين

ن عنــوان الربيــد اإللكــرتوين أواجهتــه عقبــة تتمثــل يف  االجتــاهن هــذا أال إ 3ئل والبيانــات اخلاصــةســاالر 

، وميكنــه فقــط حتديــد مكــان مقــدم اخلدمــة نــهاميكنــه حتديــد مك ال أنــهال إيــرتبط بالشــخص  أنــهرغــم 

  4. افرتاضينا مكان صاحب العنوان اإللكرتوين موط اعتربوا،  ولتاليف ذلك رتنتإلنا على شبكة

  

                                                 
جامعة حيي فارس، املدية  ،جملة الدراسات القانونية،الطبيعة القانونية للبريد اإللكترونية ومدى حجيته في اإلثبات رمضان قنفود، - 1

  .166ص ،العدد الثاين، ا�لد الثاين
 تصـاالتلاليف قضـية كانـت فيهـا املدرسـة العليـا  ،1996ت أو  14خ يببـاريس يف حكـم صـادر بتـار  االستئنافد  قضت حمكمة وق - 2

لـبعض املشـاهري،  أغـاينوقـام بتسـجيل  ،ه عـن طريـق شـبكة خاصـة باملدرسـةامسـحيث قام أحد الطلبة بإنشاء موقع خاص به موقع ب ،طرفا

يعتــرب  ،وأن الــدخول إليــه. بــأن هــذا املوقــع يعتــرب موطنــه  االفرتاضــي اخلــاص، ولــيس موطنــا عامــا وعنــدما رفعــت عليــه دعــوى التقليــد، دفــع 

جه احلماية، إال أن احملكمة رفضت ذلك وسببت حكمها بأن املوقع املصمم علـى االنرتنـت أو حلرمة موطنه واليت جتب محايته بكل  انتهاك

خالــد حســن .د .شخصــيا،نقال عــن  افرتاضــياموطنــا  اعتبــاره، وال ميكــن اإلنرتنــتمــن قبــل أي شــخص فهــو موجــه للجمهــور وملســتخدمي 

  .285ص ،، ووسائل إثباته ومحايته، املرجع السابقاإللكرتوين د، املستنأمحد لطفي
  .171، ص، مرجع سابقاإللكرتونيةممدوح خالد ممدوح إبراهيم، إثبات العقود واملراسالت  - 3

ســنة  ،بعــةطمصــر،بدون رقــم  ،القــاهرة ،دار النهضــة العربيــة ،القانونيــة للبريــد اإللكترونــيالجوانــب  ،عبــد اهلــادي فــوزي العوضــي - 4

  .31ص ،2006



 اإلثباتالمحرر اإللكتروني وحجيته في :الباب االول 
 

 

 
120 

  :البريد اإللكتروني بيانات فنية شخصية-ب

 ابيانـ أو ايعـدو أن يكـون رمـز خاصـ ال ،الـرأي بـأن عنـوان الربيـد اإللكـرتوين يرى أنصار هـذاو 

ــــرقم  أو، فهــــو أشــــبه بــــرقم التليفــــون تصــــاللالالبيانــــات الــــيت يســــتعملها الشــــخص كربتكــــول  مــــن ال

لربيد اإللكرتوين أيضا هو جمموعة مـن الرمـوز واحلـروف عنوان ا ألن، االجتماعيالتسلسلي للضمان 

خدمــة  إىل، وهــو أيضــا  كرمــز الــدخول االتصــالواألرقــام الــيت يســتعمله املســتخدم كرمــز للــدخول و 

  .1، للتشابه بينهما يف اهليكل الفين والوظيفة سااملعمول �ا يف فرن MINITELاملينتل 

  :عنوان البريد اإللكتروني ذو طبيعة خاصة -ج

ة قائمة لـــــــــــــــندين هلذا الرأي  أن عنوان الربيد اإللكرتوين فكرة قانونية مستقساحيث يرى امل

الفقهية وأحكام  ءاآلرا اختالف إىلومرد ذلك  ميكن تشبيهه بأي فكرة قانونية أخرى، بذا�ا وال

  .2القضاء اليت مل تتفق على حتديد طبيعة قانونية جامعة

   :اإللكتروني من عناصر الملكية الصناعية عنوان البريد  -د

 االقتصـــادية لعنــــوان الربيـــد اإللكـــرتوين وخصوصــــا يف األمهيـــة إىل االجتــــاهأنصـــار هـــذا  ســـتنداو 

ســـرتاتيجيات عمـــل منظمـــة ودقيقـــة إالـــيت تضـــع  املبـــادالت التجاريـــة واملشـــاريع االســـتثمارية الكـــربى،

 وتبــادل البيانــات الــيت ال  ،الســريع لالتصــالميــة التقنيــة الرق إىلوصــفقات حتتــاج  إجــراءاتمبواعيــد و 

التــأخري، وبوضــع عنــوان الربيــد اإللكــرتوين كعنصــر مــن عناصــر امللكيــة الصــناعية  أوحتتمــل التأجيــل 

 سسـاأعناصر احملل التجاري املعنوية،اليت تشكل الدعامة الرئيسية واليت هي  بذلك يصبح أحد أنهف

    .3ية لالتصال بالعمالءالسمعة التجارية وهو الوسيلة املثال

كــــن أن نعتــــرب عنــــوان الربيــــد اإللكــــرتوين مــــن عناصــــر الشخصــــية القانونيــــة  مي ال ويف اعتقادنــــا

حـىت ولــو صـرح بــه  ،بأبســط الطـرق اسـتبداله أويــد اإللكـرتوين ميكـن إلغائــه رب عنـوان ال ألن، االسـمك

  ن أميكن  سبب أيضا الولنفس ال ،استبدالهوبطلب عادي ميكن  ألنهعقد جتاري  أو اتفاقيةيف 

                                                 
  .7ص ،املرجع السابق رمضان قنفود، - 1
  .173، صممدوح خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق - 2
  .327مرجع سابق،ص خالد حسن أمحد لطفي، - 3
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بــالعمالء بعنــوان بريــد إلكــرتوين حمــدد ميكــن  االتصـالربــط  ألننعتـربه مــن عناصــر امللكيــة الصــناعية، 

إذ ميكـن أن يـتم  ،املستخدم  يف غـىن عنهـا أوالتاجر  بني  االتصالمشاكل جتارية يف  إىلأن يؤدي 

فيضــطر املســتخدم  قاالخــرتا وأت، ســاب الربيــد اإللكــرتوين عــن طريــق إصــابته بالفريو ســاإتــالف ح

، لذلك فعنوان الربيد اإللكرتوين ميكن أن نعتربه من البيانـات واستبدالهإلغائه  أووقف العمل به  إىل

  . الفنية الشخصية مثل رقم اهلاتف

   :ئل البريد اإللكترونيسانواع ر أ -3

غري موقعة  ،ئل عاديةاسر : ثالث أنواع إىلئل املرسلة عرب الربيد اإللكرتوين ميكن تصنيفا ساالر 

  : ، وسنوضح ذلك يف النقاط اآلتيةموصى عليها ورسائل إلكرتونيائل موقعة ساور  إلكرتونيا

   :ئل البريد اإللكتروني الغير موقعةسار -أ

معلومـات إخباريـة  إلكرتونيـائل هـي املسـتعملة كثـريا للتواصـل، وتسـتعمل سـاوهذا النوع من الر 

 تســمح بــالتحقق حتمــل توقيعــا، وال ا الأل�ــ ،وال قيمــة هلــا ،ردشــةالد أوصــور،  أوملفــات  أوعاديــة 

  .1من الطرفني باالعتداد �ا فاقتاكان هناك   إذامصداقية حمتواها إال  أومن هوية  مرسلها 

  :ئل البريد اإللكتروني الموقعةسار -ب

  ر حولئل اليت ترسل عرب الربيد اإللكرتوين وحتمل توقيع صاحبها، إال أن ما يثاساوهي الر 

احلجيـــة علـــى هـــذه  إلضـــفاءا ئل، وهـــل أي توقيـــع كافيـــســـالة كيـــف ميكـــن توقيـــع هـــذه الر ســـاهـــذه امل

  :املوقع جنملها يف ما يلي ربيد اإللكرتوينللهناك عدة صور ، و ئلساالر 

ـــالصـــورة - يف �ايـــة الربيـــد اإللكـــرتوين بواســـطة لوحـــة  إلكرتونيـــاه امســـيقـــوم املرســـل بكتابـــة : ىاألول

أن يوقـــع �ـــا  اعتـــادوالـــيت  ،هامســـأحـــرف  بعـــض أو األوىل هامســـبـــأحرف  أو ،كـــامال  هامســـباملفـــاتيح، 

 ثبــــات هويتــــه علــــى التوقيــــع، لكــــن  هــــذه الصــــورة ميكــــن أن تكــــون شــــكال مــــن أشــــكال التوقيــــعإل

معـىن  تنشأ بوسيلة إلكرتونيـة وحتقـق ،رموز يف شكل إلكرتوين أوا جمموعة حروف أ�اإللكرتوين، إذ 

 أنــهحمــرر الربيــد اإللكــرتوين و  ميكــن أن تكــون وســيلة لتحديــد مضــمون ، لكــن  الالتوقيــع اإللكــرتوين

                                                 
، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عمـان األردن،الطبعـة األوىل  ني في المواد المدنية والمصرفيةاإلثبات االلكترو  يوسف أمحد النوافلة،  - 1

  .143ص ،2012سنة 
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 موقع مـزود اخلدمـة إىلب بريد إلكرتوين، بالدخول ساوافق عليه فأي مستخدم ميكن له أن ينشأ ح

  .1ب بريد إلكرتوينساوملء بياناته للحصول على ح

  ع الكتابيالصورة الرقمية للتوقي باستخدامالتوقيع :الصورة الثانية-

 وفيهــا يقــوم الشــخص بإنشــاء توقيعــه الكتــايب العــادي علــى ورقــة، مث  توضــع لــه صــورة رقميــة

ويـتم إدخاهلـا وحفظهـا يف الكومبيـوتر، مث بعـد  ،للتوقيع بواسطة جهاز معني يسـمى املاسـح الضـوئي

ا  غـري آمنـة وغـري أ�ـورغم سهولة هذه الطريقة، إال  إنشاء احملرر يتم تذييله بالصورة الرقمية للتوقيع،

عالقــة  لــى حمــرر العووضــعها  ،ي شــخصأللتوقيــع اإذ ميكــن بســهولة احلصــول علــى صــورة  موثوقــة

 .2غراض أخرىأل واستخدامهاأخذ هذه الصورة  اآلخرلصاحب التوقيع به، بل ميكن حىت للطرف 

  البريد اإللكتروني الموصى عليه:الصورة الثالثة-

 فيـه يكلــف �ـا موظــف اإلرسـالذالـك أن عمليــة  ،احلمايــةهـو نـوع مــن الربيـد ميتــاز بنـوع مـن 

واليت تكون بتوقيع املرسـل إليـه علـى سـجالت املوظـف املكلـف بالعمليـة  ستالماالوكذا عملية  ،عام

ديســمرب  15رويب الصــادر يف و وقــد وضــع التوجيــه األ األطــراف،والــذي يثبــت ذلــك بتوقيــع  وهويــة 

وحتســـني جود�ـــا  ،ســـوق الـــداخلي للخـــدمات الربيديـــةبشـــأن القواعـــد الـــيت حتكـــم تنميـــة ال 1997

تكفـل ضــمان  إجــراءاتخدمـة تــتم وفـق "منـه 9/2تعريفـا للربيـد املوصــى عليـه حيــث جـاء يف املــادة 

  التلف، وتويف للمرسل لقاء مبلغ جزايف يدفعه، الدليل علي  أوالسرقة  أوضد خماطر الفقد  اإلرسال

املرسـل إليـه  سـتالمانـد الضـرورة وبنـاء علـي طلبـه إلثبـات وكذلك ع ،لدي هيئة الربيد اإلرسالإيداع 

  .3"له

 بشــرط تــوفر عالقــة بــني ثــالث أطــراف األحكــاموالربيــد اإللكــرتوين املوصــي يقبــل تطبيــق هــذه 

املرســل واملرســل إليــه ومقــدم اخلدمــة، فعلــى املرســل أن يثبــت هويتــه لــدى مقــدم اخلدمــة والــذي يقــوم 

 اســمبتثبيــت  أو ،علــى شــهادة مصــادق عليهــا مــن مقــدم اخلدمــةوذالــك حبصــوله  ،مقــام هيئــة الربيــد

                                                 
جملــــة صــــوت  ،أثــــر تنــــوع التوقيعــــات علــــى حجيــــة العقــــود العرفيــــة اإللكترونيــــة فــــي القــــانون الجزائــــريحممــــد حممــــد الســــادات،  -1

  .152-.151ص ص ،2017اجلزء الثاين سنة  ،القانون،العدد السابع
  .153، صنفسه املرجع  حممد حممد السادات، ،- 2
  .315ص مرجع سابق، خالد حسن أمحد لطفي،- 3
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وصل علوم  يوقع عليه ويـرد مـرة  أوجراء  بتبليغ وكلمة الدخول اخلاصة به، يبلغ املرسل إليه �ذا اإل

 لسايتضمن هوية املر  اإلرسالاملرسل إيصاال يثبت عملية  إىلأخرى للمرسل، ويرسل مزود اخلدمة 

  .1لة له ميكن حتميلها من املوقع اإللكرتوين ملزود اخلدمةساك ر لة إلكرتونية بأن هناسار 

شـهادة  أووكلمة املرور  االسماملطلوبة بتقدمي هويته ب جراءاتوبعد دخول املرسل  وقيامه باإل

 تهـاءالناو عنـد  لة،سـاالتصديق اإللكرتوين يتم إخطار املرسل بذلك، ويقـوم املرسـل إليـه بتحميـل الر 

  .2لةسااملرسل إليه الر  استالمعة سااملرسل  وصل وصول يبني فيه تاريخ و  ىلإيرسل مقدم اخلدمة 

  ونظرا للمزايا اليت يقدمها الربيد اإللكرتوين املوصى عليه كما ذكرنا من توثيق للعملية وإثبات

 يقــدمها مــن قبــل موظــف عــام يؤكــد علــى مصــداقيتها، والــيت رمبــا ال ســتالمواال اإلرســال جــراءاتإل

التشريعات �ذا النوع من الربيـد بتنظيمـه وتقنينـه بنصـوص قانونيـة وإضـفاء  اهتمت ،يديالربيد التقل

  .احلجية عليه كما سوف نرى الحقا

  كصور للمحرر اإللكتروني  رسائل المحادثات و مواقع التواصل االجتماعي - ثانيا

 شـــبكةظهـــور العديـــد مـــن اخلـــدمات الرقميـــة والـــيت توفرهـــا ال إىل رتنـــتإلناأدى ظهـــور شـــبكة  

مــدفوع اخلدمــة، حيــث أتاحــت للمســتخدمني العديــد مــن مواقــع الدردشــة وتبــادل  أوجمــاين  بشــكل

، والــيت تعتــرب مبثابــة صــور للمحــرر االلكــرتوين وســنني ذلــك يف مــا اخلطيــة والصــوتية واملرئيــة ئلســاالر 

  :يلي

حيث مل  إللكرتونيةالعديد من اخلدمات ا رتنتإلناأتاحت شبكة  :ئل برامج المحادثاتسار  -1

  جمانية وبصورة رتنتإلنابل أصبحت متاحة عرب شبكة  ،تعد احملادثات الصوتية  حكرا على اهلاتف

  .وبالصوت والصورة، وبصورة فورية ومباشرة 

  فيمر ما ،ويتم ذلك بأن يفتح كال املتخاطبني الصفحة اخلاصة به على جهازه يف ذات التوقيت "

                                                 
 ،)جملـــــــــــة إلكرتونيــــــــــة(العلــــــــــوم القانونيــــــــــة  ة، جملـــــــــــالبريــــــــــد اإللكترونـــــــــــي فــــــــــي اإلثبــــــــــات ةحجيـــــــــــ، زينــــــــــب غريــــــــــب -1

https://www.marocdroit.com22:07، على الساعة 16/12/2018ريخ اإلطالع على املوقع يف ، تا.  
  .316سابق،صالرجع نفس امل  خالد حسن أمحد لطفي، - 2
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للصفحة اليت يفتحها على اجلهاز اخلاص به والعكس  راآلخيكتبه عرب الشريط الربيدي للشخص 

  .1"صحيح

 ةإلكرتونيـرقميـة  اتصـالئل سـاوقد تطورت هذه اخلدمة حيث أصبح باإلمكان ربط اجلهاز بو 

مثـــل امليكروفـــون وكـــامريا خاصـــة تثبـــت علـــى جهـــاز الكومبيـــوتر   ،الصـــوت والصـــورةتتـــيح االتصـــال ب

، مباشـرة يف نفـس الوقـت الـذي يتـاح اآلخركل منهما حيث يستطيع طريف احملادثة أن يسمع ويرى  

 إىلبرنـــامج احملادثـــات تقســـم الصـــفحة  الرئيســـية  وباســـتعمال،2هلمـــا تبـــادل املعلومـــات املكتوبـــة فـــورا

من خالل شاشـة حاسـوبه الشخصـي  األولبكتابة أفكاره على اجلزء  األطراففيقوم أحد  ،قسمني

وعـن طريـق الكـامريا  ،مـن الصـفحة اآلخـرعلـى اجلـزء  ويف نفس الوقت يـرى مـا يكتبـه الطـرف الثـاين

املثبتة علـى جهـاز كـل منهمـا يسـتطيع الطرفـان مشـاهدة بعضـهما الـبعض فيكـون التعاقـد عـن طريـق 

وتســتعمل هــذه الطريقــة أيضــا يف عقــد  ،ئل واملشــاهدة يف نفــس الوقــتســااحملادثــة املباشــرة بتبــادل الر 

  .3الصفقات الدولية واملؤمترات 

  :االجتماعيل مواقع التواصل ئسار   -2

ظهــــرت مواقــــع أخــــرى تعــــىن  ،رتنــــتإلنايــــة يف شــــبكة نالعاملواقــــع التجاريــــة واإل إىل باإلضــــافة

ــــني  ــــى مســــتوى املعمــــورة، أغلبهــــا هــــدفها غــــري رحبــــي األشــــخاصبالتعــــارف والتواصــــل ب متكــــن  ،عل

يف التجارة االلكرتونية ا أصبحت يف اآلونة األخرية هلا دور إال أ�، من التعارف واحملادثة األشخاص

إذ أصــبحت تســمح بصــفحات خاصــة لعــرض الســلع واخلــدمات وعــروض البيــع ، وأصــبحت بــرامج 

  .احملادثة �ا جماال للتفاوض واالتفاق

   :التواصل االجتماعي مواقعالمقصود  -أ

  ا خدماتأ�ب" االجتماعيروبية مواقع التواصل و األ االجتماعيةو  قتصاديةاالعرفت اللجنة 

  الربط بينها حيث إىلو  ،األشخاصإنشاء جمموعات من  إىل�دف ) رتنتإلناعلى (اخلط على 

                                                 
  .8مرجع سابق،ص ،حسن عبد الباسط مجيعي  نقال عن - 1
  .8ص ،نفسهاملرجع  ،حسن عبد الباسط مجيعي - 2
  .130سابق ص ع، مرجعصمت عبد ا�يد بكر - 3
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شــــياء طة معرفــــة األســــايرغبــــون بب أو  ،مشــــرتكة واهتمامــــاتنشــــاطات  األشــــخاصيتشــــارك هــــؤالء 

  من ةــــــــــــــــات بتصرف هؤالء جمموعــــــــين، وتضع هذه اخلدماآلخر  األشخاصنشاطات  أوة ـــــــاملفضل

  .1"الوظائف تسمح بالتفاعل بينهم 

 اجتماعيـةإنشـاء روابـط  إىلو�ـدف  رتنتإلناا اخلدمات اليت تقدم عرب أ�ب 2وعرفها بعضهم 

علــى أشــخاص آخــرين  لــديهم رغبــة يف التعــرف أوعــن طريــق ربــط جمموعــات هلــا أغــراض مشــرتكة، 

  .التفاعل فيما بينهم إمكانيةحيث تتيح وتسهل هلم  

شــهرة عامليــة وإقبــال كبــري مــن  اكتســبتالعامليــة والــيت  االجتمــاعيقــع التواصــل موا أهــمو مــن 

 ولينكد إن  Whatsappوواتس آب  ،Tweeter  ، وتويرتFacebook  املشرتكني هي الفيس بوك

LinkedIn وسنبني نظام عملها يف النقاط التالية:  

شـــبكات التواصـــل  هـــو واحـــد مـــن أهـــم ،)Facebook(ويطلـــق عليـــه باالجنليزيـــة: الفـــيس بـــوك-

االجتماعي، وهو موقع  للتواصل بني األفراد من خمتلف قارات العامل، قصـد الصـداقة أو التعـارف 

وكـــذالك ميـــنح خدمـــة تكـــوين جمموعـــات وصـــفحات دعائيـــة علـــى املوقـــع، هـــذه  أو حـــىت التجـــارة

إيراداتـه  ا�موعات تتيح لألعضـاء فيهـا االتصـال ببعضـهم الـبعض، وهـو موقـع جمـاين، إال أنـه جيـين

 .3يتيح أيضا خدمات الرسائل واحملادثات املشرتكني أو الزوار، كما ينشئها، اليت اإلعالناتمن 

                                                 
جملـس وزراء العـدل (، املركـز العـريب للبحـوث القانونيـة والقضـائية النظام القانوني لوسـائل التواصـل االجتمـاعي، وسيم شفيق حجار - 1

  .14،ص2017، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، بريوت لبنان، )العرب، جامعة الدول العربية 
، جملة كلية الشريعة التواصل االجتماعيأضواء على حجية الرسائل في اإلثبات في مواقع علي السيد حسني أبو دياب،  - 2

 لمواقع القانونية الجوانب :سيد جابر ، أشرف958،959والقانون،بطنطا، جامعة األزهر، العدد الثاين والثالثون، اجلزء الثالث، ص 

  .1 ص م، 2013 القاهرة، النهضة العربية، دار اخلصوصية، ومشكالت ،االجتماعي التواصل
  الفكـرة مـن الكتـاب السـنوي اسـتوحىية فيلبس اكسرت، والذي ميس بوك من تصميم الطالب زوكربريغ يف أكادكانت أصل نشأة الفي- 3

لتعزيـز التواصـل بيـنهم، واإلبقـاء علـى هـذا التواصـل  األكادمييـةوكانت الفكرة مبـدئيا تتمحـور حـول إنشـاء موقـع بسـيط للتعـارف بـني طلبـة 

يف جامعــة هارفــارد، وكـان مقتصــرا علــى ثـالث طلبــة املؤسســة وزمالئـه مث ضــم طلبــة  2004ر فربايـ 4بعـد التخــرج، وأنطلـق هــذ املوقــع  يف 

، وكان يقتصر على كـل شـخص لـه بريـد إلكـرتوين ومـرتبط مبؤسسـة مثـل 2005آخرين، وبعد حصوله على التمويل أطلق للعامة يف أوت 

 2007ل شـخص لـه عنـوان بريـد إلكـرتوين صـحيح، ويف فـتح لكـ 2006طالب اجلامعات واملوظفني يف احلكومة والشركات، مث يف سـنة 

عــن عبــد اهللا حممــود مبــارك الرعــود، دور شــبكات التواصــل . .أعلنــه زوكربــرغ مؤسســه أنــه سيصــبح النظــام التشــغيلي االجتمــاعي لإلنرتنــت

عـــالم، جامعـــة الشـــرق االجتمـــاعي يف التغيـــري السياســـي، يف تـــونس ومصـــر مـــن وجهـــة نظـــر الصـــحفيني األردنيـــني، رســـالة ماجســـتري يف اإل

  . 41، ص2012-2011األوسط، األردن، سنة
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وسيلة للتواصل  االجتماعي عن طريق املراسالت، : )Tweeter( ويطلق عليه باالجنليزية تويتر -

لوســائط حــرف، أو ا 140تســمح للمشــرتكني بالرتاســل برســائل نصــية قصــرية متواصــلة ال تتعــدى 

ذات حجم صغري كالصور والفيديو والصوت، لتمكني املشرتكني من نشر أفكارهم ومالحظا�م، 

نشـاء أفكـار ومشـاركتها بصـورة فوريـة ودون إل افرتاضـيةتويرت هو تـوفري للمشـرتكني مسـاحة  وهدف

 .1اسم مستعار، أو إخفاء هويته استعمالقيود، كما يسمح للمستخدم 

الرســائل  لهــو نــوع مــن التطبيقــات لتبــاد: )Whatsapp( الجنليزيــةويطلــق عليــه با واتــس آب-

مؤسســــه هــــو  الفوريــــة، وميكــــن أيضــــا مــــن إرســــال الرســــائل الصــــوتية والصــــور والفيــــديو والوســــائط،

ومهــا موظفــان ســابقان لشــركة  2009وذلــك ســنة  جــان كــومواألوكــراين  بريــان أكتــوناألمريكــي 

طــــالع علــــى الرســــائل ســــتطيع أي طــــرف ثالـــث اإلي وهــــذه اخلدمــــة جمانيــــة وآمنـــة حبيــــث ال يـــاهو،

 .2واحملادثات، وال حىت مشغل واتس آب نفسه

ــــــن - ــــــةالينكــــــد آي ــــــه باالجنليزي أحــــــد شــــــبكات التواصــــــل  أيضــــــاهو و )LinkedIn( ويطلــــــق علي

  ويعترب خط تواصل بني  ،االجتماعي، واملوجه بصفة خاصة لألعمال واملهن والباحثني عن عمل

 

                                                 
  .20،21، صاملرجع السابق شفيق وسيم احلجار، - 1

يف مدينـــة ســـان   ODEO" األمريكيـــة، يف إطـــار مشـــروع  تطـــوير حبثـــي  أطلقتـــه الشـــركة 2006يف ســـنة  ظهـــرت خدمـــة تـــويرت-*

وتكـوين خدمـة جديـدة  ،بفصـل تلـك اخلدمـة ،قامـت الشـركة الـذكورةحيـث  2007فرانسيسكو، وأطلق لالسـتخدام العـام يف أفريـل سـنة 

 دور مواقـع التواصـل نقـال عـن سلسـلة   مركـز احملتسـب لالستشـارات، .واسـعا يف  عـرب الشـبكة العامليـة اانتشـار حيـث عـرف  ،تـويرت اسمب

ص  ،2017ســنة  ،ىلو الطبعــة األ ،لســعوديةاململكــة العربيــة ا ،دار احملتســب للنشــر والتوزيــع ،منوذجــاتــويرت  ،فــي االحتســاب االجتمــاعي

41.  
 .21، صنفس املرجع السابقشفيق وسيم احلجار، - 2

 اسمهذه اخلدمة ب مع زميل له كرانيا، أطلقأو عاما ولد بكييف  ب 37 جان كوم ذومن قبل الشاب  تطبيق الواتس آبأخرتع - *

مليون مشرتك، وبلغت أسهمها  450 إىلعدد املشرتكني �ا  جلديد، وقد لقيت جناحا كبريا حيث وصل واليت تعين ما)  واتس آب(

منقول عن راضية آيت .مليار دوالر  لشرائها 4مليار دوالر كأسهم يف اخلدمة و 12مليار دوالر، دفعت شركة الفيسبوك  608

، مقال منشور مبوقع ملياردير إلىمخترع الواتس آب من فقير عاش على التبرعات  خداش،

 بتاريخ  على املوقع اإلطالعمت ، /https://www.albayan.ae/editors-choice/varityالبيان،

  .20:37الساعة على  ،22/12/2018
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ن عمــل، هــو أيضــا معــروف كوســيلة تســويق لعمــل، حيــث أن أربــاب أربــاب العمــل والبــاحثني عــ

جابـة علـى أسـئلتهم،  العمل يتفاعلون مع أولئك الباحثني عن عمل من خالل التواصـل معهـم واإل

 أكـرب إىلللوصـول  ،هـذه الشـبكة عـن الوظـائف عـرب اإلعـالنربـاب العمـل أصـحاب كما ميكـن أل

 200مليون عضـو مـن  176الشبكة أكثر من  بلغ عدد املسجلني يف هذه عدد من املرتشحني،

 .1دولة

هـو تطبيـق إلكـرتوين تراسـلي ملشـاركة ) SNAP.CHAT( ويطلق عليه باالجنليزية :سناب شات-

، يبلـــغ عـــدد املســـتخدمني النشـــطني يوميـــا يف هـــذا 2011مقـــاطع الفيـــديو والصـــور، أطلـــق عـــام 

ــــع أقطــــار العــــامل، وأ 100التطبيــــق حــــوايل  ــــادت تقــــارير عــــن إرســــال مليــــون مســــتخدم مــــن مجي ف

، ونظـــرا 2014مليـــون صـــورة وفيـــديو يوميـــا، منـــذ ســـنة  700مســـتخدمي هـــذا التطبيـــق حـــوايل 

مليـــار دوالر لشـــرائه إال أن  3لشـــعبيته الواســـعة عرضـــت شـــركة الفـــيس بـــوك علـــى مؤسســـيه مبلـــغ 

  .Slingshot(2( إطالق خدمة مشا�ة  تدعى إىلعرضها قوبل بالرفض مما أدى �ا 

  :عة القانونية لمواقع التواصل االجتماعيالطبي -ج

  تقدم عدة خدمات منها ا�انية االجتماعيشبكات التواصل  أوبقا أن مواقع ساكما رأينا 

ئل والصور وحـىت الفيـديوهات، ميتلـك هـذه املواقـع ساحيث يتم من خالهلا تبادل الر ،ومنها املدفوعة

ممــا قــد تتخللهــا  ،والعامــة موجهــة للجمهــورمواقــع وخــدمات  أنــهومبــا  ،واخلــدمات أشــخاص يــديرو�ا

مما يطرح إشكالية الطبيعة  القانونية هلذه املواقع  ،األشخاصعلى  أوعلى احلقوق  زاتاو التجبعض 

  .واخلدمات 

تأخـذ  افمـنهم مـن رأى أ�ـ هـذه املواقـع، فقد ثار خالف فقهي بني فقهاء القانون عن طبيعة

  :وسنبني ذلك يف مايلييف حكم الناشر ا أ�ومنهم من رأى  اإليواءحكم متعهد 

  

                                                 

،  wd.com/wd-https://www.tech ،، مقال منشور يف موقع عامل التقنية LinkedIn مقدمة عن ،الء محامرةآ.1 

  .20:23،، عى الساعة22/12/2018 :بتاريخ  املوقععلى  اإلطالع مت مت

 14: املوقع بتاريخ مت اإلطالع على، https://aitnews.com نقال عن موقع، البوابة العربية لألخبار التقنية،. 2

  1:على الساعة  ،08/2019/

https://aitnews.com/2014/12/05/%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a7-%d8%ac%d8%b0%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%a7/
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  مواقع التواصل االجتماعي متعهد إيواء اعتبار :األول االتجاه-

  رويب بشأن  بعض اجلوانب القانونية خلدمات جمتمع املعلومات يف جمالو التوجيه األ إعترب

منـه متعهـد  14يف املـادة  2000جويلية  8الصادر يف 31/2000رقم  إللكرتونيةالتجارة ا

ختزين مواقع إليكرتونية وصفحات الويـب علـى  إىلمعنوي، يهدف  أوشخص طبيعي "  أنهب يواءاإل

با�ان ويضع من خالله حتت تصرف  أومقابل أجر   ،باته اآللية اخلادمة بشكل مباشر ودائمساح

يريدونـــه عـــرب شـــبكة  ئل التقنيـــة واملعلوماتيـــة الـــيت متكـــنهم يف أي وقـــت مـــن بـــث مـــاســـاالو  ،عمالئـــه

  .1"رتنتإلنا

،  واملتضــــمن تعــــديل بعــــض 2000، لســــنة 719املشــــرع الفرنســــي يف القــــانون رقــــم  تناولــــهو 

 األشــخاصجمموعــة مــن " أنــهب 43/8لســنة  1067ت رقــماالتصــاالأحكــام القــانون املتعلقــة حبريــة 

مبقابــــــل بــــــالتخزين املباشــــــر واملســــــتمر  أوالــــــذين يتعهــــــدون بشــــــكل جمــــــاين  ،املعنــــــويني أوالطبيعيــــــني 

 أو أغــاين أوصــور  أوكتابــات   أومــن أجــل أن يضــعوا حتــت تصــرف اجلمهــور إشــارات  ،تللمعلومــا

معنـوي  أوشـخص طبيعـي  أنـهوعرفـه الفقـه الفرنسـي ب، 2"اسـتقبالهئل وكل ما من طبيعـة املكـان سار 

ئل التقنيــة والــذي ميكــنهم ســاوميــدهم بالو  ،يقــوم بتخــزين الســجالت املعلوماتيــة والتطبيقــات للعمــالء

  .3عة يومياسا 24على مدار  رتنتإلنا املخزون عرب إىلالوصول من خالهلا 

تــوفر للمســتخدم  االجتمــاعيأن مواقــع التواصــل  إىلرأيهــم  االجتــاهســس املؤيــدين هلــذا أوقــد 

ميكـــن أن تعلـــم  وال تتـــدخل يف توريـــده، وال  ،نشـــر احملتـــوى اإللكـــرتوين  عـــرب املوقـــع إمكانيـــةخدمـــة 

 يــتم نشــره بقة علــى مــاســاميكــن هلــا أن تفــرض رقابــة  ره، والمبــدى مشــروعيته مــن عــدمها حلظــة نشــ

 ل عـــن مشـــروعية ســـاوال ي ،حمـــدودة اإليـــواءمتعهـــد  ةمســـؤوليوبنـــاءا علـــى ذلـــك حســـب رأيهـــم فـــإن 

  ومها  العلم بعدم مشروعية احملتوى اإللكرتوين، ويف حالة اثننياملنشور اإللكرتوين إال يف حالتني 

                                                 
ــواء  عبــر اإلنترنــتبوخالفــة حــدة، - 1 جامعــة حممــد  ،قــوق والعلــوم السياســيةجملــة الفكــر،  كليــة احل ،النظــام القــانوني لمتعهــدي اإلي

  .293ص  بسكرة، العدد الرابع، ،خيضر
جملـة احملقـق احمللـي للعلـوم  ،، دراسـة مقارنـة، المسـؤلية العقديـة لمتعهـد اإليـواء المعلومـاتيعباس عبيد شـعواط منصور حامت حمسن، - 2

  .161، ص2016ة الثامنة القانونية والسياسية،جامعة بابل للعلوم القانونية، العدد الثالث السن
 مصــر، مركــز الدراســات العربيــة للنشــر والتوزيــع، ،التجاريــة عبــر اإلنترنــت اإلعالنــات، المســؤلية المدنيــة عــن بســام فنــيش اجلنيــد - 3

  . 460ص
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  .1ع الوصول إليهمن أوعدم إزالته فور العلم به  

 مواقع التواصل االجتماعي مجرد ناشر: االتجاه الثاني-

   طبيعـــي أوكـــل شـــخص " أنـــهلف الـــذكر الناشـــر بســـاال 31/2000رويبو عـــرف التوجيـــه األ        

ين البحـث عـن املعلومـة اآلخـر املؤسسة املعلوماتيـة للتسـهيل عـن  يستخدم مهينغري  أومعنوي مهين 

  اإللكرتوين  يف قانون أدبياتاألمريكي الناشر ل املشرع و ا، وقد تن"إليها الدخول إمكانيةيتيح  أو
  

  .2"رتنتإلناعرب شبكة  تطوير املعلومة اليت يقدمها أوجزئيا عن إنشاء  أو

يف رأينـــــا وبـــــالنظر إىل اخلـــــدمات الـــــيت تقـــــدمها وســـــائل التواصـــــل االجتمـــــاعي، حيـــــث ميكـــــن 

صــور وفيــديوهات ووثــائق، وال تتــدخل إدارة هــذه للمســتخدمني مــن نشــر ملفــا�م االلكرتونيــة مــن 

املواقــع حلظــة نشــرها يف منــع حمتواهــا  إال أ�ــا حتظــر بعــض احملتويــات االلكرتونيــة بعــد إبــالغ املتضــرر 

منهــا عنهــا، وبــذلك فــيمكن تصــنيفها علــى أ�ـــا متعهــد إيــواء، ألن اخلــدمات الــيت تقــدمها تتعـــدى 

  .وظيفة الناشر
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علــى موقــع الفــيس بــوك ) Soissons(دعــوى قضــائية رفعهــا أســقف يــدعى يف االجتــاههــذا  ،يف بــاريس بتدائيــةاالوقــد تبنــت  احملكمــة -* 

والــيت كانـت تتبعــه  ،)العـراة(غــري حمتشـمني  األشـخاص نظـرا لنشـر املوقــع صـورا شخصـية لــه دون إذنـه، حيـث يظهــر يف الصـور جمموعــة مـن

السـخرية منـه، وقـد حكمـت احملكمـة داخل الكنيسـة، ممـا جعـل بعـض املطلعـني علـى املوضـوع، يـردون بتعليقـات تتضـمن عبـارات السـب و 

 اســتندتبتغــرمي املوقــع وإزالــة الصــور معتــربة هــذه التعليقــات إعتــداءا علــى حقوقــه وإخــالال �ــا، وقــد  2010أفريــل 13املــذكورة، بتــاريخ 

يــوفر لزمــت كــل شــخص أوالــيت مــن خالهلــا  ،)LCEN(مــن قــانون الثقــة يف االقتصــاد الرقمــي  6/4حمكمــة بــاريس يف ذالــك علــى املــادة 

وعليـه فـإن موقـع الفـيس بـوك   ،النشـاط إذا كـان غـري مشـروع أواحملتـوى  أوللجمهور خدمة النشر على موقع إلكرتوين إن يزيل املنشورات 

وكـان عليـه إزالتـه فـور علمـه بـه  ،هـذا املضـمون إىلإال أنه يقدم خدمة متكـن اجلمهـور مـن الوصـول  ،احملتوى أوورغم أنه غري مورد للنشاط 

يف مواقـــع التواصــــل  اإلثبــــاتأضــــواء علـــى حجيــــة الرســـائل يف  ،علــــي الســـيد حســــني أبـــو ديـــاب. عـــن د.إخطـــاره بعـــدم مشــــروعيته مت  أو

  .971ص،، املرجع السابقاالجتماعي
 ،ىلو الطبعـة األ ،، املركـز العـريب للنشـر والتوزيـع، مصـردراسـة مقارنـة"المسؤلية المدنية للناشر اإللكترونـي طارق مجعة السيد راشد، - 2

  .34ص،2018سنة 
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  السادسالمطلب 

  حرر اإللكترونيأقسام الم 

الــذي يــتم حتــت حمــرر عــريف وحمــرر رمســي،  فــالرمسي قســمني  إىلن احملــرر بشــكل عــام ينقســم إ

دون خضــوعه إلشــراف  األطــرافضــابط عمــومي، والعــريف هــو الــذي يــتم بــني  أوإشــراف موظــف 

رر وإجراءات الرمسية اليت خيضع هلا احملرر الرمسـي، وكـذلك يصـنف احملـ املوظف العمومي، أوالضابط 

وكنظـريه التقليــدي يقســم احملــرر  علـى أنــه عرفيــا إذا إختلـت أحــد الشــروط القانونيـة للمحــرر الرمســي ،

الفــــــرع (ة لكرتونيــــــعرفيــــــة إ  اترر وحمــــــ  )لفــــــرع االول(االلكــــــرتوين إىل حمــــــررات رمسيــــــة إلكرتونيــــــة ا

  :على الشكل اآليت وهو ما سنوضحه،)الثاني

  :يةالمحررات الرسمية اإللكترون -لو الفرع األ

شــخص  أوهــو الــذي يثبــت فيــه موظــف عــام  ،بقا فــإن احملــرر الرمســي  التقليــديســاكمــا رأينــا 

املقــررة قانونــا ويف  لألوضــاعتلقــاه مــن ذوي الشــأن، طبقــا  أومت علــى يديــه  مكلــف خبدمــة عامــة  مــا

وقــــد اعرتفــــت  ،عليــــه أغلــــب التشــــريعات العربيــــة والغربيــــة اتفقــــتكما ،واختصاصــــهحــــدود ســــلطته 

ت للمحـــرر االلكـــرتوين باملســـاواة يف احلجيـــة مــع نظـــريه التقليـــدي، وســـنبني املقصـــود بـــاحملرر التشــريعا

  )ثانيا( ومدى إنطباق شروطه  على شروط احملرر الرمسي العادي )أوال(االلكرتوين الرمسي 

  

  :المقصود بالمحررات اإللكترونية الرسمية -أوال

ذالـك احملـرر اإللكـرتوين   " أنهب اإللكرتوين دات احملرر الرمسيساعرف الدكتور حممد حممد ال  

     تلقاه من ذوي ما أومت على يديه  ما ،شخص مكلف خبدمة عامة أوالذي يثبت فيه موظف عام 

  .1"واختصاصهالقانونية ويف حدود سلطته  لألوضاعالشأن، وذلك طبقا 

  وضع تعريف حاولو  مصطلح اإللكرتوين، بإضافةوهو نفس تعريف احملرر الرمسي التقليدي،       

  ةـــشخص مكلف خبدم أواليت يتوىل موظف عام  ةــــــــإللكرتونية اــــــــــالكتاب أنهب "آخر حيث وصفه 
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تلقـاه مـن ذوي الشـأن، طبقـا  ما أومت على يديه  عامة إثبا�ا على حمرر إلكرتوين بناء على ما

  .1"واختصاصهالقانونية ويف حدود سلطته  لألوضاع

الضـــابط  أون املوظــف العــام أتعريـــف غــري دقيــق حيـــث  علــى هـــذا التعريــف أنــه مــا يالحــظو 

ـــيت متـــت علـــى يديـــه ،العمـــومي ـــات الوقـــائع القانونيـــة ال ي تلقـــاه مـــن ذوي الشـــأن ذالـــ أو ،يتـــوىل إثب

  . على احملرر توظيف خاطئ إللكرتونيةمصطلح إثبات الكتابة ا واستخدام

شــخص مكلــف  أوه عــن طريــق موظــف عــام بــت فيــثيأنــه حمــرر إلكــرتوين علــى  أيضــا  وعــرف

القانونيــة املقــررة ويف  لألوضــاعطبقــا  ،لقــاه مــن ذوي الشــأن مــات أومت علــى يديــه  مــا ،خبدمــة عامــة

كتابـة إلكرتونيـة مثبتـة    "أنـهب بيـومي حجـازي الفتـاح عبد الدكتور ىوير  ،2واختصاصهحدود سلطته 

ة تـــدخل يف حتريرهـــا موظـــف عـــام خمـــتص لواقعـــة هـــي تصـــرف قـــانوين ترتتـــب عليـــه آثـــار قانونيـــة معينـــ

  3."وبالتايل تثبت حجيتها جتاه الكافة يف البيانات املثبتة فيها

  يف أو ياكل  إلكرتونيااحملرر الذي يتم إنشاؤه : أنهوميكن تعريف احملرر اإللكرتوين الرمسي على       

  أو على يده شخص مكلف خبدمة عامة مامت أويثبت فيه موظف عام  مرحلة من مراحل إنشائه،

تصـــرفات قانونيـــة، يف حـــدود  أومـــن وقــائع  عـــرب شــبكة اتصـــاالت إلكرتونيـــة تلقــاه مـــن ذوي الشـــأن

  .ضاع املقررة قانوناو واأل ووفقا للشروط ،واختصاصهسلطته 

علــــى المحــــرر الرســــمي  العــــادي  شــــروط المحــــرر الرســــمي انطبــــاقمــــدى -ثانيــــا  

  :اإللكتروني

  أغلب ة توافرهاعلى إلزامي اتفقت ،قوم على شروط ثالثمن املسلم به أن احملرر الرمسي ي

  وسلطته اختصاصهمكلف خبدمة عامة،  ويف حدود  أوالقوانني وهي صدوره من موظف عام 
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 ،جامعــة بريزيــت ،كلية الدراســات العليــا،، رســالة ماجســتري)دراســة مقارنــة(،الســندات الرســمية اإللكترونيــة ،أمحــد عزمــي احلــروب - 2

 ،القـاهرة جامعـة ،سـويف بـين جامعـة ،احلقـوق كليـة ،كترونيـةلاإل للمسـتندات القانونيـة ةالحجيـ ،علـي حممـد فلسـطني، عـن مجـال

  .65ص ،2004
 دولة يف ةلكرتونياإل للتجارة القانوين النظام ،الثاين الكتاب ،العربية كترونيةلاإل التجارة في مقدمة ،بيومي حجازي الفتاح عبد - 3

  .41 ص ، 2003 ،وىلاأل الطبعة ،عياجلام الفكر دار ،املتحدة العربية اإلمارات
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  .ضاع القانونية يف إنشائهو وثالثا مراعاة األ

وجــود فــراغ  إىلأدى  ه،ن غيــاب نــص تشــريعي للمحــرر اإللكــرتوين الرمســي، يوضــح  شــروطوأ

ؤل حـول سـايطـرح الت ،إللكرتونيـةهذا النوع من السندات ا إىلأن عدم إشارة التشريعات إذ  ،قانوين

رمسيــة وأخــرى عرفيــة، لكــن توجهــات التشــريعات لوضــع شـــروط  صــحة وجــود مســتندات إلكرتونيــة

إذ  ،واملتمثلة يف الكتابة والتوقيع والتصـديق يف بعـض العقـود ،احلجية على السند اإللكرتوين إلضفاء

يعـين أن هـذه اجلهـات واملمثلـة  يف  التصـديق تقـوم بـه جهـات تصـديق رمسيـة، وهـو مـا أويق أن التوث

   1.القائم خبدمة عامة أوكاتب العدل يف بعض التشريعات، هو املوظف   أواملوثق  

  املوظف بإصدار احملرر اإللكرتوين الرمسي ختصاصابان واملتعلقان اآلخر وبالتايل فإن الشرطان       

 شـــرطان مـــن املســـلم �مـــا يف ،ضـــاع القانونيـــة يف إنشـــائه، كمـــا مت التعـــرض هلمـــا ســـلفاو األو مراعـــاة 

  .إضفاء الرمسية على احملرر اإللكرتوين كما يف احملرر التقليدي 

  :بوسائل إلكترونيةالمحررات العرفية  إبرام إمكانية - الفرع الثاني

احملـرر الـذي مل يـتم أمـام  أو ،صـفة الرمسيـةاحملـرر الـذي لـيس لـه ال أنـهلنا احملرر العـريف ورأينـا و اتن

يشــمل  بصــمته، وقــد ال أومكلــف خبدمــة عامــة، وقــد يشــمل توقيــع مــن صــدر عنــه  أوموظــف عــام 

ئل املوقعــة والغــري املوقعــة والربقيــات ســااإللكــرتوين كمــا رأينــا عديــدة وتشــمل الر  ذلــك  و صــور احملــرر

  .اخل ...والدفاتر التجارية

مت  أنـهسـيان الكتابـة والتوقيـع،  ومبـا سايتكـون مـن عنصـران أ  لإلثباتيف املعد أن احملرر العر  األصلف

 ال أنـــهف والتوقيـــع اإللكـــرتوين مـــن قبـــل التشـــريعات الوطنيـــة والدوليـــة، إللكرتونيـــةبالكتابـــة ا االعـــرتاف

وجود حمرر الكرتوين عريف مادام قائما على هاتني الشرطني، لكن هنـاك إشـكالية ميكـن  إنكارميكن 

    2تنشأ يف التشريعات اليت تشرتط تعدد النسخ يف العقود امللزمة جلانبني مثل املشرع الفرنسي نأ

                                                 
  .80ص ،رجع سابقم حسن فضالة موسى،  - 1
  . 1376/1املادة   03/01/2018، املؤرخ يف القانون المدني الفرنسي، حسب التعديل األخيرأنظر  - 2

"L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il 
a été fait enautant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les 

parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé."  
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تعـددت  إذاتكـون صـحيحة إال  راق العرفية اليت تثبت عقودا  ملزمة جلـانبني الو واليت تقضي بأن األ

  نســخةوجيــب أن يــذكر يف كــل  ،بقــدر تعــدد أطــراف العقــد ذوي املصــاحل املســتقلة األصــليةنســخها 

تطـرح أي إشـكال، حيـث ميكـن إجنـاز  لنسـخ الورقيـة الفا ،عدد النسخ  اليت حررت من هـذا السـند

 إللكرتونيـةميكن متييزها من الصورة املأخوذة عنها، لكن يف جمال  العقود العرفية ا ،عدة نسخ أصلية

 إللكرتونيــــةيـــة اإذ أن التقن ،غــــري أصـــلية أولة أن النســـخ أصـــلية ســـاميكـــن طــــرح م امللزمـــة جلـــانبني ال

ميكــن التمييـــز  ال األصــليةاحملــرر اإللكـــرتوين العــريف بعــدد غـــري حمــدود مــن النســـخ  خســا ستنابتســمح 

بإعفــاء احملــرر اإللكــرتوين العــريف مــن هــذا الشــرط وعــدم ضــرورة تطبيقــه،  أدى إىل املطالبــةممــا  ،بينهــا

يف احلق علـى  ألطرافاي ساو تعدد النسخ هي ت اشرتاطوذلك لعدم جدواه، حيث أن احلكمة من 

احلصول على نسخة أصلية من العقـد توثـق حقـوقهم، ودلـيال يسـتخدم يف حالـة نشـوء نـزاع، إال أن 

هناك مشروع  تعـديل  اإلشكال، لذلك وحلل هذا إللكرتونيةهذه الشرط عدمي الفائدة يف احملررات ا

ئل ســـالعقــود الــيت تــربم بو فقــرة تســتثين ا بإضــافة ،مــن قــانون أصــول احملاكمــات اللبنــاين 152املــادة 

  .1إلكرتونية من هذا الشرط 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
لكــــــرتوين للمعلوماتيــــــة، ، موقــــــع املرجــــــع اإلحجيــــــة المحــــــرر اإللكترونــــــي فــــــي باإلثبــــــات المــــــدنيأمــــــل كــــــاظم كــــــرمي الصــــــدام،  -1

http://almerja.net/reading.php?idm=73326علـــى الســـاعة 18/12/2018اإلطـــالع علـــى املوقـــع يـــوم  ، تـــاريخ ،

22:00.  
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  :الفصل الثاني

 في اإلثبات لمحرر اإللكترونيل القانونيةالقيمة 

ئل املســـــتخدمة يف إثبـــــات ســـــاالو  أهـــــمالورقيـــــة مـــــن  أوكانـــــت وال زالـــــت الكتابـــــة  التقليديـــــة 

الثقـة واألمـان يف املتعـاملني  جتاريـة،وذلك لقو�ـا يف بعـث  أوكانـت مدنيـة   سواءً  ،التصرفات القانونية

إزالتهــا دون تــرك أثــر أمــر  أوفتعــديلها  ،متتــاز بالثبــات إللكرتونيــةا وعلــى خــالف الكتابــة اأ�ــحيــث 

ســية يف ساو الــيت تفــرض طبيعتهــا التقنيــة بعــض احل  إللكرتونيــة،غايــة يف الصــعوبة، عكــس الكتابــة ا

مـــع احملـــررات  مقارنـــةقو�ـــا الثبوتيـــة  التعامـــل معهـــا ممـــا جعـــل بعـــض الفقـــه والتشـــريعات تشـــكك يف 

راق الرمسيـة والعرفيـة و حبجيـة األ مسـاواةعليهـا احلجيـة الكاملـة  اآلخـرالتقليدية، بينمـا أضـفى الـبعض 

  .العادية

مـــن  إللكرتونيـــةهـــي الضــمانات الـــيت أصـــبحت تتــوافر عليهـــا احملــررات ا ســاواةس هـــذه املســاوأ

ومحايتهـا مـن خمـاطر التزويـر  ،ل هـذا النـوع مـن احملـرراتسـاالتقنيـة العاليـة يف حفـظ وإر  اعتمـادخالل 

يف  سـواءً    ،والتعديل والتلف، كما أن  أغلب التشريعات ا�يـزة هلـذه احلجيـة قيـد�ا بشـروط  معينـة

فمــا مــدى  ،صــورها جعلــت إلزاميــة توفرهــا نقطــة فاصــلة علــى قو�ــا الثبوتيــة أوأصــل هــذه احملــررات 

، وما موقف التشريعات من حجيتها وحجيـة الصـور ؟لعريف والرمسيحجية هذه احملررات، بقسميها ا

 احملــررحجيــة خــاص  )األولالمبحــث ( : مبحثــني إىل، لــذا فقــد قســمنا هــذا الفصــل ؟املنبثقــة عنهــا

ــاني(بينمــا  ، مقارنــة حبجيــة احملــرر العــادي الرمســي اإللكــرتوين  احملــررات حجيــةســنبني  )المبحــث الث

دائهـــا لوظيفـــة احملـــررات العرفيـــة التقليديـــة  ، كمـــا ســـنبني أيضـــا  حـــدود ومـــدى أ العرفيـــة االلكرتونيـــة

            :كما يلي   )لثالمبحث الثا(حجية اإلثبات باحملرر االلكرتوين يف
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   المبحث األول

  العادي الرسمي المحررمقارنة بحجية  الرسمي اإللكتروني المحررحجية 

وخصوصــــا العقـــود الــــيت مت إبرامهــــا أمــــام   ،اإلثبــــاتللكتابـــة قيمــــة قانونيــــة، وحجيـــة بالغــــة يف 

، إذ أن اإلثبـاتحيث تعتـرب أقـوى دليـل يف  بت الصفة الرمسيةسواليت إكت ضابط عمومي أوموظف 

صــنة ضــد كــل مــن مســة توثيقيــة جيعلهــا حم اكتســبتهملــا  ،خاصــة إجــراءاتضــدها يتطلــب  االحتجــاج

كمـــا   إللكرتونيـــةفـــال جيـــوز الطعـــن فيهـــا إال بـــالتزوير، وطبيعـــة احملـــررات الرمسيـــة ا ،إنكـــار مـــن اخلصـــوم

ت بينهمـا سـاو أسلفنا طبيعة خاصة ختتلف عن احملررات الورقية، إال أن التشريعات الدولية والوطنيـة 

مـدى تعادهلـا الـوظيفي مـع لذا وقبـل التعـرض هلـذه احلجيـة و  ؟مدى توافق حجيتهما افم ،يف احلجية

مطلــب (يف  اإلثبــاتل مــدى حجيــة احملــرر الرمســي التقليــدي يف و اســوف نتنــ ،حجيــة احملــرر الرمســي

  :على التفصيل التايل  )مطلب ثان(احملرر الرمسي االلكرتوين يف  ى توافر هذه احلجية يف دوم )أول

  لو المطلب األ

 اإلثباتالرسمي التقليدي  في  المحررحجية 

ويصــبح  ،يكتســب الصــفة الرمسيــة أنــهالســند ف أوبقة الــذكر يف احملــرر ســاافرت الشــروط التــو  إذا

، ومنيــز يف تقيــيم حجيــة احملــرر ، ال ميكــن إنكارهــا إال بــالطعن بــالتزويراإلثبــاتقانونيــة يف ذو حجيــة 

 الفـرع(، وحجيـة صـورة احملـرر الرمسـي )الفـرع األول(الرمسي العـادي بـني حجيـة أصـل احملـرر الرمسـي 

 .)الثاني

  حجية أصل المحرر الرسمي - لو الفرع األ

الميكـن الطعـن فيهـا إال   قانونية اكتسـبها مـن طريقـة إنشـائه اإللكرتوين حجيةللمحرر الرمسي 

  بالتزوير، فصفة الرمسية اليت يكتسبها من تدخل املوظف العام أو الضابط العمومي يف إنشائه
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وحجيــة فيــه مبــا دون فيــه مــن  )أوال( ري ذو مصــلحةالعالقــة والغــ طــرافألبالنســبة جتعــل لــه حجيــة  

  .) ثانيا(تابيان

  :حجية المحرر الرسمي بالنسبة لألشخاص-أوال 

 احملـــرر الـــذي لـــه صـــفة الرمسيـــة، حجـــة قانونيـــة ال ميكـــن أون الوثيقـــة أ عتـــرب املشـــرع اجلزائـــريإ

حجـــة علـــى  أنـــها ، كمـــ1بـــالطعن بـــالتزوير، وهـــو نافـــذ علـــى كامـــل الـــرتاب الـــوطين حجيتـــه إال إنكـــار

اإلشــارة شــرط ان  حــىت وإن مل يعــرب فيــه إال ببيانــات علــى ســبيل 2وورثــتهم وذوي الشــأن، األطــراف

  .3عالقة مباشرة مع اإلجراء هه البيانات كونت

داخـــل الـــرتاب  األشـــخاصن للمحـــرر الرمســـي يف التشـــريع اجلزائـــري حجـــة علـــى كـــل أفيتبـــني 

خلفهـم العـام واملوصـى  أو مممن وقعت مـنهم يف حضـورهمبا دون فيها حمررها وذوي الشأن  ،الوطين

 األمـــروهــو نفــس ،4اخللــف اخلــاص والـــدائنني الشخصــني ألطــراف التصــرف أوهلــم جبــزء مــن الرتكــة 

  .6اإلمارايتوحذا حذوهم املشرع  5األرديناعتمده  املشرع  الذي

                                                 
 العقد الرمسي حجـة حـىت يثبـت تزويـره ويعتـرب يعترب ما ورد يف "املتضمن القانون املدين  75-78األمرمن  5مكرر  324تنص املادة  -1

  "نافذا يف كامل الرتاب الوطين
املتعاقــدة وورثــتهم  األطــرافاملــربم بــني  االتفــاقيعتــرب العقــد الرمســي حجــة حملتــوى "الســابق  األمــرمــن نفــس املــادة مــن  6وتــنص الفقــرة  -2

  "وذوي الشأن
انـات علـى سـبيل يال ببإرب العقد الرمسي حجة بني أطراف حـىت ولـو مل يعـرب فيـه يعت ":األمرمن نفس املادة، من نفس  7وتنص الفقرة  -3

  "اإلجراءاإلشارة، شريطة أن يكون لذلك عالقة مباشرة مع 
  .78.79ص ،رجع سابقمحممد حزيط، ،  -4
-1 "200، ص17/05/1952،بتـــاريخ 1108اجلريـــدة الرمسيـــة رقـــم   ،1952لســـنة 30قـــانون البيانـــات رقـــم مـــن  07املـــادة  -5

، أ وقـع مـن اختصاصـهماديـة قـام �ـا املوظـف العـام يف حـدود  أفعـالسناد الرمسية املنظمة حجة على الناس كافة مبا دون فيها من تكون األ

ن بيانـــات فيعتـــرب مـــمـــا ورد علـــى لســـان ذوي الشـــأن  أمـــا -2 ،ذوي الشـــأن يف حضـــوره وذلـــك مـــامل  يتبـــني تزويرهـــا بـــالطرق املقـــررة قانونـــا

 االعاديـة فـال مفعـول هلـ اإلسـناد أوالرمسيـة  اإلسـنادا تعـديل الـيت يـراد �ـ ةراق السـريو األ وأمـا -3 وم الدليل على ما خيالفه،صحيحا حىت يق

  "من موقعيها إال
اجلريـدة  اإلمـارايت،يف املعـامالت املدنيـة والتجاريـة   اإلثبـاتبشـأن إصـدار قـانون  1992لسـنة  10تحاديالقانون اإلمـن  07املادة  -6

 أواحملـــررات الرمسيـــة هـــي الـــيت يثبـــت فيهـــا موظـــف عـــام  -1"25/1/1992بتـــاريخ  ،الســـنة الثانيـــة والعشـــرين ،كـــرر  233رمسيـــة العـــدد ال

ضــــاع القانونيــــة ويف حــــدود ســــلطته و مــــا تلقــــاه مــــن ذوي الشــــأن وذلــــك طبقــــاً لأل أوشــــخص مكلــــف خبدمــــة عامــــة، مــــا مت علــــى يديــــه 
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  :حجية المحرر الرسمي من حيث الموضوع - ثانيا

    :لفا نوعني من الوقائعساي كما أشرنا إليه يثبت املوظف يف احملرر الرمس

الوقــائع الــيت متــت علــى يــده وحتــت بصــره  وهــي الوقــائع الــيت صــدرت مــن ذوي :النــوع األول -1

  .1بالتزوير الشأن أمامه أو الوقائع اليت صدرت منه، وهلا حجية مطلقة ال يتم الطعن فيها إال

ومل تــتم حتــت يــده أو  ،ن حيــث مسعهــا مــنهمالوقــائع الــيت تلقاهــا مــن ذوي الشــأ: النــوع الثــاني-2

  .2نظره، واليت ميكن دحضها وإثبات عكسها

  :حجية صورة المحرر الرسمي - الفرع الثاني

  واليت ال حتمل التوقيعات، فاحملرر الرمسي يتم  األصليةاملقصود بصورة احملرر هي النسخة الغري 

  والضابط العمومي لدى األطرافت الذي حيمل توقيعا األصلحتريره من أصل وصورة، فيتم حفظ 

                                                                                                                                                    

صـــفة رمسيـــة فـــال يكـــون هلـــا إال قيمـــة احملـــررات العرفيـــة مـــىت كـــان ذوو الشـــأن قـــد وقعوهـــا فـــإذا مل تكســـب هـــذه احملـــررات  -2 .واختصاصـــه

    ."ببصمات أصابعهم أوبأختامهـم  أوبإمضاءا�ـم 
 1084صفحة رقم  28مكتب فىن  41لسنة ،  0019الطعن رقم وقد قضت حمكمة النقض املصرية بذلك يف  -1

 .1977-04-27بتاريخ 

 إثبات: املوضوع 

 راق الرمسيةو حجية األ: الفرعي املوضوع 

 1: فقرة رقم 

 وراقة املقررة لألـــــــأن احلجي –من القانون املدىن  391ادة ـــــــــــاملقابلة للم – 1968لسنة  25قانون اإلثبات رقم من  11مفاد املادة 

ه و ـــــــعنهم ىف حدود سلطتتلقاه  أون ذوى الشأن شاهد حصوله م أوالرمسية تقتصر على ما ورد �ا من بيانات تتعلق مبا قام به حمررها 

 أول هذه احلجية البيانات اخلارجة عن احلدود و ايتن و من مث ال ،تبعاً ملا ىف إنكارها من مساس باألمانة و الثقة املتوافرين فيه ،اختصاصه

ية ال يعطيها قوة خاصة ىف ذا�ا بالنسبة حلقيقة ألن إثبا�ا ىف ورقة رمس ،ما تعلق مبدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات

  . اإلثباتالقواعد العامة ىف  إىلعدم صحتها  أوفريجع ىف أمر صحتها  ،وقوعها
وحيــث ....... رم -قضــية أأ ضــد س س  " 29/03/2000بتــاريخ  190541قرارهــا يــا اجلزائريــة يف لوهـذا مــا أكدتــه احملكمــة الع-2

أي فيمـا بـني املتعاقـدين وبالنسـبة للغـري معـا فإنـه  ،حجية علـى النـاس كافـة اإلثباتجية الورقة الرمسية يف فضال عن ذلك فإنه إذا  كانت ح

جيــب التفرقــة بــني الوقــائع الــيت أثبتهــا املوثــق ممــا جــرى حتــت مسعــه وبصــره والــيت فيهــا مســاس بأمانــة املوثــق وهــذه حجيتهــا مطلقــة وال جيــوز 

 إىلالوقائع اليت ينقلها عن ذوي الشأن فيجوز الطعن فيها عن طريـق إثبـات عكسـها دون حاجـة  أماعن طريق الطعن بالتزوير  إالإنكارها 

  .154ص ،2000سنة  ،لو العدد األ ،، ا�لة القضائية".....ة ذا�ا بطريق التزويرقالطعن يف الور 
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  .2ويسلم لذوي الشأن صورة منه ،1األخريهذا 

مــــىت   اإلثبـــاتيف  األصــــلللصــــورة حجيـــة  واألردين، واإلمـــارايت وقـــد أعطــــى املشـــرع اجلزائــــري 

كانت  مطابقة لألصل، ومـىت كـان مظهرهـا اخلـارجي ال يـدع جمـاال للشـك يف مطابقتهـا لألصـل ومل 

  .ذلك، شريطة أن يقوم �ذه املطابقة موظف عمومي ويشهد على صحتها ينازع أحد الطرفني  يف

 )ثانيـا (موجـودغـري  أو )أوال( موجود األصلما كان  إذاويفرق القانون يف حجية الصورة يف ما بني 

  :وسنبني ذالك يف ما يأيت

  :أصل الورقة الرسميةحالة وجود حجيتها في –أوال 

  يف احلجية  يف حالة وجود احملرر  األصلورة احملرر بص مساواةأغلب التشريعات على  اتفقت 

 مـــن 09واملـــادة  3ج.م.مـــن ق 325ي، مـــىت تـــوافرت بعـــض الشـــروط حيـــث أكـــدت املـــادة األصـــل

علــى 5األردين،مـن قــانون البيانــات  08، واملــادة 4يف املــواد املدنيـة والتجاريــة اإلمــارايت اإلثبــاتقـانون 

وتعتــرب  ،موجــودا  وبقــدر مطابقتهــا لــه األصــلكــان هــذا   ذاإ، األصــلاحملــرر الرمســي حجيــة  أن لصــورة

  . قائمة مامل ينازع أحد الطرفني يف ذلك هذه املطابقة

                                                 
يتـوىل املوثـق حفـظ العقـود الـيت  "ملوثـق املتضمن تنظيم مهنـة ا 20/02/2006مؤرخ يف  02-06من القانون رقم  10تنص املادة  - 1

يداع ويسهر على تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها قانونـا السـيما تسـجيل وإعـالن ونشـر وشـهر العقـود يف اآلجـال يتسلمها لإل أوحيررها 

  ."احملددة قانونا
بتسـليم نسـخ تنفيذيـة للعقـود  ،لقـانونيقـوم املوثـق ضـمن الشـروط املنصـوص عليهـا يف ا"مـن نفـس القـانون علـى أن  11وتـنص املـادة - 2

  "...املستخرجات أونسخ عادية منها  أواليت حيررها 
فوتوغرافيـة تكـون  أوإذا كـان أصـل الورقـة الرمسيـة موجـودا، فـإن صـور�ا الرمسيـة خطيـة كانـت   : 325املـادة "ج.م.قمـن  325املـادة - 3

 .حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لألصل

  ".مطابقة لألصل ما مل ينازع يف ذلك أحد الطرفني، فإن وقع تنازع ففي هذه احلالة تراجع الصورة على األصلتعترب الصورة  و
إذا كان أصل احملرر الرمسي موجوداً فـإن صـورته "، مرجع سابق في المواد المدنية والتجارية اإلماراتي قانون اإلثباتمن  09املادة  - 4

وتعترب الصـورة مطابقـة لألصـل مـا مل ينـازع ىف ذلـك  تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لألصلالرمسية خطية كانت أو فوتوغرافية 

  ." ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على األصلأحد 
  حجية صورة السندات الرمسية بوجود األصل"، مرجع سابق قانون البيانات األردنيمن  08املادة - 5

 .داً، فإن صورته خطية كانت أو فوتوستاتية أو غريها، تكون هلا قوة السند الرمسي األصليإذا كان أصل السند الرمسي موجو  .1

  ."تعترب الصورة مطابقة لألصل، ما مل ينازع يف ذلك أحد الطرفني، ويف هذه احلالة تراجع الصورة على األصل
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  :الرسمية حالة عدم وجود أصل الورقةحجيتها في  - ثانيا

كقـــوة  عـــن إرادة الضـــابط العمـــومي ةخارجـــاألصـــلي لظـــروف احملـــرر  أوقـــد  تفقـــد الورقـــة     

ج ويقابلهمـا املـادة .م.من ق 326ر الزمن والقدم وقد عاجلت املادة ب مرو بأن تتلف بس أوقاهرة 

ــــة  10، واملــــاد ة 1األردينمــــن قــــانون البيانــــات  13 ــــات يف املــــواد املدنيــــة والتجاري مــــن قــــانون اإلثب

      :بني ثالثة فروض ،  حيث مت التفريق2اإلمارايت

  :حجية الصورة الرسمية األصلية-1

  أو كانت خطية  سواءً  ،ي بواسطة موظف عام خمتصاألصلرر وهي املنسوخة مباشرة من احمل

 حجيــة تاليـة هلــا، ويف هــذه احلـال يكــون هلــا أوىل أو صـورة فوتوغرافيــة، كمــا يسـتوي أن تكــون صــورة 

  .3مىت كان مظهرها اخلارجي يؤكد مطابقتها لألصل ألصلا

تنـازع ففـي هـذه  فـإن وقـع ،وتعترب الصورة مطابقة لألصل مـامل ينـازع يف ذلـك أحـد الطـرفني "

  .4"األصلاحلالة تراجع الصورة على 

الضــابط العمــومي وقــد تكــون  صــورة  أوبواســطة املوظــف العــام  وهــذا النســخ أو النقــل يكــون

طـراف العالقـة فقـط، وال تسـلم إال مـرة واحـدة أل وال تنفيذيـة، وهـي الـيت يـدمغ عليهـا خبـتم الدولـة،

، ومبوجب أمر صادر مـن رئـيس احملكمـة الـيت يوجـد يةاستثنائتسلم نسخة ثانية منها إال يف حاالت 

                                                 
 9 ةاملاد ،سابق ، مرجعقانون البيانات األردين - 1

 -:الرمسي كانت الصورة اخلطية أو الفوتوغرافية حجة على الوجه اآليتإذا مل يوجد أصل السند  -" 

يكـــون للصـــورة األوىل قـــوة األصـــل إذا صـــدرت عـــن موظـــف عـــام خمـــتص وكـــان مظهرهـــا اخلـــارجي ال يتطـــرق معـــه الشـــك يف مطابقتهـــا .1

  .لألصل

ا صـــدرت عــن موظـــف عــام خمـــتص يصــادق علـــى ويكــون للصـــورة اخلطيــة أو الفوتوغرافيـــة املــأخوذة مـــن الصــورة األوىل نفـــس القــوة إذ -2

مطابقتها لألصل الذي أخذت منه وجيوز لكـل مـن الطـرفني أن يطلـب مراجعـة هـذه الصـورة علـى األوىل علـى أن تـتم املراجعـة يف مواجهـة 

 . اخلصوم

  ". أما الصورة املأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن االستئناس �ا تبعاً للظروف. 3

.نفسهرجع امل، في المواد المدنية والتجارية األماراتي اإلثبات نمن قانو 10المادة  - 2
  

  .63ص ،سابقرجع محممد صربي السعدي، -  3
  .83ص ، رجع سابقمحممد حزيط، - 4
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بأصــل الوثيقــة،   األمــرالضــابط العمــومي، ويرفــق هــذا  أومكتــب املوظــف العــام  اختصاصــهيف دائــرة 

  اجلزائري  من قانون املنظم ملهنة املوثق 2ف 32كما هو منصوص عليه يف املادة 

  ، وال تكوناألصلوذة مباشرة من تنفيذية، إذ تكون مأخ األصليةتكون صورة الوثيقة  وقد ال

وعنـد تسـليمها حيـرر الضـابط  ،ممهورة بالصيغة التنفيذية وال حتمل خـتم الدولـة، تسـلم لـذوي الشـأن

 يالبسـيطة، وهـ األصـليةقد سـلمت نسـخة منهـا، وهنـاك أيضـا الصـورة  أنهالعمومي يف أصل السند 

صــحاب ى ذلك،وتســلم أيضــا أللكــن بعــد التوثيــق، وبعــد مــرور مــدة زمنيــة علــ األصــلمــأخوذة مــن 

العالقــــة فقــــط، وصــــورة ثالثــــة  وهــــي الــــيت يــــتم تــــدوينها حبضــــور قــــاض منتــــدب يف حالــــة الشــــك يف 

ســـفل، ويوقـــع عليهـــا أيضـــا ضـــابط عمـــومي وكاتـــب والـــذي يؤشـــر عليهـــا يف األ مطابقتهـــا لألصـــلية،

  .1األصلملف الدعوى فتأخذ حكم  إىلالضبط، حيث تضم 

 يدع جمال للريبة يف كان شكلها اخلارجي ومضمو�ا ال  صل،إذااألتكون هلذه الصور حجية و 

حمـــو فتســـقط  أوكشـــط   أوعلـــى حشـــو  احتـــوت، أمـــا إن كانـــت غـــري ذلـــك كـــأن األصـــلمطابقتهـــا ب

  .2حجيتها

  :األصليةحجية الصورة الرسمية المأخوذة من الصورة -2

 األوىلالصـورة  ا ليسـتأ�ـأي  ،حبضـور موظـف عـام األصـليةوهي الصورة املنقولة من الصـورة 

 2ف 125وهـــو مانصـــت عليـــه املـــادة  ،األصـــللكـــن حتـــوز حجيـــة  مباشـــرة، األصـــلومل تنقـــل مـــن 

  .3لفة الذكرساال

  :حجية الصورة الرسمية للصورة المأخوذة عن الصورة األصلية -3

وال  ،األصـلتكـون مـأخوذة عـن  بطريقـة غـري مباشـرة، أي ال األصـلوهـي الصـورة الثالثـة عـن 

، وهذه الصورة الثالثـة لـيس األصلبل مأخوذة عن الصورة اليت أخذت عن صورة  لاألصعن صورة 

                                                 

  .142ص ،سابق  رجعمرمحان يوسف ،  1-

.84ص ،مرجع سابق،، حممد حزيط -2  

  .64ص ،مرجع سابق ، حممد صربي السعدي 3-



 اإلثباتالمحرر اإللكتروني وحجيته في :الباب االول 
 

 

 
141 

، لكــن ميكـــن أن يأخــذ �ـــا القاضــي كقرينـــة ســـتئناسااليعتـــد �ــا إال علـــى ســبيل  يــة والأي حج اهلــ

  .1قضائية يستنبط منها حكمه

  المطلب الثاني

  حجية المحررات اإللكترونية الرسمية في اإلثبات

مببـــدأ  حيـــث أقـــر لـــه رتوين علـــى االعـــرتاف التشـــريعي حبجيتـــه يف اإلثبـــات،حـــاز احملـــرر اإللكـــ

 العـاديحجية احملـرر  األخريأكسبت  هذا  والتعادل الوظيفي يف القوة الثبوتية للمحرر اإللكرتوين، 

لكن حجية احملرر العادي تتفاوت حسب نـوع احملـرر، فـالبنظر إىل أقسـام  ،كان مستويف الشروط  إذا

لفنا فإن احملرر الرمسي بتوافر شروطه له حجيـة قاطعـة بالنسـبة لألشـخاص، ومـن حيـث احملرر كما أس

وملعرفة مدى توافر هذه األحكام يف نظـريه االلكـرتوين سـوف نسـعى  املوضوع، خبالف احملرر العريف،

الشــروط اخلاصــة لصــحة  و ، )الفــرع األول( مــدى تــوافر الصــفة الرمسيــة يف احملــرر اإللكــرتوينملعرفــة 

 اإلثبـــاتقـــوة حجيـــة أصـــل احملـــرر اإللكـــرتوين الرمســـي يف  ،و)الفـــرع الثـــاني(رر الرمســـي اإللكـــرتويناحملـــ

  : كما يأيت)الرابعالفرع (حجية صورة احملرر اإللكرتوين الرمسي ، و)الثالثالفرع (

  :الرسمية في المحرر اإللكترونيب االعتراف الفقهي والتشريعي –ل و الفرع األ

إللكــــرتوين كمــــا ذكرنــــا ســــلفا بتــــوفر شــــروط وعناصــــر معينــــة، حيــــث تثبــــت الرمسيــــة للمحــــرر ا

اليت أقرها القـانون، وهـي  لألوضاعضابط عمومي خمتص، وفقا  أويستوجب حتريره على يد موظف 

الشــروط الــيت يتطلبهــا القــانون يف نظــريه الــورقي الرمســي، والــذي أكســبته خمتلــف التشــريعات الوطنيــة 

ل وللصــورة يف حــاالت معينــة فمــا مــدى متاثــل ذلــك يف احملــرر صــتثبــت لأل ،والدوليــة حجيــة قاطعــة

اإللكـرتوين  حـول حجيـة احملـرر )ثانيا(والتشريعات )أوال(إشكال يف الفقه ؟ مما أثاراإللكرتوين الرمسي

  .تعادله الوظيفي يف احلجية مع احملرر الرمسي التقليدي إمكانيةالرمسي ومدى 

  

  

                                                 

  .85 ص ، سابقالرجع نفس املحممد حزيط،  1-
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  :اإللكترونية موقف الفقه من الرسمية في العقود - أوال

ومــنهم مــن يــرى بأ�ــا ميكــن أن  يــرى اجتــاه فقهــي بــأن احملــررات االلكرتونيــة هــي حمــررات عرفيــة

  .تكتسب الصفة الرمسية، فيما تباينت اآلراء حول التعادل الوظيفي بني النوعني يف احلجية

  :عامة تأخذ حكم المحررات العرفية بصفة إللكترونيةاالمحررات  -1

أن الصــفة الرمسيـــة للمحـــرر اإللكــرتوين صـــعبة التحقيـــق  د حممـــد الســـاداتالـــدكتور حممــيــرى 

 الضــابط العمــومي أوالعقــود تتطلــب احلضــور املــادي للموظــف،  أوالرمسيــة يف احملــررات  ألنوذلــك 

املعاملـة يكـون كـل واحـد  أوإلكرتونية عن بعـد، وأطـراف العقـد  إنشاءه بوسيلةاحملرر اإللكرتوين يتم 

  .1وعن املوظف الرمسي اآلخرلف عن منهم يف مكان خمت

قـد تكـون صـادرة مباشـرة مـن اجلهـات واهليئـات  إللكرتونيـةوهذا الرأي مردود إذ أن احملـررات ا

 يف إطار الصفقات العمومية، كما أن اإلداراتكعقود الزواج والعقود اليت تربمها   ،احلكومية الرمسية

  إللكرتونيةق املعامالت اجهات توثيق رمسية لتوثيق وتصدي استحدثتالتشريعات 

  :محرر اإللكتروني التوفر الصفة الرسمية في  إمكانية -2

أن تنظــيم احملــرر الرمســي اإللكــرتوين ممكــن، وأن التعاقــد  الــدكتور عــادل أبــو هشــيمة حوتــهيــرى       

 إذايف ظـل تـوافر التقنيـات احلديثـة احملميـة بـأقوى بـرامج احلمايـة والتشـفري، فـ يثري إشكال عن بعد ال

 اعتمــادمــا كــان هنــاك موثــق حكــومي يف حمكمــة مــن احملــاكم، يف مكتــب كاتــب العــدل الــذي لديــه 

، فــيمكن إنرتنــت، وفــق الشــروط املنصــوص عليهــا قانونــا، ومــرتبط بشــبكة املوثــقبــالتوقيع اإللكــرتوين 

جهــــاز  إىلبــــني أطــــراف العالقــــة مــــن خــــالل إدخــــال منــــوذج احملــــرر اإللكــــرتوين  اتصــــالربــــط عمليــــة 

الفــوري،  االتصــالعــن طريــق أجهــزة املاســح الضــوئي، وبتقنيــة  رتنــتإلناومبيــوتر، املربــوط بشــبكة الك

تزامنـــا مـــع موثـــق آخـــر، والـــذي  اآليلوالـــذي ميكـــن مـــن خاللـــه عـــرض احملـــرر علـــى شاشـــة احلاســـب 

الشــهود فيــتمكن اجلميــع مــن االطــالع علــى احملــرر الرمســي يف وقــت  أويتواجــد لديــه أطــراف العالقــة 

  والشهود بالتوقيع املؤمن  األطرافيقوم  إللكرتونيةإدخال التواقيع ا ئل ساوعن طريق و  ،واحد
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، وبــذلك يتــوفر شــرط اآلخــرتصــديق معتمــدة وأمــام املوثــق احلكــومي يف الطــرف  واملصــدق مــن جهــة

 ضابط عمومي وبتحقيق ذلـك يكتسـب احملـرر اإللكـرتوين صـفة الرمسيـة أوإمتام املعاملة أمام موظف 

  .1سبه حجية احملرر الرمسي التقليديواليت تك

  عقود أوكانت قرارات   سواءً أبعد من ذلك، حيث يرى أن املستندات  إىل 2وذهب البعض  

مصادقة أي جهـة رمسيـة ككاتـب  إىلحتتاج  ال ،مؤمناً  إلكرتونياً اخل، واليت حتمل توقيعا ...ئل سار  أو

 .التوثيق إمكانيةنا ا صادرة من جهة خمول هلا قانو أل� ،ضابط عمومي أوعدل 

  ::الرسمي التقليدي والمحررالمحرر اإللكتروني الرسمي  مساواة حجيةموقف الفقه من  -3

الالماديـة تفقـدها بعـض ضـروريات احملـررات  إللكرتونيـةأن طبيعة البيانـات ا  إىل 3البعض يرى

 وهـو الثبـات فهـي صفات احملرر الكتايب أهميفقدها  ،الورقية، حيث أن كو�ا على دعامة إلكرتونية

قابلة لذلك  إللكرتونيةئل اسات املخزنة يف الو احيث أن البيان ،عرضة للعبث والتعديل دون ترك أثر

يـتحكم �ـا املسـتخدم  ،هـا احلاسـبأمهاملسـتند و  الـيت حيـرر �ـا إللكرتونيـةا األجهزةفـ حبكم طبيعتها،

  ميـــتم برجمتـــه مـــن املســـتخد االســـتقالليةكمـــا أن الوســـيط كمـــا ســـبق ذكـــره الـــذي يتمتـــع بقـــدر مـــن 

خيـزن �ـا املسـتند اإللكـرتوين يـتم  أو ،الـيت حيـرر �ـا إللكرتونيـةئل اسان الو أوالذي يشرف عليه، ومبا 

الــــيت حتتويهــــا يــــتحكم  إللكرتونيــــةالــــتحكم بــــه مــــن طــــرف املســــتخدم، فمــــن البــــديهي أن البيانــــات ا

حذفها دون  أوببيانات ميكن تعديلها  دعتداااللذا فال ميكن  ،حذفا أواملستخدم أيضا يف تعديلها 

  . ترك أثر

حلمايـة احملـرر اإللكـرتوين، حيـث ظهـرت تطبيقـات  إللكرتونيةمان ائل األسابعد توفر و  أنهإال 

   وكذا ظهور نظام ه للتعديل،عمتطورة، تسمح بالتحقق من طبيعة احملرر اإللكرتوين ومدى خضو 

  

                                                 
1
عقود خدمات المعلومات اإللكترونية في القانون  ،عادل أبو هيشمة حوته. د ،174ص،مرجع سابق ،يوسف أمحد النوافلة،   --  

  .195ص ،مصر ،، دار النهضة العربيةالدولي الخاص

2
مقال منشور على موقع  ،ت اإللكترونية توثيقها وطرق إثباتهاالتعامالمشاعل عبد العزيز املهاجري،  - 

:www.law.kuniv.edu.kw/machael/el  اإلثبات في معامالت التجارة اإللكترونية بين  ،مللوم عبد الكرميمشار إليه

  .42ص ،ن الدويل،كلية احلقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزوو ا، ماجستري قانون التعالتشريعات الوطنية والدولية

3
  .225ص مرجع سابق،ناصيف،  إلياس - 
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  .دحض حجج هؤالء ،التصديق اإللكرتوين

  :التشريعات المقارنة بالصفة الرسمية للمحرر اإللكتروني اعتراف -ثانيا

مل تعتمــد أغلــب التشــريعات فكــرة التفريــق بــني حجيــة احملــرر الرمســي اإللكــرتوين وحجيــة احملــرر 

 حيـــث أقـــرت احلجيـــة للمحـــرر اإللكـــرتوين ،بنصـــوص قانونيـــة خاصـــة اإلثبـــاتالعـــريف اإللكـــرتوين يف 

مــع نظــريه التقليــدي، إال أن املشــرعان الفرنســي واإلمــارايت اعتمــدا  بصــفة عامــة، ومعادلتــه يف احلجيــة

أن عــدم تنظــيم أغلــب التشــريعات  1بعــض البــاحثنييعتــرب  و حجيــة هــذا النــوع مــن احملــررات صــراحة

للمحرر الرمسي اإللكرتوين بنصوص قانونية ترك غموضا، وخصوصا يف مدى وكيفية تدخل املوظف 

 .العام يف احملرر اإللكرتوين

   :في التشريع الفرنسي  -1

ليــة بتخصــيص نصــوص قانونيــة خاصــة،حيث ، إال أن املشــرع الفرنســي إنفــرد بتنظــيم هــذه اآل

يتعلـــــق بشـــــروط إنشـــــاء  2005ت أو 10 بتـــــاريخ ،20052-972املرســـــوم رقـــــم،أصـــــدر مرسومني

ســوم وصــورها بالنســبة للمحضــرين القضــائيني، واملر  ،وحفــظ احملــررات الرمسيــة علــى دعامــة إلكرتونيــة

املتعلــــق بتحديــــد شــــروط إنشــــاء وحفــــظ احملــــررات الرمسيــــة علــــى دعامــــة إلكرتونيــــة  973-20053

 .وصورها بالنسبة للموثقني، يف نفس التاريخ

حني أقر أن توقيع موظف عام  ،أكد هذه احلجية ف.م.الق من  1369وما جاء يف املادة 

  .  ة الرمسيةيكسب ذالك احملرر الصف إلكرتونيا، أوعلى احملرر كان ورقيا 

  :في التشريع األردني -2

  سندات االلكرتونية مل يكن واضحاموقف املشرع األردين من  االعرتاف بالرمسية  يف ال

                                                 
 ،رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص،كلية احلقوق-دراسة مقارنة-)البريد المرئي( إثبات التعاقد عبر اإلنترنت  بلقنيشي حبيب، - 1

  .88، ص2011سنة  ،جامعة وهران
2
 -Décret n°2005-972 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 

pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des 
huissiers de justice 
3 - Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 
1971 relatif aux actes établis par les notaires ,JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096. 
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ســــاوى بــــني حجيــــة احملــــرر   05-15القــــانون  ب مــــن/ف  17حيــــث أنــــه مــــن جهــــة، ويف املــــادة

عن جهـات حكوميـة رمسيـة  االلكرتوين املوقع توقيعا موثقا واملرتبط بشهادة تصديق إلكرتونية صادرة

اعـرتف املشـرع األردين صـراحة بإمكانيـة حبجية السند العادي وهـو السـند العـريف، ومـن جهـة أخـرى 

نفـس املـادة ف ه ، حيـث نصـت حترير السندات اإللكرتونيـة يف الشـكل الرمسـي وذلـك مـن خـالل 

تبــــاط الســــجل جيــــوز إصــــدار أي ســــند رمســــي أو تصــــديقه بالوســــائل اإللكرتونيــــة شــــريطة ار " علــــى 

  ".االلكرتوين اخلاص به بتوقيع إلكرتوين موثق

  :اإلماراتيفي القانون  -3

واحملررات الرمسية الورقية  إللكرتونيةبني حجية احملررات الرمسية ا اإلمارايتى أيضا املشرع ساو 

املعدل بالقانون  ،م1992لسنة  10حتادي رقم الالقانون ا من  4مكرر ف 17وذلك يف املادة

 إللكرتونيةواحملررات ا إللكرتونيةللكتابة ا "حيث تنص على أن  2006لسنة  36ادي رقم االحت

م اذات احلجية املقررة للكتابة واحملررات الرمسية والعرفية يف أحك إللكرتونيةوالسجالت واملستندات ا

  ."رتونيةإللكاملقررة يف قانون املعامالت والتجارة ا األحكامالشروط و  استوفتهذا القانون، مىت 

الت الـيت تتطلـب الرمسيـة مـن ماملعـا اسـتثىن، 2002لسـنة  02إال أنه يف قانون إمارة ديب رقم

أي مسـتند يتطلـب تصـديقه "التعامل االلكرتوين، وذلك  يف املادة اخلامسـة منـه ف ه والـيت نصـت 

 ،  يف2006لسـنة 01، وهـو نفـس مـا نصـت عليـه أيضـا القـانون االحتـادي رقـم"أمام كاتب العـدل

ف ه منــه، وهــو  مــا جيعــل موقــف املشــرع اإلمــارايت غامضــا وغــري واضــح يف مــدى اعرتافــه  2املــادة 

  .برمسية العقود واملعامالت اإللكرتونية من عدمها

  :في التشريع الجزائري -4

�ا  االعرتافو  ،إللكرتونيةالرمسية يف العقود ا اعتمادلقد تطور موقف املشرع اجلزائري حول 

ومنيز  حتول واضح يف موقف املشرع اجلزائري إىل، أدى إللكرتونيةانون التجارة احيث أن صدور ق

  :يف بني مرحلتني 

ورغــم إقــرار املشــرع اجلزائــري باملســاواة بــني احملــررات   :قبــل صــدور قــانون التجــارة اإللكترونيــة -أ

  اإلثبات بالكتابة يف يعترب "1مكرر 323التقليدية أو الورقية واحملررات اإللكرتونية، وذلك يف املادة 
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التأكـد مـن هويـة الشـخص الـذي  الشكل اإللكرتوين كاإلثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانيـة

أي نـوع مـن احملـررات و مل حيـدد جمـال هـذه احلجيـة  أنـه، إال "سـالمتها أن تكون معدة وحمفوظة يف ظروف تضـمنو أصدرها 

  .إللكرتونية، هل هو احملرر الرمسي أو احملرر العريفالتقليدية اليت تتساوى معه يف احلجية احملررات ا

  :  الحتمالني آنذاكذلك   1وأرجع البعض

ج السـالفة الـذكر، جـاءت عامـة األحكـام .م.من ق 1مكرر  323أن املادة  :األول االحتمال- 

 ، مل تفــرق يف تعريــف الكتابــة بــني2مكــرر 323و ألن املــادة  أي أ�ــا تشــمل احملــرر الرمســي والعــريف،

الكتابـــة يف الشـــكل اإللكـــرتوين  والكتابـــة علـــى الـــورق، لعلـــه قاصـــدا بـــذلك أيضـــا عـــدم التفـــرق بـــني 

يف  1مكــــرر 323مكــــرر و 323أحكــــام اإلثبــــات خبصوصــــهما، وبــــالنظر أيضــــا إىل ورود املــــادتني 

ج، مما ميكن .م.والفصل األول اإلثبات بالكتابة من ق ،مقدمة فصل الباب السادس إثبات االلتزام

  .من األحكام العامة اليت تطبق على مجيع احملررات مهااعترب 

باإلشــارة إىل حجيــة احملــررات اإللكرتونيــة علــى  وباالكتفــاءأن املشــرع اجلزائــري : الثــاني االحتمــال-

هذه الشـاكلة،  وعـدم اإلشـارة إىل الرمسيـة يف هـذا النـوع مـن احملـررات، يفسـر ذلـك برغبتـه يف حصـر 

ملـــا هلـــذه األخـــرية مـــن  اإللكرتونيـــة علـــى الصـــيغة العرفيـــة دون الرمسيـــة،جمـــال إعمـــال حجيـــة احملـــررات 

حجيـــة مطلقـــة يف اإلثبـــات ممـــا يســـتدعي التعامـــل معهـــا بنـــوع مـــن احلـــذر، وإحاطتهـــا بالعديـــد مـــن 

اإلجــراءات وخصوصــا كمــا قلنــا ســابقا شــرط  احلضــور املــادي للموظــف أو الضــابط العــام، وبــذلك 

عملـــــي نظـــــرا لقلـــــة  اعتبـــــار، العتبـــــارينلمحـــــررات اإللكرتونيـــــة فـــــال ميكـــــن إثبـــــات الصـــــفة الرمسيـــــة ل

بـنص  االصـطدامقـانوين يتمثـل يف  واعتبـاراإلمكانيات املادية والبشرية املؤهلة لتحقيق هذه العمليـة، 

يتعــذر تطبيقــه  والــيت حتــدد بصــريح العبــارة شــروط احملــرر الرمســي، وهــو مــا ،ج.م.مــن ق 324املــادة

  ى احملررات اإللكرتونية، وكذا أيضا عدم إشارة املشرع إىل تنظيموخصوصا يف الوقت الراهن عل

  

  

                                                 
  .181ص ،مرجع سابق ،منية نشناش- 1
رموز ذات  أوأي عالمات  أوأرقام  أوصاف أو  أوبالكتابة من تسلسل حروف  اإلثباتينتج  "ج.م.من ق مكرر 323المادة  -  2

  ."معىن مفهوم مهما كانت الوسيلة اليت تتضمنها و كذا طرق إرساهلا
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  . 1الرمسية يف قانوين التوثيق ومهنة احملضر القضائي السالفي الذكر احملررات اإللكرتونية

 اعـرتافعـدم معاجلـة املشـرع للمحـررات اإللكرتونيـة الرمسيـة أنـه  اعتبـارميكـن  ال  ويف اعتقادنـا

إنشــاء حمــررات إلكرتونيــة ذات صــفة رمسيــة، فالنصــوص القانونيــة، تصــدر مــن املشــرع بعــدم إمكانيــة 

مواكبة للتطور أو تصحيح وضع قانوين قائم، مل يكن منظم قانونيا من قبـل، وتنظـيم العالقـات بـني 

األفــراد  ومنهــا املبــادالت التجاريــة اإللكرتونيــة، والــيت أصــبحت حتميــة قائمــة فاملشــرع اجلزائــري وإن 

مــة، فمــن املنطقــي أن يكــون تطبيقهــا شــامال لكــل أنــواع احملــررات وأن نــص املــادة تــدخل بأحكــام عا

ميكن أن نقول أ�ـا تقصـد  وأن مل تعاجل الرمسية يف الكتابة اإللكرتونية، لكنه أيضا ال 1مكرر 223

العظمـى مـن القـوانني العربيـة  األغلبيـةالعقود العرفية أل�ا مل تنص صراحة على ذلـك أيضـا، كمـا أن 

يف احملـررات  غربيـة والـيت كـان هلـا البـاع الطويـل يف تنظـيم التجـارة اإللكرتونيـة مل تتطـرق إىل الرمسيـةوال

  .اإللكرتونية وجاءت بأحكام عامة

يف املادة  ، حيث تنص 052-18بعد بصدور قانون التجارة اإللكترونية الجزائري الجديد-ب

ســبوقة بعــرض جتــاري إلكــرتوين وأن توثــق ن تكــون كــل معاملــة جتاريــة إلكرتونيــة، مأجيــب " منــه  10

 ،حيث أشـرتط أن كـل معاملـة جتاريـة إلكرتونيـة جيـب"مبوجب عقد إلكرتوين يصادق عليه املستهلك

مــن نفــس القــانون والــيت  تــنص علــى  133أن توثــق مبوجــب عقــد إلكــرتوين، وبــالنظر أيضــا إىل املــادة

  ة إذ عند ختلفهاـــــــاإللكرتونية، وأعتربها شروط صحد التجارة ـــــات املطلوب أن يتضمنها عقــــــاملعلوم

  .4ميكن للمستهلك اإللكرتوين إبطال العقد

                                                 
  .182، 181صص  ،مرجع سابق ،منية نشناش - 1
  .10مرجع سابق، املادة ،، المتضمن قانون التجارة اإللكترونية05-18القانون رقم - 2
 اخلصـائص-  : اآلتيـة املعلومـات علـى اخلصـوص اإللكرتوين العقد يتضمن أن جيب"13املادة  ،املرجع نفسه، 05-18القانون رقم  -3

 -،اإللكـرتوين العقـد فسـخ شـروط-البيـع، بعـد مـا وخدمات الضمان شروط -التسليم، اتوكيفي شروط -اخلدمات، أو للسلع التفصيلية

-،قتضـاءاال عنـد املسـبقة الطلبيـة وكيفيات شروط -ى،و االشك معاجلة كيفيات-املنتوج، إعادة وكيفيات شروط -الدفع، وكيفيات شروط

 2 املـادة ألحكـام جلهـة القضـائية املختصـة يف حـال النـزاع طبقـاا-،تضـاءقاال عنـد بالتجريـب  املتعلقـة بـالبيع اخلاصـة  والكيفيـات الشـروط

  " .احلالة حسب العقد مدة-أعاله،
 أو 1 املـادة أحكـام احـرتام عـدم حالـة يف :"14املـادة  مرجـع سـابق، اإللكرتونيـة،، املتضـمن قـانون التجـارة 05-18القـانون رقـم  - 4

 الـذي الضـرر عـن والتعـويض العقـد إبطـال يطلـب أن اإللكـرتوين املسـتهلك ميكـن ،اإللكـرتوين املـورد طـرف من أعاله، .13 املادة أحكام

  ".به حلق
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مـــن هـــذا القـــانون إلزاميـــة توثيـــق كـــل معاملـــة جتاريـــة  مبوجـــب عقـــد  10وقـــد  أشـــارت املـــادة 

إفــراغ املعــامالت اإللكرتونيــة التجاريــة يف شــكل معــني  املشــرع بــذلك اشــرتاط إلكــرتوين، فهــل يقصــد

الشــكلية فقــط  يف املعاملــة التجاريــة اإللكرتونيــة، أم يقصــد إلزاميــة توثيقهــا  أي إضــفاء  اشــرتاطأي 

وبالنظر ،وخصوصا أنه أسبق هذا القانون بقانون التوقيع والتصديق اإللكرتوين  الصفة الرمسية عليها،

ع اإللكــرتوين لتوثيــق يســتعمل التوقيــ"مــن قــانون التوقيــع اإللكــرتوين والــيت تــنص علــى أن  6إىل املــادة 

  ".هوية املوقع وإثبات قبول مضمون الكتابة يف الشكل اإللكرتوين

كلمـــة توثيـــق للداللـــة علـــى اإلثبـــات أي أن الشـــكلية الـــيت   اســـتعملوبـــذلك فاملشـــرع اجلزائـــري 

يف حــني جــاءت لالنعقــاد، يتطلبهــا املشــرع يف املعــامالت التجاريــة اإللكرتونيــة هــي لإلثبــات ولــيس 

بصــريح العبــارة العقــود  فاســتثنتالســالفة الــذكر مــن هــذا القــانون لتقطــع الشــك بــاليقني   03املــادة

متـارس التجـارة اإللكرتونيـة "حيـث نصـت علـى  الرمسي،يف الشكل  االنعقادمن  التجارية االلكرتونية

 إللكرتونيــةت ااالتصــاالمتنــع كــل معاملــة عــن طريــق  يف إطــار التشــريع والتنظــيم املعمــول بــه، غــري أنــه

لـذلك فقـد أعتـرب املشـرع ،  .)خدمة تستوجب إعداد عقد رمسـي أوكل سلعة -:... تتعلق مبا يلي 

تـوفرت  إذا ،تأخذ حكم وحجية احملـرر العـريف إللكرتونيةا التجارية اجلزائري بصريح العبارة أن العقود

شـرع يف الفقـرة وثبوت التاريخ، وأكد  على ذلـك امل األطرافالزمة من كتابة وتواقيع الفيها الشروط 

وقعـه  أويعترب العقد العريف صادرا ممن كتبه  "ج حيث تنص على .م.من  ق 327الثانية من املادة 

 323ويعتــد بــالتوقيع اإللكــرتوين وفــق الشــروط املــذكورة يف املــادة ... وضــع عليــه بصــمة إصــبعه أو

  .ي ، وقد خص املشرع العقد العريف �ذه امليزة دون العقد الرمس"أعاله 1مكرر 

ـــــري بإنشـــــاء احملـــــرر الرمســـــي عـــــرب الوســـــائل  إال أن هـــــذا ال يعـــــين عـــــدم اعـــــرتاف املشـــــرع اجلزائ

االلكرتونيــة فرقمنــة اإلدارة يف اجلزائــر وخصوصــا قطــاع احلالــة املدنيــة والعدالــة أثبتــت اعتمــاد املشــرع 

بحت تعـاجل وختـزن عـرب اجلزائري للرمسية يف العقود االلكرتونية الغري جتارية ، فعقود احلالة املدنيـة  أصـ

وســائط إلكرتونيــة وبطاقــات التعريــف والشــفاء هــي حمــررات إلكرتونيــة رمسيــة، كمــا أن قــانون عصــرنة 

منه أكد بصريح العبارة على إمكانية صدور احملررات الرمسية يف شكل  4ويف املادة  15/03العدالة

  احملررات القضائية اليت تسلمها ميكن أن متهر الوثائق و " منه على  4إلكرتوين، حيث نص يف املادة 



 اإلثباتالمحرر اإللكتروني وحجيته في :الباب االول 
 

 

 
149 

مصــاحل وزارة العــدل واملؤسســات التابعــة هلــا واجلهــات القضــائية بتوقيــع إلكــرتوين تكــون صــلته بــاحملرر 

 ".األصلي مضمونة بواسطة وسيلة حتقق موثوقة

  :الشروط الخاصة لصحة المحرر الرسمي اإللكتروني - الفرع الثاني 

واملتمثلة يف إبرامـه مـن قبـل موظـف عـام   قررة للمحرر التقليديالشروط العامة امل توفر ت إذا       

ثبتــت الصــفة الرمسيــة  بــذلك وأن يــتم ضــمن الشــروط املقــررة قانونــا واختصاصــهضــابط عمــومي،  أو

ـــة خاصـــة يف امل إال أن  قيـــام هـــذا الشـــرط يف   ،للمحـــرر اإللكـــرتوين  ضـــور احليف  ةتتمثلـــيشـــكل حال

محـرر للوالتوقيع اإللكرتوين املؤمن  )أوال( اء احملرر الرمسي اإللكرتوينلموظف العام أثناء إنشاملادي ل

وسنوضــح   ،)رابعـا(وحفـظ احملـرر االلكـرتوين، )ثالثـا( وتوقيـع األطـراف والشـهود، )ثانيـا( اإللكـرتوين

  :ذالك فيما يلي

  :حضور الموظف العام المادي أثناء إنشاء المحرر الرسمي اإللكتروني - أوال

احملــــرر الرمســــي  شــــاءإلنألضــــابط العمــــومي كشــــرط  أوضــــور املــــادي للموظــــف لة احلســــاإن م 

اإللكرتوين  أثارت كما سلف ذكره  إشكالية شائكة  وخصوصـا يف العقـود الـيت تـتم عـن بعـد، وقـد 

تشــريعات واليــات ( يكيــةاألمر مت تبــين  حلــوال مــن بعــض التشــريعات الداخليــة يف الواليــات املتحــدة 

طــراف العقــد أمـام كاتــب العــدل عنــد احلضــور املـادي أل ســتبعادابوتقضـي ) وتاريزوتـا ونيفــادا ومينســأ

ــــهال إاحملــــرر اإللكــــرتوين،  اســــتعمال ــــة كتــــاب العــــدل  انتقــــاداتلقــــى  أن ، نظــــرا 1يكيــــةاألمر مــــن مجعي

ـــة قاطعـــة، جيعـــل مـــن ساحل ـــة  ذات ثبوتي احملـــررات  اســـتعمالســـية بعـــض املعـــامالت الـــيت تتطلـــب أدل

  .خطورة على احلقوق، كعقود الرهن والدين والقرض واملعامالت العقارية يف إبرامها إللكرتونيةا

تنظـــيم احملـــرر  إىلائـــل التشـــريعات الســـباقة أو بقا مـــن ســـاوقـــد كـــان املشـــرع الفرنســـي كمـــا رأينـــا 

  ني واحملضرين بتحرير عقود رمسية إلكرتونية، وأشرتطــــــــــــــوإعطاء صالحية للموثق إللكرتونية،ا ةالرمسي

  

                                                 
 اإللكرتويناملرجع  :، مقال منشور مبوقعإمكانية تنظيم المحررات الرسمية والعادية بأسلوب الكترونيمل كاظم كرمي الصدام، أ - 1

على / 29/12/2018على املوقع بتاريخ  اإلطالع، مت http://almerja.net/reading.php?idm=73326للمعلوماتية 

  . 22:13الساعة 
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  :ك قواعد معينة واملتمثلة لذل

ضــــمان ســــرية وســــالمة -2 ،علــــى للمــــوثقنيل يوافــــق عليــــه ا�لــــس األو اإتبــــاع نظــــام تــــد-1"

توافــــق  النظـــام املســـتخدم مــــع نظـــم نقــــل املعلومـــات الــــيت -3العقـــد، أوحمتويـــات احملـــرر اإللكــــرتوين 

 2005-973م مـن املرسـوم رقـ 162نصت عليـه املـادة  ما وهو، 1"أنشئت من قبل باقي املوثقني

مـن نفـس املرسـوم  إلـزام املوثـق عنـد حتريـر  373املـادة  وإشارة  الفرنسي 2005ت أو 10املؤرخ يف 

  .العقد الرمسي اإللكرتوين بذكر التاريخ ووضع توقيعه اإللكرتوين اآلمن

    ):موثقا ،مؤهال، محميا(اموصوف توقيعاأن يكون موقعا - ثانيا

 تــوفرت فيــه الشــروط املنصــوص عليهــا قانونــا إذا فا أو مــؤهالموصــو ويكــون التوقيــع اإللكــرتوين 

  عـــــــــــــــــــــبالتوقياحملدد القواعد العامة املتعلقة  044-15من القانون  07على ذلك املادة وقد نصت

                                                 
ل، و ا�لـــد األ 22العـــدد  ،اجلزائـــر جامعـــة اجللفـــة، ،اإلنســـانية، جملـــة احلقـــوق والعلـــوم الســـندات الرســـمية اإللكترونيـــة ،جديـــد حنـــان-1

  .257ص
2 - Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 
1971 relatif aux actes établis par les notaires " Art. 16. - Le notaire qui établit un acte sur 
support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l’information 
agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l’intégrité et la confidentialité du 
contenu de l’acte. 
 " Les systèmes de communication d’informations mis en oeuvre par les notaires doivent 
être interopérables avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels ils doivent 
transmettre des données. 
3- Art. 37". - Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d'un acte établi 
sur support papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions 
garantissant sa reproduction à l'identique. 
" Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et y appose 
sa signature électronique sécurisée. La copie authentique comporte en outre l'image de son 
sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l'original. 
" Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité, celui-ci appose, outre 
l'image du sceau du notaire, sa signature électronique sécurisée ainsi que l'image de son 
cachet portant son nom et la date de son habilitation. 
" Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie 
électronique dans des conditions garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité de la 
transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire." 

، اجلريدة القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكتروني دالمحد2015، فبراير 01في  المؤرخ 04-15ون القان - 4

  .2015فرباير  10، املؤرخة يف 07 العدد ،الرمسية
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 17نتطرق لـه بالتفصـيل يف البـاب الثـاين مـن هـذا البحـث، واملــادة سـوالتصـديق اإللكـرتوين، والـذي 

لســـنة  15مـــن القـــانون رقـــم  16واملـــادة ، 2006لســـنة  01اإلمـــارايت رقـــم  يمـــن القـــانون االحتـــاد

 .األردين إللكرتونيةاملتعلق باملعامالت ا 2015

 :توقيع األطراف والشهود على المحرر الرسمي اإللكتروني - ثالثا

 ســــــية يف العقـــــد الرمســــــي  التقليــــــديساتوقيعـــــات الشــــــهود وأطـــــراف املعاملــــــة مــــــن العناصـــــر األ     

علـى الكيفيـة  الت يف هـذا الشـأنؤ سـاالعديـد مـن الت تطـرح،  طبيعة هذا األخـريإال أن  ،وينواإللكرت 

، فكانــت الشــهود يف جملــس عقــد واحــد أوالــيت يــتم �ــا ذلــك يف ظــل عــدم تواجــد أطــراف العالقــة 

 لة ســـاهـــذه امل قـــد نظـــم املشـــرع الفرنســـي هنـــاك  اجتهـــادات يف إجيـــاد احللـــول هلـــذا اإلشـــكال، إال أن

جـب أو منه  قـد  1 17لف الذكر  يف املادةساال 937/2005وعرب املرسوم أنهحيث  ية،بصفة رمس

 أووكــذا الشــهود وضــع تــوقيعهم علــى احملــرر املوثــق بكيفيــة متكــن الضــابط العمــومي  األطــرافعلــى 

 عنــد حضــور األوىل ،وضــعيتنيلة بــني ســاوقــد ميــز يف هــذه امل ،املوثــق مــن  مشــاهد�ا علــى الشاشــة

  .أكثر أوواحلالة الثاين عند غياب طرف  ،األطرافمجيع 

 األمـريشـكل  وهنـا ال األطـرافإنشاء المحـرر اإللكترونـي بحضـور جميـع  :ىاألولالوضعية -أ 

  الدعامة املراد تدوين التصرف القانوين �ا ورقية اختياراحلق يف  لألطرافإشكال، ف أوأي صعوبة 

  . 2الكرتونية أوكانت 

  

                                                 
1 - Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 
1971 relatif aux actes établis par les notaires, Art. 17 -" L'acte doit être signé par le notaire 
au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du 
décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil 
et relatif à la signature électronique. 
« Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des 
annexes à l'acte. 
« Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant 
l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature". 

، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص،كلية احلقوق والعلوم )دراسة مقارنة( إشكالية إثبات العقود اإللكترونية، أزرو حممد رضا،- 2

  .122ص ،2016-2015 اجلامعيةتلمسان، السنة  ،جامعة أيب بكر بلقايد السياسية،
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  أكثر  أوالمحرر اإللكتروني بغياب طرف إنشاء  :الوضعية الثانية -ب

يف هــــذه احلالــــة  يــــتم   الــــذكر بقســــاال 937/20051مــــن املرســــوم  20فقــــد نصــــت املــــادة 

بتلقـي   األولحيث يقـوم املوثـق ،املوثـق حمـرر العقـد إىل باإلضافةموثقني  آخرين  أومبوثق  االستعانة

ل الوثـائق عـرب سـاحملـرر للعقـد، مث يقـوم بإر الغـري حاضـرين أمـام املوثـق ا األطـرافموافقة وتأكيد إرادة 

 بإمتــاموالــذي يقــوم  ،املوثــق الرئيســي حمــرر العقــد إىلل للمعلومــات يكــون معتمــدا ومؤمنــا ســانظــام إر 

  .2آمنا إلكرتونيااحملرر توقيعا  أووتوقيع العقد  جراءاتاإل

رتوين عـــدل إلكـــ تابـــةيف هـــذا ا�ـــال إنشـــاء ك 3مشـــيش ضـــياء أمـــني وقـــد أقـــرتح بعـــض الباحـــث

يوضـــح كافـــة  ،كاتـــب العـــدل اإللكـــرتوين  إىل إلكرتونيـــال الطلـــب ســـابإر  األولحبيـــث يقـــوم الطـــرف 

ها  يف نفـــس مويكـــون الطـــرف الثـــاين قـــد تســـل ،مـــن صـــحتها، األخـــريبيانـــات املعاملـــة ويتأكـــد هـــذا 

ابط يقــوم بــالتوقيع أمــام الضــ  وافــق عليهــا إذاو  ،الفــوري واملتــزامن االتصــالالوقــت مباشــرة عــن طريــق 

والـذي بعـد أن  يتحقـق مـن توقيـع  األول،الطرف  إىلالذي يعيده بدوره  كاتب العدل   أوالعمومي 

  .كاتب العدل الذي يوقعها هو أيضا بدوره  إىلعليها أيضا، وإعاد�ا  الطرف الثاين يقوم بالتوقيع

تطبيقـــات ئل املباشـــرة الصـــوتية واملرئيـــة و ســـاللر  ةالتكنولوجيـــئل ســـايف ظـــل تـــوفر الو  ونـــرى أنـــه 

  ع اإللكرتوين املؤمن، وهيئاتــــــــــــــــــــئل التوقيساالتواصل واحملادثة املباشرة بالصوت والصورة، وتوافر و 

  

                                                 
1 ." Art. 20. - Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni 
présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa 
déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à 
l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi. 
" L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen du 
système de transmission de l'information mentionné à l'article 16. 
" Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la 
personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature. 
" L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique 
sécurisée." 

  .122ص ،املرجع السابق مد رضا،أزرو حم - 2
، مشار إليه لدى يوسف  83، ص 2003مشيمش ضياء أمني ، التوقيع االلكرتوين، دراسة مقارنة ، مكتبة صادر ، لبنان، سنة  - 3

  158أمحد النوافلة، مرجع سابق ص
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يف وقت واحد يف أماكن  األطراففأصبح من املمكن عرض احملرر اإللكرتوين على مجيع  التصديق 

 .اآليلمتفرقة من خالل شاشة احلاسب 

رتونيــة موثقــة ومؤمنــة وحمميــة، ســواء كانــت مواقــع إلك باســتحداثذلــك  إمكانيــة أيضــا ونــرى

املوظــــف  أويعــــرتف هلــــا بصــــفة الضــــابط  أويشــــرف عليهــــا ضــــابط عمــــومي،  معتمــــدة أوحكوميــــة 

  األول يف املعاملــةحبيــث يرســل الطــرف  ،العمــومي  تتبــىن نظامــا للمراســلة الفوريــة بالصــوت والصــورة

فيــه رغبتــه يف إبــرام عقــد إلكــرتوين مــع  موقــع التوثيــق يوضــح إىلمســتهلكا طلبــا  أومــزودا  كــان   ســواءً 

وبعــد حتقــق املوقــع مــن الطلــب والبيانــات يــتم  ،والشــهود اآلخــربياناتــه والبيانــات الشخصــية للطــرف 

يـتم فيهـا حتديـد تـاريخ  ،الربيـد اإللكـرتوين اخلـاص بكـل طـرف يف املعاملـة والشـهود إىللة سال ر ساإر 

الفـوري عنـد  االتصـالادثـة عـن طريـق بـرامج وتوقيت جلسة العقـد، وتـتم ذالـك عـن طريـق جلسـة حم

ئل التوقيـــع اإللكـــرتوين، والـــذي ســـاعـــن طريـــق و  األطـــرافالعقـــد مـــن  أوموثـــق آخـــر   ويوقـــع احملـــرر 

الضـــابط العمــومي، ومـــن مث حيفــظ علـــى دعامــة مؤمنـــة  أويصــادق عليــه أيضـــا املشــرف علـــى املوقــع 

عار املوقع يستطيع املتعامل إخراجه موسوم بش ،كل طرف يف هيئة ملف إلكرتوين  إىلوترسل نسخة 

  .بصيغة ممهورة ورقي يف شكل

   :حفظ المحرر اإللكتروني - رابعا  

احلجيـــة القانونيــة، إذ أن طريقـــة  إلضــفاء مــانتعتــرب عمليــة حفـــظ احملــرر اإللكــرتوين صـــمام األ

ليــة حيــث نصــت معظــم التشــريعات علــى أن عم ،س القــوة الثبوتيــة لــهســاحفظــه وفعاليتهــا، تعتــربان أ

  1366ذلــك املشــرع الفرنســي يف املــادة إىلحيــث أشــار  ،حفــظ احملــرر شــرط الزم يف إقامــة حجيتــه

 إللكرتونيــــةوألــــزم بــــه املــــوثقني واحملضــــرين القضــــائني يف معاجلــــة  توثيــــق املعــــامالت ا ،ف.م. مــــن ق

  .15مكرر واملصري يف املادة  323واملشرع اجلزائري يف املادة 

 :وآثارها اإلثباتأصل المحرر اإللكتروني الرسمي في قوة حجية   - الفرع الثالث

منها ما أفرد  ،بالصفة الرمسية للمحرر اإللكرتوين بصورة مباشرة التشريعات بعض  اعرتفت

 مبوجب املرسومني الصادرين بتاريخ حيث نظمه  نصوص قانونية لتنظيمه  كاملشرع الفرنسي
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ـــــ ،2005-972باملرســـــوم األمـــــرويتعلـــــق   2005ت أو 10 ذي حيـــــدد شـــــروط إنشـــــاء وحفـــــظ ال

 2005-973احملررات على دعامة إلكرتونية وصورها بالنسـبة للمحضـرين القضـائيني ، و باملرسـوم

ومنهـا  ،الذي حيدد شـروط إنشـاء وحفـظ احملـررات علـى دعامـة إلكرتونيـة وصـورها بالنسـبة للمـوثقني

مــن   17لفقــرة ه مــن املــادة األردين يف اكاملشــرع بصــريح نــص القــانون   بالصــفة الرمسيــة  اعــرتف نمــ

جيـوز إصـدار أي سـند رمسـي أو تصـديقه بالوسـائل "حيث نصت على 20151لسنة  15القانون  

  ".االلكرتونية شريطة ارتباط السجل اإللكرتوين اخلاص بتوقيع إلكرتوين موثق

يكـون " تنـاقض ذلـك، حيـث تـنص علـى 17لكن مـا يالحـظ أن الفقـرة ب مـن نفـس املـادة 

، وجيـــوز ألطـــراف  للســـند العـــاديوين املـــرتبط بتوقيـــع إلكـــرتوين موثـــق احلجيـــة ذا�ـــا للســـجل االلكـــرت 

، والســند العــادي يف مفهــوم قــانون البيانــات األردين رقــم " املعاملــة االلكرتونيــة والغــري االحتجــاج بــه

الســند العــادي هــو " علــى   10املعــدل، هــو الســند العــريف حيــث تــنص املــادة  1952لســنة   30

  "على توقيع من صدر عنه أو خامته أو بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرمسي الذي يشمل

املتعلـــق  2015لســـنة  15مـــن القـــانون  17مـــا يســـتدعي مـــن املشـــرع األردين مراجعـــة نـــص املـــادة

  .باملعامالت االلكرتونية

ة مـن أيضا حبجية احملرر االلكرتوين الرمسي ،حيـث نـص يف املـاد اإلمارايتكما اعرتف املشرع    

  4- :منه على أن  4ف 17قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية حيث نصت املادة 

للكتابة االلكرتونية واحملررات االلكرتونية والسجالت واملستندات االلكرتونية ذات احلجة املقررة  "  

واألحكـام املقـررة يف  للكتابة واحملررات الرمسية والعرفية يف أحكام هذا القـانون مـىت اسـتوفت الشـروط

ويف  2006لســـنة  01إال أنـــه يف القـــانون االحتــادي رقـــم  ،"قــانون املعـــامالت والتجـــارة االلكرتونيــة

وكمــا أســلفنا اســتثىن مــن التعامــل �ــذا القــانون كــل ســند يتطلــب تصــديقه أمــام   2ه/2ف 2املــادة 

  .كاتب العدل 

  ررات االلكرتونية والورقية من خاللأما املشرع اجلزائري  فأعرتف باملعادلة الوظيفية للمح

  

                                                 
1
  .17، مرجع سابق، املادة ، المتعلق بالمعامالت االلكترونية2015لسنة  15القانون   - 

  .ه/2،ف2مرجع سابق، املادة .،بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية2006لسنة  01القانون  االتحادي ، رقم  - 2
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  ج، ساوى بني حجية الكتابة على الورق والكتابة االلكرتونية.م.من ق 1مكرر  323املادة 

وأجـــاز إنشـــاء العقـــود واحملـــررات الرمسيـــة بالوســـائل االلكرتونيـــة ، وذلـــك بإعماهلـــا يف عـــدة قطاعـــات 

أنــــه مل يـــنظم هـــذه احلجيـــة بــــنص  حكوميـــة رمسيـــة  وهـــو اعــــرتاف صـــريح حبجيتهـــا يف اإلثبـــات، إال

  .خاص، ما يعين تطبيق القواعد العامة السالفة الذكر على احملررات االلكرتونية

  :أثار ثبوت الصفة الرسمية للمحرر اإللكتروني- أوال

املســـتند اإللكـــرتوين، يثبـــت للمحـــرر اإللكـــرتوين الرمســـي مبـــدأ  أوعنـــد قيـــام الرمسيـــة للمحـــرر  

رر الـورقي الرمسـي  الـذي أقرتـه أغلـب التشـريعات املقارنـة فـأعرتف لـه املشـرع التعادل الوظيفي مع احملـ

مـــن قـــانون التوقيـــع  15واملشـــرع املصـــري يف املـــادة  ،مـــن القـــانون املـــدين 1369الفرنســـي يف املـــادة 

  .لفي الذكرساال 17يف املادة  اإلمارايت االحتاديوالقانون  ،اإللكرتوين

يف املــــــادة  إللكرتونيــــــةالنمــــــوذجي بشــــــأن التجــــــارة ا نســــــرتالو وأكــــــد علــــــى ذلــــــك قــــــانون األ 

ئل البيانــات احلجيــة يف حالــة تــوافر الشــروط القانونيــة مــع األخــذ يف االعتبــار ســار  بإعطــاء21ف.9

فعالية وجودة  طريقة إنشائها وختزينهـا، وطريقـة تـأمني املعلومـات الـيت تتضـمنها والتأكـد مـن مصـدر 

 .إنشائها

إللكـرتوين قرينـة رمسيـة  والـيت مبقتضـاها يكـون احملـرر اإللكـرتوين وبذلك يكون للمحرر الرمسـي ا

نوزع فيها، فال جيب على من يتمسك �ـا  إذا�ا، ف اإلقرار إىلالرمسي حجة يف ذا�ا، ودون احلاجة 

يكــون إال بــالطعن فيهــا  وذلــك ال ،أن يثبــت صــحتها، وإمنــا  يقــع عــبء نقضــها علــى مــن ينكرهــا

ويبقـى احملـرر اإللكـرتوين مكتسـبا هلـذه  ،اجلميع مبا فـيهم املتعاقـدين والغـري ا حجية علىأل� ،بالتزوير

  .2احلجية حىت يثبت تزويره

                                                 
ويف تقــدير حجيــة   اإلثبــاتيعطــى للمعلومــات الــيت تكــون علــى شــكل رســالة بيانــات مــا تســتحقه مــن حجيــة يف ... " 2ف 9املــادة -1

إبــالغ رسـالة البيانــات بالتعويـل عليهــا،  أوختـزين  أورة الطريقــة الـيت اسـتخدمت يف إنشــاء جلـدا عتبــاراال، يـوىل  اإلثبــاترسـالة البيانـات يف 

إبـالغ رسـالة البيانـات بالتعويـل عليهـا، وللطريقـة الـيت حـددت �ـا  أوختـزين  أووجلدارة الطريقة اليت اسـتخدمت يف احملافظـة علـى يف إنشـاء 

  "�ا هوية منشأها، وألي عامل آخر يتصل
  .56.57، صمرجع سابق ،ي السعديحممد صرب - 2
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 :عناصر حجية المحرر الرسمي اإللكتروني - ثانيا 

 حجية على الكافة تطبيقا ملبدأ التعادل الوظيفي مع إللكرتونيةللمحررات الرمسية  اتكون 

س صدوره ممن حيمل توقيعـا�م ساوبذلك تثبت له احلجية على أ ،رقيالو  أواحملرر الرمسي التقليدي  

  .األشخاصوصحة بياناته  وسالمتها وحجية قبل 

  :حجيته بالنسبة لألشخاص -1

شـــريطة التأكـــد مـــن مصـــداقية  ،تعطـــي الرمسيـــة للمحـــرر اإللكـــرتوين قـــوة حجيـــة علـــى الكافـــة 

ابط العمــومي، وعنــد تأكيــد ذلــك فــإن الضــ أوالوقــائع املدونــة يف احملــرر مــن طــرف املوظــف  وصــحة

مـن املـوقعني وخلفهـم العـام واخلـاص   األطـرافاحملرر الرمسي اإللكرتوين يكون حجـة لـيس فقـط علـى 

�ا  من البيانـات الـيت يـراد مـن إنشـاء احملـرر  االحتجاجالبيانات املراد  تكان  إذابل حىت على الغري، 

 .1إثبا�ا

ما قام به املوثـق مـن أمـور و يف احملرر الرمسي اإللكرتوين رد و ا جيوز ألي شخص أن ينكر م فال

كــان هــذا الشــخص مــن ذوي   ســواءً  ،حــدثت أمامــه الشــأنبيانــات مــن ذوي  أو ،يف حــدود مهمتــه

مضــرة مــن التصــرف القــانوين، ومــا علــى املنكــر إال إتبــاع طريــق  أوالغــري مــن لــه مصــلحة  أوالشــأن 

  .2الطعن بالتزوير

  :نات الواردة فيهحجيته بالنسبة للبيا - 2

  أوواليت أثبت املوظف  ،يستمد احملرر اإللكرتوين الرمسي حجيته أيضا من البيانات املدونة فيه

تلقــاه مــن ذوي الشــأن، وال ميكــن دحــض  أوالضــابط العمــومي صــحتها يف مــا مت علــى يــده 

  :ذه البياناتاحلجية كما سلف ذكره إال بطريق الطعن بالتزوير، ومييز املشرع بني نوعني من ه هذه

 :يجوز إنكارها إال بالطعن بالتزوير البيانات التي ال-أ

 اعتبارالضابط العمومي على  البيانات اليت عاينها وتأكد من صحتها: نوعني  إىلو تصنف 

                                                 
  .293ص،مرجع سابق ،رميون شنودة - 1
  .55ص ،مرجع سابق بلقنيشي حبيب، - 2
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ا متــت مبعاينتــه  وحتــت يــده،  كالتأكــد مــن شخصــية املتعاقــدين وأهليتهمــا وتــاريخ ومكــان أ�ــ

الطعـن  أوميكـن إنكارهـا  إذ أن هـذه البيانـات ال ،والشـهود، طـرافاألحترير املستند وإثبات حضـور 

  ،فيهـــا إال بـــالتزوير، وبيانـــات تلقاهـــا مـــن ذوي الشـــأن وأدركهـــا حبواســـه، ومـــا مسعـــه وشـــاهده منهمـــا

  .1 الثمن واملشرتى باستالم املبيع ستالماب، كإقرار البائع األطرافكإقرارات  

رية هلـذا النـوع مـن السـندات الـيت متـت حتـت يـد موظـف يـة كبـأمه الفقـه والتشـريع ىلأو لذا فقـد 

 أوالتشكيك فيها، يزعـزع الثقـة بـاملوظف العـام  ألنالقانونية  لألوضاعووفقا  اختصاصهعام  ضمن 

ويقـع  عليها وهو الطعن بـالتزوير لالحتجاجالعمومي املختص، فحدد املشرع طريقة خاصة  الضابط

  .2عوى اجلزائية، ويكون بالددعىأعلى عاتق من  اإلثبات

   :اإلثباتالبيانات التي يمكن إثبات عكسها وفقا لقواعد  -ب

  البيانات اليت يثبتها الضابط العمومي يف احملرر الرمسي اإللكرتوين، ووردت من ذوي وهي 

 مكـــان أو األطـــرافالشـــأن لكنـــه مل يكـــن يعلـــم صـــحتها وال مطابقتهـــا للواقـــع  مـــن عدمـــه، كمهنـــة 

املثبــة يف احملــرر، وتأخــذ هــذه البيانــات حكــم البيانــات الــواردة يف احملــررات إقــامتهم وصــحة الوقــائع 

يعتـــرب  ألنـــهاملوثـــق،  الطعـــن فيهـــا أمـــام  كـــنمي تلحقهـــا الرمسيـــة، وال العرفيـــة، إذ أن هـــذه البيانـــات ال

إثبــات عكســها يكــون بطــرق  وعليــه فــإن ،تأكــد منهــا أنــهمــن املفــرتض  ألنــهتشــكيك يف أمانتــه،، 

  .3الطعن بالتزوير إىل، ودون احلاجة لإلثباتة القواعد العام

  :حجيته من حيث صدوره ممن وقعه وسالمته المادية -3

مـرتبط �بمـا  إلكـرتوين ويكتسب احملرر اإللكرتوين الرمسي حجيته أيضا بصدوره ممن هلـم توقيـع

توقيعـات ال رتبـاطابذوي الشأن واملوظف العام،حيث تثبـت حجيتـه ل ةاإللكرتوني توقيعاتاليف ذلك 

بعكـس احملـرر العـريف الـذي  ،هذه التوقيعات إليهم بسانتابإقرار  إىلباحملرر دون احلاجة  إللكرتونيةا

  عدم إنكارهم لذلك، حىت يكون حجة  �ذه  أوإقرار ممن نسبت إليهم التوقيعات  إىلحيتاج 

                                                 
  .291ص ،سابقالرجع نفس امل ،رميون شنودة - 1
  .246،247ص ،يوسف أمحد النوافلة، مرجع سابق - 2
  .292ص ،املرجع السابق ،رميون شنودة - 3
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تعـديل  أويـف فيكـون خاليـا مـن أي  حتر  ،بسـالمته املاديـة أيضـاالصفة، كما يكتسب احملـرر حجتـه 

الــيت تلقاهـا مــن ذوي الشـأن  يف حضــوره  أواملدونــة مـن طــرف املوظـف العـام،  تغيـري يف البيانـات أو

  .1 �اوَّ ود

  :اإلثباتحجية صورة المحرر اإللكتروني الرسمي في  - الرابعالفرع 

هـــي النســـخة احلرفيـــة املنقولـــة مـــن أصـــل الورقـــة وال  االصـــطالح الفقهـــي،أن  صـــورة احملـــرر يف 

 األصـلهـي الصـورة الـيت تنقـل عـن  ،، و املقصود بصورة احملـرر اإللكـرتوين الرمسـي2حتتوي على أختام

لـــذوي  ، وهـــي النســـخة الـــيت تقـــدم عـــادة األطـــرافحتمـــل توقيعـــات  بواســـطة موظـــف عـــام لكنهـــا ال

  كاتب أواملوثق  أو ،الذي حيمل التوقيعات فيحفظ لدى الضابط العمومي األصلأما  ،الشأن

   3. بعض التشريعات العدل يف

ـــرى الـــدكتور عيســـى غســـان الربضـــي أن النســـخة املســـحوبة عـــن أصـــل احملـــرر اإللكـــرتوين  4وي

اســـتوىف الشـــرطني املنصـــوص  إذاوان احملـــرر اإللكـــرتوين  األصـــلواملوقعـــة، ليســـت ســـوى نســـخة مـــن 

 نالواملتمث ،ونيةإللكرت نسيرتال النموذجي بشأن التجارة او من قانون األ 8عليهما يف املادة يف املادة 

لة بيانـــات و ســـايؤكـــد ســـالمة املعلومـــات منـــذ إنشـــائها يف شـــكلها النهـــائي بوصـــفها ر  يف وجـــود مـــا

يعتــرب أصــال  5،بعــد تقــدميها لــه فيهــاعلــى املعلومــات الــواردة   طــالعإلامــن  لشــخص املقــررا إمكانيــة

  ل مرة على أو لكرتوين يل الذي نشأ بواسطته احملرر اإلحىت وإن نسخ من قاعدة بيانات احلاسب اآل

                                                 
  .92،93ص،مرجع سابق بلقنيشي حبيب، -1
، املؤسســة احلديثــة نظريــة الشــكل فــي العقــود المدنيــة واإللكترونيــةعــوار حســني ياسـني العبيــدي، . ق بـريك فــارس حســني اجلبــوري، -2

  .199،ص2014سنة  ،ىلو للكتاب، لبنان، الطبعة األ
 ،وني والمعامالت اإللكترونيـةإلبرام العقد اإللكتروني على ضوء قانون التوقيع اإللكتر  النظام القانونيأمحد سعيد السـارّي،  إياد -3

  .174ص ،2016ىل و الطبعة األ ،بريوت لبنان منشورات احلليب احلقوقية،

تسـلم النسـخة املمهـورة بالصـيغة التنفيذيـة للعقـد التـوثيقي  "املتضـمن  تنظـيم مهنـة التوثيـق علـى  02-06من قانون رقـم  31تنص املادة 

  ."بتسليم النسخة التنفيذية األصلالقضائية، ويؤشر على  األحكامي على تنفيذ يسر  وفقا للتشريع املعمول به، ويسري عليها ما
  .206ص ،عيسى غسان ربضي، مرجع سابق -4
  .، مرجع سابققانون األونسترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونيةمن  8املادة  -5
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 إىليعيــد  وهــو مــا، لفة الــذكرســامــىت تــوافرت الشــروط ال إللكرتونيــة،أي نــوع مــن الــدعامات ا

 األصــلامللزمــة جلــانبني وصــعوبة التفريــق بــني  إللكرتونيــةإشــكالية تعــدد النســخ يف العقــود ا األذهــان

  .والصورة

من  ر الرمسي اإللكرتوين يعدأن احملر "973/20051يف املرسوم رقم  املشرع الفرنسيوقد بني 

  وحدد أيضا آلية احلصول ،تعترب أصال لألطرافوأن النسخ املعطاة  ،ل وأصل ثانأو أصل 

  .2"على نسخة من احملرر اإللكرتوين الرمسي احملفوظ

  غـري التجاريـة  إللكرتونيةبالرمسية يف احملررات ا اعرتف وكما مت ذكره سلفا فإن املشرع اجلزائري 

ـــذا فهـــي ختضـــع للقواعـــد العامـــة يف اإلثبـــات  إال أنـــه مل يـــنظم أحكـــام حجيتهـــا مـــن أصـــل وصـــورة ل

املـــنظم  2005لســـنة  973ومـــن خـــالل املرســـوم رقـــم   املشـــرع الفرنســـي يف حـــنيللمحـــرر الرمســـي، 

صـورة إلكرتونيـة ألصـل  اسـتخراج إمكانيـة إىل أشـارفقـد  37لف الـذكر،يف املـادة سـاملهنة التوثيـق ال

صـــورة  حملـــرر رمســـي إلكـــرتوين وتســـليمها لـــذوي الشـــأن شـــريطة أن تتـــوفر فيهـــا   أو ،حمـــرر ورقـــي رمســـي

  :3العناصر التالية

 .شاءإلناتاريخ  -

 .يكون موقعا من املوثق توقيعا مستويف للشروط القانونية -

الشاشة  أوأن يكون خمتوما خبتم املوثق اخلاص يف صورة رقمية تتم عن طريق املاسح الضوئي  -

 .ليهاالقابلة للكتابة ع

  4.أن يكون مؤشر عليها من املوثق مبا يفيد أ�ا مطابقة لألصل -

                                                 
1 - Art. 33. -" Les copies authentiques sont établies soit sur support papier, soit sur support 

électronique, quel que soit le support initial de l’acte.  
" Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule 
que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées 

en forme exécutoire. "  
 

  .250ص يوسف أمحد النوافلة، مرجع سابق،نقال عن  - 2
3
ختصص قانون عقاري وزراعي،كلية احلقوق والعلوم  ،، أطروحة دكتوراهالشكلية في عقود التجارة اإللكترونية ،كوسام أمينة - 

  .210ص ،2015/2016سية السنة الدرا جامعة احلاج خلضر باتنة، ،كلية احلقوق  ،السياسية
4 -Art. 37. -" Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d’un acte établi 
sur support papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions 
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ويف اعتقادنــا أن الصــورة املســتخرجة مــن األصــل املخــزن علــى وســيلة إلكرتونيــة، تعتــرب أصــال   

ـــا واملخزنـــة إلكرتونيـــا بكامـــل عناصـــرها مبـــا فيهـــا التوقيـــع  يف احملـــررات املدونـــة واملوقـــع توقيعـــا إلكرتوني

اســتخرجت مــن جهــاز التخــزين مباشــرة ، إذ أن الصــور الورقيــة املســتخرجة منهــا هــي  إذا االلكــرتوين

صــورة مــن  النســخة الورقيــة املســتخرجة مــن أساســا نســخة أصــلية علــى دعامــة ورقيــة ، والنســخة امل

األصــلية هــي صــورة أوىل وختضــع يف تقــدير حجيتهــا إىل حــالتني ، حالــة وجــود األصــل وحالــة عــدم 

  .وجود األصل

  :حالة وجود أصل المحرر اإللكتروني الرسمي- أوال  

رقـم  االحتـادي مبوجب قانون اإلثبـات يف املعـامالت املدنيـة والتجاريـة املشرع اإلمارايتوساوى 

ه بـــــني حجيـــــة احملـــــررات التقليديـــــة واحملـــــررات منـــــ  4مكـــــرر ف 17املـــــادةيف   م1992لســـــنة  10

مـن نفـس القـانون  أعطـى حجيـة  9يف املـادة رمسيـة أو عرفيـة، و  االلكرتونية كما أسلفنا سـواًء كانـت

إذا كــان أصــل " األصــل لصــورة احملــرر الرمســي ســواًء كانــت خطيــة أو فوتوغرافيــة حيــث نصــت علــى 

احملرر الرمسي موجودا فإن صورته الرمسية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكـون 

  .فيه مطابقة لألصل

، فإذا نازع يف ذلك أحد ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على وتعترب الصورة مطابقة لألصل -2

  ".األصل

  .1952لسنة  30من قانون البيانات األردين رقم  08وهي نفس أحكام املادة

ويف هذا السياق نشري إىل أنه من بني التشريعات العربية اليت نظمت  بنص القانون حجية  

 16حيث نص يف املادة  ألصل هو املشرع املصريصورة احملرر االلكرتوين الرمسي يف حالة وجود ا

                                                                                                                                                    
garantissant sa reproduction à l’identique.  

" Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et y appose 
sa signature électronique sécurisée. La copie authentique comporte en outre l’image de son 

sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l’original.  
" Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité, celui-ci appose, outre 
l’image du sceau du notaire, sa signature électronique sécurisée ainsi que l’image de son 

cachet portant son nom et la date de son habilitation.  
" Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie 
électronique dans des conditions garantissant l’intégrité de l’acte, la confidentialité de la 

transmission, l’identité de l’expéditeur et celle du destinataire. ".  
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الصورة املنسوخة على الورق من احملرر اإللكرتوين " 2004لسنة  15من قانون التوقيع اإللكرتوين 

رتوين الرمسي كألصل، ومادام احملرر االللحجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة  ،الرمسي

  .1"دعامةوالتوقيع اإللكرتوين موجودين على ال

فبحســـب نـــص املـــادة فقـــد عـــادل املشـــرع املصـــري بـــني الصـــورة املنســـوخة للمحـــرر اإللكـــرتوين 

وبالتــايل فلهــا احلجيــة علــى الكافــة   ،لفة الــذكرســابالشــروط ال الرمســي وأصــل احملــرر اإللكــرتوين الرمســي

  .ال بطريق الطعن بالتزويرإميكن إنكارها  كاحملرر الرمسي الورقي وال

ومــادام احملــرر اإللكــرتوين الرمســي (نــص املــادة أن املشــرع املصــري ذكــر عبــارة ومــا يالحــظ مــن 

وهــو  ،أي أن هــذه احلجيــة معلقــة علــى شــرط فاســخ، )والتوقيــع اإللكــرتوين موجــودين علــى الدعامــة

مـــادام  األصـــل، مبعـــىن أن هـــذه احلجيـــة مســـتمدة مـــن إللكرتونيـــةزوال احملـــرر والتوقيـــع مـــن الدعامـــة ا

  .زول حجية الصورة املنسوخةموجودا فبزواله ت

  :الرسمي اإللكتروني حالة عدم وجود أصل المحرر- ثانيا 

ـــة يف املـــادة  نظـــم املشـــرع اإلمـــارايت قـــانون اإلثبـــات يف املعـــامالت  مـــن 10أحكـــام هـــذه احلال

، حيـث 2006لسـنة  36املعدل بالقانون رقـم    1992لسنة 10رقم  االحتادي املدنية والتجارية

كــان مظهرهــا رمسيــة األصــلية التنفيذيــة كانــت أو غــري تنفيذيــة حجيــة األصــل مــىت   اعــرتف للصــورة ال

وباعرتافـه مبســاواة احملـرر الرمســي االلكـرتوين   مــع يــدع جمـاال للشــك يف مطابقتهـا لألصــل  اخلـارجي ال

  .احملرر الرمسي العادي فتسري أحكام هذا األخري على مثل هذه احلاالت

وثق  أن يقـوم بتسـليم صـورة ورقيـة للمحـرر الرمسـي اإللكـرتوين للم طفق املشرع الفرنسيأجاز و 

ا صـورة أ�ـوخيتمهـا خبتمـه اخلـاص، كمـا يشـري فيهـا ب بشرط أن يوقع توقيعا خطيا على هذه الصورة،

وعليــه عنــد ، مطابقــة لألصــل، وبــذلك ميكــن احملافظــة علــى وظيفــة احملــرر، حــىت وإن تغــريت الدعامــة

  كانت   إذا األصلالورقية للمحرر اإللكرتوين الرمسي  حتوز حجية ، فإن هذه النسخة األصلفقدان 

                                                 
وجيا املعلومات،اجلريدة وللن، وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تك نظيم التوقيع االلكتروني، بشأن ت 2004لسنة  15القانون رقم  - 1

  .22/04/2004املؤرخة يف  ، 17الرمسية العدد 
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 إىليدع جماال للشك يف مطابقتها لألصل، ويذهب الفقه  ال ،اخلارجي الصورة رمسية، وكان مظهرها

ميكـــــن للصــــورة الورقيـــــة للمحــــرر الرمســـــي  وبالتــــايل ال األصـــــلصــــعب، لعـــــدم وجــــود  األمـــــرأن هــــذا 

ال أن تكـــون قرينـــة يؤخـــذ �ـــا علـــى ســـبيل إميكـــن هلـــا  وال ،ا حجيـــةاإللكـــرتوين املفقـــود أن تكـــون هلـــ

  .1كمبدأ ثبوت بالكتابة يف حالة توفر الشروط  أو ستئناساال

ـــنقص التشـــريعي املشـــرع اجلزائـــري مطالـــب و  وإصـــدار  إللكرتونيـــةيف جمـــال املعـــامالت ابســـد ال

دين والتجـاري حـىت وأن بوجـه عـام، بشـقيها املـ إللكرتونيـةنصوص قانونيـة تـنظم أحكـام املعـامالت ا

ة يف هــذا مـاملتقد ىاألخــر علـى غـرار القــوانني والتشـريعات  ،مت ذلـك بتحديـد  نطاقهــا يف جمـال معــني

  .ا�ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .213، 212ص ،صكوسام أمينة، املرجع السابق- 1
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  المبحث الثاني

لوظيفة المحررات العرفية  أدائهاومدى  حجية المحررات  اإللكترونية العرفية

  التقليدية

كما ،حتــت يــده أوضــابط عمــومي  أوام موظــف تــتم أمــ احملــررات العرفيــة هــي احملــررات الــيت ال

 إىلميكن أن تكون حمررات فقدت أحد شروط الرمسية، واحملررات يف الشكل اإللكرتوين أغلبهـا متيـل 

ـــادالت ا ـــراهن مـــع تـــوافر و  إللكرتونيـــةهـــذه الصـــفة، إذ أن أغلـــب  التب ئل التواصـــل ســـايف الوقـــت  ال

  .متيل جلانب الرمسية ال جتماعياالاإللكرتوين من بريد إلكرتوين ومواقع التواصل 

 العاديـــة حملـــررات العرفيـــةافالتشـــريعات عمومـــا يف جمـــال املعـــامالت املدنيـــة والتجاريـــة أكســـبت 

وما مـدى تـوافر  ؟اإلثباتفما مدى حجيتها يف  ،حجية ختتلف يف قو�ا عن حجية احملررات الرمسية

المطلــــب : (مطلبــــني  وضــــحه يف ســــوف ن وهــــو مــــا ؟إللكرتونيــــةتلــــك احلجيــــة يف العقــــود العرفيــــة ا

حجيـــة احملـــررات االلكرتونيـــة :  )المطلـــب الثـــاني( ، و حجيـــة احملـــررات العرفيىـــة التقليديـــة:)األول

  .العرفية يف اإلثبات

  المطلب األول

  حجية المحررات العرفية التقليدية في اإلثبات                

ظري�ـا التقليديـة البـد أن نعـرف احلجيـة لتبيان حجية احملـررات اإللكرتونيـة ومـدى مسـاوا�ا لن 

احملررات القانونية هلذه األخرية يف اإلثبـات،حىت ميكـن مقارنتهـا مـع نظري�ـا يف الشـكل االلكـرتوين، فـ

 لإلثبــــاتوأخــــرى غــــري معــــدة  ،لإلثبــــاتحمــــررات عرفيــــة معــــدة  إىلالعرفيــــة قســــمها الفقــــه كمــــا رأينــــا 

 )حجيـــة احملـــررات العرفيـــة املعـــدة لإلثبـــات(  )ولالفـــرع األ(فيمـــا يلـــي  همـــانل حجيـــة كـــل مو اننوســـ

ــاني(و تناولنــا فيــه  )الفــرع الثالــث(و جيــة احملــررات العرفيــة املعــدة لإلثبــاتخصصــناه حل )الفــرع الث

  .حجية صورة احملرر العريف
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  :لإلثباتحجية المحررات العرفية المعدة  -لو الفرع األ

  يعترب دليل إثبات أنه حجية ثبوتية حيث العقد العريف أوأقرت التشريعات للمحرر العريف   

ناحية قوة  من أو، )أوال(بصمة عليه أومن حيث صدورها ممن له توقيع  ،ثالث  عناصر إىلبالنظر 

  . )ثالثا( تارخيه ثباتومن حيث  ،)ثانيا( ليت يتضمنهال البيانات

  :من حيث صدوره ممن له توقيع أو بصمة عليه المحرر العرفي حجيته - أوال

 أو، بـذلك شخصـيا اعـرتف إذا وضع بصـمة عليـه أويكون للمحرر العريف حجية على من وقع     

 بعضــه، فيكـون ذلــك التصــرف نافـذا يف حقــه وحــق خلفــه أومضـمونه كلــه  بإنكــارومل يقــم  ،سـكت

ع ختمــه مــادام كــان ضــكلــف شــخص آخــر بو   أواخلــاص والعــام، وســواء كــان التوقيــع منــه شخصــيا  

  .1ذلك أمامه وبرضاه

ي مل يصــدر أل أوأن ذلــك مل يكــن منــه كــ  ،البصــمة أواخلــط  أوأنكــر صــاحب التوقيــع  ذاإفــ

احملرر يفقد قيمته الثبوتية، وعلى املتمسك به العكس  إثبات  بـأن  دهاشخص أن يقوم بذلك، فعن

فعال عن الطرف املنكر، وله إحالـة الورقـة للجهـات القضـائية للتحقـق مـن ذلـك ويـتم  التوقيع صادر

  احملرر حجية  اكتسب ،ثبت أن التوقيع فعال صادر عنه إذا، ف2هاة اخلطوط يف احملكمةذلك مبضا

                                                 
  .384.ص ،2017 ، سنة14العدد  نسانية،، جملة البحوث والدراسات اإلحجية الكتابة كوسيلة لإلثبات بكوش إهلام، - 1

هـو  مل ينكـر صـراحة مـا ع عليـه بصـمة أصـبعه مـاضـو  أووقعـه،  أويعترب العقـد العـريف صـادرا ممـن كتبـه "ج على .م.من ق 327تنص املادة

البصـمة هـو  أو اإلمضـاء أويعلمـون أن اخلـط  ويكفـي أن حيلفـوا ميينـا، بـأ�م ال اإلنكار،خلفه فال يطلب منهم  أومنسوب إليه، أما ورثته 

من احـتج عليـه بسـند عـادي وكـان ال يريـد  -1"األردينمن قانون البيانات  11يضا املادة أنصت عليه  ما وهو  ،"ن تلقوا منه هذا احلقمل

 . فهو حجة عليه مبا فيه وإالبصمة أصبع  أوخامت  أوتوقيع  أومن خط  إليهأن يعرتف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب 

  ". البصمة هو ملن تلقى عنه احلق أواخلتم  أوالتوقيع  أوال يعلم أن اخلط  بأنهي خلف آخر فيكتفي منه أن يقرر أ أوأما الوارث  -2 

حيث جاء  ،املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 2008فرباير  25املؤرخ يف  09-08وما يليها من قانون  164املادة 2- 

  .التوقيع على احملرر العريف أونفي صحة اخلط  أوإثبات  إىلط �دف دعوى مضاهاة اخلطو :" نصها كالتايل

   .هاة اخلطوط املتعلقة مبحرر عريفية، بالفصل يف الطلب الفرعي ملضااألصلخيتص القاضي الذي ينظر يف الدعوى 

ذه املضــاهاة صــدور فــإذا أنتجــت هــ" ميكــن تقــدمي دعــوى مضــاهاة اخلطــوط للمحــرر العــريف كــدعوى أصــلية أمــام اجلهــة القضــائية املختصــة

  ."احملرر ّممن وقعه رجعت إليه حجيته وأخذ به من كان ناكرا له
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أحـــتج بـــاحملرر العـــريف ضـــد  إذاال بالتزوير،أمـــا إميكـــن للطـــرف املنكـــر الطعـــن فيهـــا  وال ،الورقـــة الرمسيـــة

صـمة  هـو الب أويعلمـون أن التوقيـع  م الأ�ميينا  احيلفو فيكفي أن  ،اخلاص أو ماخللف العا أوالورثة 

ومــا ، حتقــق ذلــك فقــد احملــرر حجيتــه إذا، فــ1اإلنكــارمــن تلقــوا منــه احلــق، وغــري ملــزمني ب أوملــورثهم 

املعمـول �ـا يف مثـل هـذه  ىاألخر الطرق  أومضاهاة اخلطوط، إجراءاتال إتباع إاملتمسك به،  على

   .2احلاالت

  :حجيته من حيث قوة البيانات المدونة فيه - ثانيا

ثبــــت ذلــــك بعــــد إنكــــاره   أو ،رر العــــريف صــــدر مــــن الشــــخص املنســــوب إليــــهثبــــت أن احملــــ إذا

 ألنالوقـائع املثبتـة  أوتكون إال حملتوياته املادية  فيكتسب بذالك قوة احملرر الرمسي، وهذه احلجية  ال

وعلـى  ،التوقيع يف حد ذاته ليس له قيمة، وتتمثل قيمته يف إشهاده بصحة الوقائع املذكورة يف احملرر

  .3دعاء بالتزويرعي بغري صحة هذه البيانات أن يثبت ذالك باإلمن يد

 أ�ــا ملو  ،مينعــه مــن نكــران البيانــات الــواردة يف احملــرر ال ،خطــه أوالشــخص بتوقيعــه  واعــرتاف

 أوالتـــدليس  أوالغلـــط  أوالغـــش  أو نالن بـــالبطعـــالوقـــائع املتفـــق عليهـــا، ويســـتطيع أيضـــا الط تكـــن

العامــة  ويكــون ذالــك بــالطرق العاديــة وفقــا للقواعــد ،الوثيقــة العرفيــةكــراه يف التصــرف الثابــت يف اإل 

  .4الطعن بالتزوير إىلويكون ذلك بدليل كتايب، وال ضرورة للجوء 

 

                                                 
ن العقــد يــتم أمــن املقــرر قانونــا "والــذي جــاء فيــه   28/05/1990بتــاريخ  53931وهــو قضــت بــه احملكمــة العليــا يف قرارهــا رقــم  - 1

م ينكـر صـراحة مـاهو منسـوب إليـه ومـن  يعترب صادرا ممـن وقعـه مـال العقد أنمبجرد تبادل الطرفان التعبري عن إرادتيهما، ومن املقرر أيضا 

وملـا كـان الثابـت يف قضـية احلـال أن  ،مث فإن النعي على القرار املطعون فيه مبخالفة القانون واخلطأ يف تطبيقـه يف غـري حملـه يسـتوجب رفضـه

ى مــن قبلــه، فــإن قضــاة ضــائمـة بينهمــا طبقــا للعقــد العــريف املموالزوجيــة ق،مــع مطلقتــه باقتســامه املنــزل الزوجــي معها اتفاقــهينكــر  الطـاعن ال

ومـىت كـان ذلـك  ،ا�لس بتأييدهم احلكم املستأنف لديهم القاضي بإرجاع الغرفـة واملطـبخ للمطعـون ضـدها طبقـا للقـانون تطبيقـا صـحيحا

دين، يف ضــوء املمارســات القضــائية، ، منقــول عــن القــانون املــ99،ص1992ل،ســنة و العــدد األ ،ا�لــة القضــائية. "رفــض الطعــن اسـتوجب

  .77،ص2018بريت للنشر، الطبعة الرابعة عشر،سنة 
  .96ص ،مرجع سابق ،حممد حزيط - 2
  .165ص ،2009 ،ىلو الطبعة األ ،مكتبة الوفاء القانونية،مصر ،أحكام االلتزام واإلثبات ،مسري عبد السيد تناغو- 3
  .78املرجع السابق، صحممد صربي السعدي، - 4
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  :حجية تاريخ المحرر العرفي  - ثالثا

  وحجيته على الغري ،األطرافبني حجيته على  ،ج يف حجية تاريخ الورقة العرفية.م.مييز الق

  :وسنبني ذلك كما يلي تاريخ ثابت اال منذ أن يكون هلإحجية على الغري هلا يكون  ال أنهحيث 

 :ألطرافهحجية تاريخ المحرر العرفي بالنسبة -1

، يصـبح التـاريخ  اإلنكارثبت صحته بعد  أوكان احملرر العريف ذا حجية وأعرتف له بذلك   إذا

 إذات الــيت يتضــمنها احملــرر، و يكــون لــه أيضــا نفــس قــوة احلجيــة مــع البيانــاو ، األطــرافحجيــة بــني 

 الفــهخي أراد إثبــات مــا  إذافعليــه نقضــه تبعــا للقواعــد العامــة، و  ،فيــه األطــرافنــازع أحــد  أو اعــرتض

  .1فعليه تقدمي دليل كتايب

  :حجية تاريخ المحرر العرفي بالنسبة للغير -2

لضـرر، ومل با أو سـتفادةباالاملقصود بالغري هو كل شـخص لـه مصـلحة يف هـذه العالقـة سـواء 

ممثال فيه، فال يكون للمحرر العريف حجيـة علـى هـؤالء إال منـذ أن يكـون لـه  أويكن طرفا يف العقد 

مـــن  328تــوفرت فيـــه الشــروط املنصــوص عليهــا قــي املــادة  إذاويكــون التــاريخ ثابتــا  ،تــاريخ ثابــت

العاديني، فـال يعتـرب  من مجاعة الدائنني أوكان خلفا عاما   أوطرفا يف احملرر كان    إذاما أ، 2ج.م.ق

من الغري، وحيتج عليه بتاريخ الورقة العرفية ولو كـان غـري ثابتـة التـاريخ، واحلكمـة مـن ذلـك هـي منـع 

  .3تأخري تاريخ الوثيقة العرفية أوضرار بالغري، بتقدمي أي تواطئ قد حيدث بني أطراف احملرر لإل

  :تخلف التوقيع في حالة المحرر العرفيحجية -رابعا

 فهـو اإلثبـات،سي وجـوهري يف احملـررات العرفيـة حـىت تكـون هلـا حجيـة يف ساالتوقيع شرط أ        

خـال احملـرر العـريف  إذابـه كـدليل إلثبـات التصـرف، فـ سـتداللاللالذي يعطي للمحرر القيمة الثبوتيـة 

  مبدأيصلح ك أنهكان مكتوبا خبط املدين، ف  إذاإال  اإلثبات،من التوقيع فال تكون له أي قيمة يف 

                                                 
  .81رجع سابق، صمحممد صربي السعدي، - 1
  328املادة ج، مرجع سابق،.م.، املتضمن ،ق 58-75أنظر األمر  - 2
  .100ص ،مرجع سابق ،حممد حزيط - 3
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  .به وشروطهاملقصود  وسنوضح 1ثبوت بالكتابة

 :المقصود بمبدأ الثبوت بالكتابة -أ

ا أ�وكل كتابة تصدر من اخلصم ويكون من شـ" ج على.م.من ق 2ف 335أشارت املادة 

نصـت  مـا هـوو ،  ،"تعتـرب  مبـدأ ثبـوت بالكتابـة االحتمالأن جتعل وجود التصرف املدعى به قريب 

 20املعــدل بالقــانون رقــم  1952لســنة 30رقــم  األردينمــن قــانون البيانــات  30عليــه أيضــا املــادة 

 قيمتـه تزيـد املطلـوب كـان لـو حـىت التعاقديـة لتزامـاتاال يف بالشـهادة ثبـاتاإل جيـوز" 2017لسـنة

  : دينار مئة على

ويكـون  ،ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن اخلصم، أ ثبوت بالكتابةدوجد مب إذا -1

  ."...االحتمالا أن جتعل وجود املدعى به قريب أ�ش

 كــل تصــرف مكتــوب" ف.م.ال قمــن  2 1362 أمــا املشــرع الفرنســي فقــد عرفــه يف املــادة

ن جيعل هذا التصرف قريـب أ أنهممن ميثله ويكون من ش أو ،صادر من الشخص املوجه إليه الطلب

  ." االحتمال

 ةــــــــبالكتاب ة الثبوتــــــبدايب ه ـــــــدأ أشار إليــــــــذا املبـــــــه هلـــــــتناولظ أن املشرع الفرنسي عند ـويالح

un commencement de preuve par ècrit"، بينما مصطلح املبدأ يشار إليه ب"Principe" 

                                                 
بالكتابـة يف العقـود الـيت تزيـد قيمتهـا  اإلثبـاتالـذي قـرر  بصـدور أمـر مـوالن يف هـذه السـنة، ،1566سـنة  إىليرجع ظهـور هـذا املبـدأ - 1

، وبصـدوره  وضـع حـدا لـذلك، اإلثبـاتفرنك ومنها الشركات، حيث قبـل صـدوره كانـت الشـهادة متثـل الوسـيلة األساسـية يف  100على 

وضع تعريف هلذا املبدأ، كمـا كـان لـه الفضـل يف معرفـة بعـض املبـادئ والشـروط اخلاصـة �ـذا املبـدأ، وقـد  حاولل من أو وكان الفقيه بوتييه 

 ،مكيـد نعيمـة. نقـال عـن د .قضـايا خمتلفـة إىلالفرنسـي يف إثبـات بعـض قضـايا النسـب مث توسـع تطبيقـه بدايـة مـن طـرف القضـاء  ستعملا

، مقـال منشـور يف جملـة البحـوث والدراسـات القانونيـة والسياسـية، العـدد الثـامن، مبدأ الثبوت بالكتابة في ظـل الوسـائل التقنيـة الحديثـة

  .153،ص2016جويلية 
2 -Art 1362 " Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de 
celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est 
allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de 
preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, 
son refus de répondre ou son absence à la comparution. 
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut 
commencement de preuve par écrit". 
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 أوفمبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن اخلصـم ، وهو ما ميكن أن يكون خطأ يف الرتمجة

يـؤدي بعـد دعمـه بـالقرائن  االحتمـال،قـرب  أودعاءات املـدعي نـوع مـن  احلقيقـة ثله  جتعل إلمن مي

 .ثبوته إىل

 :شروط  هذا المبدأ- ب

البد من توافر شروط ثالثة أمجعت عليهـا جـل التشـريعات وهـي  ،لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة

ا أن جتعــل التصــرف أ�شــ وأن يكــون مــن ،وجــود ورقــة مكتوبــة وأن تكــون صــادرة مــن املــدعي عليــه

  .املدعي به قريبا الحتمال

 : وجود ورقة مكتوبة-

  لإلثبـاتلة سـاوال يشـرتط أن تكـون ر  ،ال يتطلـب أن يكـون هنـاك شـكل خـاص هلـذه الكتابـة

أن تكـــون موقعـــة، بـــل يكفـــي أن تكـــون أي كتابـــة   أوتكـــون خبـــط يـــد املـــدين  أووال يشـــرتط أيضـــا 

حمرر رمسي مزور، كما  أوحىت بقايا سند متآكل  أو ،شخصيةمذكرة  أودفرت  أوسجل  أو ،لةساكر 

  .1قل معرتف �ا ممن تنسب إليهعلى األ أوجيب أن تكون الورقة مقدمة يف الدعوى 

 :الخصم أوصدور الورقة من المدعى عليه  -

ينـــوب عنـــه نيابـــة قانونيـــة كـــالويل  أو ليتحقـــق هـــذا املبـــدأ جيـــب أن تصـــدر الورقـــة مـــن اخلصـــم

اليت تكـون بـني الوكيـل وموكلـه  اتفاقية أو ،نيابة قضائية كالوصي بالنسبة للقاصر أو ،فلبالنسبة للط

�ــا يف مواجهــة اخلصــم  االحتجــاجوال يعتــد بكتابــة صــادرة مــن شــخص آخــر غــري هــؤالء، وال ميكــن 

كالورقــة الصــادرة مــن أحــد   أو اآلخــر،ال حيــتج �ــا يف مواجهــة  ،فالورقــة الصــادرة عــن أحــد الــزوجني

ال يعتـــد �ـــا علـــى شـــركائه البـــاقيني، وال حيـــتج أيضـــا علـــى اخلصـــم بـــاإلقرارات  ،اء يف الشـــيوعالشـــرك

  .2استجوابهوالبيانات الصادرة عن الغري عند 

  

  

                                                 
  .146رجع سابق، صمالسعدي،  حممد صربي- 1
  .158ص ،رجع سابقم ،مكيد نعيمة - 2
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 :االحتمالجعل المدعى به قريب -

، ومــرجح االحتمــالجيــب أن تتضــمن الورقــة مــا جيعــل التصــرف املــدعى بــه املــراد إثباتــه قريــب 

  فال جيوز أن تكون مبدأ  ،ة حتمل ما ينفي التصرف املدعى به نفيا قاطعاكانت الورق  إذاف ،الصحة

  صدق الواقعة أكثر احتمالمبعىن أصح أن تولد يف ذهن القاضي ما يرجح  أوللثبوت بالكتابة، 

  .1ويبقى دور الشهود والقرائن إلكمال إثبا�ا قائما ،من كذ�ا

 :نطاق تطبيق مبدأ الثبوت بالكتابة -ج

إثبــات مــا  اســتثناءاجيــوز  أنــهف ،بقة الــذكر وقــام مبــدأ الثبــوت بالكتابــةســاالشــروط الت ر تــوف إذا

بالشـهود يف  اإلثبـاتزه بشهادة الشهود، كمـا جيـوز و اجي أوتزيد قيمته عن مائة ألف دينار جزائري  

 بغــض النظــر عــن قيمــة التصــرف ،التصــرفات القانونيــة الــيت تتطلــب اإلرادة التشــريعية الكتابــة إلثبا�ــا

فـال ميكـن إعمـال املبـدأ رغـم  ،كـالرهن الرمسـي  انعقـادأما عـن التصـرفات الـيت تتطلـب الكتابـة كشـرط 

 .2الكتابة تعترب ركنا يف هذه التصرفات قبال أن تكون دليال ألنتوفره 

  :حالة التوقيع على بياض-د

حيــث يوقــع شــخص  ،كثــريا مــا نواجــه يف احليــاة العمليــة يف إطــار املعــامالت حــاالت خاصــة

دون تــدوين أي بيانــات �ــا  نظــرا للثقــة بينهمــا، ويــرتك لــه اخليــار  ،لشــخص آخــر ورقــة علــى بيــاض

و مبحـض إرادتـه،  باختيـارهمـادام أن املوقـع وقعهـا  3ورغم ذلك فالقوة الثبوتية للورقة ال تتـأثر ،ملألها

احملــررة فــوق  يكســب البيانــات ،فهــو كــالتوقيع الالحــق  ،بق علــى حجيــة الورقــةســاوال يــؤثر التوقيــع ال

خـــط  أو، ســـواء خبـــط املوقـــع االتفـــاقمـــا ملـــئ  احملـــرر مبـــا مت  إذا، اإلثبـــاتالتوقيـــع حجيـــة كاملـــة يف 

                                                 
  .149سابق ، صال نفس املرجعحممد صربي السعدي، - 1
  .152-151صص ، املرجع السابق حممد صربي السعدي، - 2
بغري الطريق  ـ إذا كان السند موقعاً على بياض، فال جيوز إثبات ما خيالفه.)1978 / 3 / 16تاريخ  114نقض مصري رقم ( . 3

  .تسليمها للخصم الكتايب، ألنه ال شيء مينع صاحب التوقيع على بياض من إمالء الورقة قبل

 )النقض سجالت حمكمة 1969/  7/  26تاريخ  304نقض سوري رقم (أيضا حمكمة النقض السورية اعتمدتهوهو ما 

حىت أن االجتهاد  ،الثبوتية أن يقرأها من وقعها ال يُفقد الوثيقة قو�ا فإن القول بأن التوقيع على الوثيقة دون ـ إذا مل يثبت الغش واإلكراه

 تفق عليه وفق القواعدأالثبوتية ما مل يقم الدليل على أن ما دّون فيها خالف ما  أن توقيع الوثيقة على بياض ال يفقدها القوة إىلذهب 

  .اإلثباتالعامة يف 
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املســـلم إليـــه،  وحـــرره ببيانـــات غـــري املتفـــق عليهـــا، جيـــوز للموقـــع علـــى  اســـتغله إذاأمـــا ،شـــخص آخر

ة الــيت كانــت تثــور عليــه، ونظــرا للمنازعــات العديــد االتفــاقبيــاض إثبــات أن مــا دون خمــالف ملــا مت 

  قبل التوقيع) صاحل ألجل(فرض إضافة عبارة  إىلهذا الشأن، فقد  جلأ املشرع الفرنسي  خبصوص 

  .1احملرر استخداملتاليف سوء 

وخصوصــا يف جمــال   ،التوقيــع علــى بيــاض أثــار وال زال يثــري العديــد مــن اإلشــكاالت ومســألة

أي عـارض مـن عـوارض اإلرادة،  انتفاءيتحقق عند فإثبات اإلرادة  ،استعمالهءة ساإثبات اإلرادة وإ

 ا ا�ـال يف التشـريعات املقارنـةذالقضـائية الكثـرية يف هـ جتهاداتاالفرغم  استعمالهءة ساأما إثبات إ

مـن املمكـن أن  أنـهإذ  ،فيهـا يبقـى صـعب التحقيـق اإلثبـاتا خيانة لألمانـة إال أن أ�ووصفها على 

لكــن  ،تفــق عليهــا مــن قبــلأرر املوقــع علــى بيــاض صــحيحة وقــد تكـون  التصــرفات الــيت مــلء �ــا احملــ

فيجـــب علـــى التشـــريعات التشـــديد علـــى احلـــد مـــن هـــذه  ،املوقـــع علـــى بيـــاض غـــري رأيـــه مث أنكرهـــا

  .لتعزيز موقف الطرفني ،إلزام حضور شهود على الواقعة أواحلاالت 

  :حجية المحررات العرفية الغير معدة لإلثبات - الفرع الثاني

 آخــــر حســــب طبيعتهــــا إىل، مــــن نــــوع لإلثبــــاتحجيــــة احملــــررات العرفيــــة الغــــري معــــد ت و اتتفــــ

  الدفاتر التجارية  ،وحجية) أوال (، وسنتناول حجية الرسائل والربقياتالقانونية  و قيمتها التشريعية

                                                 
اململكــة  ،ىل، الريــاضو ، مكتبــة القــانون واالقتصــاد للنشــر والتوزيع،الطبعــة األالمقارنــةأدلــة اإلثبــات فــي األنظمــة حممــد نصــر حممــد،  -1

  .60ص ،2012سنة ،العربية السعودية

  األمانةوقد اعتربت حمكمة النقص املصرية تغيري مضمون احملرر على بياض من قبيل خيانة  

  412صفحة رقم  38مكتب فىن  56لسنة  1214الطعن رقم 

 1987-03-19بتاريخ 

  إثبات: املوضوع 

 التوقيع على بياض : املوضوع الفرعي 

  2: فقرة رقم 

و  ،التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات الىت ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية

على  استوىلإال إذا كان من  ،اختيارامن وقعها قد سلمها ستؤمن عليها نوع من خيانة األمانة مىت كان اإدعاء تغيري احلقيقة فيها ممن 

فعندئذ يكون تغيري  ختيارياالبأية طريقة أخرى خالف التسليم  أو احتياليةطرق  أونتيجة غش  أوالورقة قد حصل عليها خلسة 

  .لزام اخلصم بتقدمي مستند حتت يدهإاحلقيقة فيها تزويراً و يعترب التوقيع نفسه غري صحيح 
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  ).ثالثا(، وحجية الدفاتر واألوراق املنزلية )  ثانيا( 

  :حجية  الرسائل والبرقيات في اإلثبات-أوال 

علـى التفصـيل مث حجية الربقيـات  العادية وقيمتها يف اإلثبات حجية الرسائل إىلسنحاول التعرض  

 :التايل

 :اإلثباتئل في ساحجية الر  -1

حيــــث أعطــــى املشــــرع  اإلثبــــات،ئل والربقيــــات يف ســــاالتشــــريعات املقارنــــة حبجيــــة الر  اعرتفــــت

ة الثبوتيـة للمحـرر العـريف بشـروط أن تكـون هلما نفـس القـو   ،لفة الذكرساال 329اجلزائري يف املادة 

وتقابلهــا  ،ن يكــون أصــل الربقيــات موقــع عليــه  مــن مرســلها يف مكتــب التصــديرأو  ،1ئل موقعــةســاالر 

  .1992/102قانون اإلثبات واملعامالت املدنية والتجارية اإلمارايت رقم  من 14املادة 

 للرسائل قوة األسناد العادية منتكون -1"  3من قانون البيانات األردين 13و تنص املادة 

وتكــون الربقيــات - 2،حيــث اإلثبــات مــا مل يثبــت موقعهــا أنــه مل يرســلها ومل يكلــف أحــداً بإرســاهلا

جل القوانني العربيـة و ، "القوة أيضا إذا كان أصلها املودع يف دائرة الربيد موقعاً عليه من مرسلها هذه

 4مـىت كانـت حتمـل بيانـات يف الورقـة و توقيـع مرسـلهاأعطت للرسائل والربقيات حجية احملـرر العـريف 

  .املرسل إليه والغري للمرسلومنيز بني حجيتها بالنسبة 

                                                 
-11-28بتاريخ ، 1432صفحة رقم  ،19مكتب فىن ،  34لسنة  0546رقم لطعن ا قضت حمكمة النقض املصرية يفو  - 1

1968. 

 – اإلثباتمن حيث  –للرسائل املوقع عليها قوة الدليل الكتاىب ( 3: فقرة رقم  ،بالكتابة اإلثبات: املوضوع الفرعي ،إثبات: املوضوع 

  .) لإلثباتأن يثبت هو العكس بالطرق املقررة قانونا  إىلفيها فتكون حجة على املرسل بصحة املدون 
 .10/1992قانون اإلثبات فى المعامالت المدنية والتجارية اإلماراتى  رقم من ) 14(تنص املادة  -2

ا املـودع يف مكتــب ، وتكـون للربقيــات هـذه القيمـة أيضـاً إذا كــان أصـلهاإلثبـاتتكـون للرسـائل املوقـع عليهــا قيمـة احملـرر العـريف مــن حيـث "

وإذا مل يوجــد أصــل الربقيــة، فــال يعتــد . التصــدير موقعــاً مــن مرســلها، وتعتــرب الربقيــة مطابقــة ألصــلها حــىت يقــوم الــدليل علــى عكــس ذلــك

  ".بالربقية إال �رد االستئناس
  .13مرجع سابق، املادة  ،1952لسنة  30قانون البيانات األردني رقم  -3
اإلقرار الوارد يف اخلطاب إقرار غري قضائي وهو �ذه املثابة خيضع لتقدير القاضي الذي جيوز له جتزئته (رية قضت حمكمة النقض املص -4

اخلطاب  ) كما قضت ,( 1432ص  28/11/1968ق جلسة  34لسنة  546الطعن رقم . واألخذ يبعضه دون البعض اآلخر 

و من الغريـ خيضع لتقدير القاضي، فله بعد تقدير الظروف اليت صدر املرسل من املدعي عليه ايل آخر والذي يتمسك به املدعي ـ وه
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  :حجيتها على المرسل -أ

ينكـر  حيـث أن صـدور الرسـالة موقعـة منـه وملجوانـب  للرسالة حجية على راسـلها مـن ثـالث

ن بيانــات حجــة علــى الراســل يرتــب ذلــك حجيــة عليــه، وثانيــا  أن مضــمون الرســالة ومــا دون �ــا مــ

  سواء كان هو حمررها خبط يده أو شخص آخر، وسواء كانت على وسيط ورقي أو إلكرتوين، ثالثا 

  وحق تعد الرسائل حجة على الراسل من حيث ثبوت التصرف القانوين، أو ما تشهد  به الرسالة،

  .1جبميع أنواع الدفوع الشكلية واملوضوعية االعرتاضاملرسل قائما يف 

  :حجيتها  للمرسل إليه-ب

فإن له احلق يف تقدمي الرسالة كدليل إثبـات إذا كانـت لـه مصـلحة يف ذلـك، مـع مراعـاة حريـة 

السرية، كأن يكون احملرر يتضمن إبراء ذمـة مـن ديـن أو التـزام، متعهـد بـه مـن قبـل املرسل،وأيضـا إذا  

املرســــل إليــــه أن  كــــان مضــــمون الرســــالة حيتــــوى علــــى �ديــــد أو ســــب أو قــــذف، فأنــــه مــــن حيــــث

 الرسـالة كـدليل إىل ورثتـه،إذا كانـت اسـتخداميستخدمها دليال أمام القضاء، وينتقل حـق املرسـل يف 

  .2هلم أيضا مصلحة مشروعة يف ذلك

  :حجيتها بالنسبة للغير -ج

  بالرسالة، مىت كانت له مصلحة مشروعة يف االحتجاجحيق للغري من غري املرسل إليه وورثته 

                                                                                                                                                    

وال معقب علي تقديره يف ذلك ميت بىن على  ،ال يأخذ به أصال أوجمرد قرينة  أومبدأ ثبوت بالكتابة  أوفيها أن يعتربه دليال كامال 

حجية  امي  جمدي أمحد عزام،احملنقال عن ) 1359ص  14/6/1966ق جلسة  31لسنة  243الطعن رقم . (أسباب سائغة

موقع منتدى احملاميني مقال  ،الدول العربية اإلثباتىف بعض قوانني  اإلثباتالرسائل والربقيات ىف 

، على الساعة 12/09/2018على املوقع بتاريخ  اإلطالعمت ، http://www.mohamoon-montada.comالعرب

22:01.  

ـــ فتكــون حجــة علــي - اإلثبــاتمــن حيــث -للرســائل املوقــع عليهــا قــوة الــدليل الكتــايب ( وىف هــذا الشــأن قضــت حمكمــة الــنقض املصــرية 

ق جلســـــة  34لســــنة  546الطعــــن رقـــــم  .لإلثبـــــاتاملرســــل بصــــحة املـــــدون فيهــــا إيل أن يثبــــت هـــــو العكــــس بــــالطرق املقـــــررة قانونــــا 

  .جمدى عزام، نفس املوقع )  1432ص  28/11/1968
  .بقنفس املوقع السا جمدي أمحد عزام، -1
  .108ص ،رجع سابقمحممد حزيط، -2
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ن أملصــلحة الغــري أو إقــرارا مــن املرســل يفيــد هــذا الغــري،  ذلــك  اشــرتاطامن الرســالة ذلــك، كــأن تتضــ

  ن الرسالة تنطوي على دليل إثبات، وليس من ملكية املرسلأمن  بالرسالة مستمد االحتجاجحق 

  .1إليه للرسالة اليت تعطيه احلق

  :حجية البرقيات في اإلثبات-2

 لربقيــات واحملــررات العرفيــة،  فكمــا رأينــا ســلفاســاوت جــل التشــريعات بــني حجيــة الرســائل وا

 13املـــادةوأيضـــا املشــرع األردين يف ج، .م.مــن ق 329يف املـــادة  أكـــد ذلــك فــإن املشـــرع اجلزائــري

حيــث ســاوت جــل  مــن قــانون اإلثبــات يف املعــامالت التجاريــة واملدنيــة اإلمــارايت 14واملــادة  2ف

  .عرفية حيث تأخذ حكمها يف التنظيم واإلثباتهذه القوانني بني حجية الربقيات واحملررات ال

 :الدفاتر التجارية في اإلثباتحجية - ثانيا

للــدفاتر التجاريــة حجيــة علــى ممســكيها مــن التجــار حجيــة هلــم  وللغــري لكــن لتحقيــق ذلـــك 

  :سنسعى إىل تبيا�ا فيما يلي جيب أن تتحقق فيها شروط معينة

 :ة لتقديمها كدليل إثباتالشروط الواجب توفرها في الدفاتر التجاري-1

مل تكــن   إذافـ، 2مـن القــانون التجـاري اجلزائــري 13وهـو مــا قضـت بـه املــادة : أن تكـون منظمــة -أ

 طمئنـانواال األمـانيضـفى نـوع مـن  انتظامهـاكذلك فال تكون  هلا أي حجة لصاحبها، حيـث أن 

  .3كمرجع للتحقق من معلومة  أوملستعملها كحجية 

إليهــا كقرينــة  للقاضــي الرجــوعوميكــن  ،نتظمــة ال تنتفــي حجيتهــا مطلقــاإال أن الــدفاتر الغــري امل

  .4التصرف التجاري أوحبدوث املعاملة  اقتناع إىلللوصول  األدلةعد مع غريها من سات

  أن يكون أطراف النزاع بتجارية، حيث جيالعمال األإلثبات  :أن يكون النزاع بين تجار -ب

                                                 
  .262ص ،مرجع سابق ،السنهوريعبد الرازق  - 1

جيـوز للقاضـي قبـول الـدفاتر التجاريـة املنتظمـة كإثبـات بـني  " 13املـادة  ،، مرجع سابقالمتضمن القانون التجاري 59-75األمر  - 2

  ."التجار بالنسبة لألعمال التجارية
  .147-146ص ،1980سنة  ،بدون رقم طبعة ،اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية، ،ري الجزائريالقانون التجا ،محد حمرزأ - 3
  .147-ص،املرجع نفسه  ،محد حمرزأ - 4
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  .1فال جيوز العمل �ذه القاعدة غري تاجر خراآلمن التجار فإن كان أحدمها تاجر و 

  :التجارية األعمالأن يكون النزاع متعلقا ب -ج

فيشـرتط أن يكـون النـزاع متعلقــا  ،ميكـن للتـاجر التمســك بالـدفاتر التجاريـة ضـد خصــمه حـىت

و�ـذا  هـي الـيت تكـون مقيـدة يف دفـاتر كـل منهمـا، األعمـالشـطة و ألنهذه ا ،ألنبنشاطهم التجاري

  .طالع على دفاتر كل منهما ومقارنتهاالتحقق باإلميكن 

كــان   إذاخمتلطــا فــال جيــوز العمــل �ــذه القاعــدة، أمــا  أوفــإن كــان النــزاع  غــري جتــاري، مــدنيا 

التمســـك  اآلخـــرال جيـــوز للخصـــم  أنـــهالعمـــل حمـــل النـــزاع مـــدنيا بالنســـبة ألحـــد أطـــراف اخلصـــومة ف

  .2غري ملزم  بإدراج هذه العملية يف دفاتره اآلخراخلصم  ألن ،دعاءاتهإبدفاتره التجارية إلثبات 

   :حجية الدفاتر التجارية - 2

، حيــث يؤخــذ مــادون فيهــا دلــيال ضــده يف حالــة احلاجــة للــدفاتر التجاريــة حجيــة علــى التــاجر

 :إذا استوفت الشروط القانونية وكانت منظمة ، وسنفصل ذلك يف النقاط التاليةوحجية هل إليها 

  :تاجرحجيتها على ال-أ

  غري أوكان اخلصم تاجر   أومدين  أوكان النزاع جتاري   سواءً تكون دفاتر التاجر حجية عليه     

  خبط غريه ،أون الدفاتر التجارية تعترب إقرار مكتوبا من التاجر صادرة عنه خبط يدهأتاجر، حيث 

  
                                                 

  .152ص ،رجع سابقم ،نادية فوضيل - 1
رنـامج ، حماضـرات ب)شـركات األشـخاص -المحل التجـاري-التاجر -األعمال التجارية ( القانون التجاريعصام حنفي حممود،  - 2

  .263ص كلية احلقوق، جامعة بنها،،حماسبة البنوك والبورصات

  .2008نوفمبر  25جلسة  85/2008قرارها رقم الدائرة املدنية والتجارية يف  -التمييز القطرية قضت حمكمةوقد  

أن األخرية مل تقدم دليالً علـى صـحة  إىلوكان البني من احلكم املطعون فيه أنه طرح الدفاتر التجارية املقدمة من الطاعنة، وذلك استناداً "

البيانـات الــواردة �ـذه الــدفاتر، ومـرت ســنوات طويلـة علــى قيودهـا دون املطالبــة �ـا، يف حــني أن هـذه الــدفاتر حجـة بــذا�ا إذ أ�ـا منتظمــة  

لصـحة القيـود يف الـدفاتر التجاريـة ملا كان ذلك، وكـان مـا اسـتند إليـه احلكـم املطعـون فيـه غـري سـائغ، إذ ال يشـرتط . كما ورد بتقرير اخلبري

املنتظمة أن تقدم ما يدلل علـى صـحتها، كمـا وأن انقضـاء فـرتة مـن الـزمن علـى هـذه الـدفاتر لـيس مـن شـأنه إهـدار الـدليل املسـتمد منهـا، 

منقــول مــن موقــع " .، ممــا يوجــب متييــزه جزئيــاً االســتداللومــن مث يكــون احلكــم املطعــون فيــه قــد أخطــأ يف تطبيــق القــانون وشــابه الفســاد يف 

 ، rhttp://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=525&language=a)البوابـة القانونيـة القطريـة(امليـزان 

  .22:00على الساعة ، 17/10/2018تاريخ اإلطالع على املوقع 
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  للمحكمة هلا أن اختياريخذ حبجية الدفاتر التجارية ضد التاجر أمر إشراف منه، و األ أوبإمالء 

  .1تأخذ به كما هلا أن تتجاهله

تكــــــون حجــــــة علــــــى  ،ج علــــــى أن الــــــدفاتر التجاريــــــة.م.مــــــن ق 2ف 330وتــــــنص املــــــادة 

 البيانات تكون-"1999لسنة  17رقم  املصري أ من قانون التجارة/ 70كما تنص املادة ،التاجر

 الـدفاتر هـذه مـن يسـتخلص أن يريـد ملـن ال جيـوز ذلـك صـاحبها، ومـع علـى حجـة بالـدفاتر الواردة

وهـو أيضـا مـا نصـت عليـه  "بيانـات مـن �ـا ورد مـا جيـزئ أن لنفسـه دلـيالً  القـانون ألحكـام املطابقـة

املتعلـــــق باملعـــــامالت التجاريـــــة  1993لســـــنة  18رقـــــم االحتـــــادي مـــــن  القـــــانون  1ف 36املـــــادة 

وفقـا ألحكـام القـانون حجـة  تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجاريـة ولـو مل تكـن منتظمـة"اإلمارايت

على صاحبها، ومع ذلك ال جيوز ملـن يريـد أن يسـتخلص منهـا دلـيال لنفسـه أن جيـزء مـا ورد بـه مـن 

تكـون -:دفـاتر التجـار اإلجباريـة"حيـث تـنصاألردين،من قانون البيانات 1ف 16، واملادة "بيانات

كــن ال جيــوز ملــن يريــد أن حجــة علــى صــاحبها ســواء أكانــت منظمــة تنظيمــاً قانونيــاً أم مل تكــن ول

  ."ما ورد فيها ويستعبد ما كان مناقضاً لدعواه جيزئيستخلص منها دليال لنفسه أن 

 :حجيتها لمصلحته-ب

دليال لنفسه،لكن املشرع خرج عن  اصطناعميكن للشخص  ال أنهيف املبادئ العامة  األصل

وى اليت االدع إثباتفبالتجار  وأعطى للدفاتر التجارية حجية ملصلحة  ماسكها من ،هذه القاعدة

  :ومنيز يف هذا الشأن بني بني حالتني، شريطة أن تتعلق بأعماهلم التجارية ،يقيمو�ا أو تقام عليهم

  :إليها في النزاع بين تاجر وتاجر ستناداإلحالة   -

  التجاري لدى كل منهما دفاتره التجارية، يدون فيها نشاطه ،حيث يكون النزاع بني تاجرين

   3التجارية األعمالكان النزاع مبناسبة   إذاقبول الدفاتر التجارية املنظمة،  2از املشرع اجلزائريفأج

  

   

                                                 
  .96رجع سابق، صمي، حممد صربي السعد-1

  .13املادة  ،، مرجع سابقالمتضمن القانون التجاري 59-75األمر  - 2
  .155، صالسابق عاملرج ،محد حمرزأ - 3
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  .3،األردين2اإلمارايتو  1املشرع املصري اجتاهنفس  وهو

  حيث ترك املشرع له االختيار ،هذه الدفاتر إىلوالقاضي غري جمرب يف هذه احلالة بالرجوع 

جيـــوز "املشـــرع عبـــارة  ســـتعملامـــن القـــانون التجـــاري حيـــث  13وذالـــك مـــن نـــص املـــادة  ،يف ذلـــك

  ."...للقاضي قبول الدفاتر التجارية

  الدفاتر التجارية في نزاع بين التاجر وبين شخص غير تاجر إلى االستنادحالة -

مـن  اسـتثىن أنهن املشرع اجلزائري مل يعط حجية للدفاتر التجارية على غري التجار، غري أرغم 

فيجــوز للقاضــي  ، كانــت البيانــات الــيت تتضــمنها تتعلــق بتوريــدات قــام �ــا التجــار  إذاهــذه القاعــدة 

  .4بالبينة اإلثبات دعاءات اليت تدعيإليف ا األطرافأحد  إىلتوجيه اليمني املتممة 

  :حجية الدفاتر واألوراق المنزلية في اإلثبات -ثالثا  

ملصلحة  تكون حجية حيث قد ،وجهني راق املنزلية حتمل حجيتها علىو الدفاتر التجارية واأل

  :شأ�ا شأن الدفاتر التجارية كما سوف نبينه يف النقاط اآلتية تكون حجية ضدهقد  أوماسكها 

 :حجيتها لصاحبها -1

لقاعــــدة العامــــة  أن لوكمــــا مت التطــــرق لــــه يف الــــدفاتر التجاريــــة فــــإن الــــدفاتر اليوميــــة وخالفــــا 

  ميكن أن يستخلص منها القاضي قرائن قضائية  أنهف الشخص ال جيوز أن يصطنع دليال لنفسه،

                                                 
تكـون البيانـات الــواردة "الســالف الـذكر 1999 لسـنة  17رقـم  المصــري  قـانون التجـارةمـن  70حيـث تـنص الفقـرة ب مـن املــادة -1

  "...انون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجربالدفاتر املطابقة ألحكام الق
تكـون  " اإلمـارايت املتعلق باملعـامالت التجاريـة  1993لسنة  18رقم   القانون االتحاديمن   2ف 36وهوما نصت عليه املادة  - 2

  "...لتاجرالبيانات الواردة بالدفاتر التجارية املنتظمة وفقا ألحكام القانون حجة لصاحب الدفاتر على خصمه ا
تصـلح  -2........دفـاتر التجـار اإلجباريـة":املعـدل  1952لسـنة  30 رقـم األردينمن قانون البيانات  2ف 16حيث تنص املادة - 3

  ".ألن تكون حجة لصاحبها يف املعامالت املختصة بتجارته إذا كانت منظمة وكان اخلالف بينه وبني تاجر
دفــاتر التجــار ال تكــون حجــة علــى غــري  "املتضــمن القــانون املــدين الســالف الــذكر  75-78األمــرمــن  5مكــرر  330تــنص املــادة -4

أحـد الطـرفني  إىلالتجار، غري أن هذه الدفاتر عندما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام �ا التجـار، جيـوز للقاضـي توجيـه اليمـني املتممـة 

  "فيما يكون إثباته بالبينة
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لـــدعم أدلـــة أخرى،كانـــت قـــد قـــدمت يف القضـــية، كاحملـــامي الـــذي خيصـــص دفـــرتا لزيـــارات  وكالئـــه  

  .فيمكن أن يستعان به يف قضية عدم تقاضي أتعابه

وبعـض احللـول للتخفيـف مـن قيـود هـذا املبـدأ  االسـتثناءاتجد الفقـه والقضـاء، بعـض أو كما 

  :مثلة يف واملت

الشــخص دلـيال لنفسـه، لـيس مــن النظـام العـام، لـذلك فــيمكن أن  اصـطناععـدم جـواز  مبـدأأن  -أ

  .قبل اخلصم مبحتواها من البيانات إذاراق املنزلية حجة لصاحبها و تكون الدفاتر واأل

كانــت منظمـــة، وكــان هنـــاك مـــانع أديب حيــول دون احلصـــول علـــى الكتابــة، فتطبـــق القواعـــد   إذا-ب

ديب مـن احلصـول يف حالـة قيـام املـانع األ ،يف الشـهادة اإلثبـاتواليت تقضـي جبـواز  اإلثباتة يف العام

راق املنزليــة حجــة لصــاحبها يف مــا أمكــن إثباتــه و علــى الكتابــة، فلــذلك جيــوز أن تكــون الــدفاتر واأل

  .1أقتنع القاضي �ا وكانت مدونة بعناية ودقة إذابالقرائن القضائية، 

  :حجيتها ضده-2

حيث نصت املادة  ،راق املنزلية ضد صاحبهاو على حجية الدفاتر واأل التشريعات جل صتن

  إذا ،ج على أن هذه الدفاتر ميكن أن تكون حجة على صاحبها يف حالتني.م.من ق 331

ذكر يف هذه الدفاتر صراحة بأن ما دون  إذا أودينا،  استوىفكانت تتضمن صراحة أن صاحبها 

  . 2ملن أثبت له حقفيها يقوم مقام السند 
  

من قانون االثبـات يف املعـامالت املدنيـة  15من املادة  3املادة ف يه أيضالنصت ع وهذا ما

تكــون دفــاتر التجــار اإللزاميــة منظمــة كانــت أو غــري "املعــدل،    1996لســنة  10والتجاريــة رقــم 

وهـو أيضـا  .." .منظمة حجة على صـاحبها التـاجر فيمـا اسـتند إليـه خصـمه التـاجر أو غـري التـاجر

  .3األردينمن قانون البيانات   18نفس نص املادة

                                                 
  .81ص ،حممد نصر حممد، مرجع سابق- 1
راق املنزليـة حجـة علـى مـن صـدرت منـه إال و تكون الدفاتر واأل ال ".331مرجع سابق، املادة  ،ج.م.المتضمن ق 58-75األمر  - 2

راق أن تقــوم و إذا ذكــر فيهــا صــراحة أنــه قصــد مبــا دونــه يف هــذه الــدفاتر واأل-دينــا، اســتوىفإذا ذكــر فيهــا صــراحة إنــه  -يف احلــالتني اآلتيتــني

  ."بت حقا ملصلحتهمقام السند ملن ث
  .، مرجع سابق1952لسنة  30قانون البيانات األردني رقم  18املادة - 3
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 :حجية صورة المحرر العرفي - الفرع الثالث 

 ا جيب أن تكون موقعة من ذوي الشأن، وهذا التوقيع هوأ�أن من شروط احملررات العرفية        

 تنتفـــي حجيتهـــا هـــذا الشـــرط وبانتفـــاءاملوقـــع وتأكيـــد رضـــاء ذوي الشـــأن،  إىلجـــوهر نســـبة احملـــرر 

ضابط عمـومي تكتسـب صـورها احلجيـة حسـب  أوفاحملررات الرمسية اليت متت على يد موظف عام 

أم من الصورة، أما صورة احملرر العريف والذي ميتاز أصال بضعف  األصلدرجة النسخة املأخوذة من 

�ــا صــدورها مــن مل يثبــت احملــتج  إذا ،ا تنتفــي  مبجــرد إنكــار التواقيــع مــن ذوي الشــأنأل�ــحجيتــه 

كانـت مكتوبـة   إذاوميكن األخذ �ـا كمبـدأ ثبـوت بالكتابـة  ،اإلثباتاملوقع ليست هلا أي حجية يف 

 .1خبط اليد أي ليست صورة ضوئية وإمنا نسخة ثانية للمحرر غري موقعة

  :2واملتمثلة يف األصلالت تكتسب فيها صورة احملرر العريف قيمة اهناك ح أنهإال 

يف  األصــلقيمــة  هلــا ةثانيــ، فتعــد نســخة األصــلالصــورة موقعــة ممــن نســب إليــه  كانــت هــذه  إذا -1

فتكــون للصــورة حجيــة بالقــدر الــذي �ــدي  ،ي موجــودااألصــلكــان احملــرر العــريف   إذا - 2 ،اإلثبــات

كانت صورة احملرر العريف مسجلة فتكون إما حررت من موظـف   إذا-3، حبيث يرجع له األصل إىل

  .  املوظف بتوقيعها ويرية قامتصصورة  أوعمومي عام 

                                                 
  .71مرجع سابق، ص ،حممد نصر حممد - 1
  .103،104صص  مرجع سابق، ،حممد حزيط - 2

  ".2017-03-22جلسة  -قضائية  84لسنة  - 19726الطعن رقم  "

خطيـة كانـت  -أن صـور األوراق العرفيـة  –قالت فيـه  03/2017//22لسة قضت حمكمة النقض املصرية  يف حكم حيث صدر هلا جب

ليست هلا حجية وال قيمة هلا يف اإلثبات إال مبقدار ما �دى إىل األصل املوقـع عليـه إذا كـان موجـودا، فريجـع إليـه كـدليل  -أو فوتوغرافية 

أنكرهــا اخلصــم، إذ هــي ال حتمــل توقيــع مــن صــدرت منــه، لإلثبــات أمــا إذا كــان األصــل غــري موجــود فــال ســبيل لالحتجــاج بالصــورة إذا 

والتوقيــع باإلمضــاء أو ببصــمة اخلــامت أو ببصــمة اإلصــبع هــو املصــدر القــانوين إلضــفاء احلجيــة علــى األوراق العرفيــة ملــا كــان ذلــك، وكــان 

انـة سـند الـدعوى املقـدم مـن املطعـون الثابت باألوراق أن الطاعن متسك بدفاعه أمام حمكمـة املوضـوع جبحـد الصـورة الضـوئية إليصـال األم

ضده وطلب إلزامه بتقدمي األصـل، وإذ مل يعـرض احلكـم االبتـدائي املؤيـد بـاحلكم املطعـون فيـه ألثـر عـدم تقـدمي املطعـون ضـده ألصـل هـذا 

وهـو مـا ينطـوي علـى احملرر اكتفاء مبا قـرره مـن أن اإليصـال سـند الـدعوى صـورة طبـق األصـل مـن اإليصـال ممهـورة خبـامت شـعار اجلمهوريـة، 

مصادرة حلق الطاعن يف التمسك بتقدمي األصل الختاذ ما يراه من إجراءات قانونية فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيـق القـانون وشـابه القصـور 

: يف التســــبيب مبــــا يعيبـــــه ويوجــــب نقضـــــه يف هــــذا الصـــــدد دون حاجــــة لبحـــــث بــــاقي أســـــباب الطعــــن، نقـــــال عــــن موقـــــع، حمــــامي مصـــــر

https://lawyeregypt.net23:36، على الساعة 04/01/2019:، تاريخ اإلطالع على املوقع. 
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  المطلب الثاني

  حجية المحررات اإللكترونية العرفية في اإلثبات

فيمـا بيـنهم و دون تـدخل جهـة رمسيـة   األفـرادهو عقـد يربمـه  ،بقاسا نهااحملرر العريف كما مت بي

 أوضــابط عمــومي ، كمــا قــد يكــون العقــد العــريف عقــد رمســي فقــد أحــد عناصــره  أوكموظــف عــام 

 مت حتـت يـده أوالضـابط العمـومي يف الشـخص الـذي حـرره  أوصـفة املوظـف  انعـداممثل   ،طهشرو 

ضـاع املقــررة قــانون، وكمــا رأينــا أيضــا فــإن و أختلــت فيــه أحــد األ أو ،بــذلك اختصاصــهتبـني عــدم  أو

  .احملررات العرفية ميكن أن تكون يف الشكل اإللكرتوين

وهـي الكتابـة  ،يقوم على ثالث عناصـر  اورقي أو اكان إلكرتوني  ،سواءً والعقد العريف بوجه عام

يف إضـفاء احلجيـة علـى هـذا النـوع  هـمالذي يعترب العنصر األ األخريهذا  ،والتاريخ الثابت  والتوقيع

حمـررات  إىلتقسـم احملـررات  أيضـا سـهساوعلـى أ ،سه حتدد قـوة هـذه احلجيـةسامن احملررات، وعلى أ

 إىلبقا عنــد تعرضــنا ســالناهــا و اوالــيت تن ،لإلثبــاتفيــة الغــري معــدة واحملــررات العر  لإلثبــاتعرفيــة معــدة 

، )الفرع األول( املعدة لإلثباتالعرفية  إللكرتونيةراق العرفية التقليدية لذا سنستعرض احملررات او األ

  ).الفرع الثاني( يف معدة لإلثبات الغري العرفية إللكرتونيةاحملررات ا

  :لإلثباتنية العرفية المعدة المحررات اإللكترو  -ل و الفرع األ

 فيمـــا بيـــنهم دون تـــدخل موظـــف أو ضـــابط عمـــومي وهـــي احملـــررات املوقعـــة مـــن ذوي الشـــأن

بسـيطا  إلكرتونياكان توقيعا  ما إذاعلى نوع هذا التوقيع بني  اعتماداوختتلف حجية هذه احملررات  

 نطقـــي  ببيانـــات أخـــرىمـــرتبط بشـــكل م هـــو الـــذي يكـــون ،التوقيع اإللكـــرتوين البســـيط، فـــمؤمنـــا أو

ئل سـااملتقـدم وهـو املتصـل بـاملوقع، ويـتم إنشـائه بو  أوس التوثيـق، أمـا الرقمـي سـاإلكرتونية ويشـكل أ

، وسـنتعرض هلـذين النـوعني بشـئ مـن 1حتت رقابة املوقـع، كمـا ميكـن مـن خـالل كشـف هويـة املوقـع

حجيـة احملـررات  )ثانيا(وسـنبني  ااملوقعة توقيعا بسيط العرفية حجية احملررات )أوال(كاأليت   التفصيل 

                                                 

   .1، ف2املادة ،، مرجع سابق93/1999التوجيه األوروبي، الخاص بالتوقيع اإللكتروني رقم  1- 
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مساواة حجية احملررات العرفية املوقعـة توقيعـا موصـوفا بـاحملررات  )ثالثا(و، مؤمناالعرفية املوقعة توقيعا 

  .العرفية العادية

  :الموقعة توقيعا بسيطا اإللكترونية حجية المحررات العرفية - أوال

 وين بــني حجيــة احملــررات املمهــورة  بــالتوقيعفرقــت التشــريعات املنظمــة لقــانون التوقيــع اإللكــرت 

 اعتـربتحيث  ،بسيطا إلكرتونياوبني تلك اليت حتمل توقيعا  ،املتقدم أواملعزز  أواإللكرتوين الرقمي 

دليال غـري كامـل وذلـك لعـدم   ،ة، أقل حجية من نظري�ا اليت حتمل توقيعا رقميا متقدمااألخري هذه 

جـرد إنكـار نسـبة فماملتقـدم،  أوأقر�ا التشريعات للتوقيـع الرقمـي توفر بعض الشروط واملميزات اليت 

 اإلثبـــاتكفيـــل بتجريـــده مـــن أي حجيـــة يف    ،التوقيـــع اإللكـــرتوين مـــن قبـــل الشـــخص املنســـوب إليـــه

  .1أن يثبت  صدوره ممن أنكره ،وعلى من يتمسك به

  : الفرنسي الموقعة توقيعا بسيطا في التشريع اإللكترونية حجية المحررات العرفية -1

 وذلـك يف قـرار صــادرالبسـيط مل يعـرتف القضـاء الفرنسـي يف بـادئ األمـر حبجيــة التوقيـع اإللكـرتوين 

حيث  رفض مبوجبه الوفاء اإللكرتوين 2) سامدينة يف شرق فرن(ملدينة بسنزو   ستئنافاالعن جملس 

عليهـا مـن ت ألحد موظفيهـا، الـذي أنكـر ذلـك، لـذلك مت احلكـم ساالذي صدر عن إحدى املؤس

أن الوفاء الـذي تدعيـه املؤسسـة ممهـور بتوقيـع إلكـرتوين غـري  إىل استنادا ،جديد بالدفع هلذا املوظف

  حيث تعذر حتديد مصداقيته ومضمونه، وقد قامت املؤسسة بالطعن بالنقض يف ،معروف املصدر

                                                 
  .222،223صص  ،مرجع سابق حممد حممد السادات، -   1

2 - Publication : Bulletin 2003 II N° 118 p. 101 
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon , du 20 octobre 2000.  
 "  ... 2° Justifie sa décision une cour d'appel qui après avoir relevé qu'il existait un doute sur 
l'identification de la personne ayant fait usage d'une signature électronique, en déduit que 
dans le régime antérieur à la loi du 13 mars 2000, la validité du recours à cette signature ne 
pouvait être admise". 

  نقال عن موقع   https://www.legifrance.gouv.frعلى  املوقع اإلطالعمت  ،16/01/2019،20:15:بتاريخ 
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ة قــرار مؤيـد 30/04/2004إال أن حمكمـة الـنقض الفرنسـية، رفضـت الطعـن بتـاريخ  ،القـرار هـذا 

 .1جملس االستئناف ملدينة بسنزو

 يف قضـــــية أخــــرى عـــــاد وأعــــرتف بـــــالتوقيع اإللكرتوين،حيــــث قضـــــت حمكمــــة الـــــنقض أنــــهإال 

 استئنافبنقض قرار صادر من عن جملس قضاء  18/05/22006، بتاريخ األوىلالفرنسية الغرفة 

قضـى فيـه والـذي  ،)سـابلديـة يف جنـوب فرن(  AIXEN-PROVENCEمدينة أكس أنربوفانس 

س أن التحويـــل البنكـــي ســـابـــدين مت وفائـــه بواســـطة حتويـــل بنكـــي إلكـــرتوين، علـــى أ االعـــرتافبعـــدم 

واليت  ،حمكمة النقض إىلال يتضمن توقيعا خطيا من الدائن، فأحال ذوي الشأن القرار  ،اإللكرتوين

قيــع اإللكــرتوين التو  نيشــرتط فيــه أن يكــون خبــط اليــد، وا قضــت بــأن التوقيــع يف مثــل هــذا االلتــزام ال

 إجـراءاتكـان قـد أنشـئ عـن طريـق   إذاج جلميع أثـاره تالذي يتضمنه التحويل البنكي، هو توقيع من

  .3ومتكن من املصادقة على مضمونه ،متكن من حتديد هوية صاحبه

  

  :في التشريع األردنيالعرفية الموقعة توقيعا بسيطا  اإللكترونيةحجية المحررات  -  2

املوقعـــة توقيعـــا إلكرتونيـــا حمميـــا والـــذي تتـــوفر فيـــه الشـــروط ني احملـــررات  بـــفـــرق املشـــرع األردين 

لف السـا 2015لسـنة  15مـن قـانون  املعـامالت اإللكرتونيـة رقـم   15املنصوص عليهـا يف املـادة 

                                                 
بن عكنون جامعة اجلزائر،السنة اجلامعية  ،كلية احلقوق أطروحة دكتوراه علوم، ،عقد البيع اإللكتروني دراسة مقارنة ينة،حوحو مي - 1

  .224ص ،2011،2012
2 -".Publication : Bulletin 2008, I, N° 73. 

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence , du 18 mai 2006. 
...Il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mars 

2000, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite 
par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors 
résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles 
qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer 

que le signataire est le scripteur de ladite mention Preuve (règles générales) - Preuve 
littérale - Acte sous seing privé - Reconnaissance de dette - Mentions de l'article 1326 du 

code civil - Mention manuscrite - Nécessité  ."  

ة على الساع ،16/01/2019:بتاريخ على املوقع اإلطالعمت  ، https://www.legifrance.gouv.frنقال عن موقع 

:21:06 .   

.نفسه املوقع،  https://www.legifrance.gouv.fr -3  
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والـيت  04-15مـن القـانون  07وهي نفس الشـروط الـيت وضـعها املشـرع اجلزائـري يف املـادة  الذكر،

وهــــي   ،ف العالقـــة فقـــط، وبــــني احملـــررات املوقعـــة توقيعـــا إلكرتونيـــا موثقـــاتكـــون حجيـــة علـــى أطـــرا

مــن  16احملــررات املوقعــة توقيعــا إلكرتونيــا حمميــا ومصــدقة مــن جهــات التصــديق املعتمــدة يف املــادة 

 .العالقة والغري أطرافنفس القانون واليت تكون حجة على الكافة مبا فيهم 

يف غـــري "علـــى أن  األردين إللكرتونيـــةون املعـــامالت امـــن قـــان 17وتـــنص الفقـــرة ج مـــن املـــادة 

يكــون للســجل اإللكــرتوين الــذي  ،مــن هــذه املــادة) ب(و)أ(احلــاالت املنصــوص عليهــا يف الفقــرتني 

ويف حالـــة  ،احلجيــة ذا�ــا املقـــررة للســند العــادي يف مواجهــة أطــراف املعاملــة إلكرتونيــاحيمــل توقيعــا 

  ."تج بالسجل اإللكرتوينعلى من حي اإلثباتيقع عبء  اإلنكار

 إللكرتونيـــــةيف حجيــــة الســــجالت ا فصــــل 17يف املـــــادة  األردينواملالحــــظ هنــــا أن املشــــرع  

أشــار حجيــة التوقيــع احملمــي ويف ) أ(حســب كــل صــورة مــن صــور التوقيــع اإللكــرتوين، ففــي الفقــرة 

االت املنصـــوص أمـــا يف الفقـــرة ج فبقولـــه يف غـــري احلـــ ،حجيـــة التوقيـــع املوثـــق إىلأشـــار ) ب(الفقـــرة 

التوقيــــع املوثــــق، وهــــو احملـــــرر  أوأي يف غــــري  حــــاالت التوقيـــــع احملمــــي  ،ب عليهــــا يف الفقــــرتني أ و

شـريطة أن ) احملـرر العـريف(حجيـة السـجل العـادي بسـيطا  فـأن لـه  إلكرتونيـااإللكرتوين املوقـع توقيعـا 

علــى مــن حيــتج بــاحملرر  يقــع عــبء إثبــات ذلــك اإلنكــارويف حالــة  ،يعــرتف بــالتوقيع مــن نســب إليــه

  .اإللكرتوين

  :في المشرع اإلماراتي العرفية الموقعة توقيعا بسيطا اإللكترونية حجية المحررات-3

كــــان مســــتندا أو توقيعــــا   ســــواءً أكــــد املشــــرع اإلمــــارايت علــــى قبــــول الــــدليل االلكــــرتوين يف اإلثبــــات  

املتعلـق باملعـامالت  2016نة لسـ 01من القـانون االحتـادي رقـم  10، وذلك بنص املادة إلكرتونيا

حجيــة احملــرر العــريف  مــدىمل يكــن واضــحا يف  مــارايتموقــف املشــرع اإل والتجــارة االلكرتونيــة، إال أن

بســـيطا ، حيـــث أنـــه  ميـــز بـــني نـــوعني مـــن   احملـــررات املوقعـــة توقيعـــا حمميـــا   توقيعـــاإلكرتونيـــا  املوقـــع 

  ع الذي  خضع لإلجراءات توثيق حمكمة منصوصاملوقعة توقيعا حمميا عاديا  وهو التوقي تاحملررا
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للتحقق من أنـه مل يتعـرض لتغيـري أو حتريـف ومسـتند إلكـرتوين موقـع  1عليها قانونا أو معقولة جتاريا 

توقيعا حمميا مقرتن بشهادة تصديق وأطلق عليه مصطلح املعزز، و أعطى للتوقيع االلكـرتوين احملمـي 

، ومل يتطــرق إىل حجيــة التوقيــع االلكــرتوين البســيط 2يل إثبــات بنوعيــه احلجيــة الثبوتيــة وأعتــد بــه كــدل

  .والذي مل خيضع إلجراءات التوقيع االلكرتوين احملمي بنوعيه

  :العرفية الموقعة توقيعا بسيطاااللكترونية  موقف المشرع الجزائري من المحررات  -4

الــذكر، بطريقــة غــري لف ســاال 04-15أشــار  املشــرع اجلزائــري يف قــانون التوقيــع اإللكــرتوين 

وأطلـق  ،املعـزز أو املوثـقالتوقيـع  إىلأشـار  أنـهحجية التوقيع اإللكـرتوين  البسـيط حيـث  إىلمباشرة  

منـه وأشـرتط يف حجيتـه شـروط معينـة   7وذلك يف املادة  ،عليه مصطح التوقيع اإللكرتوين املوصوف

ممــا  ة للتوقيـع التقليـدي املكتـوبي يف احلجيـسـاو أن  هـذا التوقيـع وحـده هــو امل 8وأضـاف يف املـادة 

يعـــين أن املشـــرع اجلزائـــري مل يعطـــي  احملـــررات العرفيـــة املوقعـــة توقيعـــا مؤمنـــا بســـيطا حجيـــة احملـــررات 

مكــرر  323التعــادل الــوظيفي الــذي أقــره يف املــادة  مبــدأن أو  ،العرفيــة التقليديــة املوقعــة توقيعــا خطيــا

  .ملوقعة توقيعا موصوفامن ق م ج ينطبق فقط على احملررات العرفية ا

يســتويف  ال أنــهمــن نفــس القــانون، بــني أن هــذا النــوع مــن احملــررات رغــم   9يف املــادة  أنــهإال 

ميكن أن جيرد مـن  ال أنهإال  ،للتوقيع اإللكرتوين 04-15من القانون  7الشروط املذكورة يف املادة 

بســيطا  إلكرتونيــاوين املوقــع توقيعــا فعاليتــه القانونيــة، ومــن ذلــك فــإن املشــرع نفــى عــن احملــرر اإللكــرت 

ميكـن أال  أن يكـون مبـدأ ثبـوت بالكتابـة يسـتعني بـه القاضـي  ال أنـهر سـممـا يف ،حجية احملـرر العـريف

  .ىاألخر  األدلةجانب  إىل

املرســـوم مـــن  1ف 2وكـــان املشـــرع اجلزائـــري قـــد عـــرف التوقيـــع اإللكـــرتوين البســـيط يف املـــادة 

أســـلوب عمـــل يســـتجيب  اســـتخدامهـــو معطـــى يـــنجم عـــن "هأنـــحيـــث عرفـــه بامللغـــى   07/162

  املؤرخ يف  58-75رقم  األمرمن  1مكرر  323مكرر و 323للشروط  احملددة يف املادتني 

                                                 
، مرجع  ، بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية2016لسنة  01رقم اإلماراتي،  القانون االتحاديمن  16راجع املادة - 1

  .سابق

  .، املرجع نفسه2016لسنة  01رقم اإلماراتي، من القانون االتحادي  10راجع املادة  -2
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عرفــــه  1ف 2يف املــــادة و  04-15القــــانون  يف ، أمــــا"واملــــذكور أعــــاله 1975ســــبتمرب ســــنة 26

إلكرتونيـة أخـرى تسـتعمل كوسـيلة  بيانات يف شـكل إلكـرتوين مرفقـة أو مرتبطـة منطقيـا ببيانـات"أنهب

مــن الفقــرة  األصــلنســخة طبــق     07/162مــن املرســوم 1ف/ 02ومــا يالحــظ أن املــادة  "توثيــق

الفرنسـي   2001مـارس  30املـؤرخ يف  2001لسـنة  272املرسوم رقـم من 1 األوىلمن املادة  1

والــــيت ألغيــــت  ،التوقيعمــــن القــــانون املــــدين الفرنســــي واملتعلــــق بــــ 4-1316واملتعلــــق بتطبيــــق املــــادة 

  .بشأن التوقيع اإللكرتوين 2017سبتمرب  28املؤرخ  1416-2017مبوجب املرسوم رقم 

  البسيط أووبالتايل  ومن خالل هذه املادة يتبني بأن املشرع كان يقر للتوقيع اإللكرتوين العام 

ب للشـروط احملـددة يف يف احلجية مـع التوقيـع اخلطـي علـى احملـرر العـريف، شـريطة أن يسـتجي ساواةبامل

يف احلجية  ساواةوتنص الثانية على امل ، الكتابةاألوىلحيث تصف  1مكرر  323و 323املادتني 

مــن املرســوم  3يف املــادة  أنــهودليــل ذلــك  بــني الكتابــة يف الشــكل اإللكــرتوين والكتابــة علــى الــورق،

 األوىلصــه بــالفقرة حيــث خ البســيط فصــل بــني التوقيــع اإللكــرتوين  ،لف الــذكرســاال 07-1622

جعــل و  04-15يف القـانون  قبــل أن يرتاجـع عـن ذلــك يف الفقـرة الثانيـة، والتوقيـع اإللكـرتوين املــؤمن

احملـــررات املوقعـــة توقيعـــا  مبـــدأ التعـــادل الـــوظيفي بـــني احملـــرر اإللكـــرتوين واحملـــرر الـــورقي تقتصـــر علـــى

  .موصوفا إلكرتونيا

    :مؤمناوقيعا حجية المحررات العرفية الموقعة ت - ثانيا 

لتـه و احيث تن مؤمنا،على حجية احملرر املوقع بتوقيع إلكرتوين  حمل الدراسة التشريعات اتفقت

 احملمــيو  األردينواحملمــي يف القــانون  ،حيــث مســي باملتقــدم يف القــانون الفرنســي ،مبصــطلحات خمتلفــة

  .اإلمارايت يف القانون

                                                 
1 - Article 1 " Au sens du présent décret, on entend par : 
1- Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux 
conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil " 

يعـدل ويـتمم املرسـوم  ،املعدل 2007مايو  30املوافق ل 1428ىل عام و األ مجادي 13املؤرخ يف  162-07مرسوم تنفيذي رقم - 2

واملتعلـــق بنظـــام االســـتغالل املطبـــق علـــى كـــل  نـــوع مـــن أنـــواع الشـــبكات مبـــا فيهـــا  2001مـــايو  9املـــؤرخ يف  123-01فيـــذي رقـــم التن

، 2007يونيــو  7املؤرخــة يف  37العــدد ،الســلكية، اجلريــدة الرمسيةلوعلــى خمتلــف خــدمات املواصــالت الســلكية وا ،الالســلكية الكهربائيــة

  .مكرر 3، املادة 13ص
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  :موقف المشرع الفرنسي-1

  إىل باإلضافة، حيث إللكرتونيةة مشهودة يف تنظيم احملررات اكان للمشرع الفرنسي جرأ

صـدار املرسـومني اخلاصـني إبالرمسيـة للمحـرر اإللكـرتوين، وتنظـيم إنشـائه وشـروطه، ب االعرتاف

أضـفى  ،بتنظيم مهنة التوثيق واحملضر القضائي، ودور املوثق يف حترير وتوثيق هـذا النـوع مـن احملـررات

، وبــذلك فـــأن املشــرع الفرنســـي )معـــززا ( موصــوفااإللكـــرتوين املوقــع توقيعـــا احلجيــة املطلقـــة للمحــرر 

ســــاوى  بــــني احملــــررات االلكرتونيــــة ســــواءا كانــــت عرفيــــة أو رمسيــــة بــــاحملررات العاديــــة  وذلــــك بــــنص 

وبذلك فإن احملـرر العـريف املوقـع توقيعـا مؤمنـا غـري موثقـا يسـاوي حجيـة احملـرر العـريف  1 1366املادة

  .عاديال

  :األردنيي القانون ف -2

حمــررات موقعــة توقيعــا   ،بــني نــوعني مــن احملــررات األردينبقا فقــد فــرق املشــرع ســاكمــا ذكرنــا 

حبجيـة تعـادل حجيـة  األولوبني احملـررات املوقعـة توقيعـا حمميـا موثقـا، حيـث خـص  ،حمميا إلكرتونيا

 2إللكرتونيــةقــانون املعــامالت امــن  17مـن املــادة ) أ(احملـرر العــريف التقليــدي املوقــع وذلــك يف الفقــرة 

أمـا احملـرر اإللكـرتوين  ،إللكرتونيـةاملعاملـة ا أوأطـراف العالقـة  بـه يف  االحتجـاجحصر نطـاق  أنهإال 

مـن نفـس املـادة حجيـة علـى الكافـة مـن أطـراف ) ب(موثقا، فقرر له يف الفقـرة و ا املوقع توقيعا حممي

  .املعاملة والغري

  :في القانون اإلماراتي -3

شـــرع اإلمـــارايت موثوقيـــة حجيـــة احملـــرر اإللكـــرتوين املوقـــع توقيعـــا إلكرتونيـــا حمميـــا مـــىت رتض املافـــ

لســـنة  01مـــن القـــانون االحتـــادي رقـــم  10تـــوافرت فيـــه الشـــروط القانونيـــة ، حيـــث نـــص يف املـــادة 

  :مامل يتم إثبات  عكس ذلك، يفرتض أن التوقيع اإللكرتوين احملمي -3"على أن  20063

  قد وضعه ذلك الشخص بنية-ج. هو توقيع الشخص الذي له صلة -ب. عتداد بهميكن اال -أ

                                                 
1 . Art 1366, code civil "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur 

support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et 
qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 

l'intégrité."  
  .17، مرجع سابق ، املادة 2017لسنة  15قانون املعامالت االلكرتونية ، رقم- 2
  .10املادة  ،، بشأن املعامالت والتجارة االلكرتونية ،   مرجع سابق 2006لسنة  01القانون االحتادي رقم - 3
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  .توقيع أو اعتماد الرسالة االلكرتونية املنسوب إليه إصدارها

  :في القانون الجزائري -4

 أو الرمســـي خـــص املشـــرع اجلزائـــري احملـــرر اإللكـــرتوين املمهـــور بـــالتوقيع اإللكـــرتوين املوصـــوف،

من قانون  8وذلك يف املادة  ، ومل يعرتف بتوقيع  آخر، اخلطي ية مع احملرريف احلج ساواةوحده بامل

شــروط التوقيــع اإللكــرتوين املوصــوف حيــث  إىل 7، وأشــار يف املــادة 041-15التوقيــع اإللكــرتوين 

 اآلتيـةالتوقيـع اإللكـرتوين املوصـوف هـو التوقيـع اإللكـرتوين الـذي تتـوفر فيـه املتطلبـات  "نصت على 

 3،أن يـرتبط بـاملوقع دون سـواه - 2،س شـهادة تصـديق إلكـرتوين موصـوفةسـاأ علـى أأن ينش -1:

آليـــة مؤمنـــة خاصـــة بإنشـــاء التوقيـــع بأن يكـــون مصـــمما - 4،أن ميكـــن مـــن حتديـــد هويـــة املوقـــع -

  اإللكرتوين

أن يكــون مرتبطــا  -6،ئل تكــون حتــت الــتحكم احلصــري للموقــعســاأن يكــون منشــأ بواســطة و  -5

  ".�ذه البيانات ةالالحقبه حبيث ميكن الكشف عن التغيريات بالبيانات اخلاصة 

يف حجيــة احملــرر العــريف املوقــع توقيعــا  اختلفــتوممــا ســبق يتضــح لنــا أن  التشــريعات الســابقة  

إلكرتونيــا  مؤمنــا  أو حمميــا، إال أ�ــا اختلفــت يف املصــطلح فاملشــرع الفرنســي واألردين اعرتفــا للتوقيــع 

يـــة الســـند العـــريف، أمـــا املشـــرع اجلزائـــري فلـــم يعـــرتف لـــه حبجيـــة احملـــرر العـــادي  احملمـــي أو املتقـــدم حبج

ـــد بـــه كمبـــدأ  ثبـــوت للكتابـــة  أمـــا املشـــرع اإلمـــارايت فموقفـــه مل يكـــن واضـــحا فـــرغم أنـــه اعتـــد  واعت

بالســجل املوقــع توقيعــا حمميــا، إال أنــه يوضــح مــدى حجيــة هــذا االعتــداد هــل هــي حجيــة قاطعــة أو 

بــالتوقيع االلكــرتوين املوصــوف وحــده ،والــذي يشــرتط  وباعرتافــهملشــرع اجلزائــري حجيــة بســيطة، أمــا ا

التوقيــع بتصــديق إلكــرتوين، فهــو بــذالك ينفــي حجيــة احملــرر العــريف االلكــرتوين، وحنــن بــدورنا  اقــرتان

نستحسن الضبط اجليد يف تنظيم حجيـة احملـررات املوقـع إلكرتونيـا للمشـرع الفرنسـي واألردين حيـث 

لنــوع مــن التجــارة حيتــاج إىل وضــع أســس قانونيــة فارقــة وحامســة بــالنظر إىل الطبيعــة اخلاصــة أن هــذا ا

  .للبيئة االلكرتونية

 

                                                 
  .، احملدد للقواعد املتعلقة بالتوقيع والتصديق االلكرتونيني 04-15القانون  - 1
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  :التقليديبالمحرر العرفي مؤمنا حجية المحرر العرفي الموقع توقيعا  مساواة- ثالثا

لعـــريف حيـــوزه احملـــرر ا اإللكـــرتوين الـــذيبقا يف التوقيـــع ســـاتـــوفرت الشـــروط املنصـــوص عليهـــا  إذا

  :اآلتيةحسب احلاالت  اإلثباتاإللكرتوين فتثبت له احلجية يف 

 إلكرتونيـافتكون للمحرر العريف اإللكرتوين املوقـع توقيعـا  ،املوقع بأن التوقيع صدر منه اعرتاف  -1

مل ينكـــر  إذامؤمنـــا حجـــة علـــى الشـــخص الـــذي صـــدر عنـــه، مـــن حيـــث صـــحة البيانـــات والتوقيـــع، 

ضــمنا كمــا لــو ســكت عــن  أو يكــن منــه،  وذلــك بــإقراره صــراحة بــذلك صــراحة أن هــذا التوقيــع مل

ـــات علـــى النـــاس كافـــة  1نـــاقش موضـــوع احملـــرر أواإلجابـــة  ،  وتكـــون حجيـــة مبـــا دون فيهـــا مـــن بيان

  .كان ثابتا  إذايكون حجية على الغري إال  باستثناء التاريخ الذي ال

ثابتــا يف حمــرر آخــر ثابــت التــاريخ ويكــون احملــرر اإللكــرتوين ثابــت التــاريخ مــىت كــان مضــمونه 

  ورقي، ويثبت التاريخ أيضا من يوم وفاة من كان أوسواء كان هذا التاريخ ثابتا يف حمرر إلكرتوين 

  2.أثر معرتف به كتوقيع إلكرتوين أوهلم خط 

يثبـت  ففـي هـذه احلالـة تنتفـي حجيتـه بشـكل مؤقـت، حـىت ،التوقيـع إليـه املوقع نسـبةإنكار    :-2

 أواخلطـــوط  املنكـــر، وتســـتعني احملكمـــة مبضـــاهاة إىلبـــاحملرر أن التوقيـــع منتســـب فعـــال  مـــن يتمســـك

 بسـاانتثبـت  إذاو  ،بقاسـاثبات ذلك، كمـا مت احلـديث عنـه باخلرباء وأهل االختصاص إل االستعانة

ميكنــه إنكــاره بعــد ذلــك، وتثبــت حجيتــه بالشــكل  وال ،املوقــع فيكــون ذلــك حجــة عليــه إىلالتوقيــع 

  3اإلثبــات،بــالتوقيع فــال تكــون للمحــرر حجيــة يف  اتصــالهمل يــتم إثبــات  إذانا ذكــره أمــا الــذي أســلف

خـــذ بـــه كمبـــدأ ثبـــوت بالكتابـــة وميكـــن األ ،كمـــا رأينـــا قـــبال ال تنتفـــي قيمتـــه القانونيـــة مطلقـــا  أنـــهإال 

  .ىاألخر القانونية  األدلةجانب  إىليستعان به 

قــر املســاواة بــني الكتابــة االلكرتونيــة والكتابــة وكمــا الحظنــا فــإن املشــرع اجلزائــري ورغــم أن أ 

، إال أنـه يف قـانون التوقيـع والتصـديق االلكرتونيـني مـنح احلجيـة  1مكـرر 323على الورق يف املـادة 

                                                 
  .180ص ،أياد أمحد الساري، مرجع سابق - 1
  .233ص ،مرجع سابق حممد حممد السادات، - 2
  .233ص ، السابق رجعنفس امل حممد حممد السادات، - 3
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فقط للتوقيع املوصوف وهو املقرتن بشهادة تصديق الكرتونية صادرة من هيئـات مرخصـة قانونـا أي 

  .رمسية 

  :لإلثباتمعدة  العرفية الغيرات اإللكترونية حجية المحرر  - الفرع الثاني

بوجــه عــام هــي احملــررات الــيت يغلــب عليهــا  لإلثبــاتالغــري معــدة اإللكرتونيــة  احملــررات العرفيــة 

ئل ســامــن طــرف أصــحا�ا غــري قاصــدين �ــا إعــدادها كــدليل إثبــات، كالر  وحتــرر ،عــدم وجــود توقيــع

، وتعـدد إللكرتونيـةوبتـوفر التقنيـة ا ،اخل...راق املنزليـةو أل،  وااإللكرتونيـة  والدفاتر التجارية والربقيات

ظهــــرت عــــدة صــــور أخــــرى، مثــــل الربيــــد  االجتمــــاعيئل التواصــــل ســــائل احلفــــظ والتخــــزين وو ســــاو 

املرئيــــة واملســــموعة  االجتمــــاعيئل مواقــــع التواصــــل ســــا، ر إللكرتونيــــةاإللكــــرتوين، الــــدفاتر التجاريــــة ا

وحجيــــة الــــدفاتر التجاريــــة اإللكرتونيــــة ، ) أوال(اللكـــرتوين رســــائل الربيــــد ا بيــــان حجيــــة  حاولوســـن

حجيـة التسـجيالت الصـوتية و   ،)ثالثا( حجية  مستخرجات الفاكس والتلكس يف اإلثبات ،)ثانيا(

  ).خامسا( حجية رسائل مواقع التواصل االجتماعي و)رابعا( واملرئية

  :حجية رسائل البريد اإللكتروني -أوال 

الرقميـــة الـــيت ترســـل عـــرب الربيـــد اإللكـــرتوين  البيانـــات والرســـائلوين هـــي ئل الربيـــد اإللكـــرت ســـار 

ئل ســـائل الربيـــد اإللكـــرتوين بـــني الر ســـابقا، وميكـــن التميـــز يف احلجيـــة يف ر ســـاوالـــذي مت بيـــان تعريفـــه 

  .ئل الغري موقعةسااملوقعة والر 

  :إلكترونيائل البريد اإللكتروني الموقعة توقيع ساحجية ر - 1

 أوكان بسيطا   إذا ،ئلسااحلجية حسب نوعية التوقيع الذي حتوزه هذه الر  حيث ختتلف هذه

  .بسيطا، حسب احلالة أوموصوفا فتطبق عليه أحكام احملررات العرفية املوقعة توقيعا مؤمنا  أوحمميا 

 روبيــة إجيــادو ت التشــريعات الدوليــة واألحاولــئل الربيــد اإللكــرتوين، ســاألمــان ومحايــة ر  وزيــادة

البريـد ف والسـرقة فظهـر لكـالت  ،�ـاضـد املخـاطر  الـيت قـد حتـدق  إللكرتونيـةئل اسـالر ا يةحلماوسيلة 

  بشأن القواعد 1997ديسمرب  15رويب الصادر يف و ، واليت عرفه التوجيه األاإللكتروني الموصى
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خدمة " أنهعلى  9/2اليت حتكم تنمية السوق الداخلي للخدمات الربيدية وحتني جود�ا يف املادة  

التلــف، وتــويف للمرســل  أوالســرقة  أوضــد خمــاطر الفقــد  اإلرســالتكفــل ضــمان  إجــراءاتوفــق  تــتم

وكـذلك عنـد الضـرورة وبنـاء  ،لـدي هيئـة الربيـد اإلرسـاللقاء مبلغ جـزايف يدفعـه، الـدليل علـي إيـداع 

                       . 1علي طلبه إلثبات استالم املرسل إليه له

مقدم اخلدمة هو من ميثل  أوكالربيد العادي املوصى، إال ان مزود فالربيد اإللكرتوين املوصى  

لك عن طريق ذفيقوم املرسل بإثبات هويته لدى مزود اخلدمة، و  ،مصلحة الربيد أواملوظف العام 

عن طريق شهادة مصادق عليها من مزود  أودخول وكلمة املرور  اسممن  ،إدخال بياناته اخلاصة

  عن طريق إعالم بالوصول يقدم إليه  ،بإشعار املرسل إليه بذلك خرياألاخلدمة،  حيث يقوم هذا 

  حيث أن املرسل ،لذا يعترب أفضل من الربيد املوصى التقليدي،املرسل إىلمث يرد مرة أخرى  لتوقيعه،

  2.عةسالة بالتاريخ والساميكنه التأكد من تسلم املرسل إليه للر 

-144وين املوصــى مــن خــالل املرســوم رقـــم حبجيــة الربيــد اإللكــرت  وقــد أقــر املشــرع الفرنســي

لة الربيـد اإللكـرتوين املوصـى عليـه سـا، حيث بني خصـائص ر 2011فرباير  2الصادر  يف  2011

  .إلكرتونيائل سائل، ومسؤلية مزود اخلدمة عن توجيه الر سافيما يتعلق بطريقة إيداع وتسليم الر 

الربيــد هــو مــن ميثــل املوظــف العــام وعلــى اعتبــار أن موظــف الربيــد او مقــدم اخلدمــة يف مركــز  

ـــة املرســـل  وهـــو الطـــرف الثالـــث احليـــادي والـــذي يقـــوم باإلشـــراف علـــى العمليـــة،  ويثبـــت لديـــه هوي

واملرسل إليه ففي اعتقادنا أن هذا النوع من الربيد إذا كان موقعا من األطـراف فإنـه تتـوافر فيـه مجيـع 

   .شروط احملرر الرمسي وبالتايل يعادله يف احلجية

  حجية البريد اإللكتروني الغير موقع -2

وال حتتـوي  ،تسـتخدم يف احليـاة اليوميـةالـيت ئل املرسـلة عـرب الربيـد اإللكـرتوين و ساويقصد به الر 

  ففي ،تنتفي مطلقا ا غري موقعة إال أن قيمتها القانونية الأ�على توقيع من صدرت منه، ورغم 

                                                 
  .9/2، املادة 2014لسنة  910التوجيه األوربي، رقم انظر  - 1
  .316خالد حسن أمحد لطفي، مرجع سابق، ص- 2
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بكافــة الطــرق مبــا  اإلثبــات إمكانيــة، حيــث تســمح بتاإلثبــاحريــة  ملبــدأاملــواد التجاريــة والــيت ختضــع  

وجــود التصــرف  إلثبــاتئل قــرائن قضــائية ســاهــذا النــوع مــن الر  اعتبــارفيهــا البينــة والقــرائن، فــيمكن 

خــــذ بـــه مــــن عدمـــه، أمــــا يف وللقاضـــي الســــلطة التقديريـــة يف مـــدى األ الـــذي مت بوســـيلة إلكرتونيــــة،

قرينة قضائية أمـا  باعتبارهالتاجر بالربيد اإللكرتوين  فللمستهلك أن يتمسك قبل ،املختلطة األعمال

  .1إتباع القواعد املدنية إىلفليس أمامه  التاجر

  :حجية الدفاتر التجارية اإللكترونية-ثانيا

 مســك الــدفاتر التجاريــة يف الشــكل النصــوص الدوليــة، الوطنيــة و أجــازت أغلــب التشــريعات

وأقــرت هلــا  يل،ملفــات حمفوظــة علــى احلاســب اآل أو ،يف شــكل مصــغرات فلميــة ســواءً  اإللكــرتوين،

ية حلجيــة الــدفاتر التجاريــة التقليديــة، وســنبني موقــف التشــريعات العربيــة ســاو م اإلثبــاتحجيــة  يف 

 .إللكرتونيةوالغربية يف مدى حجية الدفاتر التجارية ا

  :القانون الفرنسيفي  إللكترونيةحجية الدفاتر التجارية ا -1

نسـي احلاجـة إىل تطـوير آليـة جديـدة بديلـة عـن الـدفاتر التجاريـة التقليديـة إذ أدرك املشرع الفر 

حيـث وبصـدور القـانون  أن هذه األخرية مل تعد تفي مبتطلبـات البيئـة اجلديـدة للمبـادالت التجاريـة 

مـن القـانون التجـاري   17 – 8بشأن تعديل املـواد  الملغى 1983ابريل  30بتاريخ  83-353

مــن القــانون  3 8وذلــك يف املــادة 2الســجالت احملاســبية ح الــدفاتر التجاريــة إىلغــري مصــطل الفرنســي

                                                 
  .350، 349صص  ،د حسن أمحد، مرجع سابقلخا - 1
، رسالة دكتوراه ، جامعة  مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجاريةعايض راشد عايض املري،  - 2

اجلوانب القانونية الستخدام املعلوماتية يف املعامالت  ، مشار إليه لدى الصاحلني حممد العيش،249، ص 1998القاهرة، 

  .2009اكتوبر  29-28 ، طرابلس ليبيا ،)املعلوماتية والقانون(املغاريب األول، التجارية،حبث مقدم للمؤمتر 
3- Loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligations 

comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la IVè directive adoptée 

par le conseil des communautés européennes le 25 juillet 197 .Art 8 : " Toute 

personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à 
l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces 
mouvements sont enregistrés chronologiquement. 
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la 
valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. 
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، وبصــدور ســجالت التجــار بالــدفاتر التجاريــة إىلبعــد إن كــان يرمــز قبــل التعــديل   املــدين التجــاري

-82(واملتعلــــق بكيفيــــة تطبيــــق القــــانون  1983نــــوفمرب  29بتــــاريخ  1020-83الرســــوم  رقــــم 

 2/3شـرع الفرنســي صـراحة الــدفاتر التجاريـة االلكرتونيــة وذلـك يف املــادة امللغـى ، اعتمــد امل) 353
دفــاتر اليوميــة واجلــرد  يف شــكل مســتندات الكرتونيــة ، ويف  ميكــن أن تكــون"منــه والــيت تــنص علــى 1

  ...".هذه احلالة جيب تعريفها وترقيمها  وضبط توارخيها

ميـة مسـك السـجالت احملاسـبية والـيت تـنص علـى إلزا  L.123-12وبعـد  التعـديل باملـادة، 

علــــى أي شــــخص معنــــوي أو طبيعــــي ميــــارس أنشــــطة جتاريــــة، وإجازتــــه ذلــــك يعــــد اعرتافــــا بالــــدفاتر 

  .التجارية  االلكرتونية ومعادلتها الوظيفية بالدفاتر التجارية العادية

  :إللكترونيةالدفاتر التجارية ا من حجية األردنيموقف المشرع -2

 اإلثبـاتيف  إللكرتونيـةصـرحيا مـن القـوة الثبوتيـة للـدفاتر التجاريـة ا األردينكان موقـف املشـرع 

لسنة  23راق املالية رقم و يف قانون األ األرديننص املشرع حيث  األصلحيث أضفى عليها حجية 

يف قضايا  اإلثباتتشريع آخر جيوز  أيعلى الرغم مما ورد يف " أنهج على /  72يف املادة  1997

الصـــادرة عـــن احلاســـوب  أو إللكرتونيـــةمبـــا يف ذلـــك البيانـــات ا اإلثبـــاتيـــع طـــرق راق املاليـــة جبمو األ

فقـرة ج مـن قـانون  92و نصـت املـادة  "الـتلكس والفـاكس  أجهـزةوتسجيالت اهلاتف ومراسالت 

ميكرو فيلم (حتتفظ للمدة املقررة يف القانون بصورة مصغرة  أنبنوك لل "بق ذكره ساال األردينالبنوك 

  هلذه الصور  وتكون... بدال من أصل الدفاتر والسجالت ) هزة التقنية احلديثةأج غريه من أو

                                                                                                                                                    
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements 
comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de 
résultat et une annexe : 
ils forment un tout indissociable." 
1 - Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 
avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants ,Art 2/3 " Des 
documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d'inventaire ; 
dans ce cas, ils doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des 
moyens offrant toute garantie en matière de preuve.." 
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تعفـى البنـوك الـيت  "، وتنص الفقرة د مـن نفـس املـادة علـى"اإلثباتيف  األصلاملصغرة حجية 

غريه من أجهزة التقنية احلديثـة مـن تنظـيم دفـاتر  أو اآليلاحلاسب  تستخدم يف تنظيم عمليا�ا املايل

 أو األجهــزةيقتضـيها قــانون التجــارة النافـذ املفعــول وتعتـرب املعلومــات املســتقاة مـن تلــك  يتالتجـارة الــ

  ."ليب احلديثة مبثابة دفاتر جتاريةساغريها من األ

 إللكرتونيـةى يف احلجية بني الدفاتر التجاريـة اساو  األردينن املشرع أإذن فمن املادتني يتضح 

  مستندات حمفوظة يف احلاسب اآليل مع الدفاتر أو ،كانت يف شكل مصغرات فيلمية  سواءً 

  .اليت تنظم نظري�ا التقليدية اإلثباتالتجارية التقليدية، وبذلك  تنظمها نفس أحكام 

  :إللكترونيةالدفاتر التجارية ا من حجية اإلماراتيموقف المشرع   -3

ينهـا وبـني الـدفاتر ى بسـاو و  ،لكـرتوينبالـدفاتر التجاريـة يف الشـكل اإل اإلمـارايتاعرتف املشـرع 

ـــة مـــن قـــانون املعـــامالت التجاريـــة االحتـــادي    32التقليديـــة يف احلجيـــة حيـــث نـــص يف املـــادة التجاري

للمصـــارف والشـــركات أو املؤسســـات الـــيت يصـــدر �ـــا قـــرار مـــن وزيـــر االقتصـــاد والتجـــارة أن (( علــى

م أو غـريه مـن أجهـزة التقنيـة ميكـرو فـيل(حتتفظ للمدة املذكورة يف املادتني السابقتني بالصورة املصغرة

بدال من أصل الدفاتر  والوثائق واملراسالت والربقيات وغريهـا مـن األوراق املتصـلة بأعماهلـا ) احلديثة

 .1...))املالية والتجارية، وتكون هلذه الصور املصغرة حجية األصل يف اإلثبات

  :موقف المشرع الجزائري -4

حاول تنظـيم النظـام  أنهرغم  إللكرتونيةدفاتر التجارية اال  إىلمل يشر املشرع اجلزائري صراحة 

املـؤرخ يف  110-09رقـم   احملاسيب بطريقة إلكرتونيـة وذلـك مـن خـالل إصـداره للمرسـوم التنفيـذي

تطبق أحكام هذا املرسوم على كل الكيانات  (( منه على  2حيث نصت املادة  07/04/2009

املوافــق  1428ذي القعــدة عــام  15املــؤرخ يف  11-07الــيت تــدخل يف جمــال تطبيــق القــانون رقــم 

  ، واملذكور أعاله عندما تكون حماسبتها ممسوكة بواسطة نظام إعالم آيل2007نوفمرب سنة  25

                                                 
  .32، املادة المتعلق بإصدار قانون المعامالت التجارية ،1993لسنة  18رقم   قانون إتحادي إماراتي - 1
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 1))وعنــــدما تســــاهم هــــذه األنظمــــة يف إثبــــات تســــجيل حماســــيب بصــــفة مباشــــرة أو غــــري مباشــــرة   

املــادة أعــاله الكيانــات امللزمــة مبســك  ، املشــار إليــه يف11-07مــن  القــانون رقــم  4وعــددت املــادة

  .2احملاسبة املالية والدفاتر احملاسبية

وقــد حــدد املنشــور التنفيــذي الســالف الذكر،شــروط وكيفيــة مســك احملاســبة املاليــة عــن طريــق  

املشـار إليهـا يف املـادة ) الـدفاتر التجاريـة اإللكرتونيـة( األنظمة اإللكرتونية   منظما الدفاتر احملاسـبية 

  . 11-07من القانون 203

 املــــورد اإللكــــرتوين حبفــــظ ســــجالت املشــــرع  لــــزمأ 04-18 يف قــــانون التجــــارة اإللكــــرتوينو 

املركـــز الـــوطين للســـجل التجـــاري  إىل إلكرتونيـــاهلا ســـااملعـــامالت التجاريـــة الـــيت قـــام �ـــا وتوارخيهـــا وإر 

الت التجاريــة جيــب علــى كــل مــورد إلكــرتوين حفــظ ســجالت املعــام "منــه  25حيــث نصــت املــادة 

، وباعرتاف املشرع اجلزائري "املركز الوطين للسجل التجاري   إىل إلكرتونياهلا سااملنجزة وتوارخيها وإر 

وإجازتـــه مبســـك  الـــدفاتر احملاســـبية وفـــق أنظمـــة إلكرتونيـــة  بالـــدفاتر التجاريـــة يف الشـــكل اإللكرتونيـــة

  . اإلثباتالشروط و   ألحكام الدفاتر التجارية الورقية يف يكون بذلك قد أخضعها 

ويف رأينـا إن موقــف التشــريعات الســالفة الــذكر مــن االعــرتاف بإعمــال الشــكل االلكــرتوين يف  

الـدفاتر التجاريــة ومســاوا�ا يف احلجيــة مــع الــدفاتر التجاريــة أمــر صــائب ومنطقــي، إذ أن النشــاطات 

أو جــرد أو إحصــاء هــي أعمــال الــيت يقــوم �ــا التــاجر  ويــدو�ا يف دفــاتره التجاريــة ســواًء كانــت قيــد 

  د هلذه األعمال ــــــــــــــــتالئمها الوسائل االلكرتونية وأجهزة احلاسوب،هي أحسن وسيلة للتنظيم اجلي

                                                 
عالم ، يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة اإل2009أفريل  7مؤرخ في  110- 09مرسوم تنفيذي رقم - 1

  .2، املادة 2009أفريل سنة 8بتاريخ  ،21العدد  ،،اجلريدة الرمسيةلياآل
 ،74العدد  ،، اجلريدة الرمسيةيتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر سنة  25المؤرخ في  11- 07قانون رقم - 2

ت اخلاضعة ألحكام القانون التجاري، الشركا-: تلزم الكيانات اآلتية مبسك حماسبة مالية((  04املادة . 2007نوفمرب  25املؤرخة يف 

التجارية وغري التجارية، إذا كانوا ميارسون نشاطات  واخلدمات أواملعنويون املنتجون للسلع  أوالطبيعيون  األشخاص -،نياتاو التع -

  ))تنظيمي وأاملعنويني اخلاضعني لذلك مبوجب نص قانوين  أوالطبيعيني  األشخاصكل   -مبنية على عمليات متكررة، اقتصادية
متسك (( 20املادة  ،نفسه، املرجع يتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر سنة  25المؤرخ في  11-07قانون رقم  - 3

اخلاصة بالكيانات الصغرية  األحكاممع مراعاة  ،ودفرت جرد ،الكيانات اخلاضعة هلذا القانون دفاتر حماسبية تشمل دفرتا يوميا، ودفرتا كبريا

((.  
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وطبيعة  وسائل التخزين االلكرتونية تتيح الستيعاب أكرب عدد ممكـن مـن السـندات وامللفـات 

بيئـــة مناســـبة لتعـــويض  االلكرتونيـــة كمـــا أن بـــرامج احلاســـوب معـــدة للتحريـــر واإلحصـــاء واجلـــرد وهـــي

  .الدفاتر التجارية الورقية

  : حجية  مستخرجات الفاكس والتلكس في اإلثبات- ثالثا 

 تعترب مستخرجات الفاكس والتلكس حمررات إلكرتونية هلا حجية يف اإلثبات،  وهي نتاج 

إنشاء ، فالفاكس ليس وسيطا إلكرتونيا يتدخل يف عملية رتنت إلنالغري مرتبطة با األجهزةبعض  

احملرر أو توقيعه ، ووظيفته تنحصر فقط يف اإلرسال واالستقبال إذ ليس له تأثري يف مضمون احملرر 

بالزيادة أو النقصان، ورغم إرسال احملررات األصلية عربه ،  إال أن مستخرجاته من الوثائق ليست 

س يف إرسال أصلية بل هي نسخ عن األصل، والتلكس يتشابه يف عمله إىل حد كبري مع الفاك

  .واستقبال الرسائل إال أن هذا األخري يعمل بتقنية التشفري

  :مستخرجات الفاكس -1

احملــررات  أوئل إثبــات هلــا قــوة الســندات ســائل الفــاكس والــتلكس و ســار  املشــرع األردين اعتــرب

والــــيت تــــنص علــــى  األردينمــــن قــــانون البيانــــات  13أ مــــن نــــص املــــادة .3العرفيــــة وذلــــك يف الفقــــرة 

ـــتلكس والربيـــد اإللكـــرتوين قـــوة الســـندات العاديـــة يف ســـاون لر وتكـــ" ، كمـــا "اإلثبـــاتئل الفـــاكس وال

ـــذكر بصـــريح ســـاال 1997لســـنة  23راق املاليـــة رقـــم و ج مـــن قـــانون األ/  72املـــادة  نصـــت لفة ال

   .مبثابة السند العادي واعتبارهالعبارة على حجية الفاكس 

 حجيـة  مسـتخرجات الفـاكس يف قـانون اإلثبـات أما  املشرع اإلمارايت مل يتعرض أو يشـر إىل

القضـاء  يف املعامالت املدنية والتجارية رغم أنه أقر حبجية الربقيات املسـتخرجة مـن الـتلكس، إال أن

 أن يثبــت العكــس وذلــك مــا إىل لة الفــاكس املوقعــة هلــا حجيــة الورقــة العرفيــة،ســاأن ر  اعتــرب اإلمـارايت

جهـاز املرسـل  إىللة بواسـطة الفـاكس املرسـل سـامبجـرد نقـل الر  أنـهحمكمة التمييـز معتـربة  إليهذهبت 

  .1لةساإليه موقعة، تعترب نسخة أصلية من تلك الر 

                                                 
  .الفاكس: الكتابة  اإلثبات،طرق  ،إثبات " :القضاء اإلمارايت  1999لسنة  181الطعن بالتمييز رقم  - 1
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 رادة، بقبــــول احلوالــــة  عــــن طريــــقالتعبــــري عــــن اإل إمكانيــــة إىل  القضــــاء الفرنســــي اجتــــهوقــــد 

 رتكــز بشــرطوأن الكتابــة ميكــن أن توضــع وحتفــظ علــى أي م ئل املرســلة عــن طريــق الفــاكس،ســاالر 

كمـا قضـت ،1اأ�يكـون هنـاك نـزاع بشـ علـى األقـل ال أومـدى نسـبتها حملررهـا و التحقق من نزاهتهـا 

ئل عـن طريـق الفـاكس يـدل علـى وجـود سـابباريس يف الغرفة الرابعة بأن تبـادل الر  ستئنافاالحمكمة 

  .2على املبيع والثمن اتفاق

تتمتـــع باحلجيـــة  ت الفـــاكس، الأن مســـتخرجا الـــدكتور عصـــمت عبـــد ا�يـــد بكـــرويـــرى      

 هويـة املرسـلة إليـه، وبـذلك فهـي ال متكـن مـن معرفـة هويـة مرسـلها وال ال األ�، اإلثباتالقانونية يف 

                                                                                                                                                    

. أن يثبـت العكـس، االدعـاء بـأن هـذه الرسـالة مل تصـدر عـن اجلهـة املرسـلة إىل اإلثبـاترسالة الفاكس هلا حجية الورقة العرفية من حيث  

  .وجوب إقامة الدليل

أن يثبــت العكـس فمجـرد نقـل الرسـالة بواسـطة جهـاز فـاكس املرســل  إىل اإلثبـاتجيـة الورقـة العرفيـة مـن حيـث إن لرسـالة الفـاكس ح -1

 األصـلجهاز فاكس املرسل إليه موقعة من اجلهة املرسلة تعتـرب نسـخة أصـلية مـن تلـك الرسـالة وليسـت جمـرد صـورة ضـوئية، وأن هـذا  يلاآل

يغـري مـن ذلـك جمـرد االدعـاء بـأن هـذه الرسـالة  هذه احلالة تكليف املرسل إليـه بتقدميـه، وال جيوز معه يف يكون حمفوظا  لدى مرسلها مما ال

  .شامال وبينا مل تصدر عن اجلهة املرسلة دون إقامة الدليل على ذلك طاملا أ�ا موقعة توقيعا

يكفـي  مـا ،مـن ظـروف الـدعوى ومسـتندا�ا  اقتنعـتصحة الورقة العرفية دون إجـراء حتقيـق إذا مـا  اعتمادوليس هناك ما مينع احملكمة من 

كما أن هلا يف نطاق سلطتها التقديرية أن تقضي بصـحة التوقيـع  علـى هـذا املسـتند باملضـاهاة الـيت   ،لتكوين عقيد�ا بصحة املستند العريف

رده مبدوناتــه علــى أن أو ا هــو مقــدم يف الــدعوى، ملــا  كــان ذلــك وكــان احلكــم املطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه علــى مــ جتريهــا بنفســها علــى مــا

هـا امسضدها الثانيـة الـيت تتضـمن  فأ�ا حمررة على مطبوعة من مطبوعات املستأن 30/06/1994الثابت من رسالة الفاكس املؤرخة يف 

 علـى خامتهـا ذو اشـتملتكمـا   ،ورقـم الـتلكس وجهـاز الفـاكس اخلاصـني �ـا فضـال عـن عالمتهـا التجاريـة ،ورقم صندوق بريـدها وهواتفهـا

  . ..ها فضال عن توقيع بالفرمةامسالشكل السداسي الذي يتضمن 

إليهـا مبـا يكفـي مخـل قضـائه وينطـوي علـى الـرد  انتهـىالنتيجـة الـيت  إىلراق ويؤدي و سائغا وله أصله يف الثابت باأل ستخالصاالوكان هذا 

 ابتغـاءدلـة حمكمـة املوضـوع يف فهـم الواقـع وتقـدير األاملسقط ملا خيالفه فـإن النعـي عليـه بسـبب الطعـن ال يعـدو أن يكـون جمادلـة يف سـلطة 

وال علــى احلكـم مــن بعــد أن  ،ممــا تنحسـر عنــه رقابـة حمكمــة التمييـز ،إليهــا احلكـم املطعــون فيـه انتهـىالوصـول علــى نتيجـة أخــرى غـري الــيت 

التـــاريخ املـــدعي بإرســـاله هـــو  بينمـــا   ،30/6/1994عـــن الـــرد علـــى دفـــاع الشـــركة الطاعنـــة القـــائم علـــى أن حتريـــر الفـــاكس هـــو  التفـــت

ومـن مث يكـون النعـي عليـه  ،احملكمة بصحة صدوره من اجلهة املرسل منها وبصـحة التوقيـع عليـه اقتنعتوذلك بعد إن  ،10/04/1994

  .".غري مقبول
  .59عادل حسن علي، مرجع سابق،ص - 1
 .223،صمرجع سابقعمر خالد رزيقات،  - 2
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وهــي عرضــة للتزويــر والعبــث بنســخها ونســخ صــور غــري متطابقــة  للمتعاقــدين مــان الكامــلاأل تــوفر

  .1منها

ئل سـاالتفريق بني حجية ر  إىل يد رشديالدكتور أمحد شرف الدين والدكتور حممد السع واجته

ئل الــتلكس، نظــرا لوجــود طــرف ســاباحلجيــة الكاملــة لر  اعرتفــوائل الــتلكس، حيــث أن ســاالفــاكس ور 

ئل الفـاكس ولعــدم وجـود هـذا الوســيط سـامـل كوســيط يضـمن صـحة حمتواهــا، أمـا ر عثالـث حمايـد، ي

د تكـــون مكتوبـــة خبـــط اليـــد ، فتخضـــع لســـلطة القاضـــي التقديريـــة، وقـــلالســـتئناسفهـــي جمـــرد قرينـــة 

ومبـا  يف املـواد التجاريـة اإلثبـاتنظـرا ملبـدأ حريـة  أنـهفريـق ثالـث  ويـرى فتشكل مبـدأ ثبـوت للكتابـة، 

ئل ســـاباحلجيـــة الكاملـــة للر  االعـــرتافو القـــانون مل يشـــرتط شـــكال خاصـــا للتصـــرف املـــراد إبرامـــه  أن

  .2اإلثباتحلجية الكاملة يف ئل التلكس والفاكس تتمتع باسااحلديثة فإن ر  االتصالئل ساو 

ل ســــاإر  باســــتخدامهيــــتم  ،مربــــوط باهلــــاتف واســــتقبالل ســــابنظــــام إر  يعمــــل جهــــاز الفــــاكسف

بقا تـرتجم سـاجهـاز آخـر عـن طريـق نبضـات كهرومغناطيسـية  كمـا مت ذكـره  إىلاحملررات مـن جهـاز 

ال ميكـن أن يغـري واجلهـاز  بشـكل متـزامن، سـتقبالواال اإلرسـالويـتم  ،ياألصـلنسخة من احملـرر  إىل

لـــذا  حمتـــوى الرســـالة أو احملـــرر بصـــورة تلقائيـــة ،إال إذا مت ذلـــك بعـــد اســـتخراجها يف الشـــكل الـــورقي،

، وحنن بـذلك نؤيـد مـا إجتـه الضوئية للمحرر  خذ مبأخذ الصورؤ فحجية مستخرجات هذا اجلهاز  ت

ل تأخـذ أحكـام صـور إليه القضاء اإلمارايت مبعاملة مستخرجات الفـاكس علـى أ�ـا صـورة مـن األصـ

  . احملرر الرمسي أو العريف حسب الوثيقة املرسلة رمسية كانت أم عرفية

  ):البرقيات( ئل التلكسسار  - 2

  األصلية منح املشرع اإلمارايت للربقيات حجية احملرر العريف يف اإلثبات بشرط أن تكون الوثيقة

                                                 
،دراسـة اإللكرتونيةالقـانوين للمعـامالت  اإلطـار ،حممد حسام حممـود لطفـي.، عن، د380 ص قمرجع ساب، عصمت عبد ا�يد بكر -1

 ،2002سـنة ،القـاهرة مصر ،يف املواد املدنية والتجارية، مع إشارة خاصة لبعض قوانني البلـدان العربيـة، دار النهضـة العربيـة اإلثباتقواعد 

 ،2006القــاهرة مصــر، ســنة  ،احلديثــة، دار النهضــة العربيــة االتصــال تقنيــات مســري حامــد عبــد العزيــز اجلمال،التعاقــد عــرب.و د 35،ص

  .262ص
حممـــد  . ،د15، ص2004ســنة ،طبعــة نــادي القضــاة، مصر ،قواعــد اإلثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــةأمحــد شــرف الــدين،  -2

  .22ص،سنة طبعدون  ،، دار النسر الذهيبحجية وسائل االتصال الحديثة في اإلثباتالسعيد رشدي، 

  ، 380ص ،رجع سابقعصمت عبد ا�يد بكر، مشار إليهم لدى   
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صــل تفقــد الرقيــة حجيتهــا يف الــيت أرســلت عــري هــذا اجلهــاز موقعــة مــن صــاحبها، وإذا فقــد األ

  .1اإلثبات وال يؤخذ �ا إال على سبيل االستئناس

ـــــتلكس   وأخـــــذ بـــــذلك املشـــــرع األردين حيـــــث اعـــــرتف باحلجيـــــة يف اإلثبـــــات ملســـــتخرجات ال

و  . أ . 3 "مـن قـانون البيانـات  3ف13وساوى حجيتها حبجية احملرر العريف حيث نـص يف املـادة

  . "اإلثبات يف العادية  السندات قوة  الربيد االلكرتوينو  والتلكس لفاكس ا لرسائل تكون

 أنـهعلـى حيـث نصـت  ج .م.مـن ق  329املشـرع اجلزائـري يف املـادة وهو ما أخذ به أيضا  

وتكـون للربقيـات هـذه القيمـة  اإلثبـاتراق العرفية من حيـث و ئل املوقع عليها قيمة األساتكون للر  "

لتصـــدير موقعـــا عليـــه مـــن مرســـلها، وتعتـــرب الربقيـــة مطابقـــة كـــان أصـــلها املـــودع يف مكتـــب ا  إذاأيضـــا 

تلــف أصــل الربقيــة فــال تعتــرب نســختها إال �ــرد  إذاو ،ألصــلها حــىت يقــوم الــدليل علــى عكــس ذلــك

  ."االستئناس

فيمـا  اإلثبـاتئل التلكس تأخـذ أحكـام حجيـة احملـررات العرفيـة وشـروطها يف ساوبذلك فإن ر 

  .لتاريخوثبوت ا األطرافيتعلق بتوقيعات 

إن أجهزة التلكس تعترب أكثر أماناً من أجهـزة   ،ئل الفاكسسار  عنئل التلكس ساوما مييز ر 

الفاكس، ذلك أن استخدام التلكس يتم من خالل شبكة خاصة يسـريها ويـتحكم يف إدار�ـا مركـز 

لة، سـاويتحقق مـن تلقـي جهـاز املرسـل إليـه للر  ،لةساو الذي يقوم بتحديد هوية أطراف الر  ،اتصال

ئل خــالل مــدة معينــة ســاوحمتفظــا مبــا يــدل علــى تبــادل الر  ،عةســابالتــاريخ وال اإلرســالويوثــق عمليــة 

علـى الصـعيد القـانوين فـإن  أنههذه الضمانات، كما  توفر وعلى العكس من أجهزة الفاكس اليت ال

 أحـــد مقومـــات الســـندات العاديـــة وهـــي عـــدم توقيعهـــا مـــن مرســـلها، فـــال إىلئل الـــتلكس تفتقـــر ســـار 

لة املوقــع عليــه عنــد إدخاهلــا جهــاز الــتلكس وصــورة منهــا مــع نفــس التوقيــع والــيت  ســايوجــد أصــل للر 

ئل الفــاكس حتمــل توقيــع املرســل عنــد إدخاهلــا ســايتلقاهــا اجلهــاز  املســتقبل املقابــل،  يف حــني أن ر 

  .2جهاز الفاكس الراسل وصورة منها حتمل نفس التوقيع يتلقاها اجلهاز املستقبل

                                                 
  14،املادة 1996لسنة  10القانون االحتادي بشأن االثبات يف املواد املدنية والتجارية رقم - 1
  .املرجع السابق، حجية رسائل الفاكس في اإلثباتحتسني يوسف مشخي جبار،  - 2
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  :حجية التسجيالت الصوتية والمرئية- رابعا  

اعترب املشـرع الفرنسـي ان الربيـد االلكـرتوين هـو أي رسـالة يف شـكل نـص أو صـوت أو صـورة 

ا  عــن طريــف شــبكة لالتصــال، وختــزن علــى خــادم الشــبكة أو جهــاز املســتخدم ، حــىت  إرســاهل يــتم

  .1يتمكن من اسرتجاعها

لــه حجيــة ،العاديــة  ســناداإليت هــو ســند مــن أن التســجيل الصــو  التشــريع اإلمــارايت كمــا أكــد

مـــن قـــانون اإلثبـــات يف املـــواد املدنيـــة  2مكـــرر ف 17وهـــو مـــا نصـــت عليـــه املـــادة  ،الـــدليل الكتـــايب

والتجاريــة والــيت اعتــربت أن الصــور أو األصـــوات أو الرمــوز املخزنــة أو املرســلة أو املســتقبلة بواســـطة 

حلجيــة هلــذه احملــررات مســاواة حبجيــة احملــررات الرمسيــة أو وســيلة إلكرتونيــة حمــررا إلكرتونيــا، وأثبتــت ا

  .من نفس املادة 4العرفية بنص الفقرة 

و أعتد املشرع األردين بتسجيالت اهلاتف كدليل إثبات يف قضايا األوراق املالية وذلك 

  ج واليت نصت على/ف 110يف املادة  2017لسنة  18مبوجب  قانون األوراق املالية  رقم 

إلثبات يف قضايا األوراق املالية جبميع طرق اإلثبات مبا يف ذلك البيانات االلكرتونية جيوز ا" 

  ...".الصادرة عن احلاسوب وتسجيالت اهلاتف 

خذ بالتسـجيالت الصـوتية كـإقرار و كقـرائن قضـائية بعض القوانني العربية األ ةجاز إ ونشري إىل

قـرار جيـوز أن يسـتخلص اإل"منه  2017املادة حيث نص قانون أصول املرافعات املدنية اللبناين يف 

غـري القضــائي مــن تصــريح اخلصــم املســجل بعلمـه علــى شــريط مغناطيســي، ويف حالــة إنكــار اخلصــم 

، كمـا أجـاز أيضـا "تدقيق الصـوت بواسـطة خبـري إىليلجأ  ألنالتصريح املنسوب إليه جيوز للقاضي 

  .2قضائية احلديثة كقرائن االتصالئل ساخذ بو املشرع العراقي األ

                                                 
1 -Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).Art 
2/5 "- On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de 
son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du 
réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère". 

ــاني، قــانون اإلثبــات - 2 ن يســتفيد مــن أللقاضــي  " 104مــادة  15/08/1979الصــادر بتــاريخ  1979لســنة  107رقــم  اللبن

  ".وسائل التقدم العلمي يف استنباط القرائن القضائية
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وبالنظر إىل ما وصلت إليه التقنية احلديثة من أجهزة عالية الدقة ميكن هلـا أن متيـز بـني أكثـر  

األصـــوات تشـــا�ا، وذلـــك مـــن خـــالل نـــبض األحبـــال الصـــوتية وموجـــات الصـــوت ودرجا�ـــا، فـــإن 

الصــوت أصــبح بصــمة حقيقيــة مييــز شخصــية صــاحبه، وبالتــايل يرقــى علــى درجــة الــدليل ذو احلجــة  

  .القوية يف اإلثبات

  :حجية رسائل مواقع التواصل االجتماعي -خامسا

هــو خمصــص لنشــر التغريــدات مثــل  ، فمنهــا مــااالجتمــاعيتتعــدد  خــدمات مواقــع التواصــل 

  ئل واخلطابـــات والفيـــديو وامللفـــاتســـاهـــو خمصـــص  لنشـــر الصـــور وتبـــادل الر  ومنهـــا مـــا ،موقــع تـــويرت

اســـــتخدام رســـــائل  مواقــــع التواصـــــل االجتمـــــاعي  يف ، إال أن 1موقــــع الفـــــيس بـــــوك والــــواتس آبك

اإلثبـــات يصـــطدم مـــع مبـــدأ  خصوصـــية وســـرية املراســـالت الـــذي يعـــد مـــن أهـــم احلقـــوق الشخصـــية 

ومفاد هذا املبدأ، أن الطرف املرسل إليه، رغم أن لديه احلـق يف تقـدمي الرسـالة للقضـاء إلثبـات حـق 

ى ســـر،حيث يلتـــزم بعـــدم إفشـــاءه إال مبوافقـــة مـــن أو واقعـــة  إال أنـــه مقيـــد بعـــدم احتـــواء الرســـالة علـــ

  .2وإال حق هلذا األخري طلب استبعاد الرسالة كدليل واملطالبة بالتعويض املرسل،

ومييــــز يف هــــذه املســــالة بــــني املراســــالت ذات الطــــابع اخلــــاص واملراســــالت ذات الطــــابع العــــام 

كـان طبيعيـا أو اعتباريـا أمـا   فاملراسالت ذات الطابع اخلاص، هي اليت توجه إىل شخص معني سـواءً 

املراســالت ذلــت الطــابع العــام هــي املوجــه للجمهــور، ســواء كــان للعامــة أو لفئــة معينــة، حيــث أجتــه 

القضاء الفرنسي أن معيار التمييز بني الرسـائل العامـة واخلاصـة يف موقـع الفـيس بـوك، هـو إعـدادات 

                                                 
، ملعرفة 2014يف عام ) مؤلف وصحفي ورئيس تنفيذي لشركة سوشل ميديا(، MICHAEL STELZENيف دراسة أجراها -  1

  :أهم مواقع التواصل والشبكات اليت تستقطب رجال األعمال واملتسوقني كانت النتائج كاأليت

 باملئة من املستجوبني، 54الفيس بوك يف املرتبة األوىل بنسبة  -

 ة،باملئ18املدونات يف املرتبة الثانية بنسبة  -

 باملئة،17لينكدن يف املرتبة الثالثة بنسبة  -

 باملئة، 12تويرت يف املرتبة الرابعة بنسبىة -

املركز  ، جملة ميالف للبحوث والدراسات،االبتكار في اإلعالن عبر مواقع التواصل االجتماعينقال عن  واضح فواز، شني اخلتري، -

  .123،ص2016دد الرابع، ديسمرب ، العاجلزائر -اجلامعي عبد احلفيظ بو الصوف ميلة 
  .979علي السيد حسني أبو دياب، ، املرجع السابق،ص - 2
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صـــفحة متاحـــة للعامـــة، فـــإن الطـــابع اخلصوصـــية الـــيت يســـتعملها املســـتخدم لصـــفحته، فـــإذا كانـــت ال

اخلاص هلذه الصفحة ينتفي، وتنتفي معه سرية املراسالت، يف حـال اسـتخدام املراسـالت الـيت تنشـر 

  .1على هذه الصفحة كدليل

 طرف آخر إىلئل اليت ترسل من طرف ساخباصية ختزين الر  وتتميز مواقع التواصل االجتماعي

قــام شــخص بإنشــاء حســاب يف  أحــد هــذه املواقــع فإنــه  علــى أجهــزة تســمى اخلــوادم، كمــا أنــه إذا

، وكــذا لــو ســجل )IP ADDRESS(سيســجل هــذا املوقــع  عنــوان برتكــول اإلنرتنــت املعــروف ب

الدخول من جهاز آخر سيسجل  اخلادوم البيانات اخلاصة �ـذا اجلهـاز أو أي جهـاز يـتم الـدخول 

ة مــن حســابه  علــى مواقــع التواصــل منــه إىل هــذا احلســاب، كمــا أنــه إذا قــام شــخص بإرســال رســال

االجتمــاعي إىل حســاب شــخص آخــر فــإن هـــذه الرســالة ختــزن يف حســاب الشــخص اآلخــر علـــى 

ــــام مرســــلها حبــــذفها مــــن حســــابه، وميكــــن للقضــــاء طلــــب تســــجيالت أنشــــطة  اخلــــادوم حــــىت إن ق

  .2األشخاص اليت يستقي منها عنوان بروتوكول االنرتنت

فقــــد ورد يف أحــــد  جمــــاال خصــــبا لإلعالنــــات التجاريــــة، االجتمــــاعيئل التواصــــل ســــاوتعتــــرب و 

الدراسات أن نسبة كبرية من متاجر التجزئة تستخدم شبكات الفيس بوك وتويرت للـرتويج لعالما�ـا 

                                                 
  .980املرجع السابق ، صنفس علي السيد حسني أبو دياب، ،  - 1

حيـث وجهـت إحـدى املؤسسـات الصـحفية  ،الفرنسـية Reims)  (اسـتئنافعـن حمكمـة  06/2010/ 09 حكـم صـادر بتـاريخويف  

 بـوك فـيس) موقـع علـى (صـفحة صـديق حـائط) علـى رسـالة بنشـر لقيامـه  لـديها  العـاملني أحـد إىل إنـذار(l Esteclair ) والـيت تـدعى

 تسـاءل قـد الصـحفي وكـان ،وصف رئيسه بصـفات مذمومـة حيث العمل، يف رئيسه إىل الصحفي من إساءة الصحفية، املؤسسة اعترب�ا

 فيمـا احلكـم، هـذا انتهـى وقـد عالج؟، إىل حاجه يف وأنه والغباء، باالنطواء مصاب رئيسنا حقا الرسالة اليت نشرها على صفحته  هل يف

 غري خمصصة وتاحة للجميع صديق صفحة حائط على رسالة وضع أن إىل بوك، فيس ملوقع اخلاص أو العام الطابع بتحديد يتعلق

  .التايل ال ميكن االحتجاج خبصوصيتهاتنفي عنها الطابع اخلاص، وب ،معلومات من �ا ما ويتصفح يدخلها أن شخص أي وبإمكان

،  نفــــس املرجـــــع االجتمـــــاعينقــــال عــــن علـــــي الســــيد حســــني أبـــــو دياب،أضــــواء علـــــى حجيــــة الرســــائل يف اإلثبـــــات يف مواقــــع التواصــــل 

  .980السابق،ص
القانونني  دراسة يف ،األدلة المتحصلة من مواقع التواصل االجتماعي ودورها في اإلثبات الجنائيسامي محدان الرواشده، - 2

  .7، ص2017، سنة 14، ا�لة الدولية للقانون، دار جامعة محد بن خليفة للنشر، العدد مريكيواأل اإلجنليزي 
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يـــدعي أن  1التجاريــة، ويســـتخدم املســـتهلكون أيضـــا هـــذه املواقــع بشـــكل يـــومي، لدرجـــة أن الـــبعض

  .بة املستهلكني وقرارا�م الشرائيةالشبكات االجتماعية هلا تأثري كبري على رغ

ن العـــرض القـــاطع املتــــوفر علـــى مجيـــع العناصــــر أ إىلوقـــد اجتهـــت حمكمـــة الــــنقض الفرنســـية، 

وعلـى  يكون هناك اعتبار لشـخص املتعاقـد اجلمهور، عندما ال إىلوإن وجه  سية، يعد إجيابا،سااأل

  الأو بدى قبوله أمع من  ستدالل على ذلك، ويتم التعاقدقاضي املوضوع تقدير الظروف لال

  .2العرض وينعقد العقد إذا كان القبول متطابقا مع

التشـــريعات العربيـــة نصـــوص قانونيـــة تـــنظم حجيـــة وســـائل  وعلـــى الصـــعيد العـــريب مل تصـــدر 

يطبـــــع تـــــنظم بعـــــض املســـــائل يف التجـــــارة  التواصـــــل االجتمـــــاعي  ، حيـــــث الزال الفـــــراغ التشـــــريعي

ة مواقــع التواصــل االجتمــاعي  والتصــرفات القانونيــة واألعمــال  االلكرتونيــة ومــن بينهــا أحكــام حجيــ

ـــتم الرجـــوع إىل األحكـــام العامـــة اخلاصـــة بالتجـــارة  الـــيت جتـــري مـــن خالهلـــا،  ويف ظـــل هـــذا الفـــراغ ي

لكرتونيـــة عامـــة تأخـــذ حكـــم ئل اإلســـاكالر   االجتمـــاعيئل عـــرب مواقـــع التواصـــل ســـالر االلكرتونيـــة  فا

لكرتونيـة فـيمكن ئل الربيـد اإلسـائل املنزليـة  ور سـاعلـى غـرار الر  لإلثبـات،احملررات العرفية الغـري معـدة 

، أمــا اإلعالنــات ىاألخــر  األدلــة�ــا مــع  االســتداللاســتخدامها كمبــدأ ثبــوت بالكتابــة وقرينــة ميكــن 

                                                 
1
أثر المحتوى حممود عبد احلميد حممود صاحل، ماجد عبد العزيز الدعفس، صاحل عبد العزيز الكريدس، مرضي مساح العنزي، - 

، جملة جامعة امللك سعود، العلوم ن المستهلكين نحو العالمة التجارية اتجاهاتية على في مواقع الشبكات االجتماع اإلعالني

  .231-230، ص2013،سنة 25اإلدارية، الرياض،العدد 

لسـنة  17قـانون وقد صنفت بعض التشريعات اإلعالن أو اإلشـهار  مـن األعمـال التجاريـة، حيـث نـص املشـرع املصـري يف  ال -

عــالن ومــن ضــمنها وكــاالت نقــل األخبــار واإل  علــى الطبيعــة التجاريــة لوكــاالت األعمــال جــارة المصــري، المتضــمن قــانون الت1999

واالتصـــاالت، وأعمـــال املكاتـــب الســـياحية، ومكاتـــب الفـــراج اجلمركيـــة، واألعمـــال املرتبطـــة مبكاتـــب التصـــدير واالســـترياد،كما نـــص أيضـــا 

" الفصـل الثـاين منـه ، يتعلق بإدراج القانون التجـاري1959أكتـوبر  5خ يف ، مــؤر 1959 ة، لسن129قانون عدد املشرع التونسي يف ال

أعمــال اإلشــهار والطبــع واالتصــال ونقــل األخبــار  -5:...وبــاألخص يعــد تــاجرا كــل مــن ميــارس بشــكل احــرتايف األعمــال التجاريــة التاليــة

تعــد أعمــاال جتاريــة األعمــال املتعلقــة بــاألمور "علــى أن 14ف 05،وأشــار أيضــا املشــرع الكــوييت  يف قــانون التجــارة يف املــادة "والتســجيل 

الطبـــع والنشـــر والصـــحافة واإلذاعـــة ونقـــل األخبـــار والصـــور واإلعالنـــات وبيـــع  -14؛ ...بقطـــع النظـــر عـــن صـــفة القائمـــة �ـــا-: التاليـــة 

  .من قانون التجارة 6، وأيضا املشرع املغريب يف املادة "الكتب

سنة  ىل،و مركز الدراسات العربية، مصر، الطبعة األ ،عبر اإلنترنت عالنات التجاريةالمدنية عن اإلالمسؤلية  بسام فنوش اجلنيد، - 2

  .160ص ،2017
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التجارية عرب مواقع التواصل االجتماعي إذا اقرتنت بعرض الثمن وبقبول مـن مسـتخدم فهـي إجيـاب 

            .لبيتهيلتزم العرض بت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اإلثباتالمحرر اإللكتروني وحجيته في :الباب االول 
 

 

 
203 

  لمبحث الثالثا

  اإللكتروني المحررحدود حجية اإلثبات ب

جيعــل منهــا أدلــة إثبــات يــتم إن إقــرار احلجيــة للمحــررات االلكرتونيــة يف اإلثبــات  مبختلــف أنواعهــا 

حريـــة  اعتمادهــا يف إثبـــات احلقــوق والتصـــرفات القانونيــة إىل جانـــب أدلــة اإلثبـــات التقليديــة، ورغـــم

اإلثبات يف املعـامالت التجاريـة  إآل أن هـذا املبـدأ لـيس علـى إطالقـه، فقـد قيـد التشـريع مـن إعمـال 

هــذا املبــدأ يف إثبــات معــامالت معينــة ، حيــث اســتثىن املشــرع اجلزائــري بعــض العقــود التجاريــة  مثــل 

  .عقود الرهن وعقد الشركة

 كــــدليل إثبــــات يف بعــــض اإعماهلــــ جمــــال ت لوســــائل اإلثبــــات االلكــــرتوين حــــددويف املقابــــل 

ســـها باحليـــاة الشخصـــية واملاليـــة سانظـــرا  مل ،احملـــررات أوبعـــض العقـــود  اســـتثنت، حيـــث املعـــامالت

، لذا سنسعى إىل حتديد املواقف التشريعية والدوليـة تلك اليت مت تنظيمها بنصوص خاصة أولألفراد 

فيهـــا التعـــارض بينهـــا وبـــني احملـــررات مبـــا  )المطلـــب األول(مـــن جمـــال حجيـــة احملـــررات االلكرتونيـــة 

  .)لثلمطلب الثاا( والطعن يف احملررات االلكرتونية)لمطلب الثانيا( التقليدية يف احلجية

  المطلب األول

  حجية المحرر اإللكتروني نطاق

ــــة احملــــررات االلكــــرتوين، الدوليــــة و النصــــوصنظمــــت خمتلــــف  ــــة حجي مبــــا  التشــــريعات الوطني

جانب الصيغة العرفيـة، إال  إىل ،لكرتونيةالرمسية يف العقود اإل بعضها أجازيتناسب ونوعية التعامل ف

أن طبيعـــة بعـــض العقـــود وطبيعـــة املتعاقــــد عليـــه حمـــل املعاملـــة، فرضــــت وضـــع بعـــض احلـــدود  نظــــرا 

، وسـتناول حـدود إعمـال سية التصرف يف مثل بعض السـلع واخلـدماتساالعتبارات معينة تتعلق حب

والتشـــريعات الداخليـــة  )الفـــرع األول( التوجيـــه األورويب النصـــوص الدوليـــةهـــذه احلجيـــة يف  قـــانون 

  .)الفرع الثاني( للدول
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   :الدولية النصوص قانون التوجيه األوروبي و في –ل و الفرع األ 

 يف إللكرتونيــةرغــم التقــدم الكبــري يف جمــال الرقميــة والتنظــيم اإللكــرتوين للمعــامالت والتجــارة ا

حيـــث  شـــهدت نقلـــة نوعيـــة  يف تشـــريع القـــوانني  ،كانـــت ســـباقة يف هـــذا ا�ـــال  الـــدول الغربيـــة الـــيت

فقـــد  ا ولطبيعـــة بعـــض املعـــامالت والعقـــود أ�ـــإال  ،بـــرام املعـــامالت والعقـــودوالتشـــريعات املنظمـــة إل

  .برام يف الشكل اإللكرتوين، ونفت صحة  وحجية إبرامهامن اإل استثنتها

  :أن التجارة اإللكترونيةقانون التوجيه األوروبي بشفي  - أوال

 أوبقة علــى العقــود الــيت تنشــأ ســاال األحكــامتطبــق  ال "منــه علــى 1 9/2حيــث تــنص املــادة 

جيـــار والعقـــود الـــيت تطلـــب تـــدخال مـــن احملـــاكم فيمـــا عـــدا حقـــوق اإل ،تنقـــل حقـــوق امللكيـــة العقاريـــة

عقـــود الوصـــية واهلبـــة  مثـــل ،قـــانون املـــرياث أو األســـرةوالعقود الـــيت حيكمهـــا قـــانون ،مـــةاوالســـلطة الع

  .2"وإشهار الطالق والتبين

  :في قوانين األونسيترال النموذجية- ثانيا

   ونسيرتال بشأن التجارة االلكرتونية والتوقيعات االلكرتونيةمل تضع القوانني النموذجية األ

                                                 
1 - Article 09 / 2 : Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'appliquent 

pas à tous les 
contrats ou à certains d'entre eux qui relèvent des catégories suivantes: 

a) les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception 
des droits de 

location: 
b) les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, des autorités 

publiques ou de 
professions exerçant une autorité publique; 

c) les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui 
n'entrent pas dans 

le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale; 
d) les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des succession" 

Citant  ,Didier GOBERT et Étienne MONTERO, LES CONTRATS CONCLUS PAR 
VOIE  

ÉLECTRONIQUE,  http://www.crid.be/pdf/public/4571.  
  .230ص مرجع سابق، يوسف أمحد النوافلة، - 2
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إعمــــال الوســــائل االلكرتونيــــة وحجيتهــــا، وتركــــت ا�ــــال للــــدول لتنظــــيم ذلــــك حســــب  قيــــودا علــــى

ونســيرتال النمــوذجي   مــن قـانون األ األوىلوطبيعــة نظــام كـل دولــة، حيــث نصـت يف املــادة خصوصـية 

ينطبـق هـذا القـانون علـى أي نـوع مـن املعلومـات " منه على أنـه  األوىلللتجارة االلكرتونية يف املادة 

 مــن قــانون األوىلالتجاريــة، وتقابلهــا املــادة  األنشــطةيكــون يف شــكل رســالة بيانــات مســتخدمة يف 

 حيثمــا القــانون هــذا يُطبّــق"ونسـيرتال النمــوذجي  للتوقيعــات االلكرتونيــة حيــث نصــت علـى األ

 يكـون قانونيـة قاعـدة أي يلغـي ال وهـو أنشـطة جتاريـة،   سـياق يف الكرتونيـة توقيعـات ُتسـتخدم

على الدول اليت ترغب يف وضع استثناءات علـى  اقرتحتال أ�ا إ ،" املستهلكني محاية منها القصد

 باسـتثناء الكرتونيـة، توقيعـات ُتسـتخدم حيثمـا القـانون هـذا ينطبـق"العبـارة التاليـة ذا القـانون هـ

حيــث اقــرتح العبــارة  ،وهــو نفــس مــا أقرتحــه نظــريه اخلــاص بالتجــارة االلكرتونيــة" ...التاليــة األحــوال

ســتثناء يكــون يف شــكل رســالة بيانــات با ،ينطبــق هــذا القــانون علــى أي نــوع مــن املعلومــات" التاليــة

  ".احلاالت التالية

  :في التشريعات الداخلية للدول - الفرع الثاني

  رغم االعرتاف التشـريعي حبجيـة رسـائل البيانـات واحملـررات االلكرتونيـة، وتنظيمهـا بنصـوص تشـريعية

إال أن هناك معامالت حبكم طبيعتها أو آثارها املؤثرة سواء يف حياة الفـرد أو اقتصـاد الـدول وأمنهـا 

التشــــريعات علـــى إعماهلــــا يف الشــــكل االلكـــرتوين رغــــم الضــــمانات التقنيـــة والقانونيــــة، بــــل  تـــتحفظ

واســـتثنت بعضـــها مـــن التعامـــل �ـــا يف الشـــكل االلكـــرتوين ، وســـنبني موقـــف التشـــريع الفرنســـي مـــن 

  ،)ثالثــا(واملعــامالت الــيت اســتثناها املشــرع األردين   )ثانيــا(، وموقــف املشــرع اإلمــارايت) أوال(ذلــك، 

  ).رابعا (وموقف املشرع اجلزائري

   :في التشريع الفرنسي حدود حجية المحرر االلكتروني - أوال

املشــرع الفرنســي بعــض العقــود واملعــامالت يف الكتابــة واحلفــظ يف الشــكل اإللكــرتوين   اســتثىن

  تأميناتالت املتعلقة بالـــــــــــــوكذا املعام ،واملرياث األسرةباملعامالت اليت حيكمها قانون  األمرويتعلق 
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احملـررات الـيت حيررهـا الشـخص ألغـراض  سـتثناءابالشخصية والعينيـة ذات الطبيعـة املدنيـة والتجاريـة  

يســتثىن مــن أحكـــام  "مــن القــانون املــدين الفرنســـي والــيت تــنص علــى 1175مهنتــه وذلــك يف املــادة 

ررات العرفيــة املتعلقــة احملــ -2 ،واملواريــث األســرةاحملــررات العرفيــة املتعلقــة بقــانون  -1: بقةســااملــادة ال

متت من قبل شخص حلاجات  إذابالتأمينات الشخصية والعينية ذات الطبيعة املدنية والتجارية، إال 

  .1"مهنته

التشريعات العربيـة عـرب  تاستثنبنماذج القوانني الدولية فقد  وأخذا ،وعلى غرار الدول الغربية

طبيعـة بعـض املعـامالت أن شكل اإللكرتوين،حيـث بعض املعامالت والعقود يف ال ،قوانينها املختلفة

الزم أن ختــص بعــض لــكان مــن األصــح بــل مــن ا،ســالميةحكــام الشــريعة اإلوالــيت ختضــع بطبيعتهــا أل

  .من إبرامها يف الشكل اإللكرتوين ستثناءباالاملعامالت 

  :اإلماراتيتشريع الفي  - ثانيا

 إللكرتونيــــة مبوجــــب القــــانونجــــارة االعربيــــة املتحــــدة املعــــامالت والت اإلمــــاراتنظــــم تشــــريع  

والـيت  ،إللكرتونيـة، حيث يسري على العقود واحملررات والتواقيع ا2006لسنة   01رقم   االحتادي

بعــض العقــود واملعــامالت بصــفة خاصــة  اســتثىن، لكنــه إللكرتونيــةهلــا عالقــة باملعــامالت والتجــارة ا

الشخصـية سـندات  األحوالثلة يف معامالت واملتم ،لف الذكرسامن القانون ال 5وعددها يف املادة 

امللكية  واملعامالت املتعلقة ببيع وشراء العقارات وتأجريها وتسجيلها واحلقوق املرتبطة �ا السندات 

وأي مستند يتطلب تصديقه مـن كاتـب العـدل، واملسـتندات الـيت نظمـت بنصـوص  ،لو الة للتدبالقا

تــرك لكنــه ، 2مالت التجاريــة واملدنيــةاعامــة للمعــخاصــة حســب قواعــد العــرف التجــاري، واملبــادئ ال

                                                 
، 2018سـنة  ،بدون رقم طبعـة ،لبنان ت، بريو احلليب احلقوقية تمنشورا ،العقود الفرنسي باللغة العربية نقانو  ،اسمحممد حسن ق - 1

  .70ص

Art 1175  :" Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour : 
1- Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ; 

2- Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature 
civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa 

profession".               
  .1،2ف 2املادة  ،31/01/2006ريخ يتا 36، السنة 442، اجلريدة الرمسية رقم 2006لسنة  01قانون إتحادي إمارتي رقم -2

واملبـادئ  اإللكرتونيـةتسري فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا القانون قواعد العـرف التجـاري الـدويل املتعلقـة باملعـامالت والتجـارة  -1

   .العامة يف املعامالت املدنية والتجارية
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�لــس  القــانونا املســتثناة مــن هــذ ،إضــافة هلــذه العقــود واملعــامالت أوحــذف  أوالتعــديل  إمكانيــة

  .الوزراء 

العقـــود املســـتثناة مـــن  إىل باإلضـــافة اإلمـــارايتفمـــن أحكـــام هـــذه املـــادة يتبـــني لنـــا أن املشـــرع 

املوثـق  أوكل العقـود الـيت يتطلـب تصـديقها أمـام كاتـب العـدل   ىناستثبالشكل اإللكرتوين،  اإلثبات

الــيت تصــدر عــن املوثــق، يف حــني الرمسيــة  إللكرتونيــةمل يعــرتف بــالعقود ا اإلمــارايتممــا يعــين أن املشــرع 

  .ميكن أن تكون الوثائق الصادرة عن موظف عام يف الشكل االلكرتوين

 التعــــديل أوزيــــادة ال أوذف احلــــتعــــديل ب مكانيــــةتــــرك البــــاب مفتوحــــا إل أنــــه إىل باإلضــــافة

حتصـل يف  وذلك من وجهة نظر بعدية للتطورات اليت مـن املمكـن أن ،للمعامالت والعقود املستثناة

املتغـريات والتطــورات الـيت مـن املمكـن أن حتصــل  القـانون للتماشـي مـع اوتـرك مرونـة هلــذ ،هـذا ا�ـال

  .مستقبال

   :في التشريع األردني-  ثالثا

بعـض املعـامالت مـن  ،األردين إللكرتونيـةيف قـانون املعـامالت ا األرديناملشرع  استثىنكذالك 

  إىلإضافة  ،ابقسا اإلمارايتوهي املعامالت اليت أشار إليها املشرع  اإللكرتوين، اإلثباتأحكام 

                                                                                                                                                    

ويسـتثىن مــن ، اإللكرتونيـةذات العالقـة باملعـامالت والتجـارة  رتونيـةاإللكيسـري هـذا القـانون علـى السـجالت واملسـتندات والتوقيعـات  -2

   :أحكامه ما يأيت

   .الطالق والوصايا الشخصية كالزواج و األحوالاملعامالت واملسائل املتعلقة ب - أ

  ،سندات ملكية األموال غري املنقولة - ب

   ،لو االسندات القابلة للتد -ج

اء األمــوال غــري املنقولــة والتصــرف فيهــا وتأجريهــا ملــدد تزيــد علــى عشــر ســنوات وتســجيل أيــة حقــوق املعــامالت الــيت تتعلــق ببيــع وشــر  -د

   ،أخرى متعلقة �ا

  ،أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام الكاتب العدل-هـ

  ،معامالت أخرى يتم استثناؤها بنص قانوين خاص أوأية مستندات -و

 أو،مـن هـذه املـادة) 2(مسائل أخرى ملا هو وارد يف البنود السابقة من الفقـرة  أومعامالت  بقرار يصدره أن يضيف أية،�لس الوزراء -3

  .يعدل فيها أوأن حيذف منها 
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ليـة إال راق املاو األ إىل باإلضـافة ،ى واملرافعـات وإشـارات التبليـغ وقـرارات احملـاكمو اذلك لوائح الدع 

  ما نص عليه قانون خاص، وإشعارات فسخ عقود املياه والكهرباء والتأمني الصحي والتأمني على

  .1احلياة 

ومل يتصــف   ،قيــد جمــال املعــامالت والتجــارة اإللكــرتوين أنــه ،األردينومــا يعــاب علــى املشــرع 

إضـــافة  مكانيــةإل المل يــرتك جمــ أنــه،  حيــث إللكرتونيـــةباملرونــة يف حتديــد جمــال إعمــال املعــامالت ا

والسعودي والقطري   اإلمارايتعلى غرار املشرع  ،بالشكل اإللكرتوين استثناهابعض  املعامالت اليت 

    .الرمسية إللكرتونيةذلك إخالال بالثقة من املشرع يف املعامالت ا 2وأعترب البعض

 أنــه  ،إللكرتونيـةا مـن املعــامالت األردينالــيت أقرهـا املشــرع  االسـتثناءاتومـا يالحـظ أيضــا يف 

  وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات احملاكم يف ظل عصرنة ،ي واملرافعاتو اأيضا لوائح الدع استثىن

  .إللكرتونيةقطاع العدالة يف أغلب التشريعات وظهور احملاكم والشهادة ا

  :في التشريع الجزائري - رابعا

، بالشــكلية يف عقــود 04-18اجلديــد ةإللكرتونيــاملشــرع اجلزائــري يف قــانون التجــارة ا اعــرتف

على أن كل معاملة  جتارية إلكرتونيـة جيـب أن  توثـق يف منه 10بل ألزم يف املادة إللكرتونيةالتجارة ا

 323ى يف املـادة سـاو التجاريـة،  و  إللكرتونيةعقد إلكرتوين، وهو إلزام صريح بالشكلية يف العقود ا

                                                 
ال تســري أحكــام هــذا القــانون  -ب" 3مرجــع ســابق، املــادة  ،2015قــانون المعــامالت اإللكترونيــة األردنــي لســنة مــن  3املــادة - 1

 - :على خالف ذلك على ما يلي ما مل ينص أي قانون آخر

 ، إنشاء الوصية وتعديلها -1

 ،إنشاء الوقف وتعديل شروطه -2

املنقولـــة الـــيت تتطلــب التشـــريعات تســـجيلها مبـــا يف ذلــك الوكـــاالت املتعلقـــة �ـــا  واألمـــوالمعــامالت التصـــرف يف األمـــوال غـــري املنقولــة  -3

 . ار اخلاصة �ذه األموالعقود اإلجي باستثناءوسندات ملكيتها وإنشاء احلقوق العينية عليها 

 .الشخصية األحوالالوكاالت واملعامالت املتعلقة ب -4

 .فسخ عقود خدمات املياه والكهرباء والتأمني الصحي والتأمني على احلياة أواإلشعارات املتعلقة بإلغاء  -5

 .واملرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات احملاكم ىاو الدعلوائح  -6

   ".أي تشريع آخر أوراق املالية و لقانون األ استنادااملالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن اجلهات املختصة  راقو األ-7
2
  .230ص مرجع سابق، يوسف أمحد النوافلة،. - 



 اإلثباتالمحرر اإللكتروني وحجيته في :الباب االول 
 

 

 
209 

والكتابـــة يف الشـــكل اإللكـــرتوين،  وأســـتثىن بعـــض  ج بـــني حجيـــة الكتابـــة الورقيـــة.م.مـــن ق 1مكـــرر

ـــةمـــن قـــانون التجـــارة ا 03يف املـــادة إللكرتونيـــةت ااالتصـــاالاملعـــامالت  مـــن إبرامهـــا عـــرب   إللكرتوني

يف إطـار التشـريع والتنظـيم املعمـول  إللكرتونيـةمتـارس التجـارة ا"أنـه  واليت تنص على ،لف الذكرساال

  :تتعلق مبا يلي  إللكرتونيةت ااالتصااليق متنع كل معاملة عن طر  أنهبه غري 

  ،لعب القمار والرهان واليانصيب  -

  ،والتبغاملشروبات الكحولية  -

  ،يةالنالصيداملنتجات  -

  ،خدمة حمظورة مبوجب التشريع املعمول به أوكل سلعة   -

  .خدمة تستوجب إعداد عقد رمسي أوكل سلعة -

بعــض املعــامالت بصــفة خاصــة  ءثنااســت إىل اجتهــت  أغلــب التشــريعاتوممــا ســبق يتضــح أن  

وخاصــة  ،بــرام وتنظــيم بعــض املعــامالت والعقــودإمـن التعامــل اإللكــرتوين  وأمجعــت علــى عــدم جــواز 

عيـة العقاريـة، وهـو و الشخصية والعقود واملعامالت العينيـة الـواردة علـى األ األحوالعقود ومعامالت 

 األحوالصوصــا  العقــود واملعــامالت اخلاصــة بــوخ ،ســية هــذه العقــودساأمــر مقبــول وعملــي نظــرا حل

متـس بثوابـت الـدول  والتزامـاتالشخصية مثـل الـزواج والطـالق، فهـذه العقـود يرتتـب عليهـا حقـوق  

وا�تمعــات واحليــاة الشخصــية للفــرد الــذي هــو حمــور دائــرة احلقــوق، فإعمــال الشــكل اإللكــرتوين يف 

س مبصــــداقية هــــذه الــــروابط ســـاامل إىلؤدي ئل خطـــرية قــــد تــــســــائل قـــد تنــــتج عنــــه مســــامثـــل هــــذه امل

، كما أن  أحكام معـامالت العقـار ومـا هلـا مـن ثقـل قـانوين  يف تشـريعات الـدول حيـث االجتماعية

مـن  تفـاعالناهلا الصـفة الرمسيـة يف العقـود حفاظـا علـى امللكيـة وحقـوق  اشرتطتأن جل التشريعات 

  .الضياع

 الشخصــية يف  األحــوالمبعــامالت وعقــود املتعلقــة ئل ســاامل إىلأمــا املشــرع اجلزائــري فلــم يشــر 

مـا جيعـل  ومل يعـاجل بـنص قـانوين  املعـامالت األخـرى،  ،حيث أنه  قنن موضوع التجـارة االلكرتونيـة

ما يستوجب اإلسراع يف إصدار قـانون  لة املهمة ساموقف املشرع اجلزائري غامضا خبصوص هذه امل

   األجدرالتجارة االلكرتونية بإضافة املعامالت األخرى و  املعامالت االلكرتونية أو تعديل لقانون
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الشخصــية باالســتثناء مــن التعامــل يف الشــكل اإللكــرتوين، حــىت  األحــوالئل ســاأن تعــىن م واألصــح

، حبيـث جتعـل  سـتقرارواالمـان والثقـة ئل يف إعطـاء األسـامكان تقدير مدى جناعة هـذه الو يصبح باإل

             .هذا النص القانوينتعديل  إمكانيةمتاحا ب األمرهذا 

  المطلب الثاني

 إشكالية التعارض بين المحررات اإللكترونية والتقليدية

أمــــام القضــــاء  نالمقــــدمان  كــــدلي ،قـــد حيــــدث أن يتعــــارض  حمــــرر إلكــــرتوين مــــع حمـــرر ورقــــي

ينــة فيحتــوى احملـرر اإللكــرتوين علـى بيانــات ووقـائع مع ،واقعـة واحــدة يف املضـمون أولتصـرف قــانوين 

لة بــني ســاه املذالتقليــدي علــى مضــمون خمتلــف، ففــرق الفقــه يف هــ أويف حــني حيتــوى احملــرر الــورقي 

 و) الفـرع األول(بني حمرر عـريف إلكـرتوين مـؤمن وحمـرر عـريف تقليـدي ، حالة التعارضحاالتثالثة 

بـني حمـرر  التعـارض كمـا سـنبني،)الفرع الثاني( التعارض بني حمرر عريف إلكرتوين مؤمن وحمرر رمسي

دور القاضـي  إىلوسـنتطرق ، )الفـرع الثالـث(رمسي إلكرتوين وحمرر عريف إلكرتوين موقع توقيعا مؤمنا

 .)الفرع الرابع( يف التفاضل أو الرتجيح بني احملررات االلكرتونية والتقليدية

 :التعارض بين محرر عرفي إلكتروني مؤمن ومحرر عرفي تقليدي- لو الفرع األ

لكـرتوين املوقـع توقيعـا مؤمنـا، بقرينـة تفيـد بصـحة مضـمونه والتواقيـع، وذلـك مبـا يتميز احملرر اإل

املعـــزز مـــن ثقـــة وآمـــان، ممـــا جيعـــل املتمســـك بـــه حمـــررا مـــن إثبـــات ســـالمته  أويضـــفيه التوقيـــع املـــؤمن 

حــرر ووقــع مــن أطــراف   أنــهيــوفر هــذه الثقــة وهــذه الضــمانات، إذ  املاديــة،  أمــا احملــرر التقليــدي ال

  أوضابط عمومي، وتنتفي حجيته بإنكاره ممن وقـع عليـه  أودون توثيقه من طرف موظف  ،ةالعالق

 .1كان له يد فيه، وعليه ومن ظاهر املقارنة ترجح كفة احملرر اإللكرتوين املؤمن 

ت بــــني حجيــــة احملــــرر املوقــــع توقيعــــا ســــاو  ،إال أن أغلــــب التشــــريعات ومنهــــا املشــــرع اجلزائــــري

 عــــرتافلالالتقليــــدي رغــــم الشــــروط  الصــــارمة الــــيت أقر�ــــا هــــذه التشــــريعات واحملــــرر العــــريف  موصـــوفا

                                                 
  .49ص ،مرجع سابق فوغايل بسمة، - 1
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أن ذلـك إنقـاص مـن قيمـة الضـمانات الـيت تعهـد  1بالتوقيع اإللكرتوين املؤمن، ويرى بعـض البـاحثني

  .للتوقيع  اإللكرتوين املؤمن 

وقـــع توقيعـــا بـــني احملـــرر العـــريف امل ســـاواةامل إىل الســـالفة الـــذكر التشـــريعات اجتـــاهحنـــن نـــرى أن  و

تـؤثر  بطريقـة   أن طبيعة جملس العقـد يف احملـرر اإللكـرتوين  إىلمؤمنا واحملرر العريف الورقي،  رمبا مرده 

وال ميكــن بــأي حــال أن  ،عرفيــة أومباشــر يف حجيتــه، حيــث أن احملــررات العاديــة الورقيــة أمــا رمسيــة 

مكانــة احملــرر  إىلنــا بــذلك نرقيــه ألنوين نــرجح كفــة احملــرر اإللكــرتوين املــؤمن  علــى كفــة احملــرر اإللكــرت 

  .الرمسي

 :التعارض بين محرر عرفي إلكتروني مؤمن ومحرر رسمي- الفرع الثاني

برامـه إل اإلثبـاتجدال يف حجية احملرر الرمسي ملـا يتمتـع  مـن قـوة ثبوتيـة يف  هذه  احلالة ال يف

لـذا  ،مـا متـت علـى يديـه أورر ضابط عمومي يوثق كل التصرفات اليت  تضمنها احملـ أوأمام موظف 

 ،لــبعض املعـــامالت والعقــود لطبيعتهــا اخلاصـــة وتأثريهــا  يف احلقـــوق واشـــرتطتهالتشــريعات   اعتمدتــه

ال بــالطعن بــالتزوير، خبــالف احملــرر العــريف اإللكــرتوين املــؤمن إميكــن إنكارهــا  فحجيــة احملــرر الرمســي ال

 .والذي تسقط حجيته بإنكار أحد أطراف العالقة

التعارض بين محرر رسمي إلكتروني ومحرر عرفي إلكتروني موقع  - ثلفرع الثاال

 :توقيعا مؤمنا

التشــــريعات  باعرتاف،حجيـــة احملــــرر الرمســــي أيــــا كانــــت الدعامــــة املنشــــئ عليهــــا حجيــــة كاملــــة

مؤمنــــا حســــب الشــــروط  إلكرتونيــــاواملوقــــع توقيعــــا  ،والفقــــه، إال أن احملــــرر الرمســــي اإللكــــرتوين املــــؤمن

 اإلثبــاتبط الفنيــة  الــيت نصــت عليهــا أغلــب التشــريعات، يكتســب كــذلك حجيــة قويــة يف والضــوا

 .2ترشحه ليكون أقوى حجية من احملرر الرمسي الورقي

                                                 
  .101ص ،مرجع سابق بلقنيشي حبيب، - 1
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 أووخاصــة احلضــور املــادي للضــابط  ،إال أن احملــرر الرمســي الــورقي املســتويف الشــروط القانونيــة

 اطعـــة علـــى حجيتـــه الكاملـــة والـــيت القرينـــة ق ،يف جملـــس عقـــد واحـــد األطـــرافاملوظـــف العمـــومي و 

ميكــــن تصــــور  بــــرام التصــــرف، لــــذا الرادة احلــــرة  إلوالــــذي يثبــــت اإل ال الطعــــن بــــالتزوير،إيدحضــــها 

ا�ما يف ســاو صـح متفضـيل للمحـرر اإللكــرتوين الـذي مت عــن بعـد يف غــري جملـس عقــد واحـد، بــل األ

   .احلجية

  :ات اإللكترونية والتقليديةدور القاضي في الترجيح بين المحرر  -الفرع الرابع 

 وجــود والورقيــة يف حالــة إللكرتونيــةا األدلــةلة الرتجــيح بــني ســام إىل املشــرع اجلزائــريمل يتطــرق      

مــن القــانون املــدين عــاجل هــذا  13681املــادةويف   املشــرع الفرنســيلكــن  ،تعــارض أووجــود تنــازع 

مل يوجـد  إذاترجيحـه   أو  ،بـه االحتجـاج على اعتماد الدليل املراد االتفاق لألطرافشكال بأن اإل

 االتفـاقليست من النظام العام وجيوز  لإلثباتس أن القواعد املوضوعية سانص ينظم ذلك، على أ

علــى خمالفتهــا، ويف حالــة عــدم وجــود اتفــاق بــني الطــرفني خبصــوص هــذا الشــأن فللقاضــي الســلطة 

  .2ليل ومصداقيته واكتمال عناصرهمراعيا يف ذلك صحة الد األدلةالتقديرية يف ترجيح أحد 

 :االتفاق المسبق بين الطرفين على ترجيح دليل معين-أوال 

اتفاقـات مسـبقة  إىلن ئـو العالقـة املربمـة عـرب الوسـيط االلكـرتوين، فيلج األطـراف يفيثق  قد ال

زاع   يف حالـة حـدوث نـ اإلثبـاتاملقبولـة يف  األدلـةهو نـوع  وما إللكرتوين،حول مدى حجية  احملرر ا

حتديــد قيمــة  إىل االتفــاقكمــا ميكــن  أن ميتــد أثــر   أنه،بغــض النظــر عــن قيمــة التصــرف املتنــازع بشــ

تكملتـه بأدلـة  إىلكـان يعتـرب بالنسـبة هلـم دلـيال كـامال، أم حيتـاج   إذاوما  ،وحجية الدليل املتفق عليه

سـبق ملـن يقـع عليـه لتـزام أي التحديـد املأيضا عبئ إثبـات اال االتفاقأخرى، كما قد يكون موضوع 

                                                 
1 -Art 1368 "A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits 
de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable". 

، 09ا�لد  ،جلة العلوم القانونية والسياسية ،مة للقاضيالدليل اإللكتروني والسلطة التقديريمنرية عبيزة، أ بوبكر مصطفى، - 2

  .579،ص2018، ديسمرب 03العدد
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ـــات التصـــرف، فينقـــل مـــن الطـــرف الـــذي يقـــع عليـــه عـــبء  ـــاتعـــبء إثب الطـــرف  إىل ،قانونـــا اإلثب

  .1اآلخر

  :السلطة التقديرية للقاضي في ترجيح أحد األدلة - ثانيا

يعـين أن ينتفـي دور  ، الاإلثباتيف  األدلةعلى ترجيح أحد  األطرافوجود اتفاق مسبق بني 

، علـى االتفـاقجيـوز  ات، فـالاالتفاقلطة واسعة يف تقدير مدى صحة هذه القاضي، بل للقاضي س

 علـى جمـرد إنكـار حمـرر رمسـي ال االتفـاق لألطـرافميكـن  فمـثال ال ،ئل فصل فيها بنص القـانونسام

على إثبات معاملة اشرتط فيهـا القـانون الرمسيـة  االتفاقميكن  ال بالتزوير، وأيضا الإجيوز الطعن فيه 

ات،كمـا أن القاضـي يتأكــد االتفاقز القـانون يف مثـل هـذه او فللقاضـي مراعـاة عـدم جتــ مبحـرر عـريف،

 المن توافر الدليل املتفق عليه علـى الشـروط القانونيـة ومـدى اكتمـال صـحته كـدليل كتـايب كامـل  فـ

  2.على ترجيح دليل كتايب غري مستويف الشروط على دليل كتايب مستويف الشروط االتفاقجيوز 

وكــان   ،الكتابيــة املتعارضــة األدلــةدم وجــود اتفــاق بــني الطــرفني علــى تــرجيح أحــد ويف حالــة عــ

كثــر مصــداقية  كــل منهمــا مســتويف  شــروط الــدليل الكتــايب الكامــل، فللقاضــي أن يــرجح الــدليل األ

  .ووضوحا واألكثر تبيان للحقيقة

  الثالثالمطلب 

  الطعن في صحة المحررات اإللكترونية                   

تتضـــمنه مـــن وقـــائع ومعلومـــات حـــول  للمحـــرر اإللكـــرتوين علـــى مـــا اإلثبـــاتقـــوم حجيـــة ت  

التصـــرف القـــانوين، وتلعـــب الســـلطة التقديريـــة للقاضـــي دور يف تقـــدير هـــذه احلجيـــة لضـــمان الثقـــة 

مــان يف العقــود واملبــادالت التجاريــة، حســب طريقــة إنشــائها ومــدى جــودة حفظهــا، كمــا تواجــه واأل

ـــر والقرصـــنة والتعـــديل يـــةإللكرتوناحملـــررات ا مـــن تـــأثريات  أومـــن املنشـــئ نفســـه  ســـواءً  ،خمـــاطر التزوي

                                                 
1
  .100، ص2007سنة  ،، مصر، بدون رقم طبعةزاريطةدار الجامعة الجديدة األ، اإللكرتوينوت عبد احلميد،التوقيع ر ث - 

  .581ص ،نفسهاملرجع  ، عبيزة أ بوبكر مصطفىمنرية   - 2
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ئل احلفــظ تضــبط ســائل عاليــة التقنيــة قــادرة علــى جعــل و ســابو  االســتعانةيــة أمهخارجيــة، لــذلك فــإن 

  1.وفق تواريخ دقيقة وثابتة ستالمواال اإلرسالليا عملية النسخ وطريقة املعاينة، وحتمي عملية آ

املضـرة مـن  احملـرر اإللكـرتوين  الرمسـي احلـق  أوازت التشـريعات للغـري ذو املصـلحة لذا فقد أج

جيــرده مــن  األطــرافأمــا احملــررات العرفيــة، فــإن إنكــار  أي طــرف مــن  ،صــحتهيف الطعــن بــالتزوير يف 

وللطــرق القضــائية  الكلمــة الفصــل يف  ، وعلــى كــل ذي مصــلحة إثبــات صــحته،اإلثبــاتحجيتــه يف 

نهـا القـانون مو  إللكرتونيـةاحملـررات ا نصـت عليـه التشـريعات املقـرة حلجيـة وهو مـا ،التحقق من ذلك

، وســـنبني حالـــة إنكـــار احملـــررات 2مـــن القـــانون املـــدين الفرنســـي اجلديـــد 1372الفرنســـي يف املـــادة 

 ).الفرع الثاني( والطعن بالتزوير يف احملرر اإللكرتوين يف، )الفرع األول(لكرتونية العرفية يف اإل

    :إنكار المحررات اإللكترونية العرفية - لو الفرع األ

التوقيــــــع   أوأنكــــــر أحــــــد اخلصـــــوم اخلــــــط  إذا "م وإ  علـــــى أن .إ.مــــــن ق 162تـــــنص املــــــادة 

توقيــع الغــري، جيــوز للقاضــي أن يصــرف النظــر عــن  أوخبــط  االعــرتافصــرح بعــدم  أواملنســوب إليــه 

مــــن  327/1وتــــنص  املــــادة  "يف النــــزاع رأى أن هــــذه الوســــيلة غــــري منتجــــة يف الفصــــل  إذا ،ذلــــك

وضـع بصـمة إصـبعه مـا مل  أووقعـه  أويعتـرب العقـد العـريف صـادرا عمـن كتبـه  "القانون املدين اجلزائري

ويكفـي أن حيلفـوا  اإلنكـارخلفـه فـال يطلـب مـنهم  أوهـو منسـوب إليـه، أمـا ورثتـه  ينكر صـراحة مـا

  ."بصمة هو ملن تلقوا منه احلقال أو اإلمضاء أواخلط  أن يعلمون م الأ�ميينا ب

أمـــا احملـــرر  بصـــمته، أوومنـــه فالـــذي حيـــتج عليـــه مبحـــرر عـــريف أن يـــدفع ذلـــك بإنكـــار توقيعـــه 

ســلفه، فمـا علــى هــذا املــورث ســوى نفـي علمــه بــأن التوقيــع ملورثــه  أومــورث الشــخص  إىلاملنسـوب 

                                                 
 جامعــة عبــاس لغــرور خنشــلة، ،جملــة احلقــوق والعلــوم السياســية ،معادلــة المحــرر اإللكترونــي  بــالمحرر الــورقي كمــال  تكواشــت،- 1

  .36،ص2018، جانفي 9العدد 
2 -art 137 "La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les 

héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la 
signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à 

vérification d'écriture".  
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ء إثبــات ذلــك ، واخلصــم يف هــذه احلــال هــو مــن يلقــى عليــه عــباإلثبــاتوبــذلك يعفــى مــن عــبء 

  : 1يتاآلميكن إمجاهلا يف   اإلنكاروشروط 

يكـون هنـاك  علـى احملـررات الرمسيـة، كمـا يشـرتط أن ال اإلنكـارن يكـون احملـرر عرفيـا فـال جيـوز أ -1

قضــي فيهــا بثبــوت نســبة  ،ا كانــت حمــل دعــوى ملضــاهاة احلقــوقأ�ــ أوبق �ــذه احملــررات، ســاإقــرار 

  ،التوقيع أواخلط 

  ،ممن ينسب إله احملرر العريف نكاراإلأن يكون  -2

  ،وال يعتد بسكوت من نسب إليه احملرر ،صرحيا ال ضمنيا اإلنكارأن يكون  -3

قــد مت الفصــل علــى إثــره، وأن يكــون الفصــل يف  أنــهأي  ،منتجــا يف الــدعوى اإلنكــارأن يكــون – 4

 .منكره من عدمه إىلالدعوى قائما على مدى ثبوت صحة نسبة احملرر 

 :الطعن بتزوير المحرر اإللكتروني –ثاني الفرع ال 

ـــذي  إىلأن توســـع مفهـــوم الكتابـــة واحملـــرر مـــن املفهـــوم التقليـــدي   اعتـــرباملفهـــوم احلـــديث، وال

 مـن أحكـام مـا الكتابيـة الورقيـة، لـذا فيجـري عليهـا األدلـةشأن  أنهدليل كتايب ش إللكرتونيةالكتابة ا

الطعــن بــالتزوير يــرد علــى العقــود  أودعــاء وحتريف،واإلالكتابيــة الورقيــة، مــن تزويــر  األدلــة حيكــممــا 

، وسـنتطرق هلـذه املسـألة حسـب التفصـيل 2كما يرد على العقود الرمسيـة التقليديـة إللكرتونيةا الرمسية

  .موقف التشريعات من تزوير احملررات االلكرتونية )ثانيا(التزوير االلكرتوين وطرقه و )أوال(اآليت 

  :وني وطرقهالتزوير اإللكتر  -أوال 

متثلــت يف خمرجـات ورقيـة مكتوبــة    سـواءً علـى خمرجــات احلاسـب اآليل  يـرد احلقيقــةهـو تغيـري " 

احملـرر اإللكـرتوين  ويسـتوي، اسـمكانـت مرسـومة عـن طريـق الر   أوكتلك اليت تتم عن طريـق الطابعـة، 

رقيــة شــرط أن لغــة أخــرى هلــا داللتهــا، كــذلك يــتم يف خمرجــات و  أوأن يكــون مــدونا باللغــة العربيــة، 

                                                 
  .248ص ،منية نشاش، مرجع سابق - 1
  .251صالسابق  املرجع نفسمنية نشاش، - 2
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وشرط أن يكون احملرر اإللكرتوين ذا أثر   اسطوانةكربنامج منسوخ على   ،تكون حمفوظة على دعامة

  .1"أثر قانوين   أويف إثبات حق 

لعـام  إللكرتونيـةوأشار املؤمتر اخلامس عشر للجمعية الدوليـة لقـانون العقوبـات بشـأن اجلـرائم ا

ويشــمل  -:لتزويــر املعلومــايت ا(( أنــهالتزويــر اإللكــرتوين ب إىلبالربازيــل، يف مقرراتــه وتوصــياته  1994

ا�ــرى الطبيعــي فعــال تــؤثر علــى أيــة أ أو ،الــربامج أوحتــوير املعطيــات  أوحمــو  أوتــالف إ أودخــال إ

بغــري هــذه الطــرق مــن  ارتكبــتالكومبيــوتر، وتعــد فيمــا لــو  ســتخدامابملعاجلــة البيانــات الــيت ترتكــب 

م وإ .إ.مـن ق 179املادة  أيضا وأشارت، "وص عليها يف القانون الوطين  قبيل أفعال التزوير املنص

 إىلهــو الــدعوى الــيت �ــدف  " أنـهدعــاء بــالتزوير يف العقـود الرمسيــة حيــث عرفتــه باجلزائـري مفهــوم اإل

  ."إضافة معلومات مزورة هلذا العقد  أوتغيري عقد سبق حتريره،  أوإثبات تزييف 

  :التزوير في المحررات اإللكترونيةمن  موقف التشريعات - ثانيا

 االلكرتونيــة وخصوصـــاإجيـــاد حلــول ردعيــة للجــرائم  إىلســعت تشــريعات التجــارة االلكــرتوين 

  :جرائم التزوير وتعديل حمتوى احملررات االلكرتونية وسنبني موقف التشريعات حمل الدراسة فيما يلي

 مــــن فــــانون العقوبــــات 441/1ةاملشــــرع الفرنســــي يف املــــاد اعتــــرب: موقــــف المشــــرع الفرنســــي-1

  بأية يكون من طبيعته أن يسبب ضررا، ويتم ،أن التزوير  هو كل تغيري تدليسي للحقيقة 2الفرنسي

  

                                                 
 ،اإلســالميةوالعلــوم  اإلنســانيةكليــة العلــوم   ختصــص شــريعة وقــانون، ،أطروحــة دكتــوراه ،التزويــر اإللكترونيــةجــرائم  حفصــي عبــاس،- 1

الــدليل الجنــائي  ،، عــن حجــازي عبــد الفتــاح بيــومي حجــازي18،ص2015-2014الســنة الدراســية  أمحــد بــن بلــة،.1جامعــة وهــران 

  .170، ص2002 ،انونية، القاهرةدار الكتب الق ،نترنتمبيوتر واإلو والتزوير في جرائم الك
2 - Loi nº 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives 
à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ; JORF n°169 

du 23 juillet 1992 page 9857.  
art  441/1 ((Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer 
un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre 
support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la 

preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. 
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 

d'amende.  "  
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أي سند للتعبري عن فكرة، والذي يكون له أثر يف إنشاء دليل على  أووسيلة مهما كانت يف حمرر  

احملــرر املــزور بالســجن ثــالث  خدامســتاو فعــل تكــون لــه نتــائج قانونيــة، ويعاقــب علــى التزويــر  أوحــق 

جانب  إىلفاملشرع الفرنسي يف نص املادة  حدد  أن التزوير يشمل  رو،أو  4.500سنوات وغرامة 

احملـــررات والكتابـــة العاديـــة،  احملـــررات الرقميـــة والـــدعامات، موســـعا جمـــال  حمـــل جرميـــة التزويـــر بعـــدما  

  . 1كانت تقتصر على احملررات العادية

ــــــــل تعــــــــديل و كــــــــان املشــــــــرع  جــــــــانفي  05املــــــــؤرخ يف 88/19قــــــــانون رقــــــــم الالفرنســــــــي قب

يف املـادتني  إللكرتونيـةالوثيقـة ا أود نظـم جرميـة تزويـر احملـرر ق ،املتعلق باالحتيال االلكرتوين،1988

 5 إىلح مـــن ســـنة و ايعاقـــب بـــاحلبس ملـــدة تـــرت  أنـــه علـــى األوىلحيـــث نصـــت 2 462/6و 462/5

مليــون فرنــك فرنســي مــن قــام بتزييــف وثــائق  2 إىلألــف  20 ح مقــدارها مــنو ارت يــســنوات وبغرامــة 

 أنـهعلـى  ،462/6ضرار بـالغري، ونصـت املـادة وذلك لإل ،طبيعتها أومعلوماتية مهما كان شكلها 

مليــون  2 إىلألــف  20ح مقــدارها مــن و ارت يــمخــس ســنوات، وبغرامــة  إىليعاقــب بــاحلبس مــن ســنة 

، لكـن 462/5ئق املعلوماتية املشار إليها يف املـادة الوثا باستخدامكل من قام عمدا ،فرنك فرنسي

جـاءت شـاملة  441/1أن املـادة  باعتبـاراملشـرع الفرنسـي عـن هـذين املـادتني  اسـتغىنبعـد التعـديل 

يان بـــني احملـــررات واملعطيـــات ســـاو بقتني كانتـــا تســـاووســـعت مـــن مفهـــوم الوثيقـــة كمـــا أن املـــادتني ال

س ســــابينمــــا املصــــلحة احملميــــة يف جــــرائم امل ة القانونيــــة،مــــن حيــــث القيمــــ ،املعلوماتيــــة بصــــفة عامــــة

  .3البيانات الرقمية، ختتلف عن تلك املتعلقة جبرائم التزوير يف احملررات أو، إللكرتونيةظمة األنبا

  :موقف المشرع اإلماراتي -  2

  أو كانت تابعة جلهة حكومية   سواءً جرم املشرع اإلمارايت جرمية تزوير املستندات االلكرتونية 

                                                 
لــوم السياســية، جامعــة احلــاج خلضــر مــذكرة ماجســتري، كليــة احلقــوق والع ،جرامــي للمجــرم المعلومــاتيالســلوك اإل محــزة بــن عقــون،- 1

  .175ص ،2011،2012السنة اجلامعية  باتنة،
2 - Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique . Journal officiel du 

6 janvier 1988 ,Art462/5 – Art 462/6. 

كليـــة  رســـالة ماجســـتري يف القـــانون العـــام، ،فـــي التشـــريع األردنـــيجريمـــة التزويـــر اإللكترونـــي  عمـــر عبـــد الســـالم حســـني اجلبـــوري، -3

  .31، ص2017سنة  سط،و جامعة الشرق األ ،احلقوق
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،يف شأن مكافحة 2012لسنة  05رقم  حتاديالاالقانون غري حكومية أو ألفراد وذلك مبوجب 

 منه، وجعل عقوبتها احلبس املؤقت وغرامة ال تقل عن مائة ومخسون 6جرائم التقنية، يف املادة 

  .1تتجاوز سبعمائة ومخسون ألف درهم إمارايت ألف درهم وال

  :موقف المشرع األردني -3

شــرع األردين علــى األعمــال الغــري املشــروعة لــربامج عــن طريــق شــبكة االنرتنــت والــيت شــدد امل 

، حيــث نــص يف تعــديل أو حــذف أو إضــافة أو إتــالف بيانــات أو معلومــات إلكرتونيــة إىل�ــدف 

يعاقب كل من أدخل أو نشر أو اسـتخدم قصـدا برناجمـا عـن طريـق الشـبكة " من القانون 04املادة 

تخدام نظـام معلومـات إللغـاء أو حـذف أو إضـافة أو تـدمري أو إفشـال أو إتـالف املعلوماتية أو باس

أو حجـــب أو تعـــديل أو تغيـــري أو نســـخ أو نقـــل أو التقـــاط أو متكـــني اآلخـــرين مـــن االطـــالع علـــى 

  .2..."بيانات أو معلومات

  : موقف المشرع الجزائري - 4

رغــم أنــه مل  ،حــررات اإللكــرتوينبالرمسيــة للم اعــرتف  ،ن املشــرع اجلزائــريأســلف  رأينــا يف مــا

بــني الكتابـــة ي يف احلجيـــة ســاو  حيــث مكـــرر 323جـــاء يف املــادة يــنص علــى ذلـــك صــراحة إال مــا

حتمــل توقيعــا  ونفــى صــراحة احلجيــة علــى احملــررات االلكرتونيــة الــيت ال ،اخلطيــة والكتابــة االلكرتونيــة

  .إلكرتونيا موصوفا أي مرفق بشهادة تصديق

غــش يف املعطيــات الــيت يتضــمنها نظــام املعاجلــة  أوإزالــة  أوت كــل تعــديل وجــرم قــانون العقوبــا

ثــالث ســنوات وبغرامــة  إىلاقــب بــاحلبس مــن ســتة أشــهر عي" 1مكــرر 394وذلــك يف املــادة  ،ليــةاآل

دج كــل مــن أدخــل بطريــق الغــش معطيــات يف نظــام املعاجلــة 2000000 إىلدج  500000مــن 

  .                               3"عطيات اليت يتضمنها  عدل بطريق الغش امل أوأزال  أولية اآل

  للتقليل من حدوثها نظرا مــــــــوحسن فعلت هذه التشريعات إذ شددت على مثل هذه اجلرائ

                                                 
1
  06.،يف شأن مكافحة جرائم التقنية، املادة 2012لسنة  05القانون  االتحادي رقم  - 

  .04، بشأن اجلرائم االلكرتونية، املادة 2015لسنة  27القانون رقم  - 2
  .  485يتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم، املادة  ،1966يونيو  08المؤرخ في  156-66قم األمر ر - 3
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لضــررها الكبــري علــى أنظمــة املعلومــات واحملــررات االلكرتونيــة، حيــث تشــهد جــرام التزيــر واالعتــداء 

اعا رهيبا يف ظل انتشار الربامج الضارة وبرامج القرصنة ورغم احلمايـة على احملتويات االلكرتونية ارتف

اجلنائية والتقنية وبرامج التأمني والتشفري إال أن التزوير واالحتيال االلكرتوين الزال يف تزايد يف موازاة 

 .مع استحداث الربامج والنظم االلكرتونية
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  :ملخص-

 اتسـع  إللكرتونيةفإن  مفهوم الكتابة واحملررات ا ،ا سبق ذكرهوختاما هلذا احملور، وخالصة مل 

، حيـث فرضــت إللكرتونيــةو أصـبح يشــمل الكتابـة علــى الـدعامات الورقيـة وعلــى الـدعامات ا جمالـه

جمــاراة التطــور والتقنيــة والرغبــة لــدى البــاحثني  والتقنــني يف  ،الضــرورة امللحــة علــى  أغلــب التشــريعات

والـذي أصـبح  ،فرتاضـياالا�لـس  إىلمـن ا�لـس احلقيقـي  تقالالنل ،الزمن لواختزافات ساتذليل امل

بعــض التشــريعات  اعترب�ــابــل  ،ومبزايــا وحجيــة متقاربــة ،يــوفر  شــروط  نظــريه جملــس العقــد احلقيقــي

التشـريعات يف جمـال إعمالـه و  اختلفـتحيث ظهرت الكتابة و احملرر اإللكـرتوين، والـذي  ،يةساو مت

وقيـــد  اســـتخدامهفمنهـــا مـــن حـــدد جمـــال  ،الـــوظيفي مـــع احملـــرر التقليـــدي  وحجيتــه فؤهايف مــدى تكـــ

بعــــض التشــــريعات بعــــض العقــــود واملعــــامالت مــــن إبرامهــــا يف الشــــكل  اســــتثنتحيــــث  حجيتــــه، 

تـــوافرت فيـــه شـــروط  إذاتشـــريعي يف منحـــه حجيـــة احملـــرر الرمســـي الالف اخلـــ ،فضـــال علـــىاإللكـــرتوين 

حـىت وإن كالقـانون العراقـي واألردين،   وجعلـه يف حكـم احملـرر العـريف ومنهـا مـن قيـد حجيتـه  ،الرمسيـة

  . مت أمام موظف عمومي

ولــــد صــــور عديــــدة مــــن احملــــررات  إللكرتونيــــةالتشــــريعات بالــــدعامات ا عرتافافــــوكمــــا رأينــــا  

هو مسـتحدث بفضـل التقنيـة  هو تقليدي حمدث يف شكل إلكرتوين ومنها ما منها ما  ،إللكرتونيةا

  .الرقمية

ومــــا يالحــــظ أن املشــــرع اجلزائــــري مل  يــــنظم مفهومــــا للمحــــرر اإللكــــرتوين علــــى غــــرار غالبيــــة 

والـيت متثـل أحـد عناصـر احملـرر اإللكـرتوين  إللكرتونيـةبوصـف للكتابـة ا اكتفـىبل  ،التشريعات العربية

اإللكـــرتوين، لـــذا ومتاشـــيا مـــع  ضـــرورات  وتعريـــف للعقـــد اإللكـــرتوين الـــذي ميثـــل إحـــدى صـــور احملـــرر

ســـــتلزم إصـــــدار تشـــــريع لتنظـــــيم املعـــــامالت ي التطـــــور  يف املعـــــامالت التجاريـــــة ومواكبـــــة التشـــــريعات

  .إللكرتونيةجانب قانون التجارة ا إىل إللكرتونيةا

يـة بعـض العقـود واملعـامالت مثـل املعـامالت الـيت تـرد علـى أمهن املشرع اجلزائري أغفـل  أكما 

مكـرر  223يتطلـب يف رأينـا تعـديل املـادة  التشـريعات، مـااحلقوق العينية العقارية على غرار أغلبيـة 

  .إضافة مادة تستثين بعض العقود من الشكل اإللكرتوين أومن القانون املدين 
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إللكرتونيـة صـراحة كالتشـريع األردين االعقـود  الرمسيـة يف املشرع اجلزائريعدم تنظيم فضال عن 

عــض اهليئــات الرمسيــة مثــل األحــوال الشخصــية رغــم اعرتافــه �ــا ضــمنيا بالعمــل �ــا يف ب ،والفرنســي

.وقطـــــــاع العدالـــــــة، مـــــــا يتطلـــــــب معاجلـــــــة ذلـــــــك بنصـــــــوص قانونيـــــــة تـــــــنظم أحكامهـــــــا وحجيتهـــــــا
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  الباب الثاني

  اإللكترونيالتجاري  إثبات العقد في اإللكترونييع القيمة القانونية للتوق 

الـــيت يضـــفيها   القانونيـــةل مـــن هـــذا البحـــث، األمهيـــة اجلليـــة والقيمـــة و تبــني لنـــا مـــن القســـم األ

يصـبح مبـدأ  أنيعـدو  الفـي احلجيـة القانونيـة للمحـرر، و إذ  بغيـاب التوقيـع تنت ،التوقيع  على احملرر 

ا  وقد ال يصبح لـه أي قيمـة حـىت كقرينـة قانوناملنصوص عليها  ثبوت بالكتابة بتوافر بعض الشروط

  .بسيطة يف حاالت أخرى

 كـانف ،حيـث مل يكـن بـذات األمهيـة 1وقد نشأ التوقيع بصفة عامة  متاشـيا مـع تطـور الكتابـة

قـدميا يصـدقون علـى  ناالرومـ كـانو  اجلهـة مصـدرة الكتابـة، إىليشكل أداة  مساعدة فقـط للوصـول 

يـتم التأكــد مـن املوقــع   كـانحيــث   ،مالــك اخلـتم ييكـون يف حيــازة املوقـع ومسـ  خــاص املراسـيم برمـز

وتتبــع مالــك اخلــتم، وتطــور األمــر يف القــرون الوســطى حيــث أصــبح رســم اخلــتم  االســمبالتــدقيق يف 

املمــزوج  االســمب، ومل يكــن يســتعمل التوقيــع نمــادة ورقيــة تــدعى الكــوال  ذاكآنــســتعمل أ، و اوالمتــد

الصــادرة عــن امللــك تــذيل برســم  القانونيــةت النصــوص كانــدي يف صــورته احلديثــة، فقــد  بالرســم الفــر 

مـــن خـــالل خـــامت ملكـــي، وللحفـــاظ علـــى الـــنص مـــن  أوامللـــك  بتهـــالاليعتـــرب  متهيـــدا  ،كـــانخاص

طريقـــة خاصـــة متمثلـــة بتلخـــيص نـــص احملـــرر  برســـوم يف شـــكل شـــيفرة   إىلن أو وا يلجـــكـــانالتعـــديل،  

 اإللكـــرتوينتزويـــر يف احملـــرر وهـــي الطريقـــة املعتمـــدة حاليـــا يف التوقيـــع متكـــن مـــن خالهلـــا كشـــف أي 

التوقيــــع  لتوثيــــق احملــــررات عــــام  عتمــــداُ حيــــث  ،عشــــر  حتــــوال كبــــريا الثــــاينوعــــرف التوقيــــع يف القــــرن 

  .، مث إىل الشكل اإللكرتوين2الذي نعهده حاليا التقليدي الشكل إىلوالذي تطور  ،1554

                                                 
ملــك البــابلني داريــوس خيــتم خبــامت ميســكه  كــانف ســنة قبــل املــيالد، حيــث  آلالا 3ل ظهــور للتوقيــع يف احلضــارة البابليــة قبــل أو  كــان - 1

ت كانـأخـرى، و  وألغـراض ،يسـتعمله يف توقيـع معامالتـه ،كل بابلي حيمل خامتـا  كانالبابليون يستعملون خوامت من الفخار و  كانبأصبعهّ، و 

نـوري محـد  .عـن  امـر خبـتم فرعـون، ،و خيتم علـى املراسـالت واأل ناهام كانالفراعنة أيضا حيث   ستخدمهاو ختام بشكل دائري، ية األبأغل

 ،جامعــة آل البيــت، ا�لــد الثالــث ،املنــارة ، جملــةالفرنســي القــانون األردنــي والقــانون فــي التوقيــع فــي القــانون الخــاص ، وظــائفخــاطر

  .2،3ص ص.1998 الثاين،العدد 
2
، رســالة ماجســتري، جامعــة الشــرق األوســط، فــي القــرار االداري اإللكترونــيأثــر شــكلية التوقيــع  فــاحل جــالل عبــد الرضــا احلســيين، - 

  18، ص2015عمان األردن سنة
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 املعامالت املصرفية، فقد بدأ ظهور هذا النوع من لكرتوين يفوشاع استخدام التوقيع اإل  

شراء  أو، يف عمليات السحب النقدي اإللكرتونية الذكيةبطاقات ال استخداممبناسبة   اتالتوقيع

  ويقوم ،ةـــــــــــــــــــالبطاق بياناتا من خالل جهاز خاص يستطيع قراءة إلكرتونيد مثنها ــــــــوتسديالسلع 

  1.املبلغ املطلوب من حساب العميل  تطاعقاب

وللفائـــدة اجلليـــة الـــيت أصـــبح التوقيـــع اإللكـــرتوين يكتســـيها بـــالنظر إىل انتشـــار اســـتعمال الوســـائل    

الرقمية يف كل  ا�الت سنسعى إىل تبيان ماهيته وشروطه وقدرته على أداء وظـائف التوقيـع اخلطـي  

  :فصلني إىللذا قسمنا هذا الباب 

، والـذي سـنبني مـن التوقيـع التقليـدي ومـدى أدائـه لوظـائف اإللكترونـي التوقيع :ولالفصل األ

خالله مفهوم التوقيـع اإللكـرتوين كوسـيلة حديثـة يف اإلثبـات وخصائصـها، ومـدى جناحهـا يف القيـام 

  .بوظائف التوقيع التقليدي

ث سـنتطرق إىل هـذه ، حياإللكترونيكآلية لتوثيق التوقيع   اإللكترونيالتصديق :  الفصل الثاني

اآلليــة املســتحدثة، وطريقــة معاجلــة التشــريعات هلــا ودورهــا يف حتديــد قــوة حجيــة التوقيــع اإللكــرتوين 

 . بالنظر إىل الوسائل األخرى يف إثبات املسائل التجارية

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
    .349ص ،، مرجع سابقنيات العلمية في تطور العقددور التق عصمت عبد ا�يد بكر، - 1
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 الفصل األول

 التقليدي لوظائف التوقيعومدى أدائه  اإللكترونيالتوقيع 

 كـانحيـث   ،ا�تمعـات ابادالت قدميا تتم بطرق بسيطة تعارفت عليهت املعامالت واملكان  

وكذا مبدأ الثقة يف العقود  يف بعض ا�تمعات إذ   ،آنذاك سائدا نظام املقايضة وتبادل سلعة بسلعة

 وجــود وســيلة معينــة تثبــت ذلــكشــفويا دون  ضاو بالتفــبــني العــارض والقابــل   االتفــاقبت تــربم كانــ

ـــزاماالو ت  التعهـــدات كانـــف ـــاأل لت إذ وكمـــا قـــال أحـــد الفقهـــاء  ،قوتـــه يف التعاقـــدات اقوال أيضـــا هلـــب

  .1) يقيدون من ألسنتهمبقار تقيد من قرو�ا والرجال  األ(  ويدعى أنطوان لوزايل

والضـــوابط املنظمـــة للمعـــامالت والعقـــود، وحلمايـــة احلقـــوق  األحكـــامو  القـــواننيومـــع تطـــور   

 مت بـني أطـراف العالقـة ق  مـايـتوثل علـى دعامـة، عـامالت والعقـود تـدوين امل إىلاملكتسبة  مت اللجوء 

بشكل ميكن من الرجوع إليـه عنـد احلاجـة وحيفـظ حقـوق اخللـف اخلـاص والعـام يف حالـة وفـاة أحـد 

  .طرفا يف العالقة كانمن   أو

 العقديـة بتدوين ما مت بني أطـراف العالقـة ووظيفتها لكن الكتابة وحدها رغم استمراريتها    

مــن تــدوين  اناملنشــود ضــمانعطــاء الثقــة والإل تكــن كافيــةا مل أ�ــإال  علــى دعامــة تســمح حبفظهــا، 

، لعـدم قـدر�ا علـى تأكيـد مشـاركة وموافقـة أطـراف العالقـة فيمـا دون عليهـا مـن القانونيةالتصرفات 

ة متيـز البـد مـن وسـيل كانلذلك   إذ أن إنكار اخلصم هلا يكفى لتجريدها من أي قوة ملزمة، وقائع،

 أوه يف احملـرر ليـمـوافقتهم علـى مـا أتفـق عو  مشـاركتهم وحتدد شخصية هوية  أطراف العالقة، وتؤكد

   .اإلمضاء أوبالتوقيع  عليه  يصطلح فظهر ما الوثيقة

وقد لعـب التوقيـع اخلطـي دورا بـارزا ومهمـا يف توثيـق العقـود واملعـامالت يف شـىت ا�ـاالت     

توســــع وأزمنــــة طويلــــة، ومــــع تطــــور العصــــور و  تارخييــــةالتجــــارة لعقــــود  زدهــــارالــــه الفضــــل  يف  كــــانو 

 اســتغلت، حيــث القانونيــةوالــيت ظهــر أثرهــا جليــا علــى املبــادالت والعقــود والتصــرفات  ،لوجيــانو التك

ة والـــيت فرضـــت تغيـــري منـــط التوقيـــع اإللكرتونيـــظهـــرت احملـــررات والعقـــود ف ميزا�ـــا يف تطـــوير التجـــارة،

أو التوقيـــع اإللكـــرتوين، ة، فظهـــر التوقيـــع يف الشـــكل اإللكرتونيـــطبيعتهـــا  اخلطـــي بـــنمط يتماشـــى مـــع

بوسائط إلكرتونية ما يدفعنا إىل معرفة ما مييز هذه الصورة اجلديدة عن التقليدية ولتبيـان ذلـك البـد 

                                                 
1
 - https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Antoine_Loysel_ Institutes_coutumiموقعنقال عن  - 

,1679.djvu/120  20:33، على الساعة  15/10/2019تم االطالع على الموقع بتاریخ.  
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من التطرق إىل نظـام التوقيـع التقليـدي ملعرفـة مـواطن التشـابه واالخـتالف يف الشـروط واخلصـائص و 

  :وهو ما سنسعى  إىل معاجلته يف هذا الفصل  من خالل مبحثني  الوظائف

حيــث  أن التوقيـــع اإللكــرتوين هــو الشـــكل الرقمــي للتوقيـــع   التوقيــع التقليـــدي :ل و المبحــث األ

العـــادي ، ومعاجلـــة أحكامـــه تتطلـــب منـــا توضـــيح أحكـــام هـــذا األخـــري، وأثرنـــا اخلـــوض فيـــه  لتبيـــان 

بري يف إثبات التعاقدات منذ عقود طويلة، والذي الزال يتصدر أحكامه ووظائفه وشروطه ودوره الك

  .طرق اإلثبات رغم التطور املضطرد الذي عرفته التقنية التكنولوجية، 

والــذي ســنبني مــن خاللــه ماهيتــه  اإلثبــات،ة وحجيتــه فــي اإللكترونيــالتوقيــع  : الثــانيالمبحــث 

املقارنة تنظمه بأحكام منفـردة عـن احملـرر أو وأنواعه وتطبيقاته،  وأمهيته اليت جعلت جل التشريعات 

املســــتند اإللكــــرتوين، وكــــذا أدائــــه لوظــــائف نظــــريه التقليــــدي رغــــم االخــــتالف يف الطبيعــــة والوســــيلة 

  .املستعملة
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 المبحث األول

  التوقيع التقليدي

ق واإلقــــرار ىل والوحيــــدة للتوثيــــو يعتــــرب الوســــيلة األ كــــاناخلطــــي، والــــذي   أوالتوقيــــع التقليــــدي 

لعصــور طويلــة مــن  اســتعمل، واملوافقــة عليهــا املســتند أوالــيت يتضــمنها احملــرر  بيانــاتباملعلومــات وال

، حيـث عـد التوقيـع كإثبـات لـوجي وتدخلـه يف كـل جمـاالت التعـامالتنو املـد التك اجتيـاحالزمن قبل 

توقيعه عليها، ودليل علـى على نسبة التوقيع إىل واضعه و إطالعه على مادون يف الوثيقة اليت ُوَضع 

معرفته مبحتواها معرفة جيدة ، وقبوله مبا ورد فيها سواء كان  تصرفا قانونيا أو اعرتافا  أو تعهدا مىت 

تــوافرت فيــه شــروط معينــة وضــعها التشــريع، وبتــوافر هــذه الشــروط يصــبح للتوقيــع حجيــة يف اإلثبــات 

عدمــه، وســنبني املقصــود بــه  ختتلــف حســب  خضــوعه للتوقيــع مــن موظــف أو ضــابط عمــومي مــن

  ).المطلب الثالث(، وأمهيته يف) المطلب الثاني(،وشروطه يف) المطلب األول(يف

 المطلب األول 

  تعريف التوقيع 

يف إثبـــات  القانونيـــة �ـــتم أغلـــب التشـــريعات بوضـــع تعريـــف للتوقيـــع التقليـــدي، رغـــم قيمتـــه مل

 ت يف وضـع تعريـف للتوقيـعاوالله عـدة حمـ الذي سجلت ،التصرفات التعاقدية، وترك املسألة للفقه

 )فــــرع ثــــاني ال(وتعريــــف القضــــاء يف  ،)فــــرع أولال(لــــذا سنســــتعرض التعريــــف اللغــــوي للتوقيــــع يف

  . )فرع ثالثال( وموقف التشريع يف 

  تعريف التوقيع لغويا وفقهيا -ل و الفرع األ

وثيقــة مبــا  أوكتــاب تــذييل علــى  : توقيــع مفــرد مجــع توقيعــات، مصــدر وقــع علــى  ": التوقيــع لغــة

يوقع يف الكتاب، وهو إحلاق شيء بعد الفراغ منه  والتوقيع ما"، 1"يفيد الرأي فيه، واملوقع من وقع 

 2"علـى ظهـره  أووال شكاية، فكتبت حتت الكتاب  إىلرفعت  إذامر كما ملن رفع إليه من والة األ

                                                 
  .2483، ص2008سنة  ،األوىلالطبعة  ،، القاهرةدار عامل الكتب ،ةمعجم اللغة العربية المعاصر  أمحد خمتار عمر، - 1
  .773ص ،سابق مرجع ،معجم القاموس احمليط- 2
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لكـي  ،سـند أوية نص عالمة يضعها شخص بنها أو اسم"ه أنب   LAROUSSEوقد عرفه قاموس

  .1"ه ملتزم مبضمونهأنه هو صاحبه وبأنقر بي

ومتكــن مــن  ،ه عالمــة مميــزة خاصــة بالشــخص املوقــعأنــب 2الــدكتور عبــد احلميــد ثــروت عرفــه و       

هويته وشخصيته وتسهل التعرف عليه، وبشكل يظهر رضاه الصـريح بالعقـد وإرادتـه الكاملـة    حتديد

  . عن قبوله مبا تضمنه هذا السند للتعبري ،إ�ام أوبصمة  أوالمة ه تأشري سند بعأنأيضا ب هوو 

 وشخصية هوية متيز سند على توضع عالمة كل "هأنبChristophe Devys وعرفه األستاذ 

مـن الفقـه  جانـبوعرفـه ، 3"لـه وإقراره السند هذا مبضمون هإلتزام بقبول إرادته عن وتكشف ،املوقع

 توضــع كتابــة حبيــث تتــيح حتديــد شــخص حمــدثها علــى وجــه ال كــل عالمــة شخصــية  "ه أنــالفرنســي ب

 .4"احملرر أوحييطها  أي غموض يف قبول مضمن املستند  وتنم عن إرادته اليت ال ،يتطرق إليه شك

، حيـــث جــاءا خمتصـــرا شـــامال لكـــل  Christophe Devysوحنــن بـــدورنا نؤيـــد تعريـــف األســـتاذ 

يضــعه املوقــع مــن رمــز أو عالمــة  علــى حمــرر أو  ع هــو كــل مــاصــفات ووظــائف التوقيــع ،فــيمكن القــول أن التوقيــ

  .مستند ميكن به متييز وحتديد شخصيته، وقبوله بإرادته عن ما تضمنه هذا احملرر

 :للتوقيع التعريف القضائي - نيالفرع الثا

 حمكمـة الـنقض الفرنسـية حيـث عرفتـه ،للقضاء دور يف وضـع بعـض التعريفـات للتوقيـع كان        

لـــيت جيـــب أال تـــرتك أي شـــك العالمـــة ا"ه أنـــب نقـــض مـــدين 05/10/9195رهـــا الصـــادر يف يف قرا

  .5"األخريمبقتضيات هذا  االلتزاموال حول إرادته يف  ،هوية صاحب العقد حول

                                                 
ا�لد  األول،اجللفة العدد  ،عاشور ناجامعة زي جملة دراسات وحبوث، ،اإللكترونيالطبيعة القانونية للتوقيع  إلياس، عجايب - 1

  .255ص ،األول
2
 ،دراسة مقارنة ،في اإلثبات اإللكترونيمدى حجية التوقيع  ،حممد مرسي زهرة.، عن 20ص ،جع سابقمر ثروت عبد احلميد،  - 

  .34مرجع سابق ، ص ،حسن عبد الباسط مجيعي. د، 88، ص1995،السنة 48العدد  ،االجتماعيةشؤون الجملة 

  .255ص ،نفسهاملرجع  إلياس، عجايب - 3
  .326ص ،مرجع سابق ،املعتصم باهللا فوزي أدهم. دنقال عن  - 4

5- Didier lamethe : Réflexions sur la signature, Gaz- pal, 24janvier 1976 (1er sem) 

page:74, Cass civ 1-5 oct; 1959 jcp 5911.11.323 note voirin 

اجلنائي،   القانونصص أطروحة دكتوراه علوم، خت ،في التشريع الجزائري اإللكتروني التوقيعحجية  ،سعدي الربيع  مشار إليه لدى

  . 17،ص 2016-20175السنة اجلامعية  أ، -كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة
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ميكـن  كل عالمة مميزة  وكل خط باليد"هو  الصحيحالتوقيع  أن إىلحمكمة باريس   تاجتهو 

وعرفتــه حمكمــة  ،1"وتتجلــى فيــه إرادتــه بكــل وضــوح  للشــك،دون تــرك أثــر  كاتبــه،مــن حتديــد هويــة  

ه تصرف إرادي يقصد به إقرار املوقع ملا هو مدون يف السند ودليل مادي أنب " أيضاالتمييز العراقية 

  .2"شائهإنمباشر على حصول الرضا يف 

  :للتوقيع التعريف التشريعي -  الثالثالفرع 

، وكـــذلك األمـــر بالنســـبة للمشـــرع األردين توقيـــعمل تضـــع  معظـــم التشـــريعات تعريفـــا صـــرحيا لل

ومن  ،ذلك إىلمر للفقه والقضاء إال هناك بعض  التشريعات أشارت وترك األ واإلمارايت واجلزائري،

التوقيـع يتمثـل يف  " أنعلـى  32827املـدين ملقاطعـة كيبـك يف املـادة  القـانونبني هذه التشـريعات  

شــارة أخــرى متيــزه شخصــيا ويســتعملها بصــورة معتــادة إ أوأي عالمــة  أو مســهاقيــام شــخص بوضــع 

  .4"على حمرر بقصد التعبري عن رضائه

 المطلب الثاني 

   التوقيعووظائف شروط  

 بـأنحمـرر جيـب تـوافر شـروط معينـة  ألي القانونيةالقيمة  أوحىت حيتج بالتوقيع إلثبات الصفة 

يف  فبتــوفر هــذه العناصــر ،)ولالفــرع األ( يكــون مباشــر ومســتمر أنيكــون مميــز لشخصــية صــاحبه و 

، جتعلـــه يرتـــب آثـــار يف اإلثبـــاتيكتســـب التوقيـــع حجيـــة ) الفـــرع الثـــاني(الزمــان واملكـــان املناســـبني 

  .)الفرع الثالث( قانونيةووظائف 

  

                                                 
سنة  ،األوىل، دار الفكر اجلامعي، الطبعة اإللكترونيالنظام القانوني للمصادقة على التوقيع آزاد دزه يي،  -نقال عن  - 1

  .24ص.2015
  .230ص  األول،العدد  ،النشرة القضائية ،حمكمة التمييز العراقية ،05/03/1974المؤرخ في  775قرار رقم - 2

3 -Code Civil du  Québec,chapitre CCQ-1991  -" La signature consiste dans l’apposition 
qu’une personne fait à un acte de son nom ou d’une marque qui lui est personnelle et 
qu’elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement". 

  :على  1991/ 18/12، الصادرلمقاطعة كيبيك القانون المدنيمن  2827تنص املادة - 4

"La signature consiste dans l apposition que une personne fait sur un acte de son nom ou 
d’une  marque qui lui est  personnelle et qu’elle utilise de façon courante manifester son 
consentement" 
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  :شروط التوقيع -ل و الفرع األ

  خطيةأن التوقيع عالقة  شروط  واملتمثلة يف  للتوقيع  ثالث أنمن التعاريف السابقة نستنتج   

  ). ثالثا(كما أنه يكون مباشرا )  ثانيا( ، وأنه يرتك أثرا مميزا ال يزول ) أوال( شخصية

  :صاحبه شخصيةمحددا لالتوقيع عالقة خطية أن يكون  - أوال  

يكون خبط  أنينسب إليه، فال جيوز  املوقع ومنيكون خط يد  أنفمن شروط صحة التوقيع 

 ه إمضـــاءأنـــيـــدون إمضـــائه علــى أســـاس  أنتوقيعـــه، بــ حــىت لـــو وكلـــه املــراد وضـــع ،يــد شـــخص آخـــر

  .1وحلساب موكله بامسهيوقع  أناملوكل، بل يكون للوكيل 

 االســـموهـــي  يـــةاالمسوتتكـــون هـــذه العالمـــة مـــن أحـــد العناصـــر  ،فـــالتوقيع عالمـــة شخصـــية 

 تغـين أنضح وحمدد عن اهلوية والشخصـية، فـال ميكـن أو يعطي تعبريا  االسم أنواللقب، ومرد ذلك 

على ذلك، فالرموز يف شكل عالمة واألحرف  االتفاقمت  نإحىت و  ، حرفية أوي إشارة رمزية أعنه 

ــــد الكــــايف بــــإقرار و  ال ،ىلو األ ــــزامتــــوفر التأكي ــــذلك  املوقــــع مبــــا دون يف احملــــرر، الت بعــــض  اشــــرتطتل

 .2ببصمة األصبع أوحيسن الكتابة التوقيع باخلتم  التشريعات على من ال

 أن كــاملني، بــل يكفـــي  االســميــتم التوقيــع باللقــب و  أن لــيس شــرطاه أنــ ىلإ 3الــبعض ويــرى 

يلزم كما سلف ذكره  حيدد هوية املوقع، وال أنيكون بأحرف خمتصرة مادام يؤدي الغرض املقصود ب

خـــاص  ســـمابيكـــون التوقيـــع  أندون يف ســـجل املـــيالد، بـــل يكفـــي احلقيقـــي املـــ االســـميكـــون ب أن

يكـون  أنيشـرتط أيضـا  ه صـادر حقيقـة عنـه، والأنـن حتديـد هويتـه و يعتمـده املوقـع، حبيـث ميكـن مـ

  .خطيا مباشرة

وحنـن نـرى بـأن هــذا الـرأي جيانـب الصـواب ، حيــث أن التوقيـع  ال يشـرتط أن يكـون باالســم 

أو باالسم املستعار فيكفي أن يكون عالمـة خطيـة اعتمـدها املوقـع كتوقيـع لـه، وأعتـاد علـى التوقيـع 

                                                 
  61ص ،2010سنة  ،ردن، بدون رقم طبعةاأل عمان، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، ،ةاإللكترونيالحكومة  سليمان،إبراهيم - 1

، مت اإلطالع على املوقع بتاريخ https://www.aspdkw.com، عن موقع تعريف التوقيع وعناصرهحممد مرسي الزهرة،  -2 

  .22:40، على الساعة،04/02/2019
  .26، صنفسه إبراهيم سليمان، املرجع - 3
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قة  تــؤدي حتمــا إىل حتديــد هويتــه وشخصــيته، فــإذا انتفــت هــذه اخلاصــية فــال �ــا يف معــامالت ســاب

  .يكون للتوقيع قيمة قانونية حىت ولو كان اسم املوقع احلقيقي

  احملرر ومل يشملها التوقيع مجيعا، بل مت التوقيع على نسخة النسخ لنفسأما يف حالة تعدد   

  أحكام القضاء يف النسخ املوقعة اختلفتالكربون ليظهر على النسخ األخرى، فقد  استعمالمع 

مــن صــنع يــد نفــس  ،التوقيــع بــالكربون كــان إذاه أنــ  إىلحمكمــة الــنقض املصــرية  تاجتهــف ،بـالكربون

أمــا  ،1القانونيــةمســتوفيا للشــروط  كــان  احملــرر تثبــت لــه حجيــة األصــل، مــىت أنالشــخص املوقــع، فــ

له حجية األصـل  ، احملرر ذو التوقيع الكربويناكم الفرنسية فقد تباينت أحكامها فمنها من أعترباحمل

جمــرد  جهــات قضــائية أخــرى اعتربتــهيف حــني ، 2نــاتج عــن حركــة يــد صــاحبه كــانمــىت    اإلثبــاتيف 

يعرب حقا عن إرادة املوقع  التوقيع بالكربون ال أنو  ،صل ال تكتسب أي حجيةصورة منقولة عن األ

يف  اعتــــربتحيــــث جتــــاه االالــــنقض الفرنســــية هــــذا وأيــــدت حمكمــــة  ،ه مبضــــمون احملــــرر املوقــــعالتزامــــو 

يكــون جمــرد  أنتوقيعــا كربونيــا ال يعــدو   ةالنســخة املوقعــ أن 1986مــاي  27حكمهــا الصــادر يف 

ـــدأ  اعتبـــارهمطلقـــا، فيجـــوز  القانونيـــةه  ال جيـــرد مـــن القيمـــة أنـــإال  ،3صـــورة عـــن األصـــل ثبـــوت  كمب

  .4والقرائن األخرى األدلةمل حجيته بتتك ،بالكتابة

ويف اعتقادنـــا أنـــه جيـــب التفريـــق يف هـــذه املســـألة بـــني احملـــررات الرمسيـــة والعرفيـــة إذ أن نســـخة 

التوقيع الكربونية إذا متت أمام موظف أو ضابط عمومي، فتعترب توقيع أصلي إذ أن املـادة الكربونيـة 

دة احلــرب الــيت ينســخ �ــا التوقيــع غــري قابلــة للــزوال، وخصوصــا إذا كانــت علــى الــورق مثلهــا مثــل مــا

والعـربة هنـا أن التوقيـع يـرتك أثـرا ال يـزول كمـا سـنرى يف البنـد املـوايل، والقيـام بـذلك أمـام موظـف أو 

ضابط عمومي يوثق العملية ويثبت نسبة التوقيع ملوقعه ، أما إذا كان احملرر عرفيـا  فـال يؤخـذ بـه إال 

                                                 
 أوبصـمة اخلـتم  أو اإلمضـاءالتوقيـع ب": 357ص حمكمة الـنقض املصـرية، ،1978/1/31ق جلسة  44لسنة  527الطعن رقم  - 1

ـ املقابلـة  اإلثبـات قـانونمـن 1/14راق العرفية وفقا ملا تقضي به املادة و ضفاء احلجية علي األ الوحيد إلالقانويناملصدر  بصمة األصبع هو

 اإلمضـاء كـانو  ،هـو الكتابـة املخطوطـة بيـد مـن تصـدر منـه اإلمضـاءاملقصـود ب كـان وإذلغائهـا ـ إاملـدين قبـل  القـانونمـن  2/390للمـادة 

مضــاء الكربــون يكــون يف حقيقتــه حمــررا قائمــا بذاتــه لــه حجيتــه يف إاحملــرر املوقــع عليــه ب أنفــ ،إليــهمــن نســبت  بــالكربون مــن صــنع ذات يــد

  ".اإلثبات
2 .Tribunal de Rennes ,22novembre 1957D, 1958 631 
3.Civ 1ère ,17 juill.1980, d.1980 IR556. 

  .31ص ،ثروت عبد احلميد، املرجع  السابق - 4
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د علــى التوقيــع األصــلي لينــتج كمبــدأ ثبــوت بالكتابــة ، ألنــه معــرض للتقليــد بســهولة فيكفــي أن يعــا

  .توقيعا كربونيا مشا�ا

  :يزول أن يترك أثرا مميزا ال- ثانيا 

وضع علـى وسـط  إذاحقق ذلك إال توال ي ،به   عتدادلال يكون التوقيع مرئيا مقروءا أنجيب 

 يكــون مســتقال عــن احملتــوى الكتــايب  أنو  ،يــرتك أثــرا واضــحا ثابتــا ال يــزول مبــرور الــزمن أنيســمح بــ

، وبـذلك فإنـه يغطـي كـل 1لـذا يـتم وضـعه عـادة يف ذيـل احملـرر ،خمتلط معه أولسند  وغري متداخل ل

  .ما سبقه من بيانات، ويؤكد على أن املوقع إطَلع على كل ما سبق مكان التوقيع

  :أن يكون مباشرا -ثالثا 

ط بنفســه وخبــ مباشــرة  يكــون التوقيــع صــادرا مــن الشــخص أنهلمــا أو  انأمــر ويقصــد بــذلك    

ميكــن فصــله إال بــإتالف  يكــون مثبتــا يف الورقــة العرفيــة، حبيــث ال أن الثــاينســبق ذكــره، و  يــده، كمــا

وعــاء يظهــر عليــه  إىلفــالتوقيع حيتــاج  ،فوضــع التوقيــع علــى احملــرر يثبــت وجــوده ويظهــر أثــره احملــرر،

 نلك يصـلح ألوبـذ اإلثبـات،يف  القانونيـةالتوقيع يكسب احملرر القيمـة  أنت طبيعته،كما كانمهما  

  .2يكون سندا يؤدي وظيفته يف حتديد هوية الشخص املوقع ومدى رضاه مبضمون احملرر

  بنفس الشكل المعتاد دائما؟ يكون التوقيع أنهل يستلزم 

إلزاميــة التوقيــع بــنفس الشــكل الــذي اعتــاد املوقــع أثــري خــالف يف القضــاء الفرنســي خبصــوص 

خـذ بــأي توقيـع يســتدل بـه علــى هويـة املوقــع بغـض النظــر األ  إىلالقضــاء  تهـىانو ،  اعتمـاده كتوقيــع

ذكـــر صـــلة القرابـــة مـــع  أن إىلالقضـــاء الفرنســـي  اجتـــهفقـــد  خمتلفـــا، أومعهـــودا  كـــان أو عـــن شـــكله

 اإلمضـاءيعتـرب مـن  ) نالعـم فـال( أو) أخـوك املوصـي( أو) أبيـك( املوصى لـه كتـذيل الوصـية بعبـارة

جيوز ذكر الصفة الوظيفية للموقع  ه الأنال إري عن إرادته، ه حيدد صفة املوصي ويعكس التعبأنطاملا 

أبعـد  إىلحـرف، وذهبـت حمكمـة الـنقض الفرنسـية املوقـع التوقيـع �ـذه األ اعتاد إذا، إال اإلمضاءمع 

 مل تكـن تتضـمن توقيعـه أنحـىت و  ،ت حمـررة خبـط املوصـيكان إذابالوصية  اعرتفتمن ذلك، حيث 

، مــربرة ذاكآنـاملـدين الفرنســي السـاري املفعــول  القـانونمــن  970 نــص املـادة إىلمسـتندة يف ذلـك  

                                                 
  .، املوقع السابق، لزهرةحممد مرسي ا - 1
  .31ص املرجع السابق،ثروت عبد احلميد،  - 2
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ت متكـن مـن حتديـد هويـة املوصـي املوقـع وتعكــس كانـ إذا ،الكتابـة الـيت تتضـمنها الوصـية أنذلـك بـ

 .1إرادته احلرة يف  قبول مضمون الوصية، فهي تأخذ حكم التوقيع
 

نها املرض والشيخوخة  فمع تقدم م ،تؤثر فيه عوامل خمتلفة أنشكل التوقيع ميكن  أنكما  

 لإلمضاءالوسيلة املستعملة  أوالعمر قد تتأثر حركة يد الشخص ويصعب التحكم يف حركة القلم 

قد يطرأ مرض على أحد حواس الشخص ويفقد السيطرة على التمييز بني  أو ،فيتغري شكل التوقيع

الغري مفهومة واليت مل يعتد  ءاإلمضاخربشة  أنباريس  استئنافاخلطوط بصريا، فقد قضت حمكمة 

  .2ال بإثبات العكسإإبطال التوقيع  إىلاملوقع على وضعها، ال تؤدي 
  

إال أن ثبـــات شـــكل التوقيـــع يغـــين عـــن الوقـــوع يف الكثـــري مـــن اإلشـــكاالت، حيـــث أن تغيـــري 

 شكل التوقيع سواء كان عن قصد أو بفعل العوامل السالفة الذكر، ويف حالة االحتجاج  حيتاج إىل

التأكــد مــن نســبة التوقيــع إىل موقعــه، مــا يتطلــب الكثــري مــن اإلجــراءات والوقــت واجلهــد، املعــامالت 

  .يف غىن عنها، وخصوصا إذا كانت يف املواد التجارية اليت تتطلب السرعة واالئتمان

  :التوقيع كانوم نازم - الثانيالفرع 

لكـن هـل يشـرتط  ،ط يـد املعـينيكـون التوقيـع خبـ أن إىلالتوقيع واشـرنا  شروطحتدثنا قبال عن 

 مكان التوقيع )أوال( ،وهو ما سوف نبينه يف البنود اآلتية  معني؟ ناوزم كانيكون التوقيع يف م أن

  .زمان التوقيع) ثانيا( و

  :مكان التوقيع -أوال 

  وبعد �اية ،احملرر أوالتوقيع على احملررات يكون أسفل الورقة  أنمن املعتاد واملتعارف عليه   

ا معينــا لوضــع التوقيــع اخلطــي كانــمل يشــرتط م القــانون أن، إال القانونيــةلكتابــة املدونــة للتصــرفات ا 

 أوللتوقيع، ومـن أمثلـة ذلـك التوقيـع علـى السـفتجة،  كاندد محييف بعض احلاالت  أنال إ ،العادي

                                                 
املنارة، جامعة آل البيت،  جملة ،القانون األردني والقانون الفرنسي ، فيالتوقيع في القانون الخاص وظائف، نوري محد خاطر- 1

  .10، ص1998سنة ا�لد الثالث، العدد الثاين، 
املرجع  ،نوري محد خاطر، مشار إليه لدى،  ,Cour d Appel de Paris, Juillet 1972:حمكمة باريس استئنافحكم  - 2

    ،11ص ،نفسه
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، إذ أن  اإللكرتوينالتوقيع  خبالفيسمي بالتظهري وهي مشتقة من التوقيع على ظهر السفتجة،  ما

ختضـع  اإللكـرتويندعامـة احملـرر  أن إىلومرد ذلـك   ،خمصص كانتستوجب حتديد م طبيعته اخلاصة

 أنحيـث يـرتبط ذلـك بوظيفـة املطابقـة والتشـفري  و  ة،اإللكرتونيـمعايري تقنية مـن حيـث املسـاحة  إىل

  .1رفض  مطابقة التوقيع إىلأي تعديل يف املساحة املخصص للتوقيع قد تؤدي 

راق، فيجــب توقيــع كــل واحــدة علــى أو يتضــمن عــدة العــادي ،  املســتند  كــان إذاحالــة ويف  

 إذاحبيــــث  ،ال بإتالفــــهإال ميكــــن جتزئتــــه  راق  شــــكل  كــــال واحــــداً و جممــــوع األ كــــان إذاحــــدى، إال 

ويسـتقل قاضـي املوضـوع بالفصـل   ،نقصت منه ورقة خيتل مضمونه فيجـوز التوقيـع يف آخـر صـفحة

  .2له من سلطة تقدير الدليل يف هذه املسألة مبا

إال أن هـــذا الطـــرح ال ميكـــن إعمالـــه يف احملـــررات اإللكرتونيـــة، حيـــث أن الدعامـــة اإللكرتونيـــة 

الواحــدة تتســع حلجــم هائــل مــن احلــروف والكلمــات، تغــين املســتخدم عــن كثــرة الــدعامات، إال يف 

 .حالة إخراجه يف الشكل الورقي

  :ن التوقيعازم - ثانيا 

  ةـــــالدعام أو يف الوثيقة القانوينرف ــإفراغ مضمون التص أوحرر ـامل بعد حتريريتم فرضيا  التوقيع     

املخصصة لذلك، حيث يثبت ذلك إطالع املوقع على مادون به ومعرفة مضمونه والقبول به، إال 

  3.احملددة قانوناوالشروط  األحكامه ميكن التوقيع على بياض حسب أن

  :أهمية التوقيعوظائف و  - الثالثالفرع 

 إىل القضـــائي، جتهـــادواالترجـــع األمهيـــة الكبـــرية الـــيت حظـــي �ـــا التوقيـــع مـــن الفقـــه والتشـــريع 

علـــى احملـــررات  احلجيـــة الثبوتيــةوالـــدور الشـــديد األمهيــة الـــذي يؤديــه يف إصـــباغ املناطـــة بــه الوظــائف 

 احلــرة للموقــع اإلرادةالتعبــري عــن و  ) أوال(حتديــد شخصــية املوقــع  ه يســاهم بدرجــة كبــرية يفأنــحيــث 

                                                 
 اإلسكندرية، ة،اإللكرتوني مكتبة الوفاء ،ةاإللكرتونيوتطبيقاته يف جمال التجارة  ،اإللكترونيحجية التوقيع  ،وليد علي حممد علي - 1

  .70، ص2019سنة  ،األوىلمصر،  الطبعة 
  .12ص ،املرجع السابق ،محد خاطر نوري - 2

13.3 ص ،، نفس املرجع السابقنوري محد خاطر -
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 أومعنـوي ألطـراف املعاملـة  أوهـذا احلضـور مـادي  كـانسـوء   هوهو دليل قوي على حضـور  ،)ثانيا(

  .ا لتحديد هوية الشخص املوقعناه الوسيلة األكثر أمأنكما   ،)ثالثا( اقانونمن ميثلهم 

  :وسيلة للتحقق من هوية وشخصية الموقع -أوال 

أهم خاصية ووظيفة تنتج عن التوقيـع، حيـث مـن  املوقع أن حتديد هوية وشخصية الشخص 

خاللــه ميكـــن حتديـــد هويـــة أطــراف العالقـــة، املـــوقعني علـــى احملـــرر الــذي  حتـــدده طبيعـــة العالقـــة الـــيت 

 أنتــربطهم، وهــذه اخلاصــية يوفرهــا التوقيــع خبــط اليــد بنســبة أكــرب مــن التوقيــع بــاخلتم والبصــمة، بــل 

  .البصمة أوالتوقيع باخلتم تعرتف ب ال 1هناك بعض التشريعات

  والتأكد مما ،وأهليته للتوقيع على احملرر ،متييز هوية املوقع وهيمسألة  املوضوعوتثار يف هذا        

وخصوصــا إذا مل يكـــن طرفــا يف املعاملــة  كالوكيـــل أو ، عليــه مــن الـــذين جيــوز هلــم التوقيـــع  كــان إذا

التحديات اليت تواجهها العقود اإللكرتونية، والعقود ، وتعترب هذه املسألة من أبرز  2الويل أو الوصي

املربمـــة عـــن بعـــد والـــيت عاجلتهـــا التشـــريعات بابتكـــار البطاقـــات الذكيـــة والبيومرتيـــة كمـــا ســـوف نـــرى 

  .الحقا

  

  

                                                 
أغسطس  12املؤرخ يف   ،قانون االلتزامات والعقود المغربيمن  426حيث ينص الفصل  مل يعرتف باخلتم، املشرع املغريب.-1

 :ه أنعلى  2015مارس  19املعدل بتاريخ  1913

  .تكون موقعة منه أنمكتوبة بيد غري الشخص امللتزم �ا بشرط تكون الورقة العرفية  أنيسوغ "

  . اخلتم مقام التوقيع، ويعترب وجوده كعدمه أووال يقوم الطابع  ،يرد يف أسفل الوثيقة أنيكون التوقيع بيد امللتزم نفسه و  أنويلزم 

دة يف النصوص التشريعية والتنظيمية املطبقة يف هذا وفق الشروط احملد مؤمن وجب تضمينه يف الوثيقة إلكرتوينتعلق األمر بتوقيع  إذاو 

    .".ا�ال

واليت جاء  81663، ملف مدين رقم 1980يونيو  11الصادر بتاريخ  534قرارها رقم وقد قضت حمكمة النقض املغربية عرب -

  ؛العقد الذي حتمله استبعدتا يشكل إمضاء يلزم صاحبه فتكون احملكمة على صواب مل التوقيع بالبصمة ال: القاعدة "يف نص قرارها 

  .لتوقيع منوبه حىت يستلزم وجود توكيل خاص اإنكار البصمة من طرف احملامي ليس  إنكار -ب

  .ات والعقود املغريب االلتزام قانونمن  426 الفصل القانوينساس األ

العقد مل حيمل أي إمضاء فهو باطل  أنو  ،اإلمضاء إنكاراحملامي للبصمة ليس ب إنكار أنو  ،صمة ليست بتوقيعبال أنلكن حيث ... 

  "...غري مرتكزة على أساس  فالوصية هنببطالت على صواب حينما صرحت كاناحملكمة   أنو 
، 2011سنة  ،بدون رقم طبعة دار املطبوعات اجلامعية، ،بين النظرية والتطبيق اإللكترونيالتوقيع أمين علي حسني احلوثي،  - 2

  .25ص
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  :يعد تعبير واضح عن إرادة الموقع، وإقراره بمضمون المحرر الموقع - ثانيا

  عن طريقه كانباإلم  كانو  الطعن بتزويره، أو هإنكار ومل  يتم , ذ ا توفرت شروط التوقيع إ  

 فبــذلك تعتــرب توقيعــا�م دليــل قــاطع علــى إراد�ــم ورضــائهم مبــا جــاء يف ،حتديــد هويــة املــوقعني عليــه

مــا  االعتبــاربعــني  ويأخــذويراعــي القضــاء   اإلثبــات،يف  قانونيــةوبــذلك يكتســب حجيــة  ،مضــمونه

مبضـــمون احملـــررات املوقـــع عليهـــا   االلتزامبـــ اإلرادةن تعـــارف عليـــه مـــن عـــادات يف التوقيـــع للتعبـــري عـــ

، يعــد االســمه باســتعماله لــذلك أنــمســتعار معــني، ف باســمه يوقــع أنــثبــت عــن شــخص ب إذاحبيــث 

تثبــت  بــدالئل أخــرى، غــري عناصــر التوقيــع  أننيــة التوقيــع ميكــن  أننيتــه للتوقيــع، كمــا  اجتــاهو رضــى 

ه يـدل أنـآخـر ف كـانوقـع يف م إذاأيت يف أسـفل احملـرر، فـه يأنالتوقيع والذي تعارف على  كانمثل م

  .1غري موجودة أومشوبة بعيوب   االلتزامنية  أنعلى 

  :يعتبر دليال على حضور األطراف أو من يمثلهم قانونا –ثالثا 

ه دليل على احلضور املـادي لألطـراف الـيت وثقـت حضـورها أنف ا،قانونفالتوقيع إذ اثبت قيامه 

 ارتبـاطوهـذا الـدور مـرتبط مبـدى  ،من ينـوب عـنهم وميـثلهم بتوقيعـات نـائبيهم أو  ،بتوقيعها بنفسها

 أو بيانـــاته يصـــبح للأنـــبـــاملوقعني ومـــدى ثبـــوت خــط يـــدهم يف احملـــرر، وبتحقيـــق ذلــك ف التوقيعــات

  2.، وتوثيق للمعلومات اليت يتضمنهاقانونيةاملدونة به، حجية  القانونيةالتصرفات 

أن حيقق هذه الوظيفة إال إذا  اسـتوىف شـرط  القـدرة علـى حتديـد  رتويناإللكوال ميكن للتوقيع 

، فــإذا حتقــق ذلـــك فإنــه دليــل قطعــي علــى حضــور اإلطــراف أو مـــن هويــة صــاحبه ومتييــز شخصــيته

اإلمضـاء نيابـة عـنهم، أمـا إذا مل يـتمكن التوقيـع مـن حتقيـق ذلـك فـال  مميثلهم  قانونا بوكالة ختول هل

  .ع على احملرر حضورا فعليا وماديا  لألطراف العالقة أو من ينوب عنهمجمال بأن يعترب التوقي

  

  

  

                                                 
 ،بدون رقم طبعة ،دارية، مصرإل، منشورات املنظمة العربية للتنمية اوحجيته في اإلثبات اإللكترونيوقيع التفيصل سعيد غريب، - 1

  .11، ص2005سنة 
  .112، صاملرجع نفسهفيصل سعيد غريب، - 2
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  المبحث الثاني

  اإللكترونيالتوقيع  

كان التوقيع وال يزال يشكل أهم وسيلة إلثبات هوية املوقع، وإقـراره بـاإلطالع واملوافقـة علـى 

تجــارة اإللكرتونيـة عــرب وســائل حمتـوى الوثيقــة املوقـع عليهــا، إال أن ظهـور الوســائل الرقميــة وازدهـار ال

االتصـال عــن بعــد أفــرزت نوعــا جديــد مــن التوقيعـات أطلــق عليــه مصــطلح التوقيــع اإللكــرتوين، وهــو 

خيتلـف عـن  ،طريقة حديثة للتعبري عـن شخصـية املوقـع  وقبولـه مبضـمون السـند أو احملـرر املوقـع عليـه

خبصـائص عديـدة، وقـد نـال هـذا الشـكل التوقيع اخلطي يف الوسيلة اليت يتم من خالهلـا ويتميـز عنـه 

بفضـل واسـع يف املعـامالت،  انتشـاركبـريا فقهيـا وتشـريعيا ملـا شـهده مـن   اهتمامـااجلديد من التوقيـع 

املقصــــود بــــالتوقيع اإللكــــرتوين  وســـنبنيتتحــــول حنــــوه، االهتمامــــات جعلـــت  ه الــــيتوخصائصــــ هيزاتـــم

، وهل استطاع أن )المطلب الثاني (  ياليت متيزه عن التوقيع العاد و خصائصه )المطلب األول(

 ).المطلب الثالث (يعادل وظيفيا نظريه التقليدي؟

  المطلب األول                                 

  المقارنة في الفقه والتشريعات اإللكترونيالمقصود بالتوقيع 

لفقـه والتشــريع آثـر يف تغيـري مفـاهيم التوقيـع اخلطـي ممـا جعـل ا اإللكـرتوينلظهـور التوقيـع  كـان

الفــرع (فقهيــا يف  ،  وســنتناول تعريفــهوالقضــاء جيتهــدون يف وضــع تعريــف هلــذا البــديل الغــري تقليــدي

، ويف التشــريعات األجنبيـــة  ) الثـــانيفـــرع ال(يف القــوانني النموذجيــة والتوجيهـــات األوربيــة  .)األول

  ).  الرابعفرع ال(، والعربية ) الثالثفرع ال(

  الفقه المقصود بالتوقيع اإللكتروني فيتحديد  -األولالفرع 

الــدكتور عــادل  فقــد وصــفه  اإللكــرتوينســاهم الفقــه يف طــرح العديــد مــن التعريفــات، للتوقيــع        

األصــوات، مؤلفــة علــى شــكل  أواإلشــارات  أواحلــروف  أومــن الرمــوز واألرقــام  جمموعــة "بيــوكياأل

  حتديد هوية املوقع وإعطاء اليقني مبوافقته على إىل، �دف إلكرتوينة تتصل مبحرر إلكرتوني بيانات
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  .1"الرسالة  مضمون هذه

حــروف، مــرخص �ــا مــن اجلهــة املختصــة  أورمــوز،  أوكــل إشــارات، "ه أنــوعـرف أيضــا علــى 

، تسـمح بتمييـز شـخص صـاحبها وحتديـد القـانوينوثيقـا بالتصـرف  ارتباطاباعتماد التوقيع، ومرتبطة 

  .2"القانوينئه، �ذا التصرف هويته، وتنم دون غموض، عن رضا

 اإللكرتوينالعنصر الفارق الذي مييز التوقيع  إىليشر  ه ملأنوما يعاب على هذا التعريف، 

  .ة اليت يتم �ااإللكرتونيوهو الوسيلة 

التقنيـــة الـــيت  اإلجـــراءاتجمموعـــة مـــن  "هأنـــعلـــى الـــدكتور حســـن عبـــد الباســـط مجيعـــي وعرفـــه 

 وقبولــه مبضــمون التصــرف الــذي يصــدر اإلجــراءاتهــذه  تســمح بتحديــد شخصــية مــن تصــدر عنــه

ه أخلـط بـني التوقيـع أنـحيث  ،ه مل يتوخ الدقةأنوما يالحظ عن هذا التعريف ،  3"مبناسبته  التوقيع

يهـدف مـن خالهلـا  التقنية اليتأرقام، وبني العمليات  أوحروف  أويعرب عنه برموز  الذي اإللكرتوين

  .حتديد هوية املوقع إىل

نتيجـــة  إىلالتوقيـــع النـــاتج عـــن إتبـــاع إجـــراءات حمـــددة تـــؤدي يف النهايـــة  "ه أنـــأيضـــا ب عـــرفو 

 4 "للتوقيـع مبفهومـه التقليـدي -البـديل احلـديث-هـو  اإلجـراءاتمعروفة مقدما ويكون جمموع هذه 

النتيجــة الــيت ترجــى مــن التوقيــع وهــي  إىله مل يشــر أنــوهــذا التعريــف يشــوبه نــوع مــن الغمــوض، إذ 

  .ية املوقع وقبوله بالتصرف الذي يوقع عليهحتديد شخص

ة، وتوثيـق املسـتندات والسـجالت إلكرتونيـأداة توثيق  "هأنوعرفه الدكتور خالد ممدوح إبراهيم 

 باســـتخدامو املفتـــاح العـــام  باســـتخدامة يـــتم مـــن خـــالل التشـــفري، ويقصـــد بـــذلك التشـــفري اإللكرتونيـــ

 ة والتأكـــد مـــن الشـــخص منشـــئاإللكرتونيـــلومـــات يكـــون مـــن املمكـــن تـــأمني املع اإللكـــرتوينالتوقيـــع 

 إىله مل يتطـــرق أنـــعلـــى هـــذا التعريـــف أيضـــا  يعـــابومـــا ، 5"املعلومـــة وأيضـــا ســـالمة وكمـــال املعلومـــة

                                                 
1
، دراسة مقارنة،املكتب اجلامعي احلديث، في التشريعات الخليجية اإللكترونيالتوقيع  ،األبيوكي انرمضعادل  - 

ا�لة العربية  ،في اإلثبات اإللكترونيحجية التوقيع  العبيدي، غامنأسامة بن ، ، مشار إليه لدى15، ص2009سكندرية،اإل

    .145، ص56، العدد 28منية والتدريب، ا�لد للدراسات األ
  .50ص ،ثروت عبد احلميد، مرجع سابق - 2
3
  .34ص،مرجع سابق حسن عبد الباسط مجيعي، -- 

  .7، صالسابق املرجعد الفتاح بيومي حجازي، عبنقال عن - 4
  .21، ص2010سنة  ،األوىل، الدار اجلامعية، الطبعة اإللكترونيالتوقيع  ،خالد ممدوح إبراهيم - 5
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على أمهيته يف توثيق املستندات وتأمينها وحتديـد هويـة  اقتصرومكوناته بل  اإللكرتوينطبيعة التوقيع 

  .املنشئ

 أورمــوز،  أوتتخــذ شــكل حــروف  ،فــردة خاصــة بــاملوقععناصــر مت"ه أنــووصــف أيضــا علــى  

 لتحديــد الشــخص املوقــع، ومتيــزه عــن غــريه إلكــرتوينغريهــا توضــع علــى حمــرر  أوإشــارات،  أوأرقــام 

 .1"وتعرب عن موافقته  على مضمون احملرر

ونرى بأن هذا الوصف هو األنسب لتعريف التوقيع اإللكـرتوين فقهيـا إلحاطتـه بكـل جوانـب 

إللكــــرتوين مــــن حيــــث الشــــكل والوظيفــــة، فقــــد وضــــح طبيعــــة التوقيــــع اإللكــــرتوين وتركيبتــــه التوقيــــع ا

والغرض منه وهو حتديد هوية الشخص ودليـل قطعـي علـى موافقتـه علـى مـادون بـاحملرر املوقـع، رغـم 

أنـــــه مل يشـــــر إىل بعـــــض األشـــــكال األخـــــرى الـــــيت تـــــدخل يف تركيـــــب التوقيـــــع اإللكـــــرتوين كالصـــــور 

 . وت، إال أن بعض التشريعات استدركت ذلك كما سنبينه يف الفرع التايلالفوتوغرافية والص

وميكن تعريف التوقيع اإللكرتوين هو كل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غريها تدون 

علــى حمــرر إلكــرتوين، لغــرض توثيــق مــا تضــمنه مــن تصــرفات و اإلقــرار �ــا ، متكــن مــن حتديــد هويــة 

  .واضعها ومتييزه عن غريه

والتوجيهات  القوانين النموذجيةفي  تعريف التوقيع اإللكتروني -الثانيالفرع 

  األوربية

تكــتالت  لتفــاتاثــر يف للثــورة الرقميــة وتوســعها يف جمــال املبــادالت التجاريــة الدوليــة األ كــان

ـــالتعاقـــد عـــرب الوســـائل  إىلاملنظمـــات الدوليـــة  ، وخصوصـــا مـــع اهتمامهـــاحيـــث أثـــارت   ةاإللكرتوني

، ممـــا وضـــع اإلثبـــاتة و املتعلقـــة بـــالتوثيق و اإللكرتونيـــاملشـــاكل الناشـــئة عـــن تطبيـــق التجـــارة  ظهـــور 

 إىلباملنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة  دفـــعمـــا ،مشـــروع التعامـــل عـــن بعـــد والتجـــارة الرقميـــة علـــى احملك

مـن  للدول ملساعد�ا يف تنظيم هذا النـوع اسرتشادياجية تكون دليال ذمنو أو نصوص  قواننيإصدار 

 )أوال(لـذا سـنرى مفهـوم التوقيـع اإللكـرتوين يف القـانون النمـوذجي للتوقيـع اإللكـرتوين  اقانونالتجارة 

   .)ثانيا( األوروبية واللوائح ويف التوجيهات

                                                 
جملة جامعة تكريت  ،وحجيته في اإلثبات اإللكترونيالتوقيع  ،علياء عبد الرمحن مصطفى ،ذنون يونس صاحل نقال عن  – . 1

  .102ص، 2017،سنة األولون كان،  األول، اجلزء 2ا�لد  ،2للحقوق، العدد 
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  :ةاإللكترونيالنموذجي للتوقيعات  القانون في اإللكترونيتعريف التوقيع   -أوال

 ة والــــيتاإللكرتونيــــا منوذجيــــا للتوقيعــــات قانونــــاري التجــــ قــــانونللجلنــــة األمــــم املتحــــدة  اعتمــــدت  

ــــة وهــــي مســــاعدة الــــدول  يف تســــيري  القــــواننياهلــــدف مــــن ســــن  إىلأشــــارت يف ديباجتــــه  النموذجي

الدوليـة الـيت وضـعت  القـوانني إىل اسـتناداة عـن طريـق تقنـني املعـامالت اإللكرتونيالتجارة  استخدامو 

 قـــانون إىلة ســـيكون عنصـــرا إضـــافيا اإللكرتونيـــتوقيعـــات لل النمـــوذجي القـــانون أنو  يف هـــذا اإلطـــار،

ة، وتـنظم اإللكرتونيـتنظيم التوقيع يف الشـكل  قواننية يساعد الدول على  إصدار اإللكرتونيالتجارة 

 شكل يف بيانات يعين"أ /2يف املادة  اإللكرتوينالتوقيع  حيث عرف، 1.أيضا طرق التوثيق احلديثة

 لتعيني ُتستخدم أن جيوز منطقيا، ابه مرتبطة أو إليها مضافة أو ،اناتبي رسالة يف مدرجة إلكرتوين

 رسـالة يف الـواردة املعلومـات علـى املّوقـع موافقـة ناولبيـ ،بيانـاتال رسـالة إىل بالنسـبة املّوقـع هويـة

  ."بياناتال

التوقيـع  اسـتخدامطريقـة حمـددة يـتم �ـا  إىلمل يشـر وقد أُنتقـد هـذا التعريـف علـى أسـاس أنـه  

ي آلية مناسبة  آمنة يف تقدير أو  ،أي طريقة ستعمالاو  بتكارلال، مما جيعل ا�ال مفتوحا إللكرتوينا

وطريقـة توثيقـه  اإللكـرتوينمل حيـدد إجـراءات معينـة جيـب إتباعهـا إلصـدار التوقيـع  كمـا أنـه ،2الدولة

  .3ا احلفاظ على سالمته ومصداقيتهأ�وهي آليات  من ش

يــف يعطــي الوصــف الصــحيح والكــايف للتوقيــع اإللكــرتوين مــن حيــث ويف نظرنــا أن هــذا التعر 

طبيعتــــه وارتباطــــه بالوثيقــــة املــــدون �ــــا ، والوظــــائف الــــيت جيــــب أن حيققهــــا، أمــــا اإلجــــراءات املتبعــــة 

  .فبإصداره فتنظم بنصوص قانونية أخرى

 :األوروبية واللوائح في التوجيهات اإللكترونيتعريف التوقيع   - ثانيا

 193/1999رقـــــم ة اإللكرتونيـــــالتوقيعـــــات  أنبشـــــامللغـــــى  الســـــابقرويب و األيـــــه وعرفـــــه التوج

 التوقيـــع احلاصــل يف شـــكل "منــه  1ف 2حيـــث نصــت املـــادة  ،13/12/1999الصــادر بتــاريخ 

                                                 
   أ200االشتراع، لسنة  ة، مع دليلاإللكتروني التوقيعات بشأن النموذجي األونسيترال قانون . 1
 األوىلة الطبع ردن،األ ،عمان، دراسة مقارنة،دار الثقافة للنشر والتوزيعفي اإلثبات اإللكترونيحجية التوقيع  ،عالء حممد نصريات. 2

  .23، ص2005
  .119ص ،منية نشناش، مرجع سابق. 3
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دم كوســـيلة يف خة أخـــرى والـــذي يســـتإلكرتونيـــ بيانـــاتمـــرتبط منطقيـــا ب أوملتصـــق  أورقمـــي مـــدمج 

 910/2014رقـــم  "EIDASربيـــة و األ الالئحـــةمـــن  3دة مـــن املـــا 10عرفتـــه الفقـــرة و 1"املصـــادقة
 إلكـرتوينأخرى يف شـكل  بياناتمنطقيا ب ارتباطااملرتبطة  اإللكرتوينيف الشكل  بياناتال"ه أنعلى 2

  ."ويستخدمها املوقع للتوقيع

حتويــل مشــفر لوحــدة ( بأنــه  (ISO)3ة للتوحيــد القياســياملنظمــة الدوليــ كمــا تناولتــه أيضــا 

 اســـتقامتهالبيانـــات حبيـــث يســـمح للشـــخص املرســـل إليـــه الرســـالة إمكانيـــة حتديـــد مصـــدرها ومـــدى 

 .4"أي تزوير أو تزييف من خالل محايتها من البياناتووحدة 

  :الداخلية للدولفي التشريعات  المقصود بالتوقيع اإللكتروني  - الثالثالفرع 

حيـث  ،اإللكـرتوينة والتوقيـع اإللكرتونيـتنظيم السندات  إىلت التشريعات الغربية السباقة كان

ـــــت ـــــف  تناول ـــــف القـــــانون خمتلفـــــة  التوقيـــــع مبعـــــايريجـــــل التشـــــريعات تعري وسنســـــتعرض أمههـــــا كتعري

خــريا وأ، )ثالثــا( املقصــود بــه يف التشــريع اإلمــارايت وحتديــد) ثانيــا (األردين والقــانون ، )أوال(الفرنســي

 ).رابعا( تعريف املشرع اجلزائري

  :في القانون الفرنسيتعريفه   -أوال

  230-2000 القانوناملعدلة مبوجب  4ف 1316املشرع الفرنسي قد أشار يف املادة  كان  

املــــادة  ،2016فربايــــر  10املــــؤرخ  131-2016ألمــــر مــــن ا 4والــــيت أصــــبحت مبوجــــب  املــــادة 

 والتعريف �وية صاحبه القانوينالضروري إلكمال التصرف التوقيع  " أن واليت نصت على  1367

 اإللكــرتوينوهــذا الــنص لــيس تعريفــا للتوقيــع  5"ات الناشــئة عنــهااللتزامــب األطــرافواملعــرب عــن رضــاء 

                                                 
  .42ص ،مرجع سابقآزاد دزه يي،  - 1

خدمات حتديد  أنبش ،2014يوليو  23املؤرخة يف  ،ريب وا�لسو األ ناالصادرة عن الربمل ،910/2014الالئحة األوربية رقم   2.

 .10ف/3املادة  ec/ 93/1999جيه ة يف السوق الداخلية، وإلغاء التو اإللكرتونياهلوية والثقة 

 art 3/10"signature électronique", des données sous forme électronique, qui sont jointes ou 
associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire 
utilise pour signer;" 
3 -(ISO) International Organization for Standardization 
 

، جملة دراسات املعلومات، العدد في مؤسسات المعلومات اإللكترونينحو إطار عام لتطبيق منظومة التوقيع  ،دأمحد فرج أمح -4

  .2ص ،2008في ناج األول
  .74ص ، 2019مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية مصر ، الطبعة األوىل ،سنة ،ةاإللكترونيإثبات التعامالت  ،سعاد ناحس- 5

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3Duriserv%253AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgU0d6J09tsYP-p200mA-kOTD083g


 القيمة القانونية للتوقيع االلكتروني في إثبات العقد التجاري اإللكتروني: الباب الثاني 

 
242 

ولتوضـيح تطبيـق هـذه املـادة  ، اإللكرتوينباملعىن الدقيق بقدر ما هو  حتديد ملهام  ووظائف التوقيع 

موثوقيـــة  أننص علـــى يـــ ذيوالـــ 2017ســـبتمرب  28املـــؤرخ  1416-2017رقـــم صـــدر املرســـوم 

ويكـــون ،  معـــززا أوا مـــؤهال إلكرتونيـــت الوثيقـــة موقعـــة توقيعـــا كانـــ إذامفرتضـــة،  اإللكـــرتوينالتوقيـــع 

 الالئحـةمـن  26تـوفرت فيـه الشـروط املنصـوص عليهـا يف املـادة  إذا �ـذا الشـكل اإللكـرتوينالتوقيع 

    .الذكر، واليت سنتحدث عنه بشكل مفصل الحقا سالفةال 910/2014روبية رقم و األ

  :في القانون األردني اإللكترونيالتوقيع المقصود ب - ثانيا

املعامالت  قانونمن   القانونمن  10ف 2يف املادة  اإللكرتوينالتوقيع  األردينعرف املشرع 

 أوأرقـام  أوحـروف اليت تتخـذ شـكل  بياناتال"ة السالف الذكر اإللكرتوني ،2015لسنة  15رقم 

أي وسـيلة أخـرى مماثلـة يف السـجل  أو ،إلكـرتوينغريهـا وتكـون مدرجـة بشـكل  أوإشارات  أورموز 

 فــــرادهانو مرتبطــــة بــــه �ـــدف حتديــــد هويــــة صـــاحب التوقيــــع  أوتكــــون مضــــافة عليـــه  أو، اإللكـــرتوين

  ."ومتيزه عن غريه هباستخدام

   :ماراتياإلتشريع الفي  اإللكترونيتعريف التوقيع  - ثالثا

 2002لسـنة  2يف تشـريع إمـارة ديب رقـم  اإللكـرتوينفقد عّرف التوقيـع  اإلمارايتأما املشرّع  

 أو نظــام معاجلــة ذي شــكلصــوت  أورمــوز  أوأرقــام  أوُه توقيــع مكــّون مــن حــروف أنــب 2يف املــادة

 تمــــاد تلــــكاع إلكــــرتوين وملحــــق أو مــــرتبط منطقيــــاً برســــالة إلكرتونيــــة ممكــــن أن تبــــّني نيــــة توثيــــق أو

   ."الرسالة

   ةاإللكرتونياملعامالت والتجارة  أنبش 2006لسنة  01رقم  اإلمارايت االحتاديأما التشريع       

نظام معاجلة ذي شكل أوصوت  أورموز  أوأرقام  أوتوقيع مكون من  حروف  "ه أنفقد عرفه ب  

.1"هذه الرسالة اعتمادتوثيق أو  وممهورة بنية ،وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكرتونية إلكرتوين،   

 

                                                                                                                                                    
  Art 1367 - "La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. 

Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est 
apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte."  

  .17، ص املرجع السابقوكي، عادل رمضان األبي- 1
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  :اإللكترونيتوقيع لل من وضع تعريف الجزائري المشرع موقف -رابعا 

  حني تعديل  ،من طرف املشرع اجلزائري اإللكرتوينل ملصطلح التوقيع و األ االستعمال كان       

  يث زيادةح، 1 2005يونيو  20يف املؤرخ 10-05مراملدين باأل القانوناملتضمن  58-75مراأل

  اإللكرتوينية تؤكد إجازة التوقيع يف الشكل ناأضاف فقرة ث ،على التعديل الوارد على املادة السابقة

وفـق الشـروط املـذكورة  اإللكـرتوينويعتد بـالتوقيع ...  "العقد العريف حيث نصت على أوعلى احملرر 

 أنة الشــخص مصــدره، و التأكــد مــن هويــ يف إمكانيــة، واملتمثلــة " أعــاله 1مكــرر  323يف املــادة

  .يكون حمفوظا يف ظروف تضمن سالمة وأمن احملرر

ه مل أنــال إإلضــفاء احلجيــة الثبوتيــة للمحــرر العــريف،  اإللكــرتويناملشــرع بــالتوقيع  اعتــدادورغــم 

قــام بــه املشــرع  والبــد مــن تــدارك الوضــع وهــو مــا كــانيضــع تعريفــا لــه وال للتوقيــع التقليــدي، حيــث  

 07/162مبوجـــب املرســـوم التنفيـــذي  اإللكـــرتوينل تعريـــف للتوقيـــع أو دار مـــن خـــالل إصـــ اجلزائـــري

املـؤرخ يف  320-15باملرسـوم التنفيـذي  الملغـى 123-01املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقـم

خــري هــذا األ إىلمكــرر  3نــص يف املــادة الثالثــة منــه علــى إضــافة املــادة  ، حيــث  13/12/2015

أســــلوب عمــــل  اســــتخداممعطــــى يــــنجم عــــن : اإللكــــرتوينالتوقيــــع  "  أنوالــــيت جــــاء يف مضــــمو�ا  

املــؤرخ يف  75/58مــر مــن األ 1مكــرر 323مكــرر و 323يســتجيب للشــروط احملــدد يف املــادتني 

  ."واملذكورة أعاله 26/29/1975

اخلاص بالقواعد اخلاصـة للوقايـة مـن اجلـرائم املتصـلة  042-09واملعطيات يف مفهوم القانون 

أي عمليـة للوقـائع أو املعلومـات أو املفـاهيم يف " عالم واالتصال ومكافحتهـا هـي بتكنولوجيات اإل

شــكل جــاهز للمعاجلــة داخــل منظومــة معلوماتيــة مبــا يف ذلــك الــربامج املناســبة الــيت مــن شــأ�ا جعــل 

  ".منظومة تؤدي وظيفتها

التشـريعات  أغلـب بـادالت التجاريـة وعلـى غـرارومسـايرة للتطـور يف جمـال التجـارة العامليـة و امل

  من خاللهوالذي  04-15رقم  اإللكرتوينالتوقيع  قانونأصدر املشرع اجلزائري  ،األجنبيةالعربية و 

  مرتبطة منطقيا أو، مرفقة إلكرتوينيف شكل  بيانات "هأنمنه ب 2يف املادة  اإللكرتوينعرف التوقيع 

                                                 
  .41سعدي الربيع، مرجع سابق،ص - 1
، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا 2009غشت  5المؤرخ في   04- 09قانون رقم - 2

  .2009غشت  16، املؤرخة يف 47ف ج، اجلريدة الرمسية، العدد  2املادة  ،اإلعالم واالتصال  ومكافحتها
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  ."ة أخرى تستعمل كوسيلة توثيقإلكرتوني بياناتب

تعريـف  يعرتي كاناملشرع اجلزائري تفادى الغموض و التعقيد الذي   أنيتضح  فمن التعريفني

تعريفـــا واضـــحا  وأعطـــى، الملغـــى 162-07مـــن املرســـوم التنفيـــذي  3يف املـــادة اإللكـــرتوينالتوقيــع 

، حيـث 910/2014رقـم " EIDASمـن الالئحـة األوربيـة  3مستندا إىل  املـادة  اإللكرتوينللتوقيع 

 .جاء بنفس الصيغة

 المطلب الثاني

  )العادي(والتوقيع التقليدي اإللكترونيالتوقيع  الفرق بين

لغــرض توثيــق  منهمــا يوضــع فكــل ،العــاديهــو الصــورة الرقميــة للتوقيــع  اإللكــرتوينالتوقيــع  أن

وقعني شخصـيا أو مــن ينــوب ، وكـإقرار مــن املــاحملــرر أوالتصــرفات الــيت تـرد يف الوثيقــة  إثبـاتو  اإلرادة

 مــا خيتلفــان يف صــفات كثــريةأ�إال  عــنهم بقبــول حمتــوى الوثيقــة الــيت وضــع عليهــا بــإراد�م الكاملــة 

،و  ) الفـــرع الثـــاني(ودعامـــة خمتلفـــة يـــدون عليهـــا )الفـــرع األول( شـــكل خـــاص كـــل منهمـــا لـــه ف

، كمـــا )الرابـــعالفـــرع ( ، وحريـــة اختيـــار توقيعـــه)الفـــرع الثالـــث( خيتلفــان أيضـــا مـــن حيـــث الوظيفـــة

  :كما سنبينه يف ما يلي)الخامسالفرع (خيتلفان أيضا يف إمكانية فصل العناصر

  :الفرق بينهما من حيث الشكل- لو الفرع األ

 أوصـبع بصـمة األ أواخلطـي  اإلمضـاءفيكـون ب ،ردت التشريعات أشكاال حمددة للتوقيع التقليـديأو 

فهـو عبـارة عـن رمـوز    اإللكـرتوين�ما، أمـا التوقيـع  رتافاالعالتشريعات يف  اختلفت  نااخلتم واللذ

تنشــــــأ عــــــن طريــــــق جمموعــــــة وحــــــدات بإتبــــــاع إجــــــراءات تقنيــــــة  ،إشــــــارات أوحــــــروف  أوأرقــــــام  أو

 التصــويري أوالرســم اخلطــي  أوالتشــكيل  إىلالعــادي يقــرتب  أوالتوقيــع التقليــدي  أنكمــا ،1معقــدة

  .2اللوغاريتمية أويات العلمية العمل إىلفهو أقرب  اإللكرتوينأما التوقيع 

  

                                                 
  .10ص ،مرجع سابق، عائشة قصار الليل - 1
 ة،اإللكرتوني، جملة مشس املستقبل ةاإللكترونية والتحكيم اإللكترونية في التجارة اإللكترونيالتوقيع صاحل عطااهللا، - 2

post_457-3/05/bloghttp://newssparrow.blogspot.com/2012-html  ، بتاريخ االطالع على املوقع مت  :

  .21:2 ،، على الساعة08/02/2019

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3Duriserv%253AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgU0d6J09tsYP-p200mA-kOTD083g
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  يكون حىت يف شكل أنبل ميكن  معينة،يكون التوقيع يف صورة  التشريعات أنومل تتطلب   

 يكـــون هلــا طـــابع متفـــرد وتســـمح بتحديــد هويـــة صـــاحبها، وتأكيـــد أنأصـــوات، بشـــرط  أوإشــارات 

  .1رضاه مبحتوى احملرر املوقع

  :عليها ناة التي يدونالفرق بينهما من حيث الدعام -  الثانيالفرع 

         حيــــث الدعامــــة الــــيت يفــــرغ عليهــــا احملــــرر التقليــــدي مــــنعــــن  اإللكــــرتوينخيتلــــف التوقيــــع  و 

وسـيط مـادي مـن الـورق  أوالشكل التقليـدي يـتم التوقيـع علـى دعامـة  أنحيث  ،املوقع  اإللكرتوين

 إلكــــرتوينفيــــتم بوســــيط  لكــــرتويناإلمــــا لتوقيــــع أ ،اقانونــــاحملــــدد  كــــانامل أوغــــريه  يف ذيــــل الوثيقــــة  أو

 االتصــالكــان أطــراف املعاملــة حيــث يكــون بإم ،2االتصــالوشــبكات جهــزة احلاســوب أ  ســتعمالاب

والتوقيـع عليهـا كمـا  ،البنود ومراحل العقد أنضة بشو االوثيقة واملف أوطالع على احملرر ببعضهم واإل

كومبيــــوتر لشــــخص مكلــــف    تــــتم مــــن خــــالل جهــــاز أن أو ،ةإلكرتونيــــختــــزن يف وســــائط  أنميكــــن 

  .3كاملوثق

  :الفرق بينهما من حيث الوظيفة - الفرع الثالث

التوقيع التقليدي كما مت اإلشارة إليه سابقا يؤدي ثـالث وظـائف واملتمثلـة يف حتديـد  كان إذا

 اإللكــرتوينالتوقيــع  ناهويــة الشــخص املوقــع، والتعبــري عــن رضــاه مبضــمون احملــرر ومتييــز شخصــيته، فــ

مــن التعــديل ويوثقــه وذلــك بــالربط بينــه وبــني التوقيــع  اإللكــرتوينه يــؤمن احملــرر أنــذلــك ف إىلإضــافة 

  .4توقيع جديد إىلحبيث جيعل كل تعديل يطرأ على احملرر حيتاج  اإللكرتوين

  :توقيعه اختيارحرية الشخص في  حيث الفرق بينهما من -الفرع الرابع 

    طريقة اختياريف  قيع بالتوقيع العادي حبرية كبرية،يف حني يتمتع الشخص الراغب يف التو          

                                                 
  .5ص سابق ، رجعم، ثروت عبد احلميد - 1
 القانونية، جملة احملقق احمللي للعلوم دراسة مقارنة اإللكترونيالمفهوم القانوني للتوقيع  ،حممد جعفري.م  ،عبد الرسول عبد الرضا - 2

  .142ص ،، السنة الرابعةاألولالعدد  ،العراق ،جامعة بابل ،لسياسيةوا
  .51صمرجع سابق، ثروت عبد احلميد، ،  - 3
  .53ص   السابق،املرجع  نفسثروت عبد احلميد،  - 4
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 إىلن احلاجـــة و اخلـــتم يف الـــدول الـــيت جتيـــز هـــذه الوســـائل ود أوالبصـــمة  أوالتوقيـــع بـــالتوقيع اخلطـــي 

يغــريه   أنكتوقيـع، و   هالعتمــادخيتــار منوذجـا معينـا  أنتـرخيص مــن جهـة مـا، حيــث ميكنـه  استصـدار

حيتــاج يف   اإللكــرتوينالتوقيــع  أنملتعامــل معهــا بــذلك، جنــد رغــب ذلــك بشــرط إبــالغ اجلهــات ا إذا

يسـتلزم  وهـو مـا ،واليت متكن من التعريف علـى شخصـيته وتضـمن أمـن احملـرر ،تقنية آمنة إىلإجراءه 

وهـذه 1اإللكـرتوينوهـي جهـات التصـديق علـى التوقيـع  ،طرف ثالث حمايد يضمن التوثيق والتصديق

  .يف تغيري توقيعهاإلجراءات تقيد من حرية املوقع 

  :ية فصل العناصركانالفرق بينهما في إم - الفرع الخامس 

 باقتطـــاعالـــورقي ميكـــن فصـــل التوقيـــع عـــن الوثيقـــة وذلـــك  أوه يف احملـــرر التقليـــدي أنـــحيـــث         

 ه يصـــعب  ذلـــك يفأنـــيف حـــني  ،ســـتبدالهاو جـــزء منهـــا  اقتطـــاع أوالوثيقـــة عـــن التوقيـــع الـــوارد عليهـــا 

بــل  ،فــالتوقيع الرقمــي ال يثبــت الشــخص مــنظم الوثيقــة فقــط " ،اإلكرتونيــة املوقعــة ونيــاإللكرت الوثيقــة 

ولــدى فــك  ،ه جــزء منهــا ورمــوز مقتطعــة ومشــفرةأنــ ،يثبــت بشــكل حمــدد الوثيقــة حمــل هــذا التوقيــع

 كـانت الرسالة غـري املرسـلة و كانختلف ذلك   إذاينطبق التوقيع ذاته على الوثيقة، ف أنالتشفري يتعني 

  .2"تالعب يف احملتوى هناك

التوقيعــات البســيطة الغــري مؤمنــة  أنإذ  ،لــيس مســتحيال اإللكــرتوينلكـن فصــل عناصــر  احملــرر 

مل ختضــع لتصــديق  أوبأرقــام ســرية  مرفقــة الغــري أو ،ظمــة تشــفريأنوالغــري معتمــدة يف إجراءا�ــا علــى 

رة علـى تغيـري املسـتندات ، وقد ظهرت برامج عديـدة هلـا القـدحمايدة ميكن فصلها  عن املستند جهة

  .والصور وحىت الفيديو

 المطلب الثالث

  لشروط التوقيع التقليدي اإللكترونيالتوقيع  استيفاءمدى 

ميكن  فيه حىتجيب توافرها  ،فاأنعلى الشروط املذكورة  القانونيةتقوم حجية التوقيع وقيمته 

  وهو ما سنسعى اىل توضيحه منهلذه الشروط؟ اإللكرتوينبه، فما مدى حتقيق التوقيع  حتجاجاال

                                                 
  .14ص ، السابق املرجع ، ،حممد جعفري ،عبد الرسول عبد الرضا - 1
  .141ص ،رجع السابقامل، نفس  ،حممد جعفري ،عبد الرسول عبد الرضا-. 2
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  )الفرع الثاني(، ويف لصاحبه اإللكرتوينمدى متييز التوقيع  بينا )لفرع األولا(خالل عدة فروع، 

  وضوح واستمرار التوقيع يف مدى حتقق )الفرع الثالث(، أما واحملرر اإللكرتوينالتوقيع  الرابطة بني

  .اإللكرتوين

  :لصاحبه لكترونياإلمدى تمييز التوقيع  -ل و الفرع األ

 ثــل لنظــريه اليــدوي بــل بصــفة أكثــر تتميــزا منــهاهــذه امليــزة بشــكل مم اإللكــرتوينحيقــق التوقيــع        

حيــدد شخصــية املوقــع وحيــدد املعلومــات األساســية املتعلقــة بــه، ومــن  اإللكــرتوينالتوقيــع   أنحيــث 

رقميــة،  يــتم حتديــد  تبيانــاخــالل الشــكل اخلــاص ومــن خــالل هيكــل التوقيــع  املشــكل مــن رمــوز و 

ه يف أنـهـو  اإللكـرتوينومـا مييـز التوقيـع  اإللكـرتوين، ناهوية الشخص املوقع  وأهليته من خالل العنو 

وغـري  يكـون مرفـق بـرقم سـري خـاص بـاملوقع ،التوقيـع البيـومرتي أوبعـض صـوره مثـل التوقيـع الرقمـي 

إال مبوافقــة  ،اســتعمالهص آخــر جــواز الســفر، وال ميكــن لشــخ أومتكــرر مثــل تــرقيم بطاقــة التعريــف 

كمـا ،نتيجـة إمهـال صـاحبه بكشـفه للغري أواحلصول عليه بطرق غري شـرعية مثـل السـرقة  أوصاحبه 

و ال ميكن وجود متاثل هلـا بـني  انسإنصبع هي خواص فيزيوجلية خاص بكل األ أوبصمة العني  أن

  . 1خيطأ يف متييز صاحبه أنميكن  البشر، فالتوقيع �ذه الطريقة ال

والتوقيـع الرقمــي الــذي يعتمــد علــى مفتــاحني املفتــاح اخلــاص الــذي  يتفــرد بــه الشــخص املوقــع 

 ميكــن متييــز ،اإللكــرتوينيعلــم بــه ســواه،  حيــث عــن طريــق التحقيــق لــدى مــزود خدمــة التصــديق  وال

 ، بالنســـخةميكـــن التحقـــق مـــن املوقـــع مبضـــاهاة التوقيـــع اإللكـــرتوينالتوقيـــع بـــالقلم  أنصـــاحبه، كمـــا 

  .2املخزنة يف اجلهاز واليت مت تدوينه يف عمليات سابقة

فالتوقيع اإللكرتوين إذا كان منشـأ عـن طريـق آليـة توقيـع مؤمنـة ، تضـمن صـحته وسـالمته مـن 

أي حتكم خارجي فإنه يستويف هذا الشرط نظرا خلضوعه لعمليـة التشـفري الـيت متنـع الغـري حـائز علـى 

فتاح ال يسلم إال لصاحب التوقيع أو من ينوب عنه  وبذلك املفتاح من  تعديله أو حذفه، وهذا امل

 .فهو مييزه عن غريه

                                                 
 االقتصاديةجملة جامعة دمشق للعلوم  ،دراسة في التشريع األردني اإللكترونيحجية التوقيع  فياض القضاة،.د ،غازي أبو عرايب - 1
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  :منطقيا ارتباطابالمحرر  اإللكترونيالتوقيع  رتباطا- الثانيالفرع 

ميكــن  وثيقــا باملســتند  بشــكل ال ارتباطــامرتبطــا  اإللكــرتوينيكــون التوقيــع  أنوجيــب أيضــا   

يكون قابال للحفظ واالسرتجاع بطريقـة آمنـة  أنا جيب يكون هذا االرتباط مستمرا،كم أنفصله، و 

هــذا التوقيــع، فــالتوقيع اليــدوي املــدون علــى الــورق  ســتخدامالطــوال الفــرتة املطلوبــة والــيت يرجــع فيهــا 

املـادة احلربيـة ختـتلط ماديـا بـالورق وتصـبح كتلـة ماديـة واحـدة ال  أنحيث  ،ه مرتبط ماديا بالورقةأنف

ة ختتلف تكوينيا وتقنيا اإللكرتونيطبيعة الدعامة  أنإال  ،1إال  بإتالف الوثيقةتعديله  أوميكن إزالته 

 ةإلكرتونيـيـتم وضـعه بتقنيـة  ،رمـوز أوالتوقيـع الـذي يتكـون مـن حـروف  أنعن احملرر الورقي، حيث 

ه ميكـن فصـله عـن الدعامـة نظـرا لقـدرة األجهـزة الرقميـة علـى أنـقد يبدو ملستعملي  األجهزة الرقمية 

  . ذلك

يتوقـــف علـــى مـــدى   ،عـــن دعامتـــه احلـــذف أومـــن الفصـــل  اإللكـــرتوينتـــأمني التوقيـــع  أن إال 

بـــني  رتبـــاطاالفـــالتوقيع الرمســـي ميثـــل الصـــورة املثلـــى لتجســـيد  ،كفـــاءة التقنيـــات املســـتخدمة يف ذلـــك

 نالـذه بقيامه على طريقة التشفري باملفتـاحني اخلـاص والعـام  والأنبالدعامة حيث  اإللكرتوينالتوقيع 

فصـــل التوقيـــع عـــن الدعامـــة  أمـــر   ارتبـــاطجتعـــل مســـألة  ،لفـــك شـــفرة التوقيـــع ناينفـــرد �مـــا املتعاقـــد

  .2يف الفرتة احلالية األقلمستحيل على 

  :اإللكترونيوضوح واستمرار التوقيع  مدى تحقق- الفرع الثالث

وخيضــع  ،ةمقــروءا فــالتوقيع هــو شــكل مــن أشــكال الكتابــ اإللكــرتوينيكــون التوقيــع  أنالبــد  

غـــري  أويـــة القـــراءة بطريقـــة مباشـــرة كانتتحقـــق إم أنو  ،احلجيـــة الثبوتيـــة كتســـابال لشـــروط الكتابـــة 

يكـــون  أنالتوقيـــع مشـــفرا عـــن طريـــق  فـــك الشـــفرة مبفـــاتيح التشـــفري،كما يتطلـــب  كـــان إذامباشــرة، 

يت يرجــع إليـــه باملعلومـــات الــيت يتضــمنها للفـــرتة الــ حتفــاظاالعلــى  اإللكـــرتوينمســتمرا  بقــدرة احملــرر 

   ستمرارواالأجهزة ووسائط حتقق عنصر الثبات  ستحداثامت   ولوجيةنالتكفيها، وبفضل  التقنية 

                                                 
1
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دون  �ـا ملـدة طويلـة حتفاظاالة واملعلومات اليت حتتويها مع قدر�ا على اإللكرتوني بياناتلرسائل ال 

  .1التعرض للتأثريات اخلارجية اليت تؤثر يف احملررات الورقية

  لب الرابعالمط

  .لوظائف التوقيع التقليدي اإللكترونيالتوقيع  استيفاءمدى 

املدونة يف احملرر وكذا  القانونيةاهلدف من التوقيع بصفة عامة هو إضفاء املصداقية للتصرفات 

 أنو  ،بـه عتـدادلال، املتطلبـة فيـه القانونيةيستويف هذا التوقيع الشروط  أنمنحه  القوة الثبوتية، شرط 

 )الفرع األول(من حتديد هلوية وشخصية املوقـع ،شارة إليهاألهداف املتوخاة منه واليت مت اإليؤدي ا

وعلـى  )الفرع الثالث( سالمة احملرر من التزييف ضمانو ، )الفرع الثاني (والتعبري البات عن إرادته

اثلتـه للتوقيــع ومم ،الفقــه والتشـريعات حبجيتـه عرتافابـ اإللكـرتوينالتوقيـع  اليـدوي حظــي غـرار التوقيـع

  الوظائف؟ األهدافاخلطي فهل حيقق هذه  أوالعادي 

  :من تحديد هوية الموقع اإللكترونيمدى قدرة التوقيع - لو الفرع األ

يدونــه الشــخص املوقــع بنفســه، عــن طريــق التوقيــع  أوالتوقيــع اليــدوي يكتبــه   أنمــن املعــروف   

أخـرى، وهــذه  إىلف بـه مـن دولـة بــاخلتم علـى حسـب مـا هـو معــرت  أوببصـمة األصـبع  أوخبـط اليـد 

وعلــى خـــالف  ،اآلخــرين وتقــع حتــت مسعهــم وبصــرهم األطــراف أوالعمليــة تكــون حبضــور الطــرف 

 أن، و تانارت نواإل اإلنرتنتاحلديثة ك االتصال، حيث يتم عن طريق وسائل اإللكرتوينذلك فالتوقيع 

شــبكات مفتوحــة للعامــة    الاالتصــوشــبكات  ،فهــو بــني غــائبني واقعيــا افرتاضــيابــني  حاضــرين  كــان

تتعـرض الرسـالة الـيت يتضـمنها  أنميكـن  هاباستخدامو غالبا ال يعرف املستخدمون بعضهم البعض، 

موقعــه، وعــدم الثقــة يف  إىلســائد بتعــذر نســبة التوقيــع  اعتقــادالقرصــنة، ممــا ولــد  وأ ســتيالءلالاحملــرر 

  .2ألدائه وظيفة حتديد هوية املوقع اإللكرتوينالتوقيع 

 انـــبعـــاجل أغلـــب اإلشـــكاليات املتعلقـــة �ـــذا اجل التكنولـــوجيكـــن التقنيـــة احلديثـــة والتطـــور ل

تـؤثر علـى  أنخطـار الـيت ميكـن حـد كبـري مـن األ إىلقلصـت  ،فظهور تقنيات التشفري بـالرقم السـري

                                                 
1
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والــــيت ســــنتطرق هلــــا  ةاإللكرتونيــــات عــــممــــا جعــــل حجيــــة صــــور التوقي اإللكــــرتوين،مصــــداقية التوقيــــع 

التقنيـــات املســـتخدمة،  ودرجـــة حداثـــة  نات حســـب درجـــة آمـــو اا بالتفصـــيل الحقـــا تتفـــوحلجيتهـــ

  .املنظومة التقنية املستخدمة يف التوقيع

بـــل يف جمـــال  القـــانونتـــدخل يف نطـــاق  املشـــكلة ال أن "الـــدكتور حممـــد حســـام لطفـــيويـــرى        

جهة التقنية من احلجيـة حيرم أي وسيلة مضمونة من الو  أنمنصف  قانونبوسع رجل  التقنية، فليس

تعـرتض تشـبيه  قانونيـةتوجـد أي عقبـة  ه الأنـوب ،أي تعـديل تشـريعي إجراءوال يلزم لذلك  ،القانونية

  .1"للتوقيع العادي اإللكرتوينالتوقيع 

وهذا الرأي يف نظرنا له جانب من الصحة إذ أن حجيـة التوقيـع ومصـداقيته ترجـع أساسـا إىل 

إنشــائه، وفعاليــة هــذه اجلــودة  يف حفــظ التوقيــع وتأمينــه مــن التعــديل جــودة الوســيلة املســتخدمة يف 

  .والتزوير هي اليت يبىن على أساسها احلجية القانونية للتوقيع واعتماده كوسيلة لتحديد هوية موقعه

واع التوقيــع يشــهد هلمــا بالثقــة يف حتديــد هويــة املوقــع ومهــا التوقيــع أنــمــن  ناهنــاك نوعــ أنال إ

ل يتميــز و قــرتن بالبطاقــة املمغنطــة، والتوقيــع الرقمــي القــائم علــى آليــة التشــفري، فــاألبــالرقم الســري امل

بــرقم ســري وبطاقــة  هانــالقرت والثقــة وذلــك  ناوتــوفري قــدر كبــري مــن األمــ ،بســهولة وبســاطة منظومتــه

كمــا يتميــز أيضــا بقــدرة   ،القــانوينخاصــة إلمتــام التصــرف  قانونيــةة، كمــا تتبــع فيــه إجــراءات إلكرتونيــ

  .2ضياعه أولتقنية املستعملة بالسيطرة على الرقم السري يف حالة سرقته ا

ة وهو التوقيع الرقمـي، وخاصـة اإللكرتونييف املعامالت  ااستخداموهو األكثر  الثاينأما النوع 

فالعـام  يســتخدم للتعريــف  -املفتـاح العــام واملفتـاح اخلــاص -ناعلـى مفتاحــ هالعتمــاد،منـه الالمتاثلي

ة من جهـة خمتصـة  تـربط بـني املفتـاح العـام وهويـة إلكرتونيحيث يقرتن بإصدار شهادة  ،ع�وية املوق

ة، ومــا يزيـــد مــن موثوقيــة التوقيـــع الالمتــاثلي هـــو اإللكرتونيـــواخلــاص يســـتعمل لتوثيــق الوثيقــة  ،املوقــع

ــــر مفاتيحــــه ســــتحالةا ــــة معقــــدة، حيــــث يشــــتق�ــــأل ،تزوي ــــتم بعملي ىل بطريقــــة و مــــن األرقــــام األ ناا ت

احملـرر، مـن خـالل قيـام الطـرف املرسـل إليـه    بيانـاتل اخـرتاقأي  اكتشـافارزمية، كما ميكـن مـن خو 
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 املخــــزن يف جهــــاز اإللكـــرتوينوبــــني احملــــرر   ،املتلقـــى اإللكــــرتوينبعمليـــة حتقيــــق بــــني ملخـــص احملــــرر 

  .1املرسل

 امااللتز التعبير عن إرادة الموقع بقدرة التوقيع اإللكتروني في  -  الثانيالفرع 

  :بمضمون المحرر

قــادر علــى حتديــد إرادة  اإللكــرتوينالتقنيــات احلديثــة والفائقــة الدقــة جتعــل التوقيــع يف الشــكل  

كنظريه اليـدوي   اإللكرتويناملوقع، وبصورة قد  تتفوق على قدرة التوقيع اليدوي على ذلك، والتوقيع 

بوســـائل  اإلرادةد التعبـــري عـــن التشـــريعات مل  تقيـــ أن، حيـــث اإلرادةوســـيلة مـــن وســـائل التعبـــري عـــن 

النتيجـــة املرجـــوة وهـــي الرضـــا  وحـــىت األفعـــال  إىلبكـــل وســـيلة تـــؤدي  حتمـــا  اعرتفـــتحمـــدودة، بـــل 

  .2يعترب قبوال ضمنيا القانونيةضاع و السلبية مثل السكوت يف كثري من األ

سـتعملة الوسـائل والتطبيقـات التقنيـة امل  أنحيـث  ،من أهم هـذه الوسـائل اإللكرتوينوالتوقيع 

جتعـــل مـــن القـــدرة علـــى حتديـــد إرادة  ،ة كـــالتوقيع البيـــومرتي والرقمـــياإللكرتونيـــيف بعـــض التوقيعـــات 

مـــع وجـــود خاصـــية  التزييـــف أوجمـــال �ـــا للتالعـــب  ال إذاالشـــخص املوقـــع  مؤكـــدة  بشـــكل كبـــري 

  .التشفري باملفاتيح والرقم السري

قدرته على أداء هذه الوظيفـة حيـث نصـت ب اإللكرتويناملشرع اجلزائري  للتوقيع  اعرتفوقد  

 اإللكــرتوينيســتعمل التوقيــع  "ه أنــعلــى  15/04 اإللكــرتوينالتوقيــع والتصــديق  قــانونمــن  6املــادة 

، واملقصـود هنـا هـو التوقيـع "اإللكـرتوينلتوثيق هوية املوقع وإثبات قبوله مضمون الكتابـة يف الشـكل 

ه حســب املشــرع اجلزائــري أنــ تشــريعات أخــرى، حيــث يف أو احملمــي املتقــدم أواملعــزز  أو ،املوصــوف

  .15/04القانونمن نفس  8صت عليه املادة نا وهو م 3هو الوحيد الذي مياثل التوقيع املكتوب

  :إثبات سالمة محتوى المحررقدرة التوقيع اإللكتروني على - الفرع الثالث

  ا يعترب قرينة على سالمةمنإ ،يضفي حجية على سالمة احملرر وصحته ، الاإللكرتوينالتوقيع   

                                                 
  .89ص نفس املرجع السابق،ربضي،  غسانعيسى - 1
  .175ص،املرجع السابق  ،دراسة في التشريع األردني اإللكترونيتوقيع حجية ال فياض القضاة،.د ،غازي أبو عرايب - 2
  .75ص  ، مرجع سابق ،سعدي الربيع - 3
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ه حـىت أنـحيـث  مضمون احملرر، وعدم العبث واملساس مبضمونه، وهذه القرينة ميكن إثبات عكسـها

ه مــن املمكــن أنــالتوقيعــات املؤمنــة واملشــفرة ف اســتعمالولــو ثبتــت ســالمة وصــحة احملــرر، مــن خــالل 

  .1تيهصور ه والطعن يف نكما ميكن بطال  اإللكرتوينإثبات عدم حجية احملرر 

وأكد املشرع الفرنسي على إلزامية قدرة التوقيع على ضمان سالمة حمتوى احملرر حيث كانـت 

تـــنص علـــى   32016/ 131مـــن القـــانون املـــدين الفرنســـي امللغـــاة مبوجـــب االمـــر 13162املـــادة 

 التوقيــع اإللكــرتوين يف تــأمني احملــرر وضــمان ســالمته، وبعــد تعــديل القــانون املــدين افرتاضــية موثوقيــة

والـيت افرتضـت موثوقيـة وسـيلة انشـاء   13674ويف املـادة  2016/ 131الفرنسي مبوجب  األمـر 

ه أنـــا فإلكرتونيـــ كـــانومـــىت  " أنعلـــى التوقيـــع االلكـــرتوين يف تـــأمني احملـــرر االلكـــرتوين حيـــث نصـــت  

  هالــذي متنحــ ناالتوقيــع بالتصــرف املعــين ويكــون األمــ ارتبــاطيتمثــل يف وســيلة تعريــف مأمونــة تؤكــد 

وحتقـــق حتديـــد شـــخص  اإللكـــرتوينالتوقيـــع  إنشـــاءمت  إذاهـــذه الوســـيلة مفرتضـــا مـــامل يثبـــت العكـــس 

  .5"سالمة التصرف ضمن الشروط احملددة مبرسوم من جملس الدولة ضمانوأمكن  ،املوقع

 األرديناملعــامالت  قــانونف د مــن /15املــادة  وهــو مــا افرتضــه أيضــا املشــرع األردين بــنص        

 ارتــــبط إذا -د:...تــــوافرت فيــــه الشــــروط التاليــــة جمتمعــــة إذاحمميــــا  اإللكــــرتوينتــــرب التوقيــــع يع" علــــى

بعـد توقيعـه دون  اإللكـرتوينبصورة ال تسمح بإجراء تعديل علـى ذلـك السـجل  اإللكرتوينبالسجل 

  . "إحداث تغيري على ذلك التوقيع 

لســــنة  01نون االحتــــاديف د مــــن القــــا 17وهــــو مــــا أكــــد عليــــه املشــــرع اإلمــــارايت يف املــــادة 

يعامـل التوقيـع علـى أنـه توقيـع إلكـرتوين حممـي إذا كـان مـن املمكـن  - "حيث نصت علـى  2006

منصوص عليها يف هذا القـانون أو معقولـة جتاريـا , التحقق من خالل تطبيق إجراءات توثيق حمكمة

                                                 
  .101ص ،مرجع سابق ،يوسف أمحد النوافلة - 1

2 - Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 JORF 14 mars 2000. 
3 -Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, 
du régime général et de la preuve des obligations. 
4 . "Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification 
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est 
présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du 
signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat." 

  .121ص،مرجع سابق منية مشاش،. 5

."  
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ويــرتبط  -د... :هفيــ ومتفــق عليهــا بــني الطــرفني مــن أن التوقيــع اإللكــرتوين كــان يف الوقــت الــذي مت

حبيـث إذا  ،بالرسالة اإللكرتونية ذات الصلة به بطريقة توفر تأكيدا يعتمد عليه حـول سـالمة التوقيـع

  ".مت تغيري السجل اإللكرتوين فإن التوقيع اإللكرتوين يصبح غري حممي

  ويناإللكـرت التوقيع  والتصـديق  قانونمن  6ف   7نصت املادة أما بالنسبة للمشرع اجلزائري 

  مرتبطا  ونـــــــــيك أن " أنه ـــــــاملوصوف يتطلب في اإللكرتوينع ــــــــالتوقي أنعلى  اجلزائري 15/04

   ." بيانات�ذه ال حقةاللااخلاصة به، حبيث ميكن الكشف عن التغيريات  بياناتبال

الوسـائل  تخداماسـتظهـر مـن خـالل  ،يف احملافظـة علـى سـالمة احملـرر اإللكرتوينفأمهية التوقيع 

حـــروف، ومقارنـــة  إىلوترميـــز احلـــروف وفـــك الرمـــوز  ،املفـــاتيح الرقميـــة باســـتعمالاحلمائيـــة كالتشـــفري 

النتــائج  بــني املرســل واملرســل إليــه ومــدى مطابقــة الرســائل املرســلة، ممــا يتــيح التأكــد مــن عــدم وجــود 

 يــة عاليــة قــد الاصــوره محيــوفر يف بعــض  اإللكــرتوينتعــديل يف احملــرر، وبــذلك فــالتوقيع  أوتالعــب 

  .1يوفرها التوقيع اليدوي

ونـــرى أن مســـألة  مـــدى قـــدرة التوقيـــع اإللكـــرتوين علـــى تأكيـــد ســـالمة احملـــرر املوقـــع رغـــم أن 

القـــانون نظـــم الوســـائل التقنيـــة الفعالـــة واملؤمنـــة إلنشـــائه ، ال ميكـــن للتشـــريع اجلـــزم �ـــا أو نفيهـــا الن 

مسألة قدرتـه علـى محايـة احملـرر هـي مسـألة تقنيـة حبتـة ترجـع إىل التوقيع اإللكرتوين ذو طبيعة رقمية و 

  .مدى فعالية وجودة التقنية املستخدمة يف إنشائه

  المطلب الخامس 

  اإللكترونيوتحديات التوقيع  مزايا

 ثــر يف  تغيــري إســرتاتيجيات املبــادالت التجاريــةلــه األ كــانة  اإللكرتونيــالوســائل  اســتخدام إن  

الفــرع (هــدافحتقيــق بعــض األ إىل اإللكــرتوينالنظــام  إىلالنظــام التقليــدي حيــث أدى التحــول مــن 

 انتمــــائو ت تعتــــربا مطلبــــا للتقليــــل مــــن الســــلبيات الــــيت أثــــرت ســــلبا علــــى ســــرعة كانــــوالــــيت   ،)األول

  .)الفرع الثاني (، مما جعل البدائل التكنولوجيا أمام حتديات كربى املبادالت التجارية  من قبل

                                                 
  .102، صسابقلنوافلة، مرجع يوسف أمحد ا - 1
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  : اإللكترونيالتوقيع  يامزا-ل و الفرع األ

 علــى إثــر الســلبيات واإلشــكاالت  الــيت أثارهــا التوقيــع التقليــدي مــن تعرضــه للتزييــف والتزويــر  

 ونظــرا  ،يف املبــادالت التجاريــة نااملتطلبــ االئتمــانو ممــا حيــول دون تــوفري الســرعة  ،اإلجــراءاتوبطــئ 

 تسـتخدم توقيـع بـديل اسـتحداثكـرة حنـو الف تاجتهـالرقمية  التكنولوجيا ستعمالالة يجيابثار اإللآل

 األهــدافهــداف املرجــوة للتغلــب علــى ســلبيات التوقيــع التقليــدي ومــن أهــم فيــه الرقميــة  وحتقيــق األ

 )ثانيــا(كمــا يضــمن التوقيــع اإللكــرتوين توثيــق الرســائل التجاريــة ،)أوال(توســيع التجــارة اإللكرتونيــة :

  .)ثالثا(وحتديد وتأكيد شخصية املوقع 

   :ةاإللكترونيتوسيع التجارة -أوال 

إبرام  حتقق مبدأ السرعة يف ،وأدائه لوظائفه بالصورة املطلوبة اإللكرتوينالتوقيع  استعمالتوسيع      

اء املعـامالت �ـإاملصـاريف، وزيـادة األربـاح ب واختـزالربـح الوقـت  إىلمما يـؤدي  ،املعامالت التجارية

لتجـار القيـام  بعـدد عمليـات جتاريـة يف وقـت وجيـز والتفـرع مما يتـيح للمتعـاملني وا ،قات وجيزةأو يف 

فبتحقيق ذلك جيعل املتعـاملني والتجـار والـراغبني يف إبـرام  ،وبذلك زيادة ربح أكرب ،لعمليات أخرى

 اســـتخدامهـــذه التقنيـــة، وبـــذلك يـــتم توســـيع نطـــاق  اســـتخدام إىلعمليـــات البيـــع والشـــراء اللجـــوء 

 قـواننيإصـدار  إىلعلى ذلك تسارع الكثـري مـن الـدول ومنهـا العربيـة  كرب دليلأة و اإللكرتونيالتجارة 

  .ولوائح لتنظيم هذه الطريقة ملمارسة التجارة 

   :ةاإللكترونيضمان توثيق الرسائل -ثانيا 

ا عادة ما تكون مدجمة ببعض الشـفرات تسـمى عمليـة أ�ا فإلكرتونيرسالة موقعة  إنشاءعند  

 إنشـاءالتوقيـع الرقمـي وتـتم عـن طريـق  إنشـاءوتسـتخدم عنـد بدايـة  ،)اهلـاتش(اإلدماج هذه بوظيفـة 

متثيل رقمي على شكل قيمـة رقميـة، عـادة تكـون هـذه القيمـة أصـغر مـن قيمـة الرسـالة ويـتم وضـعها 

تغيــري  إىلبطريقــة جتعــل إي تعــديل �ــا يــؤدي  ،يف �ايتهــا وتكــون مدجمــة �ــا أوإمــا يف بدايــة الرســالة 

مت الـتمكن مـن معرفـة قيمـة  أنوحـىت  بيانـات،رسـالة ال إنشـاءبدية عند  تسا�ااحقيمة اهلاش اليت مت 

 .1ىل نظرا لتغريهاو ه يصعب كشف قيمة اهلاش األأنة فالثانياهلاش 

                                                 
بدون رقم  ،القاهرة مصر ،، دار النشر للجامعاتفي العالم العربي اإللكترونيالتسويق  ،خالد بطي الشمري. أ ،مروة الشبل - 1

  .188، ص2012طبعة سنة 
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قدر مـن الثقـة ملختلـف  ضمانل ،تستهدف توفري مستوى آمن اإللكرتوينمنظومة التوقيع  "إن

ــــــادل  ــــــة التب ــــــزالواالواحلفــــــظ  اإللكــــــرتوينالعناصــــــر املشــــــاركة يف عملي ــــــل  خت  بيانــــــاتلل األمــــــدالطوي

مســــتوى  إىل اإللكـــرتوينيصــــل معـــدل الثقـــة يف التوقيــــع  أنة، وبفضـــل هــــذا املنـــاخ ميكـــن اإللكرتونيـــ

  .1"املستندات الورقية لخالمتطابق متاما مع املعدل  الذي ميكن حتقيقه من 

  :لموقعا لشخصية اإللكترونيتوثيق التوقيع  - ثالثا 

 والــذي يعتمــد علــى تقنيــة التشــفري ،وخصوصــا التوقيــع املوصــوف اإللكــرتوينوقيــع يــوفر الت       

مــن خــالل مراحــل  اإللكــرتوينبــأطراف العالقــة، فظهــور التوقيــع  نااحني العــام واخلــاص املرتبطــتــاملف

ذلـك  إنكـارميكـن  وال ،ه مت مبوافقتـهأنـه حتديـد لشخصـية الشـخص املوقـع و أنـالعالقة التعاقديـة يعـين 

، إذ أن كـــل اســــتعمال  2منحـــه لشــــخص آخـــر أوالـــة ضـــياع  مفتـــاح التشــــفري اخلـــاص بـــه يف ح إال

للمفتاح اخلاص يفرتض أن يكون من طرف املوقع أو من ينوب عنـه قانونـا وكـل تصـرف يـنجم عـن 

  .استعمال هذا املفتاح يرتتب عنه مسؤلية صاحب املفتاح املوقع عن أي ضرر يلحق بالغري

  :اإللكترونيي  يواجهها التوقيع التحديات الت- الثانيالفرع 

، وتأسيسـه علـى وسـائل رقميـة يواجـه حتـديات كبـرية يف اإللكـرتوينالطبيعة اخلاصة للتوقيـع  أن

الرقميــة، ومــا يطــرأ عليهــا مــن  التكنولوجيــامــدى تأديتــه دور التوقيــع اليــدوي العــادي بــالنظر لطبيعــة 

 تشــــارانو البــــاحثني واملبتكــــرين مــــن جهــــة  احملرتفــــني يف هــــذا ا�ــــال، و  تشــــارانو  ،متجــــددة ابتكــــارات

جهزة وبرامج املسـتخدمني مـن أل واخرتاقمن فريوسات وقرصنة  ،ة الغري مشروعةاإللكرتونيعمال األ

  من هذه األعمال ) أوال(مما يضع التوقيع اإللكرتوين أمام حتدي تأمني أنظمة املعلومات جهة أخرى

  لكرتونية وهو حتدي آخر للتوقيع اإللكرتوين يرجى منهواليت زعزعت ثقة املتعاملني يف املعامالت اإل

  .)ثالثا(، وكذا  أهم حتدي وهو قدرته على حتديد أهلية املتعاقد )ثانيا(تعزيزه 

  

   

                                                 
  .2 ص ،مرجع سابق ،أمحد فرج أمحد - 1
  .187.188ص ،أعاله خالد بطي الشمري ، املرجع. أ ،مروة الشبل - 2
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  :المعلوماتمعالجة  تأمين أنظمة  مدى القدرة على   -أوال 

غــراض تصــل تســتخدم أل أناملعلومــات يف بدايــة ظهورهــا مل يكــن يتصــور  معاجلــة  ظمــةأن أن       

بدايـــة  أنحيـــث  ،مســـتوى �ـــذا احلجـــم الـــذي نلحظـــه حاليـــا  إىل اناألمـــمتطلبـــات درجـــات  فيهـــا

 أو ) Domain Name Server ) 1(DNS("ت بنظـام يـدعى كانـ اإلنرتنـتالرتاسـل عـرب شـبكة 

ة طــخطــار احمليوســيلة غــري آمنــة، فمــن األ ناآلحــد  إىلخــري الــذي يعتــرب النطــاق هــذا األ اســمخــادم 

واملعلومـات واملواقـع املتاحـة  بيانـاتعلـى ال 2ة ظهـور اهلجـوم بالفريوسـاتاإللكرتونيـ االتصالل بوسائ

خـرى جهـزة األاأل إىل، كمـا ظهـرت أيضـا الـربامج اخلبيثـة املسـاعدة علـى الولـوج اإلنرتنـتعرب شـبكة 

 ة جـــرائمنـــاوالـــيت تـــدخل يف خ)  اإللكـــرتوين خـــرتاقاال(دون إذن مـــن صـــاحبها مبـــا يســـمى مبصـــطلح 

ة مـن خـالل منظومـة التوقيـع اإللكرتونيـوظهـر أيضـا التعـدي علـى اهلويـة  الكومبيوتر العابرة للحـدود،

 .3ةاإللكرتوني، والدخول إليه والعبث بالرسائل اإللكرتوين

 ه الأنة، يوحي إلكرتوني، ووجوده ضمن املستند على دعامة اإللكرتوينوتركيبة وطبيعة التوقيع 

  التوقيع واكتشافظمة املعلومات  أن اخرتاقيتم  أنإذ ميكن كما أسلفنا ات املطلوبة ضمانحيقق ال

  

                                                 
املوجود يف قاعدة البيانات املوزعة على  (Domain Name) وهو نظام يقوم بتخزين املعلومات املتعلقة بأمساء النطاق( - 1

من خالل   www.google.com بأمساء النطاقاتن املرتبطة، فمثال عند كتابة عناوينبربط املعلومات وال DNSاإلنرتنت، ويقوم ال

على ترمجة أمساء النطاق  DNS ومبعىن آخر يعمل، 74،125،224،72 بإرجاع إسم النطاق وهو DNS ـ رابط اإلنرتنت يقوم ال

، موقع موضوع، مت االطالع https://mawdoo3.com وسام طالل، منقول عن ، IP Address)(عناوينمن الكلمات إىل ال

  .22:00عة ، على السا15/02/2019:على املوقع بتاريخ 
للتجسس على أجهزة  أوقد تكون ملنع احلاسوب من العمل بصورة جيدة  ،غراض غري شرعيةتصمم  أل ،هي برامج صغرية احلجم-2

ة اإللكرتونيتصيب مجيع امللفات  ،مج نفسها مع برامج أخرىد أونسخ نفسها يف أماكن عديدة  الربامجهذه  فباستطاعةأخرى،  

 بياناتحىت امللفات اخلاصة بنظام التشغيل، تسبب أضرار كبرية للكمبيوتر حيث بواسطتها ميكن إتالف ال ،اخلاصة جبهاز الكومبيوتر

 ،إتالف القرص الصلب للكومبيوتر إىلتؤدي  أنواع خطرة جدا وميكن نقراص، وبعض األوامللفات احملفوظة، وميكنها  توقيف تشغيل األ

   ،موقع عامل الكومبيوتر ،الفيروسات وأنواعها ،د مصطفىتعطيله بصفة �ائية، نقال عن أمح إىلمما يؤدي 

http://www.computer wd.com - ، 22:33، على الساعة 15/02/2019:  ،تاريخ االطالع على املوقع.  
3
  .3ص ،مرجع سابق ،أمحد فرج أمحد - 
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ودون موافقة صـاحبه، ممـا جيعـل مصـداقية التوقيـع  ،1قانونيةيف أعمال غري  هاستخدامو وفك شفرته  

  .وقوته الثبوتية على احملك اإللكرتوين

 تيجي حيتـللذلك  فقد أضحت سياسـة تـأمني أنظمـة املعلومـات ضـرورة ملحـة، وعامـل إسـرتا

ومؤسســـا�ا املعلوماتيـــة، حيـــث أنـــه علـــى  املقارنـــةأولويـــة قصـــوى علـــى املســـتوى الـــدويل والتشـــريعات 

وكالـة الشـبكة (إنشـاء  2003األورويب، ولتدعيم ثقافـة تـأمني املعلومـات مت يف نـوفمرب عـام الصعيد 

                                                 
حيـث أعلنـت ، 2008سـنة  االئتمـاننة بطاقـات يعرف بأكرب عملية لقرص ما  ،اإللكرتوينومن أمثلة جرائم  االستيالء على التوقيع  - 1

يف تـــاريخ الواليـــات  األكـــربا أ�ـــب األمريكيـــةوصـــفتها وزارة العـــدل  اإلنرتنـــت،أكـــرب عمليـــة قرصـــنة عـــرب  اكتشـــافعـــن  الســـلطات األمريكيـــة

 ناآخـر  ناوشخصـ عـام 28مليون بطاقة بنكية، من طرف شاب يبلغ من العمر 130أكثر من  بياناتعلى  ستيالءاالاملتحدة، حيث مت 

، ومل تستطع السلطات األمريكية اكتشاف هويا�م الستخدامهم تقنيات تشفري جد متقدمة، وقـد كـان املتهمـون ميارسـون هـذه من روسيا

، حيــث كــانوا يرســلون البيانــات املســروقة إىل خــوادم حاســوب يــديرو�ا منتشــرة يف دول خمتلفــة، وكــان مــن بــني 2006العمليــات مــن ســنة 

وهـأنفورد بـراذرز، وقـد اسـتعملوا يف ) وسيفن اليفن(،)هارتالند بامينت سيستمز (العملية   عدد من الشركات من بينها شركة  ضحايا هذه

عمليـات القرصــنة هـذه تقيــة عاليـة جــدا متمثلــة يف اخـرتاق نظــام احلمايـة للبيانــات املتمثــل يف اجلـدار النــاري الـدفاعي للحواســيب،  والــذي 

الرقميـــة لبطاقـــات االئتمـــان، حيـــث حولـــت هـــذه البيانـــات إىل  خـــوادم أخـــرى يف واليـــات أمريكيـــة ودول أخـــرى   حيمـــي بيانـــات  األنظمـــة

منقــول عــن طــارق إنكــاري  مــن .كأوكرانيــا وهولنــدا، وهنــاك مت حتويــل األمــوال مــن حســابات الشــركات واألشــخاص إىل حســابا�م اخلاصــة

  .22.13، على الساعة 27/02/2018يخ مت االطالع املوقع بتار  https://www.dw.com/arموقع 

ويف قضـية أخــرى كشــف حتقيــق للشــرطة الربيطانيـة عــن مصــنع ســري ضــخم لتزويــر البطاقـات البنكيــة وبطاقــات االئتمــان يــديره روســيان، . 

لدقـة، قريبــة ويعتـرب أكـرب مصــنع مـن نوعـه يف أوروبــا، حيـث اسـتطاعت هــذه العصـابة  تقليــد وحماكـاة بطاقـات ائتمــان أصـلية بصـورة فائقــة ا

جدا جدا من األصلية، حبيث متكنوا بواسطتها جتاوز كل أنظمة احلماية اإللكرتونية، فتمكنت هذه العصابة من سـرقة وحتويـل أمـوال تقـدر 

ألــف جنيـــه إســـرتليين، بواســـطة أجهـــزة متطـــورة، تتضـــمن أختـــام اهلولــوجرام مســـتوردة مـــن روســـيا،  حيـــث متكنـــت مـــن استنســـاخ  200ب 

كاملة املواصفات ومقلدة برباعة وتطابق كبـريين، يسـتحيل كشـف تزويرهـا، ومـن بـني بطاقـات االئتمـان الـيت وقعـت ضـحية   بطاقات ائتمان

 5التزويــر، كانــت بطاقــة الفيــزا كــارد وأمكــس وماســرت كــارد،و كــان مقــدر للخســائر الــيت ميكــن أن يتكبــدها القطــاع املصــريف إىل أكثــر مــن 

  .68عبد احلميد، مرجع سابق،صثروت . عن د.ماليني جنيه إسرتليين

سـنة، املتخـرج مـن جامعـة بـاب  28ومن قضايا القرصنة واالخـرتاق مـا يعـرف بقضـية القرصـان اجلزائـري محـزة بـن الج،  والبـالغ مـن العمـر 

مكتــب  قراصــنة يف العــامل، وقــد ســطا حســب 10الــزوار للعلــوم والتكلنوجيــا بشــهادة مهنــدس يف اإلعــالم اآليل،  والــذي يعتــرب مــن أخــرت 

حسـابا بنكيـا، عـن طريـق اخـرتاع وتطـوير فـريوس يعـرف   217علـى )   BX1(التحقيقات الفيدرايل األمريكي الذي كان يرمز له باسم 

مليـار دوالر، يقـال أنـه وزع  3.4واستعماله يف عمليات االخرتاق مع شريكه الروسي،حيث جىن  ثروة تقدر ب ) SPYEYE (باسم 

مجعيــات خرييــة فلســطينية ومجعيــات خرييــة يف أفريقيــا ودفــع كفــاالت بعــض اجلزائــريني احملبوســني يف ماليزيــا، مليــون دوالر علــى  280منهــا 

تسبب يف إفالس بعض الشركات وأخرتق مواقع ملؤسسات إسـرائيلية وأوروبيـة وبنـوك ماليزيـة، ورفعـت بعـض البنـوك األمريكيـة الـيت تكبـدت 

مـن طـرف الشـرطة التايالنديـة، عنـدما   2013قضية ضد بن دالج، أعتقل يف سـنة  225خسائر فادحة جراء اخرتاق أنظمتها أكثر من 

سـنة سـجنا،  15حكمـا عليـه ب 2016كان متوجها إىل مصر، بعـد أن كـان حمـل حبـث مـن األنرتبـول أصـدرت حمكمـة أمريكيـا يف سـنة 

https://middle-أون اليــن ميــدل إيســت : نقــال عــن موقــع .ســنوات ونصــف ســجنا 9ب) أونــدرياف بــأنني( وحكــم علــى شــريكه 

online.com-east،  11:40، على الساعة 27/02/2019تاريخ زيارة املوقع يوم.  
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 European Network and Information) (ENISA ))األوروبيـة وأمـن املعلومـات

Security,  Agency)   ويف فرنسا و�دف دعم منظومة اجلمهورية الرقمية قـدم رئـيس الـوزراء ،

، حيــث مت التأكيــد RE/SO 2007) (، مبــا يســمى خبطــة 2002نــوفمرب   12الفرنســي يف 

، وكــان القــانون اخلــاص اإللكــرتوينالشــروط الــيت تضــمن الثقــة يف التبــادل  فيهــا علــى ضــرورة وضــع 

 .1األساسية هلذا الربنامج أحد احملاورباالقتصاد الرمسي، 

  :اإللكترونيالثقة في المعامالت  تحدي  -ثانيا 

حيــث  ،ظمــة التجــارة الرقميــةأنحتــديات يف كســب ثقــة املتعــاملني ب اإللكــرتوينيواجــه التوقيــع 

جيــب حتقيــق عــدة عوامــل تســاهم يف زيــادة الثقــة يف هــذا النــوع مــن املعــامالت وتأمينهــا مــن املخــاطر 

موثوقيتــه  افــرتضحيــث  ،باملوثوقيــة اإللكــرتوينالفرنســي للتوقيــع  القــانون اعــرتفوقــد  ،حتــيط �ــا الــيت

 املؤرخ يف  1416/2017ىل من املرسوم و ادة األـــــــوذلك من خالل نص امل ،ســــــحىت يثبت العك

 ة على أسســـــــــــــــــــاإللكرتونياقد يف املعامالت ـــــــوتقوم ثقة املتع ،السالف الذكر 2017سبتمرب  28

  :منها

  :الخصوصيةتحدي القدرة على الحفاظ على   - 1

 يـة الولـوج إليـه فقـطكانإم قتصـاراو ل اآلخـرين و ابعيدا عـن متنـ اإللكرتوينوهي  إبقاء املستند        

 اإللكــرتوينوقــد أعــرتف للتوقيــع  ،مــن أشــخاص وبــرامج وأجهــزة االتصــالاملشــاركة يف  األطــرافعلــى 

  على أسلوب التشفري هالعتمادنظرا  ،ةاإللكرتونيوالرسائل  بياناتة خصوصية الــــــــــــــقدرته على محايب

  .2واملفتاحني العام واخلاص

ويف اعتقادنــا أن التوقيــع اإللكــرتوين يــوفر هــذه الوظيفــة بشــكل جيــد مقارنــة بنظــريه التقليــدي 

اية امللفـات بـرقم سـري، وأنظمـة التشـفري والرتميـز حيث توفر الوسائل اإللكرتونية ميزة التشفري أو مح

متوفرة ومتطورة بشكل دوري ، يصعب اخرتاقها  بل أن هناك مؤسسات أمنية تعمل يف هـذا ا�ـال 

  توفر برامج محاية ضد االخرتاق وبرامج التجسس ومن أمهها مؤسسة كاسربسكي آب الروسية، يف 

  وبـــــــــــة تعديله دون ترك أثر إال أنه حماولة ذلك متوفرةحني ان التوقيع التقليدي على الورق رغم صع

                                                 
1
  .3ص ،مرجع سابق ،أمحد فرج أمحد - 

2
  .3،4صاملرجع السابق،ص  نفس ،أمحد فرج أمحد - 
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  .للجميع عكس التوقيع اإللكرتوين احملفوظ على دعامة مشفرة ال ميكن الوصول إليه

  :واستقامتها بياناتوحدة التحدي ثبات  - 2 

  لفرتةصحة املعلومات املتبادلة  يف ا ضمانيزيد من  ،واستقامتها بياناتبوحدة ال االلتزام أن

  التدخل أوه مل يتم تعديلها أنو  ،من طرف املرسل إليه استقباهلاحني  إىلاليت ترسل فيها من املرسل 

 ة وذلــكاإللكرتونيــ بيانــاتدورا هامــا  يف ثبــات ووحــدة ال اإللكــرتوينفيهــا، وتلعــب تطبيقــات التوقيــع 

قـد  سـتقامةواالهذه الوحدة ، و اإللكرتوينالتغريات اليت قد تطرأ على احملرر  أوالتعديالت  باكتشاف

وقـدرة التوقيـع علـى القيـام  1الرجـوع إليهـا إىلوالـيت حيتـاج فيهـا  ،ستمراريتها طوال فرتة معينةايتطلب 

�ذه الوظيفة مرتبط أيضا بنوعية وجـودة احلمايـة املتـوفرة وضـمان عـدم إمكانيـة الوصـول إليـه إال ملـن 

  .خول له بذلك وحوزته على رمز التشفري

  إلزام اعتراف المتعاقد بتوقيعه وعدم القدرة على اإلنكار تحدي - 3 

 بيانـاتلرسـائل ال اسـتالمهم أوتـواقيعهم  إنكارميكنهم  ة الاإللكرتونيأطراف املعاملة  أنأي  

ا وعــدم تقابــل املتعاقــدين جيعــل الــبعض يشــكك يف مــدى إثبــات إلكرتونيــفطبيعــة التعامــل  ،املتبادلــة

غيابيــا عــن أعــني بعضــهم، جيعلــه ســهل   األطــرافتوقيــع  أنو  ،ملتعاقــدلشخصــية ا اإللكــرتوينالتوقيــع 

والـــذي يكـــون مبثابـــة ) اإللكـــرتوينجهـــة التصـــديق (دخـــول طـــرف ثالـــث يف املعادلـــة  أن، إذ نكـــاراإل

من أي طرف من  نكاراإلعب معها صظمة تشفري وأرقام سرية، يأنموثق للعملية والذي يعمل وفق 

ة حتفــظ ومشــفرة مبفــاتيح ينفــرد اإللكرتونيــ ينهماو وعنــهم رســائلهم تــواقيع أنحيــث  ،أطــراف العالقــة

  .2حبياز�ا أطراف املعاملة فقط

  :تحديد أهلية المتعاقد اإللكترونيقدرة التوقيع   -ثالثا

  أكثرة، من ـــــــــاإللكرتونيود ـــــــــــــــم يف إبرام العقـــــــــة املتعاقدين وأهليتهـــــــحتديد هوية وشخصي أن

   اإللكرتوين الطبيعة اخلاصة للعقد  أنإذ  ،ةــــــــــــــــودراسات معمق ،تزال حمل حبث املشكالت اليت ال

                                                 
  .4ص ،مرجع سابق ،أمحد فرج أمحد -  1
 ،فى القانون المصرى ةاإللكترونيالضوابط الفنية والتقنية إلضفاء ذات الحجية القانونية للتوقيعات هشام حممد عبد الوهاب،  - 2

  .22:16على الساعة  ،19/03/2019 ،، تاريخ االطالع على املوقعwww.ituarabic.org :عن موقع
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جيعـــل مـــن التأكـــد مـــن هويـــة املتعاقـــد،  مـــن أصـــعب  ،وعـــدم إحتـــاد املتعاقـــدين يف جملـــس عقـــد واحـــد

احـد، ال ثـار أي مشـكلة يف جملس عقـد و   األطرافاملهمات، ففي العقود العادية واليت جتتمع فيها 

 طلــب الوثــائق الثبوتيــة، كمــا ،أوفــيمكن لألطــراف التأكــد مــن هويــة بعضــهم الــبعض، مبجــرد املعاينــة

  .مت العقد بصفة رمسية أمام موثق إذاميكن ذلك 

  ة، واليت أصبحت متاحةاإللكرتونيلكن حالة التعاقد عن بعد وخصوصا عن طريق الوسائل   

مــن املســتخدمني القصــر واملــراهقني، والــذين يــرون يف هــذه الوســائل  ويســتعملها عــدد كبــري ،للجميــع

وقد يستعمل بعضـهم بطاقـة شـخص آخـر للقيـام  ،خرتاقواالفضاء خصب للهو والتسلية والقرصنة 

،  تســـتدعي الوقـــوف عنـــد مـــدى مصـــداقية العقـــود الـــيت يربمهـــا اإلنرتنـــتبيـــع علـــى  أوبعمليـــة شـــراء 

 بيانـاتف وسائل أخرى   حيث يصعب التحقق مـن الخل أوأشخاص خلف شاشات الكومبيوتر 

  .الشخصية اليت يقدمها املتعاقد، وخصوصا فيما يتعلق بسنه احلقيقي وأهليته

إعمـال نظريـة الظـاهر والتوسـع �ـا مـن العقـود العاديـة  ،1همحايـة للحقـوق،  يـرى بعـض الفقـو        

خص راشــد يف إبــرام عقــد شــراء مــع قاصــر بطاقـة  شــ اســتعمل إذاة، وبــذلك فــاإللكرتونيــالعقــود  إىل

وهـــو الشـــخص  ،ه تعاقـــد مـــع الشـــخص الظـــاهرأنـــحســـن النيـــة التمســـك ب كـــان إذاتـــاجر فللتـــاجر 

شكال إال وبالرغم من  عدم التمكن من  وضع وسائل تقنية رقمية حلسم هذا اإل ،صاحب البطاقة

كــاللجوء   ،املتعاقــد ات يف التأكــد مــن أهليــةضـمانتــوفر بعــض ال أنميكــن  احتياطيــةهنـاك وســائل  أن

وتسـلم  ،ةاإللكرتونيـجهات التصديق،  وهي جهات حمايـدة مرخصـة للتصـديق علـى املعـامالت  إىل

  .شهادات تصديق  تثبت التأكد من هوية املتعاقد كما سوف نرى الحقا 

 إىلاللجـــوء  إىلة التجاريـــة اإللكرتونيـــشـــكال قـــد تلجـــأ أيضـــا بعـــض املواقـــع ولتفـــادي هـــذا اإل 

  الذين يبلغون سن معينة  لألشخاصإال  ،بعدم القيام بعمليات على هذه املواقع ،تحذيريةالوسائل ال

  رهــــــــــــمناذج معينة تتطلب إدخال عم مبلءو وتلزم الشخص  ون سن أهلية التعاقد،ـــــــــــتك ا ماـــــــــغالب

                                                 

-
1
كوسام أمينة،  ،مشار إليه لدى66،ص2007 اإلسكندريةاجلديدة، ة، دار اجلامعة اإللكرتونيحممد حسني منصور، املسؤلية   

، كلية احلقوق ، جامعة باتنة ،العدد جملة الباحث للدراسات القانونية،الحديثة االتصالفي التعاقد عبر وسائل  األهليةخصوصية 

 .352،ص2015السادس ، جوان 
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  .1احلقيقي

    هأنحىت  معلومات مزيفة للموقع،إذ ميكن تقدمي  ،هذه الطريقة يف نظرنا غري جمدية أنإال 

ــــة توجــــد  ــــةإلكرتونيــــهنــــاك مواقــــع متكــــن مــــن فــــتح  حســــابات بريدي ــــد  أنحيــــث  ،ة ومهي الربي

للمتعاقـــد وبإتاحـــة هـــذه  اإللكـــرتوين ناالـــرابط الـــذي يكشـــف علـــى أساســـه العنـــو  كـــان اإللكـــرتوين

  .يقيةحتديد هويا�م احلق أو األشخاصاحلسابات الومهية أصبح من املستحيل تعقب 

املتعاقد، حيث حتتـوي  بياناتة واليت حتتوي على كافة اإللكرتونيالبطاقات  استخدام أنكما 

جـواز السـفر  أوواليت تستمد من الوثائق الثبوتية الرمسيـة كبطاقـة التعريـف   ،الشخصية بياناتالعلى 

 بياناتاذبة بالظمة محاية خاصة ضد التزوير والتقليد، حد من عملية التصرحيات الكأنوهي تتمتع ب

 .2حد ما إىلالشخصية 

  :وضعها للتحقق من أهلية املتعاقد ة اليت متاإللكرتونيومن الوسائل  

، أن مسـتعمله هـو والذي يؤمن عن طريـق مفـاتيح التشـفري العـام واخلـاص: اإللكترونيالتوقيع  -1

ت الشخصــية الــيت الشــخص احلقيقــي والــذي مت التفــاوض معــه، الرتبــاط التوقيــع اإللكــرتوين بالبيانــا

  .تقدم عند إنشائه

يكون متاحا إال لصـاحبها إال  واليت بدورها حتمل رقم سري أو كود ال:  ةاإللكترونيالبطاقات -2

رغـم ذلـك مل تسـلم هـذه البطاقـات مـن  ، إذا أطلع عليه الغري عمدا أو إمهاال أو رعونـة مـن مالكهـا

تقنيـات جديــدة للتأكـد مــن  اُسـتخدمتلــذا  الغـري مشــروع عـن طريـق تزويرهــا وتقليـدها، سـتخداماال

مييـل  إىل صـاحبها للتأكـد بأنـه هـو هوية حاملها وذلك بإرسـال كـود معـني عـن طريـق اهلـاتف أو اإل

  .من يستعملها

يعـود فعـال ملنتسـبه   اإللكـرتوينوهو تصديق جهات معينة على أن التوقيع : اإللكترونيالتوثيق  -3

  .االحق بالتفصيلوهو ما سنتطرق إليه 

  التبادل  اطـــــارس نشــــــــع واليت متـــــــــم التحقق من املواقــــــــــحيث يت: تقنية االستيثاق من المواقع-4

                                                 
 ،تيزي وزو ،خاص، جامعة مولود معمري قانونختصص  ،جستريمذكرة ما،صحة العقد المبرم عبر اإلنترنت ،يسأنمحيدي حممد - 1

  .43ص ،23/05/2016: تاريخ املناقشة  ،اجلزائر
  .45ص ،املرجع السابق  ،يسأنمحيدي حممد  - 2
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ــــة، حيــــث أن هنــــاك شــــركاتالتجــــاري ، ســــواءا للخــــدمات أو الســــلع لوضــــع حــــد للم  واقــــع الومهي

  تستعمل Cylink   ة وشرك Versign  و شركة  Intercleaمتخصصة يف هذا ا�ال مثل شركة   

  1.شهادة العمالء، وشهادة اخلادم للتعرف على هوية الشركات املزودة للخدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .360ص ، املرجع السابقكوسام أمينة،  - 1
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  :المبحث الثالث

  وقوتها في اإلثبات اإللكترونيصور التوقيع 

التوقيع كما تتعدد صور التوقيع العـادي بـني التوقيـع خبـط اليـد، والتوقيـع بالبصـمة أو اخلـتم، فـ

منهــا مــا تفرضــه طبيعــة املعاملــة كــالتوقيع البيــومرتي يف   لــه صــور عديــدة يضــاأ اإللكــرتوينيف الشــكل 

الوثائق البيومرتية ومنها ما خيتاره أو يتفـق عليـه املتعاقـدان لتوقيـع املعاملـة أو التصـرف القـانوين الـذي 

حســـــب التقنيـــــة مت بينهمـــــا، جتمـــــع بـــــني هـــــذه الصـــــور الطبيعـــــة اإللكرتونيـــــة الـــــيت متيزهـــــا ، وختتلـــــف 

بـني هـذه الصـور  ناحسب الطريقة اليت يتم �ا فتختلـف درجـة األمـو  )المطلب األول( خدمةاملست

 هلــذاحدثت أشــكال عديــدة ســتُ اف، هااســتخداموطريقــة   )المطلــب الثــاني (حســب جــودة التقنيــة

   :النوع من التوقيع سوف نستعرضها فيما يلي

  :المطلب األول       

  لتقنية المعتمدة في تكوينهحسب ا اإللكترونيصور التوقيع        

ومــن  هــذا التوقيــع  إنشــاءالوســيلة املســتخدمة يف  بــاختالف اإللكــرتوينختتلــف صــور التوقيــع 

، والتوقيـع البيـومرتي وهـو ) الفرع األول(أهم التواقيع اإللكرتونية التوقيع الرقمي، أو التوقيع املشـفر 

الفـــرع (،والتوقيـــع بـــالقلم اإللكـــرتوين ) يالفـــرع الثـــان(الـــذي مييـــز اخلصـــائص الفيزيولوجيـــة لإلنســـان 

،والتوقيع اإللكرتوين الديناميكي )  الفرع الرابع(، وكذا التوقيع باستخدام البطاقة املمغنطة )الثالث

  ).الفرع الخامس(يف البنك املباشر

  التوقيع الرقمي  - لو الفرع األ

املعلومــات املتصــلة  أو بيانــاتوهو جمموعــة مــن ال،ويســمى أيضــا التوقيــع القــائم علــى التشــفري 

 حـروف  أوهـو جمموعـة أرقـام  أو1منظومة مسـوغة يف صـورة مشـفرة، أو، بياناتمبنظومة أخرى من ال

                                                 
  .153ص ،مرجع سابق العبيدي، غامنأسامة بن - 1
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 1حبيــث ينفــرد بــه دون غــريه ،رقــم ســري معــني حيــدد شخصــية املوقــع أويــتم ترتيبهــا يف شــكل كــود 

  .التزييف أولتعديل وعدم تعرضها ل،حبيث ميكن املرسل إليه التأكد من مصدرها وسالمة مضمو�ا

 ISOالصادر عـن املنظمـة الدوليـة للمقـاييس  ISO-7489-بوحسب معيار إيزو رقم 

 ، مبــا ميكــن املرســلبيانــاتتشــفري وحــدة  أو، بيانــاتمتصــل بوحــدة  ناه بيــأنــ، فناواملتعلــق ببنيــة األمــ

  .2التحريفو والتحقق من سالمتها من التعديل  بياناتإليه من التعرف على وحدة ال

 والــيت حتــول احملــرر مــن ،معــادالت  لوغاريتميــة معقــدة ومفــاتيح ســرية  باســتخدامويــتم ذلــك        

مفـاتيح  باستخدامال بعد فك شفر�ا إفهمها،  أو قراء�ارسالة رقمية غري متاح  إىلالشكل الكتايب 

  .3هذا النوع من التوقيع إنشاءومثال عملية  رقمية،

هـذه  أن، فـبيانـاتيف شـكل رسـالة   اإلنرتنـتشـبكة  فالبائع الذي يعرض بضاعته من خـالل

ا �ــاحلــذف ذلــك أل أو، لكنهــا غــري متاحــة للتعــديل لقراء�ــا مســتخدمالرســالة تكــون متاحــة لكــل 

مشــفرة، مبفتــاح خــاص ميــنح للمشــرتي املوافــق، والــذي يقــوم بــالتوقيع عليهــا مبفتاحــه اخلــاص، ومــن 

الشـــكل الرقمـــي، مث يقـــوم  إىلكل املكتـــوب وحتـــول مـــن الشـــ  ،خـــاص تشـــفر الرســـالة برنـــامجخـــالل 

يتصـرف يف هـذا التوقيـع بالتعـديل  أنمصدرها مرفقة بتوقيعه يف ملف، وال ميكن للبـائع  إىلبإعاد�ا 

يــتمكن البــائع مــن قــراءة  وحــىتوالــذي يكــون حبــوزة املوقــع،  حيــوز املفتــاح اخلــاص، ه النــزالــة ألاإل أو

غالبا مــا تكــون ،ه املفتــاح العــام، عــن طريــق وســيط حمايــديرســل لــ أنالرســالة فعلــى املشــرتي املرســل 

، يـتمكن التشـفريبرنـامج  باسـتخدامو يرسـله لـه مباشـرة، وعـن طريـق هـذا املفتـاح  أو ،جهات التوثيق

ـــائع مـــن فـــك  شـــفرة الرســـالة املرســـلة يف  تشـــاراانكثـــر ة األاإللكرتونيـــوهـــذا النـــوع مـــن التواقيـــع ، 4الب

  .انوآموفره من ثقة املعامالت الرقمية، نظرا ملا ي

تقنية الرتميز وهو من علـوم الرياضـيات  باستعمالوينشأ التوقيع الرقمي ويتحقق من صحته،  

  صــلية صــور�ا األ إىلمث إرجاعهــا  ،رمــوز غــري مفهومــة إىلحتويــل الرســائل  هباســتخداميــتم  ،التطبيقيــة

                                                 
 ،االعمال،كلية احلقوق والعلوم السياسية قانونأطرحة دكتوراه علوم،  ،ة عبر اإلنترنتونياإللكتر التجارة  خملويف عبد الوهاب،- 1

  .208ص ،2011،2012 ،السنة اجلامعية جامعة احلاج خلضر باتنة،
  .153ص ،مرجع سابق العبيدي، غامنأسامة بن - 2

  .154ص  ،نفس السابقالعبيدي، غامنأسامة بن -  3.
  أ9سابق، ص مرجع ،خالد ممدوح إبراهيم - 4
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املفتــاح يســتعمل حيــث  ،اخلــاصيعــرف بــالرتميز باملفتــاحني العــام و  مــا اإللكــرتوينويســتخدم التوقيــع 

  .1األصليةلصور�ا  بياناتال رسالةوإعادة 

  :وسائل تشفير التوقيع الرقمي -أوال

  التشفري املتماثل والتشفري الغري متماثل: يعتمد التوقيع الرقمي  على نظامي تشفري ومها

فـردي والذي يعتمـد علـى مفتـاح :  )Chiffrement symétrique(نظام التشفير المتماثل -1

وهــذا املفتــاح عبــارة عــن معادلــة رياضــية بنظــام معــني يــتم  ،اإللكــرتويناملســتند  بيانــاتلفــتح وإغــالق 

 .2نص رقمي ذي رموز غري مقروءة إىل بياناتمن خالهلا حتويل ال

ويعتمد هذا النوع علـى نظـام  :)Chiffrement asymétrique(المتماثللنظام التشفير ا--2

و املفتــاح اخلــاص لفتحــه  اإللكــرتوين،غــالق احملــرر ملفتــاح اخلــاص  العــام إلمفتــاحني املفتــاح العــام وا

وقـد  ،األمريكيـةيف الواليـات املتحـدة  1976أخرتع هذا النظام عـام  ، وقدصليةهليئته األ سرتجاعاو 

 .3ةاإللكرتوني بياناتقبوال كبريا نظرا للفعالية الكبرية يف تأمني ال ىالق

لسـنة  15رقـم  القـانون  مـن  17ف الثانيـةيف املـادة  األردين املشـرع وقـد عرفـه  :لمفتاح العـاما-أ 

الرمـز الـذي ختصصـه أو تعتمـده جهـات التوثيـق "ه أنعلى  للمعامالت والتجارة االلكرتونية 2015

،  " االلكــرتوين  ملســتخدم شــهادة التوثيــق االلكــرتوين �ــدف التحقــق مــن صــحة التوقيــع االلكــرتوين 

"  9ف/2يف املــادة  04-15ئــري يف قــانون التوقيــع والتصــديق االلكرتونيــني كمـا عرفــه املشــرع اجلزا

بأنه عبارة عن سلسلة من االعداد تكون موضوعة يف متنـاول اجلمهـور �ـدف متكيـنهم مـن التحقـق 

، ومــا يالحــظ أن تعريــف املشــرع "مــن االمضــاء االلكرتونيــة وتــدرج يف شــهادة التصــديق االلكــرتوين 

ضــح مــن تعريــف املشــرع االردين، حيــث وصــف طبيعتــه واألشــخاص املــرخص اجلزائــري كــان أدق وأو 

 .هلم باالطالع عليه واهلدف منه

 أداة"ه أنعلى  التنفيذية الالئحةمن نفس املادة من  12عرفته الفقرة  :المفتاح الخاص -ب

                                                 
على الصعيد  اإللكترونيطرائق التوثيق والتوقيع  باستخدامالمسائل القانونية الخاصة ( ة اإللكترونيتعزيز الثقة بالتجارة  - 1

  .17ص ،التجاري الدويل القانونمم املتحدة نشرية جلنة األ ،)الدولي
  .67ص سابق، رجعم ،ربضي غسانعيسى  - 2
  .69ص ،ع السابقنفس املرج،ربضي غسانعيسى  - 3
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ة خاصــــة بصــــاحبها، تنشــــأ بواســــطة عمليــــة حســــابية خاصــــة وتســــتخدم يف وضــــع التوقيــــع إلكرتونيــــ

، أمـا املشـرع األردين فوصـفه "�ـا علـى بطاقـة ذكيـة مؤمنـة حتفـاظاال معلى احملـررات، ويـت ويناإللكرت 

على أنـه رمـز يسـتخدمه املتعامـل إلنشـاء توقيـع  2015لسنة  15من القانون  18ف  2يف املادة 

إلكـــرتوين يف معاملـــة أو رســـالة معلومـــات أو ســـجل إلكـــرتوين، ووصـــفه املشـــرع اجلزائـــري يف القـــانون 

بأنــه عبــارة عــن سلســلة مــن األعــداد حيوزهــا حصــريا "  8ف/2الســالف الــذكر يف املــادة  15-04

  ".املوقع فقط، وتستخدم إلنشاء التوقيع االلكرتوين ويرتبط هذا املفتاح باملفتاح العام

 أنواع التوقيع الرقمي -ثانيا  

  ومها للتوقيع الرقمي ناوهناك نوع ،خاصة باملوقع ويستأثر حبياز�ا وحده بياناتجمموعة من ال

  .و التوقيع الرقمي احملكم ،التوقيع الرقمي املباشر

وهـو الـذي يـتم بـني طـريف  :)Signature numérique directe(التوقيـع الرقمـي المباشـر-1

مـا بالتشـفري الكامـل أ ،هـذا النـوع مـن التوقيعـات إنشـاءالعالقة فقـط دون تـدخل طـرف آخـر، ويـتم 

تســـــمى ترميـــــز  ،التشـــــفري بطريقـــــة ترميـــــز خاصـــــة أواخلـــــاص للمرســـــل املفتـــــاح  باســـــتخدامللرســـــالة 

فطريقـة التوقيـع  ،املفتـاح اخلـاص للمرسـل كـذلك باسـتخدامللرسـالة ) code de hachage(التهشـري

املفتـاح العـام  باسـتخدام، وذلـك بيانـاترسـالة ال أواملباشر تعتمـد علـى تشـفري إضـايف آخـر للمحـرر 

 .1ك بني الطرفنياملفتاح السري املشرت  استخدام أو

 :التوقيع الرقمي المحكم-2

دعاء بضياع املرسل توقيعه باإل ينكر أنا غري آمنة حيث ميكن أ�يعاب على الصيغة السابقة 

رســــالة  أنمفتاحــــه اخلــــاص، وملعاجلــــة هــــذه املســــألة  ظهــــرت تقنيــــة التوقيــــع الرقمــــي احملكــــم، حيــــث 

وجهتهــا   إىلصــلها، الــذي يؤرخهــا مث يرســلها طــرف ثالــث للتأكــد مــن حمتواهــا وأ إىلترســل  بيانــاتال

علـى توابــع  بيانــاتاملرســل لتوقيعـه، ويعتمــد كشـف التزويـر والعبــث برسـائل ال إنكـاروهـو مـامينع معــه 

واحــد، وهــو عبــارة عــن رقــم ذا طــول  اجتــاهبالفــرم  أو، )الواحــد جتــاهالتوابــع ذات اال(رياضــية تســمى 

  .2ثابت

                                                 
  .76 ، ص2011 ، سنةاألوىل ، الطبعةمصر القانونية،الوفاء  ، مكتبةاإللكترونيفي التوقيع  الجديد، أمري فرج يوسف- 1
  .76.77ص ،املرجع نفسه أمري فرج يوسف، - 2
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قنيـــة التشـــفري ومفـــاتيح الكـــود الســـري مـــن أهـــم التقنيـــات ت اســـتخدامو  ويعتـــرب التوقيـــع الرقمـــي

كات بالذي توفره، حيث تعمل على نطـاق واسـع مـن قبـل الشـ ناا نظرا لقوة األماستخدامكثر واأل

  .الكربى والدول املتقدمة

  : كصورة من صور التوقيع اإللكتروني  التوقيع البيومتري -  الثانيالفرع 

ويقصـــد بـــه  العلـــم الـــذي  Biometries" ليـــزيجناإلكلمـــة بيـــومرتي مـــن املصـــطلح   شـــتقتا

   أووالصوت  وبصمة قرنية العني  األصابععن غريه، كبصمة  أنسأنيدرس اخلصائص اليت متيز كل 

 1شـخص شبكيتها، ومعامل الوجه وخطوط البشرة، وغريها من اخلصـائص الفيزيولوجيـة الـيت متيـز كـل

اآليل،ويـتم  اإلعـالمجهـاز  إىل بيانـاتإدخال العميل، عن طريق  أوويتم حتديد شخصية املستخدم 

 .2، والبنوك والشركات الكربىاألمنيةإعمال هذا التوقيع  غالبا يف ا�االت 

  ظمة البيومرتيةنمن طرف األ اعتمدتواليت  ،ويدخل ضمن هذا التوقيع عدة صور وأشكال 

، كمـا يـدخل أيضـا )ثانيـا( ت ، والتوقيع ببصمة الصو )أوال( وأمهها التوقيع بشبكية أو قزحية العني 

وببصـــمة األصـــبع اإللكرتونيـــة  )ثالثـــا( ضـــمن صـــور التوقيـــع البيـــومرتي التوقيـــع بتمييـــز مالمـــح الوجـــه

  .)خامسا( وتعترب أيضا ديناميكية خط اليد من صور التوقيع البيومرتي، )رابعا(

  : التوقيع بالمسح الضوئي لشبكية وقزحية العين-أوال

  .العني مث نظام مسح شبكية  ، كصورة من صور التوقيعمبسح قزحية العنيسنستعرض نظام التوقيع 

  :)Iris( التوقيع بقزحية العين-1

 إىلمعاملهــا وصـــفا�ا مــن شـــخص  واخــتالفنظــرا للطبيعــة البيولوجيـــة لشــبكية وقزحيــة العـــني 

  3ةكرتونيــاإللظمــة ناأل إىلظمــة التوقيــع واحلمايــة كمفتــاح الولــوج أنأغلــب الــدول يف  ااعتمــد�آخــر، 

                                                 
1 -D. Didier Gober Tet Etienne Montero , La signature dans les contrats et les paiements 
électroniques: l'approche fonctionnelle Publié au DA/OR, avril 2000, n° 53,P 6. 

  .82-81صص  ،مرجع سابق عمر أمحد العرايشي،- 2
3
ســجلت رمسيــا مــن  1987ويف عـام  ،مـن كتــاب جــيمس دوجــارت 1949عــام  األشــخاصظهــرة فكـرة بصــمة العــني لتحديـد هويــة  - 

ـــا مـــن العـــامل األمريكيـــانطبيبـــا العيـــون  )لـــومآرن ســـافيز ولينـــارد ف( نااألمريكيـــطـــرف  ملـــدرس جبامعـــة كامربيـــدح او   ليـــزيجناإل، حيـــث طلب

حيــث أخــذ صــور   حتــت احلمــراء، باألشــعةجهــاز حاســوب، وآلــة تصــوير  األخــري، إعــداد دراســة لبصــمة العــني، فاســتخدم هــذا نادوغمــ

مليـون عمليـة  30وأجـرى  ،رقميـة بيانـات إىلاسـوب مث حـول الصـور لأللياف العني العضلية وطريقة توزيعها، وعاجل هذه الصور جبهـاز احل

، ومت عــام 1994بصــفة رمسيــة عــام  بتكــاراالوســجل هــذا  ،فلــم جيــد أي تشـابه بينهــا ،وخصائصــهامقارنـة بــني  صــور لقزحيــات وصــفا�ا  
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ة العــني يف قــحيــث تتكــون قزحيــة العــني مــن جمموعــة مــن الثقــوب والشــقوق والــيت تتمركــز حــول حد

وحـــىت يف  ،حســـب الشـــكل والعـــدد واملســـافة الفاصـــلة بيـــنهم ،آخـــر إىلاملركـــز وختتلـــف مـــن شـــخص 

يف الصـــبغات امللونـــة  اخـــتالفه هنـــاك أنـــإال  ،بعـــض العيـــون قـــد تتشـــابه ناألـــو  أنظهـــر  أنو  ،اللـــون

شـخاص ميكن تطبيقـه علـى حالـة األ ه الأنئ أيضا، ومن بينها و اهذا النظام له مس أنلقزحية، إال ل

  املصـابني الـذين أتلفـت هلـم قزحيـة  أو ،املكفوفني الذين مل يتكـون لـديهم نسـيج للقزحيـة مـن الـوالدة

 حساســةا تعتمــد علــى أجهــزة دقيقــة و �ــأل ،وصــعوبة نقــل صــورة القزحيــة بــنفس دقــة الصــورة ،العــني

   .1السيارة أوها يف تشفري اهلاتف استخدامية كانوعدم إم

وســـتة  ئتنيامـــالقزحيـــة حتتـــوي علـــى  أنقزحيـــة العـــني ختتلـــف حـــىت بـــني التـــوائم ذلـــك  أنبـــل  

بواسـطة كـامريا رقميـة خاصة،توضـع علـى  ،وستني خاصية قياسية، ويـتم  التعـرف علـى بصـمة العـني

وحتفـظ ويــتم مقارنــة خصائصــها الفيزيولوجيــة  ،حيــة العــنيبعـد ثالثــة أقــدام،حيث يــتم أخـذ صــورة لقز 

مــع صــورة القزحيــة املخزنــة للموقــع، وتســتخدم هــذه الصــورة أيضــا يف األجهــزة األمنيــة يف  املطــارات 

هــذه الكــامريات  إىلفبنظــر املســافر  ،حيــث تثبــت كــامريات عنــد مــدخل قاعــات الــدخول والوصــول

ه املسـجلة عنـد بياناتـمـع   ،ا  ويـتم ختزينهـاإلكرتونيـيت تعـاجل صورة رقمية لقزحية العني وال التقاطيتم 

تعـاد نفـس العمليـة  وبقـراءة بصـمة عينـه والتحقـق منهـا  ،ه  وعند السفر مـرة أخـرىأناحلجز، حيث 

   .2يفتح له الباب ليتمكن من الدخول مباشرة

 أوم الســــن تتغــــري بتقــــد خــــرية ثابتــــة والهــــذه األ أن ،يــــا التوقيــــع مبســــح قزحيــــة العــــنياومــــن مز 

 اعتمـادهشـخص آخـر، ومـن مزايـا قزحية  قزحية شخص و وعدم  وجود أي تشابه بني ،الشيخوخة

أيضــا، فــال حيتــاج الفــرد إال لتقريــب عينيــه مــن  ســتخدامســهلة االو ا تــتم بدقــة عاليــة أ�ــ هــذه التقنيــة 

شـكل  أن،كمـا  معـدودة ألخـذ صـورة هلايناال ثو إمر العدسة مبسافة ثالثني سنتمرت، وال يستغرق األ

                                                                                                                                                    

وجي، والــيت تفرعــت منهــا مؤسســة  تأســيس مؤسســة مــن طــرف هــؤالء العلمــاء الــثالث تــدعى آيركســنان للعنايــة �ــذا النظــام التكلنــ 1995

نمذجـة  ،عـزة حـازم ذكـي .منقول عن. التكلنوجيا احلدقية واليت تعترب الرائدة حاليا يف جمال تطوير األحباث اخلاصة وتسويق املسح احلدقي

  .151ص، 2012،سنة 22، العدد ئيةاإلحصاا�لة العراقية للعلوم  ،نظام برمجي للتحقيق من الهوية عن طريق بصمة العين
  .15، صنفس  املرجع ،عزة حازم ذكي- 1
ب الشرعية وانالندوة العلمية اجل ،البصمة البصرية والصوتية ودورهما في اإلثبات الجنائي شرعا وقانوناعباس أمحد الباز، - 2

 لعربية للعلوم األمنية،جامعة نايف ا مركز الدراسات والبحوث، ،الوسائل العلمية احلديثة يف التحقيق اجلنائي ستخدامال القانونيةو 

  .5ص ،2007اململكة العربية السعودية،سنة  ،الرياض
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أشــهر مــن الــوالدة، ويثبــت يف الشــكل النهــائي بعــد ســنة  6احلدقــة ثابــت حــىت الوفــاة، فيتكــون بعــد 

والـيت يسـتوجب معهـا إعـادة تسـجيل  ،ال يف حـاالت خاصـة بعمليـات جراحيـةإيتغـري ال من العمر و 

  .1منيةجهزة األالقزحية والتصريح �ا عند األ بيانات

 :)Rétine( التوقيع بشبكية العين-2

 الشـــبكية هـــي الطبقـــة العصـــبية احلساســـة للعـــني، وتكـــون اجلـــزء الـــداخلي جلـــدار العـــني "  

 حيــث تظهــر ،اجلــزء املســطح مــن اجلســم اهلــديب تهــاءنالاملقابــل  كــاناملشــيمية وتبتــدئ يف امل وتلــي

ة جدار العني ومغطيـ ناءحنالاخللف مسرية  إىلوتسمك فجأة مكونة ما يسمى بالعروة املسررة، متتد 

  .2"طبقة املشيمية حىت القطب اخللفي

عيــة و قــاع العــني، لتصــوير خارطــة األ إىلويــتم أخــذ صــورة للشــبكية عــن طريــق  تركيــز ضــوئي  

الدموية اليت تربط بـني العصـب البصـري والشـبكية، ومتتـاز هـذه اخلارطـة البصـرية خبـواص ختتلـف مـن 

 إىل باإلضافةا غري حساسة للعوامل البيئية،�أالعني اليسرى، ومن مزايا هذه التقنية  إىلالعني اليمىن 

ا هلــا مزايــا  مــوك  ،تكاليفهــا فــاضاخنو  ،ا توصــف بالدقــة العاليــةأ�ــها، كمــا اســتخدامســهولة وســرعة 

شــبكة العــني تتغــري بتقــدم العمــر عكــس القزحية،كــذلك نظــرا ملوقعهــا يف  أنفلهــا عيــوب وتتمثــل يف 

 أنحيـــث  ،بة مـــن غريهـــا مـــن الســـمات احليويـــةاجلـــزء اخللـــف مـــن العـــني جيعـــل مســـحها أكثـــر صـــعو 

 إىلأي حتــــرك قــــد يــــؤدي  أنيبقــــى واقفــــا وســــاكنا و  أن إىلالشــــخص املــــراد مســــح شــــبكيته، يضــــطر 

  .3ومن الضوء الليزري األمحر املركز على العني ،من الوقوف  ارتياحالصورة مما يسبب عدم  اختالل

أأمـن وسـيلة توقيـع إذ ال ميكـن معـه تزويـر ويف اعتقادنا أن التوقيع بشبكية أو قزحية العني هـو 

خصوصيات أو تركيبة شبكة العني أو قزحينها، بعكـس بصـمة األصـبع الـيت  أصـبح مـن املمكـن أن 

تقلد عن طريق إلصاق غشاء مطاطي على األصبع حيمل بصمة الشخص صاحب التوقيـع أو محـل 

صـبع ، يف حـني ال ميكـن البصمات نفسها على حافظات متكن من فك الشـفرة اخلاصـة ببصـمة األ

  . فعل ذلك مع شبكة العني اليت جيري فحصها بأشعة خاصة خترتق طبقات العني

                                                 
    .153،154صص  ،املرجع أعاله ،عزة حازم ذكي- 1

  .6، صنفسهعباس أمحد الباز، ، املرجع - 2
  .155املرجع  السابق، ص نفسعزة حازم ذكي،  - 3
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  :التوقيع ببصمة الصوت - ثانيا

، حيــــث يــــتم حتليــــل املوجــــات األشــــخاصتســــتعمل املوجــــات الصــــوتية كآليــــة لتحديــــد هويــــة 

العبـــارات املعينـــة  الصـــوتية عـــن طريـــق أجهـــزة قياســـات حيويـــة، للموجـــات الناجتـــة عـــن النطـــق لـــبعض

مثــل قطــر وطــول  ان،ســإنحيــث تتــأثر هــذه املوجــات بــبعض اخلصــائص  الفيزيولوجيــة املميــزة لكــل 

 ليــتم  ،ف، فيــتم حتليــل نــربات الصــوت وطريقــة نطــق احلــرفنــالقنــاة الصــوتية  وقطــر جتويــف الفــم واأل

  اخلاص اإللكرتوينع ــــــــــــــــــالتوقي بيانات شاءإنيف  الستعماهلــــــــــــــام املوجات الصوتية ــــــــــبعد ذلك ترقي

  : 2ولدراسة بصمة الصوت تستخدم لذلك ثالث طرق، 1بالشخص

   :الطريقة السمعية -1

صـوت  ارتباطخمتصني، ملعرفة مدى  األصوات املراد التحقق منها على أشخاص يف عرضواملتمثلة  

 وىلوتعتــرب هــذه الطريقــة مــن الطــرق األ يهــاإل ســتماعاالأصــوات بأصــحا�ا بعــد  أو ،بشــخص معــني

 .للتحقيق يف بصمة الصوت

  :  الطريقة المرئية--2

وهـــذه الطريقـــة تعتمـــد علـــى املالحظـــة والتـــدقيق يف صـــور وخمططـــات ورســـوم ينتجهـــا جهـــاز يـــدعى 

والــيت يــتم مــن خالهلــا حتليــل الصــوت يف كــل   ،للصــوت البشــري  ) spectrograph(املخطــط املرئــي

كمقــدار الذبذبــة ومــدى حدتــه، ويــتم التحقــق مــن هويــة   ،عناصــر فيزيائيــة للصــوت دباعتمــاكلمــة 

 . 3صاحبة عن طريق خمتصني يف  علم الصوتيات اآليل

                                                 
  .84مرجع سابق، ص، خالد ممدوح إبراهيم - 1

، 11ا�لد  ،22ا�لة العربية للدراسات األمنية والتدريب، العدد  سماتها واستخدامها،: بصمة الصوتسي، عادل عيسى الطوي -2 

  .79،80، ص1996نوفمرب 
ملتمثلة يف قضية أقيمت من طرف املدعي العام لوالية كاليفورنيا �ذه الطريقة وا األمريكيةومن بني القضايا اليت أخذت فيها احملاكم -  3

، ظهر األمريكيةه أثناء أحداث شغب و�ب حدثت يف الواليات املتحدة أن، حيث 1968على شخص يدعى كنج وذلك يف عام 

رطة من احلصول على أمسه ه سرق و�ب، ومل تتمكن الشأنمفتخرا ب ،خيفي وجهه ،حداث يف مقابلة تليفزيونيةشخص شارك يف هذه األ

وملا مت إحضاره طلبت احملكمة من خبري خمتص إجراء التحقق من بصمة  ،ه أشبه يف شخص يدعى كنجأنمن احملطة التليفزيونية، على 

حيث ) spectrograph(يونية، ومت ذلك بواسطة جهاز ز خيفي وجهه يف املقابلة التلف كانصوته  مبقارته مع صوت الشخص الذي  

عادل عيسى . دنقال عن  .ضد كنج ةانإداحملكمة كدليل  واعتدتهما لنفس الشخص، أ�وتبني  ،بري بني عينتني من الصوتنيقارن اخل

  .75املرجع، ص نفسالطويسي، 
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تكون جهاز حاسوب للربط بني الصوت  وهي اليت تتم بوسائل آلية غالبا ما: الطريقة اآللية--3

بقتــه مــع أصــوات أخــرى،  وتعتــرب وصــاحبه، عــن طريــق بــرامج  هلــا القــدرة علــى حتليــل الصــوت ومطا

خـرى ميكـن  الطـرق األ أنكثر موثوقية وأكثر موضوعية لتحررها من عدة عوامـل، إذ هذه الطريقة األ

 إىلكتحيـــز أحـــد املختصـــني املكلفـــني مبطابقـــة الصـــوت يف قضـــية أمنيـــة   ،تـــؤثر فيهـــا عـــدة عوامـــل أن

  .الشخص املطلوب حتليل صوته

 :وجهالتوقيع بتمييز مالمح ال -ثالثا

جهــاز يتكــون مــن دائــرة تلفزيونيــة مغلقــة متصــلة  باســتخداميــتم حتليــل بصــمة مالمــح الوجــه  

حيــث وبواســطة كــامريا يــتم تصــوير وجــه الشــخص مــن خمتلــف الزوايــا، ويــتم ختــزين ،يلباحلاســب اآل

 شـخص أوالنظـام مـن قبـل الشـخص نفسـه  اسـتخداملة و اوعند حم ،هذه الصور يف ذاكرة احلاسوب

متييـز  وبـذالك يـتم ،صورة للوجه ومضاها�ا مع الصورة املخزنة يف ذاكرة احلاسوب لتقاطايتم  ،آخر

  .1هوية الشخص

  :التوقيع ببصمة األصابع -رابعا 

مـع التوقيـع خبـط اليـد يف الظهور،حيـث  اقرتنـتصابع من أقدم وسائل التوقيـع والـيت بصمة األ

يف خـــتم  اســـتعملوهاحيـــث  ،آالف ســـنةصـــابع منـــذ ثالثـــة يون البصـــم باألناعـــرف الصـــينيون واليابـــ

صابع يف ، وقد أكتشف سر البصمة باألتكنولوجيالل ه مل يكن هناك  ظهورأنالعقود واملواثيق، رغم 

ة بـصـابع لـه تركيوخصوصـا أطـراف األ انسـناإلجلـد  أنحـني أكتشـف العلمـاء  ،القرن التاسـع عشـر

 إىلمتفرد  ومتفـرع مـن شـخص  ه تعرتيه خطوط متشكلة بشكلأنحيث  ،وصورة فيزيولوجية خاصة

تتشــابه حــىت يف التــوائم املتماثلــة مــن بويضــة واحــدة، حيــث  أنميكــن  البصــمات ال أنآخــر، وتبــني 

  يتغري طوال حياته، لذلك تعد  ويظل شكل البصمة ثابتا ال ،اجلنني يف الشهر الرابع أصابعتتكون 

  

  

  

                                                 
دار الكتاب اجلامعي للنشر والتوزيع، اململكة  وعالقتها بجودة الخدمة، ةاإللكترونيتطبيقات البرامج محمد بن حممد العجمي،  - 1

  .48ص ،2016 األوىلالطبعة ،العربية السعودية
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ــــةول العــــامل يف القضــــايا األ، ومعمــــول بــــه يف دانســــناإلالبصــــمة دلــــيال  قاطعــــا مميــــزا لشخصــــية   مني

  .1اإلثباتو 

وبعـــد أن كانـــت البصـــمة تســـتخدم مكـــان التوقيـــع علـــى الـــورق أصـــبحت اآلن تؤخـــذ بوســـائل 

تقنيــة، وخصوصــا مــع ظهــور الوثــائق الشخصــية البيومرتيــة كبطاقــة التعريــف البيومرتيــة  وجــواز الســفر 

  ط جبهاز الكومبيوتر الذي حيمل البيومرتي، حيث يتم إدخال البصمة عن طريق جهاز معني، مرتب

نظــــام خــــاص إلدخــــال املعلومــــات والتواقيــــع علــــى منــــاذج هلــــذه الوثــــائق ليــــتم اســــتخراجها يف شــــكل 

  .بطاقات بالستكية وأوراق حتمل معلومات وتواقيع أصحا�ا

  :ديناميكية التوقيع بخط اليد-خامسا

التوقيــع ومــدى مطابقتـــه تعتمــد علـــى شــكل  ،خبــط اليــد اإلمضـــاءالطريقــة العاديــة لإلثبــات ب 

لكن التوقيع البيومرتي خبط اليد والذي  ،وذلك عن طريق مضاهاة اخلطوط ،صليشكال للتوقيع األ

يتعدى ظاهر التوقيع والطريقة  األجهزةتوقيع �ذه ال أنحيث  ،ظمة قياسات حيويةأنيتم عن طريق 

 وسرعة  يد املوقع والنقاط اليت البسيطة اليت تتم بالقلم الضوئي، حيث يلتقط اجلهاز شكل التوقيع 

 ومقدار الضغط بالقلم على الورقة، مما جيعل التزوير يف هذه يوضع يتوميرفع فيه القلم على الورقة 

 .2الصورة صعبا للغاية

  :اإللكتروني(Pen-op) التوقيع بالقلم -الفرع الثالث

 باســـتعمال قلــم ضـــوئي مــن نـــوع، يــتم تـــدوين التوقيــع ةاإللكرتونيـــيف هــذا النــوع مـــن التواقيــع        

علــى شاشــة جهــاز اإلعــالم اآليل، حيــث تســتجيب الشاشــة حلركــة  أوخــاص علــى شاشــة خمصصــة 

  خطوط، وتتم هذه العملية عن طريق أورموز  إىلالقلم عن طريق برنامج خاص يرتجم حركة القلم 

وميكــن  ،1توقيــع عليــهامللــف املــراد وضــع ال إىلالتصــوير باملاســح الضــوئي، حيــث ينقــل التوقيــع احملــرر 

  :2يف وظيفتني اإللكرتوينتلخيص وظيفة التوقيع بالقلم 

                                                 
 ،األوىلالطبعة  ،املنصورة مصر القانون،دار الفكر و  ،القانون الجنائي واستخدامات التكلنوجيا الحيوية ،حممد لطفي عبد الفتاح - 1

  .101ص،2012سنة 
2
  .87املرجع السابق، ص ،دوح إبراهيمخالد مم - 
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  الكومبيوتر مث بإتباع إىلاخلاصة بالشخص املوقع،  بياناتويتم إدخال ال: إدخال التوقيع-لىو األ

  التعليمات  اليت تظهر على الشاشة يطلب من املوقع وضع توقيعه على املربع الظاهر على الشاشة

  .مث حيتفظ به الربنامج يف صيغة مشفرة،، متاما كما يوقع على الورقاإللكرتوينالقلم مستعمال 

يطلـب  اإللكـرتوينالتوقيـع  إىللـة الرجـوع و احم عنـدإذ :اإللكترونـييتم التحقق من التوقيع -الثانية 

الربنـــامج اخلـــاص بـــالتوقيع مـــن الشـــخص  إعـــادة كتابـــة توقيعـــه داخـــل املربـــع املخصـــص لـــذلك علـــى 

مث يقـــدم  ،مث يقـــوم الربنـــامج مبطابقـــة التوقيـــع املـــدخل مـــع التوقيـــع احملفـــظ ســـابقا  ،احلاســـوبشاشـــة 

  .النتيجة على أساس مدى نسبة التطابق

، لتشا�ها الكبري مع الطريقة التقليدية للتوقيع ستعمالاالوتتميز هذه الطريقة باملرونة وسهولة 

 لك ختللت هذه الطريقة عدة صعوبات ومشاكل ة، ورغم ذإلكرتونيا تتم على دعامة أ�ال إبالقلم 

إذ مل يستحدث بعد تقنية للتأكد من صحة هذه  يف إثبات الصلة بني التوقيع  واحملرر، واملتمثلة 

 ستعمالهاو بنسخة من التوقيع  الذي أرسل إليه قبال  حتفاظاالميكن للمرسل إليه  إذالرابطة، 

من حقوق  ستفادةلالعلى حمرر مل يكن طرفا فيه، صاحب التوقيع وقع فعليا  أنمستقبال، مدعيا 

  .ا اجلهاز الذي يستخدم هذه التقنية مكلف جدا وحساس لألعطالأنكما  ،3مل تكن له أصال

  :البطاقة الممغنطة بالرقم السري باستخدامالتوقيع  -لفرع الرابع ا

 إصـدار بطاقـات ىلإلتسـهيل العمليـات التجاريـة وخصوصـا يف البنكيـة منهـا، عمـدت البنـوك        

تســمى  4ممغنطــة، تســتخدم يف ســحب ودفــع املبــالغ النقديــة يف حــدود متفــق عليــه مســبقا مــع البنــك

، وهـي بطاقـات بالسـتيكية، حتمـل اإللكـرتوينبطاقات الـدفع  أو ،االعتمادهذه البطاقات ببطاقات 

وتــتم  الحية،الصــ تهــاءانورقــم احلسـاب وتــاريخ   كمــا حتمـل توقيــع صــاحبها سـم املؤسســة وشــعارهاإ

خمصـص لـذلك  كـانبإدخال البطاقة  يف جهاز الصـراف اآليل عـرب م ،عملية التوقيع �ذه البطاقات

                                                                                                                                                    
دراسة على ضوء (، في اإلثبات في التشريع الجزائري اإللكترونيحجية التوقيع مدى  ،أرجيلوس رحاب ،مسعودي يوسف - 1

 ،فيناج 11العدد ،اجلزائر ،عي متنراستاماملركز اجل االقتصادية،و  القانونيةجملة االجتهاد للدراسات  ،)04-15  القانونأحكام 

  .87،ص2017
  .251ص،مرجع سابق ،زروق يوسف  - 2
  .55ص ،مرجع سابق، ثروت عبد احلميد - 3

  .67، ص2006سنة  ،ةالثاني ، الطبعةاجلامعة اجلديدة، مصر دار ،اإللكترونيالتوقيع سعيد السيد قنديل،  4-
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يـتم  ،فيطلب اجلهاز الرقم السري للعميل، ويتم إدخاله عن طريق شاشـة �ـا مفـاتيح، وعنـد تأكيـده

 .1ويتم دفع املبلغ املطلوب ،رقامإدخال املبلغ املراد سحبه باأل

  :الديناميكي في البنك المباشر اإللكترونيالتوقيع -سالفرع الخام

مـن بيتـه مثـل  جراء  بعض العمليـات البنكيـةتاحة طريقة للعميل إلإيقصد بالبنك املباشر هو 

 اآللــةجهــاز صــغري يشــبه  ســتعمالابطــالع علــى رصــيد احلســاب، ويــتم ذلــك  واإل ،مــوالحتويــل األ

�ـا مـا يشـبه الدالـة اجلربيـة   ) Micro processor(ة تسـمى إلكرتونيـحتتـوي علـى قطعـة  احلاسـبة

تزامنـــا مــع منظومـــة البنـــك املباشـــر   ،وديناميكيـــة  كــل دقيقـــة احتماليـــةتســتحدث رمـــز ســـري بصــفة 

بـــوترية  يتغـــريه أنـــحيـــث  ،وتســـتخدم هـــذه الطريقـــة للحفــاظ علـــى الرمـــز الســـري مـــن الســرقة) املنــزيل(

إدخـال الـرقم الـذي  هفعليـ ،والقيام بالعمليات البنكيـة النظام  إىلأراد العميل الولوج  إذامتواصلة،  و 

حكـــام إهـــذا اجلهــاز مغلـــق ب أنيتغـــري، كمــا  أنيعــرض علـــى الشاشــة الصـــغرية يف ذلــك احلـــني، قبــل 

 وخدمــة البنــك املباشــر  يقتضــي،توقفــه عــن العمل إىللــة للعبــث بــه تــؤدي و اأي حم أنوخمتــوم حيــث 

 .2ستعمالهاني فيه شروط وأحكام السماح للعمل �ا توقيع عقد مع البنك، يب

  المطلب الثاني

  األمانحسب درجة  اإللكترونيصور التوقيع 

وقــوة حجيتــه، حيــث   اعتمــادهاملعيــار الفــارق يف  اإللكــرتوينن يف التوقيــع اتعــد إجــراءات األمــ

 أو محايتـه، فيفـرق الفقـه اجنـازهن من توقيع إىل آخر حسب اإلجراءات املتبعـة يف اختتلف درجة األم

حســـــب املصـــــطلح املســـــتعمل يف كـــــل تشـــــريع مـــــن  عـــــدة صـــــور للتوقيـــــع االلكـــــرتوين والتشـــــريع بـــــني

الباب األول من هذا البحـث حجيـة احملـرر العـريف املوقـع  عاجلنا يفالتشريعات الوطنية الدولية،  وقد 

توقيــــع واحملــــرر العــــريف املوقــــع توقيعــــا إلكرتونيــــا مؤمنــــا، فمــــا املقصــــود مــــن ال ا،توقيعــــا إلكــــرتوين بســــيط

التوقيــــع  )الفــــرع األول( وهــــو ماســــنبينه يف، واملؤهلاملــــؤمن اإللكــــرتوينوالتوقيــــع  البســــيط اإللكــــرتوين

ــاني(،والبســيط  اإللكــرتوين  املوصــوف أو احملمــي أو املعــزز أو املتقــدم اإللكــرتوينالتوقيــع  )الفــرع الث

   ).الفرع الثالث(يف املؤهل اإللكرتوينالتوقيع و 
                                                 

  .92سدي، مرجع سابق، صاأل ناعلي عبد العايل خش. 1
  .33ص ،مرجع سابق ،عالء حممد نصريات- 2
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  :البسيط اإللكتروني التوقيع -لو الفرع األ

  ة، يستخدمها املوقع للتوقيعإلكرتونيأخرى   بياناتمرتبط ب إلكرتوينيف شكل  بياناتوهو 

يف   كتابـة االسـمة مثـل  إلكرتونيـه يتم بوسيلة أنال إ ،ه أشبه بالتوقيع اليدوي العادينومسي بسيطا أل

وللتوقيــع اإللكــرتوين ، 1معقــدة ، وال خيضــع يف وضــعه  لعمليــات تقنيــةاإللكــرتوينذيــل رســالة الربيــد 

،عكــــس التوقيــــع املــــؤمن  الــــذي يهــــدف إىل تــــأمني ومحايــــة 2البســــيط هــــدف واحــــد وهــــو املصــــادقة

  .البيانات

ـــع    وقـــد وضـــعت جـــل التعريفـــات تعريفـــا عامـــا للتوقيـــع اإللكـــرتوين، ونظمـــت بعـــض صـــور التوقي

ف للتوقيـع اإللكــرتوين اإللكـرتوين بنصـوص وشـروط خاصـة، مـا يشـري إىل أن التعريـف العـام هـو وصـ

  .البسيط بيد أنه  غري مقرتن بشروط التوقيع املؤهل أو املوصوف

  2001مـــــارس30املـــــؤرخ يف  272/2001وقـــــد  عرفـــــه املشـــــرع الفرنســـــي  مبوجـــــب املرســـــوم  

البيانــات الناجتــة عــن اســتخدام اإلجــراءات الــيت "حيــث نــص يف املــادة األوىل منــه علــى أنــه  الملغــى 

مــن  1316/4نصــوص عليهــا يف اجلملــة األوىل مــن الفقــرة الثانيــة مــن املــادة تســتجيب للشــروط امل

والــــيت اسرتشــــدت �ــــا الــــدول  910/2014القــــانون املــــدين، وبعــــد صــــدور الالئحــــة األوربيــــة رقــــم 

األعضـــــاء يف االحتـــــاد األورويب لتعـــــديل نصوصـــــها القانونيـــــة يف جمـــــال التجـــــارة اإللكرتونيـــــة والتوقيـــــع 

والذي عدل أحكام القانون املدين  2016-131باألمر 272/2001رسوم اإللكرتوين ، ألغي امل

  .الفرنسي

التوقيــع اإللكــرتوين هــو " مــن املــادة األوىل  مــن هــذه الالئحــة علــى  10حيــث نصــت الفقــرة 

 بيانـــات يف شـــكل إلكـــرتوين مرفقـــة أو مرتبطـــة منطقيـــا ببيانـــات أخـــرى إلكرتونيـــة يســـتخدمها املوقـــع

  .3"للتوقيع 

                                                 

االطالع  تاريخ  https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.actionاألوربية موقع اللجنة أنظر  -1 

  .21:50على الساعة  ،12/02/2019بتاريخ  ،على املوقع
2 .Laurent Winkin, Vendre ou Acheter En Ligne, l'édition professionnelle, Esplanade de 
l’Europe, Belgique,2009 , p 95. ((La signature électronique  ((simple )) poursuit donc un 
unique objectif d' identification)) 

3 - Reglement (UE) No910/2014 Du  Parlement Europeen  Et Du Conseil  du 23 juillet 
2014 ,Art 1/10.  
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 15ع األردين التوقيـع اإللكـرتوين البسـيط  يف قـانون املعـامالت اإللكرتونيـة رقـم وعرف املشـر  

التوقيـــع اإللكـــرتوين هـــي البيانـــات الـــيت تتخـــذ شـــكل " علـــى أنـــه10ف 20يف املـــادة  2015لســـنة 

حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غريها وتكون مدرجة بشكل إلكـرتوين أو أي وسـيلة أخـرى 

إللكـــرتوين،أو تكـــون مضـــافة عليـــه أو مرتبطـــة بـــه �ـــدف حتديـــد هويـــة صـــاحب مماثلـــة يف الســـجل ا

  .1" التوقيع أو إنفراده باستخدامه ومتييزه عن غريه 

لسنة  يف  01ووصفه املشرع اإلمارايت يف قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية االحتادي رقم 

حروف أو أرقام أو رموز أو صوت  توقيع مكون من: التوقيع اإللكرتوين"على أنه 16ف 01املادة 

أو نظام معاجلة ذي شكل إلكرتوين وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكرتونية وممهـرة بنيـة توثيـق أو 

  .2"اعتماد تلك الرسالة

يف املـادة  الملغـى 162/ 07سلفنا من خـالل املرسـومأ قد عرفه املشرع اجلزائري كماوكان  و

 323أسلوب عمل يستجيب للشروط احملددة يف املادتني  اماستخدمعطى ينجم عن  ه أنمنه  ب 3

و املقصـــود بـــاملعطى  هــــو  املــــدين، القـــانوناملتضـــمن  75/58مـــن األمــــر  1مكـــرر  323مكـــرر و

طريقـــة عمـــل،  تتبـــع فيهـــا الشـــروط املنصـــوص عليهـــا يف   اســـتخدامالنتيجـــة عـــن  أوالنـــاجم  ناالكيـــ

البسـيط  اإللكـرتويناملشـرع اجلزائـري وصـف التوقيـع   نإمكرر،  فـ 123املادة  إىلاملادتني وبالرجوع 

رمـوز،  أوصـاف أو  أووهـو  تسلسـل حـروف  ،ةاإللكرتونيـالكتابـة  بنفس الوصف الـذي وصـف بـه 

وحفظـه يف ظـروف تضـمن محايتـه   ،متكـن مـن  حتديـد هويـة املوقـع أنأي عالمات أخرى  شـرط  أو

 . 1مكرر  323صت عليه املادة نا وهو م

ه أن خيلط بـني  مفهـوم الكتابـة والتوقيـع  ، فبـالرغم مـن أن التوقيـع  يهـدف وهو ما من شأن

إىل حتديـــد هويـــة املوقـــع ومتييـــزه  إال أن الكتابـــة أيضـــا قـــد تـــؤدي هـــذا الـــدور، فـــيمكن حتديـــد هويـــة 

صاحبها عن طريق مضاهاة اخلطوط، كمما أن الكتابة هدفها التعبري عن فكرة معينة يريد صـاحبها 

  . إيصاهلا

  

                                                 
1
 .10، ف2، مرجع سابق، املادة2015لسنة  15ة رقم اإللكترونيقانون المعامالت  - 

.16، ف01، مرجع سابق ، املا دة2006لسنة  01القانون االتحادي رم - 2  
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املتعلــــــق بالقواعــــــد العامــــــة للتوقيــــــع والتصــــــديق  04-15ارك ذلــــــك املشــــــرع يف القــــــانون وتــــــد  

بأنه بيانات إلكرتونية ترفق أو ترتبط  1ف 2اإللكرتونيني حيث وصف التوقيع اإللكرتوين يف املادة 

منطقيـا ببيانــات أخـرى، لغــرض التوثيـق، إال أن هــذا التعريــف مل يوضـح  جانــب مهـم  وهــو اهلــدف 

إال "تسـتعمل كوسـيلة توثيـق"رغم أن ذكر عبـارة -ع وهو حتديد هوية املوقع ومتييزه عن غريهمن التوقي

إذ ان هـذان الصـفتان إذا مل يتـوفرا يف   -أ�ا غـري كافيـة لتحديـد الغـرض املطلـوب مـن التوثيـق عمومـا

أي توقيـــع فينتفـــي عليـــه هـــذا املصـــطلح، وهـــو مـــا يســـتدعي تعـــديل هـــذه املـــادة علـــى غـــرار القـــانون 

  .ملصري واألردينا

   :المؤمن اإللكترونيالتوقيع  - الثانيالفرع 

وخيتلـــف عـــن التوقيـــع  ،املـــؤمن األردين القـــانونحيـــث أطلـــق عليـــه املشـــرع الفرنســـي املتقـــدم و   

 تتـوفر فيـه شـروط معينـة أنه يتطلب يف  وضعه إجراءات معقـدة كمـا جيـب أنالبسيط يف  اإللكرتوين

   ).ثانيا( القانونية املتطلبة فيه ، وما هي الشروط )أوال( فما هو

   :المؤمن اإللكترونيالتوقيع  تعريف -أوال

   الذي اإللكرتوينالتوقيع "ه أن على 910/2014روبية و األ الالئحةمن  11ف 3عرفته املادة   

أنــه  علــى مــن نفــس الالئحــة  26وتــنص املــادة، "1 26يلــيب املتطلبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة 

  :املتقدم املتطلبات التالية اإللكرتوينالتوقيع  يستويف أن جيب«

                                                 
1 -. RÈGLEMENT (UE) N o 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL  du 23 juillet 2014  
sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE  Article 
26"Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:  

a) être liée au signataire de manière univoque;  

b) permettre d’identifier le signataire;  

c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire 
peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et  

d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification 
ultérieure des données soit détectable.  

à l’article 48, paragraphe 2-FR L 257/100 Journal officiel de l’Union européenne 
28.8.2014 
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أن يـــتم -، جأن يكـــون قـــادرا علـــى حتديـــد هويـــة املوقـــع-،بيـــرتبط بشـــكل فريـــد بـــاملوقع أن  - أ

أن يتم ربطه برسالة البيانات بطريقة متكن من    -د، أنشاؤه بإجراءات متتاز مبستوى عال من الثقة

  ".أي تعديل يقع عليها اكتشاف

  .1 29مؤهل يستجيب ملتطلبات املادة  إلكرتوينتوقيع  اءإنشوينشأ جبهاز 

 272/2001فكان قد عرف التوقيـــــــــــع اإللكـرتوين املـؤمن يف املرسـوم  الفرنسي ونـــــــالقانأما 

الـذي  اإللكـرتوينع ــــــــيعين التوقي" اآلمن اإللكرتوينالتوقيع ""على أن 2امللغى يف املادة األوىل منه ف

يــتم إنشـاؤها عـن طريـق أن املوقـع ميكــن أن  -أن تكـون خاصـة بــاملوقع ؛- :تطلبـات التاليـةيلـيب امل

مرتبطــــا مــــع العقــــد املوضــــوع عليــــه  بطريقــــة متكــــن مــــن  يكــــون أن-يظــــل حتــــت ســــيطرته احلصــــرية ؛

  .2"اكتشاف أي تعديل الحق للعقد

 وأحـــالألغـــى املشـــرع الفرنســـي هـــذا املرســـوم  910/2014وبعـــد صـــدور الالئحـــة األوروبيـــة 

أحكـــام التوقيـــع اإللكـــرتوين وجهـــاز إنشـــاء   1416/2017مـــن املرســـوم رقـــم  01املـــادة مبوجـــب 

ــــة  ــــة إىل أحكــــام الالئحــــة األوروبي   910/2014التوقيــــع اإللكــــرتوين ، وشــــهادة التوقيــــع اإللكرتوني

الشـــروط املنصـــوص عليهـــا يف  اســـتوىف إذايكـــون متقـــدما  اإللكـــرتوينالتوقيـــع  أن حيـــث أشـــارت اىل 

  .، مع تغيري التسمية من مؤمن اىل متقدمروبية السالفة الذكرو األ الالئحةمن  26ملادة ا

  لسنة 15ة رقم اإللكرتونياملعامالت  قانونمن  15مبوجب املادة  األردينوقد نظمه املشرع 

  -:توافرت فيه الشروط التالية جمتمعة إذاحمميا  اإللكرتوينالتوقيع  عتربي "ه أن، ب2015

 ،حيدد هوية صاحب التوقيع كان إذا -ب، فرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غريهأن إذا -أ

 ،املفتاح اخلاص خاضعا لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع كان إذا -ج

                                                 
1 . Article 29 "Exigences applicables aux dispositifs de création de signature électronique 
qualifiés :أ  Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les 
exigences fixées à l’annexe II.  .."  
2 -Décret n° 2001-172  du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1314-و du 
code civil et relatif à la signature électronique ,Art 1/2 2. Signature électronique 
sécurisée  : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes : 
- être propre au signataire ; 
- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; 
- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de 
l'acte soit détectable ; 
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 اإللكرتوينتسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل  بصورة ال اإللكرتوينبالسجل  ارتبط إذا -د

  ".لك التوقيع بعد توقيعه دون إحداث تغيري على ذ

   . 20061لسنة  01رقم  االحتادي اإلمارايت القانونمن  17املادة  أحكامنفس  يوه 

مــن الالئحــة األوروبيــة  26و مــا يالحــظ أن القــانون األردين و اإلمــارايت اعتمــدا نــص املــادة 

فـال  وهو األمر املستحسن، واملطلوب من التشريعات العربية االقتداء بـه إال أ�مـا أغ 910/2014

  .    شرطا يعترب من الشروط املطلوبة ملوثوقية التوقيع اإللكرتوين، وهو إنشائه  بآلية إلكرتونية مؤمنة

مــن  20املــادة خــالل  مــنلــألول مــرة  التوقيعــات نظم هــذا النــوع مــن فــأمــا املشــرع اجلزائــري  

املــؤمن هــو  اإللكــرتوينالتوقيــع  "ه أنــحيــث نصــت  علــى  ، الملغــى 162 -07التنفيــذي  املرســوم

  أنشـاؤه بوسـائل ميكـن أنيـتم  - ،يكـون خاصـا بـاملوقع أن -:  اآلتيةالتوقيع الذي يفي باملتطلبات 

يضمن مع الفعل املرتبط به صلة حبيث يكون كل تعـديل  -، حيتفظ �ا املوقع حتت مراقبته احلصرية

حملــدد للقواعــد ا 04-15قبــل أن يتخلــى عنــه مبوجـب القــانون  ".الحـق بالفعــل قــابال للكشــف عنـه

  .العامة للتوقيع والتصديق االلكرتونيني، وعوضه بالتوقيع االلكرتوين املوصوف

  :المؤمن اإللكترونيالشروط الخاصة بالتوقيع  - ثانيا

به كدليل إثبات، ينفرد  عتدادلالالشروط السالفة الذكر واملتطلبة  يف أي توقيع  إىلإضافة 

  ينشأ أنوهي  ،ة والوسيلة اليت ينشأ �ا بشروط أخرىلكرتونياإلنظرا لطبيعته  اإللكرتوينالتوقيع 

  .تكون حتت التحكم احلصري للموقع أنو  ،بواسطة آلية مؤمنة

  :بواسطة آلية مؤمنة اإللكترونيينشأ التوقيع  أن -1

  مصمم اإللكرتوينع ــــــــــــــــون التوقيـــــــــيك أنيف خمتلف الدول  ةاإللكرتوني اتالتشريع اشرتطت  

  

                                                 
  .  17املادة   2006 لسنة، 01رقم  االتحاديالقانون  - 1

منصوص عليها  ،من املمكن التحقق من خالل تطبيق إجراءات توثيق حمكمة كان إذاحممي  إلكرتوينه توقيع أنى يعامل التوقيع عل -" 

    :يف الوقت الذي مت فيه كان اإللكرتوينالتوقيع  أنمعقولة جتاريا ومتفق عليها بني الطرفني من  أو القانونيف هذا 

يكون حتت سيطرته التامة سواء  أنو  -ج  ،يثبت هوية ذلك الشخص أنومن املمكن  - ب  ،ينفرد به الشخص الذي استخدمه - أ

ة ذات الصلة به بطريقة توفر تأكيدا يعتمد عليه حول اإللكرتونيويرتبط بالرسالة  -د  ،وسيلة استعماله وقت التوقيع أو شائهنإلبالنسبة 

  "  .صبح غري حمميي اإللكرتوينالتوقيع  أنف اإللكرتوينمت تغيري السجل  إذاحبيث , سالمة التوقيع
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  ؟ هذا ما سيتم توضيحه يف النقاطبواسطة آلية  آمنة فما املقصود �ذه اآللية وما هي شروطها

  :التالية

  :وشروطها المؤمن اإللكترونيالتوقيع  إنشاءآلية ب تحديد المقصود -أ

 اإللكرتوينالتوقيع  إنشاءمتطلبات أجهزة "على  من الالئحة األوروبية 29/1تنص املادة 

  :املؤهلة

 املؤهلـة املتطلبـات املنصـوص عليهـا يف امللحـق  اإللكـرتوينالتوقيـع  إنشـاءحتقـق أجهـزة  أنجيـب -1

 "... الالئحةمن نفس  الثاين

التوقيـــع  إنشـــاء، الشـــروط املتطلبـــة يف أجهـــزة امللحـــق الثـــاين مـــن نفـــس الالئحـــةوقـــد وضـــح   

وين، وأن تســتخدم هــذه والــيت شــددت علــى ضــمان ســرية بيانــات إنشــاء التوقيــع اإللكــرت  اإللكــرتوين

البيانات مرة واحـدة لتوقيـع إلكـرتوين فقـط، مـع مـنح اسـتثناء تكـرار هلـذه املعلومـات يف حالـة النسـخ 

  .1االحتياطي ، كما ال جيب  أال تغري  أجهزة إنشاء التوقيع أو تعدل هذه البيانات

                                                 
املؤهلـة، مـن خـالل الوسـائل التقنيـة واإلجرائيـة املناسـبة مـا يلـي علـى  اإللكـرتوينتضمن أجهـزة إنشـاء التوقيـع  -1"بالعربية 2امللحق رقم .1

التوقيـع  ءإنشـاميكـن أن حتـدث بيانـات -ب،اإللكـرتويناملسـتخدمة إلنشـاء التوقيـع  اإللكـرتوينضمان سرية بيانات إنشاء التوقيع -أ :األقل

املســتخدمة يف  اإللكــرتوينميكـن أن تســتمد بيانـات إنشــاء التوقيـع  -ج،مــرة واحـدة فقــط اإللكـرتويناملســتخدمة إلنشـاء التوقيــع  اإللكـرتوين

  اً محايـة موثوقـة ضـد التزويـر باسـتخدام التكنولوجيـا املتاحـة حاليـ اإللكـرتوينوحيمـي التوقيـع  ،مـع ضـمان معقـول  اإللكـرتوينإنشـاء التوقيـع 

بشــكل موثــوق بــه مــن قبــل املوقــع الشــرعي ضــد  اإللكــرتويناملســتخدمة إلنشــاء التوقيــع  اإللكــرتوينميكــن محايــة بيانــات إنشــاء التوقيــع  -د

  .استخدام اآلخرين

  .توقيعاملؤهلة البيانات املوقعة أو متنع عرض هذه البيانات على املوّقع قبل ال اإللكرتوينالتوقيع  إنشاءجيب أال تغري أجهزة  -2

  .مؤهل ائتماننيابة عن املوّقع إال من خالل مقدم خدمة  اإللكرتوينأو إدارة بيانات إنشاء التوقيع  إنشاءال جيوز  -3

نيابــة  اإللكــرتوين ، جيــوز ملقــدمي خــدمات الثقــة املــؤهلني الــذين يــديرون بيانــات إنشــاء التوقيــع1مــن النقطــة ) د(دون املســاس بالنقطــة  -4

  :بشرط الوفاء باملتطلبات التالية االحتياطيفقط ألغراض النسخ  اإللكرتوينقوموا بتكرار بيانات إنشاء التوقيع عن املوقِّع أن ي

  .جيب أن يكون أمن جمموعات البيانات املكررة على نفس مستوى جمموعات البيانات األصلية  -أ

  ".اخلدمة استمراريةضمان وز عدد جمموعات البيانات املكررة احلد األدىن الالزم لاجيب أال يتج -ب

  باللغة الفرنسية 2مللحق-

Exigences Applicables Aux Dispositifs De Création de signature Electronique Qualifies 

1- Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés garantissent au moins, par 
des moyens techniques et des procédures appropriés, que:  
a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer 
la signature électronique est suffisamment assurée;  
b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature 
électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois;  
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جهـاز " علـى أنـه   DSCS(1(أما القانون الفرنسي  فعرف جهاز إنشاء التوقيع اإللكرتوين املؤمن 

  . 2"أو برنامج أو عتاد إلنشاء التوقيع اإللكرتوين 

وعرفت الوكالة ألمن أنظمة املعلومـات الفرنسـية أيضـا جهـاز إنشـاء التوقيـع اإللكـرتوين املؤهـل 

 3"ةجهـاز إنشـاء توقيـع إلكـرتوين يلـيب املتطلبـات املنصـوص عليهـا يف امللحـق الثـاين مـن الالئحـ"بأنه 

  :يف  4حق الثاين اإلجراءات املتعلقة مبتابعة أمن جهاز إنشاء التوقيع املؤهل واملتمثلةويعاجل املل

                                                                                                                                                    
c) l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature 
électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par 
déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute 
falsification par les moyens techniques actuellement disponibles;  

d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature 
électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur 
utilisation par d’autres.  

2- Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les 
données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la 
signature.  

3. La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le 
compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance 
qualifié.  

4. Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié 
gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire ne 
peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de 
sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:  

a) le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui 
des ensembles de données d’origine;  

b) le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour 
assurer la continuité du service.FR L 257/112 Journal officiel de l’Union européenne 
28.8.2014. 
1- Dispositif Sécurisé de Création de Signature électronique. 
2 --Règlement eIDAS ,Premier ministre, Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information, Dispositifs de création de signature / cachet électronique qualifiés 
Certification de la conformité au règlement eIDAS Version 1.0 du16novembre2017 , 
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/01/eidas-certificationconformiteqscd_v1.0_anssi.pdf  

.     11:15، الساعة  04/10/2019ى املوقع بتاريخمت االطالع عل    
3 - https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/01/eidas-certification conformite qscd_v1.0 
anssi.pdf , Ibid. 
4 - II.Annexe 2 -Engagements relatifs au suivi de sécurité du produitLe commanditaire de 
la certification de conformité du DCSQ/DCCQ s’engage à: 
-Assurer une veille de la sécurité du dispositif certifié afin d’identifier au plus tôt tout 
vulnérabilité relative au dispositif certifié; 
-Informer sans délai et par écrit l’ANSSI et l’ensemble des utilisateurs du dispositif certifié 
de: 
.Toute publication de correctif de sécurité relatif au dispositif certifié; 
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  :ان يتعهد القائم على جهاز إنشاء التصديق اإللكرتوين على

كتابيا ومجيع مستعملي اجلهاز )ANSSI 1( إبالغ الوكالة الوطنية ألمن أنظمة املعلومات -

 .اجلهاز املعتمد وأي توقف أمين متعلق باجلهازاملعتمد بأي منشور تصحيح أمان متعلق ب

 .من أجل حتديد أي ثغرة أمنية متعلقة باجلهاز يف أقرب وقت ممكن -

فـورا وكتابيـا عنـد اكتشـاف أي ثغـرة ) ANSSI( إبالغ الوكالة الوطنية ألمن أنظمـة املعلومـات -

 .أمنية تؤثر أو من احملتمل أن تؤثر على اجلهاز املعتمد

  :ة يوفر القائم على جهاز إنشاء التصديقولكل ثغرة أمني

 .وصفا للثغرة األمنية ومستوى خطور�ا اعتمادا على حتليل أثرها وشروط استغالهلا والدعاية هلا-

لنشــــر  معــــرف تصــــحيح األمــــان ملنــــع اســــتغالل الثغــــرة األمنيــــة عنــــد وجودهــــا ،أو التــــاريخ املتوقــــع -

 .تصحيح األمان

ظيمية املؤقتة إن وجدت ملنع استغالل الثغرة اآلمنة واحلد مـن آثارهـا وصف التدابري التقنية أو التن -

 .يف انتظار تصحيح األمان

  فورا وكتابيا بأي حادث أمين يؤثر) ANSSI( إبالغ الوكالة الوطنية ألمن أنظمة املعلومات -

  ارة أوأو حيتمل أن يؤثر على نظام معلومات يشارك يف املواصفات أو التصميم أو التصنيع أو اإلد

                                                                                                                                                    
. Tout arrêt de la veille sécurité relative au dispositif certifié; 
-Informer sans délai et par écrit l’ANSSI de la découverte de toute vulnérabilité affectant 
ou susceptible d’affecter le dispositif certifié. Pour chaque vulnérabilité, le commanditaire 
fournit: 
.La description de la vulnérabilité et de son niveau de gravité à partir de l’analyse de son 
impact, des conditions de son exploitation et de sa publicité; 
.L’identifiant du correctif de sécurité permettant d’empêcher l’exploitation de la 
vulnérabilité lorsqu’il existe ou la date prévisionnelle de publication du correctif de 
sécurité le cas échéant; 
.La description des mesures techniques ou organisationnelles palliatives temporaires, 
lorsqu’elles existent, permettant d’empêcher l’exploitation de la vulnérabilité ou d’en 
limiter les impacts dans l’attente de la publication d’un correctif de sécurité; 
-Informer sans délai et par écrit l’ANSSI de: 
.Tout incident de sécurité affectant ou susceptible d’affecter le dispositif certifié; 
.Tout incident de sécurité affectant ou susceptible d’affecter un système d’information 
impliqué dans la spécification, la conception,le développement, la fabrication, 
l’exploitation, l’administration, la maintenance, l’avant-vente, le support technique ou la 
livraison du dispositif certifié; 
.Tout incident de sécurité affectant ou susceptible d’affecter les données sensibles relatives 
aux utilisateurs du dispositif certifié, que ces données soient à caractère personnel ou non. 
1 - Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information. 
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 .الصيانة أو ماقبل البيع أو الدعم الفين

أي حوادث أمنية تؤثر أو من احملتمل أن تؤثر على البيانات احلساسة املتعلقة مبستخدمي اجلهـاز  -

 .املعتمد

ومل يشــر املشــرع األردين  يف قــانون املعــامالت اإللكرتونيــة اىل آليــة إنشــاء التوقيــع اإللكــرتوين  

 16والتوقيع اإللكرتوين املوثق يف املادة  15قيع اإللكرتوين احملمي يف املادة رغم أنه عدد شروط التو 

منــه، وال املشــرع اإلمــارايت، رمبــا أل�مــا مل يصــدرا بعــد قــانون خــاص بــالتوقيع اإللكــرتوين  علــى غــرار 

  .املشرعان الفرنسي واجلزائري ينظم أحكامه بالتفصيل

التوقيــــع  قــــانونمــــن  4ف 2يف املــــادة  يــــةإىل هــــذه اآللقــــد أشــــار  المشــــرع الجزائــــريأمــــا 

التوقيـــــع  إنشـــــاء بيانـــــاتبرنـــــامج معلومـــــايت معـــــد لتطبيـــــق  أوجهـــــاز "ه أنـــــ إىل 04-15 اإللكـــــرتوين

التوقيـــــع  إنشـــــاءشـــــروط آليـــــات  القـــــانونمـــــن نفـــــس  الثـــــاين، فيمـــــا وضـــــح يف الفصـــــل " اإللكـــــرتوين

ؤمنــة  وحتقيــق التــأمني هلــا تكــون هــذه اآلليــة م أنعلــى شــرط  10حيــث نــص يف املــادة  اإللكــرتوين،

اآلليـــة املؤمنـــة "والـــيت تـــنص علـــى ،الـــيت تليهـــا 11يكـــون بتـــوفر الشـــروط املنصـــوص عليهـــا  يف املـــادة 

  :تتوفر فيها املتطلبات التالية إلكرتوينتوقيع  إنشاءهي آلية   اإللكرتوينالتوقيع  نشاءإل

 :األقل ما يأيت  املناسبة على اإلجراءاتتضمن بواسطة الوسائل التقنية و  أنجيب  -1

إال مــرة واحــدة،  اإللكــرتوين،التوقيــع  نشــاءاملســتخدمة إل بيانــاتأال ميكــن عمليــا مصــادفة ال  - أ

 االعتماد،سريتها بكل الوسائل التقنية املتوفرة وقت  ضمانيتم  أنو 

 أنو  ستنتاجاالعن طريق  اإللكرتوينالتوقيع  نشاءاملستعملة إل بياناتال ميكن إجياد الأ  -  ب

 االعتماد،توقيع حمميا من أي تزوير عن طريق الوسائل التقنية املتوفرة وقت يكون هذا ال

 طرف حممية بصفة موثوقة من  اإللكرتوينالتوقيع  نشاءاملستعملة إل بياناتتكون ال أن    - ج

  .خرين من قبل اآل استعمالاملوقع الشرعي من أي 

ات علــى املوقــع قبــل نــيارض هــذه البتعــ أنمتنــع  ال أنو  ،حمــل التوقيــع بيانــاتال تعــدل الأجيــب  -2

 ".عملية التوقيع 

  :التوقيع تحت السيطرة و التحكم الحصري للموقع إنشاءتكون آلية  أن -ب

   الذي اإللكرتوينالوسيط  أوتكون الوسيلة  أنة املؤمن اإللكرتونيكذلك يشرتط يف التوقيع   
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ه، فســيطرة املوقــع علــى  هــذه ال تكــون متاحــة لغــري  أنفيجــب  ،حتــت حتكــم وســيطرة املوقــع أنشــأ بــه

ا مــهــذا الشـخص ومرتبطـة بــه، وهـو  إىلالناجتـة عـن هــذه الوسـيلة منسـوبة  بيانــاتال أناآلليـة  يثبـت 

وهـــو حتديـــد هويـــة املوقـــع، لـــذلك يـــتم مـــنح املوقـــع  اإللكـــرتوينحتقيـــق اهلـــدف مـــن التوقيـــع  إىليـــؤدي 

نامج اخلاص به املستعمل يف عملية  الرب  باستخدامستطيع من خالله التفرد  ي،كودا سريا  أومفتاحا 

هـذه  ستعمالابيسمح  أنمينع   ذلك ال أنإال  ،املفتاح اخلاص، والذي يبقى يف حوزة املوقع إنشاء

ومنحـــه   إلكـــرتوين، قـــانوينينـــوب عنـــه يف القيـــام بتصـــرف  أنه املوقـــع بـــفـــوكل ،الوســـيلة لشـــخص آخـــر

م بــذلك حيــث تطبــق هنــا أحكــام الوكالــة يف املفتــاح اخلــاص، للقيــا نشــاءالــرقم الســري للربنــامج  إل

  .1التصرف

وهــذا الشــرط مــن الضــرورة مبكــان نظــرا خلطور�ــا ومــا يرتتــب عليهــا مــن مســؤلية ، فعــدم حتكــم 

منشــأ التوقيــع اإللكــرتوين يف آليــة إنشــائه وإتاحــة اســتعماهلا للغــري قــد يــؤدي إىل إبــرام تصــرفات بإمســه 

وقيع يتم �ا ينسب مباشرة اىل الشـخص الـذي كانـت الن نسبتها لصاحبها األصلي مفرتض وأي ت

  .حتت سيطرته

أو الموصوف كصورة من صور التوقيع  المؤهل اإللكترونيالتوقيع  - الثالثالفرع 

  . اإللكتروني

  يتميز هذا النوع من التواقيع املرتبط بشهادة توقيع مؤهلة، اإللكرتوينبالتوقيع  ومسي أيضا  

 مستند ،املفتاح( ، خاصة فيما يتعلق بتأمني املستندات نان األمة مبستوى إضايف ماإللكرتوني

                                                 
1
، 2008 سنة ،بدون رقم طبعة ،مصر ،القانونيةالكتب  دار ،مقارنة دراسة ،تعاقد عبر اإلنترنتال ،سامح عبد الواحد التهامي - 

  . 462ص

، هذا الشرط يف ما يعرف بقضية 2000أكتوبر  20حكمها الصادر في و أكدت ذلك حمكمة االستئناف الفرنسية ذلك يف 

Chalets Boisson C/Bernard G  Sarl حد احملاميني احتج أمام احملكمة بالتوقيع وتتلخص وقائع القضية يف أن  أ

اإللكرتوين ملوكله، حيث قدم يف عريضة الدعوى البيانات السرية هلذا التوقيع، واليت من املفرتض أن تكون سرية وال يعلم �ا إال صاحب 

ون يف مكتب احملامي يعلمون التوقيع شخصيا، إال أن بعد تقدمي وثائقه للمحامي مبا فيها مفتاحه السري أصبح أشخاص آخرون  عامل

�ا، فرفضت احملكمة احلكم بصحة التوقيع، ألن البيانات السرية املتعلقة به واليت من املفرتض أن تكون  يف حيازة املوقع وحده قد 

نقال عن . خرجت إىل العلن إىل يد أشخاص آخرين، وهم احملامي ومعاونيه، ودور التوقيع يف إثبات شخصية املوقع أصبح مشكوكا فيه

  .29، ص2013أمين سعد، التوقيع اإللكرتوين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، سنة 
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 ه يعتمد على شهادة تصديق أن إىل باإلضافةوتشفريها،) اخل...التوقيع، املستندات املوقعة  إنشاء

  ومطابقة ملعايري ،ياتاتفاقمبوجب  اعرتف �ا دولياملعتمدة و املحمددة، توفرها فقط جهات التصديق 

ISO 15408 1ثقة عن املنظمة الدولية للمقاييساملنب.  

منه  املتعلق  2يف املادة األوىل 1416/2017و قد نظمه املشرع الفرنسي مبوجب املرسوم  

من الالئحة  26بالتوقيع اإللكرتوين ووصفه بأنه  توقيع إلكرتوين متقدم، يستجيب لشروط املادة 

هلة تستويف الشروط املنصوص عليها يف األوروبية ، ينشأ عن طريق آلية إنشاء توقيع إلكرتوين مؤ 

من نفس الالئحة ، ويستند إىل شهادة توقيع إلكرتوين مؤهلة  مستوفية للشروط  29املادة

  .من نفس الالئحة 28املنصوص عليها يف املادة 

يعـين " املؤهل اإللكرتوينلتوقيع ا"روبية و األ الالئحةمن املادة الثالثة من  11عرفته الفقرة  كما

مؤهـل ويسـتند  إلكـرتوينتوقيـع  إنشـاءجهـاز  باسـتخدامشـاؤه أناملتقـدم الـذي يـتم  اإللكـرتوينع التوقيـ

  ."مؤهلة  إلكرتوينشهادة توقيع  إىل

يعــين "ه أنـاملؤهـل علـى  اإللكـرتوينالتوقيـع  إنشـاءمـن نفـس املـادة جهـاز  32الفقـرة  أشـارتو  

احلــال مــن املتطلبــات املنصــوص عليهــا يف  خــتالفاتفــي مــع مــا يقتضــيه  إلكــرتوينخــتم  إنشــاءأداة 

تعــين  "  اإللكــرتوينشــهادة التوقيــع  30، والــذي مت ذكــره ســابقا،كما عرفــت الفقــرة "الثــاين امللحــق

صادرة عن مزود خدمة ثقة مؤهل يليب املتطلبـات املنصـوص عليهـا يف امللحـق  إلكرتوينشهادة ختم 

مــن  14البســيطة والــيت عرفتهــا الفقــرة  لكــرتويناإل، وهــي الــيت ختتلــف عــن شــهادة التوقيــع "الثالــث 

التحقق مـن صـحة التوقيـع  بياناتة اليت تربط اإللكرتونيتعين الشهادة "نفس املادة واليت وصفتها ب

 وهـو نفـس "مسـتعار لـه  سـما أوذلك الشخص  سمابشخص طبيعي وتؤكد على األقل  اإللكرتوين

  القانونمن  7يف املادة  اإللكرتوينصديق التعريف الذي وصف به املشرع اجلزائري شهادة الت

 روبية يعادل التوقيعو األ الالئحةاملوصوف يعادل حسب  اإللكرتوينالتوقيع  أنمما يعين  ،15-04

  .بنوعني من التوقيع البسيط واملتقدم اكتفىاملشرع اجلزائري  أناملتقدم، وما يؤكد أيضا  اإللكرتوين 

ذا النــوع مــن التوقيعــات  وأطلــق عليــه مصــطلح التوقيــع هــ  األردينوكمــا نظــم أيضــا املشــرع   

  2015لسـنة  15ة رقـم اإللكرتونياملعامالت  قانونمن  16حيث نصت املادة  ،املوثق اإللكرتوين
                                                 

1  .La validité de la signature électronique, https://www.reclex-avocats.com/fr/fiches-
pratiques/cat-4-ntic/101, Le site a été visité le 04/04/2019 à 23h00le 
2 -Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique   ,op.cite. 
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مـن هـذا  15حتققـت فيـه مجيـع الشـروط املـذكورة يف املـادة  إذاموثقا  اإللكرتوينيعترب التوقيع  "على 

ظمـــــة نواأل القـــــانونصـــــادر وفقـــــا لألحكـــــام هـــــذا  إلكـــــرتوينيـــــق مرتبطـــــا بشـــــهادة توث كـــــانو  القـــــانون

  -:لية اعن أي جهة من اجلهات الت اإللكرتوينالتوقيع  إنشاءوالتعليمات الصادرة مبقتضاه وقت 

 .جهة توثيق مرخصة من اململكة  - أ

 .معتمدة إلكرتوينجهة توثيق   -  ب

 أومؤسسة عامة  أوعامة  أومؤسسة عمومية رمسية  أوت وزارة كان سواءً أي جهة حكومية   -  ج

 .االتصالتنظيم قطاعات  متطلبات هيئة استيفاءس الوزراء على ذلك شريطة لبلدية يوافق هلا جم

 .املعلومات تكنولوجياو  االتصالوزارة   - د

 . ةاإللكرتونياملالية  أواملصرفية  باألعمالفيما يتعلق  األردينالبنك املركزي   -  ه

 املؤمن  واملنصوص عليه يف أواحملمي  اإللكرتوينتوقيع فرق  بني ال األرديناملشرع   وما يالحظ      

مـــن  16 املوثـــق، واملنصـــوص عليـــه يف املـــادة اإللكـــرتوينة و التوقيـــع اإللكرتونيـــاملعـــامالت  قـــانون15

موثـــق و 15حســـب الشـــروط  املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة  اإللكـــرتوينوهـــو التوقيـــع   القـــانوننفـــس 

  .ات التوثيق املختصةمن جه إلكرتوينمرتبط بشهادة تتوثيق 

واع أنـــثـــالث  إىل اإللكـــرتوينروبيـــة قســـمت التوقيـــع و األ الالئحـــة أن ممـــا ســـبق يالحـــظ افمـــ        

  إىل اإللكرتوينحيث نظم التوقيع  األردينوحذا حذوها املشرع  ،املؤمن، واملؤهل أوالبسيط واملتقدم 

 .بسيط وحممي، وموثق  

ملشــرع واضــحا خبصــوص هــذا األمــر حيــث حــدد يف ويف التشــريع اإلمــارايت مل  يكــن موقــف ا

لســنة  01القــانون  االحتــادي للمعــامالت والتجــارة اإللكرتونيــة رقــم  مــن 16املــادة األوىل يف الفقــرة 

التوقيــع اإللكــرتوين املســتويف لشــروط املــادة " املقصــود بــالتوقيع اإللكــرتوين احملمــي علــى أنــه   2006

ادة الـيت تـنظم شـروط التوقيــع اإللكـرتوين احملمـي هـي املــادة يف حـني أن املــ، "مـن هـذا القـانون) 18(

أشار فقط اىل حالة عندما يكون التوقيع اإللكرتوين معززا بشهادة تصـديق  1  18، ويف املادة  17

                                                 
 :18املادة  - 1

   .إىل املدى الذي يكون فيه مثل هذا االعتماد معقوالة اإللكرتونيأو شهادة املصادقة  اإللكرتوينحيق للشخص أن يعتمد على التوقيع " أ

معززا بشهادة مصادقة إلكرتونية، فإن الطرف الذي يعتمد على ذلك التوقيع يتحمل نتائج إخفاقه  اإللكرتوينعندما يكون التوقيع  -ب

ومن مراعاة أية قيود فيما يتعلق , لغاةوما إذا كانت معلقة أو م, يف اختاذ اخلطوات املعقولة الالزمة للتأكد من صحة ونفاذ الشهادة

   ."ةاإللكرتونيبشهادة املصادقة 
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فإن الطرف الـذي يعتمـد علـى ذلـك التوقيـع مسـئوال عـن اعتمـاده يف حالـة اإلخفـاق يف التأكـد مـن 

  .يوضح ما طبيعة هذا التوقيع بسيطا أو حممياسالمة وصالحية الشهادة، ومل 

ني اإللكرتونيـــاملتعلـــق بــالتوقيع والتصــديق  04-15 قــانونللإصــداره وب املشــرع اجلزائـــري  أمــا 

التوقيع بـ العمـل ألغـى أنبعـد   نص على نوع جديـد مـن التوقيـع وهـو التوقيـع اإللكـرتوين املوصـوف،

    . 162.-07تنفيذيالاملؤمن الذي جاء مبوجب املرسوم  اإللكرتوين

املوصــوف  اإللكــرتوينالتوقيــع  "ه أنــعلــى  ،04-15مــن القــانون  7حيــث نــص يف املــادة    

  :  اآلتيةالذي تتوفر فيه املتطلبات  اإللكرتوينهو التوقيع 

  . إلكرتوينينشأ على أساس شهادة تصديق  أن -أ

  .يرتبط باملوقع دون سواه أن -ب

  .ميكن من حتديد هوية املوقع أن-ج

  . اإللكرتوينالتوقيع  إنشاءيكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة ب أن -د

  يكون منشأ بواسطة وسائل  تكون حتت التحكم احلصري للموقع، أن -ه

�ــــذه  الالحقــــةاخلاصــــة بـــه حبيــــث ميكــــن الكشــــف عـــن التغيــــريات  بيانــــاتيكـــون مرتبطــــا بال أن -و

  "بياناتال

-07املـؤمن  مـن خـالل املرسـوم التنفيـذي اإللكرتوينع لتوقيا نظم أناملشرع اجلزائري  وبعد ف

الــذي إســتحدث نوعـــا آخــر مــن التوقيعـــات   04-15 القــانون مبوجـــب ألغــى العمــل بــه    162

ينشــأ  أنوهــو   ، شــرطا آخــر ةأضــافب املــؤمن اإللكــرتوينللتوقيــع  يلــيب الشــروط الــيت كــان قــد وضــعها

 ،املوصـوف اإللكـرتوينالتوقيـع  مصـطلحعليه ، وأطلق ةموصوف ةإلكرتونيعلى أساس شهادة تصديق 

يكـون مرتبطـا بشــهادة  أن فأشــرتط  ،اة يف احلجيـة مــع  التوقيـع اخلطـيو اباملسـ  األخــريوأعـرتف هلـذا 

تــــوافر الشــــروط املتفــــق عليهــــا يف   أغلــــب  إىل باإلضــــافةتصــــديق تصــــدرها جهــــة تصــــديق خمتصــــة  

ربية السالفة الذكر، كالتوقيع و األ الالئحةن م 26خرى،   واملنصوص عليها يف املادة التشريعات األ

مــا يثــري التســاؤل حــول مــدى حجيــة   ،األردينروبيــة واملوثــق لــدى املشــرع و األ الالئحــةاملؤهــل لــدى 

والذي أصطلح  -لدى املشرع اجلزائري شأ على أساس شهادة تصديقنالذي مل ي اإللكرتوينالتوقيع 

املتطلبـــة يف  األخـــرىرغـــم تـــوفر الشـــروط ) املـــؤمن  ويناإللكـــرت التوقيـــع ( األخـــرىعليـــه يف التشـــريعات 
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بــه يف   اعـرتفقــد  كـانحبجيــة التوقيـع اخلطــي والـذي   اتهو اومـدى مسـ -املوصــوف اإللكـرتوينالتوقيـع 

والذي قبل أن يتم إلغاءه كما أسلفنا ،  2ف 3من خالل املادة  162-07املرسوم التنفيذي رقم 

فمـــن  روبيـــة  الســـالفة الـــذكر،و األ الالئحـــةمـــن  26ادة يســـتجيب للشـــروط املنصـــوص عليهـــا يف  املـــ

مــن جهــة  اعتمــادهمت  أصــبح موصــوفا وإال  الواضــح أن املشــرع مل يعــرتف لــه حبجيــة التوقيــع اخلطــي 

  .ومرتبط بشهادة تصديق إلكرتونيةا  مؤمنا إلكرتونييكون توقيعا  أنتصديق، أي 

ة منهـــا الثانيـــالفقـــرة  اوخصوصـــ ج.م.مـــن ق 327نـــص املـــادة   أن قـــد يتبـــادر إىل الـــذهن و 

أعـاله  1مكـرر  323وفـق الشـروط املـذكورة يف املـادة  اإللكـرتوينويعتـد بـالتوقيع  "واليت تنص على 

عـددت الشـروط ج .م.مـن ق  1مكـرر 323املـادة  أناملـؤمن،  و  اإللكرتوينبالتوقيع  اعرتافايعد  ،"

يكــون  أنيــة حتديــد هويــة املوقــع، و كانلــة يف إمواملتمث ،املــؤمن اإللكــرتوينالواجــب توافرهــا يف التوقيــع 

  .معد وحمفوظ  يف ظروف تضمن سالمته

  ا أسقطت أهمأ�املؤمن، إال  اإللكرتوينا ذكرت بعض شروط التوقيع أ�فهذه املادة رغم         

ينشــأ بواســطة آليــة مؤمنــة ختضــع للســيطرة احلصــرية للموقــع، حيــث يعتــرب هــذا الشــرط  أنشــرط وهــو 

 اإللكــرتوينالتوقيــع  إنشــاءعــدم تـــامني آليــة  أنإذ  اإللكــرتوينات األساســية حلجيــة التوقيــع مــن املقومــ

 قانونيـةيف إبـرام تصـرفات غـري  من طـرف الغـري، استعماهلا إىلقد يؤدي  ،بسيطرة املوقع عليها وحده

ل خمتلف التشريعات شـددت علـى هـذا الشـرط بـ أنالشخص املنسوبة إليه، كما   باسم احتيالية أو

  .يقع على عاتق املوقع مسؤوليةخالل به وجعلت اإل

املـــؤمن  يف  اإللكـــرتوينمـــن بـــني الشـــروط املطلوبـــة يف قيـــام التوقيـــع  كـــانهـــذا الشـــرط   أنكمـــا 

واملــادة  ،910/2014روبيــة و األ الالئحــة، كمــا نصــت عليــه امللغــى 162-07املرســوم التنفيــذي 

 ،األردينة اإللكرتونيـاملعـامالت  قـانونمن  16واملادة  ،الفرنسي 1416/2017من املرسوم   01

من نفس القانون   327واليت أحالت إليها املادة ج .م.من ق 1مكرر 323وهو مامل يرد يف املادة 

  .يف العقود العرفية  اإلثباتاملعتد به يف  اإللكرتوينيف تعريف التوقيع 

  حقق فيه شرط حتديد هويةالذي يت -أضفت على  التوقيع، 1مكرر 323نص املادة أنومبا       

وعادلته يف احلجية  اإلثباتيف  القانونيةاحلجية  -وإعداده وحفظه يف ظروف تضمن سالمته ،املوقع

فمـا تفسـري  ،علـى الـورق اإلثبـاتك  اإللكـرتوينبالكتابـة يف الشـكل  اإلثبـات أنمع التوقيـع اخلطـي، و 
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املوصـــوف وهـــو الوحيـــد املعـــادل يف  اإللكـــرتوينالـــيت تضـــفي احلجيـــة علـــى التوقيـــع  8أحكـــام املـــادة 

  .احلجية للتوقيع اخلطي 

 بالشـــروط املنصـــوص اإللكـــرتوينالتوقيـــع  أنإذ  اجلزائـــري يفهـــم مـــن تصـــرف املشـــرع وهـــو مـــا ال  

، وتعترب يف اإللكرتوينروبية يؤدي الوظائف املتوخاة من التوقيع و األ الالئحةمن  26عليها يف املادة 

  .ة اإللكرتونيالثقة لذلك النوع من التواقيع  نظرنا تلك الشروط كافية ملنح

 شــائهإنوإضــافة شــرط  1مكــرر 323إمــا  تعــديل املــادة  األمــرينأحــد  اجلزائــري فعلــى املشــرع 

مــن  2أحكــام الفقــرة   إىل يرجــع أنوإمــا ،بوســيلة توقيــع مؤمنــة خاضــعة للســيطرة احلصــرية للموقــع 

 القــانوناملــؤمن كتعــديل  اإللكــرتوينة بــالتوقيع املتعلقـ 162-07مــن املرســوم التنفيــذي رقــم 3املـادة  

 الالئحــة، و األرديناملوصــوف والبســيط كمــا فعــل املشــرع  اإللكــرتوينالتوقيــع  جانــب إىل، 15-04

   .روبيةو األ

  :الثالثالمطلب 

  اإللكترونيتطبيقات التوقيع 

ودخـــول  تشـــارانوبه أنـــحيـــث  ،يف جمـــال التجـــارة الرقميـــة اإللكـــرتوينتتعـــدد تطبيقـــات التوقيـــع 

وســائل حديثــة يف هــذه  ظهـرت ،اإللكــرتوينالتقنيـة يف مجيــع صــور املعــامالت ووسـائل الوفــاء والــدفع 

الفـــرع ( ةاإللكرتونيـــراق و األو   )الفـــرع األول( اإللكـــرتوينوالـــدفع  االئتمـــانوبطاقـــات  ا�ـــال مثـــل

  ).الفرع الثالث( ة بشكل عاماإللكرتونيواحلكومة ،)الثاني

  :في النقود الرقمية اإللكترونيت التوقيع تطبيقا -لو الفرع األ

، نظـرا ملـا تلعبـه اإللكـرتوينهـم تطبيقـات التوقيـع أتعترب النقـود الرقميـة والبطاقـات املصـرفية مـن 

وملــا هلــا  ،أجهــزة الــدفع والســحب أو اإلنرتنــتمــن دور يف التجــارة والبيــع والشــراء املباشــر عــن طريــق 

وأهـــم ) أوال(، وسنســـعى اىل تبيـــان مفهومهـــا ة حاجياتـــهالشخصـــية وتلبيـــ انســـناإلمـــن عالقـــة حبيـــاة 

  ).ثانيا( صورها الشائعة االستعمال
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  :ةاإللكترونيالنقود مفهوم   -أوال  

ســـــبتمرب  16، املـــــؤرخ يف 110/2009رويب رقـــــم و مـــــن التوجيـــــه األ 02/2حســـــب املـــــادة 

ابتهـــــا املعـــــدل ة وممارســـــتها ورقاإللكرتونيـــــخـــــدمات مؤسســـــات النقـــــود  إىلاملتعلـــــق بالنفـــــاذ  2009

  46/2000رويب رقــم و والــذي ألغــى التوجيــه األ ،2006/48و 2005/60ربيــةو للتوجيهــات األ

مغناطيسـي متثـل ديـن علـى عـاتق اجلهـة  أو إلكـرتوينقيمة نقديـة خمزنـة يف شـكل  " واليت عرفتها بأ�ا

نقديـة مبوجـب املصدرة هلا مقابل إيداع مبلغ مايل مـن الشـخص املعـين يسـمح لـه بتنفيـذ العمليـات ال

املتعلـــق خبـــدمات  ،2007نـــوفمرب 13املـــؤرخ يف  2007/64رويب و مـــن التوجيـــه األ 04/5املـــادة 

شـخاص الطبيعيـة واملعنويـة الدفع يف السوق الداخلي، حيث تكـون مقبولـة كوسـيلة دفـع مـن قبـل األ

  ."غري الشركة املصدرة هلذه النقود

مبوجـب  ،ات الدفع يف السـوق الـداخلياملتعلق خبدم 2007/64رويب و التوجيه األلغي أوقد 

والــذي دخــل حيــز التنفيــذ  2015نــوفمرب  25الصــادر بتــاريخ  2015/ 2366رويبو التوجيــه األ

وقــد ، 2منــه أيضــا 04/51، والــذي نــص علــى نفــس الصــيغة يف املــادة 2018في ناجــ 13بتــاريخ 

معـــىن النقـــود  إىل، 3النقـــد والقـــرض قـــانون مـــن L315-1أشـــار أيضـــا املشـــرع الفرنســـي يف املـــادة 

 أو اإلكرتونيـــــة  قيمـــــة نقديـــــة يـــــتم ختزينهـــــا اإللكرتونيـــــالنقـــــود  أنة حيـــــث نصـــــت علـــــى  اإللكرتونيـــــ

  .مغناطيسيا

  

                                                 
1 -.  ART 05/04 "opération de paiement": une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, 
consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation 
sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire" 

العدد  القانونية،، جملة الدراسات عبر اإلنترنت اإللكترونيالدفع  آللياتن اكوسيلة أم  اإللكترونيالتصديق  ، مسريينادمح -  2.

  .31، ص2018لسنة  ،، ا�لد الرابعاألول
3 . Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du 
code monétaire et financier; J.O.R.F. du 16- décembre 2000 à la page 20004 ; Version 
consolidée au 8 février 2019; ART L315-1 :"La monnaie électronique est une valeur 
monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant 
une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de 
paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou 
morale autre que l'émetteur de monnaie électronique. 
II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant 
une créance incorporée dans un titre." 
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  :ةاإللكترونيصور النقود  -ثانيا 

 واملتمثلــة يف بطاقــات ،ةاإللكرتونيــة هــي البطاقــات البالســتكية اإللكرتونيــوأهــم صــور النقــود   

ة  مــــن أهــــم اإللكرتونيــــحيــــث تعتــــرب البطاقــــات ، اإللكــــرتوينوبطاقــــات الــــدفع والســــحب  االئتمــــان

رقـــام الســـرية  التشـــفري باملفـــاتيح الرقميـــة واأل هـــم وســـائلأل هـــاالعتماد ،اإللكـــرتوينتطبيقـــات التوقيـــع 

  . اإللكرتوينوالسحب  الدفع بطاقات و  االئتمانوهي بطاقات 

  :اإللكترونيةكصورة من صور النقود   واعهاأنو )القرض (  االئتمانبطاقات - 1

املرئيــة والغــري املرئيــة  بيانــاتالفنيــة بطاقــات بالســتيكية مــدون عليهــا بعــض ال هــي مــن الناحيــة

يســــتطيع حاملهــــا عــــن طريقهــــا الوفــــاء مبشــــرتياته   ،مقرتنــــة بــــرقم ســــري ميــــنح حلاملهــــا عنــــد إصــــدارها

أجهـــزة وحاجيتـــه كمـــا ميكنـــه بواســـطتها ســـحب مـــا حيتاجـــه مـــن مبـــالغ ماليـــة مـــن البنـــوك عـــن طريـــق 

  .1الصراف اآليل

ة خاصة يصدرها البنك لعمالئه، لتمكينهم من احلصول على إلكرتونيبطاقات  أيضا هيو    

سقف  يف حدود ،عند تقدمي هذه البطاقة ،من السلع واخلدمات من حمالت ونقاط بيع حتياجا�ما

2ات املمنوحــة مــن العميــل للمصــرفضــمانحمــدد تبعــا ملبــالغ حمــددة مســبقا وحســب ال
مــا عرفــت  ك، 

إدخاهلـا  متوي الشخص والرقم وتاريخ املنح والصالحية سمابطاقة ممغنطة مسجل عليها  "أيضا بأ�ا

  .3"يف جهاز كومبيوتر ليتأكد البائع من توفر رصيد للمشرتي يسمح بعقد الصفقة بالبطاقة 

تقسيم  واع عديدة هلذه البطاقات،  وأهمأنوقد أفرز إعمال هذا النوع من طرق الوفاء صور و 

  :ومها االئتماننوعني رئيسني حسب نوع  إىل هو تقسيمهاهلذا النوع من البطاقات 

  :المتجدد االئتمانبطاقة - أ

  ل منــــــــوهي اليت متكن العمي ،ة القرضــــــــــــبطاق أو ،احلقيقي االئتمانوتسمى أيضا بطاقة 

                                                 
  .104ي حسني احلوثي، مرجع سابق، صلأمين ع- 1
جملة جامعة ،، مقالين األطراف المتبادلةفي تسوية المدفوعات ب وأهميتهاة اإللكترونيطرائق السداد  فاروق غندور، غسان - 2

  .576ص ،2012سنة  ،28، ا�لد األول، العدد القانونيةو  االقتصاديةدمشق للعلوم 
 االقتصادية، جملة جامعة دمشق للعلوم بطاقات االئتمان وتكييفها الشرعي ،حممد شاشوا مإبراهي ،أسامة احلموري.دنقال عن  - 3

 ،دمشق ،دار املكتيب ،اإلسالميةالمصارف  ،عن حممد الزحيلينقال .653ص ،2011سنة  ،�27لد ا ،العدد الثالث القانونية،و 

  .90ص ،1977سنة ،األوىل الطبعة
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ويتم جتديده تلقائيـا،  ،نه يف أي وقتمببلغ معني متغري يستفيد م اينائتمحد  أواحلصول على خط 

ه عنــدما أنــ ،وطريقــة عمــل هــذا النــوع مــن البطاقــات ،مســبق مــع البنــك اتفــاقبومتــنح هــذه البطاقــة 

 انئتمــلالة حنــاحتــدد املؤسســة امل اينائتمــميــنح العميــل خــط  ،يتقــدم العميــل بطلــب للحصــول عليهــا

تتعدى السقف احملدد هلـا مـن  أندون  ،لوقتتزيد هذه القيمة مع مرور ا أنعلى ،قيمته املالية بداية

وحتسب الفوائد على حساب املبالغ املستعملة يف شراء حاجياتـه ويـتم خصـم هـذه  ،طرف املؤسسة

يكتمــل ســداد املبلــغ املســتعمل، مث يعــاد تكــوين مبلــغ  حــىتاملبــالغ مــن حســاب العميــل يف كــل شــهر 

وختصم كـذلك مـن حسـاب العميـل مبـالغ مرة أخرى،   استعمالهحىت يتمكن العميل من  االئتمان،

  .1والفوائد املرتتبة عن هذه العملية شرتاكاتاال

  :الغير متجدد االئتمانبطاقة -ب

 االئتمــان بطاقــاتوهــي عكــس  ،وهــي الــيت  متــنح حلاملهــا قــرض حمــدود القيمــة وحمــدد املــدة 

بـل جيـب تسـديده  ،تسـديد القـرض  علـى دفعـات مادامـت البطاقـة سـارية املفعولتاج املتجدد فال حي

ويف حالـة التـأخري   ،عادة ما حتدد فرتتـه بشـهر واحـد ،العقد كامال يف ميعاد التسديد املتفق عليه يف

ا تسـتخدم يف الـدفع والسـحب النقـدي أ�ـومـن خصائصـها  ،يفرض على حامل البطاقة زيادة معينة

ى مثــــن املشــــرتيات  يف حــــدود مبلــــغ معــــني، يف فــــرتة زمنيــــة حمــــددة، وال يــــدفع حاملهــــا أي زيــــادة علــــ

يكــون حلاملهــا رصــيد  أنســوم جتديــد ســنوية، وال يســتلزم ر ملــرة واحــدة، و  اشــرتاككســابقتها، ورســوم 

بقيمــة  حيصــل علــى قــرض بــدون فوائــد، اســتخدامه وبطريقــة آليــة وعنــد كــل نــها ألســتخدامســابق  ال

 .2السلع واخلدمات املقتناة
  

  :د اإللكترونيةكصورة من صور النقو   اإللكترونيبطاقات الدفع - 2

مــع بديــة القــرن العشــرين وهــي  األمريكيــةظهــر هــذا النــوع مــن البطاقــات يف الواليــات املتحــدة 

ميكن لصــاحبها شــراء ،املؤسســة املاليــة للعميــل بنــاءا علــى عقــد يــربم بينهمــا أومســتند مينحــه البنــك 

الـذي يدفعـه  ،ثمنالسلع واخلدمات من املتاجر واملؤسسات اليت تعتمد هذه البطاقات، دون دفع ال

حيـث تعتمـد هـذه العمليـة علـى وجـود رصـيد للعميـل ،مث خيصم من حسـاب العميل) البنك(املصدر

                                                 
جامعة  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،األعمال قانون،رسالة ماجستري، ختصص النظام القانوني لبطاقة االئتمان ،كمال  أوجاين - 1

  .37ص ،2015/2016نة اجلامعية الس ، قاملة،1945ماي  8
  .35-34ص، ص نفسهاملرجع  ، ،كمال  أوجاين - 2
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وعلــى وجــود جهــاز خــاص بالبطاقــة لــدى املتــاجر واملؤسســات التســويقية حــيت  ،لــدى البنــك مصــدر

يـتم و ، 1ومتكن العميل أيضا من سـحب النقـود مـن املصـارف ،ميكن للبائع خصم الثمن من البطاقة

  .2يف هذه الصيغة من البطاقات بطريقتني اإللكرتوينإعمال التوقيع 

  : طريقة التحويل المباشر -أ

ة للبائع الذي اإللكرتونييقدم بطاقته  ولدفع املبالغ املستحقة،املشرتي وأثناء عملية الشراء أنحيث  

 حسـابه لتغطيـة يدخلها يف اجلهاز املخصص، للتأكد من هوية صـاحبها ومـن وجـود رصـيد كـايف يف

اخلــدمات املقدمــة، ويــدخل العميــل الــرقم الســري للبطاقــة والــذي يعتــرب نــوع مــن  أوقيمــة املشــرتيات 

البطاقـــة و ترســـل  هـــذه  إىلقيمـــة الســـلعة املشـــرتاة  بإدخـــال، ويقـــوم البـــائع اإللكـــرتوينواع التوقيـــع أنـــ

حســـاب  إىلشـــرتي وحيولــه البنــك املصـــدر للبطاقــة فيقـــوم خبصــم املبلــغ مـــن حســاب امل إىل بيانــاتال

 .البائع

 :طريقة التحويل الغير مباشر-ب

  رصيد البائع إىلاخلدمة من رصيد املستخدم  أوويف هذه الطريقة يتم حتويل قيمة البضاعة     

 بيانـــاتصـــاحب البطاقـــة و  بيانـــاتيـــدون البـــائع  ،حيـــث عنـــد تقـــدمي البطاقـــة للـــدفع ،بطريقـــة خمتلفـــة

 ويقــوم املشــرتي بــالتوقيع خطيــا علــى عــدة نســخ منهــا ،ة يف فــاتورةالبنــك املصــدر هلــا وقيمــة البضــاع

مقـدم اخلدمـة، مث ترسـل نسـخة مـن هـذه الفـاتورة  أواملشرتي ونسـخة لـدى البـائع  إىلفنسخة تسلم 

حســـاب  إىلفيـــتم خصـــم املبلـــغ مـــن حســـابه وحيـــول  ،املشـــرتي املصـــدر للبطاقـــة أوبنـــك العميـــل  إىل

  .البائع 

  :من صور النقود اإللكترونية كصورة  بطاقات السحب  -3

ومسيت ببطاقـات السـحب لوظيفتهـا يف سـحب النقـود، حيـث تسـتخدم البنـوك واملؤسسـات  

مـــن النقود،ختفيفـــا لطـــوابري  حتياجـــا�ما  اقتنـــاءاملصـــرفية  هـــذا النـــوع مـــن البطاقـــات لتســـهيل عمليـــة 

ة يف حـدود سـقف معـني يف البنـوك، ومتكـن هـذه البطاقـة حاملهـا مـن سـحب املبـالغ النقديـ تظارناال

جهـاز الصـراف اآليل   إىلمتفق عليه مسبقا مع البنك مصدر البطاقة، وتتم العملية بإدخال البطاقـة 

                                                 
1
  .84.83صص  ،مرجع سابق ،سعدي الربيع - 

  .87.86ص ،نفس املرجع السابق،سعدي الربيع - 2
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مث حيـــدد املبلـــغ املطلـــوب بكتابتـــه باألرقـــام علـــى شاشـــة  ،وإدخـــال الـــرقم الســـري مـــن طـــرف العميـــل

يتم ،حســاب العميــل وبعــد تأكــد اجلهــاز مــن وجــود الرصــيد الكــايف يف خمصصــة  لــذلك يف اجلهــاز،

  اانـائتموخصـمها آليـا مـن حسـابه، وهـذا النـوع مـن البطاقـات ال يقـدم  ،دفع النقود املطلوبـة للعميـل

مل يكـن هنـاك رصـيد  كـايف لتغطيـة املبلـغ املطلـوب فسـريفض جهـاز  إذا، فاالئتمانكما يف بطاقات 

 ضــمانب ،جبهــا مــن الشــراءالــيت متكــن العميــل مبو  االئتمــانالصــراف اآليل دفــع النقــود، عكــس بطاقــة 

  .1من البنك

عندما مينح البنك البطاقة للعميل مينح معها، رقم سري متكون من أربـع  ،ويف هذه البطاقات

ويسـتخدم العميـل   ،خاص حيث ينفرد به كل عميـل علـى حـدى إلكرتوينات وهو مبثابة توقيع ناخ

  .ه البطاقة للسحب من الصراف اآليلاستخدامهذا الرقم السري عند 

يف املعــــامالت  اإللكــــرتوينىل للتوقيــــع و ات األســــتخدامة مــــن االاإللكرتونيــــوتعتــــرب البطاقــــات 

رقـم سـري  أوة مرفقـة مبفتـاح إلكرتونيـيف البطاقات الذكية واملزودة بذاكرة  وذلك ةاإللكرتونياملصرفية 

يــة صــاحب وسـيلة لتحديــد هو  يعتــربحيــث   اإللكـرتوينفهـذا املفتــاح يعتــرب  صـورة مــن صــور التوقيــع 

يعتـــرب موافقـــة مـــن صـــاحبه ورضـــاه بالعمليـــة املـــراد القيـــام �ـــا مبوجـــب هـــذه   لـــه هاســـتخدامو  ،البطاقـــة

، حيـث أصـبح اإللكـرتوينالتوقيـع  اسـتخداممث تطـور  ،اانئتما أودفعا  أوت سحبا كان سواءً البطاقة 

  .2يستعمل أيضا يف الرسائل املتبادلة بني العميل والبنك

  :ةاإللكترونيراق التجارية و في األ اإللكترونييقات التوقيع تطب - الثانيالفرع 

أدى دخول الرقمية عامل املبادالت واألعمال التجاريـة إىل ظهـور األوراق التجاريـة يف الشـكل 

)  أوال(اإللكــرتوين والــيت تعتـــرب مــن تطبيقـــات التوقيــع اإللكـــرتوين ،  ومــن أمههـــا الشــيك اإللكـــرتوين 

،كمـــا يتـــرب أيضـــا ســـند الشـــحن مـــن تطبيقـــات التوقيـــع اإللكـــرتوين ) ثانيـــا( والســـفتجة اإللكرتونيـــة 

   ). ثالثا(

                                                 
ية في القانون العراقي والحما اإللكترونيإشكاالت دفع الثمن ببطاقات الدفع  ،حممد علي صاحب.د ،شروق عباس فاضل - 1

  .97ص ،2016سنة  ،14، ا�لد 02العدد  ،القانوينللبحث  األكادمييةا�لة  ،المدنية لحاملها
دارية، العدد ، جملة البحوث السياسية واإلفي التشريع الجزائري اإللكترونياآلليات القانونية لحماية وسائل الدفع  غزايل نزيهة، -   2

  .290العاشر،ص
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  :اإللكترونيكأحد تطبيقات التوقيع   اإللكترونيالشيك  -أوال

 تكــون موقعــة وموثقــة اإللكــرتوينترســل عــن طريــق الربيــد   ،ةإلكرتونيــوهــو عبــارة عــن وثيقــة "  

  الرصيد يتأكد من صحة إلكرتوينمن خالل وسيط يتم تبادهلا بني الساحب واملستفيد   ،اإلكرتوني

 .1 "وبواسطة أحد املصارف مباشرة

  آليات وفق ةإلكرتونيجزئي بوسيلة  أو كلي بشكل معاجل إلكرتوين حمرر :هأنب تعريفه مت كما

 لشـخص يـدفع أنبـ ،البنـك املسـحوب عليـه إىليصـدر فيـه شـخص يسـمى السـاحب أمـر  حمـددة،

وحيتـوى الشـيك ، 2االطـالع مبجـرد النقـود مـن معينـا مبلغـا املسـتفيد وهـو ألمـره أو حلاملـه أو ثالـث،

 سـماو سـم السـاحب إمثـل  ،على نفـس املعلومـات الـيت حيتويهـا الشـيك العـادي التقليـدي اإللكرتوين

ــــع  ةإلكرتونيــــه ينجــــز بوســــائل أنــــاملســــحوب عليــــه واملســــتفيد واملبلــــغ والتــــاريخ،إال  ويــــتم تزييلــــه بتوقي

  .3إلكرتوين

يؤدي وظيفة حتديد هوية املوقع والتعبري عن قبولـه  اإللكرتوينعلى الشيك  اإللكرتوينع فالتوقي

رقــام واحلــروف ه مــن الناحيــة التقنيــة جمموعــة الرمــوز واألأنــوهــو دفــع املبلــغ احملــدد بــه، كمــا  االلتزامبــ

  4.عهواليت متكن من حتديد هوية مصدر الشيك وتوقي ،غريها اليت توضع على الشيك أوشارات واإل

  :أمههابعدة مراحل   اإللكرتوينالشيك  استخدامو مير 

ويــــتم حتديـــــد التوقيـــــع  ،)البنـــــك(بفــــتح حســـــاب لـــــدى جهــــة الـــــدفع ) املشـــــرتي(يقــــوم  العميـــــل -أ 

 .بياناتاخلاص به  ويسجل يف قاعدة ال اإللكرتوين

 كـرتويناإللوحتديـد توقيعـه  ،جهـة الـدفع نفسـها بفـتح حسـاب لـه أوإشراك البـائع لـدى البنـك  -ب

 .يضاأ

  مؤسسة أواخلدمة من التاجر املشرتك معه لدى  نفس البنك  أواملشرتي للسلعة  اقتناءعند  -ج

 .على طريقة الدفع االتفاق، وبعد اإللكرتوينمؤسسة أخرى تعرتف بالشيك  أوالدفع، 

                                                 
  .116ص ، األولا�لد  ،20العدد  ،يةانسناإلجملة احلقوق والعلوم  ،كوسيلة وفاء حديثة  رونياإللكتالشيك  ،شريفة هنية - 1
، 2013سنة  ،بدون رقم طبعة ،االردن عمان للنشر والتوزيع، نادار اجلن ،اإللكترونيالشيك عامر حممد بسام أمحد مطر، .  2

  .33ص
املصرفية بني  األعمال،  مقال مقدم يف مؤمتر دراسة مقارنة ،الرقميةوالنقود  اإللكترونيالشيك  ،نبيل صالح حممود العريب - 3

  .67ص، القانونالشريعة و 
  .125ص ،نفسهاملرجع   ،شريفة هنية - 4
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يوقعـه  ذيله من الساحب الـو ااملطلوبة، ويتم تد بياناتا بالإلكرتونييقوم العميل بتحرير الشيك  -د

  .املستفيد الذي يوقعه بدوره إىلا، إلكرتوني

 يقـــوم خـــريالبنـــك الـــذي حيـــوز فيـــه علـــى حســـاب جـــاري، وهـــذا األ إىليرســـل املســـتفيد الشـــيك  -ه

بتبادل الشيك بينه وبني البنك املسحوب عليه، حيث يقوم خبصم قيمة الشيك من حساب عميله 

  .1 ذي له فيه حساباملستفيد عن طريق البنك ال إىلالساحب لينقلها 

وقـــد اعتمـــد املشـــرع اجلزائـــري التعامـــل بالشـــيك إلكرتونيـــا حيـــث أجـــاز الوفـــاء بالشـــيك عــــرب  

يعـــد " ج والـــيت تـــنص علـــى .ت.مـــن الـــق 502وســـائل التبـــادل اإللكرتونيـــة وذلـــك مبوجـــب املـــادة 

التقــدمي التقــدمي املــادي للشــيك إىل إحــدى غــرف املقاصــة مبثابــة تقــدمي للوفــاء، وميكــن أن يــتم هــذا 

،  حيـث مل حيـدد املشـرع 2"أيضا، بأية وسيلة تبادل إلكرتونية حمددة يف التشريع والتنظيم املعمول به

وسيلة خاصة هلذا التبادل وأجاز ذلك بأي وسيلة تبادل إلكرتونية كاإلميل والربيد اإللكرتوين وحىت 

ئية عـرب هـذه الوسـائل  غرف املراسالت يف مواقع التواصل االجتماعي، عن طريق إرسـال نسـخة ضـو 

ج واليت أجازت ملـن مل يسـتطع .ت.من ال ق3 508اعرتف املشرع حبجيتها يف الوفاء حبكم املادة 

إحضــار الشــيك بســبب ضــياعه أن حيضــر أي نســخة مصــورة عنــه ســواء كانــت نســخة أوىل أو ثانيــة 

" ثبـــات بقولـــه أو ثالثـــة أو رابعـــة ، حيـــث مل حيـــدد املشـــرع درجـــة النســـخة املـــأخوذة عـــن الشـــيك لإل

  ".اخل...مبوجب نسخة الثانية أو الثالثة أو الرابعة 

  :اإللكترونيكأحد تطبيقات التوقيع السفتجة أو الكمبيالة   -ثانيا

جزئيــة يتضــمن أمــر مــن  أوا بصــفة كليــة إلكرتونيــمعــاجل  األطــرافحمــرر شــكلي ثالثــي "وهــي 

  إىلمبلغا من النقود يدفع  أنشخص آخر يسمى املسحوب عليه ب إىلشخص يسمى الساحب 

  

                                                 
يوم قع على املو  االطالع  مت،http://www.alkanounia.co ،القانونيةمقال منشور مبوقع  ،اخلميس فاضلي - 1

 22:11على الساعة  29/03/2017
  .502،املتضمن القانون التجاري اجلزائري ، مرجع سابق ،املادة 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75 األمر- 2

يف حالة ضياع : 1ف508، املرجع نفسه ، املادة ،املتضمن القانون التجاري اجلزائري1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75 األمر 3-

  "اخل...وز للمالك أن يطلب وفاء قيمته مبوجب نسخته الثانية أو الثالثة أو الرابعة الشيك جي



 القيمة القانونية للتوقيع االلكتروني في إثبات العقد التجاري اإللكتروني: الباب الثاني 

 
297 

  .1"يف تاريخ معني أوطالع شخص ثالث يسمى املستفيد لدى اإل

  :نوعني  إىل اإللكرتوينوتنقسم  الكمبيالة يف الشكل 

  ة الورقيةاإللكترونيالسفتجة  - 1 

 السـفتجة املستلزمة يف بياناتاملعلومات وال إىل باإلضافةه أنإال  ،وهي  تشبه السفتجة الورقية

وفــرع البنــك الــذي يوجــد لديــه  ،بنــك املســحوب عليــه ورقــم حســابه  ســمايضــاف إليهــا العاديــة،  

 أووهــو شــرط الرجــوع بــال مصــاريف  ،ةاإللكرتونيــيف الســفتجة  شــرط إدراج إىل باإلضــافةاحلســاب، 

 بيانــاتبنــك الســاحب الــذي يقــوم بنقــل ال إىلتســلم  شــائهاإنعفــاء مــن عمــل االحتجــاج،  وبعــد اإل

غرفـة  إىلبالنسخة الورقية، وترسل الدعامة املمغنطـة   حتفاظاالامة ممغنطة، فيتم املدونة �ا على دع

  .2املقاصة بالبنك متهيدا للوفاء بقيمتها

  ة على دعامة ممغنطةاإللكترونيالسفتجة -2

 وهي اليت تصـدر مباشـرة علـى دعامـة ممغنطـة، وهـذا النـوع مـن السـفاتج هـو التجسـيد بـاملعىن       

 للسفتجة، فتتميز بالبساطة، فال يتطلب فيها التحريـر علـى الـورق، و وال لكرتويناإلالدقيق للشكل 

الـورق فيهـا ونظـام  سـتخدامحيتاج بنك الساحب إىل نقـل بيانا�ـا علـى شـرحية ممغنطـة، فـال وجـود ال

  .3ة املمغنطة هو الذي حيقق التكامل احلقيقي مع النظام الكامل للمعلوماتاإللكرتونيالسفتجة 

ملشرع اجلزائري تقدمي السفتجة للدفع عن طريق الوسائل اإللكرتونية احملـددة قانونـا إىل وأجاز ا

ج .ت.مـن ق  414جانب التقدمي املادي مباشرة أو عن طريـق غرفـة املقاصـة ،حيـث نصـت املـادة

جيب على حامل السفتجة الواجبة الدفع يف يوم حمدد أو يف أجل ما من تـاريخ معـني أو بعـد "على 

  .أن يقدم السفتجة للدفع أما يف يوم وجوب دفعها أو يف أحد يومي العمل املواليني له االطالع 

ويعتــرب التقــدمي املــادي للســفتجة لغرفــة املقاصــة مبثابــة تقــدمي للوفــاء، ميكــن ان يــتم هــذا التقــدمي أيضــا 

  ".بأية وسيلة تبادل الكرتونية حمددة يف التشريع والتنظيم املعمول �ما

                                                 
جامعة أبو بكر  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،أطروحة دكتوراه ،اإللكترونيالنظام القانوني لوسائل الدفع  ،حوالف عبد الصمد- 1

األوراق التجارية    ،ور بندقأنو وائل  ،مصطفى كمال طهعن .59،ص2014/2015السنة اجلامعية  ،اجلزائر ان تلمسبلقايد، 

  .245، ص2009سنة  ،، دار الفكر اجلامعية الحديثةاإللكترونيووسائل الدفع 
 ،مصر ،القاهرة ،للثقافة األعلىا�لس  ،ةاإللكترونيالجوانب القانونية للتجارة  ،مع جمموعة باحثني ،حممد �جت عبد اهللا القايد - 2

  .139ص ،2003سنة  ،وىلاألالطبعة 
  .140ص ،املرجع نفسه ،مع جمموعة باحثني ،حممد �جت عبد اهللا القايد - 3
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    :اإللكترونيكأحد تطبيقات التوقيع   اإللكترونيحن الشسند  -ثالثا

وصـل يقدمـه الناقـل املكلـف بنقـل السـلعة  أوىل جمرد إيصـال و سند الشحن يف نشأته األ كان

 ه قـد تسـلم البضـاعة مـن الشـاحن قصـد نقلهـا، ومل تكـن لـه وظـائف أخـرىأنـإلثبـات  ،الشاحن إىل

املشــحونة وبــذلك ســار وثيقــة أساســية يف كســند ميثــل البضــاعة   اعتمــدحيــث  ،القــرن الســابع عشــر

لعقد النقل  إثباتواملتمثلة يف كونه أداة   وظائف،حيث أصبح يقوم بعدة  البحريةعمليات التجارة 

 .1الناقل للبضائع، وأداة متثيل للبضائع املشحونة باستالمة إثبات اوأد ،البحري

لســندات الشــحن  اإللكــرتويناللجنــة البحريــة الدوليــة  قواعــد لتــنظم اإلرســال  اعتمــدتوقــد  

كـاة وظـائف ا لـة حمو اة، حيـث تعمـل هـذه القواعـد علـى حماإللكرتوني بياناتنظام تبادل ال باستخدام

ة، ومـن أهـم هـذه القواعـد التحويـل املتتـابع إلكرتونيـل يف بيئـة و اسندات الشحن العاديـة القابلـة للتـد

كلـــف الشــاحن شـــخص آخـــر   إذافــ ،ةاإللكرتونيـــمللكيــة البضـــاعة خــالل الرحلـــة عــن طريـــق الرســائل 

 يصبح له احلق   األخريهذا  أنف ،البضاعة وأخطر الناقل، ومت تأكيد ذالك من طرف الناقل ستالماب

 والتصــرف فيهــا وبإتبــاع نفــس الطريقــة جيــوز لــه حتديــد املســتلم اجلديــد للبضــاعة وبــذلك اســتالمهايف 

 .2يكون التحويل املتتابع ملكية هذه البضاعة

 ،يقــوم الناقــل بإعطــاء املفتــاحاإللكرتوينمــن حتويــل البضــاعة عــن طريــق ســند الشــحن وللتأكــد   

ة البضــاعة املشــحون اســتالمحــق يف  الشــاحن كصــاحبللشــخص الــذي حيــدده  اإللكــرتويناخلــاص 

ويـــتم تغيـــري املفتـــاح اخلـــاص عنـــد  كـــل حتويـــل  ،يقـــوم هـــذا املفتـــاح مقـــام ســـند الشـــحن الـــورقيحيـــث 

خيطـر  شـخص آخـر، إىللشخص حائز املفتـاح اخلـاص نقـل  حـق البضـاعة عندما يعتزم ا، فللبضاعة

احلـائز اجلديـد  إىلالناقل بذلك، فيقوم الناقل بعد تأكيـد هـذا اإلخطـار بإرسـال مواصـفات البضـاعة 

وبــذلك  ،قبــل بــذلك يســلم مفتاحــا خاصــا جديــدا، و�ــذه الطريقــة تــتم حتويــل البضــاعة إذااملقــرتح، و 

  ا حيل حمل التوقيع التقليدي يف عملية إصدار سندإلكرتونييعترب توقيعا املفتاح اخلاص الذي  نإف

  .3لهو االشحن وتد

                                                 
 ،العدد الرابع القانونية،جملة الدراسات والبحوث  ،القوة الثبوتية لسند الشحن البحري في القانون الجزائريبوقادة عبد الكرمي،   - 1

  .163،164صص 
  .50، صمرجع سابق ،عالء حممد نصريات- 2
  .50، صاملرجع السابق نفس ،عالء حممد نصريات - 3
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واعتمـــاد األوراق التجاريـــة اإللكرتونيـــة لـــه دور كبـــري ومهـــم يف املبـــادالت التجاريـــة فخاصـــية  

ت بـاختزال الوقــ السـرعة يف التـداول الــيت يتمتـع �ـا هــذا النـوع مــن األوراق تسـاهم يف تطـوير التجــارة

والتكاليف وتوسيع جمال املعامالت التجارية إىل أماكن كان الوصول إليها مكلفا ، كما سامهت يف  

  .زيادة النشاط التجاري بإجناز عدد من املعامالت يف وقت وجيز

  : كتجسيد للتوقيع اإللكتروني   ةاإللكترونيالحكومة  - الفرع الثالث

ــــاإلدارة  أوة اإللكرتونيــــاحلكومــــة  الوســــائل  جتيــــاحالمصــــطلحات ظهــــرت نتيجــــة  ةاإللكرتوني

 األجهـــزة ســـتعملتافشـــطة اإلداريـــة والوظـــائف التابعـــة للجهـــاز اإلداري، نالرقميـــة عـــامل اإلدارة  واأل

وتســعى كــل  ، الســجالت وعلــب األرشــيف كــانراق واألقــالم واحلواســيب مو األ كــانة ماإللكرتونيــ

داء وتبــادل النشــاطات والكفــاءة العاليــة يف األ حتقيــق الفعاليــة إىل ،دارات واحلكومــات عــرب العــاملاإل

ة هـي الوسـط والبيئـة الـيت  تنجـز فيهـا اإللكرتونيـاحلكومـة  أنفيمكن القول  ،بني دوائرها ومؤسسا�ا

  .1ة احلديثة اإللكرتونيالرقمنة والوسائل  ستعمالابشطة واخلدمات ندارية واألاألعمال اإل

ا وعــــرب إلكرتونيــــشــــطة الــــيت يــــتم تنفيــــذها نمــــال واألة هــــي منظومــــة األعاإللكرتونيــــاإلدارة  "و

ة، ولـذلك تعتـرب وظيفـة اإللكرتونيـالنظم والوسائل  باستخداماز األعمال جنإالشبكات، وهي وظيفة 

شـبكات  اسـتخداماز األعمـال مـن خـالل جنـإة عملية ديناميكية مسـتمرة لتحسـني اإللكرتونياإلدارة 

 من خالل إصـدار الوثـائق يتجلىة اإللكرتوني جمال اإلدارة يف اإللكرتوينوإعمال التوقيع ،2"االتصال

 كجــواز الســفر وبطاقــة التعريــف البيــومرتيني وكــذا رخصــة الســياقة وغريهــا مــن الوثــائق الــيت  ،البيومرتيــة

  . إلكرتوينإلصدارها توقيع صاحبها  يستلزم

  

  

  

  

                                                 
 ناحزير  ،األولا�لد  األول،جملة جامعة ذي قار، العدد  ،اإللكترونيالقيمة القانونية لإلثبات بالتوقيع  ن،اعماد حسن سلم - 1

  .64ص ،2006
  .1، ص2006، دار اليازوري، الطبعة األوىل، سنة ةاإللكترونياإلدارة سعد غالب ياسني، - 2
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  الفصل الثاني

  ياإللكترونكآلية لتوثيق التوقيع   اإللكترونيالتصديق 

كل شـفهو حيدد هوية صـاحبه ومييـزه ب ،لتحقيق عدة أغراض كما سبق ذكرهالتوقيع  استعمل 

،كما يعـــرب عـــن إرادتـــه احلـــرة الكاملـــة بقبـــول مضـــمون مـــا وقـــع عليـــه  ســـتعمالها اعتـــادالتوقيـــع الـــذي 

رمسـي  أووبذلك يكون حجة على صـاحبه،  وختتلـف هـذه احلجـة حسـب نـوع  احملـرر املوقـع  عـريف 

طــــراف العالقــــة أيضــــع  أنويكفــــي  ،ضــــابط عمــــومي أوالــــذي يــــتم دون تــــدخل موظــــف فــــالعريف 

لكـــن نظــرا لكـــون هــذا النـــوع مــن التوقيعـــات  مل تــتم أمـــام مــن يثبـــت صــحتها مـــن  ،عليــه توقيعــا�م

مـن لـيس  إىلفقـد ينسـب توقيـع  ،ما جيعلها عرضة للتالعب والتحريف ،ضباط عمومني أوموظفني 

  .قد يكون التوقيع صحيحا وحيرف حمتوى الوثيقة أوالعالقة العقدية،  أوله عالقة أصال بالتعامل 

ضـــفاء نـــوع مـــن املصـــداقية علـــى العقـــود جعلـــه املشـــرع كـــأداة إل نافجـــاء التوثيـــق كوســـيلة أمـــ

موظــف عمــومي  أوشــخاص، وجعلهــا تــربم وتوقــع حتــت معاينــة ضــابط واملعــامالت الــيت تــربم بــني األ

لــزم املشــرع املتعاقــدين يف بعــض أوقــد  ،املعنيــة ألطــرافاذلــك للتأكــد مــن صــحتها وتأكيــد حضــور 

ا وأمهيــة حمــل أ�ذلــك خلصوصــية احلقــوق الــيت تــربم بشــ ،واع مــن العقــود بإفراغهــا يف شــكل رمســينــاأل

  .االجتماعيةو  االقتصاديةهذه العقود من الناحية 

وقيـع يف الشـكل ة ظهـر التاإللكرتونيـومع التقدم العلمي وبداية التعامل والتعاقد عرب الوسـائط 

واعــه، هــذا الشــكل اجلديــد للتوقيــع والــذي يــتم أناستعرضــنا أحكامــه و  أنوالــذي ســبق و   اإللكــرتوين

ط المادية، وبطبيعة متميزة، جعل الكثري من النقاد والباحثني يشـككون يف مـدى قوتـه ئوخيزن بوسا

ة يف الـــتحكم يف تكنولوجيـــالوقدرتـــه علـــى أداء دور التوقيـــع التقليـــدي، نظـــرا للقـــدرة الكبـــرية للتقنيـــة 

  .الكتابة واخلطوط حبيث ميكن تغيريا دون ترك أثر

مر وجود وسـيلة محايـة وإضـفاء نـوع مـن الثقـة الـيت مينحهـا التوثيـق العـادي علـى لذا تطلب األ

ا أ�ــإال  ،وســيلة مشــا�ة للتوثيــق العــادي إىلني والتقنــني القــانونالبــاحثني و  فاهتــدى اإللكــرتويناحملــرر 

ولتوضـــيح ماهيتـــه وأحكامـــه  ،اإللكــرتوينيســـمى التصـــديق  مـــا ة مبصــطلحاإللكرتونيـــعقود خاصــة بـــال

ودوره في توثيق التوقيع  اإللكترونيالتصديق : المبحث األول  :مبحثني إىلقسمنا هذا الفصل 

ودوره يف إضــــفاء الثقــــة  اإللكــــرتوينالتصــــديق يف الشــــكل   إىلومــــن خاللــــه ســــنتطرق اإللكترونــــي، 
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ســــلطات وجهــــات تقــــدمي خــــدمات التصـــــديق  ســــنتعرف علــــىكمــــا    اإللكــــرتوينيــــع للتوق ناواألمــــ

  .، ومهامها وأقسام الشهادات اليت تصدرهااإللكرتوين

حيـث فـي إثبـات العقـد التجـاري اإللكترونـي  اإللكترونـيالتوقيـع  حجيـة : الثـانيالمبحـث أما 

والــذي تشــرتطه بعــض  يناإللكــرتو بعــد التعــرف علــى التصــديق  مــا إىلتعمــدنا تــأخري هــذا املبحــث، 

 ،مــن الضــرورة كــانلــذا   اإللكــرتوين،عــرتاف حبجيــة التوقيــع ومنهــا التشــريع اجلزائــري لال ،التشــريعات

  .اإلكرتونيلدراسة حجية التوقيع املصدق  اإللكرتوينمعرفة التصديق 
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  المبحث األول

  اإللكترونيفي توثيق التوقيع  ودوره اإللكترونيالتصديق 

هلـــا طـــابع خـــاص يف مجيـــع    ،ةاإللكرتونيـــإبـــرام املعـــامالت  عـــن طريـــق الوســـائل  أنالشـــك   

و تبـادل اإلرادتـني باإلجيـاب والقبـول يـتم بطريقـة خمتلفـة  ،تتم عـن بعـد وضاتااملف  أن إذامراحلها  

يكتسـي وكنظـريه التقليـدي الـذي  -األخـرية،  هـذا إلكرتونيـبوسـائل على احملرر  وكذا اإلبرام والتوقيع

حيتــاج الكتســابه الصــفة الرمسيــة  -أو ضــابط عمــومي موظــف عــام إذا مت تأشــريه مــن الطــابع الرمســي 

مروره بنفس اإلجراءات، لكن طبيعتـه الالماديـة وعـدم تواجـد األطـراف يف جملـس عقـد واحـد يطـرح 

 اإللكرتوينثيق التو  أوملا يسمى بالتصديق  مسألة اآللية اليت يتم توثيقه �ا لذا فقد  أخضعه املشرع 

المطلـب ( ؟، واجلهات املكلفة بتنظيمه والرقابة عليه )المطلب األول( هي خصائصه وما فما هو

  ؟)األول

  األولالمطلب                                  

  اإللكترونيالتصديق  مفهوم

 فخضـوع القانونأمر غري جديد على  القانونية،فكرة تدخل طرف ثالث آخر يف التصرفات  

 أومسسـار  أوتوسـط وسـيط يف العقـود  أوضابط عمومي،  أوطرف ثالث كموظف عام  إىلالعقود 

يف املعـامالت  التكنولوجيـاوبتدخل  ا،قانونواملمارسات املعتادة، واليت نظمت  اإلجراءاتوكيل، من 

تصـديق ، مبا يسـمى بالةاإللكرتونيالعقدية ظهر وسيط آخر أملته ضرورة  التأمني والثقة للمعامالت 

وشـــروطه ، )الفـــرع الثـــاني(ومـــا هـــي خصائصـــه ،)الفـــرع األول(فمـــا هـــو 1.أو التوثيـــق اإللكـــرتوين

  ).الفرع الثالث( القانونية

  :اإللكترونيتعريف التصديق  -لو الفرع األ

، حيث اإللكرتوينهو وسيلة فنية آمنة للتحقق من صحة السند  اإللكرتويننظام التصديق  "     

  ةخدم طرف حمايد يطلق عليه مقدم أومعني عرب جهة موثوق �ا  ناكي  أوشخص  إىليتم نسبته 

                                                 
بدون رقم  ،مصراإلسكندرية،، دار اجلامعة اجلديدة، ةاإللكترونيالنظام القانوني لتوثيق المعامالت  ،كيوة محيد صاحل املزوري- 1

  .97، ص2018سنة  ،طبعة
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  .1"اإللكرتوينمورد خدمات التوثيق  أوالتصديق 

جهــة معتمــدة   أوالفنيــة املعقــدة تــتم عــن طريــق شــخص ثالــث  اإلجــراءاتوهــو جمموعــة مــن        

حيملــه مــن  وترســيم دقــة مــا  التالعــب بــه أووعــدم التغيــري فيــه  ،اإلكرتونيــلغــرض تثبيــت احملــرر املوقــع 

  .2من صدر عنه إىلتوقيعات، وتأكيد نسبة التوقيع 

 إىلحيـــث يـــتم نســـبته  ،احملـــرر أووســـيلة فنيـــة آمنـــة للتحقـــق مـــن صـــحة التوقيـــع  "وهـــو أيضـــا       

مـورد خـدمات  أوطرف حمايد يطلق عليه مقدم خـدمات التصـديق  أوجهة معينة  أوشخص معني 

  .3"جهة التوثيق أو التوثيق

املختلفــة الــيت يــتم حتديــدها مــن قبــل  اإلجــراءاتعبــارة عــن جمموعــة مــن  "ه أنــووصــف أيضــا ب

ــــع  أن�ــــدف التحقــــق مــــن  األطــــراف ــــك  ،قــــد مت تنفيــــذه مــــن شــــخص معــــني اإللكــــرتوينالتوقي وذل

وفـك  ،واألرقـام خمتلف الوسـائل مبـا فيهـا وسـائل التحليـل للتعـرف علـى الرمـوز والكلمـات باستخدام

  .4"قق الغرض املطلوبحتإجراءات أخرى  أوالعكسية وأي وسيلة  ستعادةواالالتشفري 

  اإللكـــرتوينمـــن توثيـــق الســـجل  اإللكـــرتوينمتكـــني التوقيـــع  إىلإجـــراءات معينـــة �ـــدف  "وهـــو

إكمــال إجــراءات      تعــديل مــن تــاريخ أومل يتعــرض ألي تغيــري  اإللكــرتويناملســتند  أنوالتأكــد مــن 

  .5"الغري  أو األطرافيف مواجهة  القانونيةاحلجية  اإللكرتوين إلعطاء املستند وهذا يؤدي

ومـــا يالحـــظ مـــن التعـــاريف الســـابقة أ�ـــا اختلفـــت يف تعريـــف التصـــديق اإللكـــرتوين حســـب  

املنظــور التنظيمــي أو اإلجرائــي  ، فمــنهم مــن وصــفه علــى أســاس الوســيلة الــيت يــتم �ــا ومــنهم مــن 

لعملية، وهذا الرأي األخري هـو األقـرب إىل الصـواب اذ وصفه على أساس النشاط الذي يؤدي اىل ا

أن عمليــة التصــديق هـــي جمموعــة مــن اإلجـــراءات بدايــة مـــت التحقــق مــن نســـبة التوقيــع إىل موقعـــه 

  .وصوال اىل إصدار شهادة التصديق اإللكرتوين

  من اإللكرتوينة والتوقيع اإللكرتونيوقد خلت أغلب التشريعات الوطنية اخلاصة بالتجارة   

                                                 
  .204ص ،سابق مرجع، حسن فضالة موسى - 1
  .324ص ،مرجع سابق ،إبراهيم طنطازي ناشادي رمض -  2
  .166ص ،مرجع سابق، فيخالد حسن أمحد لط - 3
  .126ص ،مرجع سابق، عالء حممد نصريات- 4
  .96املرجع السابق، ص ،كيوة محيد صاحل املزوري- 5
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رغم تنظيمها لسـلطات التصـديق ومقـدمي خدمـة التصـديق  اإللكرتوين،التصديق  أوللتوثيق  تعريف

  . اجلزائري التشريعاليت يتم �ا وكذلك  اإلجراءاتو 

وميكـــن تعريـــف التصـــديق اإللكـــرتوين بأنـــه اإلجـــراءات التقنيـــة الـــيت  تقـــوم �ـــا جهـــة التصـــديق 

نســبته إىل موقعــه، والــيت تضــفي علــى الســند املوقــع للتحقــق مــن صــحة وســالمة التوقيــع اإللكــرتوين و 

  .احلجية القانونية يف مواجهة الغري

  :عما يشابهه اإللكترونيتميز التصديق  - الثانيالفرع 

جتهلــه ذو طبيعــة خاصــة متيــزه عــن  اإللكــرتوينة الــيت يــتم �ــا التصــديق اإللكرتونيــالوســيلة  أن 

، ومـا )أوال(حيث سنبني ما مييزه عن التوثيـق العـادي ، لهغريه من املصطلحات والعمليات املشا�ة 

  .)ثالثا( وعن الوساطة التجارية ) ثانيا(مييزه أيضا عن التفويض باإلمضاء 

  :والتوثيق العادي اإللكترونيالتصديق التمييز بين -أوال

 ومـا مت علـى يـده علـى مـا ،ضـابط عمـومي أوتعرضنا للتوثيق العادي وهو توثيـق موظـف عـام       

  القانونيـةوهو إمضاء املوثق والتصديق باخلتم على التصـرفات  يف إبرام العقود، أنتلقاه من ذوي الش

 اإللكـرتوينأمـا التصـديق  ،داريـة، يتم تعينهم من طـرف السـلطة اإلواملوظف العام والضابط العمومي

بــل يعمــل بنــاء  العامــة  وال ميتلــك الصــفة الرمسيــة اإلدارةفيقـوم بــه عــادة  شــخص ال يعــني مــن طــرف 

مـــن طـــرف  ،معنويـــا أوممنـــوح لـــه مســـبقا  قـــد يكـــون هـــذا الشـــخص شخصـــا طبيعيـــا  ،علـــى تـــرخيص

  .اجلزائري مؤدي خدمات التصديق القانون، يسمى يف 1السلطة املخولة بذلك 

التوثيـــق  أنحيـــث  اهلـــدف،عـــن التصـــديق العـــادي مـــن حيـــث  اإللكـــرتوينوخيتلـــف التصـــديق  

محايـة التصـرفات الـيت  احلقـوق وضـمانوتثبيـت  ،القانونيـةق التصـرفات توث أوالتقليدي غرضه تنظيم 

، وخيتلــف أيضــا اإللكــرتوين للتوقيــع االئتمــانو تــوفري الثقــة  فهــو اإللكــرتوينمت توثيقهــا، أمــا التصــديق 

   ة عكســـــرتونيإلكائل ــــــيتم بوس اإللكرتوينع ـــــلة اليت يتم �ا كل منهما، فالتوقيــــــــــالوسي ديق يفــــالتص

  

                                                 
  .98املرجع السابق، ص ،كيوة محيد صاحل املزوري- 1
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  1.ويف بيئة ورقية مادية ،العادي الذي يتم بوسائل يدوية التوقيع

  :والتفويض باإلمضاء اإللكترونيالتصديق التمييز بين  -ثانيا 

أي وثــائق  أومقــررات،  أوعلــى قــرارات  اإلمضــاءهــو قيــام املفــوض إليــه ب اإلمضــاءالتفــويض ب 

هـذا  اختصـاصواليت تكون مـن  ،منوح من قبل املفوضيسند إليه إمضائها مبوجب قرار التفويض امل

ينقــــل ســــلطة حقيقيــــة  ال و ،يعــــد ســــوى متثيــــل صــــوري للســــلطة ه النــــوحلســــابه اخلــــاص، أل األخــــري

 االعتبــارو هــو تفــويض شخصــي يأخــذ بعــني  صــليعهــد إليــه بتجســيد إرادة األ اإمنــو للمفــوض إليــه، 

  .2شخصية املفوض إليه

 أو، فقـد يكـون يف صـورة شـخص طبيعـي اإللكـرتوينتوثيـق ال أوأما مؤدي خدمات التصـديق 

معنـوي  ويعمـل بصـفة مســتقلة، مبوجـب تـرخيص ممنــوح مـن طـرف اجلهــات املختصـة، وهـو مســؤول 

شـهادة  اسـتخدامعـن  شـخص معنـوي، أوشخصية عن الضـرر الـذي قـد يـنجم ألي هيئـة  مسؤولية

  .التصديق الصادرة عنه

  :والوساطة التجارية ونياإللكتر التصديق  التمييز بين -ثالثا

تتعــدد صــور الوســاطة التجاريــة فمنهــا الوكالــة التجاريــة و الوكالــة بالعمولــة والتمثيــل التجــاري 

 اإللكــرتويناملوثــق  أنوالوســاطة التجاريــة  اإللكــرتوينوجــه الشــبه بــني التصــديق  كــان إذاوالداللــة، فــ

ة األخــري اهلـدف مـن هـذه  أنيـث ح ،السمسـرة تعـد أقـرب صـورة لــه أنيتوسـط بـني طـريف املعاملـة، فــ

فكــل مــن مقــدم  معنويــا، أويكــون شخصــا طبيعيــا  أنهــي تســهيل إبــرام العقــود، والسمســار ميكــن 

هــذه املهنــة، وليســت هلمــا صــفة  زاولــةحيصــل علــى تــرخيص مل أنخدمــة التصــديق والسمســار جيــب 

د التجاريــة يف مقابــل كــل منهمــا يقــوم بأعمــال الوســاطة إلبــرام العقــو   أنرمسيــة كــاملوثق العــادي، كمــا 

يف  نامـــا خيتلفـــأ�إال  ،ألطـــراف العقـــد نامـــيـــوفر كـــل منهمـــا الثقـــة واأل أنعمولـــة، وجيـــب  أوأجـــرة  

ة خبـــــالف إلكرتونيـــــميـــــنح شـــــهاد تصـــــديق   اإللكـــــرتوينمقـــــدم خدمـــــة التصـــــديق  أن إذ ،اإلجـــــراءات

 ولاسار الذي حيـكما يفعل السم  ،ضاتو ايتدخل يف  مرحلة املف ال األخريهذا  أنالسمسار، كما 

                                                 
  .101، ص، نفس املرجع السابقكيوة محيد صاحل املزوري  -  1
جامعة  ،كلية احلقوق  ،عام قانونخصص  ت،مذكرة ماجستري ،الجزائر داري فيالنظام القانوني للتفويض اإل ،خليفي حممد- 2

  .23ص ،2007/2008السنة اجلامعية  ،اجلزائر ناتلمس ،بوبكر بلقايد
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 يكــون تدخلــه يف مرحلــة وضــع التواقيــع اإمنــو  ،العقــد أوتقريــب وجهــات النظــر �ــدف إبــرام الصــفقة 

  .1ةاإللكرتوني، وهويا�م  وتوثيق التوقيعات األطرافالتثبت من شخصية  حيث يتمثل دوره يف

  :اإللكترونيلتأدية خدمات التصديق  القانونيةالشروط  -الفرع الثالث

يــد مــنح الرتخــيص للجهــات الــيت ترغــب يف يبتق تشــريعيا اإللكــرتوينة التصــديق خدمــ تنظمــ

 يــــة العامــــةاالعتبار شــــخاص حصــــرها يف  اهليئــــات واألومــــن التشــــريعات مــــن ممارســــة هــــذا النشــــاط، 

ـــل القـــانون اجلزائـــري   كالتشـــريع األردين ـــام �ـــا لألشـــخاص املعنويـــة أيضـــا مث ومنهـــا مـــن أجـــاز  القي

 )أوال(علـــى وضـــعها جـــل التشـــريعات اتفقـــتث أن هنـــاك شـــروط عامـــة ، حيـــشـــروط ب والفرنســـي 

  . )ثانيا(آخر إىلوشروط خاصة تباين إلزامها من تشريع 

  :اإللكترونيالشروط العامة لتأدية خدمات التصديق -أوال

 ومهــا اإللكــرتوينجهــة التصــديق  أوخــدمات  يف مــؤديتوافرمهــا  جيــب انرئيســي ناهنــاك شــرط

السـلطة املصـدرة هلـذه  أوواحلصـول علـى تـرخيص مسـبق مـن اهليئـة  ،.ملعنويـةا أوالشخصية الطبيعيـة 

  .الرتاخيص

  : المعنوية أوالشخصية الطبيعية -1

 أوة اإللكرتونيــــاملبــــادالت  أو ةاإللكرتونيــــالتواقيــــع  قــــواننيأغلــــب  أنوكمــــا ســــلف ذكــــره رأينــــا 

 كـــانشــخص ســواء   يناإللكــرتو يكــون مقــدم خــدمات التصــديق  أن اشــرتطتة، اإللكرتونيــالتجــارة 

 أوعـــي يكـــل شـــخص طب  "عبـــارة  باعتمـــادذلـــك صـــراحة  إىلمعنـــوي، فمـــنهم مـــن أشـــار  أوطبيعـــي 

، و التوجيــــه 04-15 اإللكــــرتوينالتوقيــــع  قــــانونمــــن  2مثــــل املشــــرع اجلزائــــري يف املــــادة  "معنــــوي

ذلـــــك ضـــــمنيا   إىل، ومـــــنهم مـــــن أشـــــار 2/11يف املـــــادة ،امللغـــــى 1999لعـــــام  93ريب  رقـــــم و األ

حيــث تشــمل مثــل املشــرع اإلمــارايت  )كــل شــخص( أو) شــخص( أو) جهــة(عبــارة هــو  ســتخدامبا

  .املعنوي أوالشخص الطبيعي 

إال أن املشــــــــرع األردين كـــــــــان لــــــــه رأي خـــــــــاص  حيـــــــــث اشــــــــرتط يف قـــــــــانون املعـــــــــامالت    

أن مقدم خدمة التصديق اإللكرتوين  جيب أن يكون شخص معنوي  2015بسنة  15اإللكرتونية

                                                 
1
  .103-102.ص ص،مرجع سابق  ،كيوة محيد صاحل املزوري- 
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يكـــون  أن ،وتعديالتــه اإللكــرتوينجهــات التوثيــق  واعتمـــادمــن نظــام تــرخيص  41املــادة يف  ونــص 

 أومســامهة خاصــة  أوشــركة مســامهة عامــة  اإللكــرتوين،طالــب تــرخيص إصــدار شــهادات التصــديق 

 أويقل رأس ماهلا عن مخسني ألف دينار  ال أنحمدودة عاملة ومسجلة يف اململكة، و  مسؤوليةذات 

  .غري رمسية أوعامة رمسية تكون مؤسسة   أن

 هليــة الكاملــة لــألداءاحلــي البــالغ العاقــل الــذي تتــوفر فيــه األ انســناإلالشــخص الطبيعــي هــو و        

ا  قانونـي فهي اجلماعات واهليئات املعـرتف �ـا االعتبار  أو، أما الشخص املعنوي القانونيةالتصرفات 

 بـــإبرام العقـــود القـــانوينعـــن طريـــق ممثلهـــا معاملـــة الشـــخص الطبيعـــي، يســـمح هلـــا  القـــانونويعاملهـــا 

الـــذين  أوفـــراد مؤسســـيها يعـــرتف هلـــا بالذمـــة املاليـــة املســـتقلة عـــن ذمـــة األ ، والقانونيـــةوالتصـــرفات 

يــدخلون يف تكوينهــا، قــد تكــون عامــة  مثــل املؤسســات العموميــة التابعــة للدولــة وقــد تكــون خاصــة 

  .2خلاصةاخلاص كاجلمعيات والشركات ا قانونللواليت ختضع 

 شخصــــيتها شــــركة أنقضــــت اإللكــــرتوينيكــــون مقــــدم خــــدمات التصــــديق  أنومنــــه فــــال ميكــــن   

 نأكــني  نايكــون خــارج هــاذين الكيــ أنميكــن  ، والالقانونيــةمــد�ا  قضــاءان أوبســبب حلهــا  املعنويــة

  .إلكرتوينوسيط  أويكون برنامج 

                                                 
 " 4املادة ،2014لسنة  11، األردني ، رقم وتعديالته اإللكترونيجهات التوثيق  واعتمادنظام ترخيص - 1

 : يلي ما رخصة ىلع صولللح بلبط يتقدم فيمن يشرتط .أ

 . األصول حسب كةلاملم يف ةلومسج ةلعام حمدودة مسؤولية ذات أو خاصة ةمهمسا أو عامة ةمهمسا شركة يكون أن أ.

 . دينار ألف مخسني عن الشركة رأمسال أ يقل ال أن-ب.

 هامدير  أو اهمديري يئةه أو اإدار� سجمل أعضاء من أي أو اهفي الرئيسيني نيمهاملسا أو الشركاء أو اهمؤسسي من أي يكون ال أن -ج.

 . عتبارها يستعد مل ما باإلفالس هيلع حكم أو قطعي قضائي كمحب بالشرف ةلخم جبنحة أو جبناية أدين قد العام

 عن تصدر يماتلتع وجبمب يئةاهل هاحتدد اليت والشروط باتلاملتط ستيفاءا االعتماد ىلع صوللحل بلبط يتقدم فيمن يشرتط .ب

 . الغاية ذههل سلا�

 : يلي ما تقدمي املادة هذه من )ب(و )أ( الفقرتني ألحكام وفقاً  االعتماد أو الرخصة عمى حملصول بطلب يتقدم فيمن يشرتط .ج

 . املمارسات مدونة 1.

 . اإللكرتوين التوثيق ملنظومة الفنية املواصفات تبني وثيقة -ب

  .هذه املادة من  )أ (الفقرة أحكام من العامة واملؤسسات العامة الرمسية املؤسسات تستثىن 3.
، دار )ة التونسياإللكتروني المبادالت والتجارةشرح قانون (ة العربية اإللكترونيمقدمة في التجارة عبد الفتاح بيومي حجازي،  - 2

  .142، 141صص  ،2004سنة ،األولمصر، الكتاب  ،الفكر اجلامعي
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ــــة حساســــة ودقيقــــة،  فهــــي الــــيت تضــــفي  وحنــــن نــــرى بــــدورنا  أن التصــــديق اإللكــــرتوين عملي

املصداقية واحلجية على احملررات  والتوقيعات والعقود اإللكرتونية، واليت تنشأ عنها حقوق والتزامات 

واليت شددت مجيع التشريعات والنصوص الدولية على تسخري كل السبل القانونية للمحافظة عليهـا  

قابلـة للخلـل واالخـرتاق تقتضـي  كما أن طبيعة هذه املعامالت اليت تتم عن بعد وبوسائل إلكرتونيـة

معاملــة خاصـــة، فمـــنح الشـــخص الطبيعـــي  حـــق ممارســـة هـــذا النشـــاط أمـــر مقبـــول إذا كانـــت هنـــاك 

إمكانيــات ماديــة عليــة اجلــودة وبشــرية عاليــة التأهيــل، إال أن أغلــب الــدول العربيــة  الزالــت تشــهد 

مـــنح تـــرخيص هـــذا النشـــاط نقصـــا كبـــريا يف هـــذا ا�ـــال ، فحســـن فعـــل املشـــرع األردين عنـــدما قيـــد 

  .أل�ا من املفرتض قدر�ا على تغطية هذه اإلمكانيات) الشركات(للشخص املعنوي

  :من السلطة المختصة الحصول على ترخيص مسبق-2

 جيــب احلصــول علــى اإللكــرتوين،ملقــدم خــدمات التصــديق  القانونيــةللحصــول علــى الصــفة 

مـن  33ه جل التشريعات فقد نصت املـادة تاشرتطوهو ما  ،ترخيص متنحه السلطة املختصة بذلك

خيضـــع نشـــاط تأديـــة خـــدمات التصـــديق "ه أنـــعلـــى اجلزائـــري   04-15 اإللكـــرتوينالتوقيـــع  قـــانون

  ". اإللكرتوينللتصديق  االقتصاديةترخيص متنحه السلطة  إىل اإللكرتوين

لســـنة 15ف ب مـــن قـــانون املعـــامالت اإللكرتونيـــة  23أمـــا املشـــرع األردين  ومبوجـــب املـــادة 

، أوكــل مهمــة إصــدار تــراخيص  ممارســة خدمــة التصــديق اإللكــرتوين إيل هيئــة تســمى هيئــة 2015

تكــون هيئــة تنظــيم قطــاع االتصــاالت اجلهــة املختصــة " تنظــيم قطــاع االتصــاالت والــيت نصــت علــى 

در برتخيص جهات التوثيق اإللكرتوين واعتمادها وتنظيم أعماهلا وفقا لألنظمة والتعليمات اليت تص

  ".مبوجب أحكام هذا القانون

وحسنا فعل املشرع إذ ربط خدمـة التصـديق اإللكـرتوين برتخـيص مسـبق ، ومـرد ذلـك يف نظرنـا 

اىل طبيعــة املعاملــة اإللكرتونيــة وظــروف إنشــائها، فخدمــة التصــديق متــنح لتوقيــع اإللكــرتوين احلجيــة 

ساسية العملية وخطور�ا كان البد القانونية يف اإلثبات والذي على أساسه حتفظ احلقوق، ونظرا حل

  .تقيدها برتخيص مينح بشروط يرى املشرع أ�ا تضمن مصداقية هذه اجلهه  من

  :اإللكترونيالشروط الخاصة لتأدية خدمات التصديق  -ثانيا

  أغلب التشريعات على توافرها يف طالب ترخيص اتفقتة واليت ــــــــالشروط العام جانب إىل       
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  أقرت بعض التشريعات شروط خاصة، تباينت هذه الشروط    اإللكرتوين،اط التصديق نش مزاولة

  .آخر  إىلمن تشريع 

  في التشريعات المقارنة الشروط الخاصة لتأدية خدمات التصديق اإللكتروني-1

يشرتط يف الراغب يف تقـدمي خـدمات التصـديق  تباينت أيضا شروط التشريعات املقارنة يف ما

  .هذا النشاط زاولةمن الرتخيص مل االستفادةحىت يتمكن من  اإللكرتوين،

  األردنيفي التشريع  شروط تأدية خدمات التصديق اإللكتروني- أ

مــن الرتخــيص لتأديــة  االســتفادة ، مل جيــز للشــخص الطبيعــي،األردينوكمــا أســلفنا فاملشــرع  

يــة مــن شـــركات ار االعتبشــخاص ، وحصـــر ذلــك يف  األاإللكــرتويننشــاط تقــدمي خــدمات التوقيــع 

ألـف دينـار  50يقـل رأمساهلـا عـن  ال أنو   ،احملـدودة سـؤوليةشـركات امل أوخاصـة  أومسامهة عامة 

أحــد املســامهني الرئيســني  أو دارةاإلأحــد أعضــاء جملــس  أويكــون أحــد مؤسســيها  ال أنأردين،  و 

كـــم عليـــه ه حأنـــ أو ،جنحـــة خملـــة بالشـــرف حبكـــم �ـــائي أوأديـــن يف جنايـــة  أنفيهـــا قـــد ســـبق لـــه 

  .االعتبارمن رد  استفاد إذاإال ،فالسباإل

يقـــدم مدونـــة  أني طالـــب الرتخـــيص ملمارســـة هـــذا النشـــاط االعتبـــار علـــى الشـــخص  أنكمـــا 

جهــــات التوثيــــق  واعتمــــادنظــــام تــــرخيص مــــن  2مــــن املــــادة  10املمارســــات والــــيت عرفتهــــا الفقــــرة 

 اإللكرتوين التوثيق جهة من املقدمة العامة ةوالتنظيمي الفنية اإلجراءاتو  بالعمليات قائمـة" اإللكرتوين

 عليهـا توافـق والـيت دار�ـاإو  التوثيـق شـهادات إلصـدار �ـا لتـزاملال االعتمـاد أو الرتخـيص طلبهـا عنـد

  . اإللكرتوينووثيقة تبني املواصفات الفنية للتوقيع "اهليئة

  ائريفي التشريع الجز  الشروط الخاصة لتأدية خدمات التصديق اإللكتروني -ب

تتـــوفر يف الشـــخص  أن علـــى اشـــرتط املشـــرع اجلزائـــري الشـــروط الســـالفة الـــذكر، إىل باإلضـــافة

، شــروط خاصــة  اإللكــرتويناملعنــوي للحصــول علــى تــرخيص لتقــدمي خــدمات التصــديق  أوالطبيعــي 

جيـب علـى كـل طالـب  "حيـث نصـت علـى   04-15 اإللكـرتوينالتوقيـع  قانونمن  341يف املادة

  :يستويف الشروط اآلتية أن اإللكرتويندمة التصديق ترخيص لتأدية خ

                                                 
يستويف الشروط  أن اإللكرتوينجيب على كل طالب ترخيص لتأدية خدمة التصديق " 34املادة  ،مرجع سابق، 04-  15قانون   -  1

  :اآلتية
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  ،اجلنسية اجلزائرية للشخص الطبيعي أواجلزائري للشخص املعنوي  لقانونليكون خاضعا  أن -

اإلعـــالم  تكنولوجيـــا نايتمتـــع مبـــؤهالت وخـــربة ثابتـــة يف ميـــد أن -،يتمتـــع بقـــدرة ماليـــة كافيـــة أن -

يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه يف  ال أن -،ص املعنــوياملســري للشــخ أوللشــخص الطبيعــي  االتصــالو 

  ." اإللكرتوينجنحة تتناىف مع نشاط تأدية خدمات التصديق  أوجناية 

 كان إذا، وجزائري الجنسية اعتباريا كان إذاالجزائري  القانونيكون الشخص خاضعا  أن-

فهــو يصــادق  ،هــو أشــبه مــا يكــون بــاملوثق اإللكــرتوينفمقــدم خــدمات التصــديق : شخصــا طبيعيــا

  . ة بعد التأكد من صحتهااإللكرتونيعلى التوقيعات 

  .يكون متمتعا بقدرة مالية تكفي لتغطية نفقات إجراءات التصديق أن-

هـذه املهنـة، يرتتـب عليـه أعبـاء  لاو ومـز  اإللكرتوين،مقدم خدمة التصديق  أومزود  أنحيث  

هذه العملية قد تنتج عنها أخطاء تـؤدي  أنا توفري الوسائل املادية والبشرية للقيام �ذا النشاط، كم

مطالبـــات قضـــائية جبـــرب هـــذا الضـــرر  إىلقـــد تـــؤدي  ،وقـــوع أضـــرار  للمســـتفيد مـــن هـــذه اخلدمـــة إىل

  .1القدرة املالية على تغطية مبلغ التعويض اإللكرتوينفيكون بذلك ملصدر شهادة التصديق 

بالنســــبة  االتصــــالو عــــالم المعلومــــات واأل تكنولوجيــــايكــــون ذو خبــــرة ومــــؤهالت فــــي  أن-

  :ياالعتبار ي للشخص القانونالممثل   أوللشخص المعنوي 

هـذا  مزاولـةي  الـذي يرغـب يف االعتبـار  للشـخص القـانويناملمثـل  أوفعلى الشخص الطبيعـي 

وذلـك حـىت  االتصـالاملعلومات والشبكات، ووسائل  تكنولوجيايكون ممن هلم خربة يف  أن النشاط

ة ومحايـة السـندات مـن املخـاطر اإللكرتونيـيف تـأمني التوقيعـات  نااملطلوبـ نامـأو يقدم خدماته جبودة 

 إىليــؤدي  أنة ميكــن اإللكرتونيــالوســائل  ســتعمالالإســاءته  أوحتــدق �ــا فقلــة خربتــه  أنالــيت ميكــن 

تعــريض  إىلقـد يــؤدي عــدم حتكمـه يف التقنيــة  أو ،الســندات املوقعـة  املرســلة لــه  أوإتـالف احملــررات 

                                                                                                                                                    

 ؛اجلنسية اجلزائرية للشخص الطبيعي  أواجلزائري للشخص املعنوي  القانونيكون خاضعا  أن-

 ؛يتمتع بقدرة مالية كافية أن -

 ؛املسري للشخص املعنوي أوللشخص الطبيعي  االتصاللوجيا اإلعالم و نو تك ناوخربة ثابتة يف ميديتمتع مبؤهالت  أن -

  ." اإللكرتوينجنحة تتناىف مع نشاط تأدية خدمات التصديق  أويكون قد سبق احلكم عليه يف جناية  ال أن -
دراسات مقارنة، جملة  دراسة " 15 04 " نقانو لل طبقا ئري الجزا التشريع في اإللكتروني التصديق سلطات ن،ايوسف رمح- 1

    .179ص، العدد األول، ا�لد الثاين، وسياسية قانونية
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 إىلممـــا يـــؤدي ،خلـــل يـــنقص مـــن درجـــة محايتها إىلة  الـــيت تتضـــمن احملـــرر اإللكرتونيـــبـــة الدعامـــة تركي

 .اإللكرتوينالتوقيع  أوإتالف السند  أوسهولة تعديل 

  اإللكترونيجناية تتنافى مع نشاط خدمة التصديق  أويكون حكم عليه في جنحة  ال أن-

العقـــود  واملعـــامالت بصـــفة خاصـــة ونظـــرا ، و االئتمـــانالعقـــود بصـــفة عامـــة تبـــىن علـــى الثقـــة و 

يف  األطـــرافعــدم تواجـــد  أنإذ  ،لطبيعتهــا الفريـــدة  وإبرامهـــا عــن بعـــد تتطلـــب أيضــا محايـــة خاصـــة

 كـانشـخص حمايـد يف م إىل، االتصـالجملس عقد واحد  وإرسال العقود واملستندات عرب شـبكات 

ترســل إليــه لتوثيقهــا  يف الشــخص الــذيأو صــحتها،  ضــمانآخــر، جيعــل الــبعض يشــكك أصــال يف 

هـذا  زاولةت حمل متابعات قضائية  مبكانلزاما  عدم السماح لبعض الفئات واليت   كانف ،وتصديقها

  .يف هذا النوع من املعامالت االئتمانالنشاط،حفاظا عن  عنصر الثقة و 

  بياناتللنظام تأمين وحماية  توفير -

لويـة تتطلـب سـرية أو  اإللكرتوينديق طاليب التص بياناتوتوافر ذلك شرط أساسي، فحماية   

شــهادات،  ومحايتهــا القــد يطـرأ علــى نظــام حفـظ  ،أي خلــل فـين اكتشــافوسـرعة يف   ،ودقـة عاليــة

  . 1مدة صالحيتها أوو عبث مبحتواها   من أي تعديل أ

التوقيــع  قــانونالتنفيذيــة ل الالئحــةمــن  12املــادة  عليــه نصــت ونشــري يف هــذا الســياق اىل مــا

علــى  احلصــوليتــوافر لــدى طالــب  أنجيــب  " املصــري  ومضــمو�ا   2004لســنة 15 اإللكــرتوين

نظـــام تـــأمني للمعلومـــات ) أ: (املتطلبـــات التاليـــة اإللكـــرتوينالرتخـــيص بإصـــدار شـــهادات التصـــديق 

يقل عن املستوى املذكور يف املعايري والقواعـد املشـار  وخصوصيتها مبستوى محاية ال بياناتومحاية ال

   . "، من امللحق الفين والتقين لالئحة2)د(لفقرة إليها يف ا

  

                                                 
1
  .181، 180، املرجع السابق، ص ص ن،ايوسف رمح - 

2.  –p.d: Secyrity Standards,"general security management codes of practice . such as 

Bs 7799-2 ( british standards .information security management systems specification with 
guidance for use) and its guidance ISO/IEC 17799 (recommended ). or equivalent 
standard" 

من املعلومات ظمة إدارة أأنمواصفات . يةنامعايري بريط( Bs 7799-2 لمث ،قواعد املمارسة العامة إلدارة األمن": الرتمجة إىل العربية

  "يعادل هذا املعيارما  أو ،)مستحسن( ISO / IEC 17799 وتوجيهها) ستخداممع إرشادات لال
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  المطلب الثاني

   اإللكترونيسلطات وجهات التصديق 

ة،حرصــــت معظــــم الــــدول اإللكرتونيلتنظــــيم عمليــــة توثيــــق وتصــــديق املعــــامالت والتوقيعــــات  

بـــة   للتكفـــل بإصـــدار ومراققـــانوين، علـــى وضـــع تنظـــيم اإللكـــرتوينالتجـــارة والتوقيـــع  قـــواننياملشـــرعة ل

فاجلهــات املهتمــة بنشــاط تقــدمي خــدمات التوقيــع  ،)الفــرع األول ( اإللكــرتوينشــهادات التصــديق 

تنظمهـــا ســـلطات غالبـــا مـــا   ،)الفـــرع الثـــاني ( واملكلفـــة بإصـــدار شـــهادات التصـــديق   اإللكـــرتوين

، لتقــــدمي هــــذه  القانونيــــةللشــــروط  اســــتجابتهاتكــــون حكوميــــة تتكفــــل مبراقبتهــــا ومــــدى تأهيلهــــا و 

  )الفرع الثالث(، مما ينتج عن هذه اخلدمة التزامات يف جوانب العالقة دمةاخل

  :اإللكترونيسلطات التصديق  -لو الفرع األ

 أونشـاط التصـديق  مزاولـة إصـدار تـراخيصأغلب التشريعات هيئات تشرف على  اعتمدت 

 و  ةاإللكرتونيــ التصــديق إصــدار شــهادات،  كمــا تقــوم أيضــا مبهــام مراقبــة جهــات اإللكــرتوينالتوقيــع 

وسنوضــــح النظـــام اهليكلـــي هلــــذه  كـــل دولــــة نظـــام خـــاص يهيكــــل هـــذه الســـلطات  أيضـــا تاعتمـــد

 ).ثالثا( وكيف نظمها املشرع اجلزائري ) ثانيا(والتونسي)  أوال (السلطات يف القانون األردين 

  :سلطات التصديق في القانون الفرنسي-أوال 

  لكرتوين وضع املشرع الفرنسي منظومة ملراقبةإلصدار تراخيص اعتماد جهات التصديق اإل  

ومتابعة أمن وإصدار شهادات التصديق اإللكرتوين وتتكون مـن الـوزير األول والوكالـة الوطنيـة 

  .ألمن أنظمة املعلومات، واللجنة التوجيهية ألمن أنظمة املعلومات

  :وزير الصناعة -1

رأي  لـك بعــد أخــذذ، و اإللكــرتوينصــديق الرتخـيص أو االعتمــاد ملمارســة نشـاط الت الــوزيريصـدر   

  .1والتشاور مع جلنة التوجيه

  

                                                 
1 - Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la 
sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, 
JORF n°92 du 19 avril 2002 page 6944, Art 12. 
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  :لشهادة أمن تكنولوجيا المعلومات جنة التوجيهيةلال  -2

ممثـل لـوزير  -عضـوا وهـم  13باإلضافة  .األمني العام للدفاع الوطين أو ممثله هذه اجلنةيرأس 

ممثـل عــن وزيـر الصــناعة   -لــوزير الـدفاع ممثـل  -ممثـل وزيــر اخلارجيـة  -ممثـل لــوزير الداخليـة -العـدل 

ممثـل عـن وزيـر الرتبيـة  -ممثـل عـن وزيـر الصـحة  -ممثـل عـن وزيـر العمـل  -ممثـل عـن وزيـر االقتصـاد 

ممثـل الـوزير  -ممثل عن وزيـر النقـل  -ممثل لوزير إصالح الدولة  -ممثل لوزير االتصاالت  -الوطنية 

  1.املكلف بالبحث

 2: سؤوليتها باملهام التاليةوتضطلع هذه اللجنة وحتت م

والقواعد واملعايري املستخدمة  ،قرتحات بشأن سياسة إصدار الشهاداتامل و إبداء  اآلراء) أ(

 .إلجراءات التقييم وإصدار الشهادات واألدلة التقنية املتاحة للجمهور 

 .مراكز التقييم  إىل االعتمادسحب  وأ منحإصدار رأي بشأن ) ب(

املقدم  ،هذا املرسوموفق   املنظمةنزاع يتعلق بإجراءات التقييم  كلض التوفيق ،  مراجعة ، لغر ) ج(

 .إليها من الطرفني

 .9رأي بشأن اتفاقات االعرتاف املتبادل املربمة مع املنظمات األجنبية عمًال باملادة ال إبداء) د(

أعاله ، وهو ينطوي املهمة املنصوص عليها يف الفقرة للقيام بألحد أعضائها  تفوض اللجنة قدو 

  .بالضرورة على مساع األطراف

  :ANSSI(3( الوكالة الوطنية ألمن أنظمة المعلومات  -3

، حيــث اســتخلفت اإلدارة املركزيــة ألمــن الكومبيــوتر الــيت حلــت  2009جويليــة  7مت إنشــاؤها يف 

  .2001جويلية  31يف

 :تمثل فيما يليتمن جلنة  الوكالة الوطنية ألمن أنظمة المعلومات تتكون إدارة

األمني العام لوزارة الداخلية  -رئيس أركان الدفاع -).رئيس(األمني العام للدفاع واألمن الوطين  - 

أمني عام وزارة الشؤون  -املندوب العام لألسلحة  -.وفرنسا ملا وراء البحار وا�تمعات اإلقليمية 

مدير عام نظم   -.ام األمن اخلارجي مدير ع -.املندوب العام لألسلحة  -.اخلارجية واألوروبية 

                                                 
1 - Décret n° 2002-535, Ibid, Art 16. 
2 - Décret n° 2002-535, Ibid, Art17. 
3 - Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information . 
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نائب --  مدير عام األمن الداخلي -.املدير العام لتحديث الدولة   -.املعلومات واالتصاالت

  .مدير عام الوكالة الوطنية ألمن الكمبيوتر    -.رئيس ا�لس العام للصناعة والطاقة والتكنولوجيا 

 ،ومـــات وإعطـــاء التوجيهـــات واالقرتاحـــاتتتـــوىل هـــذه الوكالـــة مهمـــة احلفـــاظ علـــى أمـــن املعل

كمــا تــوفر خدمــة رصــد اهلجمــات   ،والقواعــد الواجــب تطبيقهــا حلمايــة أنظمــة املعلومــات يف الدولــة

،كما تــوفر خــدمات اخلــربة الفنيــة لــإلدارات ة للدولــة واإلنــذار املبكــر بــذلكاإللكرتونيــعلــى األنظمــة 

تســــتقبل طلبــــات شــــهادات اهري،كمــــا أ�ــــا والشــــركات وتقــــدمي خــــدمات املراقبــــة  واملعلومــــات للجم

  .1املطابقة

يوليـو  1وهي منظمـة غـري رحبيـة حيكمهـا القـانون الصـادر يف " - COFRAC لجنة االعتماد   -4

ـــاير  22يف  تأسســـت ، 1901  النظـــامني احلـــاليني حـــىت ذلـــك احلـــنيمـــن خـــالل دمـــج  1994ين

 اســـــــــــواملكتب الوطين للقي (RNE) اراتـــــــــــــة الوطنية االختبـــــالشبك :رباتــــــــــاد املختـــــــــــــــــــــــــــالعتم

"(BNM)2.  

  :سلطات التصديق في القانون األردني-ثانيا 

  إصدار شهاداتنشاط  مزاولةهيئتني لإلشراف على إصدار تراخيص  األرديناملشرع  اعتمد

  .وا�لس )اهليئة (طة بذالك ومها ة، ومراقبة العمليات املرتباإللكرتونيالتصديق 

  :الهيئة – 1

 اإللكـرتوين التوثيـق جهـات عتمـاداو  تـرخيص نظـاممـن  3ة فالثانيـو الـيت عرفتهـا املـادة  

 مبوجـب املنشـأة تاالتصـاال قطاع تنظيم هيئة "لف الذكر ا، الس2014 لسنة 11 رقم وتعديالته

جملــس مفوضــي "ه أنــليــة مــن نفــس املــادة علــى وا�لـس والــذي عرفتــه الفقــرة املوا "تاالتصــاال قـانون

  ."اهليئة 

  ، كمااالعتمادشهادة  أو اإللكرتويننشاط التصديق  مزاولةتقوم اهليئة بإصدار رخص     

  

                                                 
1 -Règlement eIDAS, https://www.ssi.gouv.fr, OP CITE. 
2 - https://www.gazettelabo.fr; Visitez le site Web au 10/06/2019 à 21:40. 
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  متنح  حسب التشريع  2، فالرخصة�1ذه الشهادات يف اململكة اخلدمات املرتبطةتتوىل تقدمي 

 فيمــنح جلهــات التصــديق  الــيت تعمــل يف دول 3تمــاداالعللهيئــات واملؤسســات الوطنيــة، أمــا  األردين

  .أخرى، ويسند للهيئة أيضا مهمة الرقابة على مقدمي خدمات التصديق

لســـنة  11رقـــم  مـــن نفـــس القـــانون 11كمـــا تضـــطلع هـــذه اهليئـــة أيضـــا مبهـــام أخـــرى نظمتهـــا املـــادة

2014 . 

 :يلي مبا القيام ذلك سبيل يف اوهل اإللكرتوين التوثيق اتهج أعمال ىلع الرقابة يئةاهل تتوىل -أ"

 البيئة فحص ذلك يف مبا أعماهلا اإللكرتوين التوثيق جهة فيه متارس الذي املوقع على الكشف-1

 .اإللكرتوين التوثيق منظومة ملواصفات التشغيلية

 .يئةاهل من املعتمدة الفنية واملعايري باملواصفات اإللكرتوين التوثيق جهة التزام من التأكد -2

 اإللكرتوين التوثيق ومنظومة املمارسات مبدونة اإللكرتوين التوثيق ةهج التزام من التأكد -3

 .يئةاهل عن صادرة قرارات أو يماتلتع وأي االعتماد أو الرتخيص وشروط

 ةهج بأي االستعانة اإللكرتوين التوثيق اتهج أعمال ىلع التدقيق أو الرقابة سبيل يف للهيئة -ب

  .اإللكرتوين التوثيق ةهج قةنف عمى متخصصة فنية

 املتعمقة اخلدمات أو التوثيق اداتهبش تتعمق اهإلي تقدم شكوى أي يف الفصل يئةاهل تتوىل -ج

  ."ا�

  

  

  

                                                 
1
 مهمة اهليئة تتوىل" 3املادة  ،2014لسنة  11وتعديالته، األردني ، رقم  اإللكترونينظام ترخيص وإعتماد جهات التوثيق -. 

 وفقاً  امللمكة يف الشهادات �ذه متعلقة أي خدمات وتقدمي التوثيق شهادات إصدار يف ترغب جهة ألي االعتماد أو الرخصة إصدار

  "النظام وهذا القانون ألحكام

 الصادر اإلذن:الرخصة  "4/ف أ 2املادة  ،المرجع نفسهوتعديالته األردني،  اإللكترونينظام ترخيص وإعتماد جهات التوثيق - 2

 هذا النظام ألحكام وفقاً  الشهادات �ذه عمقةمت خدمات أي وتقدمي التوثيق شهادات بإصدار جهة ألي للسماح اهليئة عن

  .مبوجبه الصادرة والتعميمات
 : االعتماد" 5/ف أ 2املادة  ،السابقالمرجع نفس األردني،  وتعديالته اإللكترونينظام ترخيص وإعتماد جهات التوثيق  - 3

 متعمقة خدمات أي إصدار شهادات التوثيق وتقدمييف دولة أخرى  ب  متارس أعمال التوثيق جهة ألي للسماح اهليئة عن الصادر اإلذن

  "مبوجبه الصادرة والتعميمات هذا النظام ألحكام داخل اململكة وفقاً   الشهادات �ذه
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  :المجلس  -2

إلغــاء الــرخص  و   ومــن مهامــه إلغــاء الكفالــة البنكيــة  1يقصــد بــا�لس جملــس مفوضــي اهليئــة  

، ويقـرر أيضـا 2االت املنصـوص  عليهـا  يف نفـس النظـاماملمنوح جلهات التوثيـق يف  احلـ االعتماد أو

  .اإللغاءاملتخذة إثر هذا  اإلجراءات

  :في القانون االماراتي اإللكترونيسلطات التصديق -ثالثا

 هيئـة تنظـيم االتصـاالتهيئتـان ،ومهـا  اإللكـرتوينيقوم على تنظيم ومراقبـة خـدمات التصـديق 

  .االتصال وتكنولوجيا املعلومات ووزير

  :هيئة تنظيم االتصاالت -1

ة اإللكرتونيـبشـأن املعـامالت والتجـارة  2002لسـنة  02رقـم  مـن قـانون إمـارة ديب 23تـنص املـادة

يعـــني الـــرئيس بقـــرار يصـــدره، مراقبـــا خلـــدمات التصـــديق وعلـــى وجـــه  أألغـــراض هـــذا القـــانون" علـــى 

شــراف عليهــا، اخلصـوص ألغــراض تــرخيص وتصــديق ومراقبــة انشـطة مــزودي خــدمات التصــديق واإل

  .وينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية

                                                 

.
1
  .3.أ/2املادة المرجع، وتعديالته، األردني ،  اإللكترونينظام ترخيص وإعتماد جهات التوثيق  - 

 .8 املادة،نفس المرجع السابق، وتعديالته، األردني رونياإللكتنظام ترخيص وإعتماد جهات التوثيق  - 2

 النظام ذاه أو القانون أحكام من أياً  اإللكرتوين التوثيق ةهج خمالفة حال يف ، جزئياً  أو كمياً  ، البنكية الكفالة مصادرة سلجللم أ .أ"

 .همبوجب الصادرة القرارات  أو يماتلالتع أو

 االعتماد أو الرتخيص يف املقررة القيمة وفق جديدة كفالة بتقدمي اإللكرتوين التوثيق ةهج تزملت البنكية الكفالة مصادرة حال يف -ب

 .مرة أول يف اهل املمنوح

 : التالية احلاالت من أي يف اإللكرتوين التوثيق اتهجل املمنوح االعتماد أو الرخصة إلغاء للمجلس .ب

 .االعتماد أو الرخصة ىلع احلصول لغايات واملقدمة اهدقت أو البيانات أو وماتلملعا صحة عدم االعتماد أو الرخصة منح بعد ثبت إذا أ

 .يئةاهل لهتقب سبب دون التوثيق اداتهش إصدار عن توقفت إذا 4.

 بذلك اهإنذار  رغم اهأوضاع تصويب ىلع تعمل ومل ، النظام ذاه من 7املادة يف ليهاع املنصوص االلتزامات من أياً  خالفت إذا 3.

 .اإلنذار ذلك يف اهل احملددة املدة لخال

 .االعتماد أو الرخصة عمى احصوهل تاريخ من سنة خالل التوثيق اداتهش إصدار تباشر مل إذا .4

 .همبوجب الصادرة والتعميمات النظام ذاهو  القانون إىل باالستناد سلا� يقرره آخر سبب أي 5.

 .اهإفالس إعالن مت أو اإللكرتوين التوثيق ةهج تصفية متت إذا 6.

 ةهاجل كلت نفقة ىلع املشرتكني إعالم الييئة ىلفع اهل املمنوح االعتماد إلغاء أو اإللكرتوين التوثيق ةهجل املمنوحة الرخصة إلغاء مت إذا .ج

  ."مناسبة يئةاهل تراها اليت وبالطريقة
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يعتـــرب  -،ججيـــوز للمراقـــب أن يفـــوض كتابـــة أيـــا مـــن مســـؤلياته مبوجـــب هـــذا الفصـــل ملـــن يـــراه -ب

علــى املفــوض أن يــربز عنــد ممارســته أيــا مــن الصــالحيات  -، داملراقــب أو املفــوض مــن قبلــه موظفــا

اهــه مــا يثبــت الصــالحية الــيت  خولــه أياهــا املخولــة لــه واســتجابة لطلــب الشــخص الــذي يتصــرف جت

  ".املراقب

اىل هيئــة تنظــيم  اإللكــرتوينســند التشــريع اإلمــارايت مهمــة مراقبــة مــزودي خــدمات التصــديق وأ

ـــوزراء  مبوجـــباالتصـــاالت املنشـــأة  أكتـــوبر  15املـــؤرخ يف  2006لســـنة  291/  8قـــرار جملـــس ال

مــل مقــدمي خــدمات التصــديق اإللكــرتوين  وتضــطلع اهليئــة أيضــا بوضــع قواعــد لتنظــيم ع ،20061

 .الذين يعملون يف الدولة ويرفعها اىل الرئيس العتمادها

  :وزير االتصال وتكنولوجيا المعلومات -2

يقوم الوزير  وبناء على إقرتاحات مراقب خدمات التصديق بإصدار اللوائح اخلاصة بتنظيم عمل 

من القانون  222املادة نصت  وهو ما ت، يف دولة اإلمارا اإللكرتوينمقدمي خدمة التصديق 

، حيث يقوم باصدار اللوائح اخلاصة اليت تنظم إصدار 2002لسنة  02االحتادي االمارايت رقم 

الرتاخيص وجتديدها ملقدمي خدمات التصديق ومفوضيهم، واللوائح اليت حتدد املعايري والقواعد 

ملة من أنظمة واجهزة ومواد مكتوبة أو الواجب إتباعها ملمارسة هذا النشاط والوسائل املستع

 .مرئية

  :يالجزائر  القانونسلطات التصديق في  - رابعا 

  املتعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق 04-15 القانوناملشرع اجلزائري من خالل  اعتمد  

إصــدار عمليــات  شــراف ومراقبــةمهــام يف إطــار اإل أســندت هلــا عــدة ،ســلطات ني ثــالثاإللكرتونيــ

  :ممارسة نشاطات التصديق واملتمثلة يف  اخيصتر 

  : اإللكترونيالسلطة الوطنية للتصديق -أ

  واإلداريةاحملدد لتنظيم املصاحل التقنية  134-16املرسوم رقم  نظمها املشرع اجلزائري مبوجب

                                                 
1
-www.tra.gov.ae/ar/about-tra/information-and-egovernmentموقع ھیئة تنظیم  االتصاالت اإلماراتي،  -  

sector/ecommerce ، 22:34، الساعة  27/09/2019مت االطالع على املوقع بتاريخ.  
  . 22املادة  مرجع سابق، ،2002 لسنة  02القانون االحتادي االمارايت رقم  - 2
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وهـي سـلطة إداريـة مسـتقلة تتمتـع بالشخصـية  ،1مهامهـا وسـري اإللكـرتوينللسلطة الوطنية للتصديق 

  :ل تتوىل املهام التالية و املايل تنشأ لدى الوزير األ ستقاللواالعنوية امل

  .اإللكرتوينإعداد سياستها للتصديق  -

 االقتصـاديةالـيت تصـدرها السـلطة احلكوميـة والسـلطة  اإللكـرتويناملوافقة على سياسـات التصـديق  -

  .اإللكرتوينللتصديق 

  .ى الدويلاملتبادل على املستو  االعرتاف ياتاتفاقعقد  -

  .نياإللكرتونيوالتنظيمات املتعلقة بالتوقيع والتصديق   القواننيإقرتاح مشاريع  -

  .اإللكرتوينللتصديق  االقتصاديةالقيام بعمليات التدقيق على مستوى السلطتني احلكومية و  -

   اإللكترونيالسلطة الحكومية للتصديق  -ب

احملــدد  لطبيعــة الســلطة احلكوميــة  134-16املرســوم رقــم  نظمهــا املشــرع اجلزائــري، مبوجــب 

وهــي هيئــة  حكوميــة تنشــأ لــدى الــوزير املكلــف ، وتشــكيلها وتنظيمهــا وســريها اإللكــرتوينللتصــديق 

ذه وتتــوىل هــ 2املــايل ســتقاللواال، تتمتــع بالشخصــية املعنويــة االتصــالاإلعــالم و  تكنولوجيــابالربيــد و 

صـت عليـه نا املتدخلني يف الفـرع احلكـومي  وهـو مـ لفائدة اإللكرتويناهليئة توفري خدمات التصديق 

 "ني اإللكرتونيـ، احملـدد للقواعـد العامـة املتعلقـة بـالتوقيع والتصـديق 04- 15 قـانونمن   28املادة 

لألطـراف  اإللكـرتوينمبتابعـة ومراقبـة نشـاط التصـديق  اإللكـرتوينتكلف السـلطة احلكوميـة للتصـديق 

الفـــــــــرع  لفائـــــــــدة املتـــــــــدخلني يف اإللكــــــــرتوينمات التصـــــــــديق وكـــــــــذا تــــــــوفري خـــــــــد ،الثالثــــــــة املوثوقـــــــــة

 واملقصــود باملتــدخلون يف الفــرع احلكــومي  هــم اإلدارات واملؤسســات واهليئــات العموميــة،"احلكــومي

واملؤسســات الوطنيــة املســتقلة، وســلطات الضــبط، واملتــدخلون والوســطاء يف املبــادالت مــابني البنــوك 

  .3مهامه أودارية مي حبكم طبيعته اإلحكو  ناواملوظفون العموميون وكل كي

أفريــل  25املــؤرخ يف  135-16وقـد مت تنظــيم هــذه الســلطة مبوجــب املرســوم التنفيــذي رقــم  

  .وتنظيمها وسريها اإللكرتويناحملدد لطبيعة السلطة احلكومية للتصديق  2016

    
                                                 

، المحدد لتنظيم المصالح التقنية واالدارية للسلطة الوطنية للتصديق 2016أبريل  25مؤرخ في  134- و1المرسوم رقم  - 1

  .2016أفريل  28، املؤرخة يف 26، اجلريدة الرمسية، العدد وسير مهامها اإللكتروني
  .26، مرجع سابق، املادةيناإللكترونيوالتصديق  ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع04- 15قانون  - 2
  .ب/13سابق، املادةالرجع نفس امل ،يناإللكتروني، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 04- 15قانون  - 3
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يـــث ومـــا يالحـــظ أن املشـــرع الفرنســـي كـــان أكثـــر تشـــديدا و تنظيمـــا لســـلطات التصـــديق، ح

خــص للعمليــة بلجنــة توجيــه للمســاعدة علــى اختــاذ قــرار اعتمــاد جهــات التصــديق اإللكــرتوين كمــا 

 .أوكل اجلانب األمين من العملية إىل جلنة أمنية تتكون من شخصيات  هامة ومؤثرة يف اختاذ القرار

  :اإللكترونيللتصديق  االقتصاديةالسلطة  -ج

 فــــة بضــــبط الربيــــد واملواصــــالت الســــلكيةالســــلطة مــــن طــــرف الســــلطة املكل تعــــني هــــذهيــــتم 

ا هـــي أ�ـــحيــث  ،04-15 القـــانونمــن  30عـــدد�ا املـــادة ســـندت هلــا عـــدة مهــام أو  ،ســلكيةوالال

، مث مـــنح اإللكـــرتوينخولـــة بإعـــداد دفـــرت الشـــروط الـــذي حيـــدد كيفيـــات تأديـــة خـــدمات التصـــديق امل

    اإللكــرتوينوطنيــة للتصــديق ، بعــد موافقــة الســلطة الاإللكــرتوينتــراخيص  ملــؤدي خــدمات التصــديق 

املوجهــة  اإللكــرتوينكمــا تســهر علــى مراقبــة ممارســي هــذا النشــاط مــن مقــدمي خــدمات التصــديق 

يف تقــــدمي  هــــذه  ســــتمراريةاال ضــــمانالزمــــة للوالتــــدابري ا اإلجــــراءاتللجمهــــور، حيــــث تتخــــذ كــــل 

ص  مــع سياســة اخلــدمات يف حالــة العجــز، كمــا  تتحقــق أيضــا مــن مــدى  مطابقــة  طــاليب الرتاخــي

كمــا تعمــل علــى حفــظ   ،بتكليــف مكاتــب تــدقيق معتمــدة أوبنفســها  ســواءً ، اإللكــرتوينالتصــديق 

فضـــال عـــن  ،قتضـــاءاالشـــهادات التصـــديق املنتهيـــة الصـــالحية  وتســـليمها للمصـــاحل القضـــائية عنـــد 

 بطلــب منهــا، وإصــدار التقــارير أوالســلطة دوريــا  إىلإرســال كــل املعلومــات عــن خــدمات التصــديق 

  . 1حصاءات  العمومية اخلاصة بنشاطهاواإل

  :اإللكترونيجهات تقديم خدمات التصديق  -الثانيالفرع 

 ويســمى معنــوي، أوشــخص طبيعــي  كــانســواء   ،جهــة معينــة إىل اإللكــرتوينيســند التصــديق   

جهة التصـديق، وفـق تـرخيص مـن السـلطات  أومؤدي خدمة التصديق  أومقدم خدمات التصديق 

فمـــا املقصـــود جبهـــة التصـــديق  ا،قانونـــهـــة املخولـــة بـــذلك وفـــق شـــروط معينـــة حمـــددة اجل أواملختصـــة 

  ). ثانيا(، وما طبيعتها القانونية   )أوال( الفقه والتشريع اإللكرتوين  وكيف تناوهلا

النصوص لدى الفقه والتشريعات المقارنة و  اإللكترونيجهة التصديق  مفهوم -أوال

  :النموذجية

  بيانه يف النقاط التاليةسنسعى إىل ت وهو ما
                                                 

1
 
  ..30املادة ،رجع سابقم ،يناإللكترونيالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق ، 04- 15 قانون - 
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  :لدى الفقه اإللكترونيجهة التصديق  مفهوم -1

معنويــــة تعمـــل برتخــــيص  مــــن  أوجهــــة خمتصــــة طبيعيـــة  "ا أ�ـــعلــــى  1عرفهـــا بعــــض البـــاحثني

السلطات املختصة يف الدولـة وحتـت إشـرافها، ضـمن أحكـام حتـدد نطاقهـا وماهيـة الواجبـات امللقـاة 

بــالغري، وتقــدم هــذه اجلهــة  أوالــيت تلحــق  باملتعاقــدين  األضــرارعلــى عاتقهــا ومــدى مســؤليتها عــن 

متعـددة حتـدد  بيانـاتة مـأخوذة عـن سـجل معلومـات حيتـوي إلكرتونيـلألشخاص املتعاقدين شهادة 

  ."هوية املوقع وربطها باملفتاح العام

ويتمثـل �يئـة متخصصـة   ،عبارة عن شخص ثالث حمـل ثقـة"ا أ�على  2خروعرفها البعض اآل

معنـوي  أوا شـخص طبيعـي أ�ـويقصـد �ـا أيضـا  اإللكرتوين،ون هلا سلطة إشهار وتوثيق التوقيع يك

التوقيــع الرقمــي مــثال  أنالتأكيــد للغــري  مههــاأ إلكــرتوين،عــام يقــدم للغــري خــدمات تصــديق  أوخــاص 

 وغريهـا مـن ،توقيعه بياناتشخص املوقع من خالل إصدار الشهادة املطلوبة اليت حتمل  إىلينسب 

  ."اخلاصة به االئتمانه وصفته ورقم بطاقة نااملوقع وعنو  اسممثل  بياناتال

  وجود طرف إىلخاصة تعمل على ملء احلاجة  أوهيئة عامة "ا أ� إىلخر البعض اآل اجتهو   

يصــــدر شــــهادات تثبــــت صــــحة حقيقــــة معينــــة متعلقــــة  أنة، بــــاإللكرتونيــــثالــــث موثــــوق يف التجــــارة 

ىل شـــخص معـــني، وتأكيـــد نســـبة إ اإللكـــرتوينكتأكيـــد نســـبة التوقيـــع   اإللكـــرتوين،مبوضـــوع التبـــادل 

  .3"صاحبه  إىلاملفتاح العام املستخدم 

  :ات المقارنة والتشريع الجزائريفي التشريع اإللكترونيجهة التصديق  مفهوم --2

  عـــــــــــــــــــــالتوقي لاألونسيرتاة للدول مسرتشدة  بالقوانني النموذجية  ـــــــن الداخليـــــــــتناولت القواني

  :فتباينت يف وصفه كاأليت اإللكرتوين

  

  

                                                 
1
  131ص ،مرجع سابق ،الربضي غسان عيسى --  

2
الدويل  القانونجملة  ،التشريع الجزائري في اإللكتروني التصديق خدمات لمقدمي القانوني النظام ،مصطفى هنشور وسيمة --  

، مؤمتر املعامالت األجنبيةة اإللكرتونيحجية شهادات املصادقة  ،عن ارق كميل ،443ص ،ا�لد اخلامس األول،العدد  ،والتنمية

  .577العربية املتحدة، ص  اإلمارات ،ديب ،ةاإللكرتوني

  .145ص ،مرجع سابق ،عالء حممد نصريات- 3
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  :في التشريعات المقارنة والقوانين النموذجية -أ

لســنة  اإللكــرتويننســيرتال النمــوذجي للتوقيــع و األ قــانونالتشــريعي فقــد أطلــق  انــبأمــا مــن اجل

 أنت علــــى حيــــث نصــــ ،منــــه 2يف املــــادة ) مقــــدم خــــدمات التصــــديق(عليــــه مصــــطلح  ،2001

  ."ةاإللكرتونييقدم خدمات أخرى ذات الصلة بالتوقيعات  أنجيوز  و ،شخص يصدر الشهادات"

ه جــاء مقتضــب جــدا أنــ اإللكــرتوينومــا يالحــظ علــى هــذا الوصــف ملقــدم خدمــة  التصــديق 

هلذا الشـخص ومـدى  القانونيةالصفة   إىله مل يشر  أنأمكن وصفه بغري الدقيق، إذ  إذاو  ،وغامض

 .ه مل يوضح ماهية هذه الشهاداتأنيف إصدار هذه الشهادات، فضال عن سلطته 

حيــث نــص يف  ،اإللكــرتوينرويب عــن التطــرق لتعريــف مقــدم التصــديق و ومل يغفــل  املشــرع األ 

مقــدم خدمــة التوثيــق   "ه أنـمنــه  علــى 3/19يف املـادة  2014لعــام   910ريب  رقــم و التوجيـه األ

مقــدم  كــانســواء    ،أكثــر مــن خــدمات التوثيــق أو خدمــة معنــوي  يقــوم بتقــدمي أوشــخص طبيعــي 

  .1"غري مؤهل   أوخدمة التوثيق مؤهل 

خدمـة  ه  مقدم خدمـة توثيـق  يـوفرأنعلى  "مقدم خدمة التوثيق املؤهل  20وعرف يف الفقرة   

  . 2"عدة خدمات توثيق مؤهلة، ومتحصل من هيئة املراقبة على رخصة التأهيل  أوواحدة 

 صــدار توقيــع منــوذجية التقنيــات الــيت تســتخدم إلاإللكرتونيــت املرتبطــة بالتوقيعــات ويقصــد باخلــدما

  .3واخلدمات املعلوماتية  كالتخزين واحلفظ وخدمات النشر واالطالع

  وعرفها يف )اإللكرتوينة التوثيق ـــــــــــــاملكلف خبدم (مصطلح  املشرع الفرنسيق عليه ـــــــــوأطل 

                                                 
  .113ص آزاد دزه يي،  مرجع سابق، - 1

Article 2 paragraphe 19 , Règlement (UE) N o 910/2014 Du Parlement Europeen Et Du 
Conseil du 23 juillet 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 
1999/93/CE   "prestataire de services de confiance", une personne physique ou morale qui 
fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire de services de 
confiance qualifié ou non qualifié  " 
2 .ARTICL 3 P20 "prestataire de services de confiance qualifi, un prestataire de services de 
confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de 
l’organe de contrôle le statut qualifié" 

،  24والدراسات االسالمية، العدد القانون، جملة الشريعة و )دراسة مقارنة ( اإللكترونيالنظام القانوني للتوثيق  ،زيد محزة مقدم - 3

  .133ص ،2014سنة 
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امللغـــى  111فقـــرة  1يف املـــادة   2001مـــارس30الصـــادر يف  272/2001املرســـوم رقـــم  

  ."اإللكرتوينيقدم خدمات أخرى متعلقة بالتوقيع  أوكل شخص يصدر شهادات إلكرتونية ":اأ�ب

ة يف اإللكرتونيـاملعـامالت  أنبشـ 2006لسـنة  1اإلمـارايت رقـم  االحتـاديالقـانون  اوقد عرفهـ

معــرتف �ــا تقــوم  أوجهــة معتمــدة  أوأي شــخص : قمــزود خــدمات التصــدي" 14ىل فو املــادة األ

ة اإللكرتونيـمهمات متعلقة �ـا وبالتوقيعـات  أوأية خدمات  أوة إلكرتونيبإصدار شهادات تصديق 

  ." .القانونواملنظمة مبوجب أحكام هذا 

وهـو حـرف يفيـد ) أو(حـرف  اسـتعمل  اإلمـارايتاملشـرع  أنوهذا التعريف غري دقيق  حيـث  

ه جهـة معتمـدة أنـ أوة إلكرتونيـه جهة معتمدة تقـوم بإصـدار شـهادات تصـديق أنإما  أحد الشيئني،

 أنة، وهـــي صـــياغة خاطئـــة إذ اإللكرتونيـــمهمـــات متعلقـــة �ـــا وبالتوقيعـــات  أوتقـــوم بـــأي خـــدمات 

 اســتعمال، فاألجــدر اإللكــرتوينالوكيــل أيضــا يقــدم خــدمات متعلقــة بــالتوقيع  أو اإللكــرتوينالوســيط 

و أي خـدمات أخـرى  ،مقـدم خـدمات التصـديق يقـوم بإصـدار شـهادات التصـديق نأل ،الـربط واو 

املشـرع السـعودي أيضـا حيـث عرفتـه الالئحـة  اتبعهـاهـي الصـياغة  الـيت  اإللكـرتوين،متعلقة بـالتوقيع 

مـزود  أنعلى  20ف 1ه  يف املادة  1429ة السعودي لسنةاإللكرتونيالتنفيذية لنظام املعامالت 

أي  أوشـــخص مـــرخص لـــه بإصـــدار شـــهادات التصـــديق الرقمـــي،  " إللكـــرتويناخـــدمات التصـــديق 

  ."مهمة متعلقة وبالتوقيعات وفقا هلذا النظام  أوخدمة 

،حـدد  15ف  2يف املـادة  ،2015لسنة  15رقم  ة األرديناإللكرتونياملعامالت  قانونأما 

املعتمدة من هيئـة  أواملرخصة  اجلهة  اإللكرتوينجهة التوثيق  " أ�ا على جهة التصديق االلكرتوين 

ا بإصــدار شــهادات التوثيــق وتقــدمي أي خــدمات متعلقــة قانونــاملخولــة  أوت االتصــاالتنظــيم قطــاع 

  ."ة مبوجبه ر ظمة والتعليمات الصادنواأل القانون�ذه الشهادات وفقا ألحكام هذا 

                                                 
1 (.Décret n°200272أ du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1314-و du 
code civil et relatif à la signature électronique. Modifié par Décret n°2011278-و du 29 
septembre 2016 - art. 1 (V) art 1/11 :((Prestataire de services de certification électronique : 
toute personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d'autres services en 
matière de signature électronique"   

الصادر يف  بشأن التوقيع اإللكرتوين ،2017سبتمرب  28املؤرخ  ،1416-2017رقم ألغيت أحكام هذا املرسوم مبوجب املرسوم -*

خدمات اهلوية  أنبش ،2014ليو يو  23وا�لس املؤرخ  ن األورويباللربمل 910/2014رقم ) اإلحتاد األورويب(الالئحة ضوء 

  .EC 1999/93التوجيه  والذي ألغى ة يف السوق الداخلية واإللكرتونية والثقة للمعامالت اإللكرتوني
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  :الجزائري القانونجهات تقديم خدمات التصديق في  -ب 

 املرسـوم ىل يفو للمـرة األ "اإللكـرتوين التصـديق خـدمات مـؤدي" مصـطلح ائـرياجلز  املشـرع اعتمـد

 السلكية واملواصالت الشبكات واعأنب املتعلق 2007 ماي 30 يف املؤرخ،07/162رقم التنفيذي

-8املـادة مفهـوم يف كـل شـخص ":هأنـب الثالثـة املـادة يف عرفـه حيث،السـالف الـذكر والالسـلكية

غشــــــــت  05املوافــــــــق  1421ىل عــــــــام و مجــــــــادى األ 5ؤرخ يف املـِـــــــ 2000/03 القــــــــانونمـــــــن 81

وبإصـدار   ،"اإللكـرتوين التوقيـع جمـال يف أخـرى خـدمات يقدم أو ةإلكرتوني شهادات يسلم،2000

املخولــة مبــنح خــدمات التصــديق ت نظــم املشــرع احلزائــري اجلهــا 04-15 اإللكــرتوينالتوقيــع  قــانون

   :واملتمثلة يف اإللكرتوينالتصديق  جهتني مكلفتني بإصدار شهادات إىلحيث أشار 

  الطرف الثالث الموثوق -1

هـــي   ،القـــانونة  مـــن نفـــس الثانيـــمـــن املـــادة  11الطـــرف الثالـــث املوثـــوق كمـــا عرفتـــه الفقـــرة 

والــيت ســوف يــتم التطــرق هلــا الحقــا   ،مكلــف بإصــدار شــهادات تصــديق موصــوفة اعتبــاري شــخص

لفائــدة املتــدخلني يف الفــرع  اإللكــرتوينلتصــديق يقــدم خــدمات أخــرى يف جمــال ا أنه ميكــن أنــكمــا 

  .2احلكومي

  اإللكترونيمؤدي خدمات التصديق  -2

 مـــؤدي خـــدمات "ه أنـــالســـالف الـــذكر ب 04-15 القـــانونمـــن  12الفقـــرة  حددتـــهوالـــذي        

موصـوفة وقـد  إلكـرتوينمعنوي يقوم مبنح شهادات تصـديق  أوشخص طبيعي : اإللكرتوينالتصديق 

  ." اإللكرتوينأخرى يف جمال التصديق  يقدم خدمات

   :اإللكترونيالطبيعة القانونية لجهات التصديق  - ثانيا 

  من نص املادتني السابقتني يتبني  أن املشرع اجلزائري وضع نوعني من جهــــــــــات التصديـــــــــــــــــــق  

                                                 
1
، ، حيدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد وباملواصالت السلكية والالسلكية2000غشت سنة 5مؤرخ في  03-2000قانون رقم .  

طبيعي يقدم  أوكل شخص معنوي : موفر اخلدمات " 8ف 8،  املادة 2000غشت  6، املؤرخة يف 48العدد ،الرمسية اجلريدة

  "خدمات مستعمال وسائل املواصالت السلكية والالسلكية

شخص معنوي الطرف الثالث املوثوق  "املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني، مرجع سابق،  04-15 القانونمن  11ف 2املادة- 2

  " اإللكرتوينوقد يقدم خدمات أخرى يف جمال التصديق  ،موصوفة إلكرتويننح شهادات تصديق يقوم مب
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ق اإللكـرتوين للجهــات الطـرف الثالـث املوثـوق وهـو شـخص معنـوي، خمـول بتقـدمي خـدمات التصـدي

املتدخلــــــة يف الفــــــرع احلكــــــومي كــــــاإلدارات واملؤسســــــات احلكوميــــــة، فضــــــال عــــــن تقــــــدمي خــــــدمات 

أخرى،خيضـــع لرقابـــة الســـلطة الوطنيـــة للتصـــديق اإللكـــرتوين،  واجلهـــة الثانيـــة هـــي مـــؤدي خـــدمات 

التصــــديق اإللكرتوين،والــــيت قــــد تكــــون شــــخص طبيعــــي أو معنــــوي يــــرخص لــــه مــــن طــــرف الســــلطة 

  .تصادية للتصديق اإللكرتوين يصدر شهادات تصديق بسيطة أو موصوفةاالق

مـن قـانون التجـارة اإللكرتونيـة، أن املشـرع اجلزائـري نفـى  2ف 3وما يالحظ مـن نـص املـادة 

الصفة الرمسية على عقود التجارة اإللكرتونية، حيث منـع  مـن التعامـل باالتصـاالت اإللكرتونيـة كـل 

عداد عقد رمسي، مما يثـري التسـاؤل عـن القيمـة القانونيـة جلهـات الصـديق سلعة أو خدمة حتتاج إىل إ

اإللكرتوين وطبيعتها، وما الفائـدة منهـا إذا كانـت ال ترقـى إىل دور املوظـف أو الضـابط العمـومي يف 

إضفاء الصفة الرمسية على عقود التجارة اإللكرتونية، وخصوصا الطرف الثالث املوثوق والذي يقـدم 

ادات التصديق اإللكرتوين لـإلدارات واملؤسسـات التابعـة للدولـة، وقـد تكـون وزارات خدمة منح شه

  .أيضا

يف حني أن الصفة الرمسية قد مينحها موظف عـام، واملوظـف العـام كمـا أسـلفنا قـد يكـون كـل 

شخص يشغل منصبا يف الدولة سوءا كان منصبا تشـريعيا أو تنفيـذيا أو قضـائيا أو معينـا أو منتخبـا 

خص يتوىل ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجـر ويسـاهم �ـذه الصـفة يف خدمـة أو كل ش

  .1هيئة عمومية

للتجــارة اإللكرتونيــة واملتضــمن املــادة الــيت تســتثين العقــود الرمسيــة  05-18ورغــم أن القــانون 

يق مـــن املعـــامالت اإللكرتونيـــة، صـــدر بعـــد قـــانون التوقيـــع اإللكـــرتوين والـــذي يـــنظم جهـــات التصـــد

اإللكـــرتوين،إال أنـــه وقـــع يف تنـــاقض واضـــح، فمـــن جهـــة يضـــع جهـــات حكوميـــة تصـــدر شـــهادات 

التصــديق ومــن جهــة ينفــي الصــفة الرمسيــة علــى معــامالت التجــارة اإللكرتونيــة،مما يســتوجب إعــادة 

  .05-18من قانون التجارة اإللكرتونية  03النظر يف املادة 

 

                                                 
، 14، اجلريدة الرمسية العدد ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته2000فبراير سنة  20المؤرخ في  01 -06القانون رقم - 1

  .ف أ ،2املادة  ،2006مارس  8املؤرخة يف 
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  :لكترونياإلات أطراف التصديق التزام -الفرع الثالث

معنــوي، مــرخص لــه بإصــدار  أوهــي شــخص طبيعــي  اإللكــرتوينجهــات التصــديق  أنعرفنــا  

التحقـــق مـــن التوقيعـــات وإضـــفاء املصـــداقية علـــى  إىل، والـــيت �ـــدف اإللكـــرتوينشـــهادات التصـــديق 

ات  جيـــب عليهـــا مراعا�ـــا التزامـــفهـــذه اجلهـــات هلـــا   قانونيـــةة، وككـــل جهـــة اإللكرتونيـــاملعـــامالت 

تقــع علــى  مســؤولياتاإلخــالل �ــا تنــتج عنــه  أنقهــا يف عمليــة إصــدار شــهادات التصــديق، و وتطبي

  .األطرافعاتقها حفاظا على حقوق 

  : اإللكترونيالتزامات جهات التصديق  -أوال 

تنظيم عمليـة التصـديق  إىل ،ةاإللكرتونياملنظمة للتجارة  والتوقيعات  القواننيحرصت أغلب  

حيـــــث ألزمــــت هــــذه اجلهــــات  التقيـــــد واحلــــرص علــــى تــــوفري بعـــــض  ،ةونيــــاإللكرت علــــى التوقيعــــات 

  .ةاإللكرتونيوالعملية حلماية احلقوق وتأمني املعامالت  القانونية اإلجراءات

  :ات الرئيسيةااللتزام -1

  .هاته الوظائف بإحدىخالل جهة التصديق يف حالة اإل مسؤوليةات اليت تقوم االلتزاموهي 

  شهادات التصديق بياناتن صحة مفاتيح التوقيع وسالمة بالتحقق م  االلتزام -أ

 هــو التأكــد مــن هويــة املوقــع وصــحة ،جهــة التصــديق إىلمــن اللجــوء  األشــخاصهــدف  أن  

 األطـرافالتوقيع ومدى سلطة  هذا املوقـع يف توقيـع احملـرر، لـذلك  تقـوم جهـات التصـديق  وبـإرادة 

ة، واليت تعتمد عيها يف إعـداد مفـاتيح وضـع كرتونياإللطراف املعاملة أاليت ختص  بياناتجبمع كل ال

صــحة هــذه املعلومــات والوثــائق  ضــمانوالتحقــق مــن سـالمته، ول ناومفــاتيح اآلمــ اإللكــرتوينالتوقيـع 

 األطــراف بيانــاتمقــدمي خــدمات التصــديق  بــالتحقق التــام مــن صــحة  أوتلتــزم جهــات التصــديق 

  .1املفاتيح  يف تكوين وتأليف هذه بياناتهذه ال استعمالقبل 

 1ة يف املـادة التاسـعة فاإللكرتونيـالتوقيعـات  أننسـيرتال النمـوذجي بشـو األ قـانونوقد أكد  

التأكد  ضمانمن العناية  ل زماللايقدم القدر  أندمة اخلات مقدمي التزاممن  أنمنه على  البند ب

معقــوال مــن  يــويل قــدرا أن "حيــث نصــت علــى ،الــيت تتعلــق بشــهادة التصــديق بيانــاتال ضــمانمــن 

                                                 
  .372طنطاوي، مرجع سابق، صشادي رمضان إبراهيم - 1
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كل ما يقدمه من تأكيـدات جوهريـة ذات صـلة بالشـهادات طيلـة دورة   واكتمالدقة  ضمانالعناية ل

  ."مدرجة يف الشهادة  أوا �اسري

املعـــامالت  أنبشـــ االحتـــادي القــانونمـــن   1)ب( 21يف املـــادة   اإلمــارايتوقــد نـــص املشـــرع  

نسـيرتال النمـوذجي و األ قـانونمـن  البنـد ب 1جـاء حرفيـا يف املـادة التاسـعة ف ة، على مااإللكرتوني

بــأن يبــذل مــن   بــأن يلتــزم مقــدم أو مــزود خدمــة التصــديق اإللكــرتوين ،ةاإللكرتونيــالتوقيعــات  أنبشــ

وهــي نفــس العنايــة مــا يضــمن  دقــة واكتمــال املعلومــات املتعلقــة  بشــهادة التصــديق أو املدونــة �ــا، 

تنتفـــي ، حيـــث اإللكرتونيـــة إلمـــارة ديبالتجـــارة املعـــامالت و  قـــانونمـــن  2ب/24/1صـــياغة املـــادة 

ـــــت بـــــذهلا للعنايـــــة الكافيـــــة اإللكـــــرتوينجهـــــة  التصـــــديق  مســـــؤولية كـــــل    واختـــــاذ ،يف حـــــال مـــــا أثبت

  .بياناتالالزمة  لتتحقق من صحة ال اإلجراءاتو  حتياطاتاال

ا القيــام �ــ اإللكــرتوينواجبــات أخــرى علــى مقــدم خدمــة التصــديق  االلتــزامويتفــرع عــن هــذا  

  :واملتمثلة يف

 قبولـه مبضـمون املعلومـات الـيت وقـعآلية  موثوقة للتحقق من هوية املوقـع وسـالمة إرادتـه  و  اعتماد-أ

 عليهـــا، ومـــدى توافـــق البيانـــات املقدمـــة مـــن العميـــل  مـــع البيانـــات املســـتعملة للتحقـــق مـــن التوقيـــع

 .3 اإللكرتوين

 التصديق والنتائجار صاحب شهادة بإخط وهوية املوقع، من شخصيةعرض نتائج التحقق  - ب

  .4املرتتبة عن هذا التحقق

ها أو إلغائها  حسب احلاالت تمد�ا، أو وقف صالحي انتهاءجتديد  شهادة التصديق عند  - ج

  .5املنصوص عليها قانونا

 

                                                 
  واكتمالدقة  ضمانميارس عناية معقولة ل أن -ب...جيب على مزود خدمات التصديق  1" 21 املادة ،2006لسنة  01قانون .  1

  ."ا�يافيها طيلة سر  مدرجة أوة اإللكرتونيجوهرية ذات صلة بشهادة املصادقة  بياناتيقدمه من  كل ما
كل   واكتمالدقة  ضمانميارس عناية معقولة ل أن-)ب...(على مزود خدمات التصديق  أ" 1ف ،24 املادة 2002 ،لسنة قانون.  2

  ."..اا�سريمدرجة فيها طيلة  أوجوهرية ذات صلة بالشهادة  بياناتيقدمه من  ما
  .، مرجع سابق04-15ن اإللكترونيقانون التوقيع والتصديق من  13املادة  - 3
  .245ابق، صمرجع س عائشة قصار الليل، - 4
  .، مرجع سابق04-15ن اإللكترونيقانون التوقيع والتصديق من  45املادة  - 5



 القيمة القانونية للتوقيع االلكتروني في إثبات العقد التجاري اإللكتروني: الباب الثاني 

 
327 

 على 04- 15  اإللكرتوينالتوقيع  قانونمن  44وقد ألزم أيضا املشرع اجلزائري يف املادة 

 إنشــاءالــيت يعتمــد  عليهــا يف  بيانــاتاليتأكــد مــن صــحة املعلومــات و  أنتصــديق  مــؤدي خــدمات ال

قبــل مــنح  اإللكــرتوينجيــب علــى مــؤدي خــدمات التصــديق  "حيــث نصــت علــى  ،شــهادة التصــديق

التحقـق مـن التوقيـع  بيانـاتمـع  نشاءاإل بياناتيتحقق من تكامل  أن اإللكرتوين،شهادة التصديق 

".     

كبطاقـة اهلويـة   األطـرافمـن الوثـائق املقدمـة مـن  ،الواجب التحقق منها بياناتوتستخلص ال 

 اإلنرتنـت أو اإللكـرتوينحيث يتم إرساهلا عن طريـق الربيـد  وجواز السفر وغريها من الوثائق الرمسية،

أمكــن ذلــك، وعلــى املكلــف خبدمــة التوثيــق فحــص  أناملباشــر  االتصــالعــن طريــق  أوالفــاكس،  أو

ببـذل عنايـة  االلتـزامهنـا هـو  االلتزامتوافقها الظاهري مع املستندات املرسلة، و  ومدى ،بياناتهذه ال

 أننسـيرتال النمـوذجي بشـو األ قـانونتكون عناية معقولة، كما أكدت عليه املادة التاسعة  أنوجيب 

  .1اإلمارايتة اإللكرتونياملعامالت  أنبش االحتادي القانونوكذا  ،ةاإللكرتونيالتوقيعات 

  :التوثيق بياناتبالمحافظة على سرية  تزاماالل  -ب

   اإللكـرتوينات الـيت تقـع علـى عـاتق مقـدمي وجهـات التصـديق االلتزامـويعترب كذلك من أهـم 

 ذات الطابع الشخصي،  اليت ختص العميل بياناتواملقصود هنا بالسرية احلفاظ على عدم إفشاء ال

 هــــذه  اســــتخدامجيــــوز  ، وعليــــه اللكــــرتويناإلاز مفــــاتيح التوقيــــع أجنــــها يف ســــتخداموالــــيت قــــدمت ال

 مســؤولية وتقــوم اإللكــرتوين،شــهادة التصــديق  اســتخراجاملعلومــات إال لضــرورة حتميــة، وهــي غالبــا 

  .2آخر غري الغرض املطلوب و متفق عليه مع العميل استخدامجهة التصديق عن أي 

أهيــل االلتــزام وأشــرتط املشــرع الفرنســي علــى مقــدمي خــدمات التصــديق للحصــول علــى الت  

مــن 3 9/1باملعــايري والقواعــد املعمــول �ــا مــن حيــث احلياديــة واملســؤلية والســرية وذلــك بــنص املــادة 

  .1516/2005من األمر  12و9،10املتعلق بتطبيق املواد   2010/ 112املرسوم

                                                 
  .214،ص2012، دفاتر السياسة والقانون، العدد السابع، جوان اإللكترونيالنظام القانوني لجهات التوثيق زهرية كيسي،  - 1
  .378شادي رمضان إبراهيم طنطاوي، مرجع سابق، ص- 2

3 - Décret n° 2010-112 du 2 février 2010‘ pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 
de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges 
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités 
administratives, Art9/1. 
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وقـــــــــد ألـــــــــزم املشـــــــــرع األردين جهـــــــــة التصـــــــــديق اإللكـــــــــرتوين بتـــــــــوفري نظـــــــــام تـــــــــأمني ومحايـــــــــة 

  :1علومات وخصوصيتها، بدرجة محاية مطابقة للمعايري التاليةللبيانات وامل

- general security management code of practice ISO27001.2 
- ETSI3 EN 3017 401 or equivalent standar. 

ســـــرية  ضـــــمانب اإللكـــــرتوينمقـــــدم خـــــدمات التصـــــديق علـــــى التـــــزام  املشـــــرع اجلزائـــــريوشـــــدد 

علــى  04-15 اإللكـرتوينالتوقيـع  قــانونمـن  42نـص يف املـادة العميـل حيــث  بيانـاتوخصوصـية 

واملعلومـات املتعلقـة  بيانـاتاحلفاظ على سرية ال اإللكرتوينجيب على مؤدي خدمات التصديق " أن

  ."ة املمنوحةاإللكرتونيبشهادات التصديق 

وكــان علـــى املشـــرع اجلزائــري أن يكـــون أكثـــر وضــوحا ، إذ  جيـــب علـــى كــل مـــن يتصـــل �ـــذه 

  علومات سواًء عن طريق الوظيفة أو عن طريق الوساطة أن يلتزم بسريتها، وال يقتصر األمر فقطامل

  .على مؤدي خدمات التصديق

  اإللكترونيلشهادات التصديق  إلكترونيبمسك سجل   االلتزام -ج

يضـــع  أنبـــ ،معنـــوي أوشـــخص طبيعــي  كـــانســـواء   اإللكــرتوينيلتــزم مقـــدم خدمـــة التصـــديق  

جل بـــــه ســـــ، وياإللكـــــرتوينتـــــدوين نشـــــاطه املتعلـــــق بإصـــــدار شـــــهادات التصـــــديق ل إلكـــــرتوينســـــجل 

كتــاريخ إصــدارها ومــدة صــالحيته وتــاريخ   ،بيانــاتيتعلــق �ــا مــن  وكــل مــا ،الشــهادات الــيت يصــدرها

ـــق معلومـــات و  ،إلغائهـــا أوتعليقهـــا  ـــاتواهلـــدف مـــن مســـك هـــذا الســـجل هـــو توثي الشـــهادات  بيان

  للتحقق من صحة املعلومات اليت تتضمنها يف أوكد من إصدارها بالتأ ،للرجوع إليها عند احلاجة

  .1حالة الشك بتزويرها

                                                 

، اخلاص باملواصفات واملعايري الفنية، موقع هيئة 01، ملحق رقم اإللكرتوينتعليمات منح  الرخصة أو االعتماد جلهات التوثيق   1- 

  .14:02على الساعة  12/10/2009: على املوقع بتاريخ االطالع مت ،https://trc.gov.jo ،تنظيم قطاع االتصاالت االردنية

، حيدد متطلبات إدارة أمن .2013ونقح يف سنة  2005عرتف به دوليا حيدد أمن أنظمة املعلومات ، نشر يف سنة معيار م 2 -

، مت االطالع بتاريخ  https://www.iso27001security.com/html/27002.html ،املعلومات، نقال عن موقع

 11:53، الساعة  07/10/2019

  1988، منظمة مستقلة غري رحبية تعمل يف جمال التقييس ، أنشأت يف سنة املعهد الوطين ملعايري االتصاالت السلكية والالسلكية 3 -

، مت االطالع على املوقع يوم / https://www.etsi.org معرتف �ا رمسيا من طرف املفوضية األوروبية، نقال عن موقع 

  .13:10: ، على الساعة 07/10/2019
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وقــــد أوجــــب املشــــرع األردين علــــى مقــــدم خــــدمات التصــــديق تــــوفري نظــــام حلفــــظ ســــجالت  

  1شهادات التوثيق اإللكرتونية  الـيت يصـدرها، وإتاحتهـا لالطـالع إلكرتونيـا حيـث جـاء يف امللحـق 

اخلــــاص باملواصــــفات 2014لســــنة 11جهــــات التوثيــــق اإللكــــرتوين  رقــــم  لنظــــام تــــرخيص واعتمــــاد

جيــب أن يتــوافر نظــام حلفــظ ســجالت شــهادات التوثيــق اإللكــرتوين الصــادر " واملعــايري الفنيــة مــايلي 

عن جهـة التوثيـق اإللكـرتوين وإتاحتهـا لالطـالع إلكرتونيـا بصـورة مسـتمرة طـوال املـدة املقـررة يف أي  

أو سياســة إصــدار الشــهادات علــى أن ال تقــل عــن ثــالث ســنوات واختــاذ مــا  مــن مدونــة املمارســات

  .2"يلزم حلفظ هذه السجالت من التغيري

   اإللكترونيإلغاء شهادة التصديق  أوبتعليق   االلتزام -د

الشــهادات الــيت أصــدرها  أن اإللكــرتوينيكتشــف مــزود خــدمات التصــديق  أنقــد يصــادف  

تعــــديل يف  إىلصــــدار الشــــهادة تعرضــــت بعــــد اإل أن أو وطــــة،مغل أوبنيــــت علــــى معلومــــات مزيفــــة 

 ذهيف هـ ملزمـون مقدموا خدمات التصديقفألغراض غري مشروعة،  استعماهلاه قد مت أن أو بياناتال

ا أ�ـــة الـــيت ثبـــت اإللكرتونيـــإلغـــاء شـــهادات املصـــادفة  أويـــتم تعليـــق  أن ،احلـــاالت وحـــاالت مشـــا�ة

  .تعرضت لذلك

 -دة التصديقااللتزام بتعليق شها  

إىل أحكــــام الالئحـــــة  اإللكــــرتوينأحــــال املشــــرع الفرنســــي بعــــض األحكــــام املتعلقــــة بــــالتوقيع   

 يف املــادة األوىل منــه  اإللكــرتويناملتعلــق بــالتوقيع  1416/2017حيــث نــص يف املرســوم  األوروبيــة

الالئحــــة  مــــن 26املؤهــــل هــــو توقيــــع إلكـــرتوين متقــــدم ، وفًقــــا للمــــادة  اإللكــــرتوينالتوقيــــع "أنعلـــى 

املـذكورة أعــاله ، ويــتم إنشـاؤه باســتخدام جهــاز إلنشـاء توقيــع إلكــرتوين مؤهـل يلــيب متطلبــات املــادة 

مـن  28من هذه الالئحة ، اليت تستند إىل شهادة توقيع إلكرتوين مؤهلة تفـي مبتطلبـات املـادة  29

ء بوضــع قواعــد مــن الالئحــة تــنص علــى إمكانيــة الــدول األعضــا 28حيــث أن املــادة ، "هــذا النظــام

                                                                                                                                                    
تعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق مال ،04-15في ظل القانون  اإللكترونيهيئات التصديق  ،قرواش نارضو - 1

  .417.418ص ،2017 جوان، 24، العدد االجتماعيةجملة العلوم  ،)ات االلتزاماملفهوم و ( يناإللكتروني

، مت االطالع https://trc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=276  ،األردنيةالت موقع هيئة تنظيم قطاع االتصا 2- 

  .07/10/2019على املوقع بتاريخ
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لتعليق شـهادة التصـديق اإللكـرتوين، ويف مرحلـة التعليـق تفقـد هـذه الشـهادة مصـداقيتها، واشـرتطت  

  .نفس املادة حتديد بوضوح مدة تعليق الشهادة 

   اإللكـــرتوينمل تعـــاجل التشـــريعات اجلزائـــري واإلمـــارايت واألردين مســـألة تعليـــق شـــهادة التصـــديق 

بشأن إصدار لوائح مـزود  2008لسنة  01القرار الوزاري رقم  إلمارايت يفإال ما أشار إليه املشرع ا

خبصوص مسؤلية موظفي خدمات التصـديق ومـن بينهـا تعليـق الشـهادة دون ذكـر  خدمة التصديق،

املشــــرع بالتفصــــيل   بــــني التشــــريعات الــــيت تناولــــت ذلــــك مــــننشــــري إىل أنــــه و الظــــروف واألســــباب، 

لوا  هــذا و اممــن تنــ ،ةاإللكرتونيــاملتعلــق باملبــادالت والتجــارة   2000لســنة  83القــانونالتونســي يف 

 جهـة علـى يتعـني هأنـ علـى منـه 119 الفصـل حيـث يف ،بنـوع مـن التفصـيل االلتـزاممـن  انـباجل

  :اآلتية احلاالت من أي توافرت إذا ،ةاإللكرتوني بالشهادة العمل تعليق التوثيق

 بشـرط أن يكـون هـذا :معنويـا أو عيـاطبي شخصـا كـان سـواء الشـأن صـاحب طلب على بناء-

  فاتيح التوقيعم أن أو، اإللكرتوين التوقيع إنشاء منظومة يف تالعبا كاكتشافه مربرا، الطلب

 .2قد مت تسريبها اإللكرتوين

  :مزيفة أو مغلوطة معلومات على بناء سلمت الشهادة تكون أن-

 ص طالــب الشــهادة بــلختــص الشــخ ال ولكــن صــحيحة معلومــات املغلوطــة هــي املعلومــات   

 لـه شـخص آخـر إىل الشـهادة بتسليم اإللكرتوينمقدم خدمة التصديق  يقوم نأك لشخص آخر، 

الغلـط يف شـخص طالـب الشـهادة  أنطالـب الشـهادة، واحلكمـة مـن ذلـك  لصـاحب االسـم ذات

، إذ حبيازتـــه األخـــريمـــن طـــرف هـــذا  اســـتعماهلاإســـاءة  إىلشـــخص آخـــر قـــد يـــؤدي  إىلوتســـليمها 

  .3بامسهصلي ويتصرف ه  مفوض من قبل صاحب الشهادة األأنة يصبح كما الشهاد

 شهادة يف إصدار استعملتاخلاطئة اليت   املعلومات فهي املزيفة باملعلومات املقصود أما

  الذي على أساسها و ،اخلدمة ملزود وثائق رمسية مزورة  أوكتقدمي شهادات  ةاإللكرتوني املصادقة

                                                 
  .ةاإللكرتوني، يتعلق باملبادالت والتجارة 2000أوت  9مؤرخ في  ،2000لسنة  83قانون عدد   - 1
  .217ص ،مرجع سابق، زهرية كيسي - 2
مرجع ، )ة التونسياإللكترونیشرح قانون المبادالت والتجارة (ة العربیة اإللكترونیي التجارة مقدمة ف ،حجازي عبد الفتاح بيومي -3

  .173-172ص ،سابق
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 1 .ةونيإلكرت  مصادقة شهادة يصدر

 .اإلمضاء إحداث منظومة انتهاك حالة في الشهادة تعليق-

 من  جمموعة أو ،الشخصية التشفري عناصر من جمموعة تتمثل اإلمضاء إحداث يقصد مبنظومة     

تضــبط وفــق شــروط  ،اإللكــرتوين التوقيــع إلصــدار الــيت تســتخدم خصيصــا جهــزة املعــدات واأل

   واملواصفات للشروط خمالفة تكان إذاف، جلهات املختصةومواصفات تقنية معينة توضع من طرف ا

  وتقوم ،مباشرة بالشهادة العمل بتعليق اخلدمة ملزم مزود و املنظومة، تهاكان حالة ه تثبتأنف

 .2املدنية يف حالة عدم القيام بذلك مسؤوليته

 .التدليس لغرض الشهادة ُتستعمل أن -

 طالبهـــا إىلالشـــهادة الـــيت ســـلمها  أن ويناإللكـــرت علـــم مقـــدم خدمـــة التصـــديق  إىلقـــد يصـــل 

ها يف عمليــــات إبــــرام باســــتخداميف أعمــــال غــــري مشــــروعة،  اســــتخدمت األصــــلي  ورغــــم صــــحتها،

يســتعملها صــاحبها يف إيهــام طــرف آخــر بســالمة مركــزه املــايل  نأكشــا�ا تــدليس، قانونيــةتصــرفات 

غايـة التحقـق  إىلا مؤقتـا �اه مفلس، ففي هذه احلـال جيـب علـى مصـدر الشـهادة تعليـق سـريأنرغم 

.3ثبت العكس إذافك تعليقها  أوصح ذلك  إذامث بإلغائها  ستعمالاالمن مدى صحة هذا   

 .الشهادة تتضمنها التي البيانات على تغيير يطرا أن-

إشــعار مقــدم خدمــة التصــديق  الشــهادة كمــا ســوف نــرى الحقــا صــاحب اتالتزامــ مــن

 جيـب التوثيق شهادات بيانات أنإذ  املتضمنة بالشهادة، ناتبياال على يطرأ تغيري بكل اإللكرتوين

 أي عنصر على تغيري طرأ  إذاف اجلوهرية منها، تلك وخاصة  ا،�اسري مدة طيلة صحيحة تبقى أن

 وٕان التغيري �ذا اإللكرتوينالتصديق  جهة إبالغ الشهادة صاحب فيجب على بيانات،ال هذه من

  حـىت يـتم تصـحيح املعلومـة بشـهادة التصـديق العمـل تعليق إال ةري األخهذه  أمام يكون ال يفعل مل

  موضوعيا انابي تكانو  أ الشهادة صاحب بشخص هذه املعلومة  رتبطتا سواء ،اليت طاهلا التغيري

                                                 
1
  .217مرجع سابق ، ص  ،زهرية كيسي - 

2
  .217، ، صالسابق املرجعنفس  ،زهرية كيسي - 

، مرجع )ة التونسياإللكترونین المبادالت والتجارة شرح قانو(ة العربیة اإللكترونیمقدمة في التجارة  عبد الفتاح بيومي حجازي،  - 3

  .175ص ،سابق
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  .1استعماهلا وجماالت الشهادة مبوضوع يتعلق

 - االلتزام بإلغاء شهادة التصديق:  

، هــــي إلغــــاء شــــهادة اإللكــــرتوينجلهــــة التصــــديق  ساســــية والضــــرورية أيضــــاات األااللتزامــــمــــن 

قـد  االلتزامعدم القيام �ذا نظمت  يف النصوص التشريعية، و التصديق يف حالة توافر حاالت معينة 

 أوفقــد يـــتم علـــى أســـاس  شـــهادة التصــديق الغـــري صـــحيحة إبـــرام عقـــود  يرتتــب عليـــه آثـــار خطـــرية،

  .شخص آخر باسمرفات وتعهدات إبرام تص أو سحب أموال، أوامر بتحويل أو إصدار 

إىل أحكـام الالئحـة  اإللكـرتويناألحكـام املتعلقـة بـالتوقيع  ففي التشريع الفرنسي والذي أحال

 4مـن الالئحـة ف 28، حيـث أن املـادة 1416/2017مـن املرسـوم  01مبوجب املـادة  األوروبية
مت ذلــــك فإ�ــــا تفقــــد  أشــــارت إىل حالــــة إلغــــاء شــــهادة التصــــديق اإللكــــرتوين بعــــد تنشــــيطها وإذا 2

مـن قـانون الثقـة يف  33/43، كمـا أشـارت املـادة  صـالحيتها وال ميكـن إعاد�ـا إىل وضـعيتها األوىل

ــــه  575/2004االقتصــــاد الرقمــــي ــــة عــــدم إلغائ علــــى مســــؤولية مقــــدم خــــدمات التصــــديق يف حال

  .لشهادة التصديق أو التبليغ عن ذلك للجهة املكلفة مبراقبة التصديق

شـرع اجلزائـري احلـاالت الـيت يلتـزم فيهـا مقـدم خـدمات التصـديق بإلغـاء الشـهادة وقد عدد امل 

 إذا اإللكـرتوينإلغـاء شـهادة التصـديق  اإللكـرتوين،ا علـى مـؤدي خـدمات التصـديق التزاميقع حيث 

 كـانأصـبحت  خمالفـة للواقـع،   أوخاطئـة،  أواملعلومـات املقدمـة مـن طالـب الشـهادة مـزورة  أنتبني 

يغـــري مـــثال شـــخص لقبـــه مبوجـــب حكـــم  نأكـــه،   بياناتـــ أووثائقـــه الشخصـــية   طـــرافاألحـــد أيغـــري 

سـرية  تهـاكاناملدونة يف شـهادة التصـديق، وأيضـا لـو مت  بياناتا غري مطابقة للبيانا�قضائي فتصبح 

فيصـبح التوقيـع  ،اخلاص مثال أوأحد املفاتيح العام  أوالتوقيع كتسريب الرقم السري   إنشاء بيانات

كمـا جيــب إلغـاء شـهادة التصـديق يف حالــة ،الغـري املشـروع  ســتعمالواالعرضـة للتالعـب  رتويناإللكـ

                                                 
  .217ص،نفس  املرجع سابق  ،زهرية كيسي - 1

2  - RÈGLEMENT (UE) No 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
Op- Cit ,Art 28/4  "  -4 .   Si un certificat qualifié de signature électronique a été révoqué 
après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il 
ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur. " 
3 - Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, JORF 
n°0143 du 22 juin 2004 page 11168  , ART 33/04  "4° Les prestataires n’ont pas, le cas 
échéant, fait procéder à l’enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette 
information à la disposition des tiers". 
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شــروط جديــدة، وعلــى مــؤدي  أومل تعــد تتماشــى مــع سياســة التصــديق،كما لــو صــدرت إجــراءات 

الشـخص املعنـوي  قضـاءان أوخدمات التصديق إلغائهـا أيضـا عنـد إعالمـه بوفـاة الشـخص الطبيعـي 

  .1منها استفادالذي 

ومل يـــنظم املشـــرع  األردين مســـألة إلغـــاء شـــهادة التصـــديق اإللكـــرتوين، إال أن املشـــرع اإلمـــارايت   

أشار إىل أن من التزامات مزود خدمة التصديق إلغـاء  شـهادة التصـديق اإللكـرتوين وذلـك يف املـادة 

بشــــأن إصــــدار لــــوائح مــــزود خدمـــــة  2008لســـــنة  01مــــن  القــــرار الــــوزاري رقــــم  19األوىل ف 

تصــديق، يف تعريفهــا للشــخص املوثـــوق علــى أنــه أي شــخص موظـــف يف جهــة تصــديق الكـــرتوين ال

  .ومن مسؤولياته إصدار أو جتديد أو تعليق أو إلغاء شهادات التصديق اإللكرتوين

  :لمؤدي خدمات التصديق اإللكتروني ات التبعيةااللتزام -2

  غري أوسباب إرادية التوقف عن النشاط سواء أل التصديق إىلقد يضطر مقدم خدمات 

  .القيام �اجيب  ات التزامإرادية، ويف كلتا احلالتني ترتتب على جهة التصديق 

على مقدم فحيث إذ حتققت هذه احلالة  عن النشاطرادي ات التي تتبع التوقف اإلااللتزام -أ

  :القيام ب اإللكرتوينجهة التصديق  أوخدمات التصديق 

دارة مـن مراقبـة وذلـك لتمكـني اإل  ،قف خـالل مـدة معقولـةإعالم سلطة منح الرتاخيص بـالتو 

 58صـت عليـه املــادةنا يــتم إخطـار هـذه السـلطة قبــل التوقـف مبـدة  وهـو مــ أنآثـار هـذه العمليـة، و 

جيـــب علـــى مـــؤدي خـــدمات التصـــديق  "ني اإللكرتونيـــللتوقيـــع والتصـــديق   04-15 القـــانونمـــن 

  جال احملددة يف سياسة التصديقيف اآل اإللكرتوين  للتصديق االقتصاديةإعالم السلطة   اإللكرتوين

                                                 

 اإللكـرتوينيلغـي مـؤدي خـدمات التصـديق " زائـري علـى اجل 04-15مـن قـانون التوقيـع والتصـديق اإللكتـرونيين 45نصـت املـادة  1-

  .املوصوفة اليت سبق حتديد هويته اإللكرتوينيف اآلجال احملددة يف سياسة التصديق، بناء على طلب صاحب شهادة التصديق 

  :املوصوفة عندما يتبني اإللكرتوينأيضا شهادة التصديق  اإللكرتوينويلغي مؤدي خدمات التصديق 

غـري مطابقـة  اإللكـرتوينمت منحها بناءا على معلومات خاطئة أو مزورة، أو إذا أصبحت املعلومات الورادة يف شهادة التصـديق أنه قد  -1

 .للواقع، أو إذا مت انتهاك سرية بيانات إنشاء التوقيع

 .أ�ا مل تصبح مطابقة لسياسة التوقيع -2

 .اإللكرتوينلشخص الطبيعي أو حبل الشخص املعنوي صاحب التصديق بوفاة ا اإللكرتوينأنه مت إعالم مؤدي خدمات التصديق -3

املوصــوفة بإلغــاء هــذه األخــرية مــع تســبيب  اإللكــرتوينإخطــار صــاحب شــهادة التصــديق  اإللكــرتوينجيــب علــى مــؤدي خــدمات التصــديق 

  ."ذلك
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بأي فعل قـد  أو اإللكرتوينهلذه السلطة برغبته يف وقف نشاطاته املتعلقة بتأدية خدمات التصديق  

بأحكــــام سياســــة  اإللكــــرتوينويف هــــذه احلالــــة  يلتــــزم مــــؤدي خــــدمات التصــــديق  ،ذلــــك إىليــــؤدي 

اخلدمــة، يرتتــب علــى وقــف  باســتمراريةاملتعلقــة  ويناإللكــرت للتصــديق  االقتصــاديةالتصــديق للســلطة 

 .1"النشاط سحب الرتخيص

املبـــادالت والتجـــارة  قـــانونمـــن  24ىل  مـــن الفصـــل و عليـــه أيضـــا الفقـــرة األ تصـــنا وهـــو مـــ 

ة الراغــب يف إيقــاف نشــاطه اإللكرتونيــيتعــني علــى مــزود خــدمات املصــادقة  "ة التونســي اإللكرتونيــ

صــت عيــه نا، وهــو م"أشــهر 3يقــاف بة قبــل تــاريخ اإلاإللكرتونيــمصــادقة إعــالم الوكالــة الوطنيــة لل

 .يناة العماإللكرتونياملعامالت  قانونمن 2 41ىل من املادة و أيضا الفقرة األ

  :النشاط عن الإلراديااللتزامات التي تتبع التوقف -ب

ق املتعلــــــق بالقواعــــــد العامــــــة للتوقيــــــع والتصــــــدي 04-15 القــــــانونمــــــن  59جبــــــت املــــــادة أو 

الـذي توقـف عـن النشـاط ألسـباب خارجـة عـن   اإللكـرتوينني، مقـدم خـدمات التصـديق اإللكرتوني

تقـــوم هـــذه الســـلطة  أنعلـــى  ،بـــذلك فـــورا اإللكـــرتوينللتصـــديق  االقتصـــاديةيبلـــغ الســـلطة  أنإرادتـــه 

  .ذلك إىلبإلغاء شهادته املوصوفة بعد دراسة وتقدير املربرات اليت دفعته 

  :احب شهادة التصديقالتزامات ص  -ثانيا

  يلتزم مقدم طلب احلصول على هذه الشهادة بعدة اإللكرتوينكطالب لشهادة التصديق  

  :خالل �ا واملتمثلة يف يف حالة  اإل مسؤوليةات، قد ترتتب عنها التزام

يقـــدم جلهــــة  أن اإللكــــرتوينعلــــى كـــل طالـــب لشــــهادة التصـــديق :الصـــحيحة بيانــــاتتقـــديم ال-1

تعتـرب القرينـة القاطعـة  اإللكـرتوينشـهادة التصـديق  أنإذ  الصحيحة عند الطلـب، بياناتالتصديق ال

موافقـــة  موافـــق  هأنـــه صـــادر فعـــال مـــن املنســـوب إليه،و أنـــوحجيتـــه، و  اإللكـــرتوينعلـــى صـــحة التوقيـــع 

بـالتحقق  مـن  اإللكـرتوينجهـة التصـديق  التـزام أناملسـتند املوقـع، و  أويتضمنه احملرر  صرحية على ما

ه قــد بــذل العنايـــة أنــيثبــت فيــه مقـــدم اخلدمــة  أنأي يكفــي  ،ببـــذل عنايــة التــزامهــو  يانــاتبهــذه ال

طالـــب  أنثبـــت  إذاو ،املســـؤوليةالزمـــة يف ذلـــك وهـــي عنايـــة الشـــخص العـــادي، حـــىت يـــدفع عنـــه لا

                                                 
  .85سابق ، املادة، مرجع  يناإللكترونيالمتعلق بالقواعد المحددة للتوقيع والتصديق  04-15القانون  -  1
  .ةاإللكرتونياملعامالت  قانون، املتعلق بإصدار  2008ماي  17الصادر بتاريخ ،2008لسنة، 69ني رقم امرسوم سلط - 2
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 اعتربتــــهعلــــى ذلــــك وهــــو مــــا  مســــؤوليتهكاذبــــة، فتقــــوم   أوالشــــهادة هــــو مــــن قــــدم معلومــــات مزيفــــة 

  .1اقانونقب عليه التشريعات جرما يعا

جهــة التصــديق   إعــالم اإللكــرتوين يقــع علــى عــاتق املســتفيد مــن شــهادة : بــاإلعالم االلتــزام-2

،إذ أن هـــذه الشـــهادة شـــهادة التصـــديق  بيانـــاتتعـــديل يطـــرأ علـــى  أوبـــأي تغيـــري  مصـــدرة الشـــهادة

ضـــر مبصـــاحل حتـــوي بيانـــات تتعلـــق بصـــاحبها وحتـــدد هويتـــه ونســـبتها لـــه، وتغيـــري هـــذه البيانـــات قـــد ي

  .األطراف املعتمدة على هذه الشهادة، والغري من له مصلحة يف هذه الشهادة

  ها بطرق غير مشروعةاستخدامالشهادة وعدم  بياناتالمحافظة على -3

 بيانــاتالزمــة للحفــاظ علــى ســرية لببــذل العنايــة ا اإللكــرتوينيلتــزم صــاحب شــهادة التصــديق 

وعـدم  اسـتعماهلاإسـاءة  إىلدم إتاحتها للغري مما قد يـؤدي وعلى سرية املفاتيح وع ،شهادة التصديق

ها ألغـــراض غـــري تلـــك الـــيت أصـــدرت ألجلهـــا اســـتخدام ،أوالشـــهادة بطـــرق غـــري مشـــروعة اســـتعمال

جيـوز لصـاحب شـهادة  ال " أنالسالف الـذكر علـى  04-15 القانونمن  62حيث نصت املادة 

ألغــراض أخــرى غــري تلــك الــيت منحــت مــن  هــذه الشــهادة اســتعمالاملوصــوفة  اإللكــرتوينالتصــديق 

ة اإللكرتونيـاملبـادالت والتجـارة  قـانونمـن  21ىل مـن الفصـل و كما نصت أيضا الفقـرة األ   ،"أجلها

وكـل  ،اإللكـرتوينصاحب الشهادة هو املسؤول الوحيد  عن سرية منظومة إحـداث التوقيـع  أنعلى 

  .للشهادة يعترب صادر منه استخدام

  :اإللكترونيعلى التوقيع  المعول الغير التزامات -ثالثا 

ة علــى أطرافهــا بــل ميكــن أن ينتقــل األثــر إىل الغــري اإللكرتونيــيقتصــر أثــر العالقــة التعاقديــة  ال

يؤثر بطريقة مباشرة علـى هـذا الطـرف املعتمـد علـى  اإللكرتوينوبذلك فأي طارئ يطرأ على التوقيع 

  .صحته وحجيته

نسـيرتال و األ قـانونمـن  11املعول حسب نـص املـادة  الطرف أواملعول  :المعول بالمقصود  -1 

يــه لوع إلكــرتوينعلــى توقيــع  يعتمــدة  يقصــد أي طــرف قــد اإللكرتونيــالتوقيعــات  أنالنمــوذجي بشــ

لـــيس لـــه  أومقـــدم خـــدمات التصـــديق  أويكـــون أي  شـــخص لـــه عالقـــة تعاقديـــة بـــاملوقع  أنميكـــن 

مقـــدم خـــدمات  يكـــون أن، بـــل ميكـــن يـــع لغـــرض مـــا إال أنـــه يعتمـــد علـــى هـــذا التوق عالقـــة تعاقديـــة

                                                 
1
  .249ص ،مرجع سابق، عائشة قصار الليل - 
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، ونبــه نفــس القــانون اىل أن املفهــوم الواســع ملصــطلح الطــرف املوقــع نفســه طرفــا معــوال أوالتصــديق 

  .1املعول ال ينبغي أن يزيد من التزامات صاحب الشهادة بالتحقق من صحتها

نســيرتال و األ قــانونكــام ني أساســني  فرضــتهما أحالتــزامهنــاك : ات الطــرف المعــول التزامــ -2  

   .2ةاإللكرتونيالنموذجي للتوقيعات 

  : اإللكترونيخطوات معقولة للتحقق من قابلية التعويل على التوقيع  اتخاذ-أ 

مسـتويف   إلكـرتوينالزم للتأكيـد علـى التعويـل علـى توقيـع لـوذلك ببـذل العنايـة واجلهـد املعقـول وا 

   .ضوعية ير مو الشروط وخصائص تقنية معينة، تشكل مع

  :اتخاذ خطوات معقولة إذا كان التوقيع مؤيدا بشهادة -ب

وذلــك باختــاذ كــل  إجــراء قــانوين مــن شــأنه أن  يــؤدي إىل التأكــد مــن مــدى ســريورة صــالحية 

 التصـــديق، أومت تعليقهـــا أو إلغائهـــا، والتحقــق أيضـــا مـــن أي قيـــد  ميكــن أن ختضـــع لـــه هـــذه شــهادة

  .الشهادة

  اإللكترونيالتي تقدمها جهات التصديق  الخدمات-الفرع الرابع 

 اإللكـــرتوينيضـــطلع مـــزود خدمـــة التصـــديق  ،ات الـــيت تقـــع علـــى عاتقـــهااللتزامـــ إىل باإلضـــافة

صـــدار املفـــاتيح إ و)أوال(إصـــدار شـــهادة التصـــديق  ومهـــا ،خـــدمتني أساســـيتني جتـــاه العمـــالء بتقـــدمي

  ).ثانيا( ةاإللكرتوني

  :إصدار شهادات التصديق -أوال

 ومـــن هـــاة بعـــد التحقـــق مناإللكرتونيـــوثبتـــت صـــحة التوقيعـــات  القانونيـــةوفرت الشـــروط تـــ إذا 

بإصــدار شـهادة التصــديق  والـيت تتضــمن    اإللكـرتوينهويـة أصـحا�ا، يلتــزم  مقـدم خدمــة التصـديق 

موقعــه الــذي حيــوز  إىل اإللكــرتوينا ، والــيت تؤكــد نســبة التوقيــع قانونــاملنصــوص عليهــا  بيانــاتكافــة ال

والــيت مــن خالهلــا كــذلك يــتم ربــط  الــذي يطــابق املفتــاح العــام املثبــت يف الشــهادة ،اح اخلــاصاملفتــ

ومـن خــالل املفتــاح العـام املــذكور فيهـا ميكــن للمسـتفيد مــن الشــهادة   ،مفتـاح مــزدوج مبشـرتك معــني

                                                 
1
  .4ف،11،املادة  مرجع سابق  ، ةاإللكترونيقانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات  - - 

2
  .1،ف11، املادة السابقاملرجع ، نفس ةاإللكترونينون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات قا - - 
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 أنهــذا املفتــاح قــد أســتنتج مــن املفتــاح اخلــاص  الــذي قدمــه، وبــذلك ميكــن لــه  أنيتحقــق مــن  أن

  .1احملرر املوقع منه مل يتغري أند بيتأك

جهات  ، 2014لسنة  11من النظام رقم  2ف ب  8وقد ألزم املشرع األردين بنص املادة 

  التصديق اإللكرتوين  املتحصلة على الرخصة للقيام �ذا النشاط، مبمارسة عملها بإصدار شهادات 

طائلــة إلغــاء  الرتخــيص املمنــوح  التصــديق اإللكــرتوين خــالل ســنة مــن اســتفاد�ا مــن الرتخــيص حتــت

  .هلا، وكذا االستمرارية يف تقدمي هذه اخلدمة دون توقف دون سبب مقبول من طرف اهليئة

احملـــــدد لقواعـــــد التوقيـــــع  04-15 القـــــانونمـــــن   41املشـــــرع اجلزائـــــري يف املـــــادة أكـــــدوقـــــد 

ومـــنح  مـــؤدي خـــدمات التصـــديق هـــو املكلـــف بتســـجيل وإصـــدار أنعلـــى   اإللكـــرتوينوالتصـــديق 

يكلــف مــؤدي خــدمات  "، حيــث نصــت علــى اإللكــرتوينوإلغــاء ونشــر وحفــظ شــهادات التصــديق 

 اإللكــرتوينبتســجيل وإصــدار ومــنح وإلغــاء  ونشــر وحفــظ شــهادات التصــديق  اإللكــرتوينالتصــديق 

    .للتصديق  االقتصاديةاخلاصة به اليت وافقت عليها السلطة  اإللكرتوينوفقا لسياسة التصديق 

  :ةاإللكترونيشهادة التصديق د المقصود بتحدي– 1

، حيـث عرفهـا الـدكتور عبـد اإللكـرتوينل بعض الباحثني وضع تعريف لشـهادة التصـديق و اح

جهـــة ثالثـــة مـــا بـــني طـــرفني  أوا شـــهادة تصـــدرها جهـــة وســـيطة أ�ـــ "اأ�ـــالفتـــاح بيـــومي حجـــازي ب

 املتبادلــة بــني الطــرفني انــاتبي، ويكــون مضــمون هــذه الشــهادة صــحة الاإللكــرتوينمتعــاملني بــالطريق 

اجلهــة الوســيطة تصــدر شــهادة  أن، فــاإلنرتنــتة عــرب اإللكرتونيــفعلــى ســبيل املثــال ويف عقــد التجــارة 

 بيانــاتألحــد املتعاقــدين، فضــال عــن  إلكــرتوينشــهادة مصــادقة تفيــد فيهــا بصــحة توقيــع  أورقميــة 

 بيانـاترف اآلخـر لصـحة التشملها الشـهادة، وذلـك حـىت يطمـئن الطـ أنمسموحا  كانمىت   أخرى

ووصفها الدكتور حممد أمني  3"باتا اإللكرتوينبرام العقد إوالتعاقدات ويصدر توقيعه، ومن مث يصبح 

ة وذلك مـن اإللكرتونياملعاملة  ضمانصادر عن جهة خمتصة يفيد صحة و  ناصك أم"ا أ�الرومي ب

  ."طرافهاأومضمون املعاملة و  بياناتحيث صحة ال

                                                 
  ..246ص ،مرجع سابق، عائشة قصار الليل- 1
  .ف ب / 8، املادة 2014، لسنة 11رقم  وتعديالته، اإللكتروني التوثيق جهات واعتماد ترخيص نظام - 2
  .453.، ص2005، دار الفكر اجلامعي، مصر، المقارنة القانونيةفي النظم  لكترونياإلالتوقيع عبد الفتاح بيومي حجازى،  -  3
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لســنة  ةاإللكرتونيــ للتوقيعــات النمــوذجي نســيرتالو األ قــانونقــد أشــار إليهــا فتشــريعيا أمــا 

 أخر سجال أو بيانات رسالة تعين "الشهادة  من ةالثاني املادة من ب الفقرة حيث عرفت  2001

، وأشـار دليـل االشـرتاع املرفـق �ـذا القـانون إىل "التوقيـع إنشـاء بيانـاتو  املوقـع بـني رتبـاطاال أن يؤكد

صـــود بالشـــهادة يف هـــذا القـــانون ال خيتلـــف كثـــريا علـــى املعـــىن العـــام للشـــهادة وهـــي وثيقـــة أو أن املق

ــــد بينهمــــا هــــو الشــــكل  ــــى حــــدوث وقــــائع معينــــة والفــــارق الوحي ــــه شــــخص مــــا عل مســــتند يؤكــــد ب

  .1اإللكرتوين

 التوقيـع أنبشـ 2014 -910ة ربيـو األالالئحـة  مـن 14الثالثـة ف املـادة عرفتهـا كمـا

 الشـــهادةتعـــين " اإللكـــرتوينشـــهادة التوقيـــع "93/1999رويب  و التوجيـــه األ تألغـــ يتالـــ اإللكـــرتوين

ؤكــد علــى تو  ،بشــخص طبيعــي اإللكــرتوينالتحقــق مــن صــحة التوقيــع  بيانــاتربط تــ يتالــ ةاإللكرتونيــ

  . 2"مستعار لذلك الشخص سما أو سمااألقل 

 تعريــــف شــــهادة علــــى الناحيــــة الوظيفيــــة يف اقتصــــرامــــا أ�فني يومــــا يالحــــظ مــــن هــــذين التعــــر 

  .، حيث مل يهتما بذكر اجلهة املصدرة هلااإللكرتوينالتصديق 

ة اإللكرتونيــــاملنظمــــة للتجـــارة  القـــواننيشـــارت إليهـــا أغلــــب  أ فقــــد القـــانوين انــــبأمـــا مـــن اجل

 30املــؤرخ  2001لســنة  272املرســوم رقــم فعرفهــا أيضــا املشــرع الفرنســي يف  اإللكــرتوينوالتوقيــع 

  مـــن القـــانون املـــدين واملتعلقـــة بـــالتوقيع اإللكـــرتوين 4-و131املتخـــذ لتطبيـــق املـــادة  2001مـــارس 

تأكــــد علـــى الصــــلة بــــني  إلكــــرتوين شـــكل وثيقــــة يف: ةاإللكرتونيــــالشـــهادة " 1/9يف املــــادة  امللغـــى،

  .3"واملوقع  اإللكرتوينالتحقق من التوقيع  بيانات

  

                                                 
  .53ص ،٢٠٠١ ةاإللكتروني التوقيعات بشأن النموذجي األونسيترال قانون اشتراع دليل - 1

2 -RÈGLEMENT (UE) N o 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 23 juillet 2014  . 
ARTICLE 3, P14 : "certificat de signature électronique", une attestation électronique qui 
associe les données de validation d’une signature électronique à une personne physique et 
confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne" 
3 - Décret n° 2001 -  /272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du 
code civil et relatif à la signature électronique, op. cit "Certificat électronique : un 
document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de 
signature électronique et un signataire" 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid%3D1D684FA2C0EDA08ACF688E9208074E0F.tplgfr21s_2%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000404810%26dateTexte%3D20170930&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhjzcIKKpfsvYxcHMz_MVkDJu4NEYg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid%3D1D684FA2C0EDA08ACF688E9208074E0F.tplgfr21s_2%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000404810%26dateTexte%3D20170930&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhjzcIKKpfsvYxcHMz_MVkDJu4NEYg
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الشــهادة الــيت يصــدرها : شــهادة املصــادقة اإللكرتونيــة "املشــرع اإلمــارايت بأ�ــا تطــرق هلــاوقــد  

مـــــزود خـــــدمات التصـــــديق يفيـــــد فيهـــــا تأكيـــــد هويـــــة الشـــــخص أو اجلهـــــة احلـــــائزة علـــــى أداة توقيـــــع 

1"معينــة
يــتم مــن  فأشــار إليهــا  بأ�ــا شــهادة تصــدر عــن جهــة تصــديق إلكــرتوين األردينا املشــرع أمــ،

  .2خالهلا إثبات  توقيع إلكرتوين اىل  شخص معني، بإتباع إجراءات التوثيق املعتمدة قانونا

ــــه و األ قــــانونصــــيغة  اتبــــعاجلزائــــري قــــد املشــــرع  أن ومــــا يالحــــظ نســــيرتال النمــــوذجي والتوجي

 انــبعلــى اجل اقتصــرة، والــذي كمــا قلنــا اإللكرتونيــد مصــطلح  شــهادة التصــديق يف حتديــ ،رويبو األ

ه جيب أنالذين أضافوا  األردين،و  اإلمارايت األخرىالعربية  القواننيالوظيفي هلذه الوثيقة على عكس 

  .جهة إصدار  شهادة التصديق يكون صادرا من  أن

ة تصــدر مــن جهــة معتمــدة إلكرتونيــا وثيقــة أ�ــ، باإللكــرتوينوميكــن تعريــف شــهادة التصــديق 

  .توقيعه إىلا، يثبت من خالهلا هوية الشخص املوقع ونسبته قانون

  تتضمنها  أنالتي يجب  بياناتوال اإللكترونيواع شهادة التصديق أن -2

وحســـب وظيفتهــــا   القانونيــــةة حســــب قيمتهـــا اإللكرتونيـــميكـــن تقســــيم  شـــهادات التصــــديق 

  .والدور الذي تؤديه

  القانونيةحسب قيمتها  التصديق شهادات- أ

ـــــأقـــــرت بعـــــض التشـــــريعات  منـــــوذجني لشـــــهادت التصـــــديق   ة، شـــــهادة التصـــــديق اإللكرتوني

  .ة املوصوفةاإللكرتونية البسيطة وشهادة التصديق اإللكرتوني

 :البسيطة ةاإللكترونيشهادة التصديق  -

واليت تقر   ،املختصة بالتصديق هةاجل ة اليت تصدر مناإللكرتونيا الوثيقة أ�على  عرفتوقد        

 3أخــرى بيانــاتتتضــمن  فقــط وال اإللكــرتوين بــالتوقيع وارتباطهــا اإللكــرتوينالتوقيــع  بيانــاتبصــحة 

الشــهادة  هــي نفــسالعامــة بأيضــا  ومسيــتالغــري املوصــوفة أو البســيطة  اإللكــرتوينفشــهادة التصــديق 

  .04-15 ننو امن الق 8مكرر 3املنصوص عليه يف املادة

                                                 

   22.1فقرة  01، مرجع سابق ،املادة  2006لسنة  01القانون االتحادي رقم -

   13.2، ف01، مرجع سابق ، املادة  2015لسنة  15القانون  -
  .404ص مرجع سابق، ،عصمت عبد ا�يد بكر - 3
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 ة الموصوفةاإللكترونيهادة التصديق ش-

 من املعايري مثل املتطلبات وسلسلةاليت تستجيب لبعض  اإللكرتوينوهي شهادة التصديق 

 الـيت بيانـاتمـن ال تـوفر جمموعـةو  ،اإللكـرتوينصدورها من جهة خاصـة بإصـدار شـهادات التصـديق 

احملـــدد   04-15 القـــانونمـــن  15أشـــارت إليهـــا املـــادة  ، والـــيت1تتضـــمنها التشـــريعات أنتشـــرتط 

ة إلكرتونيـشـهادة تصـديق  "ا أ�ـعلـى املتعلـق  نياإللكرتونيللقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق 

  : اآلتية تتوفر فيها املتطلبات

، طبقـــا اإللكـــرتوينمـــن قبـــل مـــؤدي خـــدمات التصـــديق  أو ،متـــنح مـــن طـــرف ثالـــث موثـــوق أن -1

 .ليهااملوافق ع اإللكرتوينلسياسة التصديق 

 ...."متنح للموقع دون سواه أن  -2

والــذي  ،حــدد حصــريا جهتــني ال ثالــث هلمــا ومــن خــالل نــص هــذه املــادة فاملشــرع اجلزائــري

ومهـــا مقـــدم خـــدمات التصـــديق  ،ة املوصـــوفةاإللكرتونيـــخـــول هلمـــا حـــق إصـــدار شـــهادات التصـــديق 

واملكلفـة  اإللكـرتوينللتصـديق  يدرج  السـلطة احلكوميـة ملوالطرف الثالث املوثوق  بينما  اإللكرتوين

بـني اجلهـات الـيت  ،لفائدة املتـدخلني يف الفـرع احلكـومي اإللكرتوينكذلك بتوفري خدمات التصديق 

كمـا   إلكـرتوينا أيضـا تصـدر شـهادات تصـديق أ�ـرغـم  ،خيول هلا بإصدار هذا النوع من الشهادات

العامــة املتعلقــة بــالتوقيع والتصــديق ، احملــدد للقواعــد 04- 15 القــانونمــن   28أشــارت إليــه املــادة 

ــــ ــــة للتصــــديق  "ني اإللكرتوني ــــة نشــــاط التصــــديق  اإللكــــرتوينتكلــــف الســــلطة احلكومي مبتابعــــة ومراقب

لفائــدة املتــدخلني يف  اإللكــرتوينلألطــراف الثالثــة املوثوقــة وكــذا تــوفري خــدمات التصــديق  اإللكــرتوين

  ."الفرع احلكومي

ا ســقطت أ�ــعــن شــهادات التصــديق الــيت تصــدرها، أم فهــل تعمــد املشــرع نــزع هــذه الصــفة 

 هــي هيئــة حكوميــة ذات طــابع رمســي اإللكــرتوينالســلطة احلكوميــة للتصــديق  أنحيــث ومبــا  ،ســهوا

تكــون الشــهادات  أن، فمــن الضــروري االتصــالعـالم و اإل تكنولوجيــاالــوزير املكلــف بالربيــد و  ينشـاها

 مــــن 3وط املنصــــوص عليهـــا يف الفقــــرة الـــيت تصــــدرها شـــهادات تصــــديق موصـــوفة تســــتجيب للشـــر 

  .04-15 القانونمن  15املادة

  
                                                 

  .128مرجع سابق، ص عيسى غسان ربضي، - 1



 القيمة القانونية للتوقيع االلكتروني في إثبات العقد التجاري اإللكتروني: الباب الثاني 

 
341 

  البيانات التي يجب أن تتضمنها شهادات التصديق الموصوفة-

إلزاميــة نصــت عليهــا الفقــرة الثالثــة مــن  بيانــاتتتضــمن شــهادة التصــديق املوصــوفة  أنجيــب 

 :اخلصوصتتضمن على  أنجيب  -ج":.. ، حيث نصت على04-15 القانونمن  15املادة 

 .إشارة تدل على أنه مت منح هذه الشهادة على أساس أ�ا شهادة تصديق إلكرتوين موصوفة -أ

ـــه  اإللكـــرتوينأو مـــؤدي خـــدمات التصـــديق  ،حتديـــد هويـــة الطـــرف الثالـــث املوثـــوق -ب املـــرخص ل

تعار إسم املوقع أو االسـم املسـ -ج ،وكذا البلد الذي يقيم فيه اإللكرتويناملصدر لشهادة التصديق 

وذلـك حسـب  االقتضـاء،إمكانية إدراج صـفة خاصـة للموقـع عنـد  -د.الذي يسمح بتحديد هويته

 .اإللكرتوينشهادة التصديق  استعمالالغرض من 

وتكون موافقة لبيانات إنشاء التوقيع  ،اإللكرتوينبيانات تتعلق بالتحقق من التوقيع  - ه

رمز تعريف شهادة  -،زاإللكرتوينية التصديق اإلشارة إىل بداية و�اية مدة صالح-، واإللكرتوين

أو  ،اإللكرتويناملوصوف ملؤدي خدمات التصديق  اإللكرتوينالتوقيع  -، حاإللكرتوينالتصديق 

شهادة  استعمالحدود  -، طاإللكرتوينللطرف الثالث املوثوق الذي مينح شهادات التصديق 

امالت اليت قد تستعمل من أجلها شهادة حدود قيمة املع -ه ،االقتضاءعند  اإللكرتوينالتصديق 

اإلشارة إىل الوثيقة اليت تثبت متثيل شخص طبيعي أو - ، كعند االقتضاء اإللكرتوينالتصديق 

 ."معنوي آخر عند االقتضاء

  من املرسوم رقم 6من املادة 1وصياغة هذه الفقرة جاءت نسخة مطابقة لصياغة الفقرة 

 .1الفرنسي السالف الذكر امللغى ويناإللكرت املتعلق بالتوقيع  2001-272
                                                 

1 -Décret n° 272-2001  du 30 mars 2001, op. Cit, Article 6/1, Abrogé par Décret n°2017-
1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V) :"Un certificat électronique ne peut être regardé 
comme qualifié que s'il comporte les éléments énumérés au I et que s'il est délivré par un 
prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II. 
I. - Un certificat électronique qualifié doit comporter : 
a) Une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique 
qualifié  
b) L'identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l'Etat dans 
lequel il est établi ; 
c) Le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel ; 
d) Le cas échéant, l'indication de la qualité du signataire en fonction de l'usage auquel le 
certificat électronique est destiné ; 
e) Les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de 
création de signature électronique ; 
f) L'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique ; 
g) Le code d'identité du certificat électronique ; 
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وصـــفها   اإللكـــرتويناملشـــرع اجلزائـــري حـــدد نـــوع مـــن شـــهادات التصـــديق   أنومـــا يالحـــظ  

العاديــة  اإللكــرتوينهنــاك نــوع آخــر غــري موصــوف وهــي شــهادات التصــديق  أنممــا يعــين  ،باملوصــوفة

ه مل يعــرف بصــريح أنــكر، ورغــم الســالفة الــذ  15تتــوفر فيهــا الشــروط املشــار إليهــا يف املــادة  الــيت ال

مـن املـادة  7ه أشـار يف الفقـرة أنإال  ،الغري موصوفة أوة العادية اإللكرتونيالعبارة شهادات التصديق 

ة إلكرتونيــا وثيقــة أ�ــوالــيت وصــفها ب ،اإللكــرتوينتعريــف شــهادة التصــديق  إىلىل املــذكورة ســابقا و األ

ا هـذا الوصـف أ�ـ،  فـيمكن اجلـزم  باإللكـرتوينتوقيـع التحقـق مـن ال بيانـاتتثبت الصلة بني املوقع و 

  .ة الغري موصوفة اإللكرتونيشهادة التصديق  خيص

 .شهادات التصديق  حسب وظيفتها والغرض منها-ب

تـدخل ضـمن  ،شـهادات أخـرى اإللكرتوينتوثيق التوقيع  أو شهادة تصديق جانب إىلتوجد 

  :أمههاو  اإللكرتوينخدمات التوثيق 

والــيت �ــدف إىل توثيــق تــاريخ توقيــع الرســالة إلكرتونيــا، فبعــد التوقيــع : وثيــق التــاريخ شــهادة ت   -

  هة التوثيق اليت تقوم بتثبيت التاريخجعلى رسالة البيانات أو احملرر من طرف صاحبها، يرسلها إىل 

 .1عليها وتوقيعها و إعاد�ا إىل مرسلها 

ـــشـــهادة اإل-  الـــيت تعـــىن بتقـــدمي بيانـــات عـــن  صـــاحبذن وهـــي فشـــهادة اإل:ن اذن وشـــهادة البي

ن فهــي الــيت يــتم �ــا تأكيــد اإقامــة الشــخص أو مؤهالتــه، أمــا شــهادة البيــ كعنــوان  اإللكــرتوينالتوقيــع 

  .2واقعة أو تصرف قانوين معني وتاريخ وقوعه

شــهادة املعرفــة وهــي الــيت تعــرف بالشــخص مــن خــالل : شــهادة المعرفــة وشــهادة المعــامالت -

وختزينهـــا للعـــودة إليهـــا وقـــت احلاجـــة، أمـــا شـــهادة املعـــامالت والـــيت صـــممت  حفـــظ معلومـــات عنـــه

 مـــرة واحـــدة إذ تؤكـــد علـــى وقـــوع معاملـــة معينـــة، وبأنـــه قـــد مت مشـــاهد�ا مـــن أشـــخاص لالســـتعمال

  .3خر املرسل إليهوهي شهادة  إثبات  على أن املرسل قد وقع املعاملة بوجود الطرف اآل ،معينني

                                                                                                                                                    
h) La signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification 
électronique qui délivre le certificat électronique ; 
i) Le cas échéant, les conditions d'utilisation du certificat électronique, notamment le 
montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé. 

  .184ص ،مرجع سابق ،لزهر بن سعيد - 1
  .184ص ،املرجع السابق نفس، لزهر بن سعيد - 2
  .139.140 صص  ،عالء حممد نصريات، مرجع سابق-. 3
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 ة األجنبيةكترونياإللشهادة التصديق  -ج

  ، معرتف �اإلكرتوينهي الشهادة الصادرة من جهات تصديق أجنبية مؤمنة بواسطة توقيع 

نظريا�ا مـن الشـهادات الصـادرة واملعـرتف �ـا داخـل إقلـيم  وتوازي ،�ااملدونة  بياناتتثبت صحة ال

  1 .الدولة

الــيت  اإللكـرتوينق وقـد وضـعت خمتلـف التشــريعات شـروط  جيـب توافرهـا يف شــهادات التصـدي

�ــا مثلهــا مثــل شــهادات التصــديق الــيت تصــدر عــن  االعــرتافتصــدر يف جهــات أجنبيــة، حــىت يــتم 

 ه  الأنـــة اإللكرتونيـــالتوقيعـــات  أننســـيرتال النمـــوذجي بشـــو األ قـــانونصـــى أو اجلهـــات الوطنيـــة، فقـــد 

 الــذي صــدرت ، الوضــع اجلغــرايفاإللكــرتوينيف تقــدير حجيــة شــهادات التصــديق  االعتبــاريأخــذ يف 

ى بـني و ااملوقـع،  كمـا سـ أو اإللكـرتوينعمـل جهـة التصـديق  كاناملوضع اجلغرايف مل أومنه الشهادة 

ـــيت تصـــدر داخل تكـــون تســـتويف  أنبشـــرط   ،هـــاالشـــهادات الـــيت تصـــدر خـــارج الدولـــة والشـــهادة ال

 ط القانونيــةبتــوافر الشــرو ال يكــون إال و  ،مســتوى مكافئــا وجوهريــا للشــهادات الــيت تصــدر يف الدولــة

  2املتطلبة يف شهادات التصديق يف نفس الدولة

يكــون  أنامللغــى،  93/1999رويب رقـم و ألـزم التوجيــه األ رويب فقــدو أمـا علــى  املسـتوى األ 

 وفق شـروط موضـوعية وشـفافة ،األعضاءالصادرة من الدول  اإللكرتوينشهادات  التصديق  اعتماد

 بعــــدد اإللكـــرتوينعضـــاء تقييـــد مقـــدمي التصـــديق دول األجيـــوز للـــ ومتناســـبة وغـــري متييزيـــة، كمـــا ال

  .3معني

منـه علـى  28لإلثبـات بالتقنيـات احلديثـة يف املـادة  سرتشادياالالعريب  القانونونص أيضا   

 تــوافرت فيهــا الشــروط إذاللشــهادات الصــادرة عــن جهــات تصــديق أجنبيــة  القانونيــةي القيمــة و اتســ

                                                 
مصر، سنة ، دار اجلامعة اجلديدة، في ضوء التشريعات العربية والمنظمات الدولية اإللكترونيإبرام العقد  ،خالد مصطفى فهمي-1

  .152ص ،2007

  .من قانون االنسيرتال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونية، مرجع سابق 12املادة أنظر  2- 
3 - Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur 
un cadre communautaire pour les signatures électronique, article 3 p2 "Sans préjudice des 
dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent instaurer ou maintenir des 
régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification 
fourni. Tous les critères relatifs à ces régimes doivent être objectifs, transparents, 
proportionnés et non discriminatoires. Les États membres ne peuvent limiter le nombre de 
prestataires accrédités de service de certification pour des motifs relevant du champ 
d'application de la présente directive." 
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قــد أشــار يف قــانون فاألردين ع مــا املشــر أ، 1القــانوننفــس  مــن 16و 15املنصــوص عليهــا يف املــادة 

ة األجنبيــة تكــون معتمــدة علــى أراضـــي اإللكرتونيـــإىل أن شــهادة التصــديق  ،ةاإللكرتونيــاملعــامالت 

الدولة إذا كانت صادرة من جهة مرخص هلا يف الدولة الصادرة منها، أو صادرة عن جهة حكومية 

كجهـة   اعتمادهـااملعاملـة علـى  أطـرافو صـادرة مـن جهـة إتفـق مفوضة بذلك يف الدولة األجنبية، أ

  .2تصديق

وقد أجاز املشرع اإلمارايت أيضا اعتماد شهادات التصديق اإللكرتونية األجنبية على أراضي 

من القانون االحتادي  233دولة اإلمارات بشروط أن تتوافر فيها الشروط املنصوص عليها يف املادة

لالعتداد �ذه الشهادات جيب أن تكون ممارسات ونشاطات مزود  ، حيث أنه 2006لسنة  01

من نفس  20من الثقة توازي املستوى الذي تتطلبه املادة  ستوىخدمة التوقيع اإللكرتوين ذات م

تتناول التزامات وشروط مزود خدمات التصديق اإللكرتوين وإمنا املادة  ال 20القانون، إال أن املادة

  .رايت مراجعة هذا اخلطأ أيضاوعلى املشرع اإلما 21
  

تكــون  أن األجنبيــة اإللكــرتوينبشــهادة التصــديق  عــرتافلال  اشــرتطأمــا املشــرع اجلزائــري فقــد 

ت قـــد أبرمـــت مـــع  ســـلطة التصـــديق كانـــصـــادرة مـــن جهـــة تصـــديق  تنضـــوي حتـــت ســـلطة تصـــديق  

الســـالف   162-7نـــص علـــى ذلـــك  املرســـوم التنفيـــذي  متبـــادل، حيـــث اعـــرتاف اتفاقيـــةاجلزائريـــة 

 إلكـــرتوينتكـــون للشـــهادات الـــيت يســـلمها مـــؤدي خـــدمات تصـــديق  " 1مكـــرر 3يف املـــادة  ،الـــذكر

املــؤدي  كـان إذا ،مقـيم يف بلـد أجنـيب، نفـس قيمــة الشـهادات املسـلمة مبوجـب أحكــام هـذا املرسـوم

  ."أبرمتها سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية اتفاقيةجنيب يتصرف يف إطار األ
 

تكـــون لشـــهادات التصــــديق  " أنعلـــى  04-15 القـــانونمـــن  63وهـــو نفـــس نـــص املـــادة 

املقــــيم يف بلـــد أجنــــيب، نفـــس قيمــــة  اإللكـــرتوينالــــيت مينحهـــا مــــؤدي خـــدمات التصــــديق  اإللكـــرتوين

                                                 
  . 28المادة  ،27/11/2008بتاريخ  771لإلثبات بالتقنيات الحديثة،  قرار رقم  القانون العربي اإلسترشادي - 1

تكون شهادة التصديق اليت تبني رمز التعريف معتمدة " 34املادة  ،2015لسنة  15ة األردني رقم اإللكترونيقانون المعامالت  - 2

، صادرة عن جهة مرخصة من سلطة خمتصة يف دولة أخرى معرتف �ا. ب ،معتمدة أو صادرة عن جهة مرخصة. أ: يف احلاالت التالية

  ".اعتمادهاصادرة عن جهة وافق أطراف املعاملة على . د ،ا بذلكقانونهيئة مفوضة  أومؤسسة  أوصادرة عن دائرة حكومية  -ج
 : 23، المادة ، مرجع سابق 2006 لسنة 01دي رقم  القانون االتحا -3
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 أناملقـــيم يف اجلزائـــر بشـــرط  اإللكـــرتوينالشـــهادات املمنوحـــة مـــن طـــرف مـــؤدي خـــدمات التصـــديق 

."املتبادل أبرمتها السلطة عرتافلال اتفاقيةا قد تصرف يف إطار يكون مؤدي اخلدمات  هذ  

املتبــادل لالعــرتاف بشــهادات التصــديق   االعــرتاف اتفاقيــة أنومــا يالحــظ مــن نــص املــادتني  

 القـانونذ مبوجـب إ  والالسـلكيةت تربمهـا سـلطة ضـبط الربيـد واملواصـالت السـلكية كانـ اإللكرتوين

يف صـــلب   وهـــذه األخـــرية   ،فة الـــذكر أصـــبحت تربمهـــا الســـلطةالســـال  63يف املـــادة  04  -15

هي السلطة الوطنية للتصديق اليت تنشـأ لـدى الـوزارة  ،منه 16حسب نص املادة 04-15 القانون

  .ىلو األ

بشـــهادات التصـــديق  لالعـــرتافحالـــة وحيـــدة  اشـــرتطه أنـــعلـــى املشـــرع اجلزائـــري  يالحـــظمـــا و 

السـلطة الوطنيـة للتصـديق ( أبرمتها السلطة  اتفاقيةيف إطار  وهي حالة مت ذلك األجنبيةة اإللكرتوني

يف  اشرتطتواليت   ،على عكس التشريعات الدولية والعربية ،املتبادل االعرتافيف إطار ) اإللكرتوين

تكـــون اجلهـــة الـــيت  أنو  ،تكـــون الشـــهادة مســـتوفية لشـــروط املتطلبـــة يف الشـــهادة الوطنيـــة أنأغلبهـــا 

أجـاز  ثحيـ ،أبعـد مـن ذلـك إىل األردينبل ذهب املشرع  ،ار الشهاداتأصدر�ا مرخص هلا بإصد

 تاجتهـــكمــا    ،طرفــا  املعاملــة  عليهـــا اتفـــقصــادرة مــن جهـــة تصــديق  األجنبيـــةتكــون الشــهادة  أن

اة يف احلجيــة بــني شــهادات التصــديق الصــادرة مــن  و ااملســ إىل  ،روبيــةو أغلــب التشــريعات الدوليــة واأل

 أنوبـني الشـهادات الصـادرة مـن جهـات التصـديق الوطنيـة، حيــث  ،يـةاألجنبمـن جهـات التصـديق 

على حركـة املبـادالت التجاريـة    املوقف املتبين من املشرع اجلزائري قد يؤثر سلبا حسب وجهة نظرنا

الرقميـة  التكنولوجيـامـن مزايـا  االستفادةيتاح له   قد ال ،صاحب املؤسسة التجارية أوالتاجر  أنإذ 

مـع  اإللكـرتوينبشـهادات التصـديق  عرتافلالتبادل  اتفاقيةا، فالدول اليت مل تربم رتونيإلكو التعاقد 

ميكــن  ملمارســي التجــارة التعاقــد يف إطــار املبــادالت معهــا عــن طريــق الوســائل  الســلطة الوطنيــة، ال

  .ةاإللكرتوني

  :ةاإللكترونيإصدار المفاتيح  -ثانيا

ة هـــي إصــدار مفـــاتيح اإللكرتونيــهــات التصـــديق ساســـية أيضــا الـــيت تقــوم �ـــا جمــن املهــام األ

واملفتـــاح اخلـــاص  ،اإللكـــرتوينواملتمثلـــة يف املفتـــاح العـــام الـــذي يســـتعمل يف تشـــفري احملـــرر   ،التشـــفري

أمـا املفتــاح  املســتخدمني،املفتـاح العــام يرسـل جلميـع   أنكمــا الـذي يسـتعمل يف فــك هـذا التشـفري،  
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ه يسـتخدم املفتــاح أنـفمــن يريـد إرسـال رسـالة مشــفرة ف اخلـاص فيحـتفظ بـه صــاحبه وال يرسـله ألحـد

فيتـوىل مقــدم  ،وفـك تشــفريها مبفتاحـك اخلــاص ســتقباهلاابومــن مث يقـوم املرســل إليـه  ،العـام لتشـفريها

اخلدمة  املصادقة على هوية العميل احلائز على املفتاح العمومي، وعن طريـق  شـهادة املصـادقة الـيت 

املفتـاح العـام هـو فعـال يعـود  أنبـ ،بـني املفتـاح العـام  واملفتـاح اخلـاص  يصدرها  واليت توثـق  العالقـة

العميــل احلــائز علــى املفتــاح اخلــاص، والــيت نســتعمل يف املعــامالت التجاريــة املســتقبلية علــى هــذا  إىل

  .1ساساأل

 :جهات التصديق مسؤولية -الفرع الخامس

هـــي عالقـــة تعاقديـــة   ،لتصـــديقوطالـــب شـــهادة ا اإللكـــرتوينالعالقـــة بـــني  جهـــة التصـــديق  أن

 مســـؤوليةمـــن أي طـــرف يرتـــب  أي إخـــالل أنلـــذلك فـــ ني،انبات علـــى كـــال اجلـــالتزامـــا  تنشـــئ �ـــأل

  .تقصريية عقدية

ا مـــن خطـــأ وضـــرر وعالقـــة كا�ـــبتـــوافر أر  اإللكـــرتوينمقـــدم خدمـــة التصـــديق  مســـؤوليةوتقـــوم  

ة اإللكرتونيـــت والتوقيعـــات هـــا للمعـــامالقوانينكمـــا نظمـــت التشـــريعات أيضـــا عـــرب خمتلـــف  ســـببية،

هذه  مسؤوليةا�ا، بقواعد خاصة  تبني مدى التزامخالل بأحد جهة التصديق يف حالة اإل مسؤولية

 اإللكــــرتوينجهــــات التصــــديق  ســــؤوليةاألســــاس القــــانوين مل ل و الــــذا ســــنتن ،اجلهــــات حســــب احلالــــة

حســب القواعــد الــيت  ســؤوليةومــدى قيــام هــذه امل ،)أوال( املدنيــة مســؤوليةحســب القواعــد العامــة لل

  ؟) ثانيا( اإللكرتوينة والتوقيع اإللكرتونيالتجارة  قواننيبنظمت 

  :حسب القواعد العامة اإللكترونيجهات التصديق لالمسؤولية المدنية  -أوال 

  مبا فيها العقدية سؤولية املجانيباملدنية جلهات التصديق، جيب حبث  سؤوليةلبحث امل

 اإلخـاللار العالقـة  العقديـة بـني جهـة التصـديق وطالـب اخلدمـة،  ويف حالـة التقصـريية، ففـي إطـ و

 كـان إذاأمـا  ،عقديـة مسـؤوليةات املتفق عليها يف العقـد  فنكـون بصـدد االلتزامعدم تنفيذ أحد  أو

إعمــال  أنفــ ،خــالل ناجتــا عــن خطــأ صــادر عــن جهــة التصــديق ســبب ضــرر لصــاحب الشــهادةاإل

  .يف هذه احلال االزم التقصريية سؤوليةأحكام امل

                                                 
  .310ص.2006سنة ،من عشراجملة املفكر، العدد الث ،اإللكترونيالقانونية والتقنية لحماية التوقيع  اآلليات ،حممد عقوين- 1
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  :اإللكترونيالعقدية لجهة التصديق  مسؤوليةال-  1

  من خطأ وضرر القانونية كانر بتوافر األ ،العقدية اإللكرتوينجهة التصديق  مسؤوليةتقوم 

التـأخر يف  أوكعـدم إصـدار شـهادة التصـديق ،وعالقة سببية، وأمثلة اخلطأ العقدي يف  هـذه العالقة

غـري صـحيحة، فإصـدار شــهادة  أوغــري مطابقـة للواقـع  بيانـاتإصـدارها ب أوعـدم تسـليمها  أوذلـك 

 اإللكـرتوينشـهادة التصـديق  نيعد اهلـدف الرئيسـي إلبـرام العالقـة التعاقديـة، أل اإللكرتوينالتصديق 

املســتخدمة وبــني هويــة املوقــع مــن أجــل التحقــق مــن ســالمة  بيانــاتتنشــئ رابطــة بــني املعطيــات وال

، وإخـــالل مقـــدم اخلدمـــة �ـــذا اإللكـــرتوينبالنســـبة جلهـــة التصـــديق  األساســـي لتـــزاماالالتوقيـــع  وهـــو 

هـذه  أن  اعتبـارعلـى  ،حيقـق ضـرر بطالـب الشـهادة ،عـن إصـدار شـهادة التصـديق متناعـهاب االلتزام

وحجيــة، وثقــة الغــري يف التعويــل عليــه واعتمــاده كقيمــة  قانونيــةة هــي الــيت تعطــي التوقيــع قيمــة األخــري 

  .1قانونيةجتريده من كل قيمة  إىلعدم إثبات ذلك  بالشهادة يؤدي و  ،ثبوتية

ضــياع الوقــت والســرعة  إىلجهــة التصــديق عــن إصــدار الشــهادة، قــد يــؤدي  امتنــاع أنكمــا 

يكون العـرض حمـدد  كانفقد يفوت طالب الشهادة صفقة جتارية   ،الذي تتطلبه املعامالت التجارية

ف الــــذي يرغــــب طالــــب الشــــهادة التعاقــــد معــــه ذا مسعــــة يكــــون الطــــر  أنكمــــا ميكــــن   ،بفــــرتة زمنيــــة

يكــون مــن أصــحاب العالمــات التجاريــة  أن أو واالقتصــادي قويــا القــانوينمركــزه  كــانومصــداقية و  

تعـزز موقـف طالـب الشـهادة يف التعاقـد، ممـا تضـفيه مـن قـوة  اإللكرتوينفشهادة التصديق  ،املشهورة

  .2لب الشهادة من تلك املزايا وضياع فرصة التعاقدومصداقية، وعدم إصدارها قد حيرم طا انمأو 

ات التعاقديــة بــني طالــب الشــهادة ومقــدم خدمــة التصــديق، يف حــال االلتزامــويعتــرب إخــالل ب

 أوخاطئـة  بيانـاتلكـن مبعلومـات و  اإللكـرتوين،إصدار وتسليم الشهادة من طرف جهـة التصـديق 

  .3طالب الشهادة بياناتغري مطابقة ل
                                                 

جملة احلقوق،اجلامعة  ،)دراسة مقارنة(إعفاء مزود خدمات التصديق من المسؤولية المدنية  أقدس صفاء الدين رشيد البيايت،- 1

  نقال عن  .283-282ص ،2013سنة  ،املستنصرية، العدد اخلامس

 Parisienne (S) et Trudel(J) : L'identification et la certification dans le commerce 
électronique, QUEBEC, éd. Yuon Blaaisint, 1996, p – 113   

  .282املرجع السابق ص ،أقدس صفاء الدين رشيد البيايت- 2

 :نقال عن 

Antoine(G) et Gobert(D): . Pistes Pistes de réflexion pour une législation relative à la 
signature digital et au regime des autorité de certification de reflextion pour une de 

legislation ;R.G.D.C., juillet-octobre 1998, n° 4/5, pp. 28310-ه.   

.- . 371.370ص ،أدهم، مرجع سابق باهللا فوزياملعتصم 
3
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والغـري  اإللكـرتوينالعقديـة، يف إطـار العالقـة بـني جهـة التصـديق  سؤوليةوم املتق أنكما ميكن 

كمــا لــو   ،إرتباطــا مباشــرا ،هــذا الغــري مــرتبط �ــذه اجلهــة كــان إذااملعــول علــى التوقيــع، يف حالــة مــا 

عـرب  أوة واملفتـاح العـام مـن جهـة التصـديق بطريقـة مباشـرة اإللكرتونيحصل هذا الغري على الشهادة 

 سـؤوليةاملباشر يكفي لالستناد إليه من طرف هذا الغري لقيام امل االتصال، فهذا اإلنرتنتا يف موقعه

حتصل  كانمل تكن هناك رابطة مباشرة   أنات العقدية، أما االلتزامبأحد  اإلخاللالعقدية يف حالة 

 ســؤوليةفــال جمــال لقيــام امل ،هــذا الغــري علــى الشــهادة واملفتــاح العــام مــن صــاحب الشــهادة شخصــيا

ختلـــل العالقـــة القائمـــة بـــني جهـــة التصـــديق وصـــاحب   إذاالعقديـــة أيضـــا  ســـؤوليةوتقـــوم امل ،العقديـــة

تضــمن جهــة  أنملصـلحة الغــري، وتقـوم هــذه احلالـة عنــدما يشـرتط صــاحب التوقيـع  اشــرتاطالشـهادة 

هنـا يتضـمن و  اإللكـرتوين،اليت قد تلحـق بـالغري نتيجـة تعويلـه علـى شـهادة التصـديق  األضرارالتوقيع 

  1.العقد حكما لصاحل الغري

وبديهي أن  تقوم املسؤلية العقدية جلهة التصديق اإللكرتوين ، إذا أخـل بااللتزامـات القانونيـة 

املوكلــــة إليــــه مبناســــبة نشــــاطه حفاظــــا علــــى احلقــــوق وردع ألي تقصــــري قــــد يكــــون مــــن طرفــــه �ــــذه 

زائــري أن يتمتــع مقــدم خــدمات التصــديق االلتزامــات لــذا أوجبــت التشــريعات ومــن بينهــا القــانون اجل

بقدرة مالية كافية حىت ميكن تغطية التعويض يف حالة إقراره، بل ذهـب املشـرع األردين إىل أبعـد مـن 

ذلك حيث اشرتط أن يكون مقدم خدمات التصديق شخص معنوي يف هيئة شركة مسـامهة لقـدرة 

  .هذه املؤسسات املالية

 :اإللكترونيصديق لجهة الت التقصيرية مسؤوليةال  -2

 اســتعمل أو اعتمــدوالــذي  ،النامجــة عــن تعــويض الضــرر الــذي أصــاب الغــري ســؤوليةوهــي امل 

اليت تضمنتها الشهادة الصـادرة عـن جهـة التصـديق، فقواعـد  بياناتشهادة التصديق بتعويله على ال

يـرتبط  لـذي الوا ،التقصريية تغطي الضرر الذي يصيب الغري املعول على شـهادة التصـديق سؤوليةامل

وبتطبيـق  ،، ومل يكـن مـن املشـرتطني ملصـلحته مـن عقـد التوثيـقاإللكرتوينبصفة مباشرة جبهة التوثيق 

املصـــدرة للشـــهادة  اإللكـــرتوينجهـــة التصـــديق  أن إىليفيـــد  ،القواعـــد العامـــة يف مثـــل هـــذه احلـــاالت

  2.ةالتقصريية من خطأ وضرر وعالقة سببي سؤوليةامل كانمىت توافرت أر  مسئولة

                                                 
1
  . 371.370ص مرجع سابق، أدهم، باهللا فوزياملعتصم  - 

  .158ص ،مرجع سابق ،زيد محزة مقدم - 2



 القيمة القانونية للتوقيع االلكتروني في إثبات العقد التجاري اإللكتروني: الباب الثاني 

 
349 

مــن  اإلثبــاتصــعب  ســؤوليةجهــة التصــديق يف هــذا النــوع مــن امل جانــبوإثبــات اخلطــأ مــن  

،  وإجـراءات اإللكـرتوينالناشـئة عـن التوقيـع  رتباطـاتاالتشـعب  إىلحيـث يعـود ذلـك  ،طرف الغري

تربطـــه عالقـــة مباشـــرة مـــع جهـــة  وخصوصـــا الغـــري الـــذي ال ة،اإللكرتونيـــوطريقـــة التنفيـــذ يف العقـــود 

النظــام املعلومــايت اخلــاص �ــا حــىت يــتمكن مــن إقامــة الــدليل  إىلفيصــعب عليــه الوصــول  ،التصــديق

  .1على خطأها

  :وفق القواعد القانونية الخاصة اإللكتروني المسؤولية المدنية لجهات التصديق - ثانيا 

  النامجة عن الضرر الذي يلحق  مسؤوليةللالدولية والوطنية  القوانني تنظيم ةل كيفو اسنت

  .اإللكرتوين تعاملني والغري  والناجتة عن ممارسات جهات التصديق ملبا

 :روبيو في التوجيه األ اإللكتروني المدنية لجهات التصديق مسؤوليةال-1

مقـــــــدم خـــــــدمات  أنعلـــــــى  ،910/2014رويب و مـــــــن التوجيـــــــه األ2 13/1نصــــــت املـــــــادة 

ال الـــذي أصـــاب أي عــن إمهـــ أو ،مســـؤول عــن الضـــرر النـــاجم عــن قصـــد منـــه اإللكـــرتوينالتصــديق 

ويقـع  الالئحـةات املنصوص عليهـا يف  نفـس االلتزامبسبب عدم وفائه ب ،معنوي أوشخص طبيعي 

مقــدم خدمـة التوثيـق غــري  أناملعنـوي، إلثبـات  أوعبـئ إثبـات الضـرر علــى عـاتق الشـخص الطبيعــي 

ا مفـرتض يف إمهاهلـ أوبالشـروط  االلتـزاميف عـدم  ونيـة القصـد، إمهـال أوهل قد تصرف عن قصـد ؤ امل

  .برهن على خالف ذلك إذامقدم خدمة التصديق املؤهل إال 

                                                 
  .37.ص مرجع سابق ، ، أدهم باهللا فوزياملعتصم  - 1

2 -  Article 13 "  -1  Sans préjudice du paragraphe 2, les prestataires de services de confiance 
sont responsables des dommages causés intentionnellement ou par négligence à toute 
personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations prévues par le 
présent règlement.  
Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque les dommages visés au premier 
alinéa de prouver que le prestataire de services de confiance non qualifié a agi 
intentionnellement ou par négligence.  
Un prestataire de services de confiance qualifié est présumé avoir agi intentionnellement 
ou par négligence, à moins qu’il ne prouve que les dommages visés au premier alinéa ont 
été causés sans intention ni négligence de sa part.  
2- Lorsque les prestataires de services de confiance informent dûment leurs clients au 
préalable des limites qui existent à l’utilisation des services qu’ils fournissent et que ces 
limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires de services de confiance ne 
peuvent être tenus responsables des dommages découlant de l’utilisation des services au-
delà des limites indiquées. " 
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ىل قـد و ، يف فقر�ا األامللغى 93/1999رويب و من التوجيه األ 1ت املادة السادسة كانوقد    

الـيت تتضـمنها الشـهادة  بيانـاتالـيت سـببتها، و صـحة ال األضـرارسلطة املصادقة عـن  سؤوليةأقرت مب

والتأكــد مــن صــحة  ،احب التوقيــع  املدرجــة هويتــه يف شــهادة التصــديقو بــاألخص التحقــق مــن صــ

 أنيثبـت  أنعلـى مقـدم خـدمات التصـديق   سـؤولية، وحىت تنتفي هذه املاإللكرتوينالتوقيع  بيانات

  .2إمهال منه أوالضرر مل ينتج عن خطأ 

 

                                                 
1 . Article 6 :  "Responsabilité 
1-Les États membres veillent au moins à ce qu'un prestataire de service de certification qui 
délivre à l'intention du public un certificat présenté comme qualifié ou qui garantit au 
public un tel certificat soit responsable du préjudice causé à toute entité ou personne 
physique ou morale qui se fie raisonnablement à ce certificat pour ce qui est de: 
a) l'exactitude de toutes les informations contenues dans le certificat qualifié à la date où il 
a été délivré et la présence, dans ce certificat, de toutes les données prescrites pour un 
certificat qualifié; 
b) l'assurance que, au moment de la délivrance du certificat, le signataire identifié dans le 
certificat qualifié détenait les données afférentes à la création de signature correspondant 
aux données afférentes à la vérification de signature fournies ou identifiées dans le 
certificat; 
c) l'assurance que les données afférentes à la création de signature et celles afférentes à la 
vérification de signature puissent être utilisées de façon complémentaire, dans le cas où le 
prestataire de service de certification génère ces deux types de données, 
sauf si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis aucune négligence. 
2- Les États membres veillent au moins à ce qu'un prestataire de service de certification qui 
a délivré à l'intention du public un certificat présenté comme qualifié soit responsable du 
préjudice causé à une entité ou personne physique ou morale qui se prévaut 
raisonnablement du certificat, pour avoir omis de faire enregistrer la révocation du 
certificat, sauf si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis aucune 
négligence. 
3. Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service de certification puisse 
indiquer, dans un certificat qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition que ces 
limites soient discernables par des tiers. Le prestataire de service de certification ne doit 
pas être tenu responsable du préjudice résultant de l'usage abusif d'un certificat qualifié qui 
dépasse les limites fixées à son utilisation. 
4. Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service de certification puisse 
indiquer, dans un certificat qualifié, la valeur limite des transactions pour lesquelles le 
certificat peut être utilisé, à condition que cette limite soit discernable par des tiers. 
Le prestataire de service de certification n'est pas responsable des dommages qui résultent 
du dépassement de cette limite maximale. 
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent sans préjudice de la directive 
93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats 
conclus avec les consommateurs(8)." 

  .372.ص،رجع سابقماملعتصم باهللا  فوزي أدهم،  - 2
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  : الفرنسي القانونفي  اإللكتروني المدنية لجهات التصديق مسؤوليةال -2

املتعلق بالثقـة  2004 ناجو  21املؤرخ يف  575/2004 القانونمن  1  33ملادةا تحدد

عـــن  اإللكـــرتوينمقـــدم خـــدمات التصـــديق  مســـؤوليةاحلـــاالت الـــيت تقـــوم فيهـــا  ،الرقمـــي قتصـــادااليف 

وا علــــى شــــهادة اعتمــــدشــــخاص الــــذين الــــيت تلحــــق باأل ،مهــــالاإل أوتعمــــد الالنامجــــة عــــن  األضــــرار

  :التصديق، واملتمثلة يف 

  .املعلومات اليت تتضمنها الشهادة غري دقيقة أ 

  .إلصدار الشهادة غري صحيحة اعتمدتاليت  بياناتال-ب

مطابق للمفتاح العام  ،املفتاح اخلاص الذي حيمله  املوقع أنالتحقق من  إىلمل تؤدي الشهادة  -ج

 .الذي حتمله الشهادة

  .ا لطرف ثالث مبنحه استعماهلايف حالة عدم إلغاء شهادة التصديق و -د

  :اإلماراتي االتحادي القانونفي  اإللكتروني المدنية لجهات التصديق مسؤوليةال -3

  مسؤولية 2006لسنة  1رقم  اإلمارايت االحتادي القانونمن  212من املادة  4أقامت الفقرة      
                                                 

1 - Loi nº 200575-د du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 108, Article 33 
"Sauf à démontrer qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les 
prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé 
aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme 
qualifiés dans chacun des cas suivants :  
1- Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient 
inexactes ;  
2-Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient 
incomplètes ;  
3- La délivrance du certificat n’a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la 
convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat ;  
4- Les prestataires n’ont pas, le cas échéant, fait procéder à l’enregistrement de la 
révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.  
Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat 
dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles 
il peut être utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat et soient 
accessibles aux utilisateurs.  
Ils doivent justifier d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement 
des sommes qu’ils pourraient devoir aux personnes s’étant fiées raisonnablement aux 
certificats qualifiés qu’ils délivrent, ou d’une assurance garantissant les conséquences 
pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle." 

ة أو نتيجة ألي عيب فيها، يكون مزود اإللكرتونيإذا حدثت أية أضرار نتيجة لعدم صحة شهادة املصادقة : - 4" 4، ف 21املادة - 2

   :خدمات التصديق مسئوال عن اخلسائر اليت يتكبدها
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يف حالة حدوث أي أضرار  ألي طرف تعاقد معه حول  اإللكرتوينمقدم خدمات التصديق 

 بيانـــــاتها بصــــورة معقولـــــة نتيجـــــة لعـــــدم صـــــحة الاعتمـــــد أو ،اإللكـــــرتويندمي شـــــهادة التصـــــديق تقــــ

  .نتيجة عيب فيها أوواملعلومات اليت تتضمنها الشهادة 

 اإللكـرتوينقيـد يف شـهادة التصـديق  إذامـن نفـس املـادة،  51حسب الفقـرة  مسؤوليتهوتنتفي 

الضــرر مل يكــن نتيجــة  أنبإثباتــه  أو ،ةجتــاه أي شــخص لــه صــلة بالشــهاد مســؤوليتهنطــاق  ومــدى 

  .بسبب عامل أجنيب كاناخلطأ   أنأثبت  أو ،إمهاله أوخلطئه 

  :األردني القانونفي   اإللكتروني المدنية لجهات التصديق مسؤوليةال-4

وكذلك نص املشرع األردين على مسؤولية جهة التصديق اإللكرتوين جراء اإلخالل بالتزاما�ا 

 جهـات واعتمـاد تـرخيص نظـامعـدم احـرتام  أوحكام قانون املعامالت اإللكرتونية، أو عدم احرتام أ

أو التنظيمــات أو التعليمــات  الصــادر خبصوصــهما، كمــا تقــوم مســؤوليتها عنــد   اإللكــرتوين التوثيــق

عـــدم القيـــام بااللتزامـــات امللقـــاة علـــى عاتقهـــا كاســـتخدام منظومـــة توثيـــق مؤمنـــة حـــائزة علـــى موافقـــة 

ع تقـــارير االســـتخدام واألمـــان إىل اهليئـــة ســـنويا ، ويف حالـــة خمالفـــة هـــذه األحكـــام، يقـــوم اهليئـــة،ورف

 .3كليا أو جزئيا  واملقدرة خبمسني ألف دينار فما فوق2ا�لس مبصادرة الكفالة البنكية 

  :الجزائري  القانونفي   اإللكتروني المدنية لجهات التصديق مسؤوليةال -5

  60 إىل 53يف املواد  اإللكرتوينمقدم خدمات التصديق  ؤوليةمساملشرع اجلزائري  عاجل  

                                                                                                                                                    

   ة؛رتونياإللككل طرف تعاقد مع مزود خدمات التصديق حول تقدمي شهادة املصادقة   - أ

   ."ة اليت أصدرها مزود خدمات التصديقاإللكرتونيأي شخص اعتمد بصورة معقولة على شهادة املصادقة  - ب
  :ال يكون مزود خدمات التصديق مسئوال عن أي ضرر يف احلالتني اآلتيتني: 5" 5، ف21املادة .  1

مسئوليته جتاه أي شخص ذي صلة، وفقا للالئحة اليت تصدر يف  ة بيانا يقيد نطاق ومدىاإللكرتونيإذا أدرج يف شهادة املصادقة  - أ

  هذا الشأن؛

  ."إذا أثبت أنه مل يرتكب أي خطأ أو إمهال، أو أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنيب ال يد له فيه - ب
 حال يف لبالط مقدم على .ج "ف ج  5،مرجع سابق، املادة ،وتعديالته اإللكتروني التوثيق جهات واعتماد ترخيص نظام - 2

 عن تقل ال أن على ا�لس حيددها اليت بالقيمة بنكية تقدمي كفالة االعتماد أو الرخصة إصدار وقبل باملوافقة ا�لس ر ا قر صدور

  ".دينار ألف مخسني
 كفالةال مصادرة للمجلس .1 .أ "1/، أ 8،مرجع سابق، املادة ،وتعديالته اإللكتروني التوثيق جهات واعتماد ترخيص نظام - 3

 الصادرة القرارات أو التعميمات أو النظام ىذا أو القانون أحكام أياً من اإللكرتوين التوثيق جهة خمالفة حال يف ، جزئياً  أو كلياً   البنكية

 االعتماد أو الرتخيص يف القيمةاملقررة وفق جديدة كفالة بتقدمي اإللكرتوين التوثيق جهة تلتزم البنكية الكفالة مصادرة حال يف.همبوجب

  .مرة أول يف ليا املمنوح
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فحـدد  ني،اإللكرتونيـاحملـدد للقواعـد العامـة املتعلقـة بـالتوقيع والتصـديق  04-15 القـانونمن 

مقــدم خــدمات التصــديق مبناســبة القيــام �ــذا النشــاط فقــد   مســؤوليةبدقــة احلــاالت الــيت تقــوم فيهــا 

عـــن الضـــرر الـــذي نـــتج عـــن إصـــدار هـــذه الشـــهادة جتـــاه  ســـئوالميعتـــرب  علـــى أن 53نصـــت املـــادة 

  . طبيعتها التوثيقية  إىل استنادأبرموا تصرفات  أووا عليها اعتمداملتضررين الذين 

 أوطبيعـي  كـانجهة التصديق تقوم على أساس كل ضـرر حلـق بـأي شـخص سـواء   مسؤوليةف

يف حتديـد هـذه  اعتمـدع اجلزائـري على شهادة تصـديق أصـدر�ا  هـذه اجلهـة، فاملشـر  اعتمدمعنوي  

 كـانمنه واليت تنص على كـل فعـل أيـا   124وخصوصا املادة  ،املدين القانونعلى أحكام  سؤوليةامل

 .ينتج عنه ضررا للغري يلزم املتسبب يف حدوثه بالتعويض ،مرتكبه خبطئه

 يقمقـــدم خـــدمات التصـــد  مســـؤوليةقيـــام  إىلوحـــدد املشـــرع اجلزائـــري احلـــاالت الـــيت تـــؤدي 

 وهــي احلــاالت الــيت نصــت عليهــا ،ة املوصــوفةاإللكرتونيــعنــد إصــداره شــهادة التصــديق  اإللكــرتوين

ات الـيت االلتزامـحيث حـدد   ،السالف الذكر 04-15 القانونمن  3.2.11الفقرات    53املادة

  :واملتمثلة يف  سؤوليةقيام امل إىلجيب التقيد �ا، وأي إخالل �ا يؤدي 

املوصـوفة  اإللكـرتويناإللزامية  الـيت تتطلبهـا شـهادة التصـديق  بياناتد مجيع الالتحقق من  وجو  -1

  .و صحتها 

  من حيازة املوقع الذي حددت هويته يف شهادة التصديق  ،التأكد عند تسليم الشهادة- 2

التحقـــق مـــن التوقيـــع املقدمـــة  بيانـــات، ومطابقتهـــا لاإللكـــرتوينالتوقيـــع  إنشـــاء بيانـــاتاملوصـــوفة كـــل 

  .اإللكرتوينددة يف شهادة التصديق واحمل

  .والتحقق منها اإللكرتوينالتوقيع  بيانات استعمالية كانالتأكد من إ م-ج

عــن   اإللكــرتوينجهــة التصــديق  مســؤوليةحالــة قيــام القانون،مــن نفــس  54وأضــافت املــادة  

ة مل يقــــم مــــؤدي إلكرتونيــــشــــهادة تصــــديق  اعتمــــدتهيئــــة،  أوالضـــرر الــــذي يلحــــق بــــأي شــــخص 

  .فاأناملذكورة  األسبابدمات التصديق بإلغائها ألحد خ

  في القانون الجزائري  اإللكترونيمسؤولية مقدم خدمة التصديق  انتفاءحاالت -

  الشهادة اعتمادعن الضرر الذي ينتج عن  الو مسئ اإللكرتوينيكون مقدم خدمة التوقيع  ال  

                                                 
 .3.2.1ف/53، احملدد للقواعد املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني،مرجع سابق،املادة 04-15القانون - 1
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باحلـاالت املنصـوص عليهـا يف املـادة  هالتزامـه مل يرتكـب أي إمهـال بأنـأثبت  إذاالصادرة عنه، 

مل يكــن لــه القــدرة علــى جتنبــه كــالقوة  أو ،الضــرر نــاتج عــن خطــأ خــارج عــن إرادتــه أنو  ،54و 53

  .القاهرة

احلــاالت الــيت ال ترتتــب عنهــا  ،04-15 القــانونمــن  58 إىل 55املــواد مــن  تكمــا عــدد

يف احلـــاالت  ســـؤوليةهـــذه امل ع، حيـــث ميكـــن لـــه دفـــاإللكـــرتوينمقـــدم خـــدمات التصـــديق   مســـؤولية

  :التالية

ز و ا، فــال يكــون مســؤوال عــن جتــاســتعماهلاحــدود  إىلشــارة بوضــوح يف شــهادة التصــديق عنــد اإل -أ

احلــد األقصــى لقيمــة املعــامالت، الــيت  إىلبوضــوح وبطريقــة مفهومــة  اإلشــارةعنــد  -ب،هاتــه احلــدود

فة و صـــاحب الشـــهادة املوصـــ اماحـــرت عـــدم  -ج،ز ذلـــك احلـــدو اتســـتعمل �ـــا هـــذه الشـــهادة  ومت جتـــ

  .اإللكرتوينالتوقيع  إنشاءللشروط املتطلبة يف 

  : صاحب شهادة التصديق مسؤولية -الفرع السادس 

جهة التصديق يف إطار ممارسة نشاط إصدار شهادات التصديق، كجزاء عـن  مسؤوليةكما ترتتب  

طالـب الشـهادة  أوصـاحب الشـهادة  مسـؤوليةترتتـب أيضـا و ا�ا يف هذا ا�ـال، التزامإخالهلا بأحد 

 .)ثانيا(، و تقصريية ) أوال(مسؤولية عقدية  استالمهابعد 

  : صاحب شهادة التصديقل المسؤولية العقدية -أوال

تكـون عالقـة  عادة مـا ،اإللكرتوينالعالقة اليت تربط طالب الشهادة مبقدم خدمات التصديق 

هادة، بينما يلتزم  صاحب الشهادة بتقدمي مقابـل عقدية يلتزم من خالهلا مقدم اخلدمة بإصدار الش

 القــواننيمــن قبــل والــيت ســنت   ،ات امللقــاة علــى عــاتق الطــرفنيااللتزامــبإخــالل أي فــ ،هــذه اخلدمــة

ســـببا يف حـــدوث  كـــانعقديـــة يلتـــزم مـــن   مســـؤوليةيولـــد  ،ةاإللكرتونيـــاخلاصـــة بالتجـــارة والتوقيعـــات 

  .الضرر بالتعويض

  : صاحب شهادة التصديقل يريةالمسؤولية التقص -ثانيا 

 وصـــحة محايـــة ســـريةإمهالـــه يف  يتجســـد عنـــد اإللكـــرتوين،خطـــأ صـــاحب شـــهادة التصـــديق  نإ     

ل الغــــري، كــــرتك البطاقــــات و اوذلــــك يف حالــــة تركهــــا يف متنــــ اإللكــــرتوين،اخلاصــــة بــــالتوقيع  بيانــــاتال
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ه  بياناتـالزمـة للجهـاز الـذي خيـزن لكعـدم وضـع احلمايـة ا  أو ،ل أفـراد عائلتـهو اة مثال يف متناإللكرتوني

 اسـتعمال إىل ذلـك يـؤديوقـد ة، ممـا يعرضـها للقرصـنة والسـرقة، اإللكرتونيككلمات السر واملفاتيح 

ه صاحبها احلقيقي، مما يسبب ضرر مادي يلحق بالغري   أنمن قبل شخص آخر على  بياناتهذه ال

ــــل يف إفشــــاء واملكمــــا قــــد يتصــــور الضــــرر املعنــــوي  ــــاتتمث للغــــري املتعاقــــد مــــع صــــاحب  يةســــر  بيان

  .1الشهادة

  ونــــــــــالقانق مبوجب أحكام ــــــــــصاحب شهادة التصدي ةـــــــمسؤوليوقد نظم املشرع اجلزائري 

الــــيت تنــــتج عــــن  األضــــرارأيضــــا عــــن  مســــئوال اإللكــــرتوينفصــــاحب  شــــهادة التصــــديق ، 15-04 

الغـري  أولـيت تضـرر منهـا مقـدم خدمـة التصـديق سـواء ا ،الغـري مشـروع للشـهادة أواخلطـأ  ستعمالاال

 القــانونمــن  61،62،63الــذي تعامــل معــه مبوجبهــا وذلــك يف احلــاالت الــيت  الــيت نظمتهــا املــواد 

  : 2واملتمثلة يف 15-04

 أو اإللكـــرتوينالتوقيـــع  بيانـــاتمل يقـــم صـــاحب الشـــهادة بطلـــب إلغائهـــا يف حالـــة مت تســـريب  إذا-أ

  .املتضمنة يف الشهادة بياناتغري مطابقة لل بياناتالأصبحت هذه  أوشك يف ذلك، 

  .يف أغراض أخرى غري تلك اليت أصدرت من أجلها اإللكرتوينشهادة التصديق  استعمال -ب

 صــــالحيتها يف تهـــتان أوأســـتعمل يف شـــهادة مت إلغائهـــا  إلكـــرتوينتوقيـــع  بيانـــاتأســـتعمل  إذا-ج

  .مقدم خدمات آخرتصديق من  ةشهاد ستصدارالتصديق جديد  أوتوقيع 

املبـــادالت والتجـــارة  قـــانونمـــن  213ص عليـــه أيضـــا املشـــرع التونســـي يف الفصـــل نـــا وهـــو مـــ

  .اإللكرتوين

 

                                                 
  .267عائشة قصار الليل، مرجع سابق، ص - 1
جملة  ،يع الجزائرير ديثة في التشكضمانة للتعامالت التجارية بالوسائل الح  اإللكترونيالتصديق  ،ليةبدريس كمال فتحي  - 2

  أ17ص 2017، 14، السنة 24العدد  ،البحوث والدراسات
اليت يستعملها، وكل استعمال  اإلمضاءالوحيد عن سرية وسالمة منظومة إحداث  املسئوليكون صاحب الشهادة " 21الفصل  - 3

 .هلذه املنظومة يعترب صادرا منه

 .ة بكل تغيري للمعلومات املضمنة بالشهادةاإللكرتونيدمات املصادقة ويتعني على صاحب الشهادة إعالم مزود خ

إلغاؤها استعمال عناصر التشفري الشخصية لإلمضاء موضوع الشهادة املعنية واملصادقة  أوال ميكن لصاحب الشهادة اليت مت تعليقها 

  ".ةاإللكرتونيعلى هذه العناصر من جديد لدى مزود آخر خلدمات املصادقة 
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  المبحث الثاني

  اإللكتروني في إثبات العقد التجاري اإللكترونيحجية التوقيع 

حتــول أيضــا يف  إىل ةالقانونيــالتقنيــة يف إبــرام التصــرفات  اســتخدامو  التكنولــوجيأدى التطــور  

، مــع احلفــاظ علــى الــدور الثابــت اإللكــرتوينالشــكل  إىلالتوقيــع علــى العقــود مــن الشــكل التقليــدي 

والطبيعة اخلاصة من حيـث الدعامـة الـيت   اإللكرتوينللتوقيع التقليدي، لكن الشكل اجلديد للتوقيع 

ســابقا، جعــل الــبعض يعــرتف لــه  يــدون عليهــا والوســائل املســتعملة يف التوقيــع واحلمايــة كمــا الحظنــا

  .1 اإلثباتية لنظريه التقليدي بينما راح البعض  يشكك يف حجيته يف و اباحلجية املس

يف املبادالت والتجارة الدولية، الـذي  أدى  التكنولوجيالتوجه ملواكبة التطور والركب   أنإال 

وضـع  إىلوالـيت  سـعت  اإللكـرتوين ة والتوقيـعاإللكرتونيـاخلاصـة املنظمـة للتجـارة  القـواننيإصدار  إىل

، والـيت مـن خالهلـا اإللكـرتوينوالثقـة علـى التوقيـع  ناإلضفاء عنصر األمـ ،القانونيةمنية و الضوابط األ

 . اة مع نظريه التقليديو امس اإلثباتله باحلجية يف  اعرتفت

الشـروط الذي خيضع لـبعض  اإللكرتوينوقد ميزت التشريعات كما أسلفنا سابقا بني التوقيع  

 أومـــؤمن  إلكـــرتوينه توقيــع أنـــوالـــذي صــنف ب ،خاصـــة قانونيــةوالـــذي نظــم بنصـــوص  ،اإلجــراءاتو 

العادي الذي مل خيضع لإلجراءات الـيت خضـع هلـا التوقيـع  اإللكرتوين متقدم، وبني التوقيع  أومعزز 

ا�ا حبجيــة و ااملــؤمن ومســ اإللكــرتويناملــؤمن، فــأقرت مجيــع التشــريعات علــى احلجيــة الكاملــة للتوقيــع 

موقــف  ، وســنبنيالبســيط اإللكــرتوينيف حجيــة التوقيــع  اختلفــتبينمــا  ،العــادي اإللكــرتوينالتوقيــع 

حجيـــة التوقيـــع  و،)المطلـــب األول( يف اإللكـــرتوينالتوقيـــع  حبجيـــة الفقـــه  والقضـــاء مـــن االعـــرتاف

يف  لكــــرتويناإلحجيـــة التوقيــــع  ،)الثــــانيالمطلــــب ( يف  املنظمـــات الدوليــــة نصــــوصيف  اإللكـــرتوين

  . )المطلب الثالث (يف   الداخلية للدولالتشريعات 

  

  

  

                                                 
1
  .296ص ،مرجع سابق ،إبراهيم طنطازي نادي رمضشا - 
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  المطلب األول

  في اإلثبات اإللكترونيالتوقيع  بحجية موقف الفقه  والقضاء من االعتراف

الــيت  القانونيــةواســعا قبــل ظهــور النصــوص فقهيــا  جــدال  اإللكــرتوين اإلثبــاتأثــارت مســألة  

اإللكـــرتوين بســـبب الطبيعـــة اخلاصـــة للمحـــرر واملســـتند  ،كـــرتويناإللنظمـــت جمـــال التجـــارة والتوقيـــع 

، مما أدى إىل تباين موقـف الفقـه يف حجيـة التوقيـع اإللكـرتوين باحملرر اإللكرتوينربط التوقيع وطريقة 

كمــا تباينــت األحكــام  واالجتهــادات القضــائية  بــني مؤيــد ومعــرض هلــذه املســألة )الفــرع األول (

  .  )الفرع الثاني(

 : في اإلثبات اإللكترونيالتوقيع  من حجية موقف الفقه-لو ع األالفر 

، حيـث اإلثبـاتوقوتـه وحجيتـه يف  اإللكرتوينحبجية التوقيع  االعرتافقسم  رأي الفقه يف أن 

بالكتابـة الورقيـة  اإلثبـات أنبـه كـدليل إثبـات، حيـث  عتداداالعدم جواز  إىلمن الفقه  جانب إجته

للتوقيـع الـذي مل يكـن  اإللكـرتوينة والشـكل اإللكرتونيـالتجـارة  قـواننيسائدا قبـل صـدور  كانالذي  

الشـكل  إىلتنحـاز  جتـاهاالحيظى بالثقـة الكافيـة  يف ظـل الـنقص التشـريعي، جعـل مـن قناعـات هـذا 

  .1القانون وباعرتافاخلطي من التوقيع، وال بديل عنه 

بضـــــرورة التـــــدخل  إللكـــــرتويناالتعامـــــل  إىليـــــة التوجــــه اوقــــد نـــــادى الفقهـــــاء يف فرنســـــا  يف بد

املنظمـة هلـذا النـوع ،يعرتي هذا ا�ال من قصور تشريعي يف القواعد التقليدية كانالتشريعي، نظرا ملا  

عن النظرة الضيقة املعتمدة  بتعادواالالوظيفي،  انبمن التوقيع، وأكدوا على ضرورة الرتكيز على اجل

 انـبباجل  اإللكـرتوينلنظرية بربط حجية التوقيـع وميكن تفادي هذه ا الشكلي للتوقيع، انبعلى اجل

  .2الشكلي انبالوظيفي ال باجل

                                                 
  ،نقال عن 350ص ،مرجع سابق ،املعتصم باهللا فوزي أدهم - 1

G.VANDENBERGHE, LES SOULUTION POURE AUJOURDHUI, 
TRANSACTIONS INTERNATIONALS ASSISTES PAR ORDINATEUR ,PARIS, 
LITEC,1987,P157. 

  عن نقال   352، 350صملرجع السابق، نفس ا  ،املعتصم باهللا فوزي أدهم - 2

M ANTOINE et D.GOBERT, pistes de reflexion pour une lègislation relative ala 
signature digitale et au regime des autorites de certification. p.308. 
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ــــع  االعــــرتاف إىل 1آخــــر جانــــب اجتــــهو  ظمــــة أن أن إىل ســــتندوااو   ،اإللكــــرتوينباحلجيــــة للتوقي

 واملقرتنــة بــرقم ســري ،اإللكــرتوينبطاقــات الــدفع والســحب  اســتعمالتعــامالت البنــوك مــن  خــالل 

عمليـات  هـذه البطاقـات يف   استعماله ومن خالل أنللتوقيع التقليدي، حبجة والذي تعتربه موازيا 

  .السحب والدفع، يعترب إقرارا �ذه العملية وبصحة التسجيالت اليت يقوم �ا جهاز الدفع

ة ميكـن اإللكرتونيـالبطاقـات  أوالـرقم السـري  أنعلـى أسـاس   تقاداتانووجهت هلذا الرأي   

خاصـة، كمــا ميكــن تزويــر  ألغــراضمـن أشــخاص آخــرين  واســتعمالهســرقة، ال أويتعرضـوا للضــياع  أن

تصـنيع منـاذج مقلـدة  أو بيانـات، بتغيـري الاالئتمـانوتقليد املسارات املمغنطة املوجودة علـى بطاقـات 

 اإللكــرتوينة، ممــا جيعــل حجيــة التوقيــع اإللكرتونيــمســتخدمي التقنيــة  تشــارنالمــن البطاقــات،  نظــرا 

التزويــر قــد  نأل ،رفضــوا هــذه احلجــج اإللكــرتويناملؤيــدين حلجيــة التوقيــع  أنإال  فاقــدة للمصــداقية،

علـــى  اإللكـــرتوينننفـــي حجيـــة التوقيـــع  أنميكـــن  وبـــذلك ال ،يطـــال أيضـــا التوقيـــع التقليـــدي اخلطـــي

تزوير بطاقات  أنكما   ،تدل على صدوره من صاحبه ال اإللكرتوينالتوقيع  بياناتسرية   أنساس أ

يف عمليـــات  ســـتعماهلايكفـــي ال فتزويـــر البطاقـــة ال ،البطاقـــة والـــرقم الســـري معـــا إىلتـــاج حي االئتمـــان

حصـــول املـــزور علـــى البطاقـــة وعلـــى الـــرقم الســـري معـــا ضـــئيل  حتمـــالاو  ،الصـــرف بـــدون رقـــم ســـري

  .2جدا

وحنــن بــدورنا نســاند هــذا الــرأي األخــري إذ أن القــول بــأن التزويــر قــد يطــال التوقيــع اإللكــرتوين 

إال أن طريقــة حفــظ التوقيــع اإللكــرتوين بالتشــفري ومفــاتيح األمــان يف نظرنــا تــوفر قــدر  أمــر صــحيح

عايل من األمان للتوقيع قـد ال يتـوفر يف التوقيـع اخلطـي وضـمان ذلـك سـرية الـرقم السـري، ورغـم أن 

هنــاك بــريامج متطــورة لفــك الشــفرات ، إال أنــه باملقابــل هنــاك حتــديث دوري ومتقــدم جــدا ألنظمــة 

 .ناألما

  : في اإلثبات اإللكترونيالتوقيع  حجيةموقف القضاء من -الثانيالفرع 

  تكانحيث   اإللكرتوين، للتوقيع القانوينسهام يف التنظيم يف اإل أيضاللقضاء دور  كان

                                                 
1
حجية وسائل االتصال الحديثة في  حممد السعيد رشدي،. د إىليف إشارة  ،156ص ،مرجع سابق حممد عبيدات، سانلور  - 

مصر،سنة  اإلسكندرية ،، الدار اجلامعية للنشراإللكترونيالتوقيع سعيد السيد قنديل، .، د50ص ، بدون ناشر وسنة نشر،اإلثبات

  .46، ص2004

  .157ص  ،املرجع نفسهس حممد عبيدات، نالور  - 2
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، وسنوضح موقف القضـاء املنظمة له القواننيالقضاء مرجعا لسن العديد من  وقراراتأحكام   

  .من هذه احلجية )ثانيا(األمريكي ، والقضاء )أوال(الفرنسي 

 : في اإلثبات اإللكترونيالتوقيع  حجية من القضاء الفرنسي موقف -أوال  

كــدليل   اإللكــرتوينأحكــام القضــاء الفرنســي بــني مؤيــد ومعــارض  لألخــذ بــالتوقيع  ختلفــتا 

فيه والذي جاء  1989سنة  342حمكمة النقض الفرنسية ويف قرار هلا حتت رقم  أنإثبات حيث 

فهــذا ... ااتفاقــحلريــة التصــرف فيهــا، وكــل تصــرف يــرد عليهــا جيــوز إثباتــه  األطــرافختضــع حقــوق  "

ات الـيت  يقـدمها التوقيـع اليـدوي والـذي يبقـى ضـمانيقـدم ال– اإللكـرتوينالتوقيـع  -جراء احلديثاإل

  .1"يعلمه سو حائز البطاقة  سريا ال

بطلـب قـرض لـدى مؤسسـة  انمـائتفتحـت   P.Bissonسيدة تـدعى  أنوملخص القضية 

Crèdicas فرنـــك فرنســـي، وحصـــلت الســـيدة علـــى املبلـــغ بواســـطة جهـــاز  آال الف، مببلـــغ أربعـــة

يل التــابع للشــركة الــيت منحــت القــرض، وعنــد مطالبــة الشــركة بالوفــاء بــالقرض نظــرا حللــول املــوزع اآل

ـــورقي للعمليـــة  احملـــتفظ بـــه يف ،ســـتحقاقاالتـــاريخ  ، لـــدى اآليلالصـــراف  مؤيـــدة طلبهـــا بالشـــريط ال

جيـب عليـه إثباتـه طبقـا  التزاممـن يطالـب بالوفـاء بـ أنرفضت احملكمة الطلب حبجة ، Sèteحمكمة 

 املــدين املقــرتض بالوفــاء  ال التــزامإثبــات  أن، و ذاكآنــف الســاري املفعــول .م.مــن ق 1315للمـادة 

 اسـتخداميثبـت والـذي  ،ف.م.مـن ق 1322 يكون إال بدليل موقع من املدين حسب نص املـادة

مل يصــــدر عــــن  اإللكــــرتوينالتوقيــــع  أن، و االتفــــاقلكــــل املبلــــغ املقــــرتض  مبوجــــب  أواملقــــرتض جلــــزء 

،  الــذي يســريه ويــتحكم فيــه اآليلا صــدر مــن الصــراف أمنــبــه ضــدها  حتجــاجاالاملقرتضــة الــيت يــراد 

 يـل لنفسـهدل اصـطناعميكـن لشـخص  بـه علـى أسـاس مبـدأ ال حتجاجاالميكن  وبالتايل ال ،املصرف

القواعـــد   أنحمكمـــة الـــنقض رفضـــت احلكـــم الصـــادر مـــن احملكمـــة االبتدائيـــة، علـــى أســـاس  أنإال 

  بالنظام العام إذ ناتتعلق ومها ال ،ف.م.من ق 1341و 1134املنظمة هلذه احلالة هي املادتني 

                                                 
1
شادي . د طرف من، مشار إليه 342، رقم 1كام النقض، ج، نشرة أح1989نقض مدني فرنسي الدائرة األولى، نوفمبر  - 

  .292ص ،، مرجع سابقةاإللكترونيفي إطار عقود التجارة  اإللكترونيالنظام القانوني للتعاقد والتوقيع  طنطاوي،إبراهيم  نارمض
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  1.زمة بالوفاءفهي مل اإللكرتويناملقرتضة وافقت على التعاقد  أنعلى خمالفتهما، ومبا  االتفاقجيوز 

 يف حكم هلـا حبجيـة التوقيـع الـذي يـتم  1989وأقرت أيضا حمكمة النقض الفرنسية يف سنة 

التوقيـــع (احلديثـــة  اإلجـــراءاتالتوقيـــع الـــذي يـــتم بتلـــك  أن " إىلبوســـائل حديثـــة، حيـــث خلصـــت 

الرقم  أنيث يفوقه بكثري، ح ي بلوالثقة اليت يقدمها التوقيع اخلط ضمانوال نايقدم األم) املعلومايت

  .2" يعرفه إال صاحبها السري للبطاقة البنكية ال

خبصــوص  2013 أكتــوبر 18أصــدر املشـرع الفرنســي قــرارا  يف واعرتافـاً بــالتوقيع اإللكــرتوين  

لقــرارات احملكمــة الــيت تصــدرها حمكمــة الــنقض يف املســائل املدنيــة، والــذي أجــاز  اإللكــرتوينالتوقيــع 

 2شـار يف املـادة أيف قرارات حمكمة النقض الفرنسـية والـذي  إللكرتويناالتوقيع يف الشكل  استعمال

  :أنمنه على 

علــــى الوثــــائق  املشــــار إليهــــا يف   اإللكــــرتوينالــــيت تســــتخدم لوضــــع التوقيــــع  اإلجــــراءاتكــــل   

متتثــل للنظــام  أنجيــب  ،القضــائية األحكــاماملدنيــة، واملتمثلــة يف  اإلجــراءات قــانونمــن 3 456املــادة

املوافقــة ، و 2010فيفــري  2املــؤرخ يف  112-2010مــين املنصــوص عليــه يف املرســوم املرجعــي األ

املتعلقــــة بالوظــــائف  األحكــــاماملشــــار إليــــه أعــــاله، الســــيما  2010مــــاي  6عليــــه مبوجــــب مرســــوم 

 .4منيةاأل

                                                 
تحليلية في ضوء قانون التوقيع دراسة (ة اإللكترونيفي إثبات المعامالت   اإللكترونيحجية التوقيع   ،عبد العزيز رضا نائاف - 1

 ،جامعة كركوك ،والسياسية القانونيةللعلوم  القانون، جملة كلية 2012لسنة  ،78ة العراقي رقم اإللكترونيوالمعامالت  اإللكتروني

  .206.207ص.2017، سنة الثاين، اجلزء 23صدار، ، اإل6ا�لد  ،العراق
2
  293ص،ق املرجع الساب طنطاوي،إبراهيم  ناشادي رمض - 

3 - Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure 
civile   Le nouveau code de procédure civile ; JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro 
complémentaire page 1 (Dernière modification : 29 janvier 2019) , article 456 "Le 
jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et 
par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui 
est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.  
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en 
garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé 
au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du 
décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.  
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, 
ministre de la justice." 
4 -Arrêté du 18 octobre 2013 relatif à la signature électronique des décisions de justice 
rendues en matière civile par la Cour de cassation "Article 2 :Tout procédé utilisé pour 
apposer une signature électronique sur les actes mentionnés à l’article 456 du code de 
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القضـاة  مـن طـرف اإللكـرتوينالتوقيـع  اسـتخدام أن إىلمـن نفـس القـرار  5شار يف املـادة أكما   

يري اخيضــع ملتطلبــات معــ أن التنظــيم القضــائي جيــب قــانوناملفوضــني مبوجــب  انوأعــو بط الضــ ناوأعــو 

ومـىت تـوافر ذلـك أعتـرب التوقيــع  ،ينشـأ بواسـطة  وسـيلة آمنـة ومعتمـدة أنيكـون آمنـا و  أنالسـالمة، و 

  .وهو قيد التنفيذ 1.الصادر عنهم موثوقا

 :في اإلثبات اإللكترونيالتوقيع  من حجية األمريكيالقضاء  موقف-ثانيا

كــــــدليل إثبــــــات يف العديــــــد مــــــن   اإللكــــــرتوينحبجيــــــة التوقيــــــع  األمريكــــــيالقضــــــاء  اعــــــرتف  

فعلــــى ســــبيل املثــــال أصــــدرت  حمكمــــة االســــتئناف لواليــــة   األمريكيــــةالقضاياالصــــادرة عــــن احملــــاكم 

  :ةالتحكيم، من خالل معاجلتها لقضي ياتاتفاقة يف اإللكرتونيفاذ التوقيعات نإكاليفورنيا قرارا ب

 Espejo vs. Southern California Permanente Medical Group  والـيت تعـود

شخص يدعى جاي إسبيجو بالتوقيع إلكرتونيـا علـى العديـد  ام، حينما ق2011وقائعها  إىل سنة 

  :من الوثائق  بغرض عرضه للعمل كطبيب مساعد يف جمموعة 

Southern California Medicale Medical Group (SCPMG، ت مـن بـني كانـ

والــيت تفــرض  ،هــي وثيقــة ختــص تســوية املنازعــات إســبيجو جــايا مــن قبــل إلكرتونيــالوثــائق املوقعــة 

دعـوى قضـائية ضـد إسـبيجو رفـع  2014التحكيم يف أي نزاع، ويف سـنة  إىلعلى الطرفني اللجوء 

يـل عيضـة لتفاليت تدير مراكز طبية ومستشفيات، واليت قدمت بدورها عر   SCPMG ا�موعة الطبية 

املـدعى علـيهم مل يصـادقوا  أنالتحكيم املربم بينها وبـني املـدعي، الـذي عـارض ذلـك  مـدعيا  اتفاق

  ا من  ـــــــــــــناة املدعى عليها بيـــــــــــــــفقدم ا�موع ،التحكيم اقـــــــــــــــــــــاتفل صحيح يف ــــــــــه بشكــــــعلى توقيع

                                                                                                                                                    
procédure civile doit être conforme au référentiel général de sécurité prévu par le décret n° 
2010-112 du 2 février 2010 et approuvé par l’arrêté du 6 mai 2010 susvisés, en particulier 
aux dispositions relatives aux fonctions de sécurité. " 
1 - Arrêté du 18 octobre 2013, Ibid, Article 5 : Pour que les procédés de signature 
électronique mis à la disposition des magistrats, des agents du greffe et des personnes 
habilitées en vertu de l’article R. 1214-ج du code de l’organisation judiciaire soient 
présumés fiables au sens de l’article 2 du décret du 30 mars 2001 susvisé, ils doivent 
respecter les exigences du référentiel général de sécurité du niveau trois étoiles (***). En 
outre, la signature doit être sécurisée et être créée par un dispositif sécurisé certifié dans les 
conditions prévues à l’article 3 du décret précité.  
La procédure d’inscription et d’enregistrement des données d’identification et 
d’habilitation de ces personnes est à l’initiative et sous la responsabilité du ministère de la 
justice.  
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 يــاتتفاقال ة  وعمليــات التوقيــعاإللكرتونيــظمــة لــديها  يؤكــد فيــه قيــام ا�موعــة باملراجعــة نخبــري األ

املــدعى  SCPMG جمموعــة  التمــاسالتحكــيم، لكــن احملكمــة  رفضــت  اتفــاقالتوظيــف ومــن بينهــا 

وبالتــايل مل تثبــت وجــود  ،التحكــيم اتفــاقعلــى صــحة  اإلثبــاتا مل تقــدم أدلــة أ�ــعليهــا حيــث رأت 

فضـت قـرار ا�موعة احلكم أمام  حمكمة االستئناف بكاليفورنيا  واليت ر  نفتاستاف ،التحكيم اتفاق

  .1التحكيم اتفاقو ة اإللكرتونيوأقرت بصحة التوقيع  بتدائيةاالاحملكمة 

  :أيضا  قضية األمريكية ستئنافاالومن بني  قرارات حماكم 

  Zakuski v General American   وهــي واليــة  نايف واليــة ميشــغ ،2012يف عــام

 بإصـداروهـو طبيـب  Zakuskiحيـث قـام  األمريكيـة،أمريكية تقع مشال شـرق الواليـات املتحـدة 

حيـــث ســـجل والدتـــه كمســـتفيد منهـــا بعـــد  ،دوالر 250.000بويصـــلة تـــأمني علـــى احليـــاة بقيمـــة 

ة اخلاصــة اإللكرتونيــاخلــدمات  إىلوبعــد مــدة تقــدم شــخص  ،وبعــد ذلــك تــزوج هــذا الطبيــب  ،وفاتــه

وصـلة بصفته الطبيب، وغـري املسـتفيد مـن ب اإلنرتنتعن طريق  General Americanبشركة 

 Generalسياســـــــــات التـــــــــأمني لشـــــــــركة  أنحيـــــــــث  ،الزوجـــــــــة باســـــــــمحيـــــــــث حوهلـــــــــا  ،التـــــــــأمني

American  بيانـاتيـدخل مجيـع ال أن، بشـرط رتنـتناإلتسمح للعمالء بإجراء هذا التغيـري عـرب 

الربيــد  إىلتقــوم الشــركة  بإرســال رســالة تأكيــد  بيانــاتاملطلوبــة للمــؤمن عليــه، وبعــد إمتــام إدخــال ال

  . 2للمعين لتأكيد ذلك اإللكرتوين

أرسـلت الشـركة رسـالة تنبيـه بـذلك بفـرتة قصـرية، وبعـد   حيث بعد إمتام عملية تغيـري املسـتفيد

ه قـــد مت تغيــري املســـتفيد  أنــب اكتشـــفت عنــد مطالبـــة الوالــدة بـــدفع مبلــغ التــأمني و مــدة تــوىف الطبيـــب 

أبنهـا الطبيـب  أنكافيـة، و   منيـة للشـركة ليسـتالسياسـات األ أنتـدعي فيهـا بـ ،فرفعت دعوة قضـائية

شـركة جنـرال مل  أنه مل يوقع  طلب التغيري، و أنليس هو من قام بتغيري املستفيد من بوصلة التأمني و 

ا مل تقــم �ــذا التغيــري أ�ــزوجتــه هــي مــن قامــت بــذلك، فــدفعت الزوجــة ب أنو  ،تســتطيع إثبــات ذلــك

يــع الــزوج علــى طلــب التغيــري زوجهــا الطبيــب هــو مــن قــام بــذلك، فحكمــت احملكمــة بصــحة توق أنو 

                                                 

 
على  04/04/2019، مت االطالع على املوقع بتاريخ  https://ogletree.com/insights:  مشار إليه يف موقع قرار - 1

  .14.00الساعة 
2 - Margo Tank, 7 landmark electronic signature legal cases, https://esignrecords.org/7 -

landmark-electronic-signature-legal-cases, Le site a été visité le 04/04/2019 at 15.39. 
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 اإللكــرتوينيقضــي بنسـبة التوقيــع   UETA قــانونتطبيـق  إىلمســتندة  سـتئنافاالوأيدتـه حمكمــة 

  .1ت كافيةكانمنية  األ كانمنية لشركة جينريال أمريالسياسات األ أناملوقع بأي وسيلة معقولة، و  إىل

   الثانيالمطلب 

  الدوليةالمنظمات  نصوصفي  اإللكترونيحجية التوقيع 

التســميات  اخــتالفحســب  ،مبختلــف أصــنافه اإللكــرتوينرأينــا فيمــا ســبق  املقصــود التوقيــع  

معينــة هلــذا النــوع  إنشــاءآخــر، وكمــا أســلفنا فقــد وضــعت التشــريعات شــروط وطريقــة  إىلمــن تشــريع 

ا قــد تعــرض هلــا العمــل  �ــذ كــانوللحــد مــن املخــاطر الــيت   نامــن التوقيعــات تعزيــزا  للحمايــة واألمــ

مما عزز من موثوقيته  خرتاقاالرة وبرامج االنظام، واليت قد يتعرض هلا مستقبال مع تطور الربامج الض

الفـرع (الدولية وسـرتكز علـى قـوانني االونسـيرتال النموذجيـة  يف جل التشريعات اإلثباتوحجيته يف 

  ).الفرع الثاني( والتوجيهات األوروبية اليت نظمت هذا ا�ال، )األول 

  : نسيترال النموذجيةو األ  قوانينفي  -ل و ع األالفر 

ة أعطـــى احلجيـــة اإللكرتونيـــالتوقيعـــات  أنالنمـــوذجي املوحـــد بشـــ األونســـيرتال قـــانونبصـــدور  

مــن  6/1اته مــع التوقيــع التقليــدي، حيــث نصــت املــادة و ااملوثــوق ومســ اإللكــرتوينالكاملــة للتوقيــع 

وجــود توقيــع مــن  القــانونحيثمــا يشــرتط  "ه أنــعلــى  ةاإللكرتونيــالتوقيعــات  أننســيرتال بشــو األ قــانون

يعـول  إلكـرتوينأسـتخدم توقيـع  إذا بيانـاتمستوفيا فيما يتعلق برسـالة ال شرتاطاالشخص يعد ذلك 

، يف ضـــوء كـــل بيانـــاتأبلغـــت مـــن أجلـــه رســـالة ال أوشـــئت أنعليـــه بالقـــدر املناســـب للغـــرض الـــذي 

 ."ذا صلة اتفاقالظروف، مبا يف ذلك أي 

عليهـــا   يف  املنصـــوص القانونيـــةموثوقـــا مـــىت تـــوافرت فيـــه الشـــروط  اإللكـــرتوينالتوقيـــع  ويعتـــرب 

  . القانونمن نفس  3نفس املادة  الفقرة 

املشــار إليــه يف الفقــرة  شــرتاطباالقــابال للتعويــل عليــه لغــرض الوفــاء  اإللكــرتوينيعتــرب التوقيــع  "

  :  إذا  ،1

                                                 
1 - Margo Tank, 7 landmark electronic signature legal cases, https://esignrecords.org/7 -

landmark-electronic-signature-legal-cases, s.p. 
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الســياق الــذي تســتخدم فيــه بــاملوقع دون أي شــخص يف  مرتبطــة،التوقيــع  إنشــاء بيانــاتت كانــ-أ

 .آخر

 .يطرة املوقع دون أي شخص آخرسالتوقيع خاضعة وقت التوقيع ل إنشاء بياناتت كان-ب

  .كتشافلال جيري بعد حدوث التوقيع قابال  اإللكرتوينأي تغيري يف التوقيع  كان  -ج

أي  كـانملعلومـات الـيت يتعلـق �ـا و هـو تأكيـد سـالمة ا ،اقانونـالتوقيـع  اشـرتاطالغرض من  كان  -د

 ."كتشافلال تغيري جيري يف تلك املعلومات بعد وقت التوقيع قابال 

ومل يستبعد أي  ،، بأي نوع خاص من التوقيعاإللكرتوينحجية التوقيع  القانونومل يقيد هذا  

ىل مـن املـادة و ألة تتوفر فيها الشـروط املنصـوص عليهـا يف الفقـرة ااإللكرتونيالتوقيعات  نشاءطريقة إل

، حســـب درجـــة موثوقيتهـــا كمـــا فعـــل اإللكـــرتوينتصـــنيفات للتوقيـــع  أوومل يضـــع شـــروطا  ،السادســـة

تتوفر فيه الشروط املشار إليهـا يف  إلكرتوينلكل توقيع  القانونيةجعل احلجية  اإمنو رويب، و التوجيه األ

  .1املادة السالفة الذكر

  : روبيةو في اللوائح والتوجيهات األ -الثانيالفرع 

 اإللكـــرتوينة والتوقيـــع اإللكرتونيـــاخلـــاص بالتجـــارة  93/1999رويب رقـــم و التوجيـــه األ كـــان 

الـدول  التـزاممنـه علـى  2اخلامسـةحيـث تـنص يف املـادة  ،اإللكـرتوينحبجيـة التوقيـع  اعـرتفامللغى قد 

                                                 
 ،جامعة اخلرطوم القانونكلية ،، أطروحة دكتوراهةاإللكترونيالقانوني والتشريعي للتجارة  اإلطار ،عزة علي حممد احلسن. 1

  .207، 206ص ،2005سنة
2 - Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, communautaire pour les 
signatures électroniques, op. cit, Article 05 "Effets juridiques des signatures électroniques 
1- Les États membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées basées sur un 
certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature: 
a) répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de données électroniques de la 
même manière qu'une signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données 
manuscrites ou imprimées sur papier 
et 
b) soient recevables comme preuves en justice. 
2- Les États membres veillent à ce que l'efficacité juridique et la recevabilité comme 
preuve en justice ne soient pas refusées à une signature électronique au seul motif que: 
- la signature se présente sous forme électronique 
ou 
- qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié 
ou 
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شــــاؤها أنمت واليت ،شــــهادة مؤهلــــة إىلا بقبــــول التوقيعــــات املتقدمــــة الــــيت تســــتند ضــــما�و   ،عضــــاءاأل

الــيت يتـــوفر   القانونيــةتســتويف هــذه التوقيعــات املتطلبـــات والشــروط  أنو  توقيــع آمـــن، إنشــاءبــأجهزة 

  .عليها التوقيع اخلطي

 وقبولـــه كـــدليل إثبـــات يف اإللكـــرتوينبـــالتوقيع  االعـــرتافعضـــاء أيضـــا كمـــا تضـــمن الـــدول األ     

شـهادة  إىليسـتند  ه الأنـ أو ،لكـرتويناإلال تـرفض حجيتـه بسـبب شـكله  أنو  ،القانونيـة اإلجـراءات

 اإللكــرتوينالتوقيــع  إنشــاءه مل ينشــئ بواســطة جهــاز أنــ أومؤهلــة صــادرة عــن مــزود خدمــة التصــديق 

  .آمن

 البســـيط اإللكــرتويناملعـــزز والتوقيــع  أومن املــؤ  اإللكــرتوينرويب بــني  التوقيـــع و فميــز التوجيــه األ

 الثـــاينصــى الـــدول باألخــذ بـــالنوع أو ل، بينمـــا  و ألباحلجيــة الكاملـــة علــى النـــوع ا االعـــرتاففحصــر 

 .1قيته أمام القضاءو إثبات موث إىلحجيته حتتاج  أن،  حبيث اإلثباتدوره يف  إنكاروعدم 

 93/1999لغـــت التوجيـــه رقـــم أوالـــيت   2014/910روبيـــة رقـــم  و األ الالئحـــةوبصـــدور  

الشــــكل  أنو  اإلثبــــاتيف  اإللكــــرتوينعلــــى حجيــــة التوقيــــع ،25الســــالف الــــذكر، نصــــت يف املــــادة 

املؤهـل  اإللكـرتوين واحلجيـة، ويفـي مبتطلبـات التوقيـع القـانوينثـر ينفـي عليـه األ للتوقيـع ال اإللكـرتوين

رويب بنـاء علـى و األ اإلحتـادبـه يف مجيـع دول  االعـرتافو مـؤهال،  كـان إذاي له يف احلجيـة و اوهو مس

مؤهــل يف مجيــع  إلكــرتوينه توقيــع أنــ تؤكــد علــى ،عضــاءشــهادة مؤهلــة تصــدر مــن إحــدى الــدول األ

  .2األعضاءالدول 

                                                                                                                                                    
- qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de 
service de certification 
ou 
- qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature."  

  .211ص ،مرجع سابق ،عزة علي حممد احلسن- 1
2 - RÈGLEMENT (UE) N o 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN, op. cit. Article 25  

"Effets juridiques des signatures électroniques  

1-L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice 
ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme 
électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.  

2- L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une 
signature manuscrite.  

3. Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un 
État membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres 
États membres" 
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رويب القـدمي و ا أبقت علـى نفـس التوجـه الـذي تبنـاه التوجيـه األأ�وما يالحظ من نص املادة  

الغـري  اإللكرتوينتضمن عدم رفض التوقيع  أنصت الدول أو ف ،اإللكرتوينفيما خيص حجية التوقيع 

اته حلجية و ااملؤمن ومس أواملؤهل  اإللكرتوينف حبجية التوقيع املعزز كدليل إثبات يف احملكمة، وأعرت 

 .اخلطي اإللكرتوينالتوقيع 

 المطلب الثالث                             

  الداخلية للدولفي التشريعات  حجية التوقيع اإللكتروني

تلـف جمـاالت احلديثـة والوسـائل الرقميـة يف خم التقنيـة  استعمالنظرا للتوسع الكبري يف         

ال الرقمنــة يف ا�ـــ اســتعمالزيــادة  وخصوصــا  ،واملصــرفية القانونيــةة  والتصــرفات اإللكرتونيــالتجــارة 

 تكــاد هنــاك دولــة اليــوم ال التجــاري واملصــريف عــن طريــق النقــود الرقميــة والبطاقــات الذكيــة، حيــث ال

يف إثبـات  وإشـكاالته لكـرتويناإلللتوقيـع  كانلذلك   ،املايل دفع والسحبالتستعمل هذه التقنية يف 

، ومـــن بينهـــا األجنبيـــةخـــاص  مـــن طـــرف التشـــريعات  اهتمـــاماهلويـــة املصـــرفية والتجاريـــة للمتعامـــل  

  .) الفرع الثاني( منها والعربية  )الفرع االول (املشرع الفرنسي 

   : في التشريع الفرنسي اإللكترونيحجية التوقيع  -األول  الفرع

 اإللكــرتوينة والتوقيــع اإللكرتونيــتنظــيم جمــال التجــارة  إىلة الســباقة جنبيــت التشــريعات األكانــ

 ســـتعمالاو ،  اإللكـــرتوينالبطاقـــات الذكيـــة والـــيت تعتـــرب أهـــم تطبيقـــات التوقيـــع  ســـتحداثاحيـــث مت 

هــذه البطاقــات  ســتحدثال مــن أو ت الــدول الغربيــة كانــواعهــا يف ا�ــاالت املصــرفية  وقــد  أنبعــض 

، وقـد حلجيتهـا يف إثبـات هـذه التعـامالت القانونيـةطـر لزاما وضـع األ كانيتها  لذا وألمه ،ةاإللكرتوني

  نظم املشرع الفرنسي مسألة التوقيع اإللكرتوين يف القانون املدين  واملراسيم التنفيذية املتعلفة بذلك 

 اإللكـــرتوينموثوقيـــة التوقيـــع  أن إىل ،1416/2017املرســـوم رقـــم املشـــرع الفرنســـي يف  حيـــث اجتـــه

يلـي  ىل منـه علـى مـاو حيث نصت  املـادة األ ،متقدما أو المؤه اإللكرتوينالتوقيع  كانضة مىت  مفرت 

عنـدما تنفـذ هـذه العمليـة توقيًعـا  ،تثبت العكـس أن إىل اإللكرتوين،يُفرتض موثوقية عملية التوقيع  "

مـــن  26لمـــادة وفًقـــا ل ،متقـــدم إلكـــرتويناملؤهـــل هـــو توقيـــع  اإللكـــرتوينو التوقيـــع .ا مـــؤهًال إلكرتونيـــ

 إلكـــرتوينتوقيـــع  نشـــاءشـــاؤه عـــن طريـــق جهـــاز إلأنويـــتم  ،املـــذكورة أعـــاله  910/2014الالئحـــة 
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مؤهلــة  إلكــرتوينشــهادة توقيــع  إىلالــيت تســتند  ،مــن هــذه الالئحــة 29مؤهــل يفــي مبتطلبــات املــادة 

  ."من هذا النظام 28تفي مبتطلبات املادة 

  يف التعامالت اإللكرتوينواملتعلق بالتوقيع  2018يل أفر  12أيضا يف القرار الصادر يف  وألزم  

عنــــدما 1ىل و األ يف املــــادة،910/2014روبيــــة رقــــم و العموميــــة  والــــذي أصــــدر إعمــــاال لالئحــــة األ

يتعلق مبعامالت السوق العمومية جيـب  ،إلكرتوينعلى مستند  اإللكرتوينيتطلب التوقيع يف الشكل 

على إلـزام املشـرتون   2ة منهالثاني هذا القرار، وتنص املادة وفق املتطلبات املنصوص عليها يف يتم أن

  الالئحــةا مطابقــا للشــروط املنصــوص عليهــا يف إلكرتونيــتوقيعــا  باســتخدام قتصــاديوناالواملتعــاملون 

املتقــدم املبــين علـــى شــهادة توثيــق مؤهلــة، وتكــون شــهادات التوثيـــق  اإللكــرتوينفيمــا خيــص التوقيــع 

 أو  القانونيــةيســتويف الشــروط واملتطلبــات  ،مــن مقــدم خدمــة توثيــق مؤهــل ت صــادرةكانــ إذامؤهلــة 

وتتــوفر فيــه الشــروط املطلوبــة مــن  ،أجنبيــة معــرتف �ــا أوشــهادة صــادرة عــن ســلطة تصــديق فرنســية 

  .روبيةو األ الالئحةل من و املرفق األ

 : في التشريعات العربية حجية التوقيع اإللكتروني-الثانيالفرع 

، التوقيــع انيف التشــريعات العربيــة حســب نــوع ودرجــة أمــاإللكــرتوين التوقيــع  تــت حجيــةاو تف 

، وموقــــف املشــــرع اإلمــــارايت )أوال(وســــنبني أيضــــا موقــــف املشــــرع األردين وكيــــف نظــــم هــــذه احلجيــــة

 .)ثالثا(وموقف املشرع اجلزائري ومدى توفيقه يف تنظيم هذه احلجية  ، و)ثانيا(

                                                 
1 -Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande 
publique et abrogeant ; l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les 
marchés publics,  
 JORF n°0092 du 20 avril 2018 - Texte n°30 articl 1" Lorsque la signature électronique est 
requise pour tout document sous forme électronique d’un marché public, il est signé selon 
les modalités prévues au présent arrêté." 
2 -Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique, Ib 
id, articl 2 ,"I. - Les acheteurs et les opérateurs économiques utilisent une signature 
électronique conforme aux exigences du règlement susvisé, relatives à la signature 
électronique avancée reposant sur un certificat qualifié.  
II. - Le certificat de signature électronique qualifié entre au moins dans l’une des 
catégories suivantes :  
1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié 
répondant aux exigences du règlement susvisé ;  
2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond 
aux exigences équivalentes à l’annexe I du règlement susvisé," 
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  : ي التشريع األردنيف اإللكترونيحجية التوقيع -أوال 

يعـرتف  ال األرديناملشـرع  ،كـان2015لسـنة  15ة اإللكرتونيـاملعـامالت  قـانونقبل صـدور  

) ب(ف  32وذلـك مـن خـالل املـادة  ،موثقـا كـان إذاومل يعطـي لـه حجيـة إال  اإللكـرتوينبالتوقيع 

الســـالف  15/2015 القـــانونامللغـــى مبوجـــب   2001ة  لســـنة اإللكرتونيـــاملعـــامالت  قـــانونمـــن  

مل يكـن السـجل  إذا -ب: ...يلـي  مـامل يثبـت خـالف ذلـك يفـرتض مـا"الذكر حيث نصت على 

 إىلذلــك  ذاكآنــ األردينوأرجــع املشــرع  ،"موثقــا فلــيس لــه حجيــة اإللكــرتوينالتوقيــع  أو اإللكــرتوين

 ،توثيــقالتزييــف منــذ تــاريخ ال أويتعــرض للتعــديل  مل ،اإللكــرتوينالقيــد  أو املســتند  أنالتحقــق مــن 

  .1القانون ف أ من نفس 30صت عيه املادة نا وهو م

فــــرق يف ذلــــك بــــني حجيــــة ثــــالث أشــــكال للتوقيــــع  ،2015لســــنة  15 القــــانونوبصــــدور  

   . اإللكرتوين

الســالفة  القــانوننفـس  مــن 15وهــو التوقيـع الــذي عرفتـه املــادة : المحمــي اإللكترونــيالتوقيـع -1

بــه إال بــني أطــراف املعاملــة،  حتجــاجاالجيــوز  ، و الكــرتوينإلالــذكر، والغــري مــرتبط بشــهادة تصــديق 

 "علــى  ،2015لســنة  15 األردينة اإللكرتونيــاملعــامالت  قــانونأ مــن  ف 17حيــث تــنص املــادة 

وجيـوز  ،حممي احلجية ذا�ا املقررة للسـند العـادي إلكرتويناملرتبط بتوقيع  اإللكرتوينيكون للسجل .أ

  ."به حتجاجاال ةاإللكرتونيطراف املعاملة أل

حيـث يتمتـع حبجيـة إثبـات  ،احملمـي اإللكـرتوينجمـال  حجيـة احملـرر  األردينفقد حدد املشرع  

التوقيـع  أن باعتبـارقرينـة بسـيطة،   تـه، وبـذلك تكـون  حجيالقانوينالتصرف  أوبني أطراف املعاملة 

املنشـئ، وعليـه  ىلإاحملـرر املوقـع ينسـب حكمـا  أنصادر من الشخص املنسوب إليه التوقيع، حيـث 

ا حيمــــل توقيعــــا إلكرتونيــــه،أمــــا بالنســــبة للغــــري الــــذي حيــــوز ســــندا إنكار يكفــــي  إثبــــات العكــــس إذ ال

  .2يثبت العكس أنه وعلى املتمسك به إنكار ا حمميا، فلصاحب التوقيع إلكرتوني

  وهو التوقيع الذيالقانون،من نفس  16ونصت عليه املادة   :الموثق اإللكترونيالتوقيع - 2

                                                 
قيد موثقا من تاريخ أي تعديل منذ تاريخ معني، فيعترب هذا ال إىلا مل يتعرض إلكرتونيقيدا  أنملقاصد التحقق من "أ / 30املادة  - 1

  "...ذوي العالقة  األطرافمتفق عليها بني  أوإجراءات توثيق مقبولة جتاريا  أومت مبوجب إجراءات توثيق معتمدة  إذاالتحقق منه 
  .108عمر أمحد العرايشي، مرجع سابق،ص- 2
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بشهادة تصديق صادرة من جهات التصديق  ارتباطه إىل باإلضافةتتوفر فيه شروط التوقيع السابق، 

  .طراف املعاملة والغريأمن  حتجاجاالاملختصة وجيوز به 

 إلكرتوينيكون للسجل املرتبط بتوقيع  -" 17وهو ما أشارت إليه الفقرة ب من نفس املادة 

  ".ة والغري االحتجاج بهاإللكرتونيطراف املعاملة ادي وجيوز ألموثق احلجية ذا�ا املقررة للسند الع

 اإلثباتعبئ   أنف موقع توثيقا ونوزع فيه من الغري إلكرتوينما متسك شخص شخص بسند  إذاف

ه، وقرينته أيضا قرينة إنكار تمسك بيا يقع على  اخلصم الذي منإو  ،يقع على من يتمسك به ال

  .بسيطة

  فراد وال تتوفر فيهالذي يصدر من األ اإللكرتوينوهو التوقيع  :لعاديا اإللكترونيالتوقيع  -3

وهـــذا التوقيـــع لـــه حجيـــة الســـند  ،احملمـــي وغـــري مـــرتبط بشـــهادة تصـــديق اإللكـــرتوينشـــروط التوقيـــع 

صـاحب التوقيـع  وعلـى مـن يتمسـك  إنكارو وهي حجية بسيطة جيوز دحضها ب،)العريف ( العادي

 .به إثبات العكس

ب أو يف غري احلاالت املنصوص عليها يف الفقرتني  " -ج من نفس املادة قرةحيث تنص الف 

احلجيـة ذا�ـا املقـررة للسـند  ،اإلكرتونيـالـذي حيمـل توقيعـا  اإللكـرتوينيكون للسجل  ،من هذه املادة

علــى مــن حيــتج بالســجل  اإلثبـاتيقــع عبــئ  نكــارويف حـال اإل ،العـادي يف مواجهــة أطــراف املعاملــة

  ."اإللكرتوين

  :اإلماراتيفي التشريع  اإللكترونيحجية التوقيع  -ثانيا

العربيـة املتحـدة  اإلمـاراتني يف  دولـة قـانونمن خـالل أهـم  اإللكرتوينل حجية التوقيع و اسنتن

  اإلماراتاملوحد  القانونوالذي يعترب مرجع   ،حيث تعترب إمارة ديب السباقة يف تنظيم هذا ا�ال

  .ةرتونياإللكللمعامالت والتجارة 

  :إمارة دبي قانونفي  -1

املعـامالت والتجـارة  أن، بش2002لسنة  2رقم  القانونفرق املشرع يف إمارة ديب من خالل 

  .البسيط اإللكرتويناحملمي وبني حجية التوقيع  اإللكرتوين حجية التوقيعة، بني اإللكرتوني

مت  إذا ،القـــانونس مـــن نفـــ 20حمميـــا  حســـب نـــص املـــادة  اإللكـــرتوينوحـــىت يكـــون التوقيـــع  

ـــة جتاريـــا أو  التحقـــق مـــن خـــالل  إجـــراءات توثيـــق حمكمـــة ه حيـــدد هويـــة أنـــ  ،متفـــق عليهـــا  ومعقول
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ة اإللكرتونيـيكـون مرتبطـا بالرسـالة  أن، و واسـتعمالهشـائه نإالشخص ويكون حتت سـيطرته التامـة يف 

  .1بطريقة تضمن  سالمته

اته مــع التوقيــع و ااحملمـي ومســ اإللكــرتوينع فقـد أضــفى مشــرع إمــارة ديب احلجيـة الكاملــة للتوقيــ

صـاحبه  عتمـاداأي  ،يـة التعويـل عليـهكانالتقليدي من حيث احلجيـة، ومـن مظـاهر هـذه احلجيـة  إم

نســبة التوقيــع ملوقعــه  أنالــيت يرغــب يف إبرامها،حيــث  القانونيــةعليــه يف كافــة املعــامالت والتصــرفات 

  .2يثبت العكس أن إىلالذي يتضمنه احملرر املوقع عليه،  القانوينإبرام التصرف  إىليفيد بتوجه نيته 

  وجود توقيع على القانون اشرتط إذا "على  القانون،من نفس  1ف  10وتنص املادة 

  الذي يعول عليه يف اإللكرتوينالتوقيع  نإف ،نص على ترتيب نتائج معينة يف غياب ذلك أومستند 

  . "يستويف الشروط قانونالمن هذا  20إطار املعىن الوارد يف املادة 

التوقيــع احملمــي وحــده مــن حيــوز  أناملشــرع يف إمــارة ديب أقــر  أنومــا يســتوحى مــن نــص املــادة 

والـــيت   ،ةالثانيـــمـــن املـــادة  10أيضـــا مـــن نـــص الفقـــرة ، و مـــا يســـتوحىاإلثبـــاتاحلجيـــة الكاملـــة يف 

نظـام  أوصـوت  أوحـرف ه توقيع مكـون مـن رمـوز وأرقـام وأأنب اإللكرتوينوصف من خالهلا التوقيع 

مـــن ينشـــأ  أنأي  ،تلـــك الرســـالة اعتمـــاد أوممهـــور بنيـــة توثيـــق  ة وإلكرتونيـــمعاجلـــة ومـــرتبط برســـالة 

 .ال بالتوثيق إ قانونيةتكون هلا حجية  ، والاالعتماد أوها بنية التوثيق ئينش أنالرسالة  جيب 

  اإلماراتيالموحد  القانونفي - -2

إمــارة ديب  قـانوننفـس توجـه  2006لسـنة  01رقـم  إلمـارايتا االحتـادي القـانونتوجـه  كـان 

وهـي صـورة  ه،منـ 17وذلك مـن خـالل املـادة  ،احملمي وشروطه اإللكرتوينأقر حجية التوقيع  حيث

                                                 
 ،حقق من خالل تطبيق إجراءات توثيق حمكمةمن املمكن الت كان إذاحممي  إلكرتوينه توقيع أنيعامل التوقيع على  أ" 20املادة  - 1

  :يف الوقت الذي مت فيه كان اإللكرتوينالتوقيع  أنمعقولة جتاريا ومتفق عليها بني الطرفني، من  أو القانونمنصوص عليها يف هذا 

  ؛ينفرد به الشخص الذي إستخدمه.أ

  ؛ذلك الشخص يثبت هوية أنومن املمكن . ب

  ؛وقت التوقيع استعمالهوسيلة  أو شائهنإلة سواء بالنسبة يكون حتت سيطرته التام أنو  .ج

مت تغيري السجل  حبيث إذابطريقة توفر تأكيدا يعول عليه حول سالمة التوقيع،  أو هالرسالة اإللكرتونية ذات الصلة بويرتبط ب. د

  .يصبح غري حممي اإللكرتوينالتوقيع  نإف اإللكرتوين

  .احملمي معقوال اإللكرتوينعلى التوقيع  االعتمادمل يثبت العكس يعترب  وما القانونهذا  من 21املادة  أحكامعلى الرغم من  -ب
  .256، 255ص ،سابق مرجعفيصل سعيد غريب،  - 2
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مـــن  البنـــد دإال مـــا ورد مـــن تغيـــري طفيـــف يف  إمـــارة ديب، قـــانونمـــن  20صـــل مـــن املـــادة طبـــق األ

بـني  أووذلـك باسـتعمال املشـرع حـرف  احتمـالنيتطـرح إمـارة ديب   قـانونت يف كانـحيث   ،املادتني

  :حتمالنياال

  ة ذات الصلة بهاإللكرتونياحملمي مرتبط بالرسالة  اإللكرتوينيكون التوقيع  أن -أ 

  .يرتبط بطريقة توفر تأكيدا يعول عليه حول سالمة التوقيعأو  -ب

وجعــل التوقيــع  ،)أو(ويف نفــس الفقــرة مجــع بــني الشــرطني حبــذف حــرف االحتــادي القــانونأمــا 

تــوفر تأكيــدا يعـول عليــه حــول  ةة ذات الصـلة بــه بطريقـاإللكرتونيــاحملمــي مـرتبط بالرســالة  اإللكـرتوين

  .سالمة التوقيع

أقرتن  سواءً  ،احملمي اإللكرتوينحبجية التوقيع  االعرتافثابتا من  اإلمارايتوبقى موقف املشرع 

لســـــنة ) 10(احتــــادي رقــــم  القــــانون 342ة ملــــاد حيــــث نصــــت،مل يقــــرتن �ا أوبشــــهادة تصــــديق 

وللمســتندات  اإللكــرتوينيكــون للتوقيــع "املدنيــة  اإلجــراءات قــانوناملعــدل لــبعض أحكــام 1 2017

للمحــررات الورقيــة الرمسيــة والعرفيــة املنصــوص عليهــا يف  أو ،ة ذات احلجيــة املقــررة للتوقيــعاإللكرتونيــ

املنصـوص عليهـا يف  األحكـامالشـروط و  ستوفتا مىت ،املشار إليه 1992لسنة  )10(رقم  القانون

  . "املشار إليه  2006لسنة ) 1(رقم  االحتادي القانون

   :في االثبات اإللكترونيموقف المشرع الجزائري من حجية التوقيع  - ثالثا

  75-58املدين اجلزائري  القانونيف   اإللكرتويننظم املشرع اجلزائري القيمة الثبوتية  للتوقيع 

يف  اإللكـــرتوينباحلجيـــة للتوقيـــع  اعـــرتفحيـــث  10-ه0نون رقـــم امبوجـــب القـــ األخـــريتعـــديل يف ال

ني اإللكرتونيـاملتعلق بالقواعـد العامـة للتوقيـع والتصـديق  04-15 القانونالعقود العرفية، مث مبوجب 

  .البسيط و املوصوف اإللكرتوينبني حجية نوعني من التوقيع  األخريحيث  فرق هذا 

  :البسيط اإللكترونيثبوتية للتوقيع القوة ال- 1

 04-15 القانونمن  1ف-بالبسيط وكما أسلفنا  وكما وصفته املادة   اإللكرتوينالتوقيع 

وهــو خيتلــف عــن   ،أخــرى تســتعمل كوســيلة توثيــق  بيانــاتة مرتبطــة منطقيــا بإلكرتونيــ  بيانــاتهــو  

                                                 
1
 االحتادي القانوناملدنية الصادر ب اإلجراءات قانونبتعديل بعض أحكام ، يتعلق  2017لسنة ) 10(مرسوم بقانون اتحادي رقم  - 

  .342، املادة 1992 لسنة) 11(رقم 
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مـــن نفـــس  7شـــارت هلـــا املـــادة خيضـــع لشـــروط أ األخـــريهـــذا  أناملوصـــوف  يف  اإللكـــرتوينالتوقيـــع 

املشـــرع مل يضـــفي عليـــه احلجيـــة الكاملـــة يف  أنورغـــم  إلكـــرتوين،ومـــرتبط بشـــهادة تصـــديق  ،القـــانون

علــى  04-15 القــانونمــن  9حيــث نصــت املــادة   القانونيــة،ه مل جيــرده مــن القيمــة أنــإال  اإلثبــات

 القانونيـةمـن فاعليتـه  إللكـرتويناميكـن جتريـد التوقيـع  ال ،أعـاله 8بغض النظر عن أحكام املـادة "أن

  : رفضه كدليل أمام القضاء بسبب  أو

  أو اإللكرتوين،شكله -أ

  أو، إلكرتوينيعتمد على على شهادة تصديق  ه الأن -ب

  ". اإللكرتوينالتوقيع  نشاءشاؤه بواسطة آلية مؤمنة إلأنه مل يتم أن -ج

 أنمـادام  اإلثبـات،البسـيط يف  ويناإللكـرت وما يثار يف هذا املوضوع هـو مـدى  قيمـة التوقيـع  

املوصـوف  اإللكـرتوينللتوقيـع  عـرتفأو  ،يف احلجيـة مـع التوقيـع العـادي اةاو باملسـاملشرع مل يعرتف له 

املعامالت اليت تتطلب عقـود رمسيـة مـن  استثىناملشرع  أنحيث  ،اإلكرتونياحملرر العريف املوقع  حبجية

  . 05-18ة اإللكرتونيالتجارة  قانونتطبيق 

يرجع تقدير حجيتـه للسـلطة التقديريـة للقاضـي  حسـب ظـروف  ،البسيط اإللكرتوينالتوقيع و 

كمبــدأ ،خــذ بهه مــن طــرف املنســوب إليــه، كمــا ميكــن للقاضــي األإنكــار  أوه، وحفظــه وإقــراره إنشــاء

ليــة تبــىن قــدرة مــن يتمســك بــه علــى إثبــات موثوقيــة اآل ،حجيتــه كــدليل  أنكمــا 1.ثبــوت بالكتابــة

  .2القانونللمعايري والضوابط اليت نص عليها  واحرتامهاشائه نإلة يف املستعم

   :في التشريع الجزائريالموصوف  اإللكترونيالقوة الثبوتية للتوقيع --2

تتـوفر فيـه الشـروط املنصـوص عليهـا  إلكـرتويناملوصوف هـو توقيـع  اإللكرتوينالتوقيع  أنعرفنا 

املشرع هذا النوع من التوقيعات بضوابط وشروط وقد خص  ،04-15 القانونمن   7بنص املادة 

ملعادلــة حجيتــه حبجيــة التوقيــع  القــواننيالشــروط املنصــوص عليهــا يف أغلــب  إىل باإلضــافةخاصــة، ف

  واليت قيدها بالعديد من  ه على أساس شهادة تصديق موصوفة،إنشاءاخلطي، أضاف شرط 

                                                 
1
 القانونيف  اإلثباتة يف اإللكرتونيدور احملررات  ،عن حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه، نقال   109، ص،مرجع سابق ،فوغايل بسمة - 

  Http : // law 77 Blogspot. Com . .القانونيةاملصري، مقال منشور يف  موقع مدونة العلوم 

  .488ص ،ع سابقمرج ،سامح عبد الواحد �امي- 2
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ادلـة حلجيــة التوقيـع اخلطـي  حيــث املع اإلثبـاتالضـوابط والشـروط، وأقــر لـه وحـده احلجيــة يف 

املوصــوف وحــده ممــاثال  اإللكــرتوينيعتــرب التوقيــع " أنعلــى  04-15 القــانونمــن  8نصــت املــادة 

   ."معنوي أولشخص طبيعي   كانسواءا   ،للتوقيع املكتوب

   7املادة املنصوص عليها يف األخرىتوقيع آخر حىت ولو توفرت فيه الشروط  آي أنبمما يعين 

التشــريعات  أغلــببعكــس  تبط بشــهادة تصــديق موصــوفة لــيس لــه حجيــة التوقيــع اخلطــي،وغــري مــر 

اخلطـي، يف حـني  ت حجيتـه حبجيـة التوقيـعو احبجيـة التوقيـع املـؤمن وسـ اعرتفـتالدولية والعربيـة الـيت 

  .162-07عليه املشرع اجلزائري بعدما أقره يف املرسوم التنفيذي  استغىن
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  :ملخص-

التشــــــريعات منافســــــة ومزامحــــــة التوقيــــــع العــــــادي يف  وبــــــاعرتاف اإللكــــــرتوينالتوقيــــــع  عاســــــتطا 

العادي إذ  أوية لنظريه التقليدي و احجية مس يل إثبات ذولعليه كد االعتمادوحىت يف  ،ستخداماال

ميـزة علـى التوقيـع العـادي يف  اإللكـرتوينفقـد أصـبح للتوقيـع  ، هومهامـ هأثبت كفاءته يف أداء وظائفـ

جعلته أكثـر دقـة يف متييـز  اإللكرتوينالطبيعة الرقمية للتوقيع  أنإذ  ،ء وظيفة متييز التوقيع لصاحبهأدا

مـر تعديلـه أجيعـل  ،رقـام مشـفرة مبفـاتيح أمن جمموعـة  رمـوز و  ينه التقينفتكو  ،الشخص املوقع هوية 

ذلــك بطاقــات ثبتــت أســاليب التزويــر وقــد رغــم التطــور التقــين  أل التالعــب بــه أمــر غــري ســهل أو

  .باملقارنة مع التوقيع اخلطي  استعماهلاحد ما يف توسيع نطاق  إىلواليت جنحت  ،االئتمان

يعكــس إرادة يقــوم بالوظيفــة املناطــة بــالتوقيع ، حيــث  ه أنــ�ــذه الصــفة ف اإللكــرتوينالتوقيــع و 

يف التواقيــــع التشــــريعات  اشــــرتطت، وقــــد احلــــرة تــــهاملوقــــع بقبولــــه مبــــا جــــاء يف احملــــرر وإمضــــائه بإراد

خيضـع هلـا التوقيـع  ة مؤمنـة  والـيت   الإلكرتونيـتم بواسطة آليـة ت  أناليت تأكد هذه امليزة  اإللكرتونية

لعمليـــة التصـــديق  التوقيـــع ضـــعخي كمـــا اشـــرتطت بعـــض التشـــريعات األخـــرى أنالعـــادي،   اإللكـــرتوين

التوقيع املوصوف، ويف التشـريع اجلزائري ب القانونواليت ختتص �ا جهة حمايدة، فعرف يف  اإللكرتوين

 اتفقـــتفقـــد  ،املســـميات اخـــتالففـــرغم  ،بـــاملوثق األردين القـــانونالفرنســـي بـــالتوقيع املتقـــدم، ويف 

 .التوقيع العادي حجيةمع ومعادلتها هلذا النوع من التوقيعات احلجية يف اإلثباتالتشريعات على 

دية تعادل،  الرمسية أم العرفيـة فمنهـا يف أي نوع من احملررات العا اختلفتهذه احلجية  أنإال 

ومنـه مـن مل يعـرتف لـه بالرمسيـة وأقـر  ،املصري والفرنسـي القانونمثل  ،من منحه حجية احملرر الرمسي

 .له حبجية احملرر العريف

  :النتائج التالية  استخالصومما سبق ميكن  

ة اإللكرتونيـوالتجـارة  إللكـرتويناالتشريعي يف جمـال تنظـيم التوقيـع  اجلزائري للنقص استدراك املشرع-

 .شواطا كبرية يف هذا ا�الأبعض الدول العربية قطعت  أنيف حني  ، جاء متأخرا جدا

املؤمن والذي ينشأ بواسطة آليـة مؤمنـة   اإللكرتوينعدم وضوح موقف املشرع اجلزائري من التوقيع  -

ــــــة و األ الالئحــــــة مــــــن 26دون اخلضــــــوع إلجــــــراءات التصــــــديق، والــــــذي نصــــــت عليــــــه املــــــادة  روبي
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قــد  كــانواملصــري أيضــا وجــل التشــريعات العربيــة، والــذي   األردينوأخــذ بــه املشــرع  910/2014

 .04-15 القانونيتخلى عنه يف  أن، قبل 162-07املرسوم التنفيذي به يف  اعرتف

  املوصــــوف وحــــده اإللكــــرتوينبــــالتوقيع  عرتافــــهالها املشــــرع اجلزائــــري اعتمــــدالــــيت  نامــــدرجــــة األ -

املنصـــوص عليهـــا يف  النموذجيـــةة رغـــم تـــوفر  الشـــروط إلكرتونيـــبشـــهادة تصـــديق  ارتباطـــه واشـــرتاط

ـــــة، ال سرتشـــــاديةاال القـــــوانني ـــــة الدولي ـــــختـــــدم التجـــــارة  والتوجيهي ـــــداإللكرتوني  تشـــــارهاانمـــــن  ة و تقي

 .وتوسعها

ليــة توقيــع مؤمنــة املنشــئ بواســطة آ ،املــؤمن اإللكــرتوينللتوقيــع  اعتمــادهعلــى املشــرع مراجعــة عــدم  -

 .األخرىبنص صريح على غرار التشريعات 

املوصـــوف،  والغـــري  الغـــري اإللكـــرتوينبـــالتوقيع  االعـــرتافموقـــف املشـــرع اجلزائـــري غـــري واضـــح يف  -

مـــن  09حســـب املـــادة قانونيـــةه مل جيـــرده مـــن أي قيمـــة أنـــحيث ،ة مؤمنـــةإلكرتونيـــاملنشـــئ بوســـيلة 

 .اإلثباتله يف ومل يبني طريقة استغال 04-15 القانون

يات املتبادلة، تضييق على التجارة االتفاقإال يف حالة  األجنبيةشهادة التصديق  اعتمادعدم -

.ة اخلارجية واحلد من نطاقها على دول معينةاإللكرتوني  

 القــانونالعامــة الــواردة يف  األحكــامالكثــري مــن  توضــح وتبــنيســراع يف إصــدار نصــوص تنظيميــة اإل-

ــــــــــــــــــع والتصــــــــــــــــــديق احملــــــــــــــــــدد للق 15-04 ــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــد العامــــــــــــــــــة للتوقي ــــــــــــــــــريني اإللكرتوني .اجلزائ
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  الخاتمة

اتســع مفهـــوم احملــرر عـــن املفهــوم القـــدمي الــذي كـــان مقتصــرا علـــى الشــكل اخلطـــي التقليـــدي  

اسـتطاع أن يضـاهي احملـرر العـادي يف  ،حيث أصبح يشـمل  نـوع جديـد  لـه خاصـية رقميـة الماديـة

ئف معينـة، وهـو مـا أطلـق عليـه مصـطلح احملـرر االلكـرتوين مجيع وظائفـه بـل تفـوق عليـه يف أداء وظـا

مبــا يشــمله مــن صــور أمههــا العقــد االلكــرتوين الــذي يــتم بوســائط إلكرتونيــة عــن بعــد  بــني املتعاقــدين 

 دون حضورهم املادي، وملـا كـان االنرتنـت هـي الوسـيلة الغالـب اسـتعماهلا يف هـذا النـوع مـن التعاقـد

يف حـني أن مفهـوم هـذا األخـري ، اإلنرتنـتالـذي يـتم عـرب  رتوين هـوااللكـ العقـد  فقد شاع خطأ أن

لكرتونيــة ميكــن لشخصــني أو أكثــر التواصــل عربهــا كاهلــاتف إكــل عقــد يــتم بوســيلة   ليشــمل  يتســع

ليكتسـب  يتم هذا العقد يف كل  مراحله بتقنية إلكرتونيـة أنخل  وال يشرتط إ... والفاكس والتلكس

 وبعـض نصـوص املنظمـات الدوليـة،  األردينض التشـريعات كاملشـرع بع وهو ما أكدته، هذه الصفة

أن يـتم ذلـك يف مرحلـة مـن مراحلـة، فالفـاكس  ليسـت وسـيلة يـتم �ـا التفـاوض  ودورهـا بل يكفـي 

  .اجلهة املتلقية إىلاحملرر أو العقد واستقبال  يقتصر على إرسال 

التجاريـــة بتـــوفر األحكـــام وكغـــريه مـــن العقـــود يكتســـب أيضـــا هـــذا النـــوع مـــن العقـــود الصـــفة 

والشــروط املنصــوص عليهــا قانونــا إلثبــات هــذه اخلاصــية، عكــس مــا يشــاع مــن اســتعمال ملصــطلح 

اخلاصــة للوســائل الــيت  لطبيعــةعقــود التجــارة االلكرتونيــة علــى كــل عقــد يــتم عــرب اإلنرتنــت، كمــا أن ا

 ختضـع د التجارية التقليديـة  فالعقو  ،يربم �ا طرحت العديد من اإلشكاالت، يف طريقة وكيفية إثباته

ملــا تتطلبــه املعــامالت التجاريــة مـــن  حيــث أجيــز إثبا�ــا بكافــة وســـائل اإلثبــاتملبــدأ حريــة اإلثبات،

، إال أن عقـــود التجـــارة االلكرتونيـــة ونظـــرا لطبيعتهــــا ال حيتمـــل تقييـــده بطـــرق معينــــة مـــانئتواســـرعة 

وإمكانيـات ماديـة وبشـرية قـد يصـعب  الالمادية فإعمال هذه الوسائل حيتاج  طرق وخـربات خاصـة

  .على بعض الدول تطبيقها

وقـــد أثبتـــت احملـــرر االلكـــرتوين أدائـــه لوظـــائف نظـــريه التقليـــدي كمـــا اســـتطاع أن يضـــاهيه يف 

احلجيــــة إال أن الطبيعـــــة الالماديـــــة لــــه وظـــــروف انعقـــــاده  جعــــل التشـــــريعات والنصـــــوص التوجيهيـــــة 

  سابه هذه احلجية وحدودا �ال إعمالهواالسرتشادية الدولية تضع شروطا على الكت

 اهتمـــتوعلـــى غـــرار نظـــريه التقليـــدي، وملـــا للتوقيـــع مـــن أثـــر علـــى فعاليـــة احملـــرر أو الوثيقـــة   

التوجــه ،خــاص للتوقيــع اإللكــرتوين، وهــذا االهتمــام مرده اهتمــام ،التشــريعات الدوليــة منهــا والوطنيــة



 الخاتمة

 

 
377 

حرص املنظمـات الدوليـة  ويوضح ذالك ،�االتهذه الوسيلة  يف كل ا استخدام إىلالعاملي الدويل 

 ، 2001ونســيرتال النمـــوذجي للتوقيــع اإللكــرتوين لســـنةعلــى تنظيمــه مــن خـــالل إصــدار قــانون األ

حيث أثبت قدرته على معادلة التوقيـع التقليـدي بـل أكثـر ،  910/2014األوروبية رقم  الالئحةو 

وسـيلة  التوقيـع االلكـرتوين  فقـد أصـبح تقليـدي،من ذلك فإن التوجه احلايل لالستغناء عن التوقيـع ال

إلثبات اهلوية الشخصية واملصرفية من خالل  البطاقات اإللكرتونية والـيت تعتـرب أقـوى جتسـيد لفكـرة 

  .التوقيع اإللكرتوين

إال  ،هـذا ا�ـال التحـاق الـدول العربيـة يف تقنـنيتأخر  أما من جانب التنظيم التشريعي فرغم 

 ، التجــارة اإللكرتونيــة اعتمـادلـى ســد الفـراغ التشــريعي والـذي كــان  عائقـا أمــام أن اغلبهـا عملــت ع

قانونيـة تـنظم  ر جـدا وضـع نصـوصاملشـرع اجلزائـري ولـو بشـكل متـأخ التشـريعات حـاولوكغريه مـن 

  .،والتجارة االلكرتونيةالتعامل بالتوقيع اإللكرتوين 

   :النتائج-

يل طرق اإلثبات يف التشريعات املقارنـة موازنـة مـع بتحل الدراسةمن خالل دراستنا حملاور هذا 

  :املشرع اجلزائري الكتشاف مواطن النقص التشريعي خلصنا إىل النتائج التالية

عدم االهتمام التشريعي والفقهي بوسائل اإلثبات األخرى غري احملرر والتوقيع راجع إىل  تداخل -1

طـرق اإلثبـات األخـرى، فالشـهادة واإلقـرار تـتم  الشكل اإللكرتوين للمحـرر يف الوسـائل الـيت تـتم �ـا

يف إلكرتونيا عن طريق احملادثـة املرئيـة والتسـجيل الصـويت وقـد عـدت هـاتني الطـرقتني كصـور للمحـرر 

  .االلكرتوين، وكذا أداء اليمني واملعاينة ميكن أن تتم عن بعد عن طريق التسجيالت املباشرة واملرئية

رر اإللكـرتوين  يف إثبـات العقـد التجـاري اإللكـرتوين إال ان املشـرع رغم الدور املهم واجللي للمح-2

، فلـــم يضـــبط املفـــاهيم الـــيت حتـــدد  ضـــوابطه علـــى غـــرار غالبيـــة مـــازال متـــأخرا يف تنظيمـــه اجلزائـــري 

والــيت جتــاوز بعضــها املشــرع اجلزائــري يف الضــبط  التشــريعات  الدوليــة منهــا أو الغربيــة أو حــىت العربيــة

بالتعديل الذي خص بـه القـانون املـدين يف إضـافة للكتابـة اإللكرتونيـة  اكتفىل حيث والتنظيم مبراح

والــيت هــي عنصــر مــن عناصــر احملــرر أو املســتند اإللكــرتوين، ورغــم صــدور قــانون التجــارة اإللكرتونيــة 

بإعطــاء تعريــف للعقــد اإللكــرتوين وهــو أحــد  واكتفــىحــديثا إال إنــه مل يتــدارك هــذا األمــر  18-05

  .رر اإللكرتوينصور احمل
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الطبيعــــــة اخلاصــــــة لــــــبعض العقــــــود واملعــــــامالت، وفاعليتهــــــا وتأثريهــــــا يف احليــــــاة االجتماعيــــــة   -3

واملعامالت الـيت  ،من الشكل اإللكرتوين كعقود األحوال الشخصية استثنائهاواالقتصادية تستوجب 

ا  مـــن حيـــث إبرامهـــا والـــيت  قيـــدت جـــل التشـــريعات التعامـــل �ـــ ،تـــرد علـــى احلقـــوق العينيـــة العقاريـــة

كـل    باسـتثناءكافيـا واكتفـى   اهتمامـامل يعطـي هـذا اجلانـب  ،إلكرتونيا، يف حني أن املشـرع اجلزائـري

  .العقود الذي تتطلب الرمسية، دون تفصيل 

 اعــرتفولقــد  ،إضــفاء للثقــة واالئتمــان عقــود التجــارة االلكرتونيــةالشــكل الرمســي يف االعــرتاف ب-4

والفرنسي بالرمسية يف العقود اإللكرتونيـة، حيـث كـان املشـرع الفرنسـي  مارايت األردين واإل التشريعات

أكثــر جــرأة يف تنظيمهــا يف قــانون التوثيــق وطــرح حلــوال إلشــكالية احلضــور املــادي للموثــق إلضــفاء 

حبجيــة الكتابــة اإللكرتونيــة ومعادلتهــا  اعــرتفورغــم أن املشــرع اجلزائــري  ،الرمسيــة علــى هــذه العقــود

، إال أنـه يف قـانون التجـارة   اإللكرتونيـة منـع كـل معاملــة 1مكـرر 323التقليديـة  يف املـادة  للكتابـة

 رغـم اعرتافـه بالشـكل االلكـرتوين يف احملـررات املدنيـة،  متعلقة خبدمة أو سلعة تسـتوجب عقـد رمسـي،

السـرعة واالئتمـان  وتعزيـز مبـادئ ،حترير التجارة العامليـة مـن القيـود إىلوهو ما يتناىف والتوجه العاملي 

  .يف املبادالت التجارية

ــــــرام كــــــل معاملــــــة جتاريــــــة أن تكــــــون مســــــبوقة بعــــــرض جتــــــاري  اشــــــرتاط -5 املشــــــرع اجلزائــــــري  إلب

شـــــرط فيـــــه نـــــوع مـــــن التقييـــــد  ،04-18مـــــن قـــــانون التجـــــارة اإللكرتونيـــــة 10إلكـــــرتوين يف املـــــادة 

تعامــــــل أو عقــــــد جتــــــاري  فقــــــد يكــــــون هنــــــاك ،خطــــــوة حتتــــــاج اىل مراجعــــــة  ،للتجــــــارة اإللكرتونيــــــة

مســــــــتمر بــــــــني تــــــــاجرين أو بــــــــني مــــــــورد ومســــــــتهلك ويف طــــــــور التنفيــــــــذ قــــــــرر الطرفــــــــان أن يكــــــــون 

التعامــــل إلكرتونيــــا، فهــــذا الشــــرط  �ــــذا الطــــرح يســــقط حجيــــة كــــل عقــــد يــــتم إبرامــــه  بــــني هكــــذا 

  .حاالت يف هذه املرحلة

ة العــابرة للحــدود حصــريا عــن املشــرع اجلزائــري أن يكــون الــدفع  يف املعــامالت التجاريــ اشــرتاط -6

يقيـد  مـن مبـادئ التجـارة الدوليـة الـيت تقـوم علــى يف نظرنـا بعـد وعـرب  االتصـاالت اإللكرتونيـة، أمـر 

  .السرعة واالئتمان

كانت ممهورة بتصديق إلكرتوين عادي أو   املشرع اجلزائري حبجية احملررات اإللكرتونية سواءً  اعرتف- 7

  إال بالكتابة يف الشكل اإللكرتوين كاإلثبات بالكتابة على الورق، اإلثبات أن اعترب  حيث ،موصوف
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بتـوفر الشـروط  ،مبسـاوا�ا حبجيـة احملـرر العـريف فقـط حجيـة العقـود التجاريـة االلكرتونيـة قيـد جمـالأنه 

 وتكـون ممهـورة بتوقيـع الكـرتوين موصـوف،كما ان املشـرع 1مكـرر  323املنصوص عليها يف املـادة 

عرتافــه حبجيــة احملــررات الرمسيــة االلكرتونيــة، إال أنــه لــيس هنــاك نــص صــريح يعكــس هــذا اجلزائــري  رغــم ا

االعرتاف ، وعلى العكـس و باسـتقراء النصـوص القانونيـة يتبـادر إىل الـذهن عـدم اعرتافـه بالرمسيـة يف هـذا 

 ج، حيـث أنـه ذكـر.م.مـن ق  327، واملـادة 1مكـرر  324ودليل ذلك نص املـادة   النوع من العقود،

واليت تطرق  327يف األوىل حجية العقد الرمسي ومل يأيت على ذكر التوقيع اإللكرتوين، على عكس املادة 

وأعتــد بــالتوقيع اإللكــرتوين  وفقــا للشــروط املنصــوص عليهــا يف املــادة  ،حجيــة العقــد العــريف إىلفيهــا 

 05-18ن مــن القــانو  8ف  3ذلــك أيضــا املــادة تــدعمو  ،يف إضــفاء احلجيــة عليــه ،1مكــرر 323

التجارة اإللكرتوين  واليت كما أسلفنا منعت كل معاملة أو سلعة تتطلب عقد رمسي من اإلبرام  من قانون

  .عن طريق الوسائل االلكرتونية

  .يف التصديق اإللكرتوين املوصوف استوجبهابشهادة تصديق واحدة واليت  اعرتفاملشرع اجلزائري  -8

 وانتشـــارق اإللكـــرتوين يســـاهم يف توســـيع املبـــادالت التجاريـــة املتبـــادل بشـــهادات التصـــدي االعـــرتاف -9

لالعرتاف بشهادة التصديق االلكرتونية  اشرتطيؤخذ على املشرع اجلزائري أنه  التجارة اإللكرتونية لكن ما

متبادل وهـو مـا حيـد مـن ممارسـة التجـارة اإللكرتونيـة والتجـارة احلـرة، حيـث  اعرتاف اتفاقأن يكون هناك 

مـع اجلزائـر يف هـذا  اتفـاقيستطيع أن ميارس التجارة اإللكرتونية إال مع الـدول الـيت أبرمـت  مل الأن املتعا

وخصوصا أن اجلزائر من بني الدول اليت بدأت يف تنظيم جمال التجارة اإللكرتونيـة حـديثا، حيـث  ،الشأن

دة التصديق من خالل مل تصدر بعد وبالتايل توقع أن العمل بشها 05-18أن املراسيم املنظمة للقانون 

  .يزال بعيد التحقيق ال ،�ذا اخلصوص اتفاقياتإبرام 

جلهة اليت تصدر شهادات التصديق البسيطة كما مل يذكر نوع الشهادة ااملشرع اجلزائري  مل حيدد- 10

كما مل يشرتط على مزود  خدمة ،اليت تصدرها السلطة احلكومية للتصديق موصوفة كانت أو بسيطة

  .سجل إلكرتوينالتوقيع مسك 

  :التوصيات- 

أما فيما خيص اقرتاحاتنا يف هذه الدراسة �يب باملشرع اجلزائري إعادة النظر يف بعض النصوص 

  :ونقرتح  القانونية اخلاصة �ذا ا�ال
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، بإضافة بعض الفقرات يف املادة الثانية،  ملعاجلة 05-18تعديل قانون التجارة اإللكترونية  -1

والســجل اإللكــرتوين، املعــامالت  ،ل الفاعلــة يف اإلثبــات مثــل احملــرر اإللكــرتوينمفــاهيم بعــض الوســائ

ليصــبح قــانون املعــامالت والتجــارة اإللكــرتوين، ألن العقــود واملعــامالت ،وتعــديل تسميته،اإللكرتوين

  .اإللكرتونية ال تقتصر على عقود التجارة اإللكرتونية، فقط

حبيــث يضــاف إليهــا فقــرة ثانيــة  لمــدني الجزائــريالقــانون امكــرر مــن  323تعــديل المــادة  -2

 -((لتصـــبح كـــاآليت   ،ة علـــى اإلثبـــات بالكتابـــة يف الشـــكل اإللكـــرتويندتتضـــمن االســـتثناءات الـــوار 

 ويسـتثىن مـن اإلثبـات بالكتابـة...يعترب اإلثبات بالكتابة يف الشكل اإللكرتوين كالكتابة على الورق 

  :يف الشكل االلكرتوين

 ..."اصة حبقوق امللكية املعامالت اخل -

نظرا حلساسية هذا النوع من املعامالت واليت خصتها التشريعات مبعاملة وإجراءات خاصة  

 .كالتسجيل والشهر

من القانون المدني الجزائري ، والمواد من  7مكرر 324إلى 324تعديل المواد من  -3

لح وثيقة أو من نفس القانون حبذف مصطلح عقد وتعويضها مبصط 328الى 1مكرر 326

  .حمرر أو ورقة

 8وخصوصا الفقرة  05-18من قانون التجارة اإللكترونية  03إعادة النظر في المادة  -4

  .واليت منعت كل معاملة أو سلعة تتطلب عقد رمسي من اإلبرام عن طريق الوسائل اإللكرتونية

قـــــة بـــــالتوقيع احملــــدد للقواعـــــد العامــــة املتعل  04-15مـــــن القـــــانون  1ف 2تعــــديل المـــــادة  -5

بيانـات يف شـكل إلكـرتوين، مرفقـة أو :التوقيـع االلكـرتوين   "والتصـديق االلكرتونيـني لتصـبح كـاآليت 

  ".،بشكل ميكن من حتديد هوية املوقع ومتييزه عن غريهمرتبطة منطقيا ببيانات إلكرتونية أخرى 

لكــرتوين ممـاثال للتوقيــع يعتــرب التوقيـع اإل:((مـن نفــس القـانون لتكـون كمــا يلـي 8 تعـديل المــادة -6

  .»املكتوب، مىت كان موصوفاً أو مؤمناً 

اخلاص  بتنظيم التصديق اإللكرتوين ضمن القوانني والتنظيمات اخلاصـة  الفرنسي التوجهتبني  -7

  :لتصبح كاآليت 02-06من قانون  10متاشيا مع عصرنة العدالة وإضافة فقرة للمادة  ،بالتوثيق

  ...ثق حفظ العقود اليت حيررهايتوىل املو  ": 10املادة  
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اإللكرتونية لتحرير وتوثيق العقود  االتصالميكن للموثق االستعانة باألجهزة الرقمية ووسائل 

  ". ستمراريتهااوحفظها يف الشكل الذي يضمن سالمتها وحيافظ على 

  ". ...وفقا للشروط  ،كما يتوىل حفظ األرشيف التوثيقي وتسيريه

ــــي المــــؤمنالتوقيــــع اإل اعتمــــاد -8 احملــــدد للقوعــــد املتعلقــــة  04-15مبوجــــب القــــانون  ،لكترون

واملعـرتف  امللغـى،162-07املرسـوم التنفيـذي  اعتمـادهمت  والذي بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني، 

ئحــــــــة األوروبيــــــــة رقــــــــم الالو  ،للتوقيع اإللكــــــــرتوينونســــــــيرتالاألبــــــــه مــــــــن قبــــــــل القــــــــانون النمــــــــوذجي 

بإضـــافة مـــادة  04-15وذلـــك بتعـــديل القـــانون لغربيـــة والعربيـــة ا وجـــل التشـــريعات  910/2014

  :تنظم التوقيع االلكرتوين املؤمن تكون كاأليت

  :التوقيع اإللكرتوين املؤمن أو احملمي هو التوقيع الذي تتوفر فيه املتطلبات اآلتية((

  ،أن يرتبط باملوقع دون سواه- ) 1 

  ،أن ميكن من حتديد هوية املوقع-)2 

  ،ن مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع اإللكرتوين أن يكو  -)3

  أن يكون منشأ بواسطة وسائل  تكون حتت التحكم احلصري للموقع، -)4

�ـــذه  الالحقــةأن يكــون مرتبطــا بالبيانـــات اخلاصــة بـــه حبيــث ميكــن الكشـــف عــن التغيـــريات  - )5

  ."البيانات

إللكــرتوين األجنبيــة والتخفيــف مــن القيــود الــواردة شــهادات التصــديق ا اعتمــادفــتح ا�ــال أمــام  -8

تـــوفر  إىلوتعويضـــه بشـــروط أخـــرى �ـــدف  ،عليهـــا، وذلـــك حبـــذف شـــرط وجـــود االعـــرتاف املتبـــادل

  ونسـيرتالاألالقـانون النمـوذجي  وهو ما أوصـى بـه  الشروط  املعتمدة وطنيا يف الشهادات األجنبية

  .لى مبدأ التكافؤ التقين للشهادات الوطنية واألجنبيةع ،منه 2ف  12للتوقيع اإللكرتوين يف املادة 

إعــادة النظــر يف مــنح  الرتخــيص للشــخص الطبيعــي إلصــدار شــهادات التصــديق اإللكرتونيــة   -9

علــــى الطــــرف الثالــــث املوثــــوق، ومــــنح الشــــهادات الــــيت يصــــدرها األشــــخاص  واقتصــــارهااملوصــــوفة 

ر هـذه ادرءا للتالعبـات والتزويـر يف إصـد  ،يطةالطبيعيون صفة  شهادات التصديق اإللكرتونية البس

  .على اجلهات الرمسية املعنوية على غرار املشرع األردين واقتصارهاالشهادات 
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،  لتحريــر التجــارة 05-18اإلســراع يف إصــدار املراســيم املنظمــة لقــانون التجــارة اإللكرتونيــة -10

الدول العربية خطت خطـوات سـريعة  اإللكرتونية يف اجلزائر من اجلمود الذي تشهده يف حني بعض

  .وعمالقة يف هذا ا�ال 

اإلسراع يف تفعيل قانون التوقيع والتصديق االلكرتونيني، وتوفري اإلمكانيات املادية والبشرية  -11

من االمتيازات  ستفادةواالللنهوض بالتجارة  ،04- 18لتجسيد أحكام قانون التجارة االلكرتونية

  . هذا ا�الاليت توفرها التقنية يف
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  راجعقائمة الم

  القرءان الكرمي -

 السنة النبوية -

 الكتب والمراجع- أوال 

  العامة الكتب-) 1

 ،طبعة نادي القضاة، مصر ،يف املواد املدنية والتجارية اإلثبات، قواعد أحمد شرف الدين - 1

  .2004 سنة

 ،رقم طبعة بدون ،، اجلزائرامعيةاملطبوعات اجل ، ديوانالقانون التجاري اجلزائري ،أحمد محرز -2

  .1980سنة 

دار  يف الفقه اإلسالمي والقانون القطري، اإلثبات ،تميم بن عبد اهللا بن سيف التميمي -3

  .2017سنة  األوىل،الطبعة  ،السعودية ،الكتاب  اجلامعي للنشر والتوزيع

املؤسسة الوطنية  ،قارنيف القانون املدين اجلزائري وامل اإلذعانعقد  ،لعشب محفوظ بن حامد -4

  .1990سنة  ،بدون رقم طبعة ،للكتاب، اجلزائر

 ،وطرقه، دار اجلامعة اجلديدة للنشر اإلثباتمبادئ  اإلثبات،قانون محمد حسين منصور -5

  .1998االسكندرية مصر، سنة 

يف املواد املدنية  اإلثبات(  ، الواضح يف شرح القانون املدين،محمد صبري السعدي -6

  .2011سنة  األوىل،عني مليلة اجلزائر، الطبعة  ،، دار اهلدى)اريةوالتج

يف املعامالت املدنية  اإلسالميةيف الشريعة  اإلثباتوسائل  ،محمد مصطفى الزحيلي -7

  .1982سنة، األوىل، الطبعة األولاجلزء  ،مكتبة دار لبنان ،الشخصية واألحوال

دار هومة للطباعة  تجارية يف القانون اجلزائري،يف املواد املدنية وال اإلثبات، محمد حزيط -8

  .2017سنة  ،بدون رقم طبعة ،والنشر والتوزيع،اجلزائر

قتصاد للنشر املقارنة، مكتبة القانون واإل األنظمةيف  اإلثبات، أدلة محمد نصر محمد -9

  .2012سنة ،اململكة العربية السعودية ،، الرياضاألوىلوالتوزيع،الطبعة 
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بريوت  منشورات احلليب احلقوقية، ،قانون العقود الفرنسي باللغة العربية ،قاسم محمد حسن -10

  .2018سنة  ،بدون رقم طبعة ،لبنان

محاية املستهلك يف القانون الدويل اخلاص، دار النهضة  ،محمد محمد حسن الحسني -11

  .2013مصر، ،القاهرة ،العربية

 ،اإللكرتونيـةاجلوانـب القانونيـة للتجـارة  ،نيمـع جمموعـة بـاحث،محمد بهجت عبد اهللا القايد -12

 .2003سنة  األوىل،الطبعة ،مصر ،القاهرة ،ا�لس االعلى للثقافة

يف العـــامل العـــريب، دار النشـــر  اإللكـــرتوينالتســـويق  ،خالـــد بطـــي الشـــمري. أ ،مـــروة الشـــبل -13

  .2012بدون رقم طبعة سنة  ،القاهرة مصر ،للجامعات

دار الثقافـــة  مقارنـــة، دراســـة ،اإللكرتونيـــةالـــوجيز يف عقـــود التجـــارة  ،محمـــد فـــواز المطالقـــة -14

  .2008سنة  ،الثاين اإلصدار األوىل،للنشر والتوزيع، الطبعة 

دار الثقافـة للنشـر ،دراسـة مقارنـة، الوجيز في عقود التجارة اإللكترونيةحممد فواز املطالقة،  -15

  2008والتوزيع ّ، الطبعة الثانية ، سنة 

 ،األردنعمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،اجلرائم املعلوماتية،ال عبد القادر المومنينه -16

  .2010الطبعة الثانية، سنة

سنة  ،، القانون التجاري اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة السادسةنادية فوضيل -17

2004.  

، النهضة العربية للطباعة والنشر دار ،جاريةيف املواد املدنية والت ، اإلثباتنبيل إبراهيم سعد -18

  .بدون سنة نشر ،رقم طبعة دون ،لبنان بريوت

الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكرتونية، دار اجلامعة القانون ، صالح المنزالوي -19
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ختصـص قـانون  ،مـذكرة ماجسـتري ،يف اجلزائـر اإلداريالنظام القانوين للتفويض  ،خليفي محمد -4

  .2007/2008السنة اجلامعية  ،تلمسان اجلزائر ،جامعة بوبكر بلقايد،كلية احلقوق  ،عام

،كليــة لألعمالفــرع القــانون الــدويل  ،مــذكرة ماجســتري ،اإللكــرتوين،أمــن التوقيــع اللــوش راضــية -5

  .2012سنة املناقشة  ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،احلقوق والعلوم السياسية

دراسـة مقارنــة بـني القــانون (اإلثبـاتدور السـندات العاديــة يف  ،مسـاعد صــالح نـزال الشــمري -6

، ســنة األوســطجامعــة الشــرق  ،ليــة احلقــوقوالكــوييت، رســالة ماجســتري يف القــانون اخلاص،ك األردين

2012.  

ـــة-7 ـــايف الطراون ـــد ســـلطان ن ، الـــدفاتر التجاريـــة، رســـالة ماجســـتري يف القـــانون اخلاص،كليـــة مؤي

  .2015، سنة األردنعمان  ،األوسطجامعة الشرق  ،احلقوق

ع يف التشـري اإلثبـاتاليمني القضائية كطريق من طرق  ،منصور بن أرشيد بن محمد المجالد -8

كلية ،اإلســـالميختصــص التشـــريع اجلنـــائي  ،، رســـالة ماجســـتري)دراســـة تطبيقيــة(،اإلســـالمياجلنــائي 

  .2002سنة ،السعودية ،الرياض ،األمنيةأكادميية نايف العربية للعلوم  ،الدراسات العليا

ـــوري-9 ـــد الســـالم حســـين الجب رســـالة  ،األردينيف التشـــريع  اإللكـــرتوينجرميـــة التزويـــر  ،عمـــر عب

  .2017سنة  ،األوسطجامعة الشرق  ، يف القانون العام،كلية احلقوقماجستري

، رسـالة اإلداري، أثر شـكلية التوقيـع االلكـرتوين يف القـرار فالح جالل عبد الرضا الحسيني -10

  .2015ماجستري، جامعة الشرق األوسط، عمان األردن سنة

  :اطروحات الدكتوراه-2

، رســالة دكتــوراه يف )دراســة مقارنــة( ود اإللكترونيــة،إشــكالية إثبــات العقــ أزرو حممــد رضــا، -1

 اجلامعيــةتلمســان، الســنة  جامعــة أيب بكــر بلقايــد، القــانون اخلاص،كليــة احلقــوق والعلــوم السياســية،

2015-2016.  

ــــرام العقــــد  ،بلقاســــم حامــــدي-2 ــــة األعمال،أطروحــــة دكتــــوراه، ختصــــص قــــانون اإللكرتوينإب ،كلي

 .2014/2015السنة اجلامعية  عة احلاج خلضر باتنة،احلقوق والعلوم السياسية، جام
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 ،عـن املنتجـات واخلـدمات، رسـالة دكتـوراه يف القـانون اخلاص،كليـة احلقـوق اإلشـهار،بوراس محمد -3

  .2012-2011اجلزائر،السنة الدراسية  ،جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان

ختصــص شــريعة وقانون،كليــة العلــوم   ،أطروحــة دكتــوراه اإللكرتونيــة،جــرائم التزويــر  ،حفصــي عبــاس -4

  .2015-2014أمحد بن بلة،السنة الدراسية .1،جامعة وهران اإلسالميةوالعلوم  اإلنسانية

يف املسائل املدنية والتجارية، أطروحة دكتوراه، ختصص  اإللكرتوين اإلثبات ،حزام فتيحة -5

-2015،لسنة اجلامعيةا ،اجلزائر ،)يوسف بن خدة( 1جامعة اجلزائر  ،كلية احلقوق،قانون

2016.  

أطرحــــــة دكتــــــوراه علــــــوم، قــــــانون  ،اإلنرتنــــــتعــــــرب  اإللكرتونيــــــة،التجــــــارة مخلــــــوفي عبــــــد الوهــــــاب -6

  .2011،2012السنة اجلامعية،  باتنة،جامعة احلاج خلضر  ،،كلية احلقوق والعلوم السياسيةاألعمال

ـــــي محمـــــد الحســـــن -7 ـــــةاإللالقـــــانوين والتشـــــريعي للتجـــــارة  اإلطـــــار ،عـــــزة عل ، أطروحـــــة كرتوني

  .2005سنة ،كلية القانون جامعة اخلرطوم،دكتوراه

أطروحة دكتوراه علـوم، ختصـص  يف التشريع اجلزائري، اإللكرتوينحجية التوقيع  ،سعدي الربيع -8

-2015الســـنة اجلامعيـــة  ،-1 -القـــانون اجلنـــائي، كليـــة احلقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة باتنـــة

2016.  

 ،أطروحـة دكتـوراه علـوم وثيق وإجراءات كتابة العقد بني الشريعة والقانون اجلزائـري،الت ،زازون آكلي -9

  .2014،2015السنة اجلامعية  ،1جامعة اجلزائر  ،كلية احلقوق،اخلاصالقانون 

 أطروحـــةمحايـــة التصـــرفات القانونيـــة وإثبا�ـــا يف ظـــل نظـــام الشـــهر العقـــاري،  ،زهـــدور إنجـــي هنـــد-10

حممــد بــن احممــد، الســنة  ،2جامعــة وهــران  ،السياســيةاص،كليــة احلقــوق والعلــوم دكتــوراه يف القــانون اخل

  ..2015،2016اجلامعية، 

احلديثة، أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص،كلية  اإلثبات،حجية وسائل زروق يوسف-11

اجلزائر، السنة اجلامعية  ،تلمسان ،بوبكر بلقايدأاحلقوق والعلوم السياسية، جامعة  

2012/2013.  

  :المقاالت-ثالثا

يف مؤسسـات املعلومـات، جملـة  اإللكـرتوينحنو إطار عام لتطبيـق منظومـة التوقيـع  ،أحمد فرج أحمد-1

  .2008جانفي  ،دراسات املعلومات، العدد األول
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ا�لـــة العربيـــة للدراســـات  اإلثبـــات،يف  اإللكـــرتوينحجيـــة التوقيـــع  ،أســـامة بـــن غـــانم العبيـــدي -2

  .56، العدد �28لد والتدريب، ا األمنية

ئتمـان وتكييفهـا الشـرعي، جملـة جامعـة بطاقـات اإل ،إبراهيم محمد شاشـوا ،أسامة الحموري -3

  .2011،سنة 27ا�لد  ،العدد الثالث ،دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

دراسـة (إعفاء مزود خدمات التصديق مـن املسـؤلية املدنيـة  ،تيأقدس صفاء الدين رشيد البيا -4

  .2013سنة  ،جملة احلقوق،اجلامعة املستنصرية، العدد اخلامس) مقارنة

، األنرتنــتعــرب  اإللكــرتوينكوســيلة أمــان ألليــات الــدفع   اإللكــرتوينالتصــديق  ،دحمــاني ســمير -5

  .2018لسنة  ،العدد األول، ا�لد الرابع ،جملة الدراسات القانونية

كضمانة للتعامالت التجاريـة بالوسـائل احلديثـة  اإللكرتوينالتصديق  آلية ،دريس كمال فتحي -6

  .2017، السنة 24العدد  ،جملة البحوث والدراسات ،يف التشريع اجلزائري

 ،اإلثبـاتوحجيتـه يف  اإللكـرتوينالتوقيـع  ،عليـاء عبـد الـرحمن مصـطفى ،ذنون يونس صالح -7

 .2017،ل سنة، اجلزء األول، كانون األو 2ا�لد  2جملة جامعة تكريت للحقوق، العدد 

تعلق بالقواعد العامة امل 04-15يف ظل القانون  اإللكرتوينهيئات التصديق  ،رضوان قرواش -8

، جـوان 24جملـة العلـوم االجتماعيـة، العـدد  ،)املفهـوم وااللتزامـات (ني اإللكرتونيللتوقيع والتصديق 

2017.  

 ،، جامعـة حسـيبة بـن بـوعليةواإلنسـانيللدراسـات االجتماعيـة  األكادمييـة، جملة رباحي أحمد -9

  .2013جوان  ،10قسم العلوم االقتصادية والقانونية، العدد  الشلف اجلزائر،

، جملـة الشـريعة والقـانون  )دراسة مقارنة ( اإللكرتوينالنظام القانوين للتوثيق  ،زيد حمزة مقدم -10

  .2014،  سنة 24، العدداإلسالميةوالدراسات 

العــدد  ،دفــاتر السياســة والقــانون اإللكــرتوين،انوين جلهــات التوثيــق النظــام القــ ،زهيــرة كيســي -11

  .2012جوان  ،السابع

 ،جملة احلقوق والعلوم السياسية باحملرر الورقي،  اإللكرتوين، معادلة احملرر كمال  تكواشت -12

  .2018، جانفي 9العدد  جامعة عباس لغرور خنشلة،

، صـــاحل عبـــد العزيـــز العزيـــز الـــدعفس ماجـــد عبـــد ،محمـــود عبـــد الحميـــد محمـــود صـــالح-13

 اجتاهاتجتماعية على يف مواقع الشبكات اإل اإلعالينمرضي مساح العنزي، أثر احملتوى  ،الكريدس
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 ،25العـدد  ، الريـاض،اإلداريـةجملـة جامعـة امللـك سـعود، العلـوم  املستهلكني حنو العالمـة التجاريـة،

  .2013سنة 

جملة العلوم  والسلطة التقديرية للقاضي، اإللكرتويندليل ، البوبكر مصطفى .أ، منيرة عبيزة -14

  .2018، ديسمرب 03، العدد09ا�لد  ،القانونية والسياسية

منصــور عبــد الســالم الســرايرة، القــانون الواجــب التطبيــق علــى عقــود  ،مهنــد عزمــي أبــو مغلــى-15

 ،عمـادة البحـث والقـانون،ذات الطابع الدويل، جملة دراسـات علـوم الشـريعة  اإللكرتونيةاالستهالك 

  .2014، 2، العدد41، ا�لد األردنجامعة 

يف  اإلثبــــاتيف  اإللكــــرتوينمــــدى حجيــــة التوقيــــع  ،أرجيلــــوس رحــــاب ،مســــعودي يوســــف -16

جملــــة االجتهــــاد للدراســــات  ،)04-15دراســــة علــــى ضــــوء أحكــــام القــــانون  (التشــــريع اجلزائــــري، 

  .2017 ،جانفي 11العدد ،اجلزائر ،استاملركز اجلامعي متنر  ،القانونية واالقتصادية

اخلاصـة، جملـة دفـاتر السياسـة  الدوليـة العالقـات يف اإللكـرتوين العقـد ،مسـعودي يوسـف -17

  .2013جوان  ،العدد التاسع،والقانون

 املربمـة سـتهالكاال منازعـات لتسـوية كآليـة اإللكـرتوين ، التحكـيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -18

اجلزائـر،  –ادرار ،رايـة د أمحـد جامعـة والسياسـية، القانونية للدر األفريقية ا�لة، االنرتنت شبكة عرب

  .2017جوان  ،1العدد ،ا�لد األول

التشـريع  يف اإللكـرتوين التصـديق خـدمات ملقـدمي القـانوين النظـام ،مصطفى هنشور وسـيمة -19

  .ا�لد اخلامس ،العدد األول ،جملة القانون الدويل والتنمية ،اجلزائري

ا�لــــة العربيــــة  ،دراســــة فقهيــــة مقارنــــة ،اليمــــني القضــــائية ،محمــــد عبــــد اهللا ولــــد محمــــدان -20

  .2000نوفمرب سنة  ،30العدد  ،15ا�لة  ،للدراسات األمنية والتدريب

 والقانون الفرنسي األردينالقانون  ، يفالتوقيع يف القانون اخلاص وظائف ،د خاطرنوري حم -21

  .1998سنة  ،العدد الثاين ،جامعة آل البيت، ا�لد الثالث ،املنارة جملة

والنقود الرقمية دراسة مقارنـة،  مقـال مقـدم  اإللكرتوينالشيك  ،نبيل صالح محمود العربي -22

  .بني الشريعة والقانون   املصرفية األعماليف مؤمتر 

العـدد  ،اإلنسـانيةجملـة احلقـوق والعلـوم  ،كوسيلة وفاء حديثـة  اإللكرتوينالشيك  ،شريفة هنية -23

  .ا�لد األول   ،20
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 اإللكـرتوينإشكاالت دفع الثمن ببطاقات الـدفع  ،محمد علي صاحب.د ،شروق عباس فاضل -24

سـنة ،14ا�لـد  02العـدد ،للبحـث القانوين األكادمييـةا�لـة  ،ايف القانون العراقي واحلماية املدنية حلاملهـ

2016.  

شــركات  -احملــل التجــاري-التــاجر -األعمــال التجاريــة ( ، القــانون التجـاريعصــام حنفــي محمــود -25

  .كلية احلقوق، جامعة بنها،، حماضرات برنامج حماسبة البنوك والبورصات)األشخاص

 ،جامعـة زيـان عاشـور جملـة دراسـات وحبـوث، ،اإللكرتوينية للتوقيع الطبيعة القانون ،إلياس عجابي -26

  .ا�لد األول ،اجللفة العدد األول

دراسـة مقارنـة،  اإللكـرتويناملفهـوم القـانوين للتوقيـع ،محمـد جعفـري.م  ،عبد الرسول عبـد الرضـا -27

 .األول، السنة الرابعةالعدد ،العراق ،جامعة بابل ،جملة احملقق احمللي للعلوم القانونية والسياسية

ا�لــة العراقيــة  ،منذجــة نظــام برجمــي للتحقيــق مــن اهلويــة عــن طريــق بصــمة العــني ،عــزة حــازم ذكــي -28

  .2012سنة ،22العدد  ،اإلحصائيةللعلوم 

النــدوة  ،اجلنــائي شــرعا وقانونــا اإلثبــات، البصــمة البصــرية والصــوتية ودورمهــا يف عبــاس أحمــد البــاز -29

مركز ،الوســـــائل العلميـــــة احلديثـــــة يف التحقيـــــق اجلنـــــائي الســـــتخدامالشـــــرعية والقانونيـــــة  العلميـــــة اجلوانـــــب

  2007اململكة العربية السعودية،سنة  ،الرياض الدراسات والبحوث،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،

ا�لــة العربيــة للدراســات األمنيــة  ،مسا�ــا واســتخدامها: ، بصــمة الصــوتعــادل عيســى الطويســي -30

  .1996،نوفمرب 11ا�لد  ،22والتدريب،، العدد 

جملـة جامعـة ذي قـار، العـدد  ،اإللكـرتوينالقيمـة القانونيـة لإلثبـات بـالتوقيع  ،عماد حسن سـلمان -31

  .2006حزيران  ا�لد األول، ،األول

جملــة املفكــر، العــدد الثــامن  اإللكــرتوين،القانونيــة والتقنيــة حلمايــة التوقيــع  آلليــاتا ،عقــوني محمــد -32

  .2006سنة ،عشر

يف التشريع اجلزائري، جملة البحـوث  اإللكرتويناآلليات القانونية حلماية وسائل الدفع  ،غزالي نزيهة-33

  .، العدد العاشرواإلداريةالسياسية 

 ،األرديندراســة يف التشــريع  اإللكــرتوين،حجيــة التوقيــع ةفيــاض القضــا.د ،غــازي أبــو عرابــي -34

  .2004ا�لد األول، سنة  ،العدد األول جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/54897
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/54897
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 األطرافيف تسوية املدفوعات بني  وأمهيتها، اإللكرتونية،طرائق السداد غسان فاروق غندور -35

،ســـنة 28علـــوم االقتصـــادية والقانونيـــة، العـــدد األول، ا�لـــد جملـــة جامعـــة دمشـــق لل،املتبادلـــة، مقال

2012.  

جملـــة  عـــرب مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي، اإلعـــالناالبتكـــار يف  شـــني اخلتـــري،.، أواضـــح فـــواز -36

 ،العـدد الرابـع ،اجلزائـر -املركـز اجلـامعي عبـد احلفـيظ بوالصـوف ميلـة  مـيالف للبحـوث والدراسـات،

  ..2016ديسمرب 

ــــد الكــــريموقــــادة  -37 جملــــة  ،،  القــــوة الثبوتيــــة لســــند الشــــحن البحــــري يف القــــانون اجلزائــــريعب

  .العدد الرابع،الدراسات والبحوث القانونية

دراسـة ( اإللكرتونيـةيف إثبات املعـامالت   اإللكرتوينحجية التوقيع   ،ئافان عبد العزيز رضا -38

، 2012لسـنة  78،رقـم  ،العراقـي لكرتونيـةاإلواملعـامالت  اإللكرتوينحتليلية يف ضوء قانون التوقيع 

، 23، اإلصــدار، 6ا�لــد  ،العــراق ،جامعــة كركــوك ،جملــة كليــة القــانون للعلــوم القانونيــة والسياســية

  .2017اجلزء الثاين، سنة 

 15 04 " لقانون، اجلزائري طبقا التشريع يف اإللكرتوين التصديق سلطات ،يوسف رحمان -39

  .ا�لد الثاين ،دراسات قانونية وسياسية، العدد األولمقارنة، جملة  راسة د "

 النصوص القانونية والتنظيمية-رابعا  

  التشريع الجزائري -1

  األوامر -أ

واملتضــمن القــانون املــدين، املعــدل واملــتمم  ،1975ســبتمرب ســنة  26املــؤرخ يف  75.58 األمــر -

  .2007ماي  13، املؤرخ يف05-07بالقانون رقم 

املــؤرخ يف  23-06املعــدل بالقــانون رقــم  ،1966يونيــو  08املــؤرخ يف  156-66 رقــم األمــر -

  .يتضمن قانون العقوبات 2006ديسمرب 20

املتضـــــمن القـــــانون التجـــــاري املعـــــدل واملـــــتمم  26/09/1975املـــــؤرخ يف  59-75رقـــــم  األمـــــر 

 .30/12/2015املؤرخ يف  15/20بالقانون 
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العـام للوظيفـة  األساسـياملتضمن القـانون  2006ليو يو  15املؤرخ يف  ،03- 06رقم   األمر  -

  .2006يوليو  1املؤرخة ي  46العمومية، اجلريدة الرمسية، العدد 

  :القوانين-ب

، حيــدد القواعـد العامــة املتعلقـة بالربيــد 2000غشــت سـنة 5مـؤرخ يف  03-2000رقــم  قـانون -

  .2000غشت  6املؤرخة يف  ،48العدد الرمسية، ، اجلريدةوباملواصالت السلكية والالسلكية

، 14املتضـمن مهنـة املوثق،اجلريـدة الرمسيـة، عـدد ،2006فرباير 20 ، املؤرخ يف02-06 قانون -

  .2006مارس  08املؤرخة يف 

املتضـــمن تنظـــيم  مهنـــة احملضـــر القضـــائي،اجلريدة  2006فربايـــر  20املـــؤرخ  03-06  قـــانون -

  .2006مارس  8بتاريخ  14الرمسية عدد 

يتضـمن النظـام احملاسـيب املـايل، اجلريـدة  2007نوفمرب سـنة  25املؤرخ يف  11-07رقم  قانون -

  .2007نوفمرب  25املؤرخة يف  ،74العدد  ،الرمسية

اءات جرالن اقانوالمتضـــمن  ،2008ير افبر 25في رخ لمؤا .09 - 08قم ر نقانو--

ـــي لمؤا 21لجريـــدة الرســـمية العـــدد ا ،يةدارإلوالمدنية ا ـــع ا 17رخ ف  1429لثّـــاني عـــام ربي

  .2008أبريل سنة  23 : الموافق ل

، يتضـمن القواعـد اخلاصـة للوقايـة مـن اجلـرائم 2009غشـت  5املؤرخ يف   04-09رقم  قانون -

، 47ف ج، اجلريــدة الرمسيــة، العــدد  2املــادة  املتصــلة بتكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال  ومكافحتهــا،

  .2009غشت  16املؤرخة يف 

العـدد  ،يتعلـق بعصـرنة العدالـة، اجلريـدة الرمسيـة 2015فيفـري  1مـؤرخ يف  03-15رقـم  قانون -

  .2015فرباير سنة  20املؤرخة يف  06

احملـــــدد للقواعـــــد العامـــــة املتعلقـــــة بـــــالتوقيع  ،01/02/2015مـــــؤرخ يف  04-15رقـــــم  قـــــانون -

  .10/02/2015بتاريخ  ،06العد ،ني،اجلريدة الرمسيةاإللكرتونيوالتصديق 

احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيـد واالتصـاالت   2018ماي  10املؤرخ يف 04 -18 قانون -

  . االلكرتونية

يتعلـق    2018مايوسنة 10وافق ل امل 1439شعبان عام  24مؤرخ يف  05-18رقم  قانون -

  .، اجلريدة الرمسيةاإللكرتونيةبالتجارة 
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 8املـؤرخ يف  155-66 األمـرتمم يعدل ويـ ،2018يونيو  10مؤرخ يف  06-18رقم  قانون -

  .اجلزائية اإلجراءاتواملتضمن قانون  1966يونيو سنة

 المراسيم  -ج

مـــايو  30املوافــق ل 1428عــام  األوىل مجــادي 13املــؤرخ يف  162-07رقــم  المرســوم التنفيــذي -

 واملتعلـــق 2001مـــايو  9املـــؤرخ يف  123-01يعـــدل ويـــتمم املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  ،املعـــدل  2007

بنظام االستغالل املطبق على كل  نـوع مـن أنـواع الشـبكات مبـا فيهـا الالسـلكية الكهربائيـة وعلـى خمتلـف 

 .2007يونيو  7املؤرخة يف  37العدد ،، اجلريدة الرمسيةوالالسلكيةخدمات املواصالت السلكية 

، حيــدد شــروط وكيفيــات مســك 2009أفريــل  7مــؤرخ يف  110-09رقــم  المرســوم التنفيــذي -

 .2009أفريل سنة 8بتاريخ  ،21العدد  ،اآليل،اجلريدة الرمسية اإلعالماسبة بواسطة أنظمة احمل

احملــدد لتنظــيم املصــاحل التقنيــة واإلداريــة  2016أبريــل  25مــؤرخ يف  134-16رقــم  المرســوم -

 28املؤرخــة يف  ،26وســري مهامهــا، اجلريــدة الرمسيــة، العــدد  اإللكــرتوينللســلطة الوطنيــة للتصــديق 

  .2016أفريل 

ـــــل  25مـــــؤرخ يف  134-16رقـــــم  المرســـــوم - احملـــــدد  لطبيعـــــة الســـــلطة احلكوميـــــة  2016أبري

 28،املؤرخـــــة يف 26العـــــدد  ،وتشـــــكيلها وتنظيمهـــــا وســـــريها،اجلريدة الرمسيـــــة اإللكـــــرتوينللتصـــــديق 

 .2016أفريل

، املؤرخ يف احملدد لكيفيات حفظ الوثيقة املوقعة إلكرتونيا، 142-16رقم المرسوم التنفيذي  -

  .2016ماي  8،املؤرخة يف  28، اجلريدة الرمسية العدد 2016ماي  5

  :قوانين وتنظيمات الدول العربية-2 

بتــــاريخ  1108، اجلريــــدة الرمسيــــة رقــــم األردينقــــانون البيانــــات  ،1952لســــنة  30رقــــم قــــانون -

  .2017لسنة  22املعدل بالقانون رقم  ،17/05/1952

  .1976لعام  43رقم  ،نياألرد القانون المدني -

  .املتعلق بإصدار قانون املعامالت التجارية 1993لسنة  18رقم   إمارايت قانون إتحادي -

   .اإللكرتونيةاملتضمن املعامالت  12/02/2002إلمارة ديب  املؤرخ يف  2رقم  لقانونا -

 بتــاريخ 36، الســنة 442، اجلريــدة الرمسيــة رقــم 2006لســنة  01إمــاريت رقــم  قــانون إتحــادي -

31/01/2006.  
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  .األردين اإللكرتونيةقانون املعامالت ،2015لسنة  15رقم قانون  -

تعــــديل بعــــض أحكــــام قــــانون ل 2017لســــنة ) 10(رقــــم  إمــــاراتي مرســــوم بقــــانون اتحــــادي -

  .1992لسنة ) 11(اإلجراءات املدنية الصادر بالقانون االحتادي رقم 

 :التشريع الفرنسي-3

- Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la 
partie Législative du code monétaire et financier; J.O.R.F. du 16- 
décembre 2000 à la page 20004 ,Version consolidée au 8 février 
2019. 

-  Ordonnance n ° 2016-131 du 10 février 2016, contenant le code 
civil français , dernière modification: 23/03/2019. 
- Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique ; JORF n°0143 du 22 juin 2004 page 11168 . 

- Loi nº 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions 
du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la 
nation, l'Etat et la paix publique ; JORF n°169 du 23 juillet 1992 
page 9857. 
- Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau 
code de procédure civile   Le nouveau code de procédure civile ; 
JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire page 
1,(Dernière modification le 29 janvier 2019. 
-Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de 
l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature 
électronique. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 
-Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature 
électronique, JORF n°0229 du 30 septembre 2017.   
- Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du 
consommateur sur les prix , JORF du 10 décembre 1987 page 
14354 , Republique Française. 
- Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la 
commande publique et abrogeant l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la 
signature électronique dans les marchés publics.  
 JORF n°0092 du 20 avril 2018. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnwKqpodPnAhVLAGMBHSLWBgAQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000032004939%26categorieLien%3Did&usg=AOvVaw3E8Iq_jb-3OsPyCKHJ4flo
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 :سترشاديةيهات والقوانين اإلالتوج-4

 األمم جلنة طرف من املعتمد إشرتاعه دليل مع اإللكترونية التجارة بشأن النموذجي القانون -

  1996 ديسمرب / األول كانون 6 يف 85 رقم العامة اجللسة يف الدويل التجاري للقانون املتحدة

 األمم جلنة من تشريعه املعتمد دليل مع اإللكترونية التوقيعات بشان وذجيالنم القانون -

 12 ، يف 85العامة  جلستها ،  يف56/85للقانون التجاري الدويل بناء على القرار رقم املتحدة

    .2001ديسمرب األول كانون

  جلنةعتمد من امل القابلة للتحويل  قانون األونسيترال النموذجي بشأن السجالت اإللكترونية -

  . 13/07/2017بتاريخ  للقانون التجاري الدول األمم املتحدة

-DIRECTIVE 97/7 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 
mai 1997,concernant  la protection des consommateurs en matière 
de contrats a distance ,Journal officiel des Communautés 
européennes, N L144/19 Le 4 juin 1997. 

- Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 
décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures 
électronique. 
- Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 
juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la 
société de l'information, et notamment du commerce électronique,  
dans le marché intérieur.  
-Reglement (UE) N o 910/2014 Du Parlement Europeen et  de 
Consail  du 23 juillet 2014. 

املســائل (  اإللكرتونيــةتعزيــز الثقــة بالتجــارة  ،حــدة للقــانون التجــاري الــدويلاملت األمــمجلنــة  نشــرية -

  .على الصعيد الدويل اإللكرتوينالقانونية اخلاصة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع 

  :االتفاقيات الدولية -خامسا

اتفاقية األمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات اإللكترونية في العقود الدولية  -1

  .2005نوفمرب 23، املعتمدة يف 2005، )يويوركن(

  .2011يناير ، المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع األمماتفاقية  -2

  :القرارات القضائية وأحكام المحاكم -سادسا

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvt77txLXiAhVQRhUIHfcwBNcQFjABegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uncitral.org%2Funcitral%2Far%2Funcitral_texts%2Felectronic_commerce%2F2001Model_signatures.html&usg=AOvVaw2BiDFMc2vx7U4TlxdDn_69
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvt77txLXiAhVQRhUIHfcwBNcQFjABegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uncitral.org%2Funcitral%2Far%2Funcitral_texts%2Felectronic_commerce%2F2001Model_signatures.html&usg=AOvVaw2BiDFMc2vx7U4TlxdDn_69
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvt77txLXiAhVQRhUIHfcwBNcQFjABegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uncitral.org%2Funcitral%2Far%2Funcitral_texts%2Felectronic_commerce%2F2001Model_signatures.html&usg=AOvVaw2BiDFMc2vx7U4TlxdDn_69
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvt77txLXiAhVQRhUIHfcwBNcQFjABegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uncitral.org%2Funcitral%2Far%2Funcitral_texts%2Felectronic_commerce%2F2001Model_signatures.html&usg=AOvVaw2BiDFMc2vx7U4TlxdDn_69
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  قرارات المحاكم العربية -1

  .اإلمارايتالقضاء  1999لسنة  181الطعن بالتمييز رقم  -

  الفرنسيةقرارات المحاكم -2

- Publication : Bulletin 2003 II N° 118 p. 101 Décision 

attaquée Cour d'appel de Besançon, du 20 octobre 2000. 

-Publication : Bulletin 2008, I, N° 73 Décision attaquée 

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 18  mai 2006.  

- Civ 1ère ,17 juill.1980 ?d.1980 IR556 

- Cour d Appel de Paris Juillet 1972, cite par J.P Scarano. 

  :القواميس-سابعا

سنة  األوىل،الطبعة  ،القاهرة معجم اللغة العربية املعاصرة،دار عامل الكتب، أمحد خمتار عمر، -1

2008. 

 :مواقع األنترنت-ثامنا

1-https://www.legifrance.gouv.fr. 

2-https://www.marocdroit.com. 

3-http://www.almerja.com.  

4-http://www.crid.be/pdf/public/4571. 

5-https://www.aspdkw.com. 

6-http://www.gov.cn/flfg/2005-06/27/content_9785.htm. 

7- www.ituarabic.org. 

8-https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action . 

9-https://www.reclex-avocats.com/fr/fiches-pratiques/cat-4- ntic/101 . 

10- http://www.alkanounia.com. 

11- https://ogletree.com/insights. 

12-http://www.almerja.com/reading.php. 

13-https://definitions.uslegal.com/w/witness. 

https://www.marocdroit.com/
http://www.almerja.com/
https://www.aspdkw.com/
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action
https://www.reclex-avocats.com/fr/fiches-pratiques/cat-4-ntic/101
http://www.alkanounia.com./
https://ogletree.com/insights
http://www.almerja.com/reading.php
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14-http://dspace.univ-msila.dz:8080. 

15-https://www.youm7.com/story/2018. 

21-http://www.mohamoon-montada.com.  

16-http://www.cairomoez.net. 

17- https://www.dr-ghanim.com، 

18-www.tra.gov.ae/ar/about-tra/information-and-egovernment- 

sector/e.commerce موقع هيئة تنظيم  االتصاالت اإلمارايت 

 

 

http://dspace.univ-msila.dz:8080/
https://www.youm7.com/story/2018
http://www.cairomoez.net/
http://www.tra.gov.ae/ar/about-tra/information-and-egovernment-sector/ecommerce
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  فهرس المحتويات

  الصفحةالعنوان                                                                                  

  I  اإلهداء والتشكرات

  V قائمة االختصارات

  1  املقدمة

  10 ماهية العقد التجاري اإللكتروني:فصل تمهيدي 

  12  اإللكتروني التجاري مفهوم العقد: المبحث األول

  12  مبفهومه العام اإللكرتوينتعريف العقد :األول املطلب

  12  اإللكرتوينللعقد  التعريف الفقهي: األول الفرع

  15  يف النصوص الدولية اإللكرتوينالعقد  تعريف: الفرع الثاين

  16  يف التشريعات املقارنة اإللكرتوينالعقد  :لثالفرع الثا

  19  مدى اكتساب العقد اإللكرتوين الصفة التجارية: املطلب الثاين

  19  مالئمة التقنية االلكرتونية للنشاط التجاري: الفرع األول

  20  العمل التجاري: أوال

  21  التقنية االلكرتونية: ثانيا

  21   الصفة التجارية على العقود االلكرتونية تغلب :الفرع الثاين

  25  أمهية حتديد جتارية العقد اإللكرتوين: الفرع الثالث

  27  خصائص العقد التجاري االلكتروني وأنواعه: المبحث الثاني

  27  خصائص العقد التجاري اإللكرتوين: املطلب األول

  27 أنه من العقود اليت تربم عن بعد: الفرع األول

  28  دولية العقد التجاري اإللكرتوين: الثاين رع الف

  29  الصفة الدولية للعقد التجاري االلكرتوين مرتبطة حبدود الدول: االجتاه األول-أوال

  31  دولية العقد االلكرتوين مرتبطة بشبكات االتصال العاملية: االجتاه الثاين-ثانيا

  31  يربم بوسائل إلكرتونية: الفرع الثالث
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  32 تعاقد بوسائل االتصال احلديثةال:أوال

  32  التعاقد عرب شبكة االنرتنت: ثانيا

  33  طبيعة خاصة اتذو  اإللكرتوينأطراف العقد :  الرابعالفرع 

  33  صفة اإلذعان يف العقد التجاري اإللكرتوين:اخلامسالفرع 

  34  العقود التجارية هي عقود إذعان :أوال

  35  مساومة العقود التجارية هي عقود: ثانيا 

  36  ةاإللكرتوني التجارية العقود يف وجوب توفر شروط اإلذعان:ثالثا  

  37  ةاإللكرتونيلعقود ا إذعانيةمن  موقف املشرع اجلزائري :رابعا 

  37 ةاإللكرتونيالعقود  أنواع: يناملطلب الثا

  37  ةاإللكرتونيعقود اخلدمات :الفرع األول 

  38  النرتنتا إىلعقود الدخول الفين :أوال 

  38 املعلومايت اإلجيارعقد :ثانيا

  39  عقود إنشاء املتاجر االفرتاضية: ثالثا

  39  عقود املعلوماتية: الفرع الثاين

  39  اخلطعقود احلصول على املعلومات عرب : أوال

  40  عقد تقدمي دراسات واستشارات:ثانيا 

  41  ملخص 

  43 ثباتوحجيته في اإل اإللكترونيالمحرر :الباب األول

  45  التقليديلخصائص المحرر  هناستفاومدى   اإللكترونيالمحرر : الفصل األول 

  46  الجوانب القانونية للمحرر التقليدي كأداة إثبات : المبحث األول

  46  )التقليدي(العادي ماهية احملرر : املطلب األول

  47  حتديد املقصود باحملرر بشكل عام:  الفرع األول

  49  العناصر األساسية للمحرر املعد لإلثبات: الفرع الثاين

  49  الكتابة: أوال
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  53  التوقيع اخلطي: ثانيا 

  55  أقسام احملررات التقليدية: املطلب الثاين

  55  احملررات الرمسية :الفرع األول

  56  التعريف الفقهي:أوال

  56  شريعي للمحررات الرمسيةالتعريف الت:  ثانيا

  58  مسي كدليل إثباتر شروط احملرر ال:ثالثا

  61  احملررات العرفية: الفرع الثاين

  63  حتديد املقصود فقهيا باحملرر العريف: والأ

  64  التعريف التشريعي للمحرر العريف: ثانيا

  66  إلثبات ةاملعد ةالعرفي اتاحملرر : ثالثا

  66 احملررات العرفية الغري معدة لإلثبات: رابعا

  69   لكترونياإلالمحرر : المبحث الثاني

  69   اإللكرتوينباحملرر املقصود حتديد  :املطلب األول 

  69  يف الفقه والتشريع اإللكرتويناحملرر  : األولالفرع 

  70  التعريف الفقهي للمحرر االلكرتوين: أوال

  71  التعريف القانوين للمحرر االلكرتوين يف النصوص الدولية :ثانيا

  71  رر االلكرتوين يف التشريعات الداخلية للدولالتعريف القانوين للمح: ثالثا

  75  من قبيل الكتابة اإللكرتويناحملرر  اعتبارمدى :  الفرع الثاين 

  75  عن احملرر العادي اإللكرتوينمدى متـيز احملرر  : أوال

  77  واحملرر الورقي اإللكرتوينبني احملرر  التشابهأوجه   : ثانيا

  77 ر اإللكرتونيةأطراف احملر : املطلب الثاين

  77  واملرسل إليه احملرر اإللكرتوين منشئ  : األولالفرع 

  78 منشىئ احملرر االلكرتوين:  أوال

  81  املرسل إليه: ثانيا
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  81  اإللكرتوينالوسيط : الثاين  الفرع

  82  اإللكرتويناملقصود بالوسيط أو الوكيل :  أوال

  85  اإللكرتوينخصائص الوسيط  : ثانيا

  87  صور التعاقد بالوسيط االلكرتوين: اثالث

  88  الطبيعة القانونية للوسيط االلكرتوين: رابعا

  90  اإللكرتوينعناصر وخصائص احملرر :  املطلب الثالث

  91  اإللكرتوينعناصر احملرر : الفرع األول 

  91  ةاإللكرتونيالكتابة :  أوال

  95  اإللكرتوينالتوقيع : ثانيا

  95  ةإللكرتونياالدعامة :  ثالثا

  96  اإللكرتوينخصائص احملرر : الفرع الثاين

  97  اإلبرامة تتصف بالسرعة يف اإللكرتونيالسندات :  أوال

  97  ة متتاز بالسرية وضمان أمنها القانويناإللكرتونيالسندات :  ثانيا

  97  تقلل من تكاليف النقل واخلزن: ثالثا

  98  كدليل إثبات  العتماده اإللكرتويناحملرر  شروط: الرابعاملطلب 

  98  اإللكرتوينإمكانية حتديد هوية الشخص املصدر للمحرر :الفرع األول 

  100  بطريقة تضمن سالمته  اإللكرتوينإمكانية حفظ احملرر : الفرع الثاين

  102  اإللكرتوينصور احملرر :اخلامساملطلب 

  102  اإلنرتنتالغري مرتبطة بشبكة  اإللكرتوينصور احملرر : الفرع األول

  102  تخرجات التلكس والفاكسمس:  أوال

  103  مستخرجات احلاسب اآليل: ثانيا

  107  )ة الصوتية أو التسجيل الصويتالرسال(مستخرجات اهلاتف :  ثالثا

  107  ةاإللكرتونيالدفاتر التجارية :  رابعا

  111  اإلنرتنتاملرتبطة بشبكة  اإللكرتوينصور احملرر : الفرع الثاين
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  111  اإللكرتوينرسائل الربيد :  أوال

  120  ماعي كصورة للمحرر اإللكرتوينرسائل احملادثات و مواقع التواصل االجت:ثانيا

  126  اإللكرتوينأقسام احملرر : السادساملطلب 

  126  ةاإللكرتونياحملررات الرمسية : الفرع األول

  127  ة الرمسيةاإللكرتونياملقصود باحملررات : أوال

  128  اإللكرتوينعلى احملرر الرمسي  العادي شروط احملرر الرمسي انطباقمدى : ياثان

  128  إمكانية إبرام احملررات العرفية بوسائل إلكرتونية: الفرع الثاين

  130  في اإلثبات اإللكترونيمحرر لل القانونيةالقيمة : الفصل الثاني

 المحررحجية نة بار مق اإللكترونيحجية المحرر الرسمي : المبحث األول 

  العادي الرسمي

131  

  131  حجية احملرر الرمسي التقليدي  يف اإلثبات: املطلب األول 

  131  حجية أصل احملرر الرمسي : الفرع األول

  132  حجية احملرر الرمسي بالنسبة لألشخاص: أوال

  132  حجية احملرر الرمسي من حيث املوضوع -ثانيا

  133  رر الرمسيحجية صورة احمل: الفرع الثاين

  134  حجيتها يف حالة وجود أصل الورقة الرمسي: أوال

  134  حجيتها يف حالة عدم  وجود أصل الورقة الرمسي :ثانيا

  137  ة الرمسية يف اإلثباتاإللكرتونيحجية احملررات : املطلب الثاين

  137  االعرتاف الفقهي والتشريعي بالرمسية يف احملرر االلكرتوين : الفرع األول 

  137  ة اإللكرتونيموقف الفقه من الرمسية يف العقود : أوال

  139  صفة الرمسية للمحرر اإللكرتوينالتشريعات املقارنة بال اعرتاف:  ثانيا

  144  اإللكرتوينالشروط اخلاصة لصحة احملرر الرمسي : الفرع الثاين 

  144  لكرتوينإنشاء احملرر الرمسي اإلحضور املوظف العام املادي أثناء : أوال

  146  أن يكون موقعا توقيعا مؤمنا من املوظف العام :ثانيا
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  146  اإللكرتوينتوقيع األطراف والشهود على احملرر الرمسي : ثالثا

  148  اإللكرتوينحفظ احملرر :  رابعا

  148  الرمسي يف اإلثبات وآثارها اإللكرتوينقوة حجية أصل احملرر :  الفرع الثالث

  150  اإللكرتوينبوت الصفة الرمسية للمحرر أثار ث: أوال

  150 اإللكرتوينعناصر حجية احملرر الرمسي :  ثانيا

  153  الرمسي يف اإلثبات  اإللكرتوينحجية صورة احملرر : الفرع الرابع

  155  الرمسي اإللكرتوينحالة وجود أصل احملرر : أوال

  156  اإللكرتوينالرمسي  حالة عدم وجود أصل احملرر:  ثانيا

ة العرفية ومدى آدائها لوظيفة اإللكترونيحجية المحررات  :المبحث الثاني 

  التقليدية المحررات العرفية

157  

  157  يف اإلثبات التقليدية حجية احملررات العرفية: املطلب األول

  158  حجية احملررات العرفية املعدة لإلثبات -الفرع األول

  158  توقيع أو بصمة عليهحجيته من حيث صدوره ممن له  -أوال

  159  حجيته من حيث قوة البيانات املدونة فيه -ثانيا

  159  حجية تاريخ احملرر العريف  -ثالثا

  160   ختلف التوقيعيف حالة  احملرر العريفحجية  -:رابعا

  164  حجية احملررات العرفية الغري معدة لإلثبات: الفرع الثاين

  164  يف اإلثباتحجية  الرسائل والربقيات : أوال

  166  حجية الدفاتر التجارية يف اإلثبات: ثانيا

  170  املنزلية يف اإلثبات واألوراقحجية الدفاتر :  ثالثا

  171 حجية صورة احملرر العريف: الفرع الثالث 

  172  ة العرفية يف اإلثباتاإللكرتونيحجية احملررات : املطلب الثاين

  173  لإلثباتة العرفية املعدة نياإللكرتو احملررات : الفرع األول 

  173  حجية احملررات العرفية املوقعة توقيعا بسيطا:  أوال
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  177  مؤمنااملوقعة توقيعا حجية احملررات العرفية :  ثانيا

  179  مساواة حجية احملرر العريف املوقع توقيعا مؤمنا باحملرر العريف التقليدي: ثالثا

  181  ة العرفية  الغري معدة لإلثباتلكرتونياإلحجية احملررات : الفرع الثاين

  181  اإللكرتوينحجية رسائل الربيد :  أوال

  183  ةاإللكرتونيحجية الدفاتر التجارية : ثانيا

  186  حجية  مستخرجات الفاكس والتلكس يف اإلثبات :  ثالثا

  190  حجية التسجيالت الصوتية واملرئية:  رابعا

  191  واصل االجتماعيحجية رسائل مواقع الت: خامسا

  195   اإللكتروني بالمحررحدود حجية اإلثبات : المبحث الثالث

  195  اإللكرتويناحملرر  نطاق حجية املطلب األول

  196   والنصوص الدولية قانون التوجيه األورويب يف: الفرع األول 

  196  ةاإللكرتونيبشأن التجارة  األورويبقانون التوجيه يف :أوال

  196  ونسيرتال النموذجيةقوانني األ يف: ثانيا

  197  يف التشريعات الداخلية للدول :الفرع الثاين 

  197  يف التشريع الفرنسي اإللكرتوينحدود حجية احملرر :أوال

  198  اإلمارايتيف التشريع : ثانيا

  199  يف التشريع األردين : ثالثا

  200  يف التشريع اجلزائري:  رابعا

  201  والتقليدية ةاإللكرتونيالية التعارض بني احملررات إشك: املطلب الثاين

  202 التعارض بني حمرر عريف إلكرتوين مؤمن وحمرر عريف تقليدي:األول الفرع

  203 التعارض بني حمرر عريف إلكرتوين مؤمن وحمرر رمسي:الثاين الفرع

 اوقع توقيعوحمرر عريف إلكرتوين م التعارض بني حمرر رمسي إلكرتوين :الفرع الثالث

 مؤمنا

203  

  203  ة والتقليديةاإللكرتونيدور القاضي يف الرتجيح بني احملررات : الفرع الرابع
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  204 االتفاق املسبق بني الطرفني على ترجيح دليل معني:  أوال

  204 األدلةالسلطة التقديرية للقاضي يف ترجيح أحد : ثانيا

  205  ةرتونياإللكالطعن يف صحة احملررات :املطلب الثالث 

  206  ة العرفية اإللكرتونيإنكار احملررات : الفرع األول

  206  اإللكرتوينالطعن بتزوير احملرر : الفرع الثاين 

  207  وطرقه اإللكرتوينالتزوير :  أوال

  207  ةاإللكرتونيموقف التشريعات من التزوير يف احملررات : ثانيا

  211  :ملخص 

العقد التجاري  إثباتفي  ية للتوقيع اإللكترونية القانونالقيم:الباب الثاني 

 اإللكتروني

214  

  216 ومدى أدائه لوظائف التوقيع التقليدي اإللكترونيالفصل األول التوقيع 

  218 التوقيع التقليدي :المبحث األول 

  218 تعريف التوقيع: املطلب األول 

  218 تعريف التوقيع لغويا وفقهيا  : الفرع األول 

  219 التعريف القضائي للتوقيع: الثاين  الفرع

  220 التعريف التشريعي للتوقيع: الفرع الثالث 

  220 التوقيع ووظائف شروط : املطلب الثاين 

  221  شروط التوقيع:الفرع األول 

  221  حمددا لشخصية صاحبه التوقيع عالقة خطية أن يكون : أوال

  223  أن يرتك أثرا مميزا اليزول: ثانيا

  223  أن يكون مباشرا:  ثاثال

 224  زمان ومكان التوقيع : الفرع الثاين

 224  مكان التوقيع:  أوال



 الفهرس
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 225  زمان التوقيع:  ثانيا

  225  وظائف وأمهية التوقيع : الفرع الثالث 

  226  وسيلة للتحقق من هوية وشخصية املوقع:  أوال

  227  ن احملرر املوقعيعد تعبري واضح عن إرادة املوقع، وإقراره مبضمو : ثانيا

  227 يعترب دليال على حضور األطراف أو من ميثلهم قانونا:  ثالثا

  228  اإللكترونيالتوقيع : المبحث الثاني

  228  يف الفقه والتشريعات املقارنة اإللكرتويناملقصود بالتوقيع : املطلب األول

  228  يف الفقه اإللكرتوينحتديد املقصود بالتوقيع : الفرع األول 

  230  يف القوانني النموذجية والتوجيهات األوروبية اإللكرتوينمفهوم التوقيع  :الثاين الفرع

  231  ةاإللكرتونييف القانون النموذجي للتوقيعات  اإللكرتوينتعريف التوقيع : أوال

  231  األوروبية واللوائح  يف التوجيهات اإللكرتوينتعريف التوقيع  :ثانيا

  232  يف التشريعات الداخلية للدول   اإللكرتوينالتوقيع ب قصودامل:الفرع الثالث 

  232  تعريفه  يف القانون الفرنسي :أوال

  233  األردينيف القانون  اإللكرتوينالتوقيع  املقصود: ثانيا

  233   اإلمارايتتشريع اليف  اإللكرتوينتعريف التوقيع :  :ثالثا

  234  اإللكرتوينتوقيع لل فمن وضع تعري اجلزائري شرعامل موقف: رابعا

  235  )العادي(والتوقيع التقليدي اإللكرتوينالتوقيع  الفرق بني:املطلب الثاين 

  235 الفرق بينهما من حيث الشكل:األول الفرع

  236 الفرق بينهما من حيث الدعامة اليت يدونان عليها: الفرع الثاين 

  236 الفرق بينهما من حيث الوظيفة: الفرع الثالث

  236  توقيعه  اختيارالفرق بينهما من حيث حرية الشخص يف : الفرع الرابع 

  237  الفرق بينهما يف إمكانية فصل العناصر: الفرع اخلامس 

  237 لشروط التوقيع التقليدي اإللكرتوينالتوقيع  استيفاءمدى : املطلب الثالث

  238  لصاحبه اإللكرتوينمدى متييز التوقيع : الفرع األول 
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  239 منطقيا ارتباطاباحملرر  اإللكرتوينارتباط التوقيع :لفرع الثاينا

  239 اإللكرتوينوضوح واستمرار التوقيع  مدى حتقق:الفرع الثالث

  240 لوظائف التوقيع التقليدي اإللكرتوينالتوقيع  استيفاء مدى:املطلب الرابع

  240 ملوقعمن حتديد هوية ا اإللكرتوينمدى قدرة التوقيع : الفرع األول

يف التعبري عن إرادة املوقع بااللتزام مبضمون  اإللكرتوينقدرة التوقيع : الفرع الثاين 

  احملرر

242  

  242 إثبات سالمة حمتوى احملرر:يف اإللكرتوينقدرة التوقيع : الفرع الثالث

  244 اإللكرتوينمزايا وحتديات التوقيع : املطلب اخلامس 

  244  اإللكرتوينع مزايا التوقي:الفرع األول 

  245  ةاإللكرتونيتوسيع التجارة : أوال

  245  ةاإللكرتونيضمان توثيق الرسائل : ثانيا

  246 لشخصية املوقع اإللكرتوينتوثيق التوقيع :  ثالثا

  246  اإللكرتوينالتحديات اليت  يواجهها التوقيع يف الشكل :الفرع الثاين

  247  علوماتمدى القدرة على تأمني أنظمة امل:  أوال

  249  اإللكرتوينحتدي الثقة يف املعامالت :   ثانيا

  250 قدرة التوقيع على حتديد أهلية املتعاقد: ثالثا

  253  اإلثباتوقوتها في  اإللكترونيصور التوقيع : المبحث الثالث

  253 حسب التقنية املعتمدة يف تكوينه  اإللكرتوينصور التوقيع : املطلب األول 

  253  التوقيع الرقمي: ولالفرع األ

  255  وسائل تشفري التوقيع الرقمي: أوال

  256  أنواع التوقيع الرقمي:   ثانيا

  257  اإللكرتوينالتوقيع البيومرتي كصورة من صور التوقيع : الفرع الثاين 

  257  التوقيع باملسح الضوئي لشبكية وقزحية العني:أوال

  260  التوقيع ببصمة الصوت:  ثانيا
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  261 التوقيع بتمييز مالمح الوجه: اثالث

  261  التوقيع ببصمة األصابع:  رابعا

  262 ديناميكية التوقيع خبط اليد :خامسا

  262   (Pen-op)التوقيع بالقلم: الفرع الثالث

  263 التوقيع باستخدام البطاقة املمغنطة بالرقم السري: الفرع الرابع 

  264 ناميكي يف البنك املباشرالدي اإللكرتوينالتوقيع : الفرع اخلامس

  264 حسب درجة األمان اإللكرتوينصور التوقيع : املطلب الثاين

  265  البسيط اإللكرتوينالتوقيع : الفرع األول

  267  املؤمن اإللكرتوينالتوقيع : الفرع الثاين 

  267  املؤمن اإللكرتوينالتوقيع  تعريفه: أوال

  269 املؤمن كرتويناإللالشروط اخلاصة بالتوقيع : ثانيا

كصورة من صور التوقيع   أو املوصوف املؤهل اإللكرتوينالتوقيع : الفرع الثالث 

 اإللكرتوين

274  

  279   اإللكرتوينتطبيقات التوقيع : املطلب الثالث 

  279  يف النقود الرقمية اإللكرتوينتطبيقات التوقيع : الفرع األول

  279  ةاإللكرتونيمفهوم بالنقود :   أوال

  280  ةاإللكرتونيصور النقود :  ثانيا

  284  ةاإللكرتونييف األوراق التجارية  اإللكرتوينتطبيقات التوقيع : الفرع الثاين 

  284  اإللكرتوينكأحد تطبيقات التوقيع   اإللكرتوينالشيك :  أوال

  286  اإللكرتوينكأحد تطبيقات التوقيع  السفتجة أو الكمبيالة: ثانيا

  287  اإللكرتوينكأحد تطبيقات التوقيع لشحن   سند ا: ثالثا

  289  اإللكرتوينة كتجسيد للتوقيع اإللكرتونياحلكومة : الفرع الثالث 

  290 نيو كآلية لتوثيق التوقيع اإللكتر   اإللكترونيالتصديق :الفصل الثاني 

  292 اإللكترونيودوره  في توثيق التوقيع  اإللكترونيالتصديق : المبحث األول 
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  292  اإللكرتوينمفهوم التصديق :طلب األول امل

  292  اإللكرتوينتعريف التصديق : الفرع األول

  294  عما يشا�ه اإللكرتوينمتيز التصديق : الفرع الثاين 

  294  والتوثيق العادي اإللكرتوينالتمييز بني التصديق :  أوال

  295  والتفويض باإلمضاء اإللكرتوينالتمييز بني التصديق : ثانيا

  295 والوساطة التجارية اإللكرتوينالتمييز بني التصديق : ثالثا

  296  اإللكرتوينالشروط القانونية لتأدية خدمات التصديق : الفرع الثالث

  296  اإللكرتوينالشروط العامة لتأدية خدمات التصديق :أوال

  298 اإللكرتوينالشروط اخلاصة لتأدية خدمات التصديق : ثانيا

  302 اإللكرتوينسلطات وجهات التصديق : اين املطلب الث

  302  اإللكرتوينسلطات التصديق : الفرع األول

  302  يف القانون الفرنسي اإللكرتوينسلطات التصديق : أوال

  304  يف القانون األردين اإللكرتوينسلطات التصديق :  ثانيا

  306  اإلمارايتيف القانون  اإللكرتوينسلطات التصديق :  ثالثا

  307 يف القانون اجلزائري اإللكرتوينسلطات التصديق : رابعا

  309  اإللكرتوينجهات تقدمي خدمات التصديق : الفرع الثاين

النصوص لدى الفقه والتشريعات املقارنة و  اإللكرتوينمفهوم جهة التصديق : أوال

  النموذجية

310  

  313 اإللكرتوين الطبيعة القانونية جلهات التصديق: ثانيا

  315  اإللكرتوينأطراف التصديق  التزامات: لفرع الثالثا

  315   اإللكرتوينجهات التصديق  التزامات:  أوال

  324  صاحب شهادة التصديق التزامات: ثانيا

  325 اإللكرتوينالغري املعول على التوقيع  التزامات:  ثالثا

  326  اإللكرتويناخلدمات اليت تقدمها جهات التصديق : الفرع الرابع 

  326  إصدار شهادات التصديق: أوال
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  335  ةاإللكرتونيإصدار املفاتيح : ثانيا

  336   جهات التصديق مسؤولية: الفرع اخلامس

  336  حسب القواعد العامة اإللكرتوينهات التصديق جلاملدنية  املسؤولية:  أوال

  339 صةاملدنية جلهات التصديق وفق القواعد القانونية اخلا املسؤولية:  ثانيا

  344  صاحب شهادة التصديق مسؤولية: الفرع السادس 

  344  صاحب شهادة التصديقالعقدية ل املسؤولية:أوال

  344  صاحب شهادة التصديقالتقصريية ل املسؤولية:ثانيا

  346 اإللكترونيفي إثبات العقد التجاري  اإللكترونيحجية التوقيع : المبحث الثاني 

  347 اإللكرتويناالعرتاف حبجية التوقيع  والقضاء من هموقف الفق:املطلب األول 

  347 يف اإلثبات اإللكرتوينحجية التوقيع  منموقف الفقه  :الفرع األول

  349  اإللكرتوينموقف القضاء من حجية التوقيع  :الثاين الفرع

  351 يف اإلثبات اإللكرتوينحجية التوقيع  من موقف القضاء الفرنسي :  أوال

  353 يف اإلثبات اإللكرتوينحجية التوقيع  من األمريكيوقف القضاء م: ثانيا

  353 يف نصوص املنظمات الدولية اإللكرتوينحجية التوقيع :  الثايناملطلب 

  360  ونسيرتال النموذجية يف قوانني  األ: الفرع األول 

  354  األوروبيةيف اللوائح والتوجيهات : الفرع الثاين

  356 يف التشريعات الداخلية للدول اإللكرتوينة التوقيع حجي:  املطلب الثالث

  356  يف التشريع الفرنسي اإللكرتوينحجية التوقيع  :األول  الفرع

  357  يف التشريعات العربية اإللكرتوينحجية التوقيع  :الثاين الفرع

  358  يف التشريع األردين اإللكرتوينحجية التوقيع :  أوال

  359   اإلمارايتيف التشريع  اإللكرتوينحجية التوقيع :  ثانيا

  361 اإللكرتوينموقف املشرع اجلزائري من حجية التوقيع :  ثالثا

  364 ملخص

  366 الخاتمة
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  373  قائمة المراجع والمصادر

  393 الفهرس 



 

 

  الملخص باللغة العربية -

مـن العـامل اليـوم ، و ما يعيشـه وجياولنيزال العقل البشري يبهرنا مبا بلغه من ابتكار وتك أذهلنا، وال

، حيــث أضــحت الوســائل اإللكرتونيــة واالتصــاالتواســعة يف جمــال التعــامالت  تطــور بــاهر وثــورة رقميــة

ومــن نتــاج هــذه النهضــة العلميــة ظهــور عــدة  ،واملعــامالت االتصــاالتمــادة أصــيلة يف جمــال  اإللكرتونيــة

املعامالت والعقود من الطـرق التقليديـة  نتقالباإلكرتونية سامهت يف حدوث طفرة نوعية،  اتصالوسائل 

  .يف الوقت والتكاليف واقتصادإىل طرق أكثر حداثة وإنتاجية 

مدنيني  يستعملون  أوفبات األفراد واملؤسسات جتار  ،اإللكرتونيةمن أهم الوسائل  اإلنرتنتويعترب       

عقود التجارية تربم عـن بعـد دون عـائق أضحت املعامالت والف هذه الوسيلة لتلبية  حاجا�م االقتصادية،

حقـــوق  اإللكرتونيـــة، لـــذا وككـــل العقـــود والتصـــرفات القانونيـــة، تولـــد العقـــود مهمـــا بعـــد مـــوطن األطـــراف

والتزامات متقابلة يف كال جانيب العالقة، وإثبا�ا يستوجب وسـائل تتناسـب وتتوافـق مـع بيئـة إبرامهـا، لـذا  

   .أهم وسائل اإلثبات يف هذا ا�ال  اإللكرتوينسجل واحملرر وال اإللكرتوينكان التوقيع 

التصــديق –التوقيــع اإللكــرتوين  –احملــرر اإللكــرتوين  -عقــود التجـارة اإللكرتونيــة: الكلمــات المفتاحيــة -

  .األوراق التجارية اإللكرتونية-الربيد اإللكرتوين -احلكومة اإللكرتونية -الوسيط اإللكرتوين-اإللكرتوين

  Abstract 
We are amazed and still the human mind is dazzled by its innovation and technology. The 
world is experiencing remarkable development and a great digital revolution 
in the field of electronic transactions and communications. Electronic means 
have become an original material in communications and transactions, the 
result of this scientific renaissance is the emergence of many electronic means 
of communication that have contributed to a quantum leap in the field of 
commercial contracts, with the transfer of transactions and contracts from 
traditional methods to more modern methods while saving time and cost. 
     The Internet is one of the most important electronic means used by 
individuals, institutions, traders and civilians alike to meet their economic 
needs. Commercial transactions and contracts are concluded without any 
hindrance, despite the location of the parties, as in all contracts and legal 
transactions, electronic contracts generate similar rights and obligations on 
both sides of the relationship, and verification requires an environment-
friendly means of concluding and complying with them. Therefore, the 
electronic signature, the editor and the electronic record were the most 
important means of proof in this field. International and national laws in the 
provision of legal texts relating to electronic signature and electronic 
commerce. 



 

 

- Keywords : e-commerce contracts - electronic document - electronic 
signature - electronic certification - electronic intermediary - e-government - 
e-mail - electronic commercial papers. 
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