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 ـــــقدمــــةالم
لقددحظي ددعظدلبقددحظ بائقددفظ ئلقددفظ ددعظدلحندةددئ ظدلقئاأاقددفظلددنظقا أددئظفاظا ددئنظ ددئاأاعظف ددن ظ ئلبقددحظ

دلاشدئ ظعمأمئظقبت نظا ئنظ ذظأعمالقظظمنظفا مفظدلقئاأن ظأقنجعظذلكظلمئظلهظمنظفهمقفظعم قفظ عظ
دإلاةددئاع ظأقبت ددنظدلماددحنظدلةئةددعظلاشددواظدليقددأقظأدضلتلدمددئ  ظ يدد ظدلا ددنظعددنظ  قبددفظدليددقظ

ظعقاقئظكئنظفنظش اقئ ظأهأظقبت نظدلماقنظدليئلبظلاشواظدضلتلدمئ .
 كناظدلبقحظعمأمئظلقة ظ ا ئنظيحقثظ لظلهظجذأنظتئنق قفظتبأحظ أدحنهئظدلألىظإلدىظدلقدئاأنظ

م ددحفظةدد  ئنظدإلندحاظأقددنظفنظهددذدظدلم ددحفظلددنظقكددنظمبمددأضظ ددهظ ددعظت ددكظدل تددنا ظدلنأمددئاع ظيقددثظدنتدد  ظ 
يقثظضظقك عظلققئنظدلبقدحظمجدنحظفت دئقظدل دند ظ دلظقجدبظفنظقيدق ظ دهظمجمأعدفظمدنظدلشدك قئ ظمدنظ

نشددئحد ظأكتئ ددف ظ قجددبظفنظقددتنظهددذدظدلبقددحظاددمنظديت ئلقددفظ ئاأاقددف  ظأكددئنظقةددتمحظادديتهظظ1ك مددئ ظأدش
ئنظدلة بظدليقققعظلاللتلدنظلنظقأجحظفأظلنظقتيقق ظأاالي ظفنظهذهظدلشك قفظلدنظمنظدلشك قفظيتىظلأظك

ظتمسظ ق ظدلبقأحظ لظشم  ظكذلكظمجئلظيقأقظدلةناظأدلم كقفظدلبقئنقفظ.
لأل ددند ظدلمتبئ ددحاظمددحاظلماقددفظ مدنظفهددنظمقددلد ظدلشددك قفظ ددعظت دكظدلمني ددفظفاأددئظكئادد ظتب ددع

 ظأقددددنظفاددددهظمددددعظت ددددأنظدليقددددئاظأتبقددددحهئظ ددددعظ2دجددددعظعاددددهكئ قددددفظل ت كقددددنظ  ددددلظإتمددددئنظظدضت ددددئقظفأظدلتنظ
دإلم ند أنقفظدلنأمئاقفظأتقحنظدل كدنظدلقدئاأاعظظفحإظإلدىظدلتمققدلظ دقنظدلشدكلظأدإلندحاظ دعظدلبقدحظظيقدثظ
فنظدضت ئقظقبت نظمأجأحدظ مجنحظتأد قظدإلندحتقنظأدلشكلظلقسظإضظة  ئظ ئاأاقئظلاللتلدنظ ظأهأظمئظفحإظ

ظدلبقأحظدلبقاقفظأدلنائلقفظدلتعظتي بظ قأئظظإلىظ أأنظعقأحظف نإظمثل
دلنائلقف ظإضظداهظلنظقتنظدإل ندنظ م حفظة  ئنظدإلندحاظ شكلظكئملظ عظفاظمني دفظمدنظمنديدلظدلقدئاأنظ

ظدلنأمئاع.
فمددئظ ددعظدلباددأنظدلأةدد ىظ حدقددفظمددنظدلقددننظدلثددئاعظعشددن ظلددنظتاق ددعظدلشددك قفظأتةددتقلظدإلندحاظ

 ظدإلندحاظ شددكلظمددفثنظ ددعظتكددأقنظدلبقددح ظأهددذدظا ددندظلبددحاظعأدمددلظ تكددأقنظدلبقددحظإضظتددحنقجقئ ظثددنظ أددنظ
فهمأئ ظتوثقنظدلكاقةفظأدلم ئحئظدلحقاقفظ عظيقئاظدل ندح ظ كئنظكلظمتبئ حظم لنظ ئيتندنظعقحهظأكلظمنظ

                          
1
 P. F . Gerard, Manuel élémentaire de droit Romain , 8

em
 édition  ,dalloz ,2003, p. 461 

2
 P. F . Gerard , op .cit, p .463. 
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ياثظعنظقمقاهظقبت نظم  لئ ظإائ فظلذلكظكئنظللقئحاظدلاشئ ظدلتجئناظ عظت كظدلمني فظعئمدلظمأدنظ
ظ  ئنظدإلندحاظأدلقائءظع ىظدلشك قفظدلتعظتبققظدلامأظدض تائحاظ.ع ىظداتشئنظم حفظة

أمددئظإنظجددئءظدلقددننظدلةددئ عظعشددنظيتددىظفادد إلظم ددحفظةدد  ئنظدإلندحاظم ددحفظثئ تددئ ظ ئاددفظمددعظ
 أددأنظدتجئهددئ ظ  ةدد قفظتاددئحاظ ينقددفظدل ددندحظ ظأأجددأبظدةددتقاللظإندحتدده ظإذظفنظهددذدظدلم ددحفظ يةددبظ

إ القظدلينقدفظ دعظدلمجدئلظدض تادئحاظلت  قدفظدليئجدئ ظدل نحقدفظظفاائنهظظقيققظدلتأدلنظدض تائحا ظ 
ظ.1قفحاظ ئلانأنقفظلت  قفظدليئجقئ ظظدلبئمفظ ظأهأظمئظقفحاظإلىظتيقققظتأدلنظ عظ ئاأنظدلةأق

أقدددنظفادددهظدتادددإلظمدددعظمدددنأنظدلدددلمنظفنظم دددحفظةددد  ئنظدإلندحاظأتةدددئأاظدلمتبئ دددحقنظمدددئظهدددأظإضظ
 ظهدذدظمدئظفحإظإلدىظ2قأاظع ىظيةئبظدل ن ظدلادبق  حعفظدلأح ظماأئظتي قبظما يفظدل ن ظدل

تح لظدلمشنعظلا  ظ اأحظدلبقحظلتيقققظدلتأدلنظدلبقحاظ قنظدل دند ظدلمتبئ دحاظ ظ دلظإادهظ دعظ بد ظ
دليقددئنظتددح لظيتددىظ ددعظتا قددذظدلبقددح ظأمددعظدلت ددأنظدلتكاألددأجعظفادد ي ظدلبقددأحظأقددنظمياددأناظ ددعظ

 بقأحظدإللكتنأاقفظظ.شك أئظدلتق قحاظ لظ أن ظفشكئلظجحقحاظتةمىظ ئل
ضظقجدددألظيادددنظم أدددأنظظدلبقدددأحظدإللكتنأاقدددفظ دددعظشددد كفظدضاتناقددد ظ ظإذظقمكدددنظفنظتدددتنظهدددذهظ
دل قنظع نظدلش كئ ظدلمي قفظ)دلاتندا ( ظمنظائيقفظف نإظ إنظدلبقأحظدإللكتنأاقفظضظت دننظ قد ظ دقنظ

 ك مدفظإإلكتنأادعإظتدحلظمأنحظأمةدتأ ك ظ دلظقمكدنظفنظتدتنظ دقنظمتبئ دحقنظكالهمدئظمدأنحظفأظمةدتأ كظ ظ
ع ىظفنظهذدظدلبقحظ حظقتنظ واظأةق فظإلكتنأاقفظأمنظفمث تأئظدلبقحظدلم ننظ أدة فظدلت كسظفأظدلمقاقتدلظ

ظ3فأظش كفظدليئة ئ ظدآللقف.
أقنظفنظهذدظضظقا عظفنظ أأنظدلبقحظدإللكتنأاعظظأت دأنهظظق قدىظمدنت  ظفةئةدئظ أجدأحظشد كفظ

تددهظدلثددأناظدلن مقددفظ ظ ك مددئظلدحظداتشددئنهئظع ددىظدلمةددتأإظدلبددئلمعظدضاتناقدد ظظدلتددعظتبت ددنظ مددفظمددئظفاتج
 قفحاظذلكظإلىظتبلقلظأجأحظدلبقحظدإللكتنأاعظأتبمقنظت  ققهظع ىظمةتأإظدلحألظأدل ندحظ.

قشدددأحظعئلمادددئظدلمبئادددنظت دددأند ظمذه دددفظ دددعظكدددلظادددأديعظدليقدددئاظدض تادددئحقفظأدضجتمئعقدددفظ
دلمب أمئتقددف ظأمددنظف ددنلظمبددئلنظهددذهظدلثددأناظهددأظدلت ددأنظأدلةقئةددقفظ ةدد بظثددأناظدلمب أمددئ ظفأظدلثددأناظ

                          
1
 F. terré , P.Simler et Y.Lequette, Droit Civil – Les obligation , 9

em
  édition , Dalloz,  2005 , p. 32. 

2
 Henri et Léon et Jean Mazeaud , Leçons de Droit Civil , Tome 2 , 5

èm
 édition , édition montchrestien, 

p. 22. 
 19 ظص.ظ2008دلتبئ حظع نظدضاتناق ظحندةفظمقئنافظ ظحدنظدلكتبظدلقئاأاقف ظظ ةئمإلظع حظدلأديحظدلتأئمعظ3
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دلمتةددئنعظلأةددئللظدضتاددئلظأتقاقئتأددئظدلم ت  ددف ظأ أددأنظمبددئمال ظجحقددحاظتددتنظعددنظ نقددقظدليئةددأبظ
أع نظش كفظدضاتنا  ظهذهظدلش كفظدلتعظفلدل ظدليحأحظدلجيند قفظ قنظدلائسظيتىظفا إلظدلبئلنظقةمىظ

 صظ عظدلبئلنظفنظقجناظفاظمبئم فظمعظفاظش صظف نظ عظ ئلقنقفظدلايقناظ وا إلظ إمكئنظفاظش
ظمكئنظف نظ.

لقحظكئنظل أأنظدليئةبظأش كفظدضاتنا ظعئمالظيئةمئظ عظتيققنظشكلظدلبقأح ظ ئاتق د ظمدنظ
دلبددئلنظدلمددئحاظدلم مددأسظدلددذاظقددتنظ ددقنظش اددقنظ ددعظمج ددسظأديددحظإلددىظتبئ ددحد ظإلكتنأاقددفظتددتنظ ددقنظ

حإظ ئلاددنأناظإلددىظ أددأنظااددأصظ ئاأاقددفظتأدكددبظهددذهظش اددقنظ ددعظمج ةددقنظم ت  ددقن ظأهددأظمددئظف
ظدلتيقند ظفأظدضاتقئلظمنظدلبئلنظدلم مأسظإلىظدلبئلنظدضلكتنأاعظ.

 لظهائكظ قأئءظمنظيئألأدظدلدن  ظ دقنظدلبقدحظدإللكتنأادعظأظشد كفظدضاتناقد  ظإذظقبادعظدلتبئ دحظ
ال ظمنظ اللظش كفظدضاتناقد ظدإللكتنأاعظعاحهنظ تإلظ ائاظإلكتنأاقفظفأظن مقفظةنقبفظإلاجئلظدلمبئم

ظ.1منظحأنظتققحظ يحأحظدللمئنظفأظدلمكئن
أمبائهددئظظ Interconnected Networkلقددحظجددئء ظك مددفظدضاتناقدد ظد تاددئندظل تب قددنظ

دلش كفظدلمنت  ف ظأقمكنظتبنق أئظ واأئ:إظش كفظعئلمقدفظتدن  ظدليأدةدقبظأدلشد كئ ظدلاديقناظق بادأئظ
..ظ شدددكلظمتأدادددلظع دددنظمدددحدنظدلةدددئعفظ دددعظشدددتىظفايدددئءظدلددد ب ظمدددنظ ددداللظ  دددأ ظاقدددلظم ت  دددفظ.

أهاددددئكظمددددنظعن أددددئظ واأددددئظشدددد كفظدضتاددددئض ظدلنظدلتددددعظتددددن  ظجمقددددعظفجأددددلاظأشدددد كئ ظظ 2دلمبمددددأناإ
دلكم قددأتنظ ددعظدلبددئلنظك ددهظمددعظ باددأئظدلدد ب ظ مددئظ ددعظهددذهظدلشدد كئ ظمددنظمب أمددئ ظأفجأددلاظأظف ددندحظ

ظ.4ل مب أمئ  ظأهائكظمنظةمئهئظ ئل نققظدلةنقعظ3قبم أنظع قأئ

                          
ظ  ظدل  بفظدلألىظ ظماشواظدلمبئن ظ-حندةفظمقئنافظ–ظدضاتناق إث ئ ظدلتبئ حظدإللكتنأاعظع نظظ ميمحظة قمئنظدلحمقئ عتئمنظظ1

 .ظ16 ظصظظ2009 ظظدإلةكاحنقف
ل  بفظدظعمئن ظ ظحدنظدلثقئ فظل اشنظأدلتألقع ظ-حندةفظمقئنافظ–ظدضاتناق دلتنداعظ عظتكأقنظدلبقحظع نظظ ميمأحظع حظدلنيقنظدلشنق ئ ظ2

 .22 ظصظظ2009دلألىظ ظ
ظ 36. ظصظ2007دل  بفظدلألى ظعمئن ظحندةفظتي ق قفظ ظحدنظدليئمح ظدضاتناق عقحظدل قعظع نظظ عمنظ ئلحظلنققئ ظ3
 .89 ظصظظ2007ظدإلةكاحنقف ظدلتبئ حظ ئلأةئللظدلمةتيحثفظ عظدل قهظدإلةالمع ظحدنظدل كنظدلجئمبع ظ ميمحظةبقحظميمحظدلنمالأاظ4
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قبت دنظدلبقدحظدإللكتنأاددعظمدنظدلبقدأحظدليحقثددفظلادهظجدئءظاتقجددفظضةدت حدنظدلمب أمئتقدفظأح ألأددئظ
كئ فظمائيعظدليقئاظ ظأع ىظدلنأنظمنظدض تال ئ ظدلتعظتمقلهظعنظدلبقأحظدلتق قحقفظظ إاادئظاجدحظفنظهدذدظ

ظدلة ب.ظدلبقحظققأنظع ىظفنكئنظأديحاظهعظفالظكئ فظدلبقأحظأهأظظدلنائظأدلميلظأظ
د ت  ظدل قأئءظ عظتيحقحظم أأنظمأيحظل بقأحظدإللكتنأاقفظأهذدظا ندظلتاأعأدئظدلشدحقح ظظ أادئكظ
منظظدل قأئءظمنظدةتاحظ عظتبنق هظلأئظإلىظاد فظف دند ظدلبال دفظدلقئاأاقدفظأعن أدئظ واأئ:إتا قدذظ بد ظ

أف ددنظفأظ ددقنظتددئجنظفأظكددلظدلمبددئمال ظدلتجئنقددفظ ددعظدلةدد عظأدل ددحمئ ظدلتددعظتددتنظ ددقنظمشددنأعظتجددئناظ
 ظفمددئظ قأددئءظدلقددئاأنظدلددحألعظدنتكددلأدظ1أمةددتأ كظأذلددكظ ئةددت حدنظتكاألأجقددئظدلمب أمددئ ظأدضتاددئض إ

ع ىظدل بحظدلحألعظل بقأحظدإللكتنأاقفظأعن أهئ:إظفاهظدلبقحظدلذاظتتال ىظ قهظعنأ ظدلةد عظأدل دحمئ ظ
دلمب أمددئ ظدلحألقددف)ظدضاتناقدد (ظظدلتددعظقب ددنظعاأددئظ ئلأةددئل ظظدلتكاألأجقددفظدلمتبددححاظظ اأاددئظشدد كفظ

منظجئابظفش ئصظمتأدجحقنظ عظحألدفظفأظحألظم ت  دفظظ ق دألظقمكدنظدلتب قدنظعادهظمدنظ داللظظذد ظ
ظ.2دلأةئل ظ إتمئنظدلبقحظإ

 ظ3أهائكظدتجئهظ قأعظيانهئظ عظاأعظأديحظمنظدلبقأحظأهعظدلتدعظت دننظع دنظشد كفظدضاتناقد 
:إدت دددئقظقتال دددىظ قدددهظدإلقجدددئبظ دددئلق ألظع دددىظشددد كفظحألقدددفظأمددداأنظدلةدددتئذظع دددحظد ظدل شدددنأنظ قألدددهظظ

ظ.4م تأيفظلالتائلظعنظ بح ظأذلكظ أةق فظمةمأعفظفأظمنلقفظ  الظدلت ئعلظ قنظدلمأجبظأدلقئ لإ
أقنظفنظأئل قفظدل قهظدهتنظ ئلأةق فظدلتعظقتنظمدنظ اللأدئظإ دندنظدلبقدحظدإللكتنأادع ظأدلتدعظعدئحاظ

يحقثدفظأفنظلدهظادأنظعحقدحاظ دعظمقدحمتأئظدلتبئ دحد ظدلتدعظتدتنظمئظتكأنظعنظ نقدقظأةدئللظدضتادئلظدل
ظ.ظ5 ئةت حدنظدلكم قأتن

                          
ظ.11 ظص2008دلقئاأنظدلأدجبظدلت  ققظع ىظعقأحظدلتجئناظدإللكتنأاقف ظحدنظدلجئمبفظدلجحقحا ظدإلةكاحنقف ظ دلمالضأاظائلإلظظ1
يمئقفظدلمةتأ كظ عظدلبقأحظدلحألقفظدإللكتنأاقفظأ قظمائهجظدلقئاأنظدلحألعظدل ئص ظماشأنظع ىظمأ عظ:ظ  ع حظد ظدل شنأنظ2

arablawinfo.comظ.2009ة تم نظظ12 تئنقخظظ 3أظظ2 ظص ظ
ظ.18 ظصظ2003دلمةفألقفظدإللكتنأاقف ظحدنظدلجئمبفظدلجحقحا ظدإلةكاحنقف ظظن ميمحظيةقنظمااأظظ3
.ظcomعقأحظدلتجئناظدإللكتنأاقفظع نظش كفظدضاتنا ظأ قئظليكئنظدلشنقبفظدلنحاقف ظماشأنظع ىظدلمأ عظ:َظظظ ع حظد ظدل شنأنظ4

Arablawinfoظ.2009نظة تم ظ12 تئنقخظظ.13 ظصظ
ظ.18دلمنجعظدلةئ ق ظص.ظظ ةئمإلظع حظدلأديحظدلتأئمعظ5
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أهأظمئظ أنظج قئظ عظتبنقد ظمب دنظدل قأدئءظل بقدحظدإللكتنأادع ظ أادئكظمدنظ دئلظ واأدئظتال دعظ
أف ددنظاددصظع ددىظفاددهظإدلبقددحظ ظ1إندحتددقنظع ددنظتقاقددئ ظدضتاددئلظعددنظ بددحظ أددح ظتا قددذظمبئم ددفظتجئنقددف

 ظأدل ب ظدل نظعن أئظ واه:ظإهأظ2 أةق فظإلكتنأاقفظ قاحظإاشئءظدلتلدمئ ظتبئ حقفإظدلذاظقتنظدابقئحه
كددلظعقددحظتاددحنظ قددهظإندحاظفيددحظدل ددن قنظفأظك قأمددئظفأظقددتنظدلت ددئأ ظفأظت ددئحلظأثئلقددهظك قددئظفأظجللقددئظ

 .3ع نظأةق ظإلكتنأاعإ
عدنظ بدح ظ ئلتأجقدهظلقحظت ن  ظدلتشنقبئ ظدلحألقفظل بقأحظدإللكتنأاقفظتي ظم أأنظعقأحظدل قعظ

دلمتب ددقظ يمئقددفظدلمةددتأ كظ ددعظدلبقددأحظدلم نمددفظعددنظظ1997مددئاظظ20 تددئنقخظظ7ظ-97دلأنأ ددعظن ددنظ
 بدددحظظااددد ظ دددعظمئحتدددهظدلثئاقدددفظع دددىظتبنقددد ظعقدددحظدل قدددعظعدددنظ بدددحظ واددده:ظإكدددلظعقدددحظقتب دددقظ ةددد عظفأظ

 مدهظدلمدأنحظ حمئ  ظق ننظ قنظدلمأنحظأدلمةتأ كظامنظإ ئنظا ئنظ قعظفأظتقحقنظ حمئ ظعدنظ بدحظقا
 ئةت حدنظعحاظجملظتقاقفظلالتادئلظعدنظ بدحظأادأضظإلدىظإ دندنظدلبقدحظأتا قدذهإ ظلقدحظيدححظهدذدظدلتأجقدهظ
أةئللظدضتائلظعنظ بحظ ظ واأئظكلظأةق فظتةت حنظلالتائلظعدنظ بدحظ دحأنظيادأنظمدئحاظمتدلدمنظ

ظلمقحنظدل حمفظأدلمةتأ كظتفحاظإلىظإ ندنظدلبقحظ قنظهذهظدل ند .ظ
لبمدددأنظفنظدلتأجقدددهظدلأنأ دددعظ دددحظدهدددتنظ يمئقدددفظدلمةدددتأ كظ دددعظهدددذدظدلادددأعظمدددنظااليددد ظع دددىظد

دلبقددأح ظةددأدءظ قمددئظقتب ددقظ ددإ ندنظدلبقددحظفأظتا قددذه ظأهددأظمددئظ أددنظج قددئظعاددحظدلمشددنعظدل ناةددعظعاددحمئظ
دل ئصظظ تا قنظدلتبئ حظعنظ بحظأفح دلظهدذهظدلاادأصظدلقئاأاقدفظ دعظظ741-2001فاحنظدلمنةأنظ

 وادهظظكدلظ قدعظلمدئلظفأظكدلظفحدءظفأظظ121-16 ظدلتبئ حظعنظ بحظ دعظدلمدئحاظ ئاأنظدضةتأالك ظأعنظ
ظتأنقحظل حمفظقتنظ قنظدلمأاعظأدلمةتأ كظ واظأةق فظمنظأةئللظدضتائلظعنظ بح.

دلمةدددمىظ دددئاأنظظ2001لةدددافظظ85 دددعظذد ظدلمبادددىظيدددححظدلمشدددنعظدلنحادددعظ دددعظدلقدددئاأنظن دددنظ
دلمقاأحظ ئلبقدحظدإللكتنأادعظهدأظذلدكظدضت دئقظدلدذاظقدتنظدلمبئمال ظدإللكتنأاقفظ عظدلمئحاظدلثئاقف ظفنظ

ظدابقئحهظ أةئللظإلكتنأاقفظك أئظفأظجللقئ.

                          
ظ.150 ظصظ2009ظدضةكاحنقف ظدلتجئناظدإللكتنأاقفظ عظدلتشنقبئ ظدلبن قفظأدلجا قف ظحدنظدلجئمبفظدلجحقحا ظ عائنظع حظدل تئحظم نظ1
ظ.153 صظظ2008عقنظم ق ف ظظفحلفظدإلث ئ ظدليحقثفظ عظدلقئاأن ظحدنظدلأحإ ظ مائاعظ نحظ2
ظ.25 ظصظ2006دلقئهنا ظظ حدنظدلكتبظدلقئاأاقف عظدلتجئناظدإللكتنأاقف ظظدإلث ئ ظ فيمحظدلمأحاظ3
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كمئظةئنظ عظا سظدضتجئهظدلمشنعظدلماناظ عظمشنأعظ دئاأنظدلتجدئناظدإللكتنأاقدفظدلمادناظظ
قتنظأعن ظدلبقحظدإللكتنأاعظ واه:إظكلظعقحظتاحنظ قهظإندحاظفيحظدل ن قنظفأظك قأمئظفأظظ2001لةافظ

ظدلت ئأ ظفأظت ئحلظأثئلقهظك قئظفأظجللقئظع نظأةق ظإلكتنأاع.
 شددددونظظ2002لةددددافظظظ2ع ددددىظدلبكددددسظمددددنظذلددددكظ ددددإنظدلمشددددنعظدإلمددددئندتعظ ددددعظدلقددددئاأنظن ددددنظ

دلمبددئمال ظأدلتجددئناظدإللكتنأاقددفظظعددن ظ قدد ظدلمبددئمال ظدإللكتنأاقددفظ واأددئظظظفاظتبئمددلظفأظعقددحظفأظ
ك دددعظفأظجللدددعظ أدةددد فظدلمندةدددال ظدإللكتنأاقدددفظ ظظحأنظفنظظدت ئ قدددفظقدددتنظإ ندمأدددئظفأظتا قدددذهئظ شدددكل

ظقت نقظظظلم أأنظظدلبقحظدإللكتنأاع.
دلمتب دددقظ ئلم دددئحض ظظ2000لةدددافظظ83أهدددأظا دددسظمدددئظاأجدددهظدلمشدددنعظدلتأاةدددعظ دددعظدلقدددئاأنظ

ظأدلتجئناظدإللكتنأاقفظيقثظدكت ىظ ق ظ تيحقحظم أأنظدلم ئحض ظدإللكتنأاقفظ واأئ:ظإدلم ئحض ظدلتعظتتن
 ئةددتبمئلظدلأثددئلقظدإللكتنأاقددفظإ ظأظمادد  إلظدلتجددئناظدإللكتنأاقددفظب:إظدلبم قددئ ظدلتجئنقددفظدلتددعظتددتنظ

ظع نظدلم ئحض ظدإللكتنأاقفظإظحأنظإع ئءظتبنق ظل بقحظدإللكتنأاعظ.
ع ددىظدلددنأنظمددنظدلجأددأحظدلك قددناظدلتددعظ ددذل ظةددأدءظمددنظجئاددبظدل قددهظفأظدلتشددنقبئ ظ ددعظأاددعظ

لكتنأاع ظ إنظهذهظظدلتبنق ئ ظت قىظائ اف ظ منظائيقفظفألىظ إنظ ب ظتبنق ظشئملظمئاعظل بقحظدإل
هذهظدلتبنق ئ ظدنتكل ظ ق ظع ىظتكأقنظدلبقحظمنظحأنظدضهتمئنظ مني فظظتا قدذه ظع دىظدلدنأنظمدنظفنظ
ت دكظدلمني ددفظدل قدناظهددعظدلتدعظتمقددلظدلبقدحظدإللكتنأاددعظدلتدعظتددتنظع دنظفجأددلاظدلكم قدأتن ظأمددنظائيقددفظ

هتمددئنظ ئل ددئ عظدلددحألعظل بقددأحظدإللكتنأاقددفظفثاددئءظتبنق أددئظقبت ددنظإهددحدندظل أ دد ظأهددذدظا ددندظثئاقددفظ ددإنظدض
لبحنظدعتند ظش كفظدضاتناق ظ ئليدحأحظدلجيند قدف ظ دقمكنظفنظقكدأنظدلبقدحظدإللكتنأادعظحألقدئظفأظأ اقدئظ

ظيةبظمأ عظدلش ئصظدلمتبئ حا.
دلتعظأدجأ ظهذدظدلاأعظدلجحقحظمدنظظتبت نظمةولفظإث ئ ظدلبقأحظدإللكتنأاقفظمنظفهنظدإلشكئض 

دلبقأح ظ قأدعدحظدإلث دئ ظدلتق قحقدفظ أدن ظ دعظ قلدفظأن قدفظتبتدن ظ ئليجقدفظدلكئم دفظل كتئ دفظدلأن قدفظمدعظ
ظانأناظدلتأ قعظع قأئظ شكلظ  ع ظأهأظمئظقتائ ىظ شكلظأداإلظمعظمقتاقئ ظدلحلقلظدضلكتنأاعظ.

دإللكتنأاقدددفظأديتمدددئلظعدددحنظيادددألظلقدددئحاظع دددىظذلدددكظ دددإنظدل دددئ عظدليقدددنظدلم مدددأسظل بقدددأحظ
دل ند ظدلمتبئ حاظع ىظحلقلظمئحاظقث  ظياألظهذهظدلبقأح ظأعحنظدمتالكظدل ب ظمنظدلشد ئصظ
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دلةق ناظع ىظدلا ئنظدلتقاعظدلمةت حن ظفأظعحنظدلمبن فظدلمة قفظ ئل اقئ ظأدلتقاقئ ظدلانأنقف ظجبدلظ
ظ.دل ندحظقتنححأنظ عظإ ندنظهذدظدلاأعظدلجحقحظمنظدلبقأحظ

لقدددحظيدددئألظدل قدددهظأدلقادددئءظ دددعظ حدقدددفظدلمدددنظتكققددد ظ أدعدددحظدإلث دددئ ظدلتق قحقدددفظلدددتالفنظدلبقدددأحظ
دإللكتنأاقف ظثنظ أنظ اأنظك قنظأعحنظتالفنظهذهظدلقأدعحظمعظدلاأعظدلجحقحظمنظدلتبئ حد  ظممئظفحإظ

لمشددنعقنظ ئلب مددئءظإلددىظد تددندعظمددئظقبددن ظ ئلكتئ ددفظأدلتأ قددعظدإللكتددنأاققن ظأهددأظمددئظفحإظإلددىظتددح لظد
دلددددأ اققنظأدلددددحألققنظإلددددىظاددددقئأفظ أدعددددحظ ئاأاقددددفظتةددددتأعبظهددددذهظدل ددددئهناظدلجحقددددحا ظأفألأددددئظ ددددئاأنظ

فادددحن ظهدددذهظظ2001ثدددنظ دددعظةدددافظظ1996دلأاقةدددتندلظدلامدددأذجعظ شدددونظدلتجدددئناظدإللكتنأاقدددفظلةدددافظ
دضتيدددئحظدلأنأ دددعظمدددنظفألظدلمادددئحقنظظ ظكدددئندل جادددفظدلقدددئاأنظدلامدددأذجعظ شدددونظدلتأ قبدددئ ظدإللكتنأاقدددف

ظ13 ت اددعظدلتأ قددعظدإللكتنأاددعظكأةددق فظإث ددئ ظ مأجددبظدلتأجقددهظدلأنأ ددعظدلمشددتنكظدلاددئحنظ تددئنقخظ
يدددألظدإل دددئنظدلمشدددتنكظل تأد قدددعظدإللكتنأاقدددفظليمدددلظدلدددحألظدلتدددعظتيددد ظلأدلأدددئظع دددىظظ1999حقةدددم ن

لةدافظظ15اأنظدلتأ قدعظدإللكتنأادعظن دنظدضعتند ظ ئلتأ قعظدإللكتنأاع ظأظدلمشنعظدلماناظ مأجدبظ دئ
ظإلمئناظح عظإلخظ...ظ02أظ ئاأنظدلمبئمال ظأدلتجئناظدإللكتنأاقفظن نظظ2004

لنظقكنظدلمشنعظدلجلدلناظ مبللظعنظدلت أند ظدلأد بفظ عظهذدظدلمجئل ظ بدحلظ أدعدحظدإلث دئ ظ
 ظ1ئاأنظدلمدددحاعدلمبددحلظأدلمددتمنظل قددظ10-05دلمااددأصظع قأددئظ ددعظدلقددئاأنظدلمددحاعظ مأجدددبظ ددئاأنظ

ظ–ظ07دلمنةدأنظدلتا قدذاظأ مأج هظدعتن ظ يجقفظدلكتئ فظأدلتأ قعظدإللكتدنأاققن ظثدنظ بدحظذلدكظفادحنظ
أدلمتب ددقظ ا ددئنظدضةددتياللظدلم  ددقظع ددىظظ123ظ–ظ01دلمبددحلظأدلمددتمنظل منةددأنظدلتا قددذاظن ددنظظ162

قيدححظدلقأدعدحظظ04-15كلظاأعظمدنظفادأدعظدلشد كئ  ظألكادهظفليدىظهدذدظدلمنةدأنظعادحظإادحدنهظدلقدئاأنظ
دلمتب دقظ بادنافظدلبحدلدفظدلدذاظظ03-15دلبئمفظدلمتب قفظ ئلتأ قعظأدلتاحققظدإللكتدنأاققنظ ظأدلقدئاأنظ

ظظظققنظ يجقفظدلتأ قعظدإللكتنأاعظ عظدليكئنظدلقائلقف.
ظ
 

                          
أدلمتامنظدلقئاأنظدلمحاعظظ1975ة تم نظظ26دلمفنخظ عظظ58-75قبحلظأقتمنظدلمنظظ2005قأاقأظظ20دلمفنخظ عظ10-05 ئاأنظن نظظ1

ظأمئظ بحهئظ.ظ17 ظصظظ2005ظقأاقأظ26( ظدلائحناظ تئنقخظ44دلمبحلظأدلمتمنظ)جظنظ
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 هدف ونطاق الدراسة 
إ ئمددفظقتمثددلظهددح ظدلحندةددفظ ددعظإإشددكئلقفظإث ددئ ظدلبقددأحظدإللكتنأاقددفظإاةددبىظمددنظ دداللظإلددىظ

ا نقفظعئمفظإلث ئ ظدلبقأحظدإللكتنأاقفظتكأنظمائة فظل ت أند ظدلتكاألأجقفظدلتعظ حظت دنلظلادئظظادأنظ
جحقددحاظمددنظدلكتئ ددفظأدلتأ قددعظدإللكتددنأاققن ظأتددأ نظلألشدد ئصظدلمددئنظدلقددئاأاعظعاددحظدةددتبمئلأنظلأددذدظ

ظدلاأعظدلجحقحظمنظدلتبئ حد .
لتبئ دددحد ظدإللكتنأاقدددفظمدددنت  ظفةئةدددئظكمدددئظأادددب ظهدددذهظدلحندةدددفظاادددبظعقاأدددئظفنظدلحهدددئنظد

 تددأ قنظأةدد ظ ددئاأاعظقك ددلظفمددنظدلمبددئمال ظدإللكتنأاقددفظأقيمددعظيقددأقظأينقددئ ظف ند أددئظأقيق أددئظ
 ةدقئجظمتددقنظمددنظدليمئقدف ظ ددعظاددأءظدلممئنةددئ ظأقدنظدلمشددنأعفظدلتددعظمكدنظفنظتتبناددئظلأددئظدلبقددأحظ

ظنظدلمب أمئتعظ.دإللكتنأاقفظمنظ ناافظفأظةن فظل  قئائ ظفأظم ت  ظاأنظدإلجند
دلمنت  دفظ ئلبقدحظدإللكتنأادعظمدنظ االظعنظذلكظ إاهظق نجظعنظا ئقظدلحندةفظ ب ظدلبقدأحظ

حأنظفنظتكددأنظميددالظلأددئ ظأهددعظأئل ددئظمددئظتةددألظعم قددفظإ ددندنظدلبقددحظدإللكتنأاددعظ ظأ ددحظف  ددقظع قأددئظ
عن دهظظ Contrat d’hébergement اإليواء  ظأمنظ قاأئظعقدحظ1دل ب ظعقأحظدل حمئ ظدإللكتنأاقف

إظدلتقدئءظإندحتدقنظع دىظإ دندنظعقدحظميدلظمب أمدئتعظفاظ قئادئ ظأنةدئللظقدتنظتدحدألأئظ ددقنظ دلد ب ظ وادهظ:
نةئلأئظإلىظدليقنظ واظأةق فظكئا ظةأدءظتق قحقفظفأظإلكتنأاقفإ ظ.2مةت حمعظهذهظدلمب أمئ ظأدش

قأدح ظفةئةدئظإلدىظظ أمقحنظ حمف قبت نظاأعظمنظعقأحظتقحقنظدل حمئ ظظقتنظإ ندمهظ قنظمشتنك
إاشددئءظمأ ددعظفأظعاددأدنظع ددىظشدد كفظدضاتناقدد  ظيقددثظق تددلنظمقددحنظدل حمددفظ ددونظقاددعظتيدد ظتاددن ظ

مكئائتهظأفجألتهظأفحأدتهظدلمب أمئتقف ظ.ظ3دلمشتنكظمةئيفظمنظدلقنصظدلا بظأدش
أهائكظاأعظف نظضظقمكنظدعت ئنهظمنظدلبقأحظدإللكتنأاقفظق  قظع قهظعقحظدلح ألظإلىظدلشد كفظ

Contrat d’accès au réseau ققاحظ هظذلكظدلبقدحظدلدذاظقتدقإلظدلدح ألظإلدىظشد كفظدضاتناقد ظمدنظ
أعمقدلظ ظ مقتادئهظقدأ نظظ4دلائيقفظدل اقفظ ظأهأظأئل ئظمئظق ننظ قنظشد صظدعت دئناظ دعظادأناظشدنكف

                          
ظ .69 ظص2007ظدإلةكاحنقف ظحدنظدلم  أعئ ظدلجئمبقف ظدل  بفظدلألىظ ظ دضاتناق ع نظظدلتبئ حظدإللكتنأاعظ مقنظدلنأمعفميمحظظ1
ظ.39صظ ظ2008عمئن ظحدنظدلثقئ فظل اشنظأدلتألقع ظظ -حندةفظمقئنافظ- ظدلأجقلظ عظعقأحظدلتجئناظدإللكتنأاقفميمحظ أدلظدلم ئلقفظ2
ظ.37 ظصظ.2009إث ئ ظدلميننظدإللكتنأاع ظحدنظدلثقئ فظل اشنظأدلتألقع ظعمئن ظظ لأناسظميمحظع قحد ظ3
ظ. عظدلجلدلنظ EAPAD  مثلظشنكفظدتائض ظدلجلدلنظفأظشنكفظظ4
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مقدحنظدل حمدفظل بمقدلظدلدح ألظإلدىظشد كفظظدضاتناقدد ظمدعظتدأ قنظدلأةدئللظدلادنأنقفظلدذلك ظمدنظفهمأددئظ
 ظكمدئظق تدلنظ1دضتائلظدلذاظقيققظدلدن  ظ دقنظجأدئلظدلكم قدأتنظأدلشد كفظظكجأدئلظدلمدأحنظمدثال نائمجظ

ظدلمشتنكظح عظم  غظمبقنظمنظدلاقأحظكئشتندك.ظ
أقددنظفاددهظقمكددنظتبددحقلظ اددأحظهددذدظدلبقددحظإذدظمددئظأ ددعظتيةددنظ ددعظدل حمددفظ ئاددفظمددعظدلت ددأنظ

 حمدددفظإعدددالنظدلمشدددتنكظأ ددد ظدلتكاألدددأجعظأدلتقادددعظ دددعظهدددذدظدلمجدددئلظ ظأمدددنظثدددنظقجدددبظع دددىظمقدددحنظدل
 .2دلت ئأ ظظ ئيتمئلقفظلقئحاظظدلثمنظ ظأفنظقكأنظلهظظنأنظظدإلعالنظدليقظ عظ ةخظدلبقحظفثائءظتا قذه

 أهمية الدراسة 
مددنظفهددنظفةدد ئبظد تقددئنظدلمأاددأعظهددأظيحدثددفظدلمأاددأعظ ئلاةدد فظل مشددنعظدلجلدلددناظيقددثظلددنظ

كمدددئظفنظدلحألدددفظدلجلدلنقدددفظتةدددبىظظ 2005تادددحنظدلاادددأصظدلما مدددفظلأدددذدظدلمأادددأعظإضظ دددعظةدددافظ
   ىظيثقثفظإلىظتكنقسظدإلحدناظدإللكتنأاقفظمنظ اللظدلبحقحظمدنظدلتجدئنبظكئةدت ندجظأثدئلقظدليئلدفظ
دلمحاقفظأظدليكدئنظدلقادئلقفظ شدكلظإلكتنأادع ظ ادحظدلت  قد ظمدنظدل قنأ ند قدفظ دعظدإلحدناظدلجلدلنقدفظ

فنظقتدددوتىظذلدددكظإضظ أجدددأحظدلكتئ دددفظأدلتأ قدددعظأتةدددأقلظيقدددئاظدلمدددأ اقنظ دددعظهدددذدظدلمجدددئلظ ظأضظقمكدددنظ
ظدإللكتنأاققن ظأهأظمئظةت قاهظدلحندةفظضيقئ.

لقدددددئحاظع دددددىظذلدددددكظ دددددإنظهدددددذدظدلمأادددددأعظ دددددعظت دددددأنظأتيقدددددنظمةدددددتمن ظ أدددددأظمدددددنت  ظفةئةدددددئظ
 ئلتكاألأجقددئ ظدليحقثددفظأمددئظت ددنلهظمددنظأةددئللظيحقثددف ظهددذدظمددئظقددفحاظ ئلاددنأناظإلددىظتبددحقلظفأظتيققددنظ

 ددعظهددذدظدلمجددئلظأةددبعظدل قددهظأدلقاددئءظلمأدك ددفظهددذدظدلت ددأنظدلمتةددئنع ظأ ئلتددئلعظظدلااددأصظدلقئاأاقددفظ
ظقمكنظدعت ئنظهذهظدلحندةفظل افظفألىظ ق ظ عظهذدظدلمجئلظ عظدلجلدلنظ.

 صعوبات الدراسة 
منظفهنظدلابأ ئ ظدلتعظأدجأتاعظفثائءظهذهظدلحندةفظ  فظدلمندجعظدلجلدلنقفظدلتدعظت ن د ظإلدىظ

 دئلمندجعظدلمادنقفظفأظدل ناةدقفظدلتدعظتتمقدلظ دئلأ نا ظكمدئظض قد ظادبأ فظك قدناظهذدظدلمأادأعظمقئنادفظ
 دعظإقجدئحظدليكدئنظدلقادئلقفظدلاددئحناظ دعظهدذدظدلمأادأعظا دندظليحدثتدده ظإضظفادعظيئألد ظتجدئألظهددذهظ

                          
ظ .فشأنظظ6مبأئظلمحاظظدضشتندكشنكفظدتائض ظدلجلدلنظتقحنظجأئلظدلمأحنظمجئائظلكلظمشتنكظجحقحظشنق فظظ1
ظ .88 ظصظظ2008دلقئهنا ظظيمئقفظدلمةتأ كظ عظدلتبئ حظدإللكتنأاع)حندةفظمقئناف( ظحدنظدلكتبظدلقئاأاقف  ظفةئمفظفيمحظ حنظ2
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دلاددددبأ فظ ئضعتمددددئحظع ددددىظدليكددددئنظدلقاددددئلقفظدل ناةددددقفظدلما مددددفظلمةددددولفظيجقددددفظدلكتئ ددددفظأدلتأ قددددعظ
أدليكئنظدلقائلقفظدلمانقفظأدلنحاقفظأدلجلدلنقفظأدل ناةقفظظ قمدئظق دصظدلقأدعدحظدلبئمدفظدإللكتنأاققنظ

ظلإلث ئ ظ ئافظمةولفظيجقفظدلكتئ فظدل  قفظ.

 إشكالية الدراسة 
دا  قددد ظدلحندةدددفظمدددنظإشدددكئلقفظعئمدددفظأهدددعظ:ظهدددلظدلقأدعدددحظدلبئمدددفظلإلث دددئ ظكئ قدددفظلالعتدددند ظ

دلتشنقبئ ظدليحقثفظ دعظهدذدظدلمجدئلظ ئادفظمدئظقبدن ظ دئلتأ قعظ يجقفظدلبقحظدإللكتنأاع ؟ظأظمئظحأنظ
ظأدلكتئ فظدإللكتنأاققنظ؟.

 هج الدراسة:امن
دعتمح ظ عظهذهظدلحندةفظع ىظدلبحقحظمنظدلمائهجظمنظ قاأئ ظدلماأجظدلمقئننظ ظيقثظت ن  ظ

لجلدلدنا ظدلحندةفظ دعظدلبحقدحظمدنظدلمأدادعظإلدىظإجدندءظدلمقئنادفظمدئظ دقنظدلقدئاأنظدلمادناظأدل ناةدعظأد
أهذدظنأ فظ عظدضةت ئحاظمنظدلي ألظدلتعظتأالظإلقأدئظدلمشدنعقنظدلمادناظأدل ناةدعظ دعظدلبحقدحظمدنظ
دلمةدددددئللظأميئألدددددفظدضةدددددت ئحاظماأدددددئظ دددددعظدلجلدلدددددن ظ ئادددددفظ قمدددددئظقتب دددددقظ يجقدددددفظدلكتئ دددددفظأدلتأ قدددددعظ

ظنأاققنظ.تدإللك
عظدلدذاظقبتمدحظع دىظلقئحاظع ىظذلكظ إنظهذهظدلحندةفظظدعتمح ظع ىظدلماأجظدلأا عظدلتي ق د

عئحاظ ائلأئظمنظجحقح ظأهأظمدئظتدنظ بدالظ أا ظدل ئهناظ قحظدلحندةف ظثنظتي قلظعائانهئظأمكأائتأئظأدش
 دددعظهدددذهظدلحندةدددفظمدددنظ ددداللظأاددد ظأةدددئللظإث دددئ ظدلبقدددأحظدإللكتنأاقدددف ظ مدددثالظتدددنظتي قدددلظدلتأ قدددعظ

 دإللكتنأاعظأت قئنظفاأدعهظأفهنظشنأ هظيتىظقكتةبظدليجقفظدلم  قفظ.

 ف الدراسة أهدا
تأددح ظهددذهظدلحندةددفظفةئةددئظإلددىظأاددعظا نقددفظمتكئم ددفظ ددعظدإلث ددئ ظد لكتنأاددع ظأتأاددقإلظفهددنظ
ع ددئءظدلي دألظدلبم قددفظلم ت د ظدلبق ددئ ظأدلمبأ دئ ظدلتددعظ دلثيدند ظدلقئاأاقدفظدلتددعظأ دعظ قأددئظدلمشدنعظأدش

مدنظتجدئنبظدلدحألظتأدجهظت  ققظدلتأ قعظأدلكتئ فظدإللكتدنأاققنظ دعظدن ظدلأد دعظ ظأميئألدفظدضةدت ئحاظ
ظدل نإظ عظهذدظدلمجئلظ ئافظظدلتجن فظدل ناةقفظأدلمانقفظ.
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 خطة البحث: 
تنتق ددئظع ددىظمددئظةدد قظ ددإنظدلحندةددفظةددأ ظتاقةددنظإلددىظ ددئ قن ظأكددلظ ددئبظ ددعظ ادد قن ظيقددثظ
ةددات نقظ ددعظدل ددئبظدلألظإلددىظإث ددئ ظدلبقددأحظدإللكتنأاقددفظ ددعظ ددلظدلت ددأنظدلتكاألددأجع ظأقاقةددنظإلددىظ

دلألظةدددقبئلجظ دددنقظإث دددئ ظدلبقدددحظدإللكتنأادددعظ دددعظ دددلظ أدعدددحظدإلث دددئ ظدلتق قحقدددفظ اددد قن ظدل ادددلظ
 أدل الظدلثئاعظدضعتند ظدلتشنقبعظ ئلكتئ فظدإللكتنأاقف

فمدددئظدل دددئبظدلثدددئاعظ ةدددقبئلجظيجقدددفظدلتأ قدددعظدإللكتنأادددعظ ئعت دددئنهظفهدددنظأةدددق فظإلث دددئ ظدلبقدددأحظ
 نقظإلىظمكئافظدلتأ قعظ دعظدإلث دئ  ظيقدثظدإللكتنأاقف ظأققةنظ حأنهظإلىظ ا قن ظدل الظدلألظةقت

كئنظمنظدلأدجبظ عظ حدقفظدلمنظمبئلجفظ كدناظدلتأ قدعظدل  دعظ ئعت دئنظفنظدلتأ قدعظدإللكتنأادعظمدئظهدأظ
إضظدمتحدحظله ظأ عظدل الظدلثئاعظت ن ائظإلىظدلتأ قدعظدإللكتنأادعظأمقتادقئ ظدلمدئنظدلقدئاأاعظفأظمدئظ

 مافظ؟آدإللكتنأاعظأةق فظإث ئ ظهعظدلامئائ ظدلقئاأاقفظلجبلظدلتأ قعظ
 



 

 الباب األول
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 التكنولوجيإثبات العقود اإللكترونية في ظل التطور  :األوللباب ا
يعتبررر العقررد  فرري ولتنررا الرررااأل ظررأل لاررو األنظظررة القانونيررة الترري ااتظررت ب ررا الدرا ررات 

التزاظررات األطرررام الظتعالرردهف بررل اررو القررانوأل القانونيررةف ف ررو نظرراو ظتكاظررل ي رردد بوجرر  الدلررة 
نف رر  وفقررا للظقولررة ال"رر يره رالعقررد "ررريعة الظتعالررديألرف ف ررو األ رراا الرر   يرتكررز  ليرر  النظرراو 

 الرل ظالي ال   يعتظد  لى ال رية الفردية ويقد  ا.
يقر بأأل العقد ظا او فري  قيقرة األظرر إن انعكراا أل راليب  1ل ا نجد  بعضا ظأل الفق 

ف لرر ا كرراأل نبررد لأل راررا بالتقنيررات ال ررا ده فرري ظ يط رراوالتوزيررا انلتدرراد  وظررد  تأث  إلنتررا ا
 .ي تجيب النظاو التعالد  لكل تطور التداد  لو تقني في ا ا الظجال 

ف فظ ررر نرروي جديررد نعكرراا ظبا"ررر  لررى النظرراو التعالررد ا التكنولرروجيلقررد كرراأل للتطررور 
الت ررديات التري واج ررت ارر ا النروي الجديررد ظررأل التعالرردات ي رظى بررالعقود اإللكترونيررةف وظرأل لاررو 

ارو كيفيرة إثباتر ف وارل يجرب درياعة لوا رد لانونيرة جديرده  ترى يرتظكأل األ"ر ا  ظرأل إثبررات 
  قول و بوا طة العقود اإللكترونية ؟

انكتفررا  فقررط  - ادررة القضررا  الفرن رري–فرري بدايررة األظررر  رراول الفقرر  وظعرر  القضررا  
ثبات العقرد اإللكترونريف فنجرد العديرد ظرن و يرر  لأل لوا رد اإلثبرات التقليديرة بالقوا د التقليدية إل

تعتبررررر كافيررررة إلثبررررات العقررررود اإللكترونيررررة ون  اجررررة لنررررا لدررررياعة ندررررو  جديررررده فرررري ارررر ا 
 .2الظجال

رام ب جيرررة و رررا ل اإلثبرررات ف ررراول لدررر اب اررر ا الررررل  ان رررتعانة بانتفالرررات ل  تررر
 البنكية التي تتو بيأل البنك والعظيل. ادة  يلة في الظعاظ ت ف وتو األ   ب  ه الو ال ديثة

                                  
لنظر في ا ا الظعنى: ظ ظد   أل لا وف التعالد  أل بعد رلرا ه ت ليلية في التجربة الفرن ية ظا إ"اره لقوا د القانوأل األوروبيرف دار  1

 .5ف بدوأل  نة ن"رف   اإل كندريةالجاظعة الجديده للن"رف 
ظدنية والظدرفية درا ة ظقارنةف دار الثقافة للن"ر التفاديل لنظر : يو م ل ظد نوافلة ف اإلثبات اإللكتروني في الظواد ال ظأللظزيد  2

 وظا بعداا . 220ف   2012والتوزياف  ظاألف 
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زيرراده  لررى  لررك تررو التركيررز  لررى لوا ررد اإلثبررات الرروارده فرري القررانوأل الظرردني لو لررانوأل 
ل  ترررام ب جيررة و ررا ل  اإلثبرراتف و ريررة اإلثبررات الظندررو   لي ررا فرري القررانوأل التجررار 

 اإلثبات ال ديثة.
إللكترونيررة وا تظرراد العديررد ظررأل األفررراد  لي ررا كطريقررة لتلبيررة ظررا تزايررد ا ررتعظال العقررود ا

العديررد ظرررأل ال اجيررراتف لدررب ت القوا رررد التقليديرررة ن تلبرري  اجرررة األفرررراد الظتزايررده فررري إثبرررات 
العقررررود اإللكترونيررررةف فكرررراأل ظررررأل الضرررررور  تررررد ل ت"ررررريعات  رررروا   لررررى الظ ررررتو  الرررردولي لو 

 الدا لي لتنظيو ا ه الظ ألة.
و ررا ل اإلثبرراتف فظ ررر ظررا   ررالعديررد ظررأل القوا ررد الظنظظررة للعقررودف وظررأل لاظفررتو تعررديل ا

 يعرم باإلثبات اإللكتروني.
 لى ا ا األ اا تو تق يو الباب األول إلرى فدرليألف  يرن  رنعال  فري الفدرل األول 

ب يرن  رنبيأل ظرد  لردره ار ه  طرر  إثبرات العقرد اإللكترونري فري ظرل لوا رد اإلثبرات التقليديرةف
القوا ررد  لررى إثبررات العقررود اإللكترونيررةف  ادررة إ ا  لظنررا لأل لوا ررد اإلثبررات التقليديررة ن"ررأت 

 .وتر ر ت في  بي ة ظ تلفة تظاظا  أل البي ة اإللكترونية 
كظا  نعال  في الفدل الثاني ان ترام الت"ريعي بالكتابة اإللكترونية وظرا ترترب  لير  

ف وظ رررور ظرررا يعررررم برررالظ ررات اإللكترونيرررةف  ررروا  كانرررت ظ رررررات ر رررظية ظرررأل نترررا   ااظرررة
ف  يررن لدررب ت الكتابررة انلكترونيررة  ظوظررا جررز ا ظررأل إلكترونيررة لو ظ ررررات  رفيررة إلكترونيررة

العديد ظأل الت"ريعات  روا  الوطنيرة ظن را  ياه األفراد واألظو  ين كاأل بدي يا لأل تعترم ب ا  
 . لو الدولية
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 األول: إثبات العقود اإللكترونية بواسطة قواعد اإلثبات التقليديةالفصل 

كاأل ظ ور العقود اإللكترونية في ظل لوا د إثبات ن تنا ب طبيعت را ال ظاديرةف فنرت  
 نر  فري البدايرة الت رالل ارل ار ه العقرود الجديرده ن تظرا بالظبرادإل العاظرة لاثبرات الظتعرارم 

 لررى ارر ا ف ديررةف واررل يجررب إ رراده النظررر فرري ارر ه الظبررادإل ؟ لي ررا فرري لوا ررد اإلثبررات التقلي
العقررود اإللكترونيررة ظررا الظبررادإل العاظررة  ترر لواأل رراا  رروم نعررال  فرري الظب ررن األول ظررد  

 لاثبات.
ظرا ظبرادإل  ت لظ رافري ظرد  كظا لأل دعوبة إثبات العقود اإللكترونية ن تن در فقط 

ف فظرررأل لانونرررا لي رررا اإلثبرررات الظندرررو  ظرررا طرررر   ت لظ ررراف برررل ت"رررظل كررر لك  ررردو اإلثبرررات
ف ولأل اررر ه الكتابرررة كانرررت ظرتبطرررة ب"ررركل ابرررة تعتبرررر ظرررأل للرررو  و رررا ل اإلثبررراتالظعلررروو لأل الكت

 ف فلو يكأل الظ"ري ب اجة إلى  أل لوانيأل في ا ا الظجال . ي بالد اظة الورليةبدي
اظررة الورليررة لأل العقررود اإللكترونيررة ن تعتظررد فرري وجوداررا  لررى الد   ليرر  الظتعررارمظررأل 

بل ترتكز  لى الد ا و اإللكترونيةف واو ظا لد  إلى الت الل ال يظكأل تكييم لوا د اإلثبرات 
 ثبات العقود اإللكترونية ؟ن تيعاب  إ لتقليديةا

 رروم ن رراول فرري الظب ررن الثرراني لأل نتطررر  إلررى ج ررود  تالت ررالن هلاجابررة  لررى ارر 
الفقرر  والقضررا  فرري ظ رراونت و ال ثيثررة لتكييررم لوا ررد اإلثبررات التقليديررة ظررا العقررود اإللكترونيررةف 

 . ؟وال بالفعل ن أل ب اجة إلى ندو  لانونية  ادة نثبت ب ا العقود اإللكترونية
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 ظل قواعد اإلثبات التقليدية المبحث األول: االعتداد بالعقود اإللكترونية في

 التكنولرروجيتعتبررر العقررود اإللكترونيررة ظررأل العقررود ال ديثررة الترري ظ رررت نتيجررة التطررور 
ال ادررل فرري  الظنررا الظعادرررف ولررو ي ررتو رجررال القررانوأل  ظوظررا ب رر ا النرروي ظررأل العقررود إن بعررد 

اد ف وظرررررا ترترررررب  نررررر  ظرررررأل ظ رررررور ظعررررراظ ت جديرررررده فررررري  يررررراه األفرررررر اننترنرررررتظ رررررور "ررررربكة 
ف واررري تلرررك الظعررراظ ت التررري ترررتو ب"ررركل ظرررا يعررررم بالظعررراظ ت اإللكترونيرررة والظجتظعرررات لو

 إلكتروني وفي  الو عير ظاد  لو ظلظوا .
ف ولارو لكترونيرة ين لدب ت ظعظو ا ه الظعاظ ت ن تتو إن  أل طري  إبراو  قرود إ

ل إأل انراك ظرأل األ"ر ا  ف بربدرفة  اظرةإ"كالية تواج  العقود اإللكترونية اي كيفية إثبات را 
ظررأل يت ررا ل اررل ارر ه العقررود تتنا ررب ظررا الظبررادإل العاظررة لاثبررات ؟  ادررة إ ا ظررا  لظنررا لأل 
القوا د العاظة لاثبات ظ رت في  رالو ظراد  ظلظروا وتعطري للكتابرة الورليرة ال جيرة األكبرر 

نيرةف لو يجرب  كا الكتابة اإللكترونيرة التري ترتو فري  رالو افتراضري وتن"رأ فرو  د را و  إلكترو 
تعررديل ارر ه الظبررادإل  تررى تنا ررب العقررود اإللكترونيررة ؟ كررل ارر ه الت ررالنت  ررن اول اإلجابررة 

ظرررد  تررر لو العقرررد اإللكترونررري ظرررا الظبرررادإل العاظرررة ت رررت  نرررواأل    لي رررا فررري الظطلرررب األول
 لاثبات .

 الظطلررب الثرراني ت ديررد و ررا ل اإلثبررات فرري البي ررة الورليررة واررل يظكررأل لنررا  ررن اول فرري 
إثبررات العقررود اإللكترونيررة بوا ررطة ارر ه الو ررا ل  لررى الرررعو ظررأل ان ررت م الجرروار  الظوجررود 

 بين ظا .

 العقد اإللكتروني مع المبادئ العامة لإلثبات  تالؤمالمطلب األول: مدى 
ت"رررركل لوا ررررد اإلثبررررات لاظيررررة كبررررر  فرررري ل  نظرررراو لررررانونيف لرررر لك  نيررررت برررر  ظ تلررررم 

 اظة يجب لأل يتبع ا كل "    تى يثبت  ق .ب ين وضعت ظبادإل   الت"ريعاتف



 الباب األول: إثبات العقود اإللكترونية في ظل التطور التكنولوجي
 

16 
 

لأل  كظرا تركت ا ه الظ ظرة للفقر فو  لت"ريعات لو تعرم ظدطلح اإلثباتلأل ا ه ا إن 
 رن اول لأل ف درياعت ا لقوا رد اإلثبرات ا ه الت"رريعات لرد انق رظت إلرى ثر ن اتجاارات لثنرا 

جااررات تررت  و ظررا ظولررم الظ"ررري الجزا ررر  ظررأل ارر ه انتجاارراتف واررل كررل ارر ه انت نعرررم 
ت ررت  نررواأل نظرررره  ر  إليررر  بالتفدرريل فرري الفرررري األولاإلثبررات اإللكترونرري ؟ف وارررو ظررا  ررنتط

  اظة في اإلثبات .
ا ف وظررأل لاظ ررفرري ظجظلرر  للقوا ررد العاظررة لاثبرراتأل إثبررات العقررود اإللكترونيررة ي ضررا إ 

اإلثبرات فري العقرود ف ف رن  ظ ظرأل  ر ل درا رتنا لأل ظ رل  لى اإلط   ت ديد ظ ل اإلثبات
ف وبالتررالي ظتررى  رررا النررزاي ليديررةاإللكترونيررة ن ي تلررم  لررى ظ ررل اإلثبررات فرري العقررود التق

 لرررى القاضررري فبنررر  يجرررب  ليررر  ان رررتعانة بالقوا رررد العاظرررة لاثبرررات للتأكرررد ظرررأل دررر ة ظ رررل 
 .ندر   بالتفديل في الفري الثاني اإلثبات واو ظا  

ي ظجال العقود اإللكترونية ظا يعررم بظ رألة ت ديرد التي تطرح ف اإل"كانتوظأل بيأل  
ظررررد ي وفرررر  القوا ررررد العاظررررة  ررررب  اإلثبررررات لو  لررررى ظررررأل يقررررا  ررررب  اإلثبررررات اررررل  لررررى ال

ثبرات إلعقرد اإللكترونري  روم ت رول  رب  التي ين"رأ في را ا لأل البي ة اإللكترونية ؟ف لولاثبات
 الفري الثالن .واو ظا  نعالج  في  ؟الظد ي إلى الظد ى  لي  ظأل  العقد

 الفرع األول: نظرة عامة في اإلثبات
ثرررو لاظيتررر  ول يررررا   رررنتطر  فررري اررر ا الفرررري إلرررى  رررده ظ رررا ل لول رررا تعريرررم اإلثبرررات 

 .ظ ااب اإلثبات

 أوال : تعريف اإلثبات 
نجرررررد لأل الفقررررر  لرررررد اارررررتو بوضرررررا  رررررده تعريفرررررات لظدرررررطلح اإلثبررررراتف فعرفررررر  الررررربعا 
بأن :''إلاظة الردليل لظراو القضرا  برالطر  التري  ردداا القرانوأل  لرى وجرود والعرة لانونيرة ترتبرت 
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ف  رفرر  فقيرر  ل ررر بأنرر  :''تأكيررد  رر  ظتنرررازي فيرر  لرر  لثررر لررانوني بالرردليل الرر   لبا ررر  1لثاراررا''
 .2ك ال  ''القانوأل إلثبات  ل

اإلثبرررات برررالظعنى القرررانوني ارررو إلاظرررة الررردليل لظررراو القضرررا   لرررى وجرررود والعرررة لانونيرررةف 
وبرررالقيود التررري ر ررظ ا  لرررى وجرررود والعرررة لانونيرررة  و لررك بالكيفيرررة والطرررر  التررري  رردداا القرررانوأل

ة ف واناك ل ر  رف  بأنر :'' إلاظرة ال جرة والردليل والبراراأل لظراو الج رة الظ تدر3ظتنازي  لي ار
 لى الوالعة الظن" ة لل    وا  كانت والعة ظادية لو تدرفاف و لك بالكيفية والطر  الظ ردده 

وبعررا الفقرر  الفرن رري  رفرر  بأنرر : رارري كررل و رريلة ت ررتعظل إللنرراي القاضرري ب قيقررة  ف4لانونررا''
ضررع  الفقرر  لاثبرراتف ظررا ا ررت م ي ررير فرري و ار التعريررم الرر   ارر ا اررو جررو ف 5والعررة ظعينررة ر

 دياعت .
 األظور التالية :  اتن ت ل  ظأل ا ا التعريف

إأل الظقدررود باإلثبررات فرري ارر ه الدرا ررة اررو اإلثبررات القضررا ي الرر   يررتو  ررأل طريرر   -
تقديو الدليل لظاو القضرا ف وارو ي تلرم  رأل اإلثبرات برالظعنى العراو الر   يعتبرر  اليرا ظرأل كرل 

 ليدف كاإلثبات العلظي لو التاري ي.
ف ولريا  لرى ال ر  الظتنرازي  ولر ف ظاديرةنبد لأل يندب اإلثبات  لرى وجرود والعرة  -

ونقدرررد بالوالعرررة القانونيرررة اررري الوالعرررة برررالظعنى العررراو التررري يرترررب القرررانوأل  لي رررا لثررررا ظعينررراف 
 .6كالعظل عير ظ"روي ترتب إلزاو فا ل  بالتعويا لو تدرفا لانونيا كعقد البيا

                                  
لثار انلتزاوف  –رنظرية انلتزاو بوج   اورف اإلثبات  الو يط في "رح القانوأل الظدني الجديدف الجز  الثاني بد الرزا  ل ظد ال ن ور ف  1

 .14 ف   2000لبناأل ف  ف ال قوليةف بيروت الطبعة الثالثة الجديدهف ظن"ورات ال لبي
 .14ف   2008ل ظد ن"أتف ر الة اإلثبات ف الجز  األولف دوأل دار ن"ر ف   2
نبيل دقر ونزي ة ظكار ف الو يط في القوا د اإلجرا ية والظوضو ية لاثبات في الظواد الظدنيةف دار ال د ف  يأل ظيلةف الجزا رف   3

  .7ف   2009
 .266ف   2014 ظزه  "ابف ظد ل إلى العلوو القانونية ونظرية ال  ف دار بلقياف دار البيضا ف الجزا رف   4

5
 Grynbaum (L) et autres , Droit des activités numériques, Dalloz, Paris, 1

er 
édition, 2014, p.7. 

  ثظانية  يفيف اإلثبات في الظواد الظدنية ودور القاضي في  ردرا ة ظقارنة رف ظاج تير في القانوأل العاو الظعظ ف كلية ال قو  6
 . 10ف   2014ف والعلوو ال يا يةف جاظعة تلظ األ
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لقانونيررة الترري يندررب  لي ررا اإلثبررات ل ا ررا لل رر  الظررد ى يجررب لأل تكرروأل الوالعررة ا -
لأل يكررروأل و  فإلنررراي القاضررري بالن ررربة ل ررر ا ال ررر بررر ف ب يرررن يكررروأل ظرررأل "رررأن ا لأل ترررلد  إلرررى 

اإلثبررات بطررر  ظ رردده ر ررظ ا القررانوألف واررو ظررا يررلد  إلررى لأل ال قيقررة القضررا ية لررد ن تتفرر  
 .1 تظا ظا ال قيقة الوالعية

 ثانيا: أهمية اإلثبات
 ف فكرل "ر   لراداثبراتالكبرر  لاظيرة األ ات ال رابقة ا ظرأل  ر ل التعريفريتضرح لنر  
فري  را ة القضرا ف لأل يتو ار ا اإلثبرات يرتب القانوأل  لي ا لثراف يجب ظعينة والعة  لأل يثبت 
ن فبأل زياده  لى  لك فبن  ن يجوز لان األ لأل يقتضري ف ال   والعدو  وا  في ا ه ال الة وا 

فرر  ليظررة  ظليررة ن لأل يقرريو العدالررة بنف رر   تررى ن ت ررود الفوضررى فرري الظجتظرراف  قرر  بنف رر  و 
ف فاإلثبرررات ي ررري ال ررر  2برررالطر  القانونيرررة لظررراو ال ي رررات القضرررا يةلل ررر  إن ببثباتررر  لضرررا يا 
 .3ويجعل  ظفيدا واو لوه ال  
القررانوأل الظرردني الظدررر  ظررا يلرري:  الظرر كره اإليضررا ية لظ"ررروي ن فرري ارر ا الظعنررى ترر

ف لانونيرا كراأل ار ا ال رادن لو لر  الظبردلال   يتجرد ظأل ليظت  ظرا لرو يقرو الردليل  لرى ال رادن ر
 .4رلواو  ياه ال   وظعقد النفا ظن ظادياف والوالا لأل الدليل او 

يتضح لنا جليرا األاظيرة البال رة لاثبرات ف رو الو ريلة العظليرة التري يعتظرد  لي را األفرراد 
الولررا ا القانونيررةف واألداه الضرررورية الترري يعررول  لي ررا القاضرري  لدرريانة  قررول و الظترتبررة  لررى

عررد ركنررا ظررأل ين  اإلثبررات إن لألفرري الت قرر  ظررأل تلررك الولررا اف  لررى الرررعو ظررأل ارر ه األاظيررة 
 و يلة إثبات  .  ظ ظا كانتيكوأل ظوجودا بظجرد توافر "روط  لركاأل ال   ال   

                                  
 . 15 بد الرزا  ل ظد ال ن ور ف الظرجا ال اب  ف     1
 .266 ظزه  "ابف الظرجا ال اب ف    2
  .20 ثظانية  يفيف الظرجا ال اب ف   3
ولد تو إل ا  ندو  اإلثبات ظأل القانوأل الظدني الظدر  ببددار  349   3ظجظو ة األ ظال الت ضيرية للقانوأل الظدني    4

  . 1968ل نة  25لانوأل اإلثبات رلو 



 الباب األول: إثبات العقود اإللكترونية في ظل التطور التكنولوجي
 

19 
 

لأل الظ"رررري الجزا رررر  لرررو ي دررر  لانونرررا ظنفرررردا لاثبرررات ظثلظرررا فعرررل الظ"رررري  ي  رررظ
ظتفرلررة  لرررى  ررده لرروانيألف فنجررد ظررث  القوا ررد الظوضرررو ية الظدررر ف بررل كانررت ارر ه القوا ررد 

بينظرررا القوا رررد اإلجرا يرررة ظندرررو   لي رررا فررري لرررانوأل  1ظعظظ رررا ظوجرررود فررري القرررانوأل الظررردني
 . 2اإلجرا ات الظدنية واإلدارية

  لثا: مذاهب اإلثباتثا
نراك ظررا ف ف ا رد اإلثبررات لرد تبنرت ثرر ن ظر اابأل ت"رريعات الردول  نررد درياعت ا لقو إ 

يعرررررم بالظرررر اب ال ررررر الرررر   يترررررك ال ريررررة الظطلقررررة لىفررررراد إلثبررررات  قررررول وف ول ررررر ي ررررظى 
الرر   تكرروأل فيرر  و ررا ل اإلثبررات ظ رردده بظوجررب القررانوأل ون يجرروز لىفررراد إن الظقيررد  بالظرر اب

لط الر   يروازأل ظرا بريأل الظر ابيأل ال ررابقيألف لظ رتانراك ظرا يعررم بالظر اب اف ول يررا  ر  ب رااأل
 :ظن ا ظولم الظ"ري الجزا ر    ين  ندرا بالتفديل كل ظ ابف و

: وفيررر  ن ي ررردد القرررانوأل طرلرررا ظ ررردده لاثبررراتف ويكررروأل ال دررروو  المذذذذهب الحذذذر -1
لناي القاضيف ويكوأل للقاضي في ار ا الظر اب ل رارا في ا تيار األدلة التي يرون ا ظنا بة إل

 دور إيجابيف فل   لطة إكظال ظا نق  ظأل لدلة ال دوو ولأل يقضي بعظل  ال" دي .
رب كثيرررا ظررا برريأل ال قيقررة القضررا ية وال قيقررة الوالعيررةف تررواررو ظررا يجعررل ارر ا الظرر اب يق

فررري ظوضررروي  ل قرررا   الوالعيرررةظظرررا يرررلد  بالقاضررري إلرررى إدررردار  كرررو ظطررراب  بدرجرررة كبيرررره ل
 .النزاي

عيررر لنرر  يعرراب  لررى ارر ا الظرر اب لنرر  ن ي قرر  ان ررتقرار فرري التعاظررل نظرررا ن ررت م 
التقدير ظأل لاضي إلى ل رف ل  لأل نفا القضية لد يددر في را لاضريا  كظرا ظعينرا بينظرا لرد 

 يددر في ا لاضيا ل ر  كظا ظ الفا.

                                  
 .ظن  350إلى الظاده  323ظأل الظاده نجد لأل القوا د الظوضو ية لاثبات لد ن   لي ا الظ"ري الجزا ر  في القانوأل الظدني  1
رفي  ت ت  نواألفي الباب الرابا لقد ن  الظ"ري الجزا ر   لى القوا د اإلجرا ية لاثبات في لانوأل اإلجرا ات الظدنية واإلدارية   2

 . ظن  193إلى  70 ادهظو ا ل اإلثباتر ظأل ال
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  والررت كو  تررى يظكررأل لرر  لرر ا ا"ررترط بعررا الفقرر  لأل يبتعررد القاضرري  ررأل الجررور وال ررو 
ف وكررر لك فررربأل اررر ا النظررراو يطلررر  ظرررأل  ريرررة 1ال قيقرررة القضرررا ية تقريرررب ال قيقرررة الوالعيرررة  رررأل

القاضرري دوأل ل  ليررودف ون يظكررأل لل درروو فرري الررد و   التأكررد ظظررا إ ا كرراأل ببظكرران و إلنرراي 
"رريعات لقد ا تن  ا ا الظر اب بعرا التف 2القاضي و لك لعدو وجود و ا ل ظ دده يلتزو ب ا

 كالقانوأل األلظاني وال وي ر  والقانوأل اننجليز  واألظريكي.
اإلثبرررات اإللكترونررري ظرررا نا رررب ب"ررركل كبيرررر تي ظوظرررا كظبررردل  ررراو أل الظررر اب ال رررر إ

يترررك الظجررال وا رررعا للقاضرري فرري األ رر  بو رررا ل   نرراإللكترونيرررةف أل و دودررا إثبررات العقررود
لظ نري وولرا ا القضرية التري اإلثبات ال ديثة لو ا تبعاداا كلياف ون يقيرده فري  لرك إن ضرظيره ا

يعتررررم  بو رررا ل اإلثبرررات  لأل القاضررري ن ينتظرررر دررردور الندرررو  القانونيرررة  ترررى ف ولظاظررر 
ف يلرة لدرياعت  ويدربح  رار  الظفعرولو ف  ادة إ ا ظرا  لظنرا لأل القرانوأل يأ ر  فترره طال ديثة
تكرروأل لىفرراد ال ريررة الظطلقرة فرري انتفرا   لررى ان رتعانة بو ررا ل اإلثبرات دوأل انتظررار ول يررا 

 . 3الندو  القانونية التي تقر بد ة ا ه انتفالات
 لرررى الررررعو ظرررأل كرررل اررر ه الظزايرررا التررري يوفرارررا الظررر اب ال رررر فررري اإلثبرررات اإللكترونررري 

ثبات الع قود اإللكترونية  دوداف إن لن  ن يجب ترك ال رية الظطلقرة للقاضري فري  ظوظا وا 
قاضررري لأل يتع رررم فرررري األ ررر  بو رررا ل اإلثبرررات ال ديثررررةف  ادرررة إ ا ظرررا  لظنرررا لنرررر  يظكرررأل لل

ضية ظعينة ويتضح فيظا بعرد لأل ف وبالتالي لد يأ   بو يلة إثبات  ديثة في لا تعظال  لطات 
لو لأل ي ررتبعد و رريلة إثبررات ظعينررة ثررو يتضررح بعررد  لررك لأل  فالو رريلة لي ررت ل ررا ل   جيررة  هارر

 . ا ه الو يلة ل ا ال جية الكاظلة في اإلثبات 

                                  
و ظ ظد دبر   عدف الواضح في "رح القانوأل الظدني ر اإلثبات في الظواد الظدنية  28 بد الرزا  ال ن ور ف الظرجا ال اب ف    1

  . 9ف   2009ف دار ال د ف  يأل ظليلة الجزا رف  والتجارية
وف كلية ال قو  والعلوو الظدنية واإلداريةف ظاج تير في القانوأل العا وايبة بلباليف اإلثبات في الظواد اإلدارية في لانوأل اإلجرا ات  2

 .13ف  2010ف جاظعة تلظ األف ال يا ية
 وظا يلي ا ظأل ا ه الر الة.  48لظزيد ظأل التفاديل  ول اتفالات اإلثبات لنظر:    3
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كظررا لأل إطرر    ريررة األفررراد فرري األ رر  بو ررا ل اإلثبررات ال ديثررة  ررأل طريرر  انتفالررات 
 ف ال   ن تكوأل ل  ل   ظاية في ا ا الظجال. "كل  طرا كبيرا  لى الطرم الضعيمي

إأل ا ا الظ اب ي دد طر  اإلثبات وليظرة كرل ظن را فري القرانوألف المقيد:  المذهب -2
ف فرر  أل للقاضرري فرري ارر ه ال الررة دور  ررلبيفرر  يكرروأل لل درروو لو القاضرري إن إتبا  رراف فيكررو 

 .1يقضي بعلظ  ال" دي ون لأل ي ااو في جظا األدلة
الثقرة وانطظ نراأل  كظا يبعرن فيتظيز  الظ اب الظقيد بأن  ي ق  ان تقرار في التعاظل  

في نفروا ال دروو نظررا لظرا يتظيرز بر  ظرأل دلرة   رابية تكفرل ثبرات التعاظرلف لكرأل يل ر   لير  
لنرر  ينررزي ظررأل يررد القاضرري كررل و رريلة للودررول لل قيقررة الوالعيررة إ ا كرراأل الودررول إلي ررا ب يررر 

 طر  اإلثبات التي  دداا القانوأل.
ف فأوجرررب اإلثبرررات  اده ال"ررر ودفررري ظجرررال "ررر  ابب ررر ا الظررر اإل ررر ظي  الفقررر  لقرررد ل ررر 

ب"ررااديأل ون يكتفرري ب"رر اده وا ررد إن فرري  ررانت ا ررتثنا يةف وا  ا ترروافر ندرراب ال"رر اده وجررب 
ف ويظترد ار ا النظراو إلرى القرانوأل الروظراني 2األ   ب ا دوأل لأل تكوأل للقاضي  ريرة فري التقردير

لظ ررت دظة ظررأل طرررم القررديو فقررد كانررت  ررلطة القاضرري ظقيررده بظررا جررا  فرري الررد و  باأللفرراظ ا
   .3الظتعالديأل
ثبررات العقررود اإللكترونيررةارر ا إأل   الظرر اب ن يتنا ررب ظررا اإلثبررات اإللكترونرري  ظوظررا وا 
أل و ررررا ل اإلثبررررات انلكترونرررري تتظيررررز ب ررررر ة التطررررور والت يرررررف فالتكنولوجيررررات أل دودرررراف 

ن يتنا رب ظرا وارو ظرا ال ديثة عالبا ظا تطلعنا  لى لظور ظ ت دثة لو تكأل ظوجوده ظأل لبلف 
 .جظود القا ده القانونية

                                  
1
 F.jacques et autres .Droit civil les obligations ,8

e
éd, sirey, Paris, 2013,p.11. 

  . 29 بد الرزا  ال ن ور ف الظرجا ال اب ف    2
 .18نبيل دقر ونزي ة ظكار ف الظرجا ال اب ف    3
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بأل القاضي في الظ اب الظقيد ن تكوأل ل  ل   لطة في تقردير ليظرة زياده  لى  لكف ف
ا ف وبالترالي فبنر  ن ي رتطيا األ ر  بو را ل اإلثبرات ال ديثرة ظرالظطرو رة لظاظر  و ا ل اإلثبات

أل كانرت ار ه الو را ل در ي ة فلو تكأل ظندو   لي ا في القانوأل ن يجروز ف ول يررا  ترى وا 
لأل يتفقرروا  لررى ان ررتعانة بو ررا ل اإلثبررات ال ديثررة  ب رر ا الظرر ابلىفررراد فرري الرردول الترري تأ رر  

ات ف ظراداو لأل ار ه انتفالر ريرة األفرراد ظألظا يعتبر تقييد  إ ا لو ين  القانوأل  لى  لكف واو
 ن تظا بالظدل ة العاظة.

ال رررر والظقيررردف فيأ ررر   يأل: إأل اررر ا الظررر اب يجظرررا بررريأل الظررر ابالمخذذذتلطالمذذذذهب  – 3
ف ف ررو ظررث  يأ رر   بظبرردل  يرراد القاضرري وي رردد األدلررة بظوجررب القررانوألف الظرر ابيأل بظزايررا كرر  

وفرري نفررا الولررت ي فررم ظررأل  ؛وبرر لك ي قرر  ان ررتقرار فرري الظعرراظ ت ويجنررب ت كررو القاضرري
طة وا ررعة فرري تقرردير بعررا األدلررة الترري ل ررا لرروه ظ رراوإل اإلثبررات الظقيررد بب طررا  القاضرري  ررل

ظ رررردوده فرررري اإلثبررررات ك"رررر اده ال"رررر ودف في ررررتطيا القاضرررري لأل يأ رررر  ب ررررا لو ي ررررتبعدااف كظررررا 
 .1ي تطيا ت ليب القلة  لى الكثره في  الة ا ت م ال" ودف ول  ك لك توجي  اليظيأل الظتظظة

يقة الوالعيةف كظرا لنر  يتفراوت لتقريب ظا بيأل ال قيقة القضا ية وال قا ا الظ اب  ي عى
ف فنجرد ل ظرأل القيرود وانراك ظرأل ي"ردد في راظأل نظاو لانوني إلى ل رف ف ناك ظأل النظو ظرأل تقلر

ظث   لأل الظ"ري الجزا رر  والظدرر  والفرن ري لرد تبنروا ار ا الظر ابف فرأطلقوا   ريرة اإلثبرات 
 30  فرررري الظرررراده الرررر   نرررر   ليرررر  ظررررث  الظ"ررررري الجزا ررررر ف فرررري ظجررررال الظعرررراظ ت التجاريررررة

الترررري تررررن  :''...باإلثبررررات بالبينررررة لو بررررأ  و رررريلة ل ررررر  إ ا رلت الظ كظررررة وجرررروب   .ت. 
 ل رنة 17 رلرو الجديرد التجراره لرانوأل ظرأل1/ 69 الظراده الظدرر  الت"ريا فيف ويقابل ا  لبول ا''

                                  
ي للقاضي لأل يوج  اليظيأل تلقا يا إلى ل  ظأل ال دظيأل ليبني  لى  لك  كظ  فر .و.  بقول ا :  348/1واو ظا تن   لي  الظاده  1

 ر.ظوضوي الد و  لو في ظا ي كو ب 
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 اإلثبرات طرر  بكافرة ليظت را كانت ليا التجارية انلتزاظات إثبات يجوز''   : تن  التي 1999
 . 1ظأل القانوأل التجار  الفرن ي 110ف و تقابل  الظاده '' لك عير  لى القانوأل ين  لو ظا

 2 .إ.و.إ 73باإلضررررافة إلررررى  لررررك للررررر الظ"ررررري الجزا ررررر   ريررررة اإلثبررررات فرررري الظرررراده 
للظ كظة لأل تد وا ال ير لثنا   ير الد و  إللزاظ  بتقديو ورلة لو  رند ت رت يرده فري األ روال 

 لي ررا فرري القررانوأل وكرر لك يجرروز ل ررا ظررأل تلقررا  لو بنررا   لررى طلررب ال درروو لأل  الظندررو 
 تقرر جلب الظ ررات ظأل الدوا ر الر ظية إ ا تع ر  لك  لى ال دوو.

إن لأل ارر ه الت"ررريعات لررد ليرردت األفررراد فرري إثبررات بعررا الظعرراظ تف  يررن ا"ررترطت 
لعة  لى العقار واو ظرا يرن   لير  ظث  الكتابة الر ظية كو يلة و يده إلثبات التدرفات الوا

 . و .   التي تن  :''زياده  لى العقرود  1ظكرر  324درا ة الظ"ري الجزا ر  في الظاده 
التي يأظر القانوأل بب ضا  ا لل"كل الر ظيف يجرب ت رت طا لرة الربط أل ت ريرر العقرود التري 

... فررري "ررركل تتضرررظأل نقرررل ظلكيرررة  قرررار  لو  قرررو   قاريرررة لو ظ ررر ت تجاريرررة لو درررنا ية 
ر ظي ... ''ف واو ظا للره كر لك  لضرا  الظ كظرة العليرا بقولر  :'' ظرأل الظقررر لانونرا لنر  زيراده 
 لى العقود التي يأظر القانوأل بب ضا  ا لل"كل الر رظيف يجرب ت رت طا لرة الربط أل ت ريرر 

 العقود التي تتضظأل نقل ظلكية  قار لو  قو   قارية لو ظ  ت تجارية في "كل ر ظي.
ظرأل  .و. ف برل ا تظردوا  1ظكررر  324ولظا ثبت لأل لضاه الظوضوي لو يطبقروا الظراده

فرري إثبرررات   لرررة اإليجررار  لرررى تواجرررد الطرررا أل فعليررا بالظ رررل الظتنرررازي فيرر ف فررربن و لرررد  رلررروا 
 3القانوأل بظا يعرا لراراو للنقا.''

                                  
1
 Art L110-3 ‘’A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens 

à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ’’ 
لية وثيقة  إ ضار قد ر ظي لو  رفي لو  إ ضار .إ.و.إ :ريجوز للقاضي لأل يأظر با ت را  ن  ة ر ظية لو  73 الظادهتن    2

 ظ جوزه لد  ال يرف بنا   لى طلب ل د ال دووف  تى ولو لو يكأل طرفا في العقد ر
العدد األولف  فف الدادر  أل ال رفة التجارية والب ريةف الظجلة القضا يةف الظ كظة العليا1999 -07-09بتاريخ  138806القرار رلو  3

  87. 
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و يفررتح فرربأل الظرر اب الظ ررتلط يعتبررر جررد ظنا ررب إلثبررات العقررد اإللكترونرريف ف رر  ظوظررا
الظجال للقاضي للعظل برلي  ال" دي ظتى لو توجرد لوا رد لانونيرة ترنظو اإلثبرات اإللكترونريف 
كظرا ت رظح لىفرراد با رت داو و را ل اإلثبرات ال ديثرة فري تعراظ ت و اليوظيرة ظرا داظرت ن تظررا 

 بالظدل ة العاظة وتقتدر فقط  لى القوا د الظوضو ية .
لأل ن تترررك   -ظررأل بين ررا الجزا ررر-ارر ا الظرر اب  لكنرر  يجررب   لررى الرردول الترري تتبنررى

الظجرررال وا رررعا لىفرررراد والقضررراه باأل ررر  بو رررا ل اإلثبرررات ال ديثرررة برررل يجرررب فررري اررر ا الظجرررال 
  تى نتجنب  يوب الظ اب ال ر . ة إلى  أل لوانيأل تنظو ا ا الظجالف الظ ار 

 الفرع الثاني : محل اإلثبات اإللكتروني 
نظرا يررد  لرى الظدردر ن يقا اإلثبات  لى ال     ات  لو األثر القانوني الظد ى بر ف وا 

ف  روا  كراأل ار ا الظدردر تدررفا لانونيرا لظلد  إلى زوال  لو إل ا  ودم بر الظن"ئ ل  لو ا
ف ويترتررب  لررى  لررك لأل 1الوفرراه والفعررل الضررار عقررود البيررا واإليجررار لو والعررة ظاديررة كوالعررةك

ف وظددر انلتزاو و ده ارو الوالعرة ت ل  ظأل ظددره   لاثباتف بل ي انلتزاو  ات  ليا ظ
 . 2القانونية التي تكوأل ظ   لاثبات

فبنررر  ن ي تلرررم ظ رررل اإلثبرررات فررري البي رررة الورليرررة  نررر  فررري البي رررة  ف لرررى اررر ا األ ررراا
اإللكترونيةف إ  يظكأل لأل يكوأل الظددر الظن"أ لل    قدا  وا  تو إبراظ  بالطر  التقليديرة لو 

ف و لرريا لرر  أل اررو فرري و رريلة اننعقرراد فقررط بررر "رربكة اننترنررتف فالفررار  الجرروار  برريأل العقرردي
 . 3بظ ل اإلثباتتأثير  لى القوا د الظتعلقة 

                                  
 . 45ف   1997 ظدرف باتف دار الظطبو ات الجاظعيةف اإل كندريةف ظير  بد ال يد تناعوف النظرية العاظة لاث 1
ف    2005 اإل كندريةف ظدرف الفتاح بيوظي  جاز ف التوليا اإللكتروني في النظو القانونية الظقارنةف دار الفكر الجاظعيف بد  2

370. 
ف 2009ف الطبعة األولىف اإل كندريةنةرف ظن"أه الظعارمف ردرا ة ظقار  اننترنتف إثبات التعالد اإللكتروني  بر الدظياطيتاظر  ليظاأل  3

  123. 



 الباب األول: إثبات العقود اإللكترونية في ظل التطور التكنولوجي
 

25 
 

 فري إلي را ي رتند التري القانونيرة الولرا ا ا تيرار فري  لر  ال ر    درو لأل كرل األدرل 
طبيعرة  ظرأل ظ رتظد بعضر ا ليرود  لي را تررد ان تيرار فري ال ريرة ار ه لأل عيرر  رواهفد  تبريرر

ظرا فالظ راكو فري العظل  ير   أل  لى  ردا إظا الظ"ري يفرض  اآل ر والبعا األ"يا   وا 
 .1اآلداب و  أل العاو بالنظاو تتعل   ليا لظدل ة ت قيقا

فبنرر  يجررب لأل  -ظ ظررا كرراأل "رركل  –لرر ا  تررى يظكررأل لل دررو إثبررات التدرررم القررانوني 
يرتو تق ريو ار ه ال"رروط إلرى نرو يألف النروي  تتوفر فري ظ رل اإلثبرات بعرا ال"رروطف و راده ظرا

 :  إلي  بالتفديل فيظا يلي ا  نتعراواو ظ فلانونيةدي يةف والنوي الثاني "روط األول "روط ب

 لمحل اإلثبات بديهية الشروط الأوال : 
فري الوالعرة القانونيرة ظ رل اإلثبراتف وترتل   ار ه  بدي يرةيجب لأل تتروافر  رده "رروط 

 ال"روط فيظا يلي: 
ف فرربأل كانررت الوالعررة القانونيررة : واررو "رررط برردي يأن تكذذون الواقعذذة متنافعذذا فيهذذا -1

بطبيعت ا ك ا ة "رو  ال"ظا لو ظعتررم ب را ظرأل طررم ال دروف ظ ل النزاي ظ لو ب ا إظا 
ف بظعنررى ل ررر لأل ال دررو لررد  ررلو ب رر ه الوالعررة فرر  فرر  يجرروز للظررد ي لأل نثقررل كاالرر  إلثبات ررا

   . 2داي إللاظة الدليل  لي ا
فيت ردد ظجررال الوالعررة الظتنررازي  ول ررا باد ررا  الظرد ي وجررواب الظررد ى  ليرر  فرربأل وافرر  

أل  الم اند ا  جواب الظد ى3نتفت الظناز ةالجواب اند ا  ا ف  لي  كاأل النرزاي "راظ  ف وا 

                                  
ظو ى الزيأل لرومف  لطة القاضي الظدني في تقدير لدلة اإلثباتف ر الة ظقدظة لنيل " اده الدكتوراه في لانوأل األ ظالف كلية  1

 .24   ف2014ال قو  والعلوو ال يا يةف جاظعة ب كره ف 
  .28ف الظرجا ال اب ف    ثظانية  يفيو  48ال اب ف   بة بلبالي ف الظرجا واي 2

جرا ات  في الظواد الظدنيةر ليظاأل ظرلاف 3  ف الظجلد األولف األدلة الظطلقةف دار الوافي في "رح القانوأل الظدني رلدول اإلثبات وا 
 . 67ف  1991الطبعة ال اظ ة ف القاارهف  الكتب القانونيةف 
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وافق  فري جرز  ل رر ل رتبعد الجرز  الظتفر   لير ف ب"ررط لأل يكروأل  لظا إ ا  الف  في جز  ظن  و
 . 1الت ليو لاطعا و"اظ  وعير ظ الم للنظاو العاو

أل الوالعررة ظ ررل : يجررب لأل تكررو أن تكذذون الواقعذذة المذذراد إثباتهذذا ييذذر مسذذتحيلة -2
اإلثبات ظظكنة ال ردون  ترى يظكرأل إثبات راف ون يظكرأل تضرييا ولرت الظ كظرة فري إثبرات والعرة 

 ظ ت يلة.
كظرررأل يرررد ي بنررروه  فان رررت الة فررري اررر ه ال الرررة لرررد ترجرررا إظرررا إلرررى  ررردو تدرررديق ا  قررر 

"   أل ر يد ره  نا لو كاأل ظى ال   يد ي لنر  رل  ار ل رظضراأل لو ظرورن الظرد ى 
  ب رريارت  فري تراريخ ثبررت لأل الظرورن الظر كور كرراأل لرد ظرات لبلرر ف لو  ترجرا إلررى لأل لرد دردظ

لنرر  لررو يكررأل  الوالعررة لابلررة للتدرردي   قرر  ولكررأل ن  رربيل إلررى إثبات ررا كال"رر   الرر   يررد ي
تعتبررر ظ ررألة إظكرراأل الوالعررة لو ا ررت الت ا ترجررا لتقرردير لاضرري الظوضرروي ف ظرردانا طرروال  ياترر 

الظوضررو ية ون رلابررة لقاضرري القررانوأل  لي ررا إن فيظررا ي رر  بت رربيب  با تباراررا ظررأل الظ ررا ل
 .  2ال كو

: واررو ظررأل ال"ررروط البدي يررة يرجررا لطبيعررة أن تكذذون الواقعذذة مذذراد إثباتهذذا محذذددة -3
األ"يا ف فاإلثبات "رأن  فري  لرك "رأأل ل  ن"راط إن راني ن برد لأل يررد  لرى "ري  ظ رددف فر  

فظرررأل ف 3دده  ررروا  كانرررت اررر ه الوالعرررة إيجابيرررة لو  رررلبيةيظكرررأل إثبرررات والعرررة إن إ ا كانرررت ظ ررر
الوالعررة الظ رردده الترري ن"ررأ ظن ررا ارر ا  وجررودلأل  ليرر  لأل يقرريو الرردليل  لررى يطالررب بررديأل يجررب 

 .4الديأل كالقرا لو الفعل الضار

                                  
كلية ال قو ف جاظعة لبو بكر  إللكتروني كو يلة ظأل و ا ل اإلثباتف ظاج تير في القانوأل ال ا فظ ظد رضا لزرو ف التوليا ا 1

 . 21و 20ف   2007بلقايد تلظ األف 
 . 67و 66 ليظاأل ظرلاف الظرجا ال اب ف  . 2
 .291ف   1974ف نظرية انلتزاو في القانوأل الظدر  ف دوأل دار ن"رف ظ ظود جظال الديأل زكي 3
 .29ف   1968ف ظوجز لدول اإلثبات في الظواد الظدنية والتجاريةف دار الفكر العربيف القاارهف ظ ظد "كر   رور  4
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يعتبر ا ا ال"رط ضرور  في كل د و  لو طلب يقردو إلرى القضرا ف ويكفري لأل تكروأل 
دده  ند نظر القاضي في لظر إثبات اف  روا  ترو ت ديرداا فري  ريضرة الوالعة الظراد إثبات ا ظ 

 الد و  لو في ظ كرات ال دوو لو في طلب اإل الة إلى الت قي  لو في عير  لك .
  .إ. و.إ لقبررول الررد و  "ررك   15فنجررد ظررث  لأل الظ"ررري الجزا ررر  ا"ررترط فرري الظرراده 

نررررد انلتضررررا  إلررررى الظ ررررتندات و يجررررب لأل يكرررروأل انرررراك  رضررررا ظرررروجزا للولررررا ا والطلبررررات و 
 لرى ظرأل لرانوأل اإلثبرات الظدرر   68 لك ظا تن   لير  الظراده ك والوثا   الظليده للد و ف 

ات را كتابرة  لى ال دو ال   يطلب اإلثبات ب" اده ال" ود لأل يبيأل الولا ا التي يريد إثب رلن :
يعررود لظ كظررة الظوضرروي ت ديررد ظررا إ ا كانررت الوالعررة الظطلرروب إثبات ررا رف لو "ررفااة فرري الجل ررة

 1و لي ت ك لك واي ن ت ضا لرلابة ظ كظة النقالظعينة تعيينا كافيا لي ظح ببثبات اف 

  القانونية لمحل اإلثبات شروط الثانيا :  
 ظأل لانوأل اإلثبات الظدر  واي: 2في الظاده  الظندو   لي ااي تلك ال"روط 

يقدد ب  ا ال"رط لأل تكروأل الوالعرة  أن تكون الواقعة متعلقة بالحق المطالب به: -1
الظراد إثبات ا  ات دلة بظوضوي النزايف  لرى لنر  إ ا كانرت الوالعرة ظنقطعرة الدرلة بظوضروي 

كظررا إ ا لثبررت الظررلجر  قررد اإليجررار لكرري يطالررب برراألجره لو  ف2الررد و  فرر  فا ررده ظررأل إثبات ررا
يت قر  ار ا ال"ررط إ ا اندرب اإلثبرات ف 3القرا لكي يطالب ب رداد الرديأللثبت الظقرا  قد 

 لررى الوالعررة الترري لن"ررأت ال رر  لو رتبررت األثررر القررانوني الظررد ى برر  واررو ظررا ي ررظى باإلثبررات 
 الظبا"ر.

                                  
 .58ف   2000ف ظدرف اإل كندريةف اإلثبات في الظواد الظدنية والتجاريةف ظن"أه الظعارمف نبيل  عد إبراايو 1
 . 48وايبة بلباليف الظرجا ال اب ف    2
 .51نبيل دقر ونزي ة ظكار ف الظرجا ال اب ف    3
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عيررر لنرر  فرري الكثيررر ظررأل األ يرراأل يتعرر ر  لررى الظتقاضرري إثبررات الوالعررة ب"رركل ظبا"ررر 
ال   يقوو  لى إثبات والعة ل رر  ظتدرلة بالوالعرة األدرليةف  فيلجأ إلى اإلثبات عير الظبا"ر

 . 1ب ين يلد  ثبوت ا إلى ثبوت الوالعة األدلية لو  لى األلل يجعل ا لريبة ان تظال
ظثررال  لررك لأل يقرردو الظ ررتأجر ظ الدررات برراألجره  ررأل جظيررا الظرردد ال ررابقة  لررى الظررده 

 رل لأل يثبت لن  يدفا األجرره بانتظراو ولرو يالتي يطالب  الظلجر بأجرت اف ويرظي ظأل ورا   لك 
ف ف رر ه والعررة ظتدررلة بوالعررة الوفررا  برراألجره  ررأل الظررده الظطالررب بالتزاظرر  طرروال الفتررره ال ررابقة

بأجرت رررا ف ررري ظتعلقرررة بالرررد و  ولكن رررا عيرررر ظنتجرررة فررري اإلثبررراتف ألأل دفرررا األجرررره  رررأل الفترررره 
 ال ابقة ن يفيد دفع ا في الفتره ال  قة .

"رررط بردي ي  ترى ن يترروزي ج رد القاضرري ويضريا ولتر  فيظررا ن طا رل ظررأل ال  ايعتبرر ار
 .3ف وكوأل الوالعة ظتعلقة بالد و  ظ ألة ظوضو ية ن ت ضا لرلابة ظ كظة النقا2ورا  

إ ا رلت الظ كظررة لأل الولررا ا الظطلرروب  ر :لك لضررت ظ كظررة الررنقا الظدرررية بأنرر لرر 
تقضررري بررررفا طلرررب الت قيررر  ولرررو ظرررأل تلقرررا   إثبات رررا عيرررر ظتعلقرررة بالرررد و  وجرررب  لي رررا لأل

 .4رف و لك ظتروك لطل  تقدير الظ كظةنف  ا
يقدد ب  ا ال"رط لأل يكوأل ظأل "أأل ثبوت أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى:  -2

الوالعررة الظررراد إثبات ررا لأل يررلثر فرري الفدررل فرري الررد و ف و لررك بررأأل يترروافر ب ررا ل ررد العنادررر 
أل كرراأل ن يلررزو  الظلديررة لتكررويأل  قيررده القاضرري بوجررود ال رر  لو األثررر القررانوني الظررد ى برر ف وا 

                                  
 . 61 بد الرزا  ال ن ور ف الظرجا ال اب ف    1
 . 33ظ ظد "كر   رورف الظرجا ال اب ف     2
 .60نبيل  عد إبراايو ف الظرجا ال اب ف    3
   أل  بد الفتاح بيوظي  جاز ف ظأ و  140ف ظجظو ة القوا د القانونيةف ال نة األولىف    1932نوفظبر  10نقا ظدني جل ة  4

 .378الظرجا ال اب ف   
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بل يكفي لأل ت رااو ظرا عيرارا فري ال   لو األثر القانونيف  لأل تتضظأل دنلة لاطعة  لى ا ا
 .1تكويأل الدليل ال   يطظ أل إلي  القاضي ويددر  كظ   لى ل ا  

ف لررد  لجرراز للقاضرري لأل  .إ.و.إ 1 /165الظرراده  لررك لأل الظ"ررري الجزا ررر  فرري ظثررال 
ال رررط لو التوليرررا الظن ررروب إليررر ف لو دررررح بعررردو يدررررم النظرررر  رررأل إنكرررار ل رررد ال دررروو 

ف إ ا رل  لأل ا ه الو يلة عير ظنتجة في الرد و ف لظرا إ ا كراأل ال يران ترام ب ط لو توليا 
ار ا األجرررا  ظنتجررا فرري الررد و  فرربأل القاضرري يل"رر  لررى الوثيقررة ظ ررل النررزاي ف ويررأظر ببيررداي 

كظرا يرأظر بربجرا  ظضراااه ال طروطف ا تظرادا  لرى الظ رتندات لو  لرى لدل ا بأظانة الضبطف 
 . طة  بير" ودف و ند انلتضا  بوا" اده ال

 لى  لك فبأل كل والعة ظنتجة في الد و  تكوأل  تظا ظتعلقة ب راف ولكرأل العكرا عيرر 
فظرررأل يطالرررب ف ظتعلقرررة بالرررد و  تكررروأل ظنتجرررة في رررادررر يحف إ  لررريا بالضرررروره لأل كرررل والعرررة 

ل بظلكية  يأل  لى ل اا التقادو طويل الظردهف إ ا اد رى لأل  يازتر  للعريأل ا رتظرت ظرده ن تقر
 ه والعة ظنتجة في الرد و ف واري بالضرروره ظتعلقرة بالرد و ف لظرا إ ا اد رى ف ف  نة 15 أل 

و  ولكن رررا عيرررر  رررنةف ف ررر ه والعرررة ظتعلقرررة بالرررد  15لأل  يازتررر  للعررريأل كانرررت لظرررده تقرررل  رررأل 
 ظنتجة في اإلثبات.

وتكررروأل الوالعرررة عيرررر جرررا زه اإلثبرررات  أن تكذذذون الواقعذذذة جذذذاتفة اإلثبذذذات قانونذذذا :-3
ن رررررا ظرررررا يكررررروأل نرررررزون  نرررررد ظقتضررررريات النظررررراو العررررراو واآلداب العاظرررررةف ن تبرررررارات ظ تلفرررررةف ظ

ف وكرر لك فرربأل ا تبررارات الدررياعة الفنيررة 2كالظ افظررة  لررى  ررر الظ نررة لو ت ررريو ديررأل الظقرراظره
إثبررات  رردو درر ة  كررو لضررا ي لظررا فرري  لررك ظررأل ظ الفررة ل جيررة  -لانونررا –تقتضرري لن يقبررل 
 األظر الظقضي.

                                  
  .51نبيل دقر ونزي ة ظكار ف الظرجا ال اب ف    1
 .53نبيل دقر ونزي ة ظكار ف الظرجا نف  ف    2
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إلثبرررات لانونرررا اررري ظرررأل ظ رررا ل القرررانوأل التررري ي ضرررا في رررا تقررردير كررروأل الوالعرررة جرررا زه ا
فررر  يظكرررأل ظرررث  إثبرررات ظ رررل الترررزاو ظ رررت يل  لو ف 1لاضررري الظوضررروي لرلابرررة ظ كظرررة الرررنقا

 .و.  التري ترن :'' إ ا  93ظ الم للنظاو العاو واآلداب العاظة واو ظرا ترن   لير  الظراده  
و العررراو لو اآلداب العاظرررة كررراأل بررراط  كررراأل ظ رررل انلترررزاو ظ رررت ي  فررري  اتررر  لو ظ الفرررا للنظرررا

بط نرررا ظطلقرررا''ف و رررارت الظ كظرررة العليرررا الجزا ريرررة فررري اررر ا الرررن   فررري ل رررد ل كاظ ررراف  يرررن 
ا تبررررت ان تدرررا  النرررو ي ظرررأل النظررراو العررراوف ولأل القضرررا  العررراد  عيرررر ظ رررت  نو يررررا 

ة )الظرردير للفدررل فرري الطعررأل بررا تراا ال يررر ال ررار   ررأل ال درروظةف ظرفرروي ظررأل وزيررر الظاليرر
 . 2العاو لىظ ك الوطنية(

 الفرع الثالث : عبء اإلثبات اإللكتروني
إأل ت ديد ظ ألة  ب  اإلثبات تعتبر  و لاظية بال رة فري ظجرال اإلثبراتف وب را يتولرم 

الرر   يقررا  -ظدررير الررد و ف فظررأل النا يررة العظليررة ظدررير الررد و  يتولررم  لررى لرردره ال دررو 
 .  ا الواجبف دوأل لأل ي تطيا  دظ  إثبات العكافي القياو ب - لي   ب  اإلثبات

 رروم نتطررر  لون إلررى القوا ررد العاظررة فرري ت ديررد ظررأل يت ظررل  ررب  اإلثبررات بنرروي ظررأل 
اإليجرررازف ثرررو انلترا رررات ال ادرررة بتررر ليل الدرررعوبات التررري يثيرارررا  رررب  اإلثبرررات فررري البي رررة 

 اإللكترونية.

 أوال : القواعد العامة في تحديد عبء اإلثبات 
و لرى الردا أل يقا  لى  انلتزاو ثباتإ 3  .و . 323ظبدل  او وفقا لن  الظاده ك     

ل  لأل  ب  اإلثبرات يقرا  لرى  رات   الظرد ي   روا  كراأل دا نرا ف الظديأل إثبات الت ل  ظن 

                                  
 .  23ف   2003ل"رم جابر  يدف ظوجز لدول اإلثباتف دار الن ضة العربيةف القاارهف  1
 .182ف  2011ف 2 دد ف ظجلة الظ كظة العلياف ال رفة العقاريةف  2011يلية جو  14ف لرار بتاريخ 749672ظلم رلو  2
 ظأل القانوأل الظدني الفرن ي والظاده األولى ظأل لانوأل اإلثبات الظدر   1315وتقابل  الظاده  3
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واو ظا للره القضا  الجزا رر  فري  فيد ي ثبوت الدا نية لو ظدينا يد ي الت ل  ظأل الظديونية
ظررأل الظقرررر لانونررا لأل  لررى الرردا أل إثبررات انلتررزاو و لررى ر كرراو وظررأل بين ررا لولرر :ديررد ظررأل األ الع

 . الظديأل إثبات الت ل  ظن 
 وظأل ثو فبأل القضا  بظا ي الم  لك يعد ظ الفا للقانوأل .

لأل لضرراه الظوضرروي بقضررا  و  لررى الطررا نيأل إرجرراي  –فرري لضررية ال ررال -ولظررا كرراأل الثابررت 
عروأل ضرده دوأل ظطالبتر  ببلاظرة الردليل  لرى اد ا ر  يكونروا الظبلغ الظطالب بر  ظرأل طررم الظط

 لد  الفوا القانوأل.
بطال القرار الظطعوأل في .وظتى كاأل  لك ا   .1رتوجب وا 

والظقدرود  فالظد ي ارو الر   يت ظرل  رب  اإلثبراتلأل في الت"ريعات ال ديثة ن  ظ 
بتبعرة  3بعرا الفقر  لو كظرا ي رظي   - 2بر  ارو ظرأل يرفرا الرد و  ظطالبرا برال   الظردني لدر 

ا  ا للراو الردا أل الردليل  لرى الرديأل واد رى الظرديأل الوفرا  ف و  وا  كراأل دا نرا لو ظردينا -بات اإلث
برر  وجرررب  ليررر  إثبرررات  لرررك ألأل الررديأل الثابرررت لانونرررا يعتبرررر باليرررا فرري  ظرررة الظرررديأل  ترررى يقررردو 

 .4براان   لى الت ل  ظن 
لثابررت  لدرر   و لررى ظررأل يررد ي إأل األدررل فرري ال قررو  ال" دررية برررا ه ال ظررة واررو ا

 ف لظا الظد ى  لي  ف  يكلم بأ  إثباتف ألن  يتظ ك بالوضا الثابت5  م  لك لأل يثبت 
 

                                  
ظأ و   أل  ف 20   ف1992العدد األول فالظ كظة العلياف ف  الظجلة القضا ية ف63149ظلم رلو  1990/ 11/ 19لرار ظلرخ في   1

ف 2001 الجزا رف  ظر بأل  عيدف انجت اد القضا ي وفقا أل كاو القانوأل الظدني ف الطبعة األولىف الديواأل الوطني لى" ال التربويةف
  93 . 

 Flour(J .) et autres , Droit civil, Les obligations , Le rapport و 270 ظزه  "ابف الظرجا ال اب ف    2
d’obligation, 8éd , Sirey, 2013,   P.14 

3
  Ghestin(J.), et autres, Traité De droit civil, Introduction générale, 4

ém
 éd.,LGDJ,1994,p.616.  

  . 46ف   2008ل ظد ن"أتف ر الة اإلثباتف الجز  األول ف دوأل دار ن"ر ف  4
العيد  عادنةف  ب  اإلثبات في القانوأل الوضعي الجزا ر ف ظجلة الظفكرف كلية ال قو  والعلوو ال يا يةف جاظعة ب كره ف الجزا رف  5

 .191ف  2014 بتظبر  ف11العدد 
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 . 1برا ه ال ظة الظالية لد  واو  
األدل في العقود الد ة و لى ظأل يرد ي بطر أل العقرد لأل يثبتر  زياده  لى  لك فبأل 

 ررب  اإلثبررات يقررا  لررى ظررأل يررد ي ألنرر  يررد ي  رر م الثابررت لدرر  واررو درر ة العقرردف ولأل 
  م ظا او ثابت فع ف فب ا للاو ال دو الدليل  لى د ة د رواه وفر  ظرا ارو ظقررر لانونرا 

 إثبات  ك   إن ببلاظة دليل  لى  ك   . قيقة لو ضظنا لدبح او األدل ال   ن يجوز 
كظررا لأل  ررب  اإلثبررات يقررا  لررى ظررأل يررد ي  رر م الوضررا الثابررتف والظقدررود ب ررا لأل 

 لدالح الظد ي ف ب ين ينقل  ب  اإلثبات إلى ال دو األ ر. 2الظ"ري يقيو لرا أل لانونية
القوا ررد  ول يرررا يظكررأل لى"رر ا  ظررأل تعررديل القوا ررد الظتعلقررة بعررب  اإلثبرراتف ألأل ارر ه

 .3رافا الد و  لت دم ل ا ا ل ظاية الظدالح ال ادة 

 ثانيا: عبء إثبات العقود اإللكترونية
بعدظا تطرلنا للقوا د العاظة في ظجال  رب  اإلثبراتف وجرب  لينرا الت رالل ارل نطبر  
نفرررررا اررررر ه القوا رررررد فررررري ظجرررررال إثبرررررات العقرررررود اإللكترونيرررررة ؟ لو لأل ا رررررت م طبيعرررررة العقرررررد 

 القوا د العاظة لعب  اإلثبات ؟   أل العقد التقليد   يلثر  لى اإللكتروني 
لو بريأل ظ نري عالبا ظا يتو إبراو العقرد اإللكترونري بريأل طررفيألف اظرا الظ رت لك والظ نري 

 يأل ظرأل النا يرة الظاليرة طررفيأل  عيرر ظتكراف -فري كلترا ال رالتيأل –ف يعتبرراأل لو  ول ر ضعيم
بدايررة األظررر لأل  ررب  اإلثبررات يقررا  لررى ال"رر   القررادر ف لرر ا كرراأل الرررل  ال ررا د فرري والتقنيررة

ف الرر   عالبررا ظررا ف واررو فرري ارر ه ال الررة الظ نرري4لكثررر ظررأل عيررره  لررى إلاظررة الرردليل اإللكترونرري

                                  
علوو اإلن انيةف ف ظجلة الاإل  ظيةالطاار برايك  ب  اإلثبات بيأل القانوأل الظدني الجزا ر  وال"ريعة  لظزيد ظأل التفاديل لنظر: 1

و لنور  لطاألف لوا د اإلثبات في الظواد الظدنية   164ف   2013ف ظا   30كلية العلوو اإلن انيةف جاظعة ب كرهف الجزا رف العدد 
 . 21ف    2005اإل كندريةف  فوالتجاريةف دار الجاظعة الجديده للن"ر

 . الةو ظا بعداا ظأل ا ه الر  37   نتطر  للقرا أل القانونية في  2
3
 GHESTIN (J).  et GOUBEAUX( G) , Traité de droit civil, introduction générale,  L GDJ, 3

ém 
éd, 

1990,p. 542. 
 .133ف    ليظاأل الدظياطيف الظرجا ال اب  تاظر 4
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لو الظ نررري  الظ رررت لك –ف ون يظرررنح للطررررم الضرررعيم كررروأل ظت كظرررا فررري النظررراو اإللكترونررريي
 .ل  و يلة إثبات ت ت يده -الضعيم

الفق ي رلير  بكروأل بربعا التنظيظرات ال ديثرة للظعراظ ت اإللكترونيرة  يد و ا ا انتجاه
التري تنقررل  ررب  اإلثبررات إلررى الظ نرري با تبرراره الطرررم القررو ف ف ررو ظكلررم ببلاظررة الرردليل  لررى 

ف وبالترالي 1توافر الظعلوظات األولية  أل ال رلا وال ردظاتف ورضرا الظ رت لكف وا ترراو الظوا يرد
لظ ريطر  لرى النظراو اإللكترونري  ترى ولرو لرو يكرأل ظطلوبرا ظنر  فبأل  ب  اإلثبات يقا  لرى ا

 .2اإلثبات
و ادرة ظ رور إن لأل التطورات التكنولوجية التي دا بت ظ ور العقود اإللكترونية ف 

ف فظرأل نا يرة لدربح جعلت ا ا الرل  عير دا ب3ر ظزود ال دظاترطرم ثالن ظ ايد ي ظى 
لكترونري ولأل يطلب را ل ررد الظتعالرديأل ظترى ا تررا  باإلظكراأل ال فراظ  لررى كرل ظرا رل التعالررد اإل

اإلثبرات فري البي رة ف وظأل نا ية ل ر  فربأل القوا رد العاظرة تجيرز ت ديرد ظرأل يت ظرل  رب  اإلي 
 اإللكترونية .

 –افترضت ظعظو الت"ريعات الظنظظة لاثبات اإللكتروني ظوثوليرة التوليرا اإللكترونري 
يررد برر ف واررو ظررا يعنرري إن"ررا  لرينررة لانونيررة ب رريطة تف والظ رررر اإللكترونرري الظرررتبط - 4الظررلظأل

ف واررو ظررا يررلد  إلررى نقررل  ررب  اإلثبررات للطرررم الرر   ينررازي فرري بدرر ة التوليررا اإللكترونرري
دررر ة التوليرررا اإللكترونررري لو الكتابرررة اإللكترونيرررة  ظررر  بظبررردل  رررب  اإلثبرررات يقرررا  لرررى ظرررأل 

الب ريطة بكافرة و را ل اإلثبرات يد ي   م الوضا الثابت فرضاف ويجوز د ا ا ه القرينة 
 بظا في ا البينة والقرا أل.

                                  
1 Le Goueff (S.), La preuve dans un monde dématérialisé, disponible sur le site ; www.avocats.com, 28avril 

2010. 
 . 134تاظر  ليظاأل الدظياطيف الظرجا ال اب ف    2
 .الباب الثاني ظأل ا ه الر الة الفدل الثاني ظأل   وم ندرا بالتفديل النظاو القانوني لظزود ال دظات في 3
 الباب الثاني ظأل ا ه الر الة . الفدل األول ظأل  ني الظلظأل في نت دن بالتفديل  أل  جية التوليا اإللكترو  4
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 96-95بيررررد لنرررر  فرررري   لررررة برررريأل الظ نيرررريأل والظ ررررت لكيأل فرررربأل القررررانوأل الفرن رررري رلررررو 
ك يعتبرر ظرأل ا تبر في ظل ق  لأل نقرل  رب  اإلثبرات إلرى الظ رت ل 1الظتعل  بال"روط التع فية

 .هادف وبالتالي يظكأل للقاضي ا تبعلبيل ال"روط التع فية

 المطلب الثاني : طرق اإلثبات في البيتة الورقية 
وبينت لنا الدرا ة لأل ظ ل اإلثبرات اإللكترونري ارو نف ر   ظدطلح اإلثبات بعد تعريم

ظ ل اإلثبات في البي رة الورليرةف كظرا اتضرح لنرا لأل  رب  اإلثبرات فري الظعراظ ت اإللكترونيرة 
ضرروره ا ترراو بعرا ال دودريات الظوجرود ف ظرا    رب  اإلثبرات فري البي رة الورليرةاو نف ر

 في العالو اإللكتروني.
ثرررو )الفرررري األول(ف    رررنعال  فررري الظطلرررب الثرررانيف و رررا ل اإلثبرررات فررري البي رررة الورليرررةف

إلررى ظف رروو  لررنثررو  ررنتطر  فرري الفررري الثا ررنقيو ظررد  لرردرت ا  لررى إثبررات العقررود اإللكترونيررة  
ه الو ررريلة فرري لوا رررد اإلثبررات التقليديرررة  ترري ت تل رررا اررللظكانررة الكبيرررره ال الكتابررة ال طيررةف نظررررا

 با تباراا ا األكثر ا تعظان إلثبات العقود اإللكترونية .

 الفرع األول: بيان وساتل اإلثبات وحصرها
 دد الظ"ري الجزا ر  لدلة اإلثبات فري القرانوأل الظردني فري البراب ال رادا الظعنروأل ب 

لظرررا فرري الت"ررريا الظدرررر  فقررد تررو الرررن  ف  2 350إلررى  323'' إثبررات انلتررزاو '' ظرررأل الظررواد 
ف وتررررو  دررررراا فرررري : الكتابررررة ف "رررر اده وظررررا يلي ررررا 10ظررررأل الظرررراده   لي ررررا فرررري لررررانوأل اإلثبررررات

 ال" ودف القرا أل  فاإللرار  ول يرا اليظيأل.

                                  
1 Loi no 95-96 du 1 er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation de contrats et régissant 

diverses activités d’ordre économique et commercial, J O n0 28 du 2 février 1995.p. 1755.  
الظعدل والظتظو للقانوأل  1988ظا   3الظلرخ في  14-88لقد  وردت تعدي ت  لى الظواد الظتعلقة باإلثبات بظوجب القانوأل رلو  2

ف )  ر الظعدل والظتظو للقانوأل الظدني الجزا ر  2005 يوينيو  20الظلرخ في  10-05و القانوأل  749(ف   18الظدني )  ر  
 ف.24(ف   44
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  لى ا ا األ اا  وم نتطر  لو ا ل اإلثبات في البي ة الورلية  لى الن و التالي:
 ثانيا: " اده ال" ود فثالثا:  القرا أل فرابعا: اإللرار ف اظ ا: اليظيأل. لون: الكتابةف

 1أوال: الكتابة
ول ررا لأل تكروأل و ريلة إلثبرات الولرا ا القانونيررة  ظرأل للرو  طرر  اإلثبرراتفالكتابرة تعتبرر 

ف لظررا ترروفره لل درروو ظررأل ضررظانات ن توفراررا عيراررا ظررأل تدرررفات القانونيررة دوأل ل  تظييررزوال
ك"رر اده ال"رر ود الترري تنطررو   لررى  طررر ن ررياأل ال"ررااد لتفادرريل الوالعررة الترري ي"رر د األدلررة 
 . 2 لي ا

لررو تكررأل للكتابررة ارر ه القرروه لررديظاف بررل كرراأل الظقرراو األول ل"رر اده ال"رر ود نظرررا ننت"ررار 
ف لظا ال ضاره الروظانيرة ةفي ال"ريعة اإل  ظيظث  األظية و دو انت"ار الكتابةف واو ظا نجده 

 .3نية ظث  فقد كانت للكتابة نفا ال جية ظقارنة بو ا ل اإلثبات األ ر واليونا
لكررأل ظررا ظ ررور الطبا ررة وانت"ررار الكتابررة  لررت الكتابررة  لررى "رر اده ال"رر ود نظرررا لظررا 

ب ين يظكأل إ داداا ظ بقا لاثبات ولت ن"و  ال   دوأل اننتظار إلى ولرت  توفره ظأل ظزاياف
رف  ادرة فري Preuve préconstituéeر ل الظعرد لو الظ يرأالظ ادظة في ف ول لك  رظيت بالردلي

ف ظرأل ظزايرا الكتابرة لنر  ن يتطرر  إلي را 4األ وال التي يكوأل في را ظدردر ال ر  تدررفا لانونيرا 
أل  لرت ظظرا يل ر   ظا يديب ال" اده ظأل  واظل ضعم كالك ب والن ياألف عير لأل الكاتبة وا 

 .5ا تظال التزويرال" اده ظأل  يوب إن لن ا ن ت لوا ظأل 
 

                                  
  ظن . 332إلى  323الجزا ر  ظأل الظواد  دنيظ لي ا في القانوأل الظندو   1
 .76نبيل دقر  ونزي ة ظكار  ف الظرجا ال اب ف    2

3
 Grynbaum et autres, op.cit, p.5. 

4
 F. Jacques et autres, op.cit, p.22. 

  .91 بد الرزا  ال ن ور ف الظرجا ال اب ف    5
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  1ثانيا: شهادة الشهود
يظكأل تعريف ا  لى لن ا إثبات والعة ظعينة ظأل   ل ظرا يقولر  يطل   لي ا ا و البينةف 

ف 2ل ررد األ"رر ا   ظررا "ررااده لو  ررظع  لو لدركرر  ب وا رر   ررأل ارر ه الوالعررة بطريقررة ظبا"ررره
ا ا الظاديرررة والتدررررفات واررري  ات لررروه ظ ررردوده فررري اإلثبرررات ون يجررروز لأل يثبرررت ب رررا إن الولررر

 يررن كرررا لضرراه الظ كظررة العليررا ف والظعرراظ ت التجاريررة القانونيررة الترري ن تتجرراوز  رردا ظعينررا
فري الجزا ررر ارر ا انتجرراهف  فأدرردر فرري ل ررد ل كاظرر   لرررارا  بررنقا  كررو ظجلررا لضررا  البليررده 

ه "رااديأل إلثبرات لكون  ا تبعد " اده ال" ود في  قد تجار  بقول  :''يعد ا تبعاد وثيقة "ر اد
 .3ظأل القانوأل التجار  التي و عت ظجال اإلثبات '' 30العقود التجاريةف ظ الفا للظاده 

تعتبررر "رر اده ال"رر ود ظ ظررا كرراأل نو  ررا وليررا كرراأل األ"رر ا  الرر يأل يلدونرر  عيررر ظلزظررة 
للقاضرررري بررررل ارررري  اضررررعة لتقررررديرهف فلرررر  لأل يقبررررل "رررر اده وا ررررده ظررررأل ال"رررر ودف و لأل يرررررفا 

ف وا"رررترط بعرررا الفقررر  لأل ترررتو ال"ررر اده فررري جل رررة 4دتيأل فررري نفرررا الظوضررروي"ررر ادتيأل ظتضرررا
ف 5 لنيررة ولأل يكررروأل لدالارررا فررري ظواج رررة ال درروو ولأل يرررلد  ال"رررااد اليظررريأل لبرررل لدا  "ررر ادت 

 . 6وا تبرت  الظ كظة العليا الجزا رية ظأل النظاو العاو
ت دليقررة را ابضررظانات  ديرردهف فر ررو إجرر الجزا ررر  "رر اده ال"رر ود  الظ"ررري قررد ل رراطل
 150فري الظرواد ظرأل  في الق و العا"ر الظعنوأل'' في  رظاي ال"ر ود  ظرأل  .إ.و .إ    ول ظا 
 235ف كظا فرا  قوبات  لى "ااد الزور في الظواد الظدنية واإلدارية في الظاده  163إلى 

تعالررررب كررررل ظررررأل "رررر د زورا  فرررري الظررررواد الظدنيررررة واإلداريررررة والررررد و  الظدنيررررة التبعيررررة   .ي. 

                                  
   .و. . 336إلى  333ظندو   لي  في الظواد ظأل  1
  .107وايبة بلباليف الظرجا ال اب ف    2
ف ال رفة التجارية والب ريةف الظجلة القضا يةف الظ كظة العلياف العدد األولف 2009-02-04تاريخف دادر ب ف 513057القرار رلو  3

 . 162ف   2010
 .273 ظزه  "ابف الظرجا ال اب ف    4
  وظا بعداا . 132دقر  ونزي ة ظكار  ف الظرجا ال اب ف   لظزيد ظأل التفاديل لنظر: نبيل  5
  .372ف   2012ف ال رفة الجنا يةف ظجلة  الظ كظة العلياف العدد األولف 17/02/2011فلرار بتاريخ  654484القضية رلو  6
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ف وتضرا م د 100000إلرى   20000راظرة ظرأل ظأل  نتيأل إلى  ظا  نوات وبال ال با ب
د  إ ا تلقررى "ررااد الررزور نقررودا لو ل   100000ارر ه العقوبررة إلررى  "ررر  ررنوات وعراظررة ب 

ف ري تعالررب ظررأل  رنة إلررى ثر ن  ررنوات وب راظررة   .ي.  236ظكاف رة لو و ررودارف لظرا الظرراده 
ااتيأل العقروبتيأل كرل  "ر   ي راول الضر ط  لرى  د  لو بب د 10000إلى  20000ظأل  

ال" ود لادن  ب"ر اده عيرر در ي ةف بأيرة و ريلة كانرت  روا  لنتجرت ار ه األفعرال لثارارا لو 
 لو تنت .

  ثالثا : القراتن
يظكأل تعريم القرينة بأن ا: را ت    لظر ظج رول ظرأل لظرر ظعلروو  لرى ل راا علبرة 

عيرر ثابرت ظرأل  لظررا رتنباط ر: بأن راف وانراك ظرأل  رف را 1ت ق  األظر األول ظأل ت ق  الثرانير
ف ولررر ا ف ررري تعتبرررر ظرررأل و رررا ل اإلثبرررات عيرررر ظبا"ررررهف  يرررن لأل اإلثبرررات ب رررا ن 2لظرررر ثابرررتر

نظررا  لررى والعررة ل ررر  ظرتبطررة ب ررا ارتباطررا وثيقرراف يررر   يندررب  لررى الوالعررة الظتنررازي  لي رراف وا 
 لى ف واي نو األ :القاضي لأل إثبات ا يقضي إلى إثبات الوالعة األو 

 337لقرد نر  الظ"رري الجزا رر   لرى القرينرة القانونيرة فري الظراده  قراتن قانونيذة :-1
ل رر  ظرأل طرر   ةقريقرررت لظدرل ت   رأل ليرة طر تالقرينة القانونية ت ني لظرأل ر بقول :  .و.  

اإلثبرراتف  لررى لنرر  يجرروز نقررا ارر ه القرينررة بالرردليل العك رري ظررا لررو يوجررد نرر  يقضرري ب يررر 
 .ر لك

ن  ررظ لأل الظ"ررري الجزا ررر  لررو يعرررم القرررا أل القانونيررة وترررك ارر ه الظ ظررة للفقرر ف     
ثابرت بنرا   لرى ال الرب ظرأل األ روالف  لظرررا رتنباط لظرر عيرر ثابرت ظرأل  والر    رف را بأن را:

                                  
 وظا بعداا . 224انظر : توفي    أل فر ف الظرجا ال اب ف    1
جرا  2 ف ظأل دوأل دار ن"ر ف 4ات  في الظواد الظدنية في القانوأل الظدر ف الجز  الثانيف الطبعة  ليظاأل ظرلاف لدول اإلثبات وا 

 .84ف  1986
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ولن ا تكروأل لانونيرة إ ا لراو الظ"رري نف ر  ب ر ا ان رتنباط ونر   لرى نتيجتر  فري دري ة  اظرة 
 .1"روط الواجب توافراا في التظ ك ب  ه القرينةرظجرده تبيأل ال

كظا ندرت ار ه الظراده  لرى  ردو ت ظرل ال"ر    رب  إثبات را الر   كراأل  ريقا  لير  
لونارراف ويجررب  لررى القاضرري لأل يأ رر  ب ررا و لأل يعتبررر األظررر الرر   ندررت  ليرر  ثابتررا بظجرررد 

 توافر األظور األ ر  التي بنى الظ"ري  لي ا وجود ا ه القرينة. 
الوفا  بق رط ر بقول ا :  و.  .  499أل لظثلة القرا أل القانونية ظا ندت  لي  الظاده ظ

 .ريعتبر لرينة  لى الوفا  باألل اط ال ابقة  تى يقوو الدليل  لى  كا  لك بدل اإليجار
ف لو لاطعرررة ن يجررروز يظكررأل إثبرررات  ك رر اكظررا لأل القررررا أل القانونيررة إظرررا تكرروأل ب ررريطة 

 . جية األظر الظقضي  ت الظثلإثبات  ك  ا وظأل 
القرا أل القانونية ن تعتبر لدلة إثبات بالظعنى ال قيقي لكرأل يتظثرل دورارا فري نقرل  رب  
اإلثبررات ظررأل الظررد ي إلررى الظررد ى  ليرر  إ ا كانررت ب رريطة  لو تعفيرر  بدررفة ن ا يررة إ ا كانررت 

 . 2لاطعة
فري د رو   اري لظرر ي رتنبط  القاضري ظرأل لظرور ل رر  ثابترة لدير  :قراتن قضاتية -2

ظعينررة ف فيعتبرررر اررر ا األظرررر ثابترررا ظرررأل طريررر  ان رررتنباط ن ظرررأل طريررر  الظعاينرررة لو عيرارررا ظرررأل 
 طر  اإلثبات الظبا"ره  .

 : 3وللقرينة القضا ية  ندراأل اظا
ف  رروا  كرراأل ا ا الترري يت قرر  القاضري ظررأل ثبوت رراوارري ظجظروي الولرر عنصذذر مذذاد : -أ

 ظث  . بنف   لو  أل طري  ل" ا  يث  في و كال برا 

                                  
 .103 ليظاأل ظرلا ف الظرجا نف  ف  1

  .88وايبة بلباليف الظرجا ال اب ف     2
 يلي ا . وظا  86:  ليظاأل ظرلا ف لدول اإلثبات الظرجا ال اب ف   لظزيد ظأل الظعلوظات لنظر 3
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ارررو ان رررتنباط الررر   يقررروو بررر  القاضررري  لرررى ل ررراا العندرررر  عنصذذذر معنذذذو : -ب
 ررررعة فرررري ا ررررتنباط القرررررا أل للقاضرررري ال ررررلطة الواف ف وظرجعرررر  فطنررررة القاضرررري و كررررالهالظرررراد 
 ن تنباط القرينة ظن ا. لظاظ ف ف و  ر في ا تيار والعة ثابتة ظأل الولا ا التي يرااا القضا ية

 بعا: اإلقرار ار 
ا ترررام ال دررو لظرراو القضررا  بوالعررة لانونيررة ظررد ى ب ررا  ليرر ف ر : بأنرر يظكررأل تعريفرر  

 .1ر و لك لثنا  ال ير في الد و  الظتعلقة ب ا الوالعة
ولرر ا تعتبررر ظررأل طررر  ف إ فررا  لل دررو ظررأل إثبررات الوالعررة الظررد ى ب ررا اإللررراريعتبررر   

يبقررى ظقتدرررا  لررى الظقررر فقررط دوأل اإلثبررات ال يررر ظبا"رررهف ولكررأل ظررا اإل"رراره لأل ارر ا اإللرررار 
لو تجنبرا للضررر لكبرر  فر يظكرأل لر  الكر ب إضررارا ب"ر   ل رر واهف ألأل ال"   الر   يقر

 .2ف ظا وضا القانوأل  إجرا ات ظعينة ل ظاي ال دوو تظ يدا لالرار لد يل   ب 
 لالرار دورتاأل اظا:

فري لرانوأل لجزا رر  لو لو يتو التعرا إلي  فري القرانوأل الظردني ا :إقرار يير قضاتي-1
 ثبت  دو ف ف و  جة  لى الظقر ظا لو ياو بالتالي ظتروك للقوا د العاظةف و اإلثبات الظدر 

ف واررو كرر لك لابررل للرجرروي فيرر  فرري ال رردود الترري ت ررظح ب ررا القوا ررد درر ت ف واررو لابررل للتجز ررة
 العاظة.

لأل الظقرر فري  كظا لأل للقاضي  لطة وا عة في تقدير ليظة اإللرار ال ير لضا يف  لك
ارر ه ال الررة يكرروأل للررل  يطررة فرري لظررره وللدررر تظعنررا فرري  والبرر ف ظظررا لررو كرراأل اإللرررار دررادرا 

 لظاو القضا .

                                  
 .1354ظأل لانوأل اإلثبات الظدر  ويقابل ا في التقنيأل الظدني الفرن ي الظاده  103 . و .  و الظاده  341راجا الظاده  1
ظأل  . إ. و .إ والظتعلقة ببجرا ات ا تجواب ال دوو وتقابل ا في القانوأل  107إلى  98ظندو   لي ا في الظواد  اإلجرا اتا ه  2

 الظدر  . ظأل لانوأل اإلثبات 113إلى  105الظدر  الظواد ظأل 
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 341انوأل اإلثبرات الظدرر  والظرراده ظرأل لر 103 : لقرد  رفترر  الظرادهإقذرار قضذاتي-2
لثنرا   لظاو القضا  بوالعة لانونية ظرد ى ب را  لير ف و لركال دو او ا ترام ربقول ا:  .و.  

يكرروأل اإللرررار القضررا ي فرري ارر ه ال الررة إظررا "ررفويا ف  ر الظتعلقررة ب ررا الوالعررة ال ررير فرري الررد و 
 .1يبدي  ال دو ظأل تلقا  نف   بعد ا تجواب  لو كتابة في ظ كره لو ل  ورلة يعلن ا ل دظ  

 خامسا: اليمين 
ف وي رتنزل لرول يت ر  فير  ال رالم اه "راادا  لرى درد  ظرا يقرولر رف  الربعا بأنر : 

 يظكأل تق يو اليظيأل إلى نو يأل :ف 2 قاب  إ ا ظا  ننر
واي يظيأل يوج  ا ال"ر   إلرى  درظ  ي رتكو ب را إلرى ضرظيره : اليمين الحاسمة-1

 .4ف ولأل ن تكوأل ظ الفة للنظاو العاو 3ل  و النزايف ب"رط  دو تع م ال دو في ا تعظال ا
لاثباتف ألأل ال دو إ ا  لم اليظيأل التري تعتبر اليظيأل ال ا ظة ظأل الو ا ل الظعفية 

وج ررت إليرر  فرربأل القاضرري يرررفا الررد و   لررى ل رراا  جررز الظررد ي إثبررات د ررواهف ولظررا إ ا 
ف و لأل يررد ار ه اليظريأل لل درو األ رريظكرأل لل درف ليظيأل فبأل  لك يعتبرر إلررارا ظنر نكل  أل ا

ليظريأل ال ا رظة النرزاي :رتن ري اواو ظا للرت  الظ كظة العليا الجزا رية فري ل رد ل كاظ را بقول را 
و كرل ظرأل ف 5ف توجير  اليظريأل ال ا رظة تنرازل  رأل جظيرا و را ل اإلثبرات األ رر ربدفة لاطعرة

ل رررر وجرررا  فررري لررررار   ف ن رررا و ردارررا  لرررى  درررظ    رررر د رررواه وج رررت إليررر  اليظررريأل فنكرررل
 .6للظ كظة العليا لأل  كو الناكل  لى اليظيأل او   اره د واه

                                  
 .16ل ظد ن"أت ف الظرجا ال اب  ف    1
 .514 بد الرزا  ال ن ور ف  الظرجا ال اب ف    2
 ظأل  . و.  . 343الظاده  لنظر 3
 ظأل  . و. . 344الظاده  لنظر 4
 .128ف   2010ألولف ف ال رفة الظدنيةف ظجلة الظ كظة العلياف العدد ا29/09/2009ف لرار بتاريخ 487548القضية رلو  5
 .19ف   1991ف  01الظجلة القضا ية العدد  28/06/1989بتاريخ  لرار ف30231القضية رلو  6
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 رري ظررأل و ررا ل اإلثبررات الظتظظررة الترري ت رردم إلررى إتظرراو الرردليل ف :اليمذذين المتممذذة-2
ف ون ف ررري ظرررأل طرررر  اإلثبرررات ظ ررردوده القررروهالنرررال ف لو تكررروأل الرررد و   اليرررة ظرررأل ل  دليرررلف 

 .ف . .و 349ف وفرر  ظررا تررن   ليرر  الظرراده ل دررو لأل يرررد ارر ه اليظرريأل  لررى  دررظ يجرروز ل
اليظريأل ال ا رظة إن إ ا كانرت الرد و  واو ظا لضت بر  الظ كظرة العليرا لنر  :رن يجروز توجير  

الظرفو ة لظراو القضرا   اليرة ظرأل ل  دليرلف وبظرا لأل البينرة ظوجروده فري د رو  ال رال فر  داي 
 .1 ل  تجابة لطلب توجي  اليظيأل ال ا ظة  ر

زيرراده  لررى  لررك فقررد لجررازت الظ كظررة العليررا الجزا ريررة لأل تررتو ارر ه اليظرريأل فرري الظ ررجد 
 .2ن  لانوني يظنا لدا  اليظيأل الظتظظة  بالظ جد ربقول ا : رن وجود ل

 الفرع الثاني : تقدير وساتل اإلثبات التقليدية في إثبات العقود اإللكترونية  
ف ون يظكررأل ي البي ررة الورليررة ظتعرردده وظتنو ررةن  ررظ  لررى العظرروو لأل و ررا ل اإلثبررات فرر
 الو ا ل .ه  بكل ا بأ   ال ظأل األ وال إثبات العقود اإللكترونية
ف لكروأل لأل ار ا ظال ا فري إثبرات العقرد اإللكترونريفنجد لأل " اده ال" ود ن يظكرأل ا رتع

تعالرديأل ال"ر اده بولروي ار ا العقد لد تو في  الو افتراضي ي ت يل ظع  ل"   ل ر  و  الظ
ف ف البا التعالدات في البي ة اإللكترونية تكروأل ظرأل دوأل  ضرور ل  "ر   ل رر ظرا  ردا العقد
 لداأل .الظتعا

لظا بالن بة للقرا أل  وا  القضرا ية لو عيرر لضرا ية فبنر  لرو يرتو ل رد ال را ة إثبرات ل  
ف نظرا ألأل القرا أل اي و يلة إثبات تقليدية ظ رت في  رالو ظراد  ه الو يلة  قد إلكتروني ب 

ظلظرواف  كررا العقرد اإللكترونرري الرر   يرتو فرري بي رة إلكترونيررة عيررر ظلظو رة وبالتررالي يدررعب 
 ة ل ر  ظلظو ة و و طبيعة ظادية . ت ل  وجود  قد إلكتروني عير ظلظوا ظأل والعلأل ن

                                  
ظأ و   أل نبيل دقر  ونزي ة ظكار  ف الظرجا  2003ف 59ن"ره القضاه ف العدد ف30/07/2003بتاريخ  لرار ف275537 القضية 1

 .217ال اب ف   
 .128ف   2011ال رفة الظدنية ف ظجلة الظ كظة العلياف العدد الثانيف ف2011/ 19/05لرار بتاريخ ف 654225ظلم رلو  2
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لظا فيظا ي   اإللرار فبن  يظكرأل لأل يكروأل و ريلة إلثبرات العقرد اإللكترونري ولكرأل ار ا 
اإللرار يجب لأل يكوأل لضرا يا ل ظايرة األطررام الظتعالرده وال يررف كظرا لنر  ي"رترط فري اإللررار 

أل ارر ا اإللرررار ف  ادررة إ ا كرراام الظتعالررده فقررط ون ي"ررظل ال يرررطررر لأل يكرروأل ظ دررورا فرري األ
 في  إضرار لل ير .

 يجروز وكظا يظكأل ان تعانة باليظيأل ال ا رظة والظتظظرة فري إثبرات العقرود اإللكترونيرةف 
 وج  اليظيأل الظتظظة أل د ال دوو.للقاضي ظتى كاأل ظقتنعا بالد و  الظرفو ة لظاظ  لأل ي

باراا للو  طرر  اإلثبرات فقرد ا رتعاأل ب را رجرال القرانوأل  ظوظرا إلثبرات لظا الكتابة با ت
العقررد اإللكترونرري ولكررأل ظررا ا ررت م جرر ر  فرري طبيعت رراف فالكتابررة فرري ارر ا الظجررال يجررب لأل 

 تكوأل إلكترونية وتتو في د اظة إلكترونية .
لأل رجرال   لى الرعو ظأل الظكانة التي ت تل ا الكتابة ضظأل لوا رد اإلثبرات التقليديرة إن

 ن اول القيراو ف واو ظا وت ديد ظاايت ا  ظوظاالقانوأل  ظوظا لو يب لوا ج دا كبيرا في تعريف ا 
 .لنب  في الفري الثا

 : ماهية  الكتابة الخطية  لثالفرع الثا 
و ت تو ظعظو الت"ريعات  وا  في الجزا ر لو ظدرر لو فرن را بب طرا  تعريرم للكتابرة ل

القوا رد  لى الرعو ظأل الظكانة الكبيره التي ت وزاا في لوا د اإلثبات التقليديةف فنجد لأل ار ه  
ف فظررث  إأل الظ"ررري الفرن رري لررو يررورد تعريفررا للكتابررة إلررى درجررة ا تبرراره ظرتبطررة بالكتابررة الورليررة

 .1اث  للكتابة اليدوية الظوضو ة  لى الد اظة الورليةظظ
يظكرررأل لأل ن  رررظ كررر لك لأل الظ"رررري الجزا رررر  وظعررر  الكثيرررر ظرررأل األفرررراد لرررد جعلررروا ظرررأل 

"ي ا وا داف  بالترالي وجرب  لينرا التظييرز  -الكتابة -ف وو يلة إثبات  -العقد -التدرم لانوني
والكتابرررة كطريقرررة إثبررات بظرررا لأل الكثيرررر ظرررأل  بين ظررا )لون(ف ثرررو نفرررر  برريأل الكتابرررة كرررركأل "رركلي

                                  
1 P.Catala  et P.Y.  Gautier, L’audace technologique de la cour de cassation, JCP, éd. E,1998,p.905. 
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وا رررد اإلثبرررات النررراا ي لطررروأل بين ظرررا )ثانيرررا(ف ثرررو بعرررد  لرررك ن ررردد ظف ررروو الكتابرررة فررري ظرررل ل
 التقليدية )ثالثا(.

 أوال : التمييف بين التصرف القانوني وأداة إثباته : 
العقرد  لرى  ف فأطل  لفظلد ل لط بيأل التدرم ولداه إثبات ن  ظ لأل الظ"ري الجزا ر  

 قرد  رفريف فظرأل الظعرروم ه إثبات  فقيل  قد ر ظي و التدرمف ثو ا تعظل اللفظ  ين  في لدا
لأل كلظرررة العقررررد تقتدررررر فقررررط  لررررى التدرررررم القرررانوني الرررر   يررررتو بتوافرررر  اإلرادترررريألف لظررررا لداه 

 .1اإلثبات ل  الورلة الظدوأل في ا ظا تو انتفا   لي  فت ظى ورلة لو ظ رر
العقرد الر رظي  قرد ر رفرت الظ ررر الر رظي بأنر :  .و.   324الظراده فنجد ظرث  لأل  

ف ولررد كانررت لبررل 2ريثبررت فيرر  ظوظررم لو ضررابط  ظرروظي لو "رر   ظكلررم ب دظررة  اظررة...  
ف لظرررا 3رالعقررد الر ررظيرف فررتو ا رررتبدال ارر ا الظدررطلح ب رالورلررة الر ررظية رالتعررديل تعرررم ب 

ظنرر  درردور القررانوأل الظرردني ولررو  رد العرفرريالعقرررالظ رررر العرفرري فبنرر  لررد لطلرر   ليرر  ظدررطلح 
 يتو تعديل .

يرجا ا ا ال لط ال   ولا في  الظ"ري الجزا ر  لتأثره بالقرانوأل الظردني الفرن ريف الر   
ف  روا  كراأل  لرك فري الظ ررر الر رظي 4رacteريطل   لى التدرم ولداه إثبات  لفرظ وا رد ارو 

 لو الظ رر العرفي .
الجزا رر  ا رتبدال ظدرطلح العقرد بظدرطلح الظ رررف كاأل ظرأل الظفتررا  لرى الظ"رري 

ف ررر ا الظدرررطلح ن يقتدرررر فقرررط  لرررى الرررور  برررل ي"رررظل ل  د اظرررة لرررد تظ رررر فررري الظ رررتقبل 

                                  
  140ظ ظد   أل لا وف  الظرجا ال اب ف    1
 (749   18)  ر 1988ظايو  3الظلرخ في  14-88تعديل الظاده بظوجب القانوأل رلو  تو 2
تنظيو ظ نة يتضظأل  2006فيفر   20الظلرخ في  02 – 06ولد ا تعظل الظ"ري الجزا ر  ظدطلح العقود  ند إدداره لانوأل رلو  3

 وظا بعداا (  15   14الظوث  )   ر 
 .  105   بد الرزا   ن ور ف الظرجا ال اب ف  4
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ف واررو ظررا يررت  و ظررا التعررديل األ يررر للقررانوأل الظرردني  الرر   يعترررم 1كررالظ ررات اإللكترونيررة
  .  2إلثباتدرا ة ب جية الكتابة اإللكترونية والتوليا اإللكتروني في ا

لظرررا الظ"رررري الظدرررر  فقرررد ا رررتعظل فررري بدايرررة األظرررر لفرررظ ال رررند فررري القرررانوأل الظررردني 
 1948ل ررنة  131الظل ررىف ثررو  رردل  ررأل  لررك ولطلرر   ليرر  لفررظ ورلررة بظقتضررى القررانوأل رلررو 

ببدررررردار القرررررانوأل الظررررردني والررررر    دررررر  البررررراب ال رررررادا ظنررررر  للقوا رررررد ال ادرررررة ببثبرررررات 
فقرد  1968ة ل رن 25(ف لظا في لرانوأل اإلثبرات ال رالي رلرو ظن  417إلى  389انلتزاو)الظواد 

فررري تعبيرررره  لرررى لداه اإلثبررراتف وارررو ظرررا للرررره فررري تعريفررر  للظ رررررات ا رررتعظل لفرررظ الظ رررررات 
 .4لو الظ ررات العرفية 3الر ظية

د ظدرطلح الظ رتند فري تعبيرره  لرى لداه اإلثبراتف لكروأل بعكظا نجد لأل بعا الفقر  ي رت
ف  لررى 5دررر فقررط  لررى الرردليل الظ يررأ فقررط دوأل لأل ي"ررظل كررل األدلررة الكتابيررةارر ه األ يررره تقت

الررررعو ظرررأل  لرررك نجرررد لأل بعرررا الت"رررريعات لرررد ا رررتعظلت اررر ا الظدرررطلح وظرررأل بين رررا الظ"رررري 
 .7والظ"ري األردني 6اللبناني

 إثبات وسيلةلكتابة كركن شكلي والكتابة كانيا : اث
كو ررريلة إثبرررات والكتابرررة كرررركأل نجرررد لأل الكثيرررر ظرررأل األفرررراد ظرررأل ن يظيرررز بررريأل الكتابرررة 

 ررظية ظثررل ف كالكتابررة الر ادررا يفررره فيرر  التعبيررر  ررأل اإلرادهف فقررد ي"ررترط القررانوأل "ررك   "رركلي
(ف إ  فررري اررر ه ال الرررة . ت .  544(ف لو ال"رررركة التجاريرررة ) .و.   883الرررراأل الر رررظي )

ف لقرد ل رظااا  نعقاد ب ين يلد  ت لف را إلرى  ردو وجرود التدررم لدر تكوأل الكتابة نزظة ل
                                  

  . 496    فالظرجا ال اب  اظح  بد الوا د الت اظيف  1
  . و .   327و  1ظكرر  323ظكرر و  323الظواد  :لنظر 2
 ظأل لانوأل اإلثبات الظدر  . 10الظاده : لنظر 3
 ظأل لانوأل اإلثبات الظدر   14الظاده  :لنظر 4
 .  105يد الظرجا ال اب ف    بد الرزا  ال ن ور ف الو يط في "رح القانوأل الظدني الجد 5
 ظأل لدول الظ اكظات الظدنية اللبناني . 143الظاده  :لنظر 6
 ظأل لانوأل البيانات األردني . 6/1الظاده  :لنظر 7
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بال"ركلية الظبا"رره ألن را تتدرل ظبا"رره بتكرويأل التدررم القرانونيف ب يرن يترتررب  1بعرا الفقر 
 . لى انعداظ ا انعداو التدرم

ف فرربأل 2( .و.   645لظررا إ ا ا ررتلزو القررانوأل الكتابررة إلثبررات التدرررم كالكفالررة ظررث  )
ن يلثر  لرى وجرود التدررم الر   يكروأل در ي ا ويظكرأل إثباتر  براإللرار لو اليظريأل لو  ت لف ا

ف وا  ا لررو يتضررح ظررأل الررن  ظررا إ ا كانررت الكتابررة ظطلوبررة ننعقرراد التدرررم لو 3"رر اده ال"رر ود
ف ألأل القا رده لوبة فقط لاثبرات ولريا كرركأل "ركليإثبات  فبأل الكتابة في ا ه ال الة تكوأل ظط

ا ية وان رررررررتثنا  لأل تتطلرررررررب اإلراده الت"رررررررريعية "رررررررك   ادرررررررا لررررررربعا لأل التدررررررررفات رضررررررر
 .4التدرفات

درررم ظكتوبررا فرري ظ رررر لررد ي رردن لأل يتفرر  الظتعالررداأل فرري  قررد رضررا ي لأل يكرروأل الت
ف فب ا تبيأل ظأل اتفال ظا لن ظا لددا لأل يجع  ظأل الكتابة الظتف   لي ا "ررطا ر ظي لو  رفي

قررا لظبرردل ال"رركل الظتفرر   ليرر  تطبي التدرررم إن إ ا تررو فرريل نعقرراد ففرري ارر ه ال الررة ن يوجررد 
ف ظثرررال  لرررك لأل يتفررر  الظتعالرررداأل فررري  قرررد اإليجرررار  لرررى لأل التنبيررر  العقرررد "رررريعة الظتعالرررداأل

 .5باإل    يكوأل كتابة فعند   ن يدح التنبي  إن إ ا كاأل ظكتوبا
ي اإلثبرراتف فرربأل لظرا إ ا تبرريأل لأل "رررط الكتابررة ت رردم فقررط لل درول  لررى دليررل للررو  فرر

ت لررررم "رررررط الكتابررررة ن ي ررررول دوأل وجررررود ارررر ا التدرررررمف وا  ا لرررراو ال"ررررك  ررررول تف ررررير نيررررة 
 الظتعالديأل يفترا لأل الكتابة ظ"روطة لاثبات وليا كركأل "كلي.

 
 

                                  
 .294ف   2008 لي في ليف انلتزاظات النظرية العاظة للعقدف ظوفو للن"رف الجزا رف  1
  «ف ولو كاأل ظأل الجا ز إثبات انلتزاو األدلي بالبينةبالكتابةن تثبت الكفالة إن »   .و. 645الظاده  2
  .47 عدف الظرجا ال اب ف   ظ ظد دبر   3
  .141ظ ظد   أل لا وف الظرجا ال اب  ف    4
  .48ظ ظد دبر   عدف الظرجا ال اب ف    5
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 ثالثا : مفهوم الكتابة في ظل قواعد اإلثبات التقليدية
نيررة لرو ت ررتو  بب طررا  تعريررم لقرد رلينررا  ررابقا لأل الت"ررريعات لبرل ظ ررور الكتابررة اإللكترو 

 لرك ألأل  1ولد لرجرا بعرا الفقر  ظأل لاظيت ا الكبر  في اإلثباتالرعو لظدطلح الكتابة  لى 
الكتابرررة كانرررت بدي يرررة ظرررأل ج رررة وظرررأل ج رررة ل رررر  لررريا انررراك ظظ رررر لريرررب ظرررأل الكتابرررة ظظرررا 

 ي تد ي تعريف ا. 
فبأل الفقر  كانرت لر  بعرا الظ راونت إل طرا  تعريرم للكتابرةف وظرأل بين را  ف  فا ل لك

الررردليل الررر   ين"رررأ  رررأل ل  نررروي ظرررأل الظ ررررراتف  ررروا  كانرررت ظ ددرررة لرررد  رالتررري ترررن  : 
ت ريراا إثبات والعة لانونية لو نف ظتى كانت الكتابة لد تو ت ريراا بوجر   را  إللاظرة دليرل 

و  رف ررا الرربعا األ ررر بأن ررا تج رريد  2رظ رررر لو  ررند  لررى والعررةف فبنرر  يطلرر   لي ررا  ين رر  
ظجظو ررة الرظروز الظر يرة الترري رظررأل  رف را بأن را  ل ررو  ف3واضرح للقرول لو الفكرر بو رريلة  طيرة

 .4رتعبر  أل القول لو الفكر
ظررا تررو تدوينرر   لررى روظررأل الظ ررتقر  ليرر  فرري الفقرر  الفرن رري التقليررد  لأل الكتابررة ارري :

 .5رجح وجود تدرم لانوني ظعيأللورا  لو ظ ررات ظادية  تر 
 لررى العظرروو ا ررتقر الوضررا  لررى ا تبررار لأل الكتابررة ارري ظررا تررو تدوينرر   لررى لورا  لو  

 .  6ظ ررات ظادية ترجح وجود تدرم لانوني ظعيأل

                                  
  .295 لي في ليف الظرجا ال اب ف    1

2
 V. G. Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil,5

e
 éd,1895,Tom2, p.839.  

3
 R. Mougenot, La preuve, tiré a part du «Répertoire Notarial», Bruxelles, Larcier, 2

e
 éd,1997, p.127. 

يةف ل اظة ل ظد "ولي الظليجيف ا ت داو ظ ت رجات التقنيات العلظية ال ديثة ولثره  لى لوا د القانوأل الظدنيف دار الن ضة العرب 4
 . 79ف   2000القاارهف

إياد ظ ظد  ارم  طا  دهف ظد   جية الظ ررات اإللكترونية في اإلثبات ردرا ة ظقارنة رفلطرو ة الظاج تير في القانوأل ال ا ف  5
 . 8   2009 فل طيألف فت العلياف جاظعة النجاح الوطنية كلية الدرا ا

ل الظدرفية بيأل ال"ريعة ظد   جيت  في اإلثبات ف ب ن ظقدو لظلتظر األ ظا–نجو  لبو ايبةفر التوليا اإللكترونير تعريف   6
 . 436ف   2003ظا   12إلى  1ف الجز  األولف عرفة تجاره ودنا ة دبيف ظأل والقانوأل
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لأل تكرروأل الكتابررة  لررى ال "ررب لو ال جررر لو الرظررال لو الجلررد و  رروااا.  يجرروزبيررد لنرر  
ف وبالتالي ن ي"ترط لأل تتو الكتابرة فقرط 1"كل ل ر واي لد تت   "كل ظ طوطة يدوية لو ل 

  لى الور ف بل يجوز لأل تكوأل فو  ل  د اظة كانت .
لظررا القضررا  الفرن رري فقررد  رراول برردوره إ طررا  تعريررم للكتابررة فرري بعررا ل كاظرر ف ظررأل 

الترري ا ترفررت بالودررية الظ رررره ظررأل راي  Aix- en-Provenceبين ررا  كررو ظ كظررة ا ررت نام 
ت رطير  رروم لو  طروطوف ولأل القرانوأل لرو ي ردد ر :لردرا  و ررم الكتابرة بأن راالقلو افقير ب

ف ولرررد ا رررتقر اررر ا 2رالو ررريلة لو الظررراده التررري يتعررريأل لأل ت رررطر ب رررا تلرررك ال رررروم لو ال طررروط
القضررا   لررى ان ترررام بالكتابررة الترري تررتو بررالقلو الردررا  فرري  كررو ل ررر  يررن نرر  ال كررو 

لررانوني ي ررد ظررأل ا ررت داو القلررو الردررا  فرري كتابررة  ... ن يوجررد ل  ظبرردل لو ل  نرر ر لررى:
 .3رظ رر  رفي ...

إن لأل القضرررا  الفرن ررري لرررد رفرررا الودرررية الظ ررررره  رررأل طريررر  اآللرررة الكاتبرررةف  لرررى 
ل اا لأل الع ظة الظكتوبة باآللة الكاتبة ن تكوأل بالضروره   ظة الظودي ال" ديةف وظرأل 

 .4بت" يل اآللة الكاتبةالظظكأل لأل يكوأل اناك "   ل ر او ال   لاو 

 إلثباتالقواعد التقليدية لة اإللكترونية في المبحث الثاني: حجية الكتاب

لقرررد رلينرررا  رررابقا لأل الكتابرررة  ظوظرررا تعتبرررر ظرررأل للرررو  و رررا ل اإلثبرررات ويظكرررأل بوا رررطت ا 
ف عيرررر لأل إثبرررات اررر ا النررروي ظرررأل ونيرررة وظرررأل بين رررا العقرررد اإللكترونررريإثبرررات جظيرررا الولرررا ا القان

التعالدات واجر  فري البدايرة العديرد ظرأل الدرعوبات وظرأل لاظ را لأل الكتابرة ال طيرة الظندرو  
ف وبالترررالي اتضرررح لرررد  رجرررال   و ظرررا طبيعرررة العقرررد اإللكترونيرررة لي رررا فررري الت"رررريعات ن ترررت

                                  
ف 2009ف بيروتظن"ورات ال لبي ال قوليةف  فف الطبعة األولىإلياا ناديمف العقود الدولية رالعقد اإللكتروني في القانوأل الظقارألر 1

  191 .  
2
 CA Aix- en- Provence, 27 jan. 1846,DP1846,2,230 .  

3
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القرانوأل لنرر  ن يظكرأل تكييررم القوا رد التقليديررة التري تعترررم بالكتابرة ال طيررة ل  تررام بالكتابررة 
  م الجوار  لك  ظأل الكتابتيأل .رونية نظرا ل  تاإللكت

ف فقرد  راول رجرال الفقر  بدايرة التكنولروجيللتطور  و تى ن يكوأل القانوأل  اظ  ظعرل 
وترررتل   اررر ه ف يرررة  رررأل طريررر  ظرررا يعررررم بانتفالررراتإضرررفا  ال جيرررة  لرررى الكتابرررة اإللكترون

كاظلرررة فررري اإللكترونيرررة ال جيرررة الالطريقرررة فررري لأل يتفررر  األطررررام الظتعالرررده  لرررى ظرررنح الكتابرررة 
 اإلثبات ظتى ولا نزاي.

ف ف اولرت البنروك لأل تبرررو ت بفضرل انت"رار الظعراظ ت البنكيررةكراأل ظ رور ار ه انتفالررا
 للبنك ل   جية في اإلثبات. اآللياتفالات ظا  ظ   ا تقر بظوجب ا لأل لظ ت رجات الظوزي 

القضرررا  ظ الفرررة للنظررراو العررراو و كظرررا لأل اررر ه انتفالرررات ا تبرارررا بعرررا الفقررر  ورجرررال 
ارو ظرا  رنعالج  للظبادإل العاظة لاثبات كقا رده  ردو جرواز ادرطناي ال"ر   دلري  لنف ر ف و 

 في الظطلب األول.
لظا الظطلب الثاني  نبرز في   لأل ان ترام ب جية الكتابة اإللكترونية لو يقتدرر فقرط 

ال جيرة  لرى ار ا النروي الجديرد ظرأل  راول رجرال القرانوأل  ظوظرا لأل يضرفوا  ل لى انتفالرات بر
الكتابة بان رتعانة بالقوا رد العاظرة لاثبرات و دودرا اللجرو  ل رانت األ ر   ب"رااده ال"ر ود 

ف واررو ظررا ب جيررة الكتابررة اإللكترونيررة لررراراإلوا تبررار لأل نفررا ارر ه ال ررانت يظكررأل  بوا ررطت ا 
  نتطر  إلي  بالتفديل في الظطلب الثاني.

 االتفاقات في إثبات العقود اإللكترونية المطلب األول: دور
ف ي الو يلة الظثلى إللررار تلعب انتفالات دورا ظ ظا جدا في إثبات العقد اإللكترونيف 

ولررر لك لونارررا الفقررر  والقضرررا  والت"رررريا لاظيرررة كبرررر ف ظرررأل  يرررن  جيرررة الظعررراظ ت البنكيرررةف 
 .ل(عاو ؟ )الفري األو اإلجابة  لى ت الل ظ و ال لوا د اإلثبات ظتعلقة بالنظاو ال
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 تررام ب جيرة ل ل را لأل تكروأل و ريلة بدر ة ار ه انتفالراتف ف رل يظكرأل  لو للرر تى 
 .؟ف  ادة إ ا لو توجد ندو  لانونية تنظو ا ه الظ ألة )الفري الثاني(الكتابة اإللكترونية

 و لرى الررعو ظررأل ا رتعظال ارر ه انتفالرات بكثرره فرري ظجرال إثبررات العقرد اإللكترونرري إن 
لن  تبقى اناك العديد ظأل الدعوبات التي تواج   اتفالات اإلثبات واو ظرا  رنعالج  فري الفرري 

  الثالن.

 األول :مدى تعلق اتفاقات اإلثبات بالنظام العامالفرع 
 لى تق يو لوا د اإلثبات إلى لوا د "كلية )إجرا ية( تتعل  بربجرا ات 1ظعظو الفق  قري

لظرراو القضررا ف ولوا ررد ظوضررو ية ت رردد لدلررة اإلثبررات وليظررة كررل التقاضرري وكيفيررة تقررديو األدلررة 
يتفرر  ظعظررو ف و دليررل وظررأل يقررا  ليرر   ررب  اإلثبررات وظ ررل اإلثبررات ودور القاضرري فرري اإلثبررات

راد  انتفا   لرى وظأل ثو ن يجوز لىف ف لى لأل القوا د ال"كلية تعد ظأل النظاو العاو 2الفق ا 
لعدالرررة وت قيق رررا وتتدرررل بنظررراو التقاضررريف  كرررا ف ألن رررا وضرررعت ل دظرررة اظ الفرررة ل كاظ رررا

ف وي راير  لرى ظ الفت را فر  تعرد ظرأل النظراو العراو ويظكرأل لىفرراد انتفرا  فالقوا د الظوضو ية
القضررا  ارر ا انتجررراهف  يررن ا تبررر لضررراه الظ كظررة العليررا لأل اإل ررر ار الظندررو   ليرر  فررري 

ف وظرررأل ثرررو فبنررر  يجررروز لقضررراه ظرررأل النظررراو العررراو  3 .إ.و 462 .ت.  والظررراده  177الظررراده 
 .4الظوضوي إثاره ا ا البط أل تلقا يا في لية ظر لة كانت  لي ا الد و 

                                  
الكتب  رف دار-داديارف دور الظ تندات الظ ت رجة  أل طري  اننترنت إلثبات الظ ا ل الظدنية ردرا ة ت ليلية ظقارنة   ظيد  ليظاأل  1

 .وظا بعداا 16ف الظرجا ال اب ف    ثظانية  يفيو  8و  لنور  لطاأل ف الظرجا ال اب ف   169ف   2010القانونيةف القاارهف 
و لنور  لطاألف 51  .  1994ف 4ظعارمف اإل كندريةف طبعة التعلي   لى ندو  لانوأل اإلثباتف ظن"أه الل ظد لبو الوفاف   2

  .32ف   نف  الظرجا 
يتضظأل لانوأل اإلجرا ات الظدنية واإلدارية   2008فبراير  25الظلرخ في 09-08بقانوأل   لانوأل اإلجرا ات الظدنية و واتو إل ا    3

 .21 .ر 
 .94ف   1990ف 2 دد الظجلة القضا ية الجزا ريةف ف 1990 /06/ 1ف الدادر بتاريخ 32113رلو  القرار  4



 الباب األول: إثبات العقود اإللكترونية في ظل التطور التكنولوجي
 

50 
 

لرر لك نجررد لأل الظ"ررري الظدررر  لررد للررر درررا ة بدرر ة ارر ه انتفالررات بظوجررب الظرراده 
فري عيرر الظرواد التجاريرةف إ ا كراأل التدررم القرانوني رظأل لانوأل اإلثبرات التري ترن  :  60/1

 لى  ظ ظا ة جني  لو كاأل عير ظ دد القيظرة فر  تجروز "ر اده ال"ر ود فري إثبرات تزيد ليظت  
 .روجوده لو انقضا  ف ظا لو يوجد اتفا  لو ن  يقضي ب ير  لك

 1ف فررالبعا ظررن وفرري تف ررير ارر ه القا ررده القانونيررة لأل الفقرر  الظدررر  لررد ا تلررم عيررر
 جت  فري  لرك لأل ظرا  ظرل الظ"رري ير  لأل لوا د اإلثبات الظوضو ية  ظتعلقة بالنظاو العاو و 

 لى وجروب اإلثبرات بالكتابرة فري التدررفات التري تزيرد ليظت را  لرى  رد ظعريألف ارو  وفر  ظرأل 
ف اد  ظة ال" ود لو ن يان و لو  طأاو لو "ر ادت و زوراف وظرأل "رأأل اإلثبرات ب"ر اده ال"ر ود 

ه ويضرررر ب رررير فررري التدررررفات  ات القيظرررة الكبيرررره لأل يزيرررد ظرررأل  ررردد القضرررايا ويعطرررل القضرررا
 العدالةف واو ظا ي"كل ظ الفة للنظاو العاو. 
دررل في ررا ن أأل القوا ررد الظوضررو ية األبرر فيقررول 2لظررا الرررل  ال الررب فرري الفقرر  الظدررر 

لر ا فبنر  يجروز انتفرا   لرى  فف ألأل ار ه القوا رد وضرعت ل ظايرة ال درووتتعل  بالنظاو العاو
د وجوب ا "أن ا في  لك "أأل  ا ر لوا رد اإلثبرات ظا ي الف اف ل  ا تبعاد اإلثبات بالكتابة  ن

 الظوضو ية  إن إ ا وجد ن  يقضي ب ير  لك .
واو ظا لضت ب  ظ كظة النقا الظدرية في  ده ل كاو ل اف وظرأل بين را ال كرو الر   

لأل لوا رررد اإلثبرررات عيرررر ظتعلقرررة بالنظررراو العررراو  -فررري لضرررا  اررر ه الظ كظرررة–الظقررررر  ريرررن :
 الفت ررا درررا ة لو ضررظناف كظررا يجرروز لدررا ب ال رر  فرري التظ ررك ب ررا فيجرروز انتفررا   لررى ظ

 .3لأل يتنازل  ن ار

                                  
 وظا بعداا . 160في تفديل  لكف انظر: ل ظد ن"أتف الظرجا ال اب  ف    1
 . 17ظ ظد دبر   عدف الظرجا ال اب ف    2
تاظر  ليظاأل الدظياطيف الظرجا ال اب ف  أل:   ف ظأ و 948 2  41ا  19/12/1990  جل ة  55ل نة  2124الطعأل رلو  3

  875 . 
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يررن  كرر لك  لررى  رردو تعلرر  القوا ررد الررنقا الظدرررية درردر  كررو ل ررر لظ كظررة كظررا 
لأل لا ررده  رردو جررواز اإلثبررات بالبينررة فرري األ رروال ر: الظوضررو ية لاثبررات بالنظرراو العرراو بقول ررا

علقررة بالنظرراو العرراوف وبالتررالي ال رركوت  ررأل التظ ررك برر لك لبررل الترري يجررب في ررا الكتابررة عيررر ظت
البرررد  فررري  رررظاي "ررر اده ال"ررر ود يعتبرررر تنرررازن  رررأل ال ررر  فررري اإلثبرررات برررالطري  الررر   ر رررظ  

 .1رالقانوأل
ظرأل لرانوأل  /ل28/1بظوجرب الظراده   ار في نفا ا ا انتجاه الظ"ري األردني نجد لأل 

لتعالرد  فري عيرر الظرواد التجاريرة يزيرد  رأل ظا رة دينرار إ ا كراأل انلترزاو ار: التي تن  البيانات
لو كرراأل عيررر ظ رردد الظقرردار فرر  تجرروز ال"رر اده فرري إثبررات وجررود انلتررزاو لو البرررا ه ظنرر  ظررا لررو 

ف و لير  تعتبرر انتفالرات الظتعلقرة بالقوا رد الظوضرو ية ريوجد اتفا  لو نر  يقضري ب يرر  لرك
و ب رر  وطرلرر  عيررر ظتعلقررة بالنظرراو العرراو وبالتررالي والترري ترظرري إلررى التعررديل فرري ظ ررل اإلثبررات 

 .2يجوز ظ الفت ا ظا لو ين  القانوأل  لى   م  لك
القضا  األردني فقد ا تقر رلي   لى لأل القوا رد الظوضرو ية لاثبرات واو نفا ظولم 

لأل القضرررا  ظ رررتقر  لرررى القرررول ر :العررراوف  يرررن ل لنرررت ظ كظرررة التظييرررز عيرررر ظتعلقرررة بالنظررراو
فالررات ال ادررة بطررر  اإلثبررات ك يراررا الترري تتعلرر  بعررب  اإلثبررات وبالوالعررة الظررراد بدرر ة انت

ون ي رررتثنى ظرررأل  لرررك إن انتفالرررات ال ادرررة بالنظررراو العررراو كالقوا رررد الظتعلقرررة ببثبرررات  فإثبات رررا
 .3رالزوا  والوفاه والن ب وبقوه األورا  الر ظية وعير  لك

                                  
 .876 ف  الدظياطيف الظرجا نف    أل: تاظر  ليظاأل  ظا  و   .39ل نة  1976/ 19/2جل ة  537نقا رلو   1
 ف   2005ردرا ة ظقارنةرف دار الثقافة للن"ر والتوزياف  ظاألف      ظ ظد  يد نديراتف  جية التوليا اإللكتروني في اإلثبات 2

 .114و  113
ف  كو لضا ي لردني ظأ و   أل 465ف 4،1989-3ف العدد 37(ف ظجلة نقابة الظ اظيأل األردنيةف ال نة:491/88تظييز  قو  ) 3

 .115ف ظرجا  اب ف       ظ ظد  يد نديرات
اضي في األردألف درجة ظأل درجات التقظ كظة التظييز يقا ظقراا في  ظاأل واي ظ كظة لانوأل ولي ت ظ كظة ظوضوي ف واي ل لى 

 وتقابل ا في الجزا ر الظ كظة العليا .
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الظ رألة لرو تكرأل ب ر ا الوضروح فري بدايرة  فربأل فلظا ظرأل جانرب الفقر  و القضرا  الفرن ري
 13األظرف فكاأل اناك  ا رت م  رول طبيعرة انتفالرات الظتعلقرة باإلثبرات لبرل دردور لرانوأل 

 والظتعل  بالتوليا اإللكتروني . ب"أأل اإلثبات لتكنولوجيا الظعلوظات 2000ظارا 
لعرراو انط لررا ا لأل كررل لوا ررد اإلثبررات ظتعلقررة بالنظرراويررر   1ظررأل الفقرر   بعررا فنجررد لأل

ات فرري ف وبالترالي ن يجروز إبرراو انتفالررالعدالرة ت رظو  لررى ال ريرة ر ال"ر يرهظرأل  براره ااررن  
ف فقوا ررد اإلثبررات   ررب ارر ا انتجرراه ارري نظرراو اجتظررا ي تعلرروا فيرر  الظدررل ة ظجررال اإلثبررات

اتف العاظررة  لررى ظدررل ة األفررراد ال ادررةف و لررى  لررك تبطررل انتفالررات الظعدلررة لقوا ررد اإلثبرر
 وا  تعلقت بطر  اإلثبات لو بت ديرد الوالعرة الظطلروب إثبات راف وكر لك تعيريأل ال دروو الر يأل 

 .  2يقا  لى  اتق و  ب  اإلثبات
إلررى إبطررال انتفالررات الظعدلررة  يررد وا ظررأل الفقرر  الفرن رريجانررب د ظررا ل رر ا انتجرراه فرربأل 

ثبرات لو ظرا يتعلر  ظن را لقوا د اإلثباتف  دا ظرا تعلر  ظن را بت ديرد ظرأل الر   يت ظرل  رب  اإل
 .3بالوالعة الظطلوب إثبات ا

الفقررر  الفرن ررري يقرررر بدررر ة اررر ه انتفالررراتف ويجعل رررا طريقرررة  كرررا  لرررك فررربأل ظعظرررو 
ل  تررررام بو رررا ل اإلثبرررات ال ديثرررة  ظوظرررا والكتابرررة اإللكترونيرررة  دودرررا ولرررد لطلررر   ليررر  

الظوضرو ية لاثبرات لي رت  ات  قوا ردالف يرتكز ا ا الفق   لى القرول برأأل 4رالطري  انتفالير
وبالترالي ن  ف5فريظكأل ا رتبعاداا  رأل طرر  اتفرا  األفرراد  فعراون تتعل  بالنظاو الطابا آظر و 

ظرا ف 6ي   للقاضي لأل ير كراا ظرأل تلقرا  نف ر  ون يظكرأل  كرارا لرد  ظ كظرة الرنقا ألول ظرره

                                  
 .872تاظر ظ ظد  ليظاأل الدظياطيف الظرجا ال اب ف    1
 .344ف    2005 بد الفتاح بيوظي  جاز ف التوليا اإللكتروني الظرجا ال اب  ف 2
 .95 ظير  بد ال يد تناعوف الظرجا ال اب ف   3

4 D. Gobert et E .Montero, La signature dans les contrats et les paiements : l’approche fonctionnelle, 

Consult and trading, 2000, disponible sur le site :  www.consultandtrading.com_daor.pdf, .,p.54et 55. 
5
 F.jacques et autres,op .cit,p.6. 

6
 Flour(J .) et autres , op . cit,p.6. 
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لقضررررا ي و ررررير ف كتلررررك الظتعلقررررة بالنظرررراو اب  لررررى ظوضرررروي يتدررررل بالنظرررراو العرررراولررررو تندرررر
لو التري تظررا  1ال دروظة وال الرة الظدنيرة لى"ر ا  وال رلطات الظعتررم ب را للظوظرم العراو

ف كظررا ن يظكررأل لىفررراد انتفررا   لررى ا ررتبعاد اإلجرررا ات الظتعلقررة بظضررااات 2بظبرردل الوجاايررة 
 . 3ال طوط

 إن لن  ولا   م  ول توليت إبراو ا ه انتفالاتف فظ ر اناك اتجاايأل:
ير   ردو جرواز اتفرا  األطررام  لرى ال ررو   رأل القوا رد الظوضرو ية  انتجاه الضي 

لاثبرررات إن  قرررب ولررروي النرررزاي ولررريا لبلررر  ف وبالترررالي تقرررا انتفالرررات الظ ررربقة  لرررى ظ الفرررة 
 القوا د الظوضو ية لاثبات باطلة بط نا ظطلقا ظتعلقا بالنظاو العاو.

رام  لررررى ال رررررو   ررررأل القوا ررررد الظوضررررو ية يررررر  جررررواز اتفررررا  األطرررر انتجرررراه الوا ررررا
 .4انتجاه او األدح تطبيقا لظبدل  لطاأل اإلرادها ا  لأل ولاثبات في ل  ولتف 

ف إن انرر  5لظررا القضررا  الفرن رري فكرراأل رافضررا فرري بدايررة األظررر ل رر ا النرروي ظررأل انتفالررات
بالنظرراو العرراو تراجررا  ررأل ارر ا الظولررم وا تبررر لأل القوا ررد الظوضررو ية لاثبررات عيررر ظتعلقررة 

ت ضرا ر:  لرى ا رتبعاد ل كاظ را و لرك بقولر  وبالتالي يجروز لىفرراد انتفرا  دررا ة لو ضرظنا
 قرررو  األطررررام ل ريرررة التدررررم في ررراف وكرررل تدررررم يررررد  لي رررا يجررروز إثباتررر  اتفالرررا... ف ررر ا 

يقررردو نفرررا الضرررظانات التررري يقررردظ ا التوليرررا اليررردو   -التوليرررا اإللكترونررري –اإلجررررا  ال ررردين 
 .6روال   يبقى  ريا ن يعلظ   و   ا ز البطالة 

                                  
ثروت  بد ال ظيدف ظد   جية التوليا اإللكتروني في اإلثبات  لى ضو  القوا د التقليدية لاثباتف ب ن ظقدو لظلتظر األ ظال  1 

 12 -10اإلظارات العربية الظت ده ف الظنعقد بتاريخ  الظدرفية اإللكترونية بيأل ال"ريعة والقانوأل ف كلية ال"ريعة والقانوأل ف جاظعة
 . 401ف   2003ظا  

2
 Cf. Civ. 2 e , 26 févr. 1997, Bull. civ . II, n o 62 ; cf. Raynaud, « L’obligation pour le juge 

de respecter le principe de la contradiction … »voir : F.jacques et autres, op .cit, p.7.  
3
 Grynbaum (L) et autres ,op.cit ,p .26.  

  وظا بعداا . 45لظزيد ظأل الظعلوظات لنظر: ظ ظد   او ظ ظود لطفيف الظرجا ال اب ف     4
5 Cass.civ.23janv.1929,G.P.,1929, I,p.329.  
6
 CA Montpellier,1

er
 ch.,9avril 1987, confirmé par Cass.civ.,1

er
 ch., 8 novembre 1989 -, Sté Crédicas, 

Bull.civ.I.n
o
 342., cité par A. Bensoussan et Y. le roux;  Cryptologie et signature électronique aspects 

juridiques, Hermès Science Publication, Paris, 1999, p.79. 
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لد وافقرت  لرى فرتح ا تظراأل لل ريده  Crédicasتتل   ولا ا ا ه القضية في لأل "ركة 
P.Bisson  ف ولرد  درلت ال ريده الظر كوره  لرى ظبلرغ  دود ظبلغ لربعرة لنم فرنرك فرن ريفي

ريخ ان رت قا  طالبرت ال"رركة ؛ فري تراوزي اآللري الترابا لل"رركة الظقرضرةان تظاأل بوا رطة الظر
ال يده الظقترضة بالوفا ف ولدظت ال"ركة تأييدا لظطالب ا ن  ة ال"ريط الورلي الر   يبقرى فري 

 ج از الدرام اآللي نتيجة ال  ب النقد  ال   لاظت ب  الظد ي  لي ا .
 التزاو يجب طلب ال"ركة  لى ل اا لأل ظأل يطالب بتنفي   Séteلقد رفضت ظ كظة 

ف ولأل إثبررررات التررررزاو 1ظررررأل القررررانوأل الظرررردني الفرن رررري  1315ف طبقررررا لررررن  الظرررراده باترررر  ليرررر  إث
إن برردليل  2ظررأل القررانوأل الظرردني الفرن رري  1322الظقترررا بالرردفا ن يكرروأل طبقررا لررن  الظرراده 

ف ولأل ارر ا الرردليل و لكررل ظبلررغ ان تظرراأل الظتفرر   ليرر ظولررا ظررأل الظررديأل يثبررت ا ررت داظ  لجررز  ل
 signatureن ي نرررري  نرررر  ظررررا ل ررررظت  ال"ررررركة بررررالتوليا الظعلوظرررراتي )الظولررررا ظررررأل الظررررديأل 

Informatique)   نظرررا ظرررأل يرررراد ان تجرررا  بررر  فررري ظواج تررر والررر   يدررردر لررريا  رررأل آلرررة  ف وا 
ف ولد ا تندت الظ كظة في  كظ ا ال   رفضرت فير  طلرب ال"رركة ت ضا كلية إلراده الظد ي

لكترونيررا ن يقبررل كرردليل إثبررات لدررالح ال"ررركة الظرر كوره  لررى ل رراا لأل الرردليل الظولررا توليعررا إ
الظد ية ألن  با تدار ظأل دنع ا ف  ا الدليل دادر  أل ال ا ب اإللكترونريف وار ا األ يرر 

 ي ضا في ا تعظال  لظطل   رية البنك. 
 ن بالتالي و ظ تعظل ال ا بف  أل دادر ان  يفترا فظا يددر ظأل ال ا ب اآللي

 .3اإلثبات في كدليل ال ا ب  أل الدادر بال ند ان تجا  األ ير ا ا ي تطيا

                                  
1
 Art 1315 C.civ:"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit 

l'extinction de son  obligation." 
2 Art 1322 C.civ : "  L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu 

pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que 

l'acte authentique." 

أل دوأل  نة ظ ظولود لاره ف "كل التعبير  أل اإلراده في  قود التجاره اإللكترونية ف كلية ال قو  والعلوو ال يا يةف جاظعة الظ يلةف 3
 .44   ن"رف
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إأل ا ترررام القضررا  الفرن رري بدرر ة انتفالررات ال ادررة باإلثبرراتف يقرروو  لررى  جترريأل 
األولررى: لأل لوا ررد اإلثبررات ل ررا طبيعررة  ادررة ف رري تتعلرر  بالظدررالح ال" دررية لىفرررادف فرربأل 

لوا ررد إثبررات  لتنررازل  ررألا لولررى يجرروز ل رروراد التنررازل  ررأل  قررول و فظررأل برراب جرراز ل ررلن  األفرر
ف ألأل الردليل ن يعلروا  لرى ال ر   اتر  ف وال جرة الثانيرة : طبقرا لظبردل  يراد القاضري  لك ال  

يجروز لل درروو لأل يتفقروا  لررى الطريقرة الترري يعرضروأل ب ررا نرزا  و لظاظرر ف وبالترالي يجرروز ل ررو 
 .1انتفا  ظقدظا  لى ت ديد و يلة اإلثبات و جيت ا

ان ترام القضا ي بدر ة اتفالرات اإلثبراتف ا تررم الظ"رري الفرن ري ب را  اظتدادا ل  ا 
ب"ررأأل تطويرررا لررانوأل اإلثبرررات  2000ظرررارا  13الظرررلرخ فرري  230 -2000بظوجررب القررانوأل 

إلررررى  2-1316لتكنولوجيرررا الظعلوظرررات والظتعلررر  برررالتوليا اإللكترونرررريف  يرررن لضرررام الظررراده 
كتابيرة وتقرر برالوجود القرانوني نتفالرات اإلثبرات دوأل القانوأل الظدنيف التي تنظو تنرازي األدلرة ال

ك للقاضرري تقرردير ت ديررد ل  "رررط لدرر ت ا ظررا ضررروره لأل يكرروأل ارر ا انتفررا  درر ي اف ويتررر 
 .د ة ا ا انتفا 
برررل  يجرررب النظرررر إلرررى  فلأل ترررتو كيفظرررا اتفررر لأل كتابرررة اررر ه انتفالرررات ن يظكرررأل ن  رررظ 

ف و ن يجوز برأ   رال ظرأل 2 ال ولوي نزاي ظروم كتابت ا   تى يظكأل ا تباراا د ي ة في
 األ وال  قد اتفا  يعطي لو يلة إثبات لرينة عير لابلة إلثبات العكاف و لك ل ببيأل :

ال بب األول لأل  جية و ا ل اإلثبرات ت ضرا للنظراو العراو  وظتعلقرة براألدا  الروظيفي 
تفرررا  يعرررد بررراط  ألنررر  ف ولررر لك فررربأل اررر ا ان3للقضرررا  ون تتعلررر  بالظدرررل ة ال" درررية لىفرررراد

                                  
 . 873وتاظر ظ ظد  ليظاأل الدظياطيف الظرجا ال اب ف    96و 95 ظير  بد ال يد تناعوف الظرجا ال اب ف     1

2
 E . A. CAPRIOLI & A. CANTERO, Aspects légaux et réglementaires de la signature électronique, 

art disponible sur www.caprioli-avocats.com.11 janvier 2014 . 
 . 174ف  1995الطبعة األولى ف ظ ظد الظر ي زاره ف ال ا وب والقانوأل ف ظل  ة الكويت للتقدو العلظيف الكويتف  3
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ي لب ظأل القاضري  رلطت  التقديريرة فري ت ديرد ليظرة الو ريلة الظعرده إلثبرات التدررمف وليضرا 
 .  1ألن  يقيد الطريقة التي يكوأل ب ا لنا ت  ال" دية

أل ت ديررد  جيررة و رريلة اإلثبررات فرري انتفررا   رظرراأل ل ررد ألظررا ال رربب الثرراني فرربأل ظررأل "رر
ف ف رو يتعررارا ظررا ير  لو نفرري ظررا يد ير  الطرررم األ ررر األطررام ظررأل ال رر  فري إثبررات ظررا يد

 . 2ل د ظبادإل اإلثبات التي تظنح لكل طرم ال   في إثبات ظا يد ي 
إأل البنرروك الجزا ريررة لررد ل رر ت ب رر ا النرروي ظررأل انتفالرراتف فنجررد ظررث  القرررا ال"ررعبي 

 (ف لرررد وضرررا "رررروطا  اظرررة يجرررب لأل يلترررزو ب رررا الزبررروأل  ترررى يت درررل  لرررىC.P.Aالجزا رررر )
بطالررة فيررزا الدوليررةف ونرر  فرري الظرراده الثاظنررة ظن ررا الظعنونررة ب ''ا ررتعظال البطالررة'' فرري الفقررره 
الرابعة  لى ظرا يلري :''...ت"ركل ت رجي ت اآلنت األوتوظاتيكيرة ونقل را فري اإلطرار اإل  ظري 

 لرى  بالن بة للقرا ال"عبي الجزا ر  إثباتا للعظليات الظنف ه بوا طة البطالرة وظبرررا ل  رظ ا
 ال  اب التي تنف   لي   ظليات البطالة ...لأل يتو لبول ل  "كو  يتقدو ب ا  اظل البطالة و

( يوظررا ابترردا  ظررأل ترراريخ إر ررال ك"ررم ال  رراب''ف 30لو دررا ب ال  رراب بعررد ظ لررة ث ثرريأل)
يظكأل لأل ن تن  ظأل   ل ا ه الظاده لأل الت جي ت التي تقروو ب را اآلنت األوتوظاتكيرة  جرة 

زبوألف إن لأل  جيت ا تبقرى  ب ريطة فقرط فريظكأل ل ر ا األ يرر لأل يثبرت  كرا  لرك  رأل  لى ال
يوظررا ابترردا  ظررأل ترراريخ إر ررال ك"ررم ال  رراب ظررأل إجرررا   30طريرر  رفررا "رركو   رر ل ظررده 

العظليرررة بوا رررطة البطالرررةف وفررري نفرررا الظررراده ا تبررررت  لأل ظ رجرررات اآلنت األوتوظاتيكيرررة ن 
 لظقدو فقط . تددر ل  إ"عار  ا  إن الودل ا

يجرررب التنبيرررر  فررري األ يررررر لنرررر  يجرررب وضررررا العديرررد ظررررأل القيررررود  لرررى انتفالررررات لثنررررا  
 ف يجب لأل ن تتو إن بيأل ل"ر ا  ل رو   لرات ل ظرال  رابقة  لرى توليرا انتفراا تعظال اف ف

                                  
 .230ف    2009 ي ى ع األ الربضيف القوا د ال ادة بالتوليا اإللكترونيف دار الثقافة للن"ر والتوزياف  ظاألف الطبعة األولىف  1
ال ديثة في إثبات العقود التجاريةف ر الة دكتوراه ف كلية ال قو  ف جاظعة  التكنولوجيةالو ا ل   ايا را"د الظر ف ظد   جية 2

 وظا بعداا. 211ف   2005القااره ف 
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اررري ظ لقرررة و ظ رررددهف و  طررررفيأل فقرررطف وبالترررالي ف ررري   لررراتولأل ن تكررروأل درررال ة إن بررريأل ال
 . 1لابلة للتفاوا  ول ااتفالات عير 

ظظررررا  ررررب  يظكررررأل لأل ن ررررت ل  لأل انتفالررررات الظتعلقررررة باإلثبررررات تعتبررررر  لررررى العظرررروو 
د ي ة إ ا كانت ظتعلقرة بالجانرب الظوضرو ي لاثبراتف ولأل ن تظرا بظبردل  ر  ال درو فري 

 ف عيرررر لنررر  ن يجررروز لبررردا لىفرررراد انتفرررا   لرررى ا رررتبعاد لو ظ الفرررة القوا رررد اإلجرا يرررةاإلثبرررات
 لاثبات .

  ات اإلثباتالفرع الثاني: التحديات التي تواجه اتفاق
ف ت ردياتعالبا ظا يواج  انتفا  ال   يبرظر  األ"ر ا  إلثبرات العقرد اإللكترونري  رده 

روطا تع رفية فقرد يتضرظأل ار ا انتفرا  "ر فاتت د ظأل ا رتعظال وانت"رار ار ا النروي ظرأل انتفالر
 لظنررا لأل ارر ه انتفالررات عالبررا ظررا تبرررو برريأل طرررفيأل عيررر ف  ادررة إ ا تضررر بأ ررد الظتعالررديأل

 ظت اوييأل ظأل  ين القوه )الظ ني والظ ت لك(.
ظأل نا ية ل ر  فبأل اتفا  اإلثبات يضا "رطا دري ا يرتو بظوجبر  ظرنح ظ رت رجات  

ظا ظبدل بدي ي فري اإلثبرات ي رظى ال  ب التابعة للبنك  جية إثباتف وا ا ظا يتعارا  آنت
 .ي  لنف  ادطناي ال"   دل عدو جوازب

 لى ا ا األ اا فبننا  نتطر  لون إلى ظد  د ة اتفا  األطررام فري  رال ا توا ر  
ظرد  ترأثير ظبردل  ردو  لطة القاضي في تعديل اتفالات اإلثباتف وثالثا "روطا تع فيةف وثانيا 

 جواز ادطناي ال"   دلي  لنف    لى د ة اتفالات اإلثبات.
 
 
 

                                  
1
 I. Renard , Vive la signature électronique, édition Delma, 2002, p.51. 
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 والشروط التعسفية )عقد اإلذعان(أوال : اتفاق األطراف 
األدرل فري العقررود لأل ترتو بتوافرر  إراده األطررامف فرالعقود ارري ظرااره إراديررة تعبرر  ررأل 
 ريررررة ان تيررررار  رررروا  ظررررأل  يررررن اإللررررداو  لررررى إبراظ ررررا لو ظررررأل  يررررن ظنال"ررررة "ررررروط ا برررريأل 

 .1األطرام
األفرراد ظ رر نروي جديرد ظرأل العقرود يقيرد   وظا تزايد الن"راط انلتدراد  فري  يراه لنإن 

ظأل  رية األفراد في ظنال"ة ال"رروط التري يتضرظن ا العقردف  يرن يقروو ل رد الظتعالرديأل بتنظريو 
ل رر ه العقررود ويعرضرر ا  رردد كبيررر ظررأل العقررود ظررأل نفررا النررويف بظوجب ررا ي رردد "ررروطا ظو ررده 

ظجتظعرررة دوأل ل   ف ون يكررروأل لظررراو ارررلن  األ"ررر ا   رررو  لبرررول لو رفضررر ا لرررى األ"ررر ا 
ف وا تبرارا ن اإلثبات ضظأل ار ا النروي ظرأل العقرودظأل لد ل اتفالات  3ف واناك ظأل الفق 2نقاش

 تن جو ظا القوا د العاظة التي ت كو العقود  ادة في ركأل الرضا .
ف ال الة األولى إ ا كاأل اتفا  اإلثبرات لرد لبررو بريأل ظيز بيأل  التيأللد  4أل بعا الفق إ

ر دررر ي ا ف فانتفرررا  انرررا يعتبررروجرررد ل رررداو فررري ظركرررز لرررو  دوأل األ ررررن يلطررررام ظتوازنرررة و 
ف وال الررة الثانيررة إ ا كرراأل لطرررام انتفررا  فرري ظراكررز ظ تلفررة كررأأل و لررى القاضرري لأل يأ رر  برر 

ف لو إ ا كرراأل يتضررظأل "ررروطا تع ررفية ففرربأل القاضرري كرروأل ل ررداو فرري ظركررز للررو  ظررأل األ ررري
 ظلزو بتعديل ل كاظ  .

اإلثبرررات ظرررأل  قرررود اإل  ررراأل يجرررب لأل تتررروافر فيررر  بعرررا ال"رررروط   ترررى يكررروأل اتفرررا  
 واي:

                                  
 بد الر ظأل  ظد ف الو يط في النظرية العاظة ل لتزاظاتف الكتاب األولف الظدادر اإلرادية ل لتزاوف دار الن ضة العربيةف القاارهف  1

 .  124ف   1999الطبعة األولىف 
الظرجا و  ي ى ع األ الربضيف  166ف    1998 بد الر ظأل ظ ظد "ريمف  قود اإل  األف دار الن ضة العربية ف القاارهف  2

 .234ال اب ف   
 .405ثروت  بد ال ظيدف  الظرجا ال اب ف     3
 وظا يلي ا. 115    ظ ظد  يد نديراتف الظرجا ال اب  ف   4
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لأل يكرروأل ل ررد األطرررام ظ تكررر عذذدم التذذوافن االقتصذذاد  مذذا بذذين أطذذراف العقذذد: -1
 فعلي لو لانوني ل لعة لو  دظة لو ظرف  ف ون يكفي لأل يتظتا بالقوه الظادية .

ينفرررد بوضررا "ررروط العقررد ونظرررا لظررا يتظتررا برر  ارر ا الظ تكررر ظررأل لرروه التدررادية فبنرر  
ده فرري ارر ا العقررد لو رفضرر ا كليررةف واررو ظررا و ولرريا للطرررم الظرر  أل إن لبررول ال"ررروط الظوجرر

ف  يرن ي تكررر البنرك تقرديو  دظرة البطالررات ات الظبرظرة برريأل البنرك والعظيرلينطبر   لرى انتفالر
 .  1اإللكترونية ب"روط  ات جوار وا د

مذن الضذروريات األوليذة فيمذا يتعلذق أن يكون محذل العقذد سذلعة أو خدمذة تعذد  -2
ن يظكررررأل  : فقررررد لدرررربح ظررررث  الك ربررررا  وال رررراز وال رررراتم ظررررأل الضررررروريات الترررريبالمسذذذذتهل 

ف ولكرررأل ارررل تعرررد البطالرررات اإللكترونيرررة التررري تعرررداا البنررروك ظرررأل لى"ررر ا  ان رررت نا   ن رررا
 الضروريات التي ن يظكأل لى" ا  ان ت نا   ن ا؟ 

ف فيكفري لأل نى الظف وو الظو ا لعقود اإل  راأللب الفق  يتبيجب لأل نوضح بداية لأل لع
يكوأل ل د طرفي العقد يتفرو  فري ال برره لو القروه انلتدرادية  لرى الطررم األ رر  ترى نكروأل 

ف ون ي"رترط لأل يكروأل ظضرظوأل العقرد ظتعلقرا ب رلعة لو  دظرة ضررورية لو لأل األلظراو  قرد إ  ر
 . 2تكوأل ظ ل ا تكار فعلي لو لانوني

ي رن القاضري  لرى تبنري ظف روو ظررأل لعقرود اإل  راألف فتكروأل  3انب ظرأل الفقر واناك ج
لررررر  ال رررررلطة التقديريرررررة إ ا ظرررررا كانرررررت ال دظرررررة لو ال رررررلعة ظرررررأل الضرررررروريات األ ا رررررية ل يررررراه 
األ"ررررر ا ف وبالترررررالي فررررربأل لنا رررررة القاضررررري و رررررلطت  التقديريرررررة اظرررررا الكفيلتررررراأل بت ديرررررد ارررررل 

ي رررن القضرررا   لرررى  4ف برررل إأل بعرررا الفقررر نيرررةب اجرررة إلرررى البطالرررات اإللكترو  األ"رر ا  ارررو

                                  
 . 236 ي ى ع األ الربضيف الظرجا ال اب ف    1
لبا ط جظيعيف  قود براظ  .و   أل  بد ا389ف    2000  او الديأل األاوانيف نظرية انلتزاوف دار الن ضة العربيةف القاارهف  2

 . 171ف   1998ال ا ب اآلليف دار الن ضة العربيةف القاارهف 
 .108ف   2003 الطبعة الثانيةف  القاارهف ثروت  بد ال ظيدف التوليا اإللكتروني فظكتبة الج   الجديدهف 3
 .220 ايا را"د الظر ف الظرجا ال اب ف    4
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البطالرررات اإللكترونيرررة اررري ظرررأل الضرررروريات فررري  يررراه األفرررراد و لرررك ب ررربب التطرررور ا تبرررار 
 تظر في  ياه الظجتظعات واألفراد.انلتداد  الظ 

إن لأل انرراك اتجرراه ل ررر فرري الفقرر  يررر  لنرر  ظررأل الدررعب لبررول فكررره لأل اتفررا  اإلثبررات 
يات التري  دظات ظ ظة ل ياه األفرراد ولكن را ن تدرل لدرجرة الضررور ظأل  قود اإل  األف ف ي 
ف وكرر لك ن توجررد ج ررة وا ررده ت تكررر إدرردار البطالررات اإللكترونيررة ن يظكررأل ان ررت نا   ن ررا

 .   1كظا او ظ"ترط في  قود اإل  األ
ل يرا فبننا يظكأل لنا القول لأل ظرد   اجرة األفرراد للبطالرات اإللكترونيرة ظترروك لتف رير 

لقضررررا ف  لررررى لأل يكرررروأل ارررر ا التف ررررير ظرنررررا يرا رررري ظررررأل   لرررر  الظركررررز انلتدرررراد  والفنرررري ا
 للظتعالديأل.
: لكري نكروأل لظراو يجب أن يصذدر اإليجذاب بشذكل عذام ومسذتمر وبصذورة قاطعذة -3

ف ولأل يدردر األفرراد ولريا لفررد ظعريأل دوأل  رواه قد إ  األ يجب لأل يكوأل ظوج ا إلرى  ظروو 
ف 2دا و فيكروأل ظلزظرا لظرده لطرول ظظرا ارو  لير  فري العقرود العاديرةاإليجاب  لى ن و ظ تظر و 

ف فرربأل ظ ررر ظوجررب ل ررر يقرردو  ات ال دظررة لو يجرراب ظ ررتظرا طيلررة ا تكررار الظوجرربويبقررى اإل
 ال لعة ببيجاب لي ر فبننا ن نكوأل لظا  قد إ  األ.

ي"ترط ك لك لأل يدردر اإليجراب فري  قرد نظرو جيف ب يرن إظرا يقبلر  ال"ر   كلر  لو 
فضرر  كلرر  ون ي رر  لرر  التفرراوا  ررول بنررود العقرردف لرر ا ن ي تررا   قررد اإل  رراأل إتظاظرر   ررو  ير 

 .لبول اإليجاب الظوج  ظأل الظوجب
إ ا ظررا  اولنررا ظعرفررة ظررد  انطبررا  ارر ا ال"رررط  لررى نظررو   انتفررا  الظقرردو ظررأل طرررم 

ل"ر    البنوك للعظ   ن  ظ لأل اإليجاب الظوج  ظأل البنك للجظ ور او إيجاب  او ولريا
ظعرريألف وظ ررتظر ظررأل  يررن الظررده الزظنيررة فرر  ي رردد انتفررا  الظررده الزظنيررة الترري يجررب التعالررد 

                                  
 .116اب ف       ظ ظد  يد نديراتف الظرجا ال  1
 .237 ي ى ع األ الربضيف الظرجا ال اب ف    2
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برررل اررر ا انتفرررا  كلررر  لو   ل ررراف وكررر لك فررربأل اإليجررراب يكررروأل بدررروره لاطعرررة فالعظيرررل إظرررا يق
ف ول يرررا فرربأل اإليجرراب يدرردر فرري لالررب نظررو جي ظطبرروي  لررى د اظررات ورليررة لو يرفضرر  كلرر 
 إلكترونية .
ظكأل لنا في األ ير لأل ن تنت  لأل نظو   انتفا  ال   تددره البنرك تتروافر فير  "ررط ي

درردور اإليجرراب ب"رركل  رراو وظ ررتظر وبدرروره لاطعررةف و تترروافر فيرر  بقيررة ال"ررروط األ ررر ف 
ف  لررى الرررعو ظررأل ظعارضررة بعررا الفقرر  عيررر لأل  لررك يبقررى ظتروكررا لل ررلطة التقديريررة للقاضرري

ف ألأل الظ رت لك فري تنظريو التجراره اإللكترونيرة ثبات عير درال ة ل لكف فيروأل لأل اتفالات اإل
 رراده ظررا يبرررو العقررود اإللكترونيررة ب"رركل  رضرريف واررو ظررا يتعررارا ظررا اتفالررات اإلثبررات الترري 

 .1 اده ظا تتو بيأل طرفيأل تتو بين  تعاظ ت ب"كل دا و وظ تظر
الظ كوره  ابقا فبن را لرد كظا لأل ا ه انتفالات وظتى دارت  قود إ  األ وف  ال"روط 

تررلد  إلررى إ طررا  الظ ررررات الظولعررة إلكترونيررا  جيررة تفررو   ف فقرردو   لررى  طرروره كبيرررهتنطرر
 .2واي لدلة كاظلة في اإلثبات –التي لرراا الظ"ري للظ ررات العرفية 

قلررررب  ررررب  اإلثبرررراتف  فال"رررر   الظررررد ى  ليرررر  بظ رررررر إلكترونرررري ظولررررا كظررررا لن ررررا ت
نكاراررا برل  لير  لأل يثبررت  كرا ظرا اد ررى  لير  بر ف واررو ظرا يرلد  إلررى إلكترونيرا ن ي رتطيا إ

إ طرا  الظ رررات اإللكترونيرة ال جيرة الظطلقرة ب ربب درعوبة إثبرات  كرا ظرا فري الظ ررررات 
 .3الظولعة إلكترونيا

                                  
1
 L. GUINOTTE ,La signature électronique après les lois du 20 octobre 2000 et du 9Juillet  2001 JT, 

édition Larcier , 121
e
 année ,14 septembre  2002, , p.554. 

 . 74و   أل  بد البا ط جظيعيف ظرجا  اب ف   116    ظ ظد  يد نديراتف الظرجا ال اب ف    2
.  2000  أل  بد البا ط جظيعيف إثبات التدرفات القانونية التي يتو إبراظ ا  أل طري  اننترنتف دار الن ضة العربيةف القاارهف  3

التجاره الدوليةف كلية ال قو ف و ل ظد "رم الديأل ف  قود التجاره اإللكترونيةف دروا الدكتوراه لدبلوظي القانوأل ال ا  ولانوأل  ف74
 .276ف  2000جاظعة  يأل "ظاف القااره ف بدوأل دار ن"رف 
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 لى  لك  فبأل ار ا النروي ظرأل انتفالرات تجعرل الظ رررات اإللكترونيرة ل را نفرا  بنا  -
التري ن يظكرأل الطعرأل في را إن برالتزويرف  لرى الررعو ظرأل  ردو تروافر   جية الظ ررات الر رظية

 .1الظ رر اإللكتروني لكاظل  نادر الدليل الكتابي
ف ررررل القاضرررري ظلررررزو بقبررررول ظثررررل ارررر ه انتفالررررات  لررررى الرررررعو ظررررأل  طورت ررررا ؟ لو لنرررر  

 ي تطيا لأل يعدل ظأل  لك انتفا ؟ و لى ل  ل اا ؟ 

 فاقات اإلثبات سلطة القاضي في تعديل اتثانيا: 
فربأل  ف لى الرعو ظأل د ة انتفالات الظتعلقة باإلثبات ولن ا عير ظتعلقة بالنظاو العراو

 لررررى القاضرررري التررررد ل ظتررررى رل  لأل ارررر ا انتفررررا  ي تررررو  "ررررروطا تع ررررفية ظ الفررررة ألدررررول 
لقررة اإلثبرراتف فرريظكأل للقاضرري تبنرري الظف رروو الوا ررا لعقررود اإل  رراأل فرري ظجررال انتفالررات الظتع

يعفرررري  لألف وبالتررررالي يظكررررأل لأل يعرررردل  ال"ررررروط التع ررررفية لو ببدرررردار البطالررررات اإللكترونيررررة
 .2الطرم الظ  أل ظن ا

عيرررر لأل القضرررا  ا تبرررر لأل ورود "ررررط  رظررراأل ال"ررر   ظرررأل التقاضررري يعتبرررر "ررررطا 
ي رت دم تجريرد  - رظراأل ال"ر   ظرأل التقاضري -إأل ظثل ار ا ال"ررطر تع فياف و لك بقول ا:

ا ل الردفاي بقدرد  رظانر  ظرأل  ر  ظراجعرة القضرا  فري  الرة ال ر م  لرى الظ تأجر ظرأل و ر
وجود  يب لو إ  ل في الظأجور وفي ظا لنفقر  الظرلجر فري إلدر   ف ولأل ظثرل ار ا ال"ررط 
"رطا براط  ألنر  لريا ظن درر فري تعرديل  رب  اإلثبرات وفر  لرانوأل البيانرات الر   ارو ظرأل 

نظررراو العرراو فررر  يجررروز انتفررا   لرررى  رظررراأل  رر  ال دررروو ... وبظررا لأل  ررر  التقاضررري ظررأل ال
 . 3رالظتعالديأل ظأل    الظقاضاه

                                  
 . 74التي يتو إبراظ ا  أل طري  اننترنتف الظرجا ال اب ف      أل  بد البا ط جظيعيف إثبات التدرفات القانونية 1
اإل  األف وكاأل لد تضظأل "روطا تع فيةف جاز للقاضي لأل إ ا تو العقد بطري  ر ظأل  .و.  بقول ا: 110واو ظا تن   لي  الظاده  2

 ر.يعدل ا ه ال"روط لو لأل يعفي الطرم الظ  أل ظن اف و لك وفقا لظا تقتضي ب  العدالة ويقا باط  كل اتفا   لى   م  لك
و   أل     ظ ظد ف ظأ 1588ف  : 1987ف 910ف  دد 35(ف ظجلة نقابة الظ اظيأل األردنيةف ال نة: 509/1987تظييز  قو )   3

 . 118 يد نديراتف الظرجا ال اب ف   
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إضررررافة لرررر لك فبنرررر  ي رررر  للقاضرررري تعررررديل انتفالررررات الترررري تررررن   لررررى تعررررديل  ررررلطة 
القاضي في ظجال اإلثبات ظثل توجي  اليظريأل الظتظظرة لو الظتعلقرة بالضرظانات األ ا رية ب ر  

لانونيرررة وارده  لرررى  ريرررة اإلثبرررات  تظلة  لرررى ليرررودالررردفاي )كالظجاب رررة باألدلرررة(ف لو كانرررت ظ"ررر
ف كال"ررررط الررر   يضرررفي  جيرررة ظعينرررة  لرررى الظ ررررر اإللكترونررري ويظنرررا 1النظررراو العررراو  ت ررردد

 الطرم األ ر ظأل إثبات  كا ظا ورد في ا .
كظا لأل التعليظة األوروبية ال ادرة ب ظايرة الظ رت لك ا تبررت لأل كرل "ررط يرظري إلرى 

 ررو  لضررا ية لو  رربل الطعررأل ظررأل لبررل الظ ررت لك و ادررة  ررأل طريرر  إل ررا  لو إ الررة رفررا د
إجبرراره  لررى رفررا الررد او   دررريا لظرراو القضررا  الت كيظرري ن ت"ررظل  األ كرراو القانونيررة بت ديررد 
و رررا ل اإلثبرررات الظوضرررو ة ت رررت تدررررم الظ رررت لك دوأل وجررر   ررر  لو يفررررا  ليررر   رررب  

ف و لير  إ ا 2بظوجب القانوأل الظطبر اإلثبات الظفترا لأل يكوأل  لى الطرم األ ر في العقد 
ا لو إبطال را فري  قرود ا تبرنا ا ه ال"روط ظأل ال"روط التع فية فبن  يجرب ا رتبعاد العظرل ب ر

 .ان ت  ك

 : عدم جواف اصطناع الشخص دليال لنفسه  لثاثا
الت ررد  الثرراني الرر   لررد يواجرر  اتفررا  األطرررام الرر   يررنظو  جيررة الظ ررتند اإللكترونرري 

 بظبدل  دو جواز ادطناي ال"   دلي  لنف   .ادطداظ  
إأل  ررر  ال درررو فررري ان تجرررا  برررأ  دليرررل ي ولررر  لررر  القرررانوأل ب"ررررط لأل ن يكررروأل اررر ا 
الررردليل درررادرا  نرررر  ارررو نف رررر ف فاألدرررل لأل ظررررأل يقرررا  ليرررر   رررب  اإلثبررررات ن يجررروز لرررر  لأل 

إن لنرر  ارر ا الظبرردل لررو يررن   ليرر  ل  ت"رررياف ف ن  ررظ لأل 3يدررطنا لنف رر  دلرري  ضررد  دررظ 

                                  
 . 56و  55ف    1985ان كندريةف رظضاأل لبو ال عودف لدول اإلثبات في الظواد الظدنية والتجاريةف الدار الجاظعيةف  1
 رظة ظا الظ ت لكيأل.الظتعل  بال"روط التع فية في العقود الظب 1993ظارا  5( بتاريخ EE /13 /1993تعليظة األوروبية رلو ) 2
ف الطبعة الظ ت لك اإللكتروني -اإللكترونياإلثبات  -ف ال ظاية الظدنية للتجاره اإللكترونية رالعقد اإللكترونيظ ظد الظر ي زاره 3

 .190الثالثةف دار الن ضة العربيةف القاارهف ظأل دوأل  نة ن"رف   
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ف كظرررا يظكرررأل ا رررتنتاج  ظرررأل لوا رررد العدالرررة وروح القررروانيأل وظرررأل لوا رررد يل ررر  بررر  نظررررا لبدااتررر 
 .1اإلثبات  ات ا
  نف ر  فري  رانت التظ رك بردليل ظرأل درنا ال"ر  ا رتثنا  2لجرازت الت"رريعاتبينظا 

 ف تظ ك ال"   بدفاتره التجارية في  التيأل اظا : ظ دوده ظأل بين ا
 في الد او  التجارية بيأل تاجر وتاجر .ال الة األولى :  -
ال الة الثانية: في د و  التاجر  لرى عيرر التراجر بالن ربة إلرى البيانرات الروارده فري  -

 دفتر التاجر  ظا ورده ل ير التاجر.
ال كظة ظأل ا ا ان تثنا  لأل العظلية الظتنازي  لي ا تجارية ف ي ظقيرده بتفدري ت ا فري 

في دفتر ل داظا بودف ا  قرا وفري دفترر اآل رر با تبارارا دينرا  دفتر كل ظأل ال دظيأل فت كر
 .3 لي 

لررد يكرروأل ارر ا الظبرردل  ا قررا ل  ترررام ب جيررة الكتابررة اإللكترونيررةف ف ررل يظكررأل لأل تكرروأل 
 الظ ررات اإللكترونية ظأل دنا الج ة التي ت ت  ب ا ؟ 

 انرررراك ظررررأل يعتبررررر لأل الظ رررررر اإللكترونرررري اررررو دليررررل ظررررأل دررررنا ال"رررر   فظ رجررررات
ي ضا تظاظا إلراده ظأل ي تعظل  والبرنراظ  الظنفر  يوضرا  ال ا ب اآللي )الظ رر اإللكتروني(

 في ال ا ب لدالح الج ة الظ تفيدهف وي ضا إل"رام وتوجي ات ا ه الج ة . 
ف ل  لبرررل 1985الفرن ررري فررري  كظررر  الدرررادر  رررنة اررر ا ال رررل تودرررل إليررر  القضرررا  

ف  يرررن لدررردرت ظ كظررررة فرن رررية  كظرررا لضررررا يا ةم الت"رررريعي للظ رررررات اإللكترونيرررران تررررا
تأييررردا لظطالب رررا الظرفقرررة بررر  ن ررر ة ظرررأل ال"رررريط الرررورلي فررري  –يتضرررظأل رفرررا طلرررب "رررركة 

                                  
بيوتر في اإلثبات في الظواد الظدنية والتجارية ردرا ة تطبيقية  لى ظناف  ظ ظد الظر ي زاره ف الدليل الكتابي و جية ظ رجات الكظ 1

 1ال  ب اآلليرف الظجلد الثالنف ظلتظر القانوأل والكظبيوتر واننترنتف كلية ال"ريعة والقانوأل جاظعة اإلظارات العربية الظت ده ف ظأل 
 .799ف  2000ظا   3إلى 

 . .و.    330الظاده  لنظر: 2
 وظا يلي ا.  97ظ ظد دبر  ال عد ف الظرجا ال اب ف    :لظزيد ظأل التفاديل لنظر 3



 الباب األول: إثبات العقود اإللكترونية في ظل التطور التكنولوجي
 

65 
 

إلررزاو الظررد ى  لي ررا بتأديررة الظبلررغ الظقترررا الرر   تررو  -الدرررام اآللرري التررابا لرر ات ال"ررركة
الدا نررة فبن ررا ن  رر ب  ظررأل الدرررام اآللرري لل"ررركةف كرروأل ارر ا ال"ررريط ي ضررا إلداره ال"ررركة 

 .1يجوز ل ا ان تجا  بال"ريط الورلي الدادر  ن ا
ف ظأل النا ية الفنيرة ن يظكرأل لبولر  كردليل 2فالدليل الظولا إلكترونياف كظا ي ظي  البعا

إثبررات لدررالح ال"ررركة الظد يررة لو البنررك  ظوظررا ألنرر  ظررأل دررنع اف كظررا ن يعتبررر ال ا ررب فرري 
  نك ظ تعظل ال ا ب .ا ا الفرا ظأل ال ير بالن بة للب

لظرررا ظرررأل النا يرررة القانونيرررة فظرررأل ال طررروره لأل نقررررر ولرررو بطريررر  عيرررر ظبا"رررر ا رررتق ل 
ال ا ب بالن بة لظأل ي تعظل ف وارو ظرا يرلد  ظنطقيرا إلرى  ردو ظ را لة ظ رتعظل ال ا رب فري 

   .ا ت الة الت ليو ب ا لانونا 3 انت ال ش وال طأف واي نتيجة ير  البعا
 ا قررررا لظرررراو العقررررود  رررردو جررررواز ادررررطناي ال"رررر   دلرررري  لنف رررر   كرررر لك يعتبررررر ظبرررردل
فأ ررد لطرررام العقررد لررد يكرروأل ف تكررافل طرفرري العقررد ظررأل  يررن ال بررره اإللكترونيررة با تبررار  رردو

ف ب يررن ي ررتطيا ت ررجيل  قرروده  لررى د اظررات إلكترونيررة وكرر لك ت زين ررا وا ررترجا  ا ظ ترفررا
ولت ال اجة إلي اف بينظا الطرم األ ر ن تكوأل ل  ا ه ال بره  والظ اره الفنية ظظرا ينرت   ن را 

 لرى ضرو   لرك ارل يظكرأل ا تبرار ف 4تظ ك  بظبدل  دو جواز ادطناي ال"   دلري  لنف ر  
دررادر ظررأل ج رراز الدرررم اآللرري نتيجررة لعظليررة ال رر ب ف يعتبررر دررادرا لأل ال"ررريط الررورلي ال

  أل البنك و ده؟ 

                                  
وظا يلي ا و ظ ظد الظر ي زارهف  137ف   الظرجا ال اب ف لنوافلةيو م ل ظد ا تفاديل  ول ال كو القضا ي لنظر:لظزيد ظأل ال 1

 ا . وظا يلي  191ال ظاية الظدنية للتجاره اإللكترونية الظرجا ال اب  ف   
2
 H. Croze , Informatique, Preuve et sécurité,D.1987,Chron.p.165. 

3
 M.Vasseur, Le paiement électronique, aspecte juridiques, JCP,1985,1,3206, n

o 
18 . 

 .244 ي ى ع األ الربضيف الظرجا ال اب ف    4
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لأل النتيجرررة التررري تودرررل إلي رررا القضرررا  الفرن ررري با تبرررار ال"رررريط  1يرررر  بعرررا الفقررر 
الررورلي النرررات   رررأل  ظليرررة ال ررر ب ارررو دليرررل ظدررطنا ظرررأل طررررم البنرررك لدرررال   ارررو  طرررأف 

ظأل اإلجرا ات ا"رترك في را كرل ظرأل  اظرل البطالرة فال"ريط الورلي ظا او إن نتيجة لظجظو ة 
 والبنك في الولت  ات .

فالعظيرررل  اظرررل البطالرررة لررراو بررربجرا ات ال ررر ب الظتفررر   لي رررا وبعرررد  لرررك يقررروو ج ررراز 
الدرررم اآللرري بظعالجررة البيانررات إلكترونيرراف ظظررا يررلد  فرري الن ايررة إلررى إتظرراو  ظليررة ال رر بف 

فرربأل ال"رريط الررورلي لريا ظررأل درنا البنررك و ردهف بررل بالترالي ف يط الررورليويثبرت  لرك فرري ال"رر 
ظن ظرررا لرررد ارررو نتيجرررة ن"رررتراك ظا ظعرررا فررري اإلجررررا ات التررري لدت إليررر ف وبالترررالي ن يعتبرررر ل  

درررطناي وارررو ظرررا لد   بررربعا الفقررر  للقرررول برررأأل   ررردو جرررواز اف ادرررطنا اررر ا ال"رررريط لنف ررر 
 .2ظبادإل اإلثباتفقط ون يظكأل ا تباره  كظبدل ظأل  ال"   دلي  لنف   او لول

 المطلب الثاني: إثبات العقود اإللكترونية في حالة عدم وجود االتفاقات 
في  ال  دو وجود اتفا  بيأل األطرام إلثبات العقود اإللكترونيةف فبنر  يظكرأل ألطررم 

ف  ادرة الندرو  لعاظرة الروارده فري القرانوأل الظردنيالعقد اإللكتروني ان تظاد  لرى القوا رد ا
لترري ت ررتثني اإلثبررات بالكتابررةف ويظكررأل ت ديرداا فرري الظررانا األدبرري لو الظرراد ف فقررداأل القانونيرة ا

  إلير  الردليل ب ربب لجنبري والتدررفات القانونيرة التري ن تتجراوز ندرابا ظعينرا وارو ظرا  رنتطر 
 .بالتفديل في الفري األول

ات كظررررا يظكررررأل لىطرررررام إثبررررات العقررررد اإللكترونرررري بان تظرررراد  لررررى ظبرررردل  ريررررة اإلثبرررر 
ف  ادرررة إ ا  لظنرررا لأل التجررراره اإللكترونيرررة ي رررا فررري القرررانوأل التجرررار  الجزا رررر الظندرررو   ل

                                  
وظا يلي ا .و ظ ظد الظر ي زارهف الدليل الكتابي  196رجا ال اب ف   ظ ظد الظر ي زارهف ال ظاية الظدنية للتجاره اإللكترونية الظ 1

 وظا يلي ا . 803و جية ظ رجات الكظبيوتر في اإلثبات في الظواد الظدنية والتجارية الظرجا ال اب ف   
2
 C.MOULY-GUILLEMAUD, LA sentence « nul ne peut se constituer de preuve a soi-même » ou le 

droit de la preuve a l’épreuve de l’unilatéralisme , RTD civ. ,avril 2007,p. 264 . 
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تعتظد بدرجة كبيره  لى إبراو العقود اإللكترونية بيأل التجار  لى "بكة اننترنرت وارو ظرا يتريح 
ا ررتعظال ارر ا الظبرردل ب"رركل كبيررر فرري إثبررات العقررود اإللكترونيررة إ ا لررو يوجررد ا ترررام ت"ررريعي 

 . واو ظا  نعالج  بالتفديل في الفري الثاني و ا ل اإلثبات ال ديثةب

 الفرع األول: الكتابة اإللكترونية في قواعد القانون المدني
 ظوظا إأل اإلثبات في الظواد الظدنية ن يكوأل  را برل يكروأل ظقيردا بالندرو  القانونيرة 

لررررة ظقارنررررة بو ررررا ل اإلثبررررات الرررروارده فرررري القررررانوأل الظرررردنيف  يررررن تكرررروأل للكتابررررة ال جيررررة الكاظ
 1األ ر .

لقد فضل الظ"ري الجزا ر   لى عرار ظ تلرم الت"رريعات األ رر  الكتابرة  لرى "ر اده 
ظكاأل ظ ايرت ا للوالا وتعرض و  ال" ودف ويرجا ال بب في  لك لعدو ثقت  في " اده ال" ود وا 

لو ي ررررول دوأل  للن ررررياألف إن لأل الت"رررردد فرررري ارررر ا الرررررل  لررررد يل رررر  ظلظررررا واضرررر ا للظتقاضرررريأل
 الك"م  ظا لدد الظتعالدوأل إ فا   ظأل ل ظال ظ"رو ة.

لررر لك نجرررد لأل القرررانوأل الظررردني الجزا رررر   لرررى عررررار ظ تلرررم الت"رررريعات لرررد ا ررررتثنى 
اإلثبرررات بالكتابرررة فررري  رررانت ظعينرررةف وبالترررالي يظكرررأل لىفرررراد ان رررتعانة بالكتابرررة اإللكترونيرررة 

يظكرأل  درر ار ه ال رانت ل كاو لوا د اإلثباتف و  إلثبات تدرفات وف دوأل ال اجة إلى تعديل
 فيظا يلي :

 أو فقدان السند الكتابي األدبيالمانع الماد  أو  أوال:
يجرررروز  ر: القررررانوأل الظرررردني الجزا ررررر  بقول ررررا ظررررأل 336نرررر   لررررى ارررر ه ال الررررة الظرررراده 

 فيظا كاأل يجب إثبات  بالكتابة :  ليضا ال" ودباإلثبات 
 في ول دوأل ال دول  لى دليل كتابي لدبيإ ا وجد ظانا ظاد  لو  -
 رإ ا فقد الدا أل  نده الكتابي ل بب لجنبي  ار   أل إرادت . -

                                  
1
  C. Castets- Renard, Droit de l’internet, Lextenso édition, Paris, 2010, p.183. 
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ن ت ل  ظأل ا ه الظاده وجود  التاأل ت"تركاأل ظرأل نا يرة ليراو الظرانا فري كرل ظن ظراف 
 واظا : ولكأل تتظيز إ دااظا  أل األ ر ف 

إلثبرات  رأل طرير  الل درو  : يظرنح القرانوألالمانع من الحصول على دليذل كتذابي -1
ل الررة إظررا ف ويكرروأل الظررانا فرري ارر ه اكتابررة"رر اده ال"رر ود إ ا وجررد ظررانا ظررأل ال دررول  لررى ال

 ظانعا ظاديا لو لدبيا.
ول  لرررى دليرررل كترررابي يكررروأل اررر ا الظرررانا ظتررروافرا ظترررى ا رررت ال  لرررى ال"ررر   ال دررر

كرررأل الظتعالرررد ظرررأل ف لو إ ا ل اطرررت بالع لرررة التعالديرررة ظرررروم  ارجيرررة لرررو تظإلثبرررات التدررررم
كوجرود ظرروم ا رتثنا ية لو  روادن ظفاج رة كزلرزال لو  رير  تظنرا ظرأل  1إ داد الدليل الكترابي
 . 2إن"ا  ظ رر ظكتوب

نلتزاظرررات العقديرررة ظرررأل ل رررو الظرررانا الظررراد  إلرررى  رررتة طوا رررم واررري ا 3انررراك ظرررأل الفقررر 
يتدررل  لررك  ف لأل يكرروأل طالررب اإلثبررات عيررر طرررم فرري التدرررم القررانوني وظرراو يرروب اإلراده

ظررأل درروريةف ان تيررال  لررى القررانوأل وال رربب عيررر الظ"ررروي ف الودا ررا انضررطراريةف األ رردان 
 عير الظنظوره بوج   او ف ظا جرت  لي  العاده.

ا تبر البعا لأل إبراو العقرود بوا رطة ال راتم يعتبرر ظانعرا ظاديرا للظتعالرديأل لل درول 
ل و ررررا ل اإلثبررررات األ ررررر  وظررررأل بين ررررا  لررررى دليررررل ظرررراد  وبالتررررالي يظكررررأل ل ررررو ان ررررتعانة بكرررر

  .4الت جي ت الظوجوده في ال"ريط الظ ناطي ي 
 لظا الظانا األدبي فيظكأل تعريف  بأن  كل ظرم نف ي يربط بيأل الظتعالديأل ولت إبراو 

                                  
الجزا ر  ال وثي بأل ظل ةف لوا د وطر  اإلثبات وظبا"رت ا في النظاو القانوني الجزا ر ف الطبعة األولىف ظطبو ات الديواأل   1

 . 44ف   2001ف ف الجزا رلى" ال التربوية
  .252تاظر ظ ظد  ليظاأل الدظياطي ف الظرجا ال اب ف     2

 .وظا بعداا  451ف    ظأل بين و  بد الرزا  ال ن ور  ف الظرجا ال اب   3
4
  L. Siguoirt, La preuve du paiement des obligations monétaires, LGDJ Lextenso édion, 2010, p. 156. 
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ف وظررأل لظثلررة  لررك 1العقرردف ظررأل "ررأن  لأل ي ررول دوأل ظطالبررة لي ظررا األ ررر برردليل كتررابي
و زوجيرة بريأل الطررفيأل لو  ترى وجرود رابطرة دردالة لو   لرة وجود درلة لرابرة لو ظدرااره ل

 .2تبعية بين ظاف ا ا فض   أل العرم الظتبا في بعا الظ أل
ظررا ظ  ظررة لأل وجررود ارر ه األ ررباب ن يعنرري ب اترر  ليرراو الظررانا األدبرريف فقررد تقرروو ارر ه 

تظيررررز ف واررررو ظرررا  ابرررت إليرررر  ظ كظرررة ال3ا ظررررأل ال درررول  لرررى الرررردليل الكترررابيال الرررة ون يظنررر
أل كانرت الظراده راألردنيرة بقول را:  ظرأل لررانوأل البيانرات تجيرز لبرول ال"ر اده فري إثبررات  30إنر  وا 

ف إن لنرررر  لظررررا كرررراأل الظررررد ي ظقرررررا ة برررريأل األلررررارب ظررررأل الدرجررررة الثانيررررةظعاظلررررة الظداينررررة الوالعرررر
بالظعاظلرررة بينررر  وبررريأل "رررقيق  الظرررد ى  ليررر  لرررد ربطرررت بالكتابرررةف فررربأل  لرررك يعنررري انتفرررا  الثقرررة 
الظتبادلة بريأل الطررفيأل وبالترالي انتفرا  الظرانا األدبري الر   يجيرز ان رتناد إلير  ل رظاي ال"ر اده 

 .4رفي الظعاظ ت بيأل األلارب
زيررراده  لرررى  لرررك فررربأل القضررراه  ررراده ظرررا يركرررزوأل  لرررى درجرررة الع لرررة الظوجررروده بررريأل 

 .5 تثنا  كانت ا ه الع لة ضعيفة كلظا ا تبعدوا ا ا ان ظااألطرام الظتعالده فكل
كظررا لأل الظ كظررة العليررا الجزا ريررة  لررد ا تبرررت لأل الظررانا األدبرري ي ررول دوأل ال دررول 
 لى دليل كتابي و لك بقول ا:'' ظأل الظقرر لانونا لن  يجوز اإلثبرات بالبينرة لظرأل وجرد لر  ظرانا 
ظرررراد  لو لدبرررري ي ررررول دوأل ال دررررول  لررررى دليررررل كتررررابيف وظررررأل ثررررو فرررربأل النعرررري  لررررى القرررررار 

 القانوأل في عير ظ ل .بظ الفة 

                                  
   206ل"رم جابر  يدف الظرجا ال اب ف     1
  .وظا بعداا  460ظرجا ال اب  ف   :  بد الرزا  ال ن ور  ف اللظزيد ظأل التفاديل لنظر  2
 . 107و  106ف الظرجا ال اب ف     ظد  ارم  طا  دهإياد ظ  3
 . 881(ف    6-5العدد ) 1976( ظجلة نقابة الظ اظيأل األردنية ف الدادر ب نة 75-307تظييز  قو  رلو )  4

5
 Laurent Siguoirt, op.cit., p. 161. 
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لأل   لرة الطررفيأل اري   لرة األبروه والبنروه  -فري لضرية ال رال–ولظا كاأل ظأل الثابت 
وتظثرل ظانعررا لدبيررا وظررأل ثررو فرربأل لضرراه الظوضروي  نررد ل رر او بالبينررة )ال"رر اده ( كررانوا ظطبقرريأل 

 القانوأل التطبي  ال ليو.
 ''1وظتى كاأل  لك ا توجب رفا الطعأل.

عليا في الجزا ر ا تبعدت األ   بالظانا األدبي في  ال وجود  قرد عير لأل الظ كظة ال
 .  2"ركة ظكتوب بيأل الطرفيأل الظتناز يأل

: وفقا للفقره الثانية ظرأل الظراده المانع من تقديم الدليل الكتابي لفقده بسبب أجنبي -2
بررات يظكررأل للرردا أل الرر   فقررد  ررنده الكتررابي ل رربب لجنبرري  ررار   ررأل إرادترر  اإلث   .و .  336

 "رطيأل اظا :  ا ه ال الة جب لأل تتوافر في يف د فيظا كاأل يجب إثبات  بالكتابةب" اده ال" و 
لكري يتظ رك الردا أل ب ر ه ال الرة يجرب لأل يثبرت  درول   وجود دليل كتابي سذابق: -أ

كاظررلف ولرر  لأل يثبررت  لررك بكررل الو ررا ل الظظكنررةف ألنرر  يعتبررر والعررة ظاديررة كتررابي  لررى دليررل 
 .3بكل و ا ل اإلثبات يجوز إثبات ا 
: يجرب  لرى الردا أل لأل يثبرت لأل فقد الدليل الكتابي بسبب أجنبي ال يد للداتن به -ب

فقد ال ند الكتابي كاأل ب بب لجنبي ن يد ل  في ف وال بب األجنبي لد يكوأل لوه لرااره ك رير  
درل  لير  ف لو  4لو الكوارن الطبيعية لو يرجا إلى فعل الظد ى  لي  كظرا لرو كراأل لرد  ررل 

                                  
   جظال  اياف انجت ادظأ و   أل  ف106   ف3 دد  ف2007فلعلياف ال رفة التجارية والب ريةظجلة الظ كظة اف 62268ظلم رلو   1

 .379ف   2013الجزا رف  الجزا ر  في الظاده التجارية و الب ريةف الجز  األولف الطبعة األولىف ظن"ورات كليكف
ف 2010ف 1ظجلة الظ كظة العلياف ال رفة التجارية والب ريةف العدد  ف 2010ظا   06لرار ددر بتاريخ ف 614099ظلم رلو   2

 214. 
و ظ ظود  بد العزيز الظر يف ظبادإل اإلثبات في الظ ا ل الظدنية  561ف   36ظ  ل كاو النقاف ا  1985/ 27/3نقا ظدني  3

  .111ف   1995والتجاريةف دوأل دار ن"ر ف 
 .42 نةف   25ف ظجظو ة الظبادإل القانونية لظ كظة النقا في 18/6/1942جل ة  132الطعأل رلو  4
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ف وي"ررترط بعررا الفقرر  لأل يكرروأل ال رربب لفقررداأل الرردليل الكتررابي عيررر ظظكررأل 1برراإلكراه والت ايررل 
 .2تولع  ون ت في  دول  

يظكأل ان تعانة ب  ا ان تثنا   تى في  الة ظا إ ا كانت الكتابة ركنا ل ا يا لاثبرات 
ف ون 3ود دليرل كترابي لدر  واو ظا ن يظكأل ت ققر  فري  الرة الظرانا األدبري والظراد  لعردو وجر

يدررح للظكلررم باإلثبررات لأل يتظ ررك برر  ألول ظررره لظرراو ظ كظررة الررنقا ون يدررح للظ كظررة لأل 
تعظررل بررر  ظرررأل تلقرررا  نف ررر ا با تبارارررا ظرررأل القوا رررد الظوضرررو ية لاثبرررات عيرررر ظتدرررلة بالنظررراو 

 .4العاو
لرد  برر لن  يظكأل األ   ب ر ا ان رتثنا  فري  رال ظرا إ ا كراأل للظتعا 5ير  بعا الفق   

كرررل ال"رررروط  ف ل  ظ ررررر إلكترونررري ظولرررا إلكترونيرررا ويتررروافر فيررر اإلنترنرررت دليرررل كترررابي كاظرررل
ف ثررو فقررد الظتعالررد ارر ا الظ رررر ب رربب لجنبرري ن يررد لرر  في رراف ك رردون الظندررو   لي ررا لانونررا

لكترونري لو ولروي  لرل فنري لرد  ج رة ال فرظ لو إدرابة  لل تقني يلد  إلى فقدأل الظ رر اإل
 الظ رر بفيروا . 

فا ررده ظرأل اللجررو  إلرى ارر ا ان ررتثنا  فبنرر  ن توجرد  6إن لنر  واتفالررا ظرا رل  بعررا الفقر 
ل  ترام ب جية الكتابة اإللكترونيةف ألنر  ي"رترط فري ار ه ال الرة األ يرره إثبرات وجرود ظ ررر 

ف واو ظا ن يتوافر في ا ه ال الرة ب ربب  ردو وجرود وط القانونيةي ظ توفي لكافة ال"ر إلكترون
 ندو  لانونية دري ة تنظو  جية الكتابة اإللكترونية. 

                                  
   . 54ف ل نة 1985/ 16/5جل ة  1798نقا رلو   1
  . 443 ليظاأل ظرلاف لدول اإلثبات في الظواد الظدنية الظرجا ال اب   ف     2
 .272 األ ربضيف الظرجا ال اب ف   و  ي ى ع 111ي ي  بد الودود ف دروا في اإلثبات ف دوأل دار ن"ر و نة ن"ر ف     3
 .156ا ال اب ف   نبيل دقر  ونزي ة ظكار  ف الظرج  4
 وظا بعداا  597 اظح  بد الوا د الت اظيف الظرجا ال اب ف      5
 120و   أل  بد البا ط الجظيعيف إثبات التدرفات الظرجا ال اب  ف    275تاظر  ليظاأل الدظياطيف الظرجا ال اب  ف     6

 وظا بعداا.
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:إ ا كانررت ليظررة  ثانيذذا : التصذذرفات القانونيذذة المدنيذذة التذذي ال تتجذذاوف نصذذابا معينذذا
ف وارر ا 1التدرررم القررانوني ن تجرراوز ندرراب اإلثبررات ب"رر اده ال"رر ود  رراد ظبرردل  ريررة اإلثبررات

 يتطلرب ا"رتراط ف األظرر الر   نانلتزاظات  ات ليظة ظاديرة لليلرةاألظر  ا د إلى لأل ظثل تلك 
  الظ كظرررة العليرررا ف وترررر  2ف ون إنفرررا  ظبرررالغ ظاليرررة كبيرررره إلثبات رررا لظررراو القضرررا الكتابررة إلثبات رررا

د ف ن  100.000الجزا ريررة لأل ا"ررتراط الظ"ررري الكتابررة فرري إثبررات ديررألف إ ا تجرراوزت ليظترر  
 .3يعني ا"تراط الر ظية

 Ordonnanceي تظد ا ا الظبدل وجوده ظأل القرانوأل الفرن ريف فنجرد لأل ظر روو ظرونأل )

de Moulinsظرأل للرر ار ا الظبردل ارو لول  1566الدادر في  رنة  ( الظتعل  ببد ح العدالة
ف 16674وترررو ا تظررراده كررر لك بظوجرررب األظرررر الظلكررري الظتعلررر  بررراإلجرا ات الدرررادر فررري  رررنة 

 .1804ول يرا في القانوأل الظدني الفرن ي في 
لأل نكررروأل بدررردد  ف واررري 5انررراك ظرررأل الفقررر  ظرررأل وضرررا "رررروطا إل ظرررال اررر ه القا رررده

م الظرررراد إثباتررر  يكررروأل التدرررر  لألف طبررر  القا رررده  لرررى الولرررا ا الظاديرررةتدررررم لرررانونيف فررر  تن
يقتدرر تطبير  ار ه القا رده ف اناك اتفا  لو ن  يقضي ب يرر  لرك لن يكوأل فظدنيا ن تجاريا
لأل ن تزيد ليظة التدرم  أل ال د األلدرى  فالتدرم و لف ظا العاو دوأل ال ير  لى لطرام

 الظ دد لانونا.
عيررر لأل بعررا الفقرر  يررر  لنرر  ن ي"ررترط فرري التدرررم لأل يكرروأل ظرردنياف بررل يظكررأل لأل 

ف واررو ظررا  ررار  ليرر  لضرراه الظ كظررة 6يكرروأل تجاريرراف فررالعبره بطبيعررة التدرررم ونو رر  وليظترر  

                                  
1
 Grynbaum (L) et autres , op.cit,p.8 . 

 . 86    ظ ظد  يد نديراتف الظرجا ال اب ف    2
 136ف   2012ف 1ف ال رفة الظدنيةف ظجلة الظ كظة العلياف العدد 20/10/2011ف لرار بتاريخف 678615ظلم رلو  3

4
 Voir : H. Roland et Laurent Boyer, introduction au droit, édition litec, 2007, p.585. 

ف   2006لظزيد ظأل التفاديل لنظر: ظ ظد   يأل ظندور ف اإلثبات التقليد  واإللكترونيف دار الفكر الجاظعيف اإل كندرية ف  5
 وظا بعداا.   117

 . 93ف الظرجا ال اب ف   إبراايو  عد نبيل 6
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العليررا بقررول و:''يتو فرري ظعاظلررة تجاريررةف إثبررات ت لرر  الظررديأل عيررر الترراجر ظررأل الررديأل الظكترروب 
 1لكتابةف طبقا للقانوأل الظدني .''لو الوفا  ب   أل طري  ا

فري عيرر ربقول را:   .و.  333فري الظراده  لقد ن  الظ"ري الجزا ر   لرى ار ه ال الرة
د   لو كاأل عير ظ ردد 100.000الظواد التجارية إ ا كاأل التدرم القانوني تزيد ليظت   لى 

قضري ب يرر  لرك القيظة ف  يجروز اإلثبرات بال"ر ود فري وجروده لو انقضرا   ظرا لرو يوجرد نر  ي
ف  نرد الظ"رري  2د   1000ارو  فري   ف ولد كراأل الندراب  رابقا لبرل تعرديل ار ه الظرادهر... 

 .3يورو1500 الفرن ي 
 لرررى اررر ا الن رررو يظكرررأل لىطررررام تقرررديو الكتابرررة اإللكترونيرررة كررردليل إثبرررات  لرررى وجرررود 

عيرر  لركف  ف ظرا لرو يوجرد اتفرا  درريح يقرررلتري تقرل ليظت را  رأل ندراب القرانونيالتدرفات ا
لو ال ررررانت الترررري ي"ررررترط في ررررا القررررانوأل وجرررروب اإلثبررررات بالكتابررررة بدرررررم النظررررر  ررررأل ليظررررة 

 .4التدرم
تكرروأل للقاضرري فرري ارر ه ال الررة ال ررلطة التقديريررة لت ديررد ليظررة الكتابررة اإللكترونيررة ظررأل 

و رريلة الظ ررت دظة فرري إن"ررا  الظ رررر اإللكترونرري وتوليعرر ف وجرردارت ا فرري نقلرر  و فظرر  ال يررن 
 .5 ترجا   بطر  آظنة ظوثو  ب اوا

 لرررى الررررعو ظرررا تظثلررر  اررر ه ال الرررة ظرررأل لاظيرررة فررري األ ررر  بالكتابرررة اإللكترونيرررة إن لن رررا 
ثبرات العقرد إلتقتدر فقط  لى التدرفات الظدنية لليلرة القيظرة وارو ظرا ن يكروأل ظفيردا بالن ربة 

                                  
ف ظأ و   أل  ايا جظالف 233  ف 2008ف 2 دد  ظة العلياف كف ظجلة الظ 2008لفريل  9ف الدادر بتاريخ 431972القرار رلو  1

 .233الظرجا ال اب ف   
 .2005يونيو  26ف الدادره بتاريخ (25ف    44)   ر  2005يونيو  20الظلرخ في  10 -05بالقانوأل رلو ا ه الظاده  دلت  2

3
 Décret n

o
 2004-836 du 20 aout 2004, art. 56 modifiant le décret no 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour 

l’application du l’article 1341 du code civil . 

ثبات  رالجوانب القانونية لعقد التجاره اإللكترونيةر ف دار الجاظعة الجديدهف ل ظد  ليظاألإيظاأل ظأظوأل  4 ف إبراو العقد اإللكتروني وا 
 . 206ف   2008اإل كندرية 

 . 414في اإلثبات الظرجا ال اب ف   ثروت  بد ال ظيدف ظد   جية التوليا اإللكتروني  5
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لظندررو   ليرر  لانونررا ف اإللكترونرري الرر   عالبررا ظررا تكرروأل ليظترر  تتجرراوز بكثيررر ال ررد األدنررى ا
 .1واو ظا ا تبره البعا  ا قا لظاو تطور التجاره اإللكترونية

 الظنضرروية ت ترر  إلل ررا  ارر ا ال"رررطف و الرردول 1981لرر لك د ررا الظجلررا األوربرري ظنرر  
و  10000ظرا بريأل إلى جعل ال رد األدنرى  (CCPIند ت عرفة التجاره والدنا ة بباريا )

الدولررررة الفرن رررري كرررراأل  رررر را فرررري تقريررررره الظو رررروو ب ف ولكررررأل ظجلررررا فرنررررك فرن رررري 50000
ف فيجررب فرري ارر ا الظجررال زيرراده ال ررد ب"رركل يررت  و ظررا ظرر اب 2وال"رربكات الرلظيررة ر اننترنررتر

 اإلثبات القانوني .
ف  يرن تبقرى ل فري األ ر  بالكتابرة اإللكترونيرةأل ا ا الظبردل ن ي رااو ب"ركل فعرافبل لك 

 تابة ال طية في اإلثبات .ظأل الكدا ظا ا ه األ يره للل درجة 

 ثالثا : مبدأ الثبوت بالكتابة
يظكأل تعريم ظبدل الثبوت بالكتابة بأن  و يلة إثبات عير كاظلة وظأل لظثلتر   ردو توليرا 
الظ رر العرفي لو توليا الظ رر الر ظي ظا اإل  ل بأ د "روط  ب"رط األ ن تكروأل كرركأل 

 .3ظأل لركاأل التدرم
إ ا كررراأل ظرررأل الدرررعب إلررررار  جيرررة الكتابرررة اإللكترونيرررة فررري  الرررة التدررررفات التررري ن 
تتجررراوز ندرررابا ظعينررراف ف رررل يظكرررأل ا تبارارررا دلررري  نالدرررا با تبارارررا ظبررردل ثبررروت بالكتابرررة ظظرررا 
ي تا  تعزيزه بأدلة ل ر  ك" اده ال" ود ظث  لو القررا أل ؟ ولاجابرة  لرى ار ا الت رالل يجرب 

 ا  الكتابة بال"كل اإللكتروني ل"روط إ ظال ظبدل الثبوت بالكتابة. ظعرفة ظد  ا تيف
يعتبررر ظبرردل الثبررروت بالكتابررة  ررروأل للظتقاضرري الرر   لاظرررل فرري إ رررداد دليررل ظ رررب ف لو 
ال   ت لى  أل الدليل الكتابي ب بب إ ررام فري الثقرة الظظنو رة للطررم األ ررف وظرأل لظثلت را 

                                  
1
 C Féral SCHUHL,Cyber Droit, le droit a l’épreuve de l’internet, 5

e
 éd, DALLOZ, 2008, p.620. 

2
  CE, Internet et les réseaux numériques, Doc.fr,1998 ; synthèse. 

http //lesrappots.ladocumentationfrancaise.fr/ BRP/984001519/0000.htm 
3
  P. Voirin , Droit civil, Tome 1, 34

e
 éd, Lextenso éditions, 2013, p.  532. 
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" درية ولرو كانررت ظدونرة فرري لورا  ظنثروره  إلررخ ظ اضرر الجررد دفرراتر ال  راب والظرر كرات ال
... 1. 

 ر:بقول را  ف  لرى ظبردل الثبروت بالكتابرة2ظأل القرانوأل الظردني الجزا رر  335تن  الظاده 
 يجوز اإلثبات بال" ود فيظا كاأل يجب إثبات  بالكتابة إ ا وجد ظبدل ثبوت بالكتابة .

ود التدررم الظرد ى بر  وكل كتابة تددر ظأل ال دو ويكوأل ظرأل "رأن ا لأل تجعرل وجر
   ر.لريب ان تظالف تعتبر ظبدل ثبوت بالكتابة.

يظكأل لأل ن ت ل  ظأل ا ه الظاده ث ن "رروط  ترى نكروأل لظراو ظبردل الثبروت بالكتابرة 
 واي: 

لأل تكوأل اناك كتابة لو ورلة ظكتوبة ف وت"ظل الكتابة ليا كراأل نو  را ف فر  يلرزو لأل  -
لظرا األورا  الظولعرة  روا  كانرت  رفيرة لو ر رظية فر   ف3تكوأل ب ط يد ال درو لو ظولعرة ظنر 

ف يررد ل فرري ارر ا الظجررال  تررى الت ررجيل 4بالكتابررةف ألن ررا تعررد دلرري  كرراظ يقرروو ب ررا ظبرردل ثبرروت 
لن  يجرب ا رتبعاد ار ا الت رجيل إن  ف5الدوتي ال   تو بطريقة لانونية واطظأنت إلي  الظ كظة

اد ان تجرا  ضرده بالت رجيل ف ألأل  لرك يعتبرر ظتى تو  ل ة وظأل دوأل  لو ال"   ال   يرر 
 .6ظ ا ا بال ياه ال ادة لل"   

                                  
 43ف  2002 اطم  بد ال ظيد   ألف ظبدل الثبوت بالكتابة في ضو  التطور التكنولوجي ال دينف دار الن ضة العربيةف القاارهف  1
 ظأل القانوأل الظدني الفرن ي . 1347ظأل لانوأل اإلثبات الظدر  ف الظاده  62تقابل ا الظاده  2

3
 Cass.fr.29 janvier 1930, Journ. Jug. Paix1931, p. 490 ; Cass. 19 Janvier 1939, Pas.1939, I, p.37 ; 

Cass.30 mai 1969,I, p. 883, cité par J .F. LECLERQ ,Unité et diversité de droit privé «  Essai de solution d’une 

adaptation du régime des preuves en droit privé » , édition de l’université de bruxelles, P.359. 
 .201ل"رم جابر  يدف الظرجا ال اب ف   4

5 Dijon,29 Juin 1955 , D.1955 , 583 ;réformant. Trib civ.dijon,16 nov .1954,JCP.1955II, 8550,note 

Legeais.et J-B Denis :«Quelque aspects de l’évolution récente du système des preuves en droit civil, 

RTD.civ. ,1977,p.671.» 
قاارهف ف ال   في ال دوديةف درا ة ظقارنةف دار الن ضة العربيةف اليف ال   في ا تراو ال ياه ال ادة  او الديأل كاظل األاوان 6

 .50 اطم  بد ال ظيد   ألف الظرجا ال اب ف    104ف   1978
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لأل تكررروأل اررر ه الكتابرررة درررادره ظرررأل ال درررو الررر   ي رررت   ليررر  ب ررراف  ررروا  كررراأل اررر ا  -
كرل كتابرة  رف واو ظا للرت بر  ظ كظرة الرنقا الظدررية بقول را:1ال دو ظد يا لو ظد ى  لي 

ظنرر  تدررلح لأل تكرروأل ظبرردل ثبرروت بالكتابررة ليررا كرراأل  دررادره ظررأل ال دررو لو ظررأل يظثلرر  لو ظولعررة
"كل ا و ليرا كراأل ال ررا ظن را ي رتو  فري  لرك لأل تكروأل تلرك الكتابرة اري التري ل ردت لدر  
إلثبات التدرم الظد ي ب  ولكرأل ينقدر ا "ررط ظرأل ال"رروط الظطلوبرة في را كردليل كاظرل فري 

دردور ظرأل ال درو د يكروأل الف لر2 راإلثبات لو لو تكأل ل دت لدر  إلثبرات ار ا التدررم ...
 ظاديا لو ظعنويا.

 .3لأل يثبت الظ رر والعة و قيقة ظعينة -
فالدرردور الظرراد  يت قرر  بررأأل يكرروأل الظ رررر بتوليررا الظررد ى  ليرر  لو ب طرر ف فبوجررود 

والدررردور الظعنرررو  الظقدرررود بررر  لأل ف 4ل رررداظا يوجرررد رابطرررة بررريأل ال درررو وظرررا دوأل بالكتابرررة
 رررر ب ررط يرردهف ظثررال  لررك لأل يكرروأل ال دررو لظيررا فتكتررب ال دررو الظررد ى  ليرر  لررو يكتررب الظ

 .5الورلة ببظ   ف وتعتبر في ا ه ال الة دادره ظن  دوأل لأل يكوأل ولع ا لو كتب ا ب ط 
ف فر  يدرح إثبات را رارا لو طعرأل في را برالتزويرف كظرا لرو لنكلظا إ ا لو ي لو ب  ا اإلظ  

  الكتابررة برردن ظررأل ال دررو نف رر  ظظررأل يظثلرريجرروز ليضررا لأل تدرردر ف6ب"رر اده ال"رر ود لو القرررا أل
 ال دو كال لم العاو لو النا ب.

                                  
1
 Cass1

e 
civ.11-4-1995 :Bull.civ.I n

o
175 , cite par : A. Bensoussaan, Informatique Télécoms Internet, 

éditions Francis Lefebvre, 2008, p.208. 
 .1333   35ا  16/5/1987جل ة  50ل نة  1995الطعأل رلو   2

3
  Cass. 1

e 
civ.18-71995 : Bull. civ. I n

o 
175

.
Cité par : par :Alain Bensoussaan, op.cit ., p.209. 

 . 60ف   1981  ير ظنتدرف ظبدل الثبوت بالكتابةف في القانونيأل الظدر  والفرن ي ف ظأل دوأل دار ن"رف  4
 وظا بعداا و  427لظزيد ظأل التفاديل لنظر  بد الرزا  ال ن ور  ف الظرجا ال اب ف    5

Arrêt n° 604 du 3 juin 2015 (14-19.825 . 14-20.518) - Cour de cassation - Première chambre civile - 

ECLI:FR:CCASS:2015:C100604 publier sur : www.courdecassation.fr 
   .680ل ظد ن"أتف الظرجا ال اب ف    6
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 نرردظا ي رررتوفي ظبررردل بدايرررة ثبرروت بالكتابرررة ال"رررروط القانونيرررة الظرر كوره  رررابقا فررربأل  لرررك 
ف ولأل ا ترررام القاضرري بوجررود "رر اده ال"رر ود لو القرررا أليررلد  بالظررد ي إلررى ا ررتكظال دليلرر  ب

 .1التأكد ظأل دد  " اده ال" ود لو القرا أل  بداية ثبوت الكتابة ن ي رظ  ظأل
ظعظرررو الفقررر  يررررر  لأل الكتابرررة بال"رررركل اإللكترونررري يت قرررر  في رررا ارررر ا ال"ررررطف  لررررك لأل 
التررد ل اإليجررابي لل دررو الظررد ى  ليرر  بالكتابررة  لررى لو ررة الظفرراتيح يررلد  إلررى ترروفر "رررط 

 .2الددور الظاد  للظ رر ظأل ال دو
لتدررررم الظرررد ى بررر  لريرررب ان تظرررالف وارررو لظرررر ي"رررترط فررري اررر ه الكتابرررة لأل تجعرررل ا

 اضرررا لل رررلطة التقديريرررة للقاضررريف لكرررأل يجرررب لأل ن يقتدرررر األظرررر  لرررى ظجررررد افترررراا لو 
ت ظيألف ف  يجب في ا ه ال الرة لأل تتضرظأل ا ترافرا بالوالعرة ظرراد إثبات راف كظرا ن ي"رترط فري 

تجعررل ارر ا ال رر  لريررب الكتابررة لأل ترررد  لررى جظيررا  نادررر ال رر  الظررد ى برر ف بررل يكفرري لأل 
 .3ان تظال في  نادره األ ا ية

ارر ا ال"رررط ن يثيررر ل  ظ"رركلة بالن رربة للكتابررة بال"رركل اإللكترونرريف فظ ررألة تقرردير اررل 
الكتابرررة بال"ررركل اإللكترونررري لريرررب ان تظرررال لو ن ارررو لظرررر  اضرررا لل رررلطة التقديريرررة تعتبرررر 

 لقاضي الظوضوي.
 رفري   روا –لفقر  يعتبرر الظ ررر اإللكترونري في األ يرر لأل بعرا ظرأل ا اإل"ارهيجب 
ف  فبن  ن يفقد كل ليظت  القانونيرة برل يت رول إلرى ظبردل ثبروت ظتى لو يكأل د يح –لو ر ظي 

                                  
1
 J.GHESTIN et G.GOUBEAUX, op ;cit. , p.573. 

 و 132ثروت  بد ال ظيدف التوليا اإللكتروني الظرجا ال اب  ف    2
J.Esnault, "la signature électronique" ;université de droit, d'économie et de science sociales paris II 

pantheon-assas , 2002-2003, disponible sur le site :www.signelec.com, p. 32. et 

-S.Caid : " La preuve et la conservation de l’écrit dans la société de l’information" ; université de 

Montréal, Faculté des études supérieures, Décembre 2002, p. 93 
  . 63 اطم  بد ال ظيد   ألف الظرجا ال اب ف     3
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ف الترررري ن يثبررررت ب"رررركل ظبا"ررررر و كاظررررل توافرررر  اإلرادات ولكررررأل تجعررررل ارررر ا األ يررررر بالكتابررررة
 .1ظ تظل

 بالكتابة اإللكترونيةالفرع الثاني : االستعانة بحرية اإلثبات لالعتداد 
إأل الظ"ري الجزا ر   لى عرار الظ"ري الفرن ي والظدر  لد ل   بظبدل  ريرة اإلثبرات 

وظفاد ظبدل  رية اإلثبراتف ارو  ردو تقييرد الظرد ي ف  ظال الظادية والظواد التجاريةفي ظجال األ
رمف وبر لك فبنر  في إثبات ظا يد ي  بكل الطر  بظرا في را البينرة والقررا أل ليرا كانرت ليظرة التدر

يجوز إثبات التدرم التجار  بأ  و يلة ظأل و را ل اإلثبرات  ترى ولرو كانرت ليظرة التدررم 
 .2تزيد ليظت   لى ظا او ظقرر لانونا 

زياده  لى  لك فبأل كل التقنيات ال ديثرة تعتبرر ظقبولرة إلثبرات وجرود ظعراظ ت تجاريرة 
 .3تقدير ليظة و ا ل اإلثبات بيأل التجارف وللقاضي في ا ه ال الة ظطل  ال رية في 

لأل اناك ازدواجا في التنظيو القضرا ي للظعراظ ت بريأل لوا رد  اظرة  4ير  بعا الفق  
ف زاظررات التجاريرة  دودررات كرو العقرود وانلتزاظررات  ظوظرا ولوا رد  ادررة ت كرو العقرود وانلت

ف نظرررا لكرروأل  5فاألدررل فرري الظعرراظ ت التجاريررة لأل يكرروأل إثبات ررا ب"رر اده ال"رر ود لو القرررا أل 
ف فربأل الكتابرة 6الظعاظ ت التجارية لا ظة  لى الثقة واألظاأل وظا ي تلزو ظأل  رر ة فري التعاظرل

ف لر لك نجرد لأل ظعظرو الت"رريعات  ندررا ظعررل  فري ال يراه التجاريرةبظف وظ ا التقليد  تعتبرر 

                                  
1
 Y.Shandi,  La Formation du contrat a distance par voie électronique, Thèse de Doctorat ; université Robert 

Schuman, Strasbourg III ,2005 ,  p. 298. 
ية اإللكترونيةف ر الة لنيل درجة الدكتوراه في ال قو ف كلية ال قو ف  عدية البدو  ال يد ل ظد بدو ف ن و نظرية  اظة للدفاتر التجار  2

 . 241ف   2012جاظعة  يأل "ظا ف 
3
  A. Bensoussaan, op.cit, p.207. 

ظلتظر الظعاظ ت اإللكترونية  ااني دويدارف ظ تقبل ظبدل  رية اإلثبات في الظواد التجارية في ظل ل كاو اإلثبات اإللكترونيف  4
 .467ف   2009العربية الظت دهف كلية ال قو  وال"ريعةف ظا   اإلظاراتال كوظة اإللكترونية(ف جاظعة  –ره اإللكترونية )التجا

 . 143ف   2002  او الديأل كاظل األاوانيف "رح لانوأل اإلثباتف دوأل دار ن"رف  5
6
 Ripert(G.) et Roblot(R.), Traité élémentaire de Droit commerciale , Tome I, L.G.D.J., Paris , 17 éd, 1998 ; N

o
 

340, p.112.  
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اظ ت التجاريرة ل ر  بظبردل  ريرة اإلثبرات فري ظجرال الظعر 1الظقارنة وظأل بين ا الظ"ري الجزا رر 
 يثبت كل  قد تجار  : رظأل القانوأل التجار  بقول ا:  30بظوجب ن  الظاده 

 ب ندات ر ظية ..... -
 رباإلثبات بالبينة لو بأ  و يلة ل ر  إ ا رلت الظ كظة وجوب لبول ا . -

ي"رررترط لتطبيررر  اررر ا الظبررردل لأل تكررروأل التدررررفات والعقرررود طرفاارررا تررراجريأل وتظرررت      
ف لظررا فرري  الررة العقررود الظ تلطررة والترري يكرروأل في ررا ل ررد طرفرري العقررد عيررر 2ألعررراا تجارت ظررا

وارو ف 3تاجر ف و و ده ال   ي تفيد ظأل لا ده اإلثبات ال ر في ظواج ة التراجر الظتعالرد ظعر 
...  ين لن  ظأل الظ تقر  لير  لضرا  لأل لوا رد رلجزا ر  درا ة بقول  : ظا للر ب  القضا  ا

اإلثبررات فرري الظعرراظ ت التجاريررة ت تلررم   ررب ا ررت م األطرررام ب يررن لن ررا ت ضررا لقوا ررد 
اإلثبات في القانوأل التجار  لظا يكوأل الطرفيأل تاجريأل لو يكوأل الظرديأل تراجرا وت ضرا لقوا رد 

نوأل الظرردني لظررا يكرروأل الظررديأل عيررر ترراجر و يررن ولظررا كرراأل اإلثبررات الظندررو   لي ررا فرري القررا
فرري لضررية ال ررال لأل الظررديأل عيررر ترراجر ولأل الررديأل ل ا ررا كرراأل ظكتوبررا فرربأل الررت ل  ظنرر  لو 

 إثبات الوفا  ن بد لأل يكوأل ك لك بطري  الكتابة.
و يررن لأل القضررراه لظرررا رفضررروا اإلثبرررات  رررأل طريررر  ال"ررر ود يكونررروأل لرررد طبقررروا القرررانوأل 

 .4ري ا ول طوا لراراو ل اا لانونيا  ليظا ظظا يتعيأل ظع  رفا الطعأل ال اليتطبيقا د 
لنررر  يظكرررأل ان رررتعانة بالكتابرررة اإللكترونيرررة  5 لرررى اررر ا األ ررراا يرررر  جانرررب ظرررأل الفقررر 

إلثبرررات التدررررفات القانونيرررة التجاريرررة التررري تبررررو  رررأل طريررر  اننترنرررتف وارررو ظرررا  رررار  ليررر  

                                  
 ظأل لانوأل اإلثبات الظدر  . 60تقابل ا الظاده  1
 . 411الظرجا ال اب  ف     ثروت  بد ال ظيدف ظد   جية التوليا اإللكتروني 2
 . 55ف  2006يت ا في اإلثباتف الظكتب الجاظعي ال دين فاإل كندرية  ظرو  ي ى ف و ا ل انتدال ال ديثة و ج 3
 . 235ف   2008العدد الثانيف ظجلة الظ كظة العلياف ال رفة التجارية والب ريةف  ف 09/04/2008ف لرار بتاريخ 431972ظلم رلو  4
 د اإلثبات في الظواد الظدنية والتجارية ظا إ"اره ظ ظد   او ظ ظود لطفيف اإلطار القانوني للظعاظ ت اإللكترونيةف درا ة في لوا 5

 وظا بعداا. 37ف    2002 ادة لبعا لوانيأل البلداأل العربيةف الن ر ال ابي للطبا ةف القاارهف 
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نرة ال" درية إلثبرات الرد و  ظ ظرا كانرت ليظت را إ ا ثبرت لأل تقبل البي رالقضا  األردني بقول :
البا ا تاجر وبأأل الظ"رتر  "رركة تجاريرة فتكروأل الظعاظلرة والعرة بريأل فرريقيأل ظرأل التجرار وتقبرل 

 .1رالبينة ال"فوية إلثبات البيا
 لرى ظرا نر   لير  الظ"رري الفرن ري فري الظراده الثانيرة  2كظا ي تند لد اب ا ا الررل 

والظتعلرر   19833نرروفظبر  29الدررادر فرري  83 – 1020يررره( ظررأل الظر رروو رلررو )الفقررره األ 
ف ظأل لأل الظ رررات الظعلوظاتيرة الظكتوبرة يظكرأل ت الظ ا بية للتجار وبعا ال"ركاتبانلتزاظا

لأل ت ل ظ رل دفترر  اليوظيرة والجررد "رريطة لأل تكروأل ار ه الظ رررات ظعرفرة وظرلظرة وظلر رة 
ف وتبقرى للقاضري الكلظرة األ يرره فري ظرد   جيرة فري اإلثبراتبظا يضظأل  جيت را  ند إ داداا 

 ا ه الو ا ل في اإلثبات  لى ضو  اطظ نان  ل ا .
قد واج  ا ا انتجاه نقدا  نيفا ا تنادا  إلرى ا رتيفا  التعاظرل  لرى "ربكات الظعلوظرات ل

لظقوظررررات ارررر ا ان ررررتثنا ف فضرررر   ررررأل إنكرررراره لرررروه الرررردليل الكتررررابي الكاظررررل  لررررى الظ ررررررات 
اإللكترونيةف واو ي لك يعطي للقاضي  لطة وا عة في تقدير ليظت ا في اإلثبات ظظا ن يروفر 

 .4الثقة في ا
وانررراك اتجررراه فق ررري ل رررر يقرررر ببظكانيرررة ان تررررام برررالظ رر اإللكترونررري بودرررف  لرينرررة 

ف وفري جظيرا األ روال اننترنرتلضا ية إلثبرات وجرود ظضرظوأل التدررم الر   يرتو  رأل طرير  
 . 5ي ضا لل لطة التقديرية للقاضي فبأل األظر

                                  
الظرجا  ظأ و ه  أل لورنا ظ ظد  بيداتف 418ف    1967ف ظجلة نقابة الظ اظيأل األردنييألف  نة  477/66تظييز  قو   1

 .109ف   ال اب 
  . 39ظ ظد   او ظ ظود لطفيف الظرجا ال اب ف    2

3
 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 de  commerçant et de certaines sociétés, J.O., du 1 décembre 1983, 

p.3461. 
فيفر   20ف  5ف   www.eastlaws.comل ظد "رم الديألف  جية الر ا ل اإللكترونية في اإلثباتف ظقال ظن"ور في الظولا  4

2009. 
ظليجيف ا ت داو التقنيات العلظيةف الظرجا ال اب ف و ل اظة ل ظد "ولي ال 245 عدية البدو  ال يد ل ظد بدو ف ظرجا  اب ف    5

  133. 
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إن لأل ظعظررو الت"ررريعات لررد وضررعت ليررودا  لررى ارر ا الظبرردل بررأأل للرررت الكتابررة إلثبررات 
إ ا ا"ررترط القررانوأل الكتابررة فرري إثبررات ف ال الررة األولررى الظعرراظ ت التجاريررة فرري  ررالتيألبعررا 

ف لو ضررررروره 2يررررة قررررد ال"ررررركة التجار  ف لو1التدرررررفات التجاريررررةف كبيررررا الظ ررررل التجررررار  ظررررث 
ظرررأل  177 ررر ار  نررردظا يررررفا الظرررلجر تجديرررد  قرررد اإليجرررار وفررر  ظرررا ترررن   ليررر  الظررراده اإل

القانوأل التجار  الجزا رر ف وارو ظرا للرره  لضرا  الظ كظرة العليرا برالجزا ر بقولر  : ''ظرأل الظقررر 
اررو إجرررا  يتعلرر  بالنظرراو  .  .ت 177لانونررا لأل إجرررا  اإل رر ار الرر   فرضررت  ل كرراو الظرراده 

العرراوف ولأل الجررزا  الظترتررب  لررى الظ الفررة اررو الرربط أل الظطلرر ف وظررأل ثررو فبنرر  يجرروز لقضرراه 
الظوضرروي إثررر ارر ا الرربط أل تلقا يررا فرري ليررة ظر لررة كانررت  لي ررا الررد و . ولظررا كرراأل كرر لك فرربأل 

ظررأل  . إ .و  462النعرري  لررى القرررار الظطعرروأل فيرر  بظررا يثيررره الطررا أل بظ الفررة ل كرراو الظرراده 
 . 3ب ير ظ ل  ويتعيأل  لي  رفض .''

ال الرررة الثانيرررة إ ا ظرررا اتفررر  التررراجراأل  لرررى لأل ن يكررروأل اإلثبرررات بين ظرررا بالكتابرررةف ألأل 
القوا ررررد ال ادررررة ببثبررررات التدرررررفات التجاريررررة عيررررر ظتعلقررررة بالنظرررراو العرررراوف فيجرررروز بالتررررالي 

 .4بظوجب   ي ا ويتعيأل العظل للتاجريأل النزول  ن ظا باتفال ظا ويقا ا ا انتفا  د
ظرررأل يرررر  لأل  ريرررة اإلثبرررات فررري ظجرررال الظعررراظ ت  5كظرررا لأل انررراك جانرررب ظرررأل الفقررر 

التجاريررة ن تكرروأل إن فرري  الررة األ ظررال التجاريررة للتجررار الترري يقوظرروأل ب ررا لدررالح تجررارت وف 
 .ي ضع  لنظاو اإلثبات الظدني فقياو التاجر بأ ظال ن تد ل في إطار تجارت 

                                  
 لى ظا يلي: ركل بيا ا تيار  لو و د بالبيا وبدفة ل و كل تنازل  أل ظ ل تجار  ولو كاأل ظعلقا  . . ت.   1/ 79الظاده  تن  1

ظزايده لو بطري  الظ ااظة ب  في  لى "رط لو دادرا بظوجب  قد ظأل نوي آ ر لو كاأل يقضي بانتقال الظ ل التجار  بالق ظة لو ال
ن كاأل باط  ر  رلا ظال "ركة يجب إثبات  بعقد ر ظي وا 

ن كانت باطلة ...ر . . ت.   545الظاده  تن  2   لى ظا يلي :ر تثبت ال"ركة بعقد ر ظي وا 
 .250 ف   ف ظأ و   أل جظال  اياف الظرجا ال اب94ف   1990ف 2العدد الظجلة القضا يةف ف  32113رلو القرار  3
  . 319ف  2007ظ ظد   أل لا وف اإلثبات في الظواد الظدنية والتجاريةف ظن"ورات ال لبي ال قوليةف  4
 .و 39ظ ظد   او ظ ظود لطفيف الظرجا ال اب ف    5

Y.Chartier, La preuve commerciale après la loi du 12 Juillet 1980,D, p. 98  
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يظكرررأل ان رررتعانة بظبررردل  ريرررة اإلثبرررات فررري الظعررراظ ت التجاريرررة إلثبرررات العقرررود   ظوظرررا
اإللكترونيررةف إن لن ررا تبقررى  و تررأثير ظ رردودف فقررد يررتو إبررراو  قررود إلكترونيررة عيررر تجاريررةف كظررا 

 لن  يظكأل لىفراد ان ت نا   أل ا ا الظبدل درا ة بظوجب اتفا  ظ ب  بين ظا.
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  ف التشريعي بالكتابة اإللكترونيةالفصل الثاني : االعترا

اتضرررح لنرررا جليرررا ظرررأل  ررر ل الفدرررل األول الج رررود التررري بررر ل ا رجرررال القرررانوأل  ظوظرررا 
ظو ار ا النروي الجديرد ظرأل ل  ترام بالكتابة اإللكترونية في ظل  دو وجود ندو  لانونية ترن

 الكتابة.
ثبررات وانت"ررار إن لأل الظ"ررر يأل  ظوظررا لررو ي فلرروا  ررأل التطررور ال ادررل فرري ظجررال اإل

الكتابرة اإللكترونيرة فري  يراه األفرراد والظجتظعراتف و ردو تنظيظ را بوا رطة ندرو  لانونيرة لرد 
يرة التري لدرب ت والعرا ن ظفرر يلد  في األ ير إلى  لر  اضرطراب فري الظعراظ ت اإللكترون

يررر  لأل انرراك ازدواجيررة فرري الكتابررة فرري ظجررال اإلثبررات ولنرر   1ف  تررى لأل بعضررا ظررأل الفقرر ظنرر 
يجب التظييز بريأل الكتابرة ال طيرة واإللكترونيرة ف  كرا  لرك فربأل اتجاارا ل رر ن يرر  ضرروره 

 .2التظييز بيأل الكتابتيأل فالكتابة اإللكترونية ظا اي إن تطور ظنطقي للكتابة ال طية
كررررل ارررر ه العواظررررل  ررررا دت  لررررى ظ ررررور ظوجررررة ظررررأل الت"ررررريعات  بررررر العررررالو تررررنظو 

ان ترام بالكتابة اإللكترونيةف  ف اولت لردر اإلظكراأل تنظريو ظرا الظعاظ ت اإللكترونية وت تو ب
فنجررررد ظررررث   لررررى  يعرررررم بالكتابررررة اإللكترونيررررة الترررري  رررراده ظررررا تت رررر  "رررركل ظ رررررر إلكترونرررريف

الظ ررررتو  الرررردولي التعليظررررة األوروبيررررة ب"ررررأأل التوليعررررات اإللكترونيررررة و لررررى الظ ررررتو  الرررروطني 
وعيررره  3فرن ررا ولررانوأل التجرراره اإللكترونرري التون رري الظرا رريو الظنظظررة لاثبررات اإللكترونرري فرري

 واو ظا  نتطر  إلي  في الظب ن األول. ظأل القوانيأل الظ ليةف 
وظرررأل الظتعرررارم  ليررر  فررري لوا رررد اإلثبرررات  ظوظرررا لأل الظ ررررر ينق رررو إلرررى نرررو يأل لولررر  

لرو ب رن الثراني لأل الت"رريعات الظ رر الر ظي وثاني  الظ رر العرفي و ن  ظ ظرأل  ر ل الظ
بان ترام بالظ رر اإللكتروني بل ا ترفت ك لك بالظ رر الر ظي اإللكترونري ول طتر   تكتم

                                  
1
 P-Y.GAUTIER, Révolution internet : le dédoublement de l’écrit juridique , D. 2000, p. 5 . 

2
 C. GHAZOUANI, Le contrat de commerce électronique International, Tunis , Latrach édition , 1

er
 éd 

, 2011, p. 72. 
 ه اإللكترونية .الظتعل  بالظبادنت والتجار  2000لوت  9الظلرخ في  2000ل نة  83القانوأل  دد   3
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–و اولرت ار ه الت"رريعات  نفا  جية الظ رر الر ظي الرورلي ظترى تروافرت بعرا ال"رروطف
تجررراوز الدرررعوبات والعراليرررل التررري بررررزت لثنرررا  ظ رررور الظ رررررات  - ادرررة الظ"رررري الفرن ررري
رر الر ررظي ظررا التطررورات التكنولوجيررة ال ادررلة فرري ظجررال الظ ررررات الر ررظية و تكييررم الظ رر

  ظوظا .
"رررررظل كرررر لك الظ رررررررات العرفيرررررة  ةكظررررا لأل التنظررررريو الت"ررررريعي للظ رررررررات اإللكترونيرررر 

وتكييررم األ كرراو القانونيررة ظررا الطبيعررة ف نفررا  جيررة الظ ررررات الورليررة وا  طا  ررااإللكترونيررة 
يجاد ل  أل ال بل لت ر يل العظرل بر   ادرة ظرا ظ رور  ال ادة للظ رر اإللكتروني العرفي وا 
البريررررد اإللكترونرررري وا ررررتعظال  بكثررررره ظررررأل طرررررم األفررررراد والظل  ررررات ب"رررركل كبيررررر فرررري إتظرررراو 

 ة التري يوفرارا لثنرا  الظعاظ ت اإللكترونية نظرا ل  ولة ال دول  لي  وب"ركل ظجراني وال رر 
واررو ف يعرررم بالبريررد اإللكترونري الظودررىا رتعظال ف فررأد   التطررور التكنولروجي إلررى إيجرراد ظرا 

 في الظب ن الثاني .بالتفديل ظا  نعالج  
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 المبحث األول : المحرر اإللكتروني  

لقررد كرراأل ظ ررور الظ رررر اإللكترونرري نتيجررة ا ررتعظال لج ررزه الكظبيرروتر بكثررره ظررأل طرررم 
وا رتعظال ا ب"ركل كبيرر فري إتظراو العديرد ظرأل  اننترنرتاألفراد والظجتظعات ظأل ج ةف و ظ ور 

ف فأدرررب ت الكتابرررة الورليررة ن تلبررري  اجرررة النررراا ظعرراظ ت إلرررى ظ رررور ظدررطل ات جديررردهال
ف فظ ررر إلررى التكنولرروجيالترري تررتو ب"رركل إلكترونرري ون إلررى التطررور إلثبررات ظ تلررم ظعرراظ ت و 

 ظا يعرم بالكتابة اإللكترونية . الوجود
فكررل ارر ه التطررورات  ررااظت ب"رركل كبيررر للفررت انتبرراه رجررال القررانوأل إلررى ظ اولررة تبنرري 
 ا ا النوي الجديرد ظرأل الكتابرة وظ اولرة تعريفر  تعريفرا دليقراف ظرا تبيراأل الوظرا م التري يجرب لأل

 تقوو ب ا الكتابة اإللكترونية واو ظا  نعالج  في الظطلب األول.
رجال القانوأل  ظوظا والت"ريعات  دودرا بتبنري الكتابرة اإللكترونيرة برل  كظا لو يكتم

بررر لوا ج ررردا كبيررررا لظرررنح الكتابرررة اإللكترونيرررة نفرررا  جيرررة الكتابرررة الورليرررة ظرررا  ا رررتثنا  بعرررا 
كثر ظأل  لك  اولرت بعرا الت"رريعات لأل تبريأل ظولرم ال انت نظرا لطابع ا ال ا ف بل األ
ف واررررو ظررررا  ررررنعالج  أل الظ ررررررات اإللكترونيررررة والورليررررةالقاضرررري  نررررد وجررررود تعررررارا ظررررا برررري

 بالتفديل في الظطلب الثاني.

 : إعادة النظر في مفهوم الكتابةالمطلب األول
ة اإللكترونيرة نعرم الكتابة بعد ان ترام الت"ريعي بالكتابر ن اول في الفري األول لأل 

 ادة ظا ا تفا  الطابا الظراد  الظلظروا للكتابرة وظ رور الرد اظات اإللكترونيرةف وفري الفرري 
لكترونيرة ترلد  نفرا ار ه  ن دد ظا اي وظا م الكتابة بدفة  اظة ؟ وال الكتابة  اإل ثانيال

  الوظا م ؟
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 ابة في ظل قواعد اإلثبات الحديثة: مفهوم الكتولالفرع األ 
وفقا لظعناارا الب ريط ل رلوب للتعبيرر يتضرظأل ت رطير وجظرا ال رروم والكلظرات الكتابة 

فري "رركل ظراد  ظرراارف وادررط  ا اري ظعنررى ظكتظرل لو فكررره ظترابطررة درادره ظررأل ال"رر   
 .1ال   ن بت ل 

لقررررد تطررررور ظف رررروو الكتابررررة ولررررو يدرررربح ظقتدرررررا فقررررط  لررررى الكتابررررة الورليررررة ف فظ ررررور 
اا  لرى ار ه الو را ل ال ديثرة فري القيراو بظ تلرم التدررفات الكظبيوتر واننترنرت وا تظراد النر

أل كراأل بعرا الفقرر  يطلر   لير  بالكتابرة اإللكترونيرة لد  إلرى ظ رور نروي جديرد ظرأل الكتابرة ف وا 
يفضررل ا ررتعظال  برراره الكتابررة بال"رركل اإللكترونرري ألأل "رركل الكتابررة اررو الرر   يت يررر ولررريا 

 ررررررااظت ب"رررررركل كبيررررررر فرررررري الفدررررررل برررررريأل الكتابررررررة ف كظررررررا لأل التجرررررراره اإللكترونيررررررة 2طبيعت ررررررا
 .4ولد   لك إلى ت ريراا ظأل ليود لوا د اإلثبات التقليدية التي ن تت  و ظع ا  ف3ود اظت ا

ف فنجرررد لأل األظرررو ريعات بوضرررا تعريرررم لرررانوني للكتابرررةلد  كرررل  لرررك إلرررى ااتظررراو الت"ررر
بظوجرررب لرررانوأل األوني رررترال الظت رررده كانرررت ال ررربالة فررري ان تررررام بالكتابرررة اإللكترونيرررة و لرررك 

فرري الظرراده ال اد ررة ظنرر  الظعنونررة بالكتابررة  1996النظررو جي ب"ررأأل التجرراره اإللكترونيررة ل ررنة 
 ندظا ي"رترط القرانوأل لأل تكروأل الظعلوظرات ظكتوبرةف ت رتوفي ر رالة البيانرات  -1ر التي تن :

ا رت داظ ا برالرجوي  لرى البيانرات الروارده في را  لرى ن رو يتريح  اإلطر ي لك ال"ررط إ ا تي رر 
 . رإلي  ن قا 

ف إنظررا  رراوت بررة اإللكترونيررةن  ررظ  لررى ارر ه الظرراده لن ررا لررو تتطررر  درررا ة إلررى الكتا
برريأل الكتابررة الترري ي"ررترط ا القررانوأل والظقدررود ب ررا الكتابررة الورليررة و ر ررالة البيانررات والظقدررود 

                                  
ظكتبة دار الثقافة للن"ر  ردرا ة ظقارنةرف  باا العبود ف التعالد  أل طري  و ا ل انتدال الفور  و جيت ا في اإلثبات الظدني  1

 .23ف   1997 ظاأل ف  والتوزياف
2
 E. caprioli, «,le juge et la preuve électronique», publier sur le site :  juriscom.net, 10 janvier 2000. 

3
 A.ELLOUMI, Le formalisme électronique, Centre de publication universitaire, Tunis , 2011, p.120. 

4
 L. Grynbaum, La preuve littérale. - Dispositions générales . – Écrit électronique,  JCP décembre 

2011, P.4. 
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ب لأل تتروافر فري ار ا النروي ب ا الكتابة اإللكترونيرةف كظرا وضرعت ار ه الظراده ال"رروط التري يجر
 لى البيانات الوارده في ا  لى ن و يتريح ا رت داظ ا برالرجوي  اإلط يالجديد ظأل الكتابة واو 

  قا .إلي  ن
عيررررر لأل الظ"ررررري الفرن رررري كرررراأل ال رررربا  لوضررررا ظقاربررررة والعيررررة و"رررراظلة ل ررررل ظ"رررركلة 

لولى بتعريرم اإلثبرات   ف فقاو كظر لة1اإلثبات اإللكتروني ب"كل ظقتضب لكن  "ده في البياأل
لرانوأل ظردني  1316ظرأل  ر ل الظراده  2 ظا تضظين ا الكتابرة اإللكترونيرة بالكتابة بدفة  اظة

 رررأل كرررل تررردويأل لل رررروم  ينرررت  اإلثبرررات الكترررابيف لو اإلثبرررات ال طررريفرفرن ررري التررري ترررن  :
تكررررأل  ظ ظرررالع ظرررات لو الرظرررروز األ رررر ف  ات الررردننت التعبيريررررة الواضررر ةف اوالدرررفات لو 

 . رد اظت ا لو طر  نقل ا
ف إن لن  يجب التظييرز ياد التكنولوجيلأل ا ا التعريم ي ترو ظبدل ال  3ير  بعا الفق 

و ررردو التظييرررزف فررراألول لكثرررر ات ررراي ظرررأل  التكنولررروجيفررري اررر ه ال الرررة بررريأل ظدرررطل ي ال يررراد 
 ردو التظييرز بريأل الظدطلح الثاني ف و ي"ظل  ردو التظييرز بريأل الد اظرة الورليرة واإللكترونيرة و 

 .  4التكنولوجيات ك لك
كظا لأل الظ"ري الفرن ي في بدايت  ولبل ددور لانوأل الثقرة فري انلتدراد الرلظري كراأل 

ف وفري  رال ظرا فقرط ولي رت ك"ررط لدر ة انلتزاظرات يعتبر الكتابة اإللكترونيرة كو ريلة إثبرات
ور  ولأل يكرروأل التوليررا ا"ررترط القررانوأل الكتابررة ك"رررط لدرر ة العقررد فبنرر  يجررب لأل يررتو فررو  الرر

 . 5 طيا

                                  
 . 28اإلراده في  قود التجاره اإللكترونيةف الظرجا ال اب ف   ظولود لاره ف "كل التعبير  أل   1

2
 L. Grynbaum, LA preuve littérale, op.cit., p.8 et s. 

3
 Eric A. CAPRIOLI & Anne CANTERO, Art préc .

 

4
  F. Senecal, L’écrit électronique, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures et 

postdoctorales en vue de l’obtention du grade LL.M, Centre de recherche en droit public, Faculté de 

droit, Université de Montréal,  Août 2009  , p.61.   
5
J. FLOUR et J-L. AUBERT, Les obligations, Le rapport d’obligation, Armand Colin, 2

e
 éd, 2001, n

o 

23 .p.15 
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ثررو فرري الظر لررة الثانيررة  رراو  برريأل الكتابررة الورليررة )التقليديررة( والكتابررة اإللكترونيررة فرري 
ويكروأل للكتابرة  رلانوأل ظدني فرن ري التري ترن :  1 – 1316اإلثبات و لك ظأل   ل الظاده 

التررري ترررتو  لرررى د اظرررة التررري ترررتو  لرررى ال"ررركل اإللكترونررريف القررروه نف ررر ا فررري اإلثبررراتف للكتابرررة 
ورليررررةف "رررررط لأل يكرررروأل باإلظكرررراأل ت ديررررد اويررررة ال"رررر   الدررررادره  نرررر ف ولأل يكرررروأل ترررردوين ا 

   ر.و فظ ا لد  د  في ظروم تضظأل   ظت ا
أل الظ"ري الفرن ي لو ي تو بالد اظة التي تتو فول ا الكتابةف فيظكأل لأل ترتو فرو  الرور  إ

للكتابة "رطيأل  تى تكوأل ل را ال جيرة الكاظلرة  لو فو  د اظة إلكترونية ظا ضروره لأل تتوافر
 .دراا و  فظ الكتابة اإللكترونيةفي اإلثباتف واي ت ديد اوية ظد

وبالتالي تو الت لري  رأل الطبيعرة الظاديرة فري تعريرم الكتابرةف ولرو يكرأل  لرك ظظكنرا دوأل 
ف 1فررري ظجرررال اإلثبررراتارررو العندرررر األ ا ررري  هالت ررررر ظرررأل الرررد اظات ف فتعتبرررر اررر ه األ يرررر 
ي"ررظل كررل لنررواي الكتابررة  رروا  كانررت  طيررة لو   باإلضررافة إلررى لأل ارر ا التعريررم يعتبررر  اظررا

 . 2إلكترونية
لقد  ار القضا  الفرن ري فري ار ا انتجراه  يرن لدردرت ال رفرة الظدنيرة األولرى  كظرا 

ظررأل القررانوأل الظرردني  1326والترري ارتكررزت فرري  كظ ررا  لررى الظرراده   20083ظررارا  13فرري 
بظوجررب طعررأل فرري  كررو لضررا ي ا تبرررت  2000ظررارا  13الفرن رري الظعرردل والظررتظو بقررانوأل 

فيررر  لأل ان تررررام بالرررديأل الظكتررروب  برررر اآللرررة الكاتبرررةف وكررر لك تظرررت كتابرررة الظبلرررغ برررال روم 
ل إن بدايررة إثبررات بالكتابررةف  يررن ا تبرررت واألرلرراو بررنفا ال"رركل فرربأل التوليررا ال طرري ن ي"ررك

 رتوجب الكتابرة ال طيرة برل تظأل القرانوأل الظردني الفرن ري ن  1326ظ كظة النقا لأل الظاده 

                                  
1
 Laurent Siguoirt, op.cit., p 341. 

2
 Grynbaum (L) et autres ,op.cit ,p.15 . 

3
 Civ. 1 re , 13 mars 2008, Bull. civ . I, n o 73, D . 2008. AJ 911, obs. Flour(J .) et autres ,op.cit.,p. 24 

s. 
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تكررروأل  لرررى   رررب طبيعرررة الد اظرررة التررري ترررتو فول رررا وبالترررالي فررربأل التوليرررا اإللكترونررري لو ل  
 و يلة ل ر  ت دد اوية الظولا تعتبر كافية .

 يرن  ررم الكتابرة ب"ركل  راو   رفيا ظأل الظ"ري الفرن ري ري الجزا ر الظ" لقد التبا
ظكررررر لرررانوأل  323لت"ررظل كرررل لنرررواي الكتابررة وظرررأل بين رررا الكتابررة اإللكترونيرررةف بظوجرررب الظرراده 

ينرررت  اإلثبرررات بالكتابرررة ظرررأل ت ل رررل  رررروم لو لودرررام لو لرلررراو لو ليرررة رظررردني التررري ترررن : 
الترررري تتضررررظن اف وكرررر ا طرررررر  كانرررررت الو رررريلة   ظررررات لو رظرررروز  ات ظعنررررى ظف ررررووف ظ ظررررا 

 رإر ال ا.
 1ظكرررر  323ثررو بعررد  لررك  رراو  برريأل الكتابررة الورليررة والكتابررة اإللكترونيررة فرري الظرراده 

يعتبرر اإلثبرات بالكتابرة فري ال"ركل اإللكترونري كاإلثبرات بالكتابرة  لرى الرور ف ب"رررط ر بقول را:
كوأل ظعده وظ فوظة في ظرروم تضرظأل إظكانية التأكد ظأل اوية ال"   ال   لددراا ولأل ت

   ر  ظت ا.
/ل ظرررأل لرررانوأل التوليررررا 1كظرررا تنررراول الظ"رررري الظدررررر  الكتابرررة اإللكترونيرررة فررري الظرررراده 

كررررل  ررررروم لو لرلرررراو لو رظرررروز لو ل    ظررررات  ر: بقولرررر  2004ل ررررنة  15لكترونرررري رلررررو اإل
ظ"رراب ة وتعطرري  ل ررر  تثبررت  لررى د اظررة الكترونيررة لو رلظيررة لو ضررو ية لو ليررة و رريلة ل ررر 

 .ردنلة لابلة لادراك 
واضررح ظررأل ارر ا التعريررم لأل الكتابررة اإللكترونيررة تت"رركل ظررأل ت ل ررل األ رررم األبجديررة 
لو األرلرراو لو الرظرروز كاإل"ررارات الظ ررت دظة فرري الكظبيرروتر لو الرظرروز الظوجرروده  لررى القررر  

لو  لرررى "ررربكة  ف كظرررا يجرررب لأل تفدرررل الكتابرررة اإللكترونيرررة  رررأل الكظبيررروتر(CD) الظظ رررنط
ت رررتقل الكتابرررة  رررأل طبيعرررة  لألو ف -1الكتابرررة اإللكترونيرررة -اننترنرررت  ترررى يعتررررم ل رررا بدرررفة

                                  
  . 45 بد الفتاح بيوظي  جاز ف الظرجا ال اب ف    1
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ف وظثررال  لررك الظعلوظررات والبيانررات الترري ت توي ررا األلرررا  الدررلبة لو 1اإل"ررارات الظللفررة ظن ررا
 .2الظرنة لو تلك التي تتو كتابت ا بوا طة الكظبيوتر لو ن"راا  بر اننترنت

لررررو ي دررررر الكتابررررة  ري الظدررررر  اتبررررا نفررررا ن رررر  الظ"ررررري الفرن رررريف  يررررنإأل الظ"رررر
... د اظررة الكترونيررة  راإللكترونيررة فرري د اظررة وا رردهف ف رردد درروراا  لررى  رربيل الظثررال بقولرر :

ف ثررو لرررر ترررك الظجررال ظفتو ررا لظررا لررد يفرررزه التطررور التكنولرروجي فرري رلو رلظيررة لو ضررو ية ...
... لو ليرة و ريلة ل رر  ظ"راب ة وتعطري دنلرة لابلرة راده ا ا الظجرال  نردظا لرال فري نفرا الظر

يعيرررب الررربعا  لرررى اررر ا التعريرررم لنررر  جرررا  لادرررراف وكررراأل يجرررب الرررن  فررري اررر ا رف لرررادراك 
ف ظثلظرررا 3التعريرررم  لرررى إظكانيرررة ا رررتعاده الكتابرررة  لرررى الدررروره التررري ن"رررأت ب رررا فررري ل  ولرررت

 .4لنظو جيالتجاره اإللكترونية ا ظأل لانوأل 1/ 6ندت  لي  الظاده 
يتضررح ظررأل الندررو  ال ررابقة لن ررا لررد تبنررت ظف وظررا ظو ررعا للكتابررة وا ترررام بالكتابررة 
اإللكترونيةف وا ا ظأل "رأن  لأل يضرا  ردا لل ظروا الر   يكتنرم ار ه الكتابرة وي راير التطرور 
التقنرري والتكنولرروجي فرري ارر ا الظجررال ويرروفر األظرراأل للظتعالررديأل ظتررى ترروافرت ال"ررروط القانونيررة 

 .5في ا
ف نرراك اتجرراه فق رري يررر  لرا رر   ررول الكتابررة اإللكترونيررةف لظررا الفقرر  ال رردين فقررد ا تلفررت 

ن يظكررررأل تدررررور الكتابررررة ظررررأل النا يررررة العظليررررة لو ظررررأل ج ررررة الظظار ررررة برررردوأل الد اظررررة رلنرررر  
لأل الطررررابا ال ظرررراد  للظعلوظررررات والتجرررراره  يقررررول ف بينظررررا يررررر  اتجرررراه فق رررري ل ررررر6رالورليررررة...

                                  
 .166 ي ى ع األ الربضيف الظرجا ال اب ف    1
فت ي بأل جديدف  ظاية الظ ت لك في التعالد اإللكتروني  بر اننترنت ردرا ة ظقارنة رف ظ كره ظاج تير في لانوأل األ ظالف كلية  2

  .174ف   2007ال يا ية  يد  بلعبااف جاظعة جي لي ليابا  يد  بلعبااف ال قو  والعلوو 
  . 45 بد الفتاح بيوظي  جاز ف الظرجا ال اب ف    3
 ندظا ي"ترط القانوأل لأل تكوأل الظعلوظات ظكتوبةف رظأل لانوأل األوني ترال النظو جي ب"أأل التجاره  اإللكترونية ين  : 6/1الظاده  4

 . رنات الوارده في ا  لى ن و يتيح ا ت داظ ا بالرجوي إلي  ن قات توفي ر الة البيا
  .144ف   2012لزار بأل  عيدف النظاو القانوني لعقود التجاره اإللكترونيف دار اوظ ف الجزا رف   5

6
 X.Linant de Bellefonds et A.Hollande, Pratique du droit de l’informatique, 4

éme 
éd., , Delmas, 

Paris,1998, ,p.123 
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ف واتجررراه ل رررر يرررر  لنررر  ن ارتبررراط بررريأل الكتابرررة 1األ  تظرررا إلرررى ا تفرررا  الكتابرررةاإللكترونيرررة يلديررر
والو ررريط الرررورلي فرررأ  د اظرررة لرررادره  لرررى  كرررا ظضرررظوأل الكتابرررة وظرررا تقررروو  ليررر  ظرررأل تبرررادل 

 . 2لارادات يظكأل إثبات ا ولو كانت عير ظادية 

 : الخصاتص الوظيفية للكتابة نيالفرع الثا
 ررروا  لرررد  الظ"رررري الفرن ررري لو الظدرررر  لو الجزا رررر  لرررد ن  رررظ لأل تعريرررم الكتابرررة 

 رراو  برريأل الكتابررة الورليررة واإللكترونيررةف لرريا  لررى ل رراا الد اظررة الترري تررتو فول ررا لو "رركل 
ال ررروم لو الرظرروز الظ ررت دظة  بررل  لررى ل رراا الوظيفررة الترري يجررب لأل تلدي ررا الكتابررةف واررو 

ظرأل  ر ل  ،" Approche de l’équivalent fonctionnelظرا يعررم برن   رالنظيرر الروظيفير ر
  لى الن و التالي: 3التعريفات الت"ريعية للكتابة يظكأل لأل ن ت ل  وظا م الكتابة

 أوال : سهولة القراءة  
ف فنجرد ظرث  لأل عظو الت"ريعات التي  رفت الكتابرةنجد لأل ا ه الوظيفة لد للرت ا ظ   

كترونيررة فرري ظادترر  ال اد ررة لررد  نرر   لررى ظررا لررانوأل األوني ررترال النظررو جي ب"ررأأل التجرراره اإلل
 لررررى البيانررررات الرررروارده  اإلطرررر ي... ت ررررتوفي ر ررررالة البيانررررات  لررررك ال"رررررط إ ا تي ررررر ريلرررري:

 .رفي ا...
رف اررو ضررروره لأل تكرروأل الظعلوظررات الظقدظررة فرري  اإلطرر يالظقدررود بعبرراره رإ ا تي ررر 

ن تفراظ ببرظجيرات ال ا روب التري "كل بيانات  ا وبية ظقرو ه ولابلة للتف يرف ظا إظكانيرة ا
 .4تلزو  تى تكوأل الظعلوظات ظقرو ه

                                  
1
 E. barbry , le droit de commerce électronique: de la protection à la confiance, Droit de l’informatique 

et des télécoms,1998,pp.14-28. 
والعلوو ال يا ية ف جاظعة لبو ظريو  ليفيف الراانات القانونية للتجاره اإللكترونيةف " اده دكتوراه في القانوأل ال ا ف كلية ال قو    2

 . 92ف   2012بكر بلقايد تلظ األ ف 
 .Laurent GUINOTTE, art préc, p.555 لظزيد ظأل التفاديل  ول وظا م الكتابة لنظر :  3
 . 35ف   1996راجا : دليل ت"ريا لانوأل األوني ترال النظو جي ب"أأل التجاره اإللكترونية  او  4
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ظرأل  1316فض   أل  لك فبأل الظ"ري الفرن ي لد  تعريف  الدليل الكترابي فري الظراده 
القررانوأل الظرردني لررو ي"ررترط  ررو  لأل تكرروأل ال ررروم لو الرظرروز لو األرلرراو  ات دنلررة ظف وظررةف 

 .  2لظدر وا 1واو نف   ظا للره الظ"ري الجزا ر 
 تى يظكأل ان تجا  بالكتابة يجب لأل تكوأل ظقررو ه وظف وظرةف وتكروأل الكتابرة ظقررو ه 

ف ب يررن ترردل  لررى ظضررظوأل التدرررم القررانوني لو البيانررات 3 رريأل ي رر ل فررك رظوزاررا ولرا ت ررا
ف كظرا يجرب لأل تكروأل ار ه الكتابرة فرو  د اظرة ظ رتقره وظوثرو  في را ب يرن 4الظدونة بالظ رر 

ف بظعنررى ل ررر إ ا كانررت الكتابررة اإللكترونيررة ظ"ررفره ن 5إ"ررارات ظف وظررة ت"رركل ل ررةتظ ررر في ررا 
ظررأل لبررل اإلن رراأل بررل ظررأل لبررل ال ا رروب فقررط فرربأل ارر ه الكتابررة ن تدررلح  ايظكررأل إدراك ظعاني رر

ف ون يظكرررأل 6ألأل تكررروأل دليرررل إثبررراتف ألنررر  ن يظكرررأل للقاضررري إدراك ظ تواارررا فررري  الرررة النرررزاي
 . 7لكتروني بالعيأل الظجرده بل بوا طة نظاو ت" يل إلكترونياإلط ي  لى الظ رر اإل

ثبرررات إلولكنرر  لكرررد لأل ا لظررا بالن ررربة للظ"رررري الجزا ررر  فلرررو يضرررا ارر ا ال"ررررط دررررا ةف
بالكتابرررة يكررروأل بت ل رررل ال رررروم لو لودرررام لو لرلررراو لو ليرررة   ظرررات لو رظررروز  ات ظعنرررى 

ضررح ن يرردي ظجرران لل"ررك ظ ظررا ظف ررووف ل  يظكررأل أل  طرررم ظعرفررة الظقدررود ظن ررا ب"رركل وا
   .8كانت الد اظة وطر  اإلر ال

                                  
  .و . ظكرر  323الظاده  :لنظر 1
 . الظدر /ل ظأل لانوأل التوليا اإللكتروني 1الظاده لنظر:  2

 
3
 Voir : R. Bisciari, Les contrats et la preuve dans l’environnement électronique, édition UGA, 

Bruxelles, 2004,p.139. 

  .437  نجو  لبو ايب ف الظرجا ال اب ف   4 
5
François Senécal , op.cit., P.8. 

ن ير برني ف العقد اإللكتروني  لى ضو  القانوأل الظدني الجزا ر ف ظ كره ت ر  لنيل إجازه الظدر ة العليا للقضا  ف الظدر ة العليا  6
 .48ف   2003/2006للقضا ف الدفعة الرابعة  "رف الفتره التكوينية 

دنية الظتولده  ن  في الت"ريا الجزا ر ف ظجلة الدفايف العدد الثانيف كوثر زادورف  جية التوليا اإللكتروني في اإلثبات والظ لولية الظ 7
 .103ف   2014ظارا 

يو م زرو ف  جية و ا ل اإلثبات ال ديثةف ر الة دكتوراه في القانوأل ال ا ف جاظعة لبو بكر بلقايد تلظ األف كلية ال قو  والعلوو  8
 .178ف   2013ال يا يةف 
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 كظررا لأل القضررا   ررابقا ربررط ظررا برريأل "رررط  رر ولة القرررا ه والد اظررة الورليررة بقولرر  :
بالد اظرة الورليررة يظكرأل لأل يرتو  ررأل طرير  الظ ضرر القضررا ي بوا رطة ر رالة ظودررى  التبليرغر

إلكترونيرة والتري يظكرأل لأل تن رخ فري ب ا  أل طري  التلكا لو الفاكا ل  بكرل و ريلة اتدرال 
 .1رالد اظة الورلية

 إظكانية لرا ه الكتابة  تتو بطريقتيأل :
دراكر  طري  ظبا"ر : الظقدود ب ا لأل ي تطيا ال"   العاد  لرا ه الظ رر وف ظر  وا 

ف لريا 2 لى ظا او ظكتوب في  دوأل ال اجة إلى اللجو  إلى ل  و ريلة ل رر  اإلط يبظجرد 
لأل ظعظرو الكتابرة الورليرة ترتو القررا ه في را ب"ركل ظبا"رر دوأل ال اجرة إلرى ل  اناك لدنرى "رك 

 و يط.
واررري الترري ن تظكررأل ال"رر   ظرررأل لرررا ه وف ررو الكتابررة إن ب"ررركل  طريرر  عيررر ظبا"ررر:

عيررر ظبا"رررف ون يررتو  لررك إن بو رريطف ويظكررأل تدررور ارر ه ال الررة فرري الكتابررة الورليررة ف  نرردظا 
 لرى ظ ترو   إط  ر ل ة القاضيف فبن  فري ار ه ال الرة بظجررد  تكوأل الكتابة بل ة لجنبية  أل

الظ رررر ن يظكررأل لأل يف ظرر ف ولكنرر  يقرروو بنرردب  بيررر يقرروو بترجظررة ظضررظوأل الظ رررر إلررى ل ررة 
ف لو لأل تكرروأل الكتابررة ظ"ررفره ف فيجررب انررا تقررديو الظفترراح الرر   يفررك ال"ررفره لت ويررل 3القاضرري

 .4الكتابة إلى دوره ظف وظة
ة اإللكترونية فبأل لرا ت ا ن تتو إن ب"كل عير ظبا"ررف لكروأل تردوين ا يرتو بالن بة للكتاب

فالكتابررة اإللكترونيررة ف ود ال ا ررب لقرا ت ررا وف ررو ظعاني ررابل ررة ال ا ررب اآللرريف الترري ت ررتلزو وجرر
ف إنظرا ن بررد ظررأل ظجررد النظررر إلرى القررر الظوجروده فرري القرر  الظرررأل ظرث  ن يظكررأل لرا ت ررا ب

 لرا ه الكتابة الظوجوده بدا ل  .وضا القر  في الكظبيوتر  تى يظكأل 

                                  
1
 Trib. Inst. Mons (Belgique), 21 octobre 1998, J.L.M.B. 1999.454, cité dans François Senécal, 

Mémoire préc, p.9. 
  .520 اظح  بد الوا د الت اظيف الظرجا ال اب ف    2

3
 S.CAÏD , Mémoire préc. , p.20 

4
 J. Leclainche, la preuve et signature, disponible sur le site : www.ntic.com . 
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ف  لررى  ه ظت قرر  فرري الكتابررة اإللكترونيررةن ررتنت  ظررأل كررل  لررك لأل "رررط   رر ولة القرررا
ف برل تكروأل ظ"رفره فري بعرا األ يراأل ت الرلظية ترتو فري دروره عيرر ظاديرةالرعو ظأل لأل البيانا

 . 1ا ت داو ال ا وبإن لن  يظكأل لرا ت ا ب

 ثانيا: الثبات 
داو ف  ترى يظكرأل الرجروي إلي را كلظرا كانرت و  اده ظا تقوو األطرام الظتعالده بكتابة  ق

كتابررة انرراك ضررروره لرر لك كظراجعررة بنررود العقررد لو ولرروي نررزاي برريأل األطرررام ف وبالتررالي فرربأل ال
 اظررة ن تتررأثر بعواظررل ف وبالتررالي يجررب لأل تررتو الكتابررة فررو  ديجررب لأل تبقررى ظررا ظرررور الررزظأل

 الزظأل .
انط لرررا ظرررأل  لرررك يظكرررأل ت ديرررد الظقدرررود بالثبرررات لأل ن تكررروأل الكتابرررة الظوجررروده فررري 
الظ رررر لابلررة للتعررديلف وا  ا  رردن ل  تعررديل فرري الكتابررة الرروارده فرري الظ رررر يجررب لأل يترررك 

 .2 لك لثرا  لى الد اظة التي ت ظل ا ه الكتابة
ف لكررأل فرري Durabilitéظررا ظف رروو الرردواو )ان ررتظرارية(عالبررا ظررا ي"ررترك ظف رروو الثبررات 

 ف وظأل ج ة ل ر  3الوالا إأل ظف وو الثبات ي"ظل فكرتي ان تقرار والبقا  بل والدواو ليضا 
 .4يرتبط ظف وو الثبات بفكره  فظ الظعلوظات لظده طويلة و لك نظرا ل رتباط الوثي  بين ظا

ب"رركل كبيررر نظرررا ألأل الد اظررة الورليررة  و  إأل ارر ا ال"رررط ظترروافر فرري الكتابررة الورليررة
طرررابا ظررراد  ظلظرررواف ب"ررررط لأل ن يترررأثر بعواظرررل الرررزظأل فقرررد يدررريب  التلرررم لو الت كرررل بفعرررل 

 الرطوبة ظظا ن ي ظح بقرا ه الكتابة.

                                  
الدال يأل ظ ظد العيشف دور الدليل اإللكتروني في إثبات الظعاظ ت الظدرفية ر را وتقييو لظولم القانوأل الليبيرف ب ن ظن"ور   1

بجاظعة اإلظارات ال كوظة اإللكترونية(ف الظقاو في كلية ال"ريعة والقانوأل  –في ظلتظر الظعاظ ت اإللكترونية )التجاره اإللكترونية 
 .677   ف2009ظا   فالعربية الظت ده

   . 525ف   الظرجا ال اب   اظح  بد الوا د الت اظيف 2
3
 S.CAÏDI thèse prec.,p.20. 

  .21ف     أل  بد االبا ط جظيعيف إثبات التدرفات التي يتو إبراظ ا  أل طري  اننترنت ظرجا  اب   4
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إن لأل اإل"كال ظوجود فري الكتابرة اإللكترونيرة ف ري ن تتظترا بدرفة الثبرات ألن را لابلرة 
"ر   ظ رت  فري دوأل ترك لثر ظل وظ  ادرة إ ا تظرت ظرأل طررم للظ و والتعديل والتلم 
ف  روا  ترو  لرك ب  لرل تقنري فري األج رزه الظ رتعظلةف ولد يكوأل  لك ب بال ا ب والظعلوظاتية

 .1تلقا يا لو بفعل فا ل ظثل إط   فيروا  لى البرناظ  لتدظيره
بين رررررا ف ظرررررأل واجررررر  درررررعوبات  ديرررررده فررررري اررررر ا الظجرررررالكظرررررا لأل الكتابرررررة اإللكترونيرررررة ت

ف التي تلد  بدوراا إلى التلرم ال رريا الد ا و التي تتو فول ا الكتابة ال  ا ية التي تتظيز ب ا
ل ررراف إن انررر  لرررد ترررو تجررراوز اررر ا الظ"ررركل ببيجررراد و رررا ط لكثرررر كفرررا ه تظكرررأل ظرررأل ال فررراظ  لرررى 

 .طويلةالكتابة اإللكترونية لظده 
ى ثبررررات الظعلوظررررات يررررر  بعررررا الفقرررر   لأل نظررررو لر"ررررفة و فررررظ الظ ررررررات تررررلد  إلرررر

باإلضررررافة إلررررى إظكانيررررة ا ررررترجاي الظ رررررر فرررري  الررررة  ررررليظةف فرررربأل ظ ررررألة ا ررررتيفا  الو ررررا ط 
ف ويعتبرر الت رد  كبيرر فينب ري لأل يلبري 2اإللكترونية ل ر ه ال ايرات لريا واضر ا بالقردر الكرافي

 رررا الظ ررررر اإللكترونررري ظتطلبرررات األظررراأل وي رررتوفي كررر لك نفرررا الوظرررا م القانونيرررة التررري تلدي
 . 3الكتابة الورلية

ظرة ن ترت  و ظرا إضافة إلى  لك فبأل الكتابة اإللكترونية عالبا ظا تن"أ وتقرل ببراظ  لدي
ن يظكرأل لرا ترر   ر 1998Wordف ظرث  الكتابرة اإللكترونيرة التري تظرت ببرنراظ  رالبرراظ  ال ديثرة

لرا ه ظرا ارو ظوجرود رف واو ظا يلد  إلى  دو لدره األطرام والقاضي  Word 2006ببرناظ  ر
 . 4في الظ رر اإللكتروني

                                  
  . 273ف   التقليد  واإللكتروني ظرجا  اب  ظ ظد   يأل ظندورف اإلثبات  1

2
 E. caprioli, le juge et la preuve électronique, Art.précité. 

3
 E. caprioli, précité. 

  .523 اظح  بد الوا د الت اظيف الظرجا ال اب ف     4
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ظررأل الظظكررأل تجرراوز ارر ا الظ"رركل  ررأل طريرر  ان تفرراظ باإلدرردارات ال ررابقة الترري تقرررل 
ا رررت داو اررر ه البرررراظ  لقررررا ه الكتابرررة اإللكترونيرررة التررري ترررو  الكتابرررة اإللكترونيرررةف ب يرررن يظكرررأل

 .1إن"ا  ا ظن  ظده طويلة

  ثالثا : عدم القابلية للتحريف
قدرررد ب ررر ه ال ادرررية  ررردو جرررواز تعرررديل الكتابرررة ظرررأل لبرررل األطررررام الظتعالرررده لو ظرررأل ي

ال يرف وا  ا  دن ل  تعديل في الكتابة فيجب لأل يترك  لك لثررا ظاديرا  لير ف ويجرب لأل يكروأل 
 .2ا ا األثر ظاديا ظاارا  تى يظكأل للقاضي تقدير القوه القانونية للكتابة

ظوأل الكتابررة ز برريأل ظدررطلح الت ريررم فرري ظضررضررروره التظييرر 3يلكررد جانررب ظررأل الفقرر 
لكثرر ظ  ظرة بالن ربة لد اظرة  ف إ  يبردوا لأل لفرظ ر ردو القابليرة للت ريرمروالت ريم في د اظت ا

والرر   يرررتبط بظ ررألة  رردو  رImmutabilitéالكتابرةوف لظررا تعبيررر  رردو القابليررة للتعررديل لو الت ييرررر
 .4كتابةالظ اا بالبياناتف ف و لكثر ظنا بة لظضظوأل ال

ف ويرجرررا  لرررك إلرررى لأل ال برررر لكتابرررة الورليرررة ت رررتوفي اررر ا ال"ررررطظظرررا ن "رررك فيررر  لأل ا
ف ب ين ن يظكأل الفدل بين ظرا إن بب ردان تلرم   الكتابة يتدل بالورلة كيظيا ياال   دونت ب

ف ظثل الك"ط لو الت "رير واري لظرور ظرااره ظرأل ال ر ولة رليت را برالعيأل 5ي  ل التعرم  لي ا
 . 6الظجرده

                                  
1
 V. Sédaillian, l’archivage de l’acte électronique ,Article disponible sur : www.clic-droit.com, 20 mai 

2008. 
  .525 اظح  بد الوا د الت اظيف الظرجا ال اب ف     2

3
 X.Linantde Bellefonds et A.Hollande, op. cit,p.288. 

  .213تاظر  ليظاأل الدظياطيف الظرجا ال اب ف     4
اإلثبات في الظ ا ل الظدنية والتجارية في ضو  لوا د اإلثبات ف ظد   جية الظ رر اإللكتروني في ظر ي ظ ظود بد العزيز ال  5

ف كلية ال قو  بجاظعة الظنوفيةف العدد ال اد  والع"روألف ال نة ال ادية  "رف لفريل لة الب ون القانونية وانلتداديةالناف هف ظج
  .27ف    2002

 .147لزار بأل  عيدف الظرجا ال اب ف    6
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لظررا ظررد  ترروافر ارر ا ال"رررط فرري الكتابررة اإللكترونيررة اررو لظررر ظ ررل "رركف و لررك راجررا 
ل ا ا إلى إظكانية تعديل ار ا النروي ظرأل الكتابرة دوأل تررك ل  لثرر ظراد ف فريظكأل لكرل "ر   

إن لأل التطرور التكنولروجي الكبيرر فري ف رونية وفقا لظا يرراه فري ظدرل ت لأل يعدل الكتابة اإللكت
اح ظ ررور بررراظ  تقرروو ل ا ررا بت ويررل الكتابررة إلررى "رركل ثابررت ن يظكررأل بظوجبرر  ارر ا الظجررال لترر
1التعديل في ا

. 

إ ا انتقلنا للكاتبة اإللكترونية نجرد لأل ار ا ال"ررط يعتظرد بدرفة ل ا رية  لرى الرد اظات 
الظثبت  لي ا الظعلوظرات والبيانراتف  يرن لأل التقنيرات الظتطروره يظكرأل ل را لأل تك"رم  رأل ل  

ف ولدرربح يررتو 2بيانررات اإللكترونيررة ولأل ت رردد بدلررة البيانررات الظعدلررة وولررت تعررديل اتعررديل فرري ال
 فظ الظ رررات اإللكترونيرة فري درنادي  تكروأل ت رت إ"ررام ج رات ظوثرو  في را  يرن ترلد  

 .3ظ اولة تعديل الظ رر اإللكتروني إلى إت ف 
او الت"رفير يكفرل  لرى نظرتقنيرات التوليرا الرلظري الظعتظرد  فربأل ا رت داوزياده  لى  لك 

ف كظرررررا يظكرررررأل  فرررررظ الكتابرررررة 4 ررررر ظة الظ ررررررر اإللكترونررررري ظرررررأل ظ ررررراطر التزويرررررر والتعرررررديل 
اإللكترونية في "كل ا الن ا ي ظأل دوأل تعديل ظأل   ل وضع ا لد  "رركات ظت ددرة فري 

 ا ا الظجال ت ظى ظقدظي  دظات ال فظ اإللكتروني.

 الورقية رونية و المطلب الثاني : تكافؤ المحررات اإللكت
ف بررل يررر كافيررا لررزري الثقررة لررد  األفرررادان ترررام ب جيررة الكتابررة اإللكترونيررة يعتبررر ع إأل

 اول رجال القانوأل وبال دو  الت"ريعات لأل ت او  ظرا بريأل الظ رررات الورليرة والظ رررات 
 اإللكترونية )الفري األول(.

                                  
1
 T.P.Coudol, La signature électronique ,introduction technique et juridique a la signature électronique 

sécurisée, preuve et écrit électronique, édition litech, 2001, p 57. 
  .147لزار بأل  عيدف الظرجا ال اب ف    2
  .104كوثر زادورف الظقال ال اب ف    3

4
 Voir :R.Bisciari, op.cit., p.143. 
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ي رررا كتابرررة  عيرررر لأل ظعظرررو الت"رررريعات لرررد  كررررت بعرررا ال رررانت التررري يجرررب لأل يرررتو ف
ف وارو تالتدرم فو  الد اظة الورلية ف وبالتالي ا تبعاد الظ ررر اإللكترونري فري ار ه ال ران

 .ظا  نعالج  في الفري الثاني ظأل ا ا الظطلب 
لظ ررررر الرررورلي لظرررا فررري الفرررري األ يرررر ف رررنتطر  إلرررى  الرررة وجرررود تعرررارا ظرررا بررريأل ا

 لة ؟ا او دور القاضي في ا ه ال اف وظوالظ رر اإللكتروني

 ن المحررات اإللكترونية والورقيةالفرع األول : مضمون مبدأ التكافؤ بي
الظقدود ب  ا الظبدل او الظ اواه بيأل الظ ررات الورلية وانلكترونية دوأل تظييز بين ظرا 

ف إضرافة إلررى  لرك إ طررا  الظ رررات اإللكترونيررة عت را لو الد اظررة التري ترردوأل  لي راب ربب طبي
 ظ ررات اإللكترونية في اإلثبات. نفا  جية ال

األول إيجرررابي إ  يجرررب النظرررر إلرررى  فلأل اررر ه الظ ررراواه ل رررا جرررانبيأل 1يرررر  بعرررا الفقررر 
الظ ررات اإللكترونية  لى لردو الظ راواه ظرا الظ رررات الورليرة ظرأل  يرن لبول را و جيت را فري 

 ا و ل راا الرداإلثباتف الثاني  رلبي والظقدرود بر   ردو التظييرز بريأل ظ تلرم الظ رررات  لرى 
ف وينت   أل  لرك لنر  ن يظكرأل ا رتبعاد الظ ررر اإللكترونري لظجررد لو الو ا ط التي تقوو  لي ا
 لن  ات   "ك  إلكترونيا.

لكترونرري إلرررى ظرتبرررة وانرراك بعرررا ظررأل الفقررر  لضررام "ررررطاأل  ترررى يرتقرري الظ ررررر اإل
ونيررةف وال"رررط الثرراني ف لول ظررا إظكانيررة الت قرر  ظررأل اويررة ظ رررر الكتابررة اإللكتر الظ رررر الررورلي

ف 2ترروافر و ررا ل تظكررأل ظررأل  فررظ بيانررات الظ رررر اإللكترونرري بطريقررة تضررظأل  رردو الظ رراا برر 
 . 3 .و.  1ظكرر  323وللره الظ"ري الجزا ر  في الظاده 

                                  
 وظا بعداا. 307تاظر  ليظاأل الدظياطيف الظرجا ال اب ف    1
 و  192  الظرجا ال اب ف يو م زرو  ف  2

M. Thessalonikos et A. Bensoussane informatique ; la signature électronique, première réflexions 

après la publication de la directive du 13mars 2000, Gaz. pal, 2000, p. 200. 
  .و.  1ظكرر  323لنظر الظاده  3
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لول لرررانوأل  ررراو  بررريأل الظ رررررات الورليرررة واإللكترونيرررة ارررو القرررانوأل النظرررو جي ب"رررأأل 
ظن  لن  ن يجوز رفا األثر القانوني للظعلوظرات لو  5اده التجاره اإللكترونيةف  ين للرت الظ

ليظت ررا لو لابليت ررا للتنفيرر  أل ررباب تقتدررر  لررى كون ررا ات رر ت "ررك  إلكترونيرراف ولضررام ارر ا 
ظنر  ظبردل ل رر وارو رفرا كرل  كرو ظرأل ل كراو اإلثبرات الر   يظنرا لبرول  9القانوأل في الظراده 

 ظة عير ورلية.ر الة البيانات لظجرد لن ا ظكتوبة فو  د ا
كظررا لأل الظ"ررري الفرن رري لررد  رراو  برريأل الظ ررررات الورليررة واإللكترونيررة ب يررن ا تبررره 

يعتررررد بالكتابررررة  رالترررري تررررن :  1 -1316دلرررري  كرررراظ  فرررري اإلثبررررات و لررررك بظقتضررررى الظرررراده 
 . ر الظت  ه "ك  إلكترونيا كدليل في اإلثبات "أن ا "أأل الكتابة  لى د اظة ورليةف ...

لى  لك للر درا ة الظ"ري الفرن ري بت راو  الكتابرة فرو  الد اظرة اإللكترونيرة زياده  
ف وارررو ظرررا للرررره 3-1316ظرررا الكتابرررة فرررو  الد اظرررة الورليرررة ظرررأل  يرررن ال جيرررة  وفقرررا للظررراده 

ب يررن للررر لأل الكتابررة  2005 لكترروبر  4القضررا  الفرن رري كرر لك فرري  كظرر  الدررادر بترراريخ 
ظا يكروأل اإلثبرات  ررا ودر ة الكتابرة ن تكروأل ظ ر   نردلي  ونية عير الظلظنة ت"كل داإللكتر 
 .1لل"ك

 ررررار الظ"ررررري الظدررررر   فرررري نفررررا انتجرررراه ب يررررن  رررراو  برررريأل الظ رررررر الررررورلي د قررررل
واإللكتروني ظأل  ين اإلثبراتف برل  األكثرر ظرأل  لرك فبنر   راو  بريأل الظ ررر الر رظي الرورلي 

للكتابرة رنوأل التوليرا اإللكترونري بقولر : ظرأل لرا 15واإللكتروني واو ظا يقره دررا ة فري الظراده 
اإللكترونيررة وللظ ررررات اإللكترونيررةف فرري نطررا  الظعرراظ ت الظدنيررة والتجاريررة واإلداريررةف  ات 
ال جيرررة الظقررررره للكتابرررة وللظ رررررات الر رررظية والعرفيرررة فررري ل كررراو لرررانوأل اإلثبرررات فررري الظرررواد 

 ررا فرري ارر ا القررانوأل وفقررا للضرروابط الظدنيررة والتجاريررةف ظتررى ا ررتوفت ال"ررروط الظندررو   لي
 ر.ال   ة التنفي ية ل  ا القانوألالفنية والتقنية التي ت دداا 

                                  
1
  Com. 4oct 2005, n

o
04-15.195, SARL Sodival c/Sté Biéres d’europe, NP, comm. Cité par: C.F. 

SCHUHL, Cyber droit, Le droit à l’épreuve de l’internet, 5
e
 éd, Dalloz,Paris, 2010,  p.622.  
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ن  ظ ظأل   ل ظ لك الظ"ر يأل الفرن ي والظدر  لأل الظ اواه بيأل الظ رر الرورلي 
ف ب يرن لدربح ظرأل الضررور  دظر  لوا رد بل اي ظ اواه دا ظة واإللكتروني لو تدبح ا تثنا 

لكترونرري ضررظأل لوا ررد اإلثبررات التقليديررة و رردو التظييررز بين ظررا ف فرر  يجرروز للقاضرري اإلثبررات اإل
داا لل"ررروط ظررث  ت ليررب ظ رررر ورلرري  لررى ظ رررر إلكترونرري إن بعررد التأكررد ظررأل ا ررتيفا  ل رر

ف ون يجروز لر  ظرث  ا رتبعاد الظ ررر اإللكترونري لظجررد لنر  لترى ب رر ا الظندرو   لي را لانونرا
 ال"كل .

الت ررالل فرري ارر ا الظجررال اررل ارر ه الظ رراواه ظقرررره فقررط با تبررار الكتابررة إن لنرر  يجررب 
 يرن نجرد لأل برة ألعرراا در ة العظرل القرانوني ؟و يلة إثبات لو ي"ظل ك لك الكتابرة الظطلو 

يررا الكثيررر ظررأل التدرررفات ن يعترررم ب ررا لانونررا إن إ ا جررا ت فرري ظ رررر ر ررظي ظثررل  قررود ب
 العقار وتكويأل ال"ركات إلخ...

 -2000رلرو  الفرن ري قرانوألاللقد ولا جدلي فق ي كبير فري ار ه الظ رألة بعرد دردور 
ف لرررانوأل اإلثبرررات  لتكنولوجيررررا الظعلوظرررات و الظتعلقرررة بالتوليعرررات اإللكترونيررررة بتكييرررم  ف230

فجانب ير  لأل ا ا التعديل يندب فقط  لى الكتابة التي ي"رترط ا القرانوأل ألعرراا اإلثبرات 
  ن يظكرررررأل لبرررررول الكتابرررررة بال"ررررركل اإللكتروني)الظ ررررررر اإللكترونررررري( فررررري ف وبالترررررالي فبنرررررقرررررطف

 .  1التدرفات القانونية التي ي"ترط في ا القانوأل الكتابة ك"كلية ل نعقاد

يد و لد اب ا ا انتجاه رلي رو ب جتريأل ف األولرى إأل إلررار  جيرة الكتابرة اإللكترونيرة 
  ف وبالتررالي فرربأل الظ"ررري2قررانوأل الظرردني ادررة باإلثبررات فرري اللررد وردت فرري دررلب القوا ررد ال

لد اتج ت إرادت  إلى ان ترام بالكتابة والظ رر اإللكتروني كو ريلة إثبرات فقرطف لظرا  الفرن ي

                                  
1
 P. Catala, Le formalisme et les nouvelles technologies, Défrénois,2000,p.897. 

2
 Voir : art 1316C.civ et s. 
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ان تررداد بالكتابررة الفرن رري درررا ة التررراح ل ررد نوابرر  الثرراني فيتظثررل فرري رفررا ظجلررا ال"رريوخ 
 .1ل"كلية كركأل ننعقادااوالظ ررات اإللكترونية في التدرفات التي ت"ترط في ا ا

إلرررى القرررول لنررر  ظرررأل عيرررر الظعقرررول لبرررول الظ ررررر  2 لرررى  ررر م  لرررك  ارررب رل  ل رررر
اإللكتروني كو يلة إثبات وفي نفا الولت ن تكروأل درال ة ن رتيفا  "رروط در ة التدررم 
القرانونيف وارو ظرا يعنري لنر  ن فا رده ظرأل لبرول الظ ررر اإللكترونري فري إثبرات التدررم لكونرر  

 جازه بو يلة إلكترونية .تو إن
إضافة إلى  لك فبأل لد اب ا ا انتجاه ي تندوأل إلى لبول الظ"ري الفرن ري للظ ررر 

 3 ترى لأل بعرا ظرأل الفقر ف ظرأل القرانوأل الظردني الفرن ري 1317اإللكتروني وفقا لن  الظراده 
  عقرود يظكرأل لأل ترتوير  لأل الظ"ري الفرن ري لرد لبردي فري ار ا الظجرال  يرن لدرب ت ظعظرو ال

ي كعقرررود ف  ترررى إ ا ا"رررترط القرررانوأل الكتابررة  ك"ررررط لدررر ة التدررررم القرررانونب"رركل إلكترونررري
ألنررر  ن يظرررنح ضرررظانات  اررر ا التطرررور إن لأل بعرررا ظرررأل الفقررر  ت ررروم ظرررألف ان رررت  ك ظرررث 

 .  4ال ظاية لبعا الظتعالديأل و ادة الظ ت لكيأل ظن و
ب"رأأل  575- 2004رلرو عير لأل الظ"رري الفرن ري لرد   رو ار ا ال ر م فري القرانوأل 

الفقرررره األولرررى ظرررأل القرررانوأل  1108ف والظررراده 1/ 25فررري الظررراده  5الثقرررة فررري انلتدررراد الرلظررري
طلبرررة الظررردني الفرن ررريف ت رررظح بت ريرررر التدررررفات بو ررريلة إلكترونيرررة  ينظرررا تكررروأل الكتابرررة ظت

 و 1316ف إن لنرر  ي"رررترط فرري ارر ه ال الررة ا تررراو الظرررواد ألعررراا درر ة التدرررم القررانوني
                                  

1
 J. Huet, Vers consécration de la preuve de la signature électronique, Dalloz , Paris, 2000,  n

o 
6 , 

chro.p.95.     
2
Voir : F.-guy Trébulle , La réforme du droit de la preuve et le formalisme, PA, 20 avril 

2000,n
o
79,p.10 

3
Y. SHANDI, thèse préc, P. 282  

4
  A.-M. Leroyer, L’épreuve d’Internet, in Faut-il recodifier le droit de la consommation ? Economica 

2002, p. 167 et s.; A. Penneau, Contrat électronique et protection du cyber contractant, Du code de la 

consommation au code civil, PA, 13 mai 2004, p. 3 et s. ; J. Huet, Libres propos sur la protection des 

consommateurs dans le commerce électronique, Mélanges J. Calais-Auloy, p. 507 et s. ; M. Vivant, La 

protection du consommateur entre tentations, tentions et hésitations, in Mélanges, J. Calais-Auloy, p. 

1151 et s.  
5
 Loi n

o
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, JO.,du 22 juin 

2004,p.11168. 
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 لررى  الظررادتيأل ن  ررظ لن ررا ت"ررترط فرري  وبرراإلط يظررأل القررانوأل الظرردني الفرن رريف  1316-4
الكتابة ت ديد اوية ال"   ال   ددرت ظن  ولأل تعد وت فظ في ظرروم ظرأل "رأن ا ضرظاأل 

(ف كظرررررا ي"رررررترط فررررري التوليرررررا اإللكترونررررري ت ديرررررد اويرررررة الظولرررررا 1- 1316 ادهظرررررال ررررر ظت ا )
 (.4- 1316وارتباط  بالظ رر )و 

  ظوظررا فرربأل ا ترررام الت"ررريعات بالكتابررة اإللكترونيررة ك"رررط لدرر ة التدرررم القررانوني
 يرررن يظكرررأل ل رررو  اليرررا ت ريرررر  قررروداو  اإللكترونيرررةفيعتبرررر انتدرررارا واضررر ا لرررد اه التجررراره 

ثبات ا بال"كل اإللكتروني  . 1وا 
كتابررة لظررا الظ"ررري الجزا ررر  فلررو يكررأل ظولفرر  واضرر ا ظررأل ارر ه الظ ررألةف فقررد ا ترررم بال

ف إن لنررر  فررري القرررانوأل الظررردني  اإللكترونيرررة كو ررريلة إثبرررات و ررراو  بين رررا وبررريأل الكتابرررة ال طيرررة
ف لقرررانوأل الكتابرررة كرررركأل لدررر ة التدررررمتجاارررل  كرررو الكتابرررة اإللكترونيرررة فررري  رررال ا"رررتراط ا

ف ثرو بعرد  لرك لكتروني لو ي"ر إلرى ار ه الظ رألةو تى الظر وو الو يد الظنظو لعظل التوليا اإل
دوأل  2او  بيأل التوليا اإللكتروني والتوليا ال طي في لانوأل التوليا والتددي  اإللكتررونييأل 

لأل يتطررر  إلررى الظ رراواه برريأل الكتابررة ال طيررة واإللكترونيررة  عيررر لأل بعررا الفقرر  وظررأل  رر ل 
 .و.  التري ت"رترط  ضرور الضرابط العظروظي وال ضرور الظراد  ألطررام العقرد  324الظاده 

 .3بالتالي فبأل الكتابة في ال"كل اإللكتروني ن يظكأل إن لأل تكوأل  رفية لظاظ  لد ت  و 
عيررررر لأل الظ"ررررري الجزا ررررر  ا ترررررم ضررررظنيا  بالكتابررررة اإللكترونيررررة كررررركأل إ ا ا"ررررترط 

الظتعلرر  بعدرررنة العدالررةف  03-15القررانوأل  لررك لدرر ة التدرررم القررانوني و لررك فرري القررانوأل 

                                  
1
 Y.Shandi , Thése cit., P. 283 .   

)  ر  2015فبراير  1الظلرخ في  التوليا والتددي  اإللكترونييألي دد القوا د العاظة الظتعلقة ب 04 -15ظأل لانوأل  8راجا الظاده  2
 .6 ف  2015فبراير  10(ف الدادر بتاريخ 06

  .179فت ي بأل جديدف الظرجا ال اب ف     3
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ر رررال الوثرررا   والظ رررررات القضرررا ية والظ رررتندات  تقرررر ببظكانيرررة تبليرررغ 1 9 يرررن لأل الظررراده  وا 
 بالطري  اإللكتروني .

إن لنررر  وظرررأل  ررر ل  رررعي الدولرررة الجزا ريرررة إن"رررا  ال كوظرررة اإللكترونيرررة فبنررر  ن يظكرررأل 
ب جيرة الكتابرة اإللكترونيرة كرركأل لدر ة الدرريح إتظاو ا ا الظ"رروي إن ظرأل  ر ل ان تررام 

كوظررة اإللكترونيررة اررو إدرردار ظ تلررم الوثررا   ال كوظيررة التدرررمف ألأل ال رردم ظررأل إن"ررا  ال 
ب"كل إلكتروني كالعقود اإلدارية ظث  وعالبا ظا تعتبرر ار ه العقرود ضررورية لدر ة التدررمف 
 واو ظا يجعل الظ"ري الجزا ر  ظلزو بان ترام بالكتابة اإللكترونية كركأل لد ة التدرم.

 اإللكترونية  الفرع الثاني: حاالت عدم االعتداد بالمحررات
لقرررد ب رررن ظجظرررا الفقررر  اإل ررر ظي الترررابا لظنظظرررة الظرررلتظر اإل ررر ظي  ظ رررألة  دررر ة 

دوره فررري الررر 1990/ 20/03إجررررا  العقرررود التررري ترررتو  برررر و رررا ل انتدرررال ال ديثرررة بتررراريخ 
ف إن لنرر  بعررا  2(3/6) -1 – 52ف ولدرردر برر لك القرررار رلررو ال اد ررةف وانت ررى إلررى جوازاررا

 قرد الرزوا  ف  قد الدرم ن"تراط التقاياف لأل تبرو بال"كل التقليد  واي بالعقود التي يج
   . قد ال لو ن"تراط تعجيل رلا الظالف ول يرا ن"تراط ال" اده

 لررى الرررعو ظررأل لأل ظعظررو الت"ررريعات لررد  رراوت فرري ال جيررة برريأل الظ رررر اإللكترونرري 
الترري ن يظكررأل لأل تكرروأل فرري  والظ رررر الررورليف إن لن ررا لررد ا ررتثنت بعررا التدرررفات القانونيررة

 "كل ظ رر إلكتروني .
فرري ارر ا ال دررو  يقررر القررانوأل النظررو جي ب"ررأأل التجرراره اإللكترونيررة لأل لكررل دولررة لأل 
ت تثني ظأل تطبي  ان ترام بالكتابة والظ ررات اإللكترونية  انت ت دداا فري ت"رريع اف ظرا 

                                  
فبراير  10يخ بتار  (ف الدادر06)  ر  2015فبراير  1الظتعل  بعدرنة العدالة  الظلرخ في  03 -15نوأل الظأل  9لنظر الظاده  1

 .4ف   2015
ف وظن"ور ليضا في 785   القرار ظن"ور بظجلة ظجظا الفق  اإل  ظيف ت ت  نواأل ر كو إجرا  العقود ب نت انتدال ال ديثةرف 2

  www.fiqhacademy.org.sa ظولا ظجظا الفق  اإل  ظي  لى الظولا التالي:
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 قبات ن ظبرر ل ا لظاو تقنيرات  ظرا اه  دو إر ا  ل  ا تثنا ات  اظة يكوأل ظأل "أن ا  ل 
 .1انتدال ال ديثة

 رررول  1999دي رررظبر  13إضرررافة إلرررى  لرررك فررربأل التعليظرررة األوروبيرررة الدرررادره بتررراريخ 
وضررررعت الظبررررادإل األ ا ررررية الترررري بظوجب ررررا يررررتو   ف لرررردار الظ"ررررترك للتواليررررا اإللكترونيررررةاإلطرررر

لفقرره الثانيررة ظرأل الظرراده ف فندررت افات لأل ترتو فرري "ركل ظ رررر إلكترونريا رتثنا  بعرا التدررر 
ظررأل ارر ه التعليظررة ا ررتبعاد بعررا التدرررفات الترري ن تطبرر   لي ررا ل كرراو ارر ا الظر رروو األولررى 

وارررري انلتزاظررررات وبعررررا العقررررود الترررري ي"ررررترط في ررررا ال"رررركلية فرررري القرررروانيأل الوطنيررررة لو فرررري 
 لي ررا التعليظررات األوروبيررة و ن ت"ررظل كرر لك القوا ررد و رردود ا ررتعظال الظ ررررات الظندررو  

 في الت"ريعات الوطنية و التعليظات األوروبية.
ب"ررررررأأل التجرررررراره  2000أل جرررررروا 8ثررررررو بعررررررد  لررررررك درررررردرت التعليظررررررة األوربيررررررة بترررررراريخ 

 لررى وجرر  الدلررة التدرررفات الترري ن   9ف الترري  ررددت فرري الفقررره الثانيررة ظررأل الظرراده اإللكترونيررة
و تنقرل  قرو  الظلكيرة العقاريرة يظكأل لأل تأتي ب"كل ظ رر إلكتروني  واي العقرود التري تن"رأ ل

فيظررا  رردا  قررو  اإليجررارف والعقررود الترري تتطلررب تررد   ظررأل الظ رراكو وال ررلطة العاظررةف والعقررود 
"ررر ار الطررر    التررري ي كظ رررا لرررانوأل األ رررره لو لرررانوأل الظيرررران ظثرررل  قرررود الودرررية وال برررة وا 

 والتبني.
را لتلرك الظ رألة ف ف لرو يتعر2 2000ظرارا  13لقانوأل الفرن ي الدرادر بتراريخ ا ظال

ب"رأأل الثقرة فري انلتدراد  2004جرواأل  21الدرادر بتراريخ  2004 – 575فبأل القانوأل رلرو 
الرلظي لد  ار  لى نفا ن   التعليظة األوروبيرة ب"رأأل التجراره اإللكترونيرةف  يرن  راو  بريأل 

 انوألفري القر 2 – 1108ف وبعرد  لرك ترو إضرافة الظراده ر الورلي وانلكتروني كظبردل  راوالظ ر 
الترري ت رردد ال ررانت الترري ن يظكررأل بظوجب ررا ان تررداد بررالظ رر اإللكترونرري بررل يجررب  الظرردني

                                  
  . 35ف ظرجا  اب ف   1996راجا: دليل ا"تراي لانوأل األوني ترال النظو جي ب"أأل التجاره اإللكترونيةف   1

2
 LOI no 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l'information et relative à la signature électronique, J.O n° 62. 
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الظ ررررات العرفيررة الترري ي كظ ررا لررانوأل  -1را ررت داو الظ رررر الررورلي ف وارر ه ال ررانت ارري : 
 األ ره لو لانوأل الظيران .

يرررة  ات الطبيعرررة الظ رررررات العرفيرررة الظتعلقرررة بالتأظينرررات ال" درررية لو التأظينرررات العين
 .رالظدنية لو التجاريةف فيظا  دا تلك التي ت رر بوا طة "   ألعراا ظ نت 

ف 1 لأل ال"رركل اإللكترونرري للررل  ظايررة ر:  برررر الظ"ررري الفرن رري  لررك بقررول ل ررداو لأل 
اإللكترونري ن ي رتقبل ظرأل دوأل  الظ ررر ول ر يضيم لأل ظجظروي ار ه الت فظرات يبررز لنرا لأل

 .2لية الر ظيةت فظ في  الو ال"ك
لظررا  لرررى الظ ررتو  العربررري نجررد لأل لرررانوأل إظرراره دبررري للظعرراظ ت والتجررراره اإللكترونيرررة  

فرري الظرراده ال اظ ررة لررد  رردد بدررفة دليقررة  ررانت  رردو األ رر  بررالظ ررات  2002ل ررنة  2رلررو 
 ...راإللكترونية واي :

     والودايا.  واألظور الظتعلقة باأل وال ال" دية كالزوا  والط   الظعاظ ت -ل
 ظلكية األظوال عير الظنقولة.  ندات  -ب
    القابلة للتداول.  ال ندات  - 
الظنقولرة والتدررم في را وتأجيرارا  الظعاظ ت التي تتعلر  ببيرا و"ررا  األظروال عيرر -د

    ظتعلقة ب ا.  لظدد تزيد  لى  "ر  نوات وت جيل لية  قو  ل ر 
 رل  ظ تند يتطلب القانوأل تدديق  لظاو الكاتب العدل.  -ه 

كظررا لأل الظ"ررري ظررنح لررر يا  ررلطة ظنطقررة دبرري ال ررره للتكنولوجيررا والتجرراره انلكترونيررة 
ف نت في الفقرره األولرى بظوجرب لررارواإل  و  لطة وا عة في تعديل لو   م ظا ورد ظأل  ا

                                  
1
  M.ATURK,  Rapport  devant le sénat, présenté au nom de la commission des loi, 

Doc.Sénat n
o
351,S, session 2002-2003,p 98. 

2 Ph.STOFFEL-MUNCK,LCEN, La réforme des contrats du commerce électronique, 

Commu.Comm.élec.,09 /2004,p.44 . 
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ظرراره دبرري ارري  لررى  رربيل الظثررال ولرريا  لررى بالتررالي فرربأل ارر ه ال ررانت الترري لورداررا ظ"ررري إ
  بيل ال در ظا داو  ظأل الظظكأل تعديل ا ه ال انت.

 27/1ير  إظكانية ا تبعاد ا ه ال رانت ا رتنادا إلرى الظراده  1عير لأل بعا ظأل الفق 
  لو الترري تظرررنح أليررة دا رررره لو ج رررة تابعررة لل كوظرررة لأل تقرروو ببدررردار ل  إ أل لو ترررر ي 2ب

 إللكتروني .ظوافقة بال"كل ا
 2001ل رنة  85ن  القانوأل األردني للظعاظ ت اإللكترونيرة رلرو  زياده  لى  لك فقد

العقررررود  لررررى ال ررررانت الترررري ن يظكررررأل لأل تررررأتي ب"رررركل إلكترونرررري وارررري فرررري الظرررراده ال اد ررررة 
والظ رتندات والوثررا   الترري تررنظو وفقررا لت"ررريعات  ادررة ب"رركل ظعرريأل لو تررتو برربجرا ات ظ رردده 

 وظن ا: 
 ا  الودية وتعديل ا .إن" -
 إن"ا  الولم وتعديل "روط . -
ظعررراظ ت التدررررم بررراألظوال عيرررر الظنقولرررة بظرررا فررري  لرررك الوكرررانت الظتعلقرررة ب رررا  -

ن"ا  ال قو  العينية  لي ا با تثنا   قود اإليجار ال ادة ب ر ه  و ندات ظلكيت ا وا 
 األظوال .

 الوكانت والظعاظ ت الظتعلقة باأل وال ال" دية. -
ارات الظتعلقة ببل ا  لو ف خ  قود  دظات الظياه والك ربا  والترأظيأل الدر ي اإل"ع -

 والتأظيأل  لى ال ياه.
"عارات التبليغ القضا ية ولرارات الظ اكو . -  لوا ح الد او  والظرافعات وا 

                                  
ولىف ف اإل كندريةف الطبعة األه ودلي  لاثباتف ظن"أه الظعارمالدال يأل ظ ظد العيشف الكتابة الرلظية طريقا للتعبير  أل اإلراد  1 

  .90ف   2008
لانوأل آ رف يجوز ألية دا ره لو ج ة تابعة   لى الرعو ظأل وجود ل  ن  ظ الم في ل  ر/ب ظأل لانوأل إظاره دبي : 27/1الظاده  2

لو ظوافقة في  )ب( إددار ل  إ أل لو تر ي  لو لرار»... ب كو القانوألف لأل تقوو بظا يلي: لل كوظةف في لدا  الظ ظات الظناطة ب و
  .ر ج ت الكترونية"كل 
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األورا  الظاليررة إن ظررا تررن   ليرر  تعليظررات  ادررة تدرردر ظررأل الج ررات الظ تدررة  -
 .رلية الناف  الظفعول ا تنادا لقانوأل األورا  الظا

ا تبعاد الظ ررر اإللكترونري فري إثبرات بعرا التدررفات القانونيرة  1 در بعا الفق 
 ل ببيأل ل ا ييأل :

و  الروارده  لرى العقرار بدرفة لاظية و طوره بعرا التدررفات كرراأل ال رفينة وال قر -
 . اظة

نظرررا اررري تدرررر  - فات  ررردو اتدرررال بعرررا التدررررفات بالظعررراظ ت التجاريرررة الرلظيرررة وا 
" دررية لو ظدنيررة ب تررة كررالزوا  وال بررة والودرريةف فرر  يظكررأل تدررور  قررد زوا  ظبرررو ب"رركل 
إلكتروني بل نبد لأل ي توفي ال"رروط القانونيرةف ألأل التعالرد فري ار ا الظجرال يقتضري  ضرور 

 .2الظتعالديأل لتبادل اإليجاب والقبول 
العقررررود رم الضررررعيم فررري بعررررا ولضرررام بعررررا الفقرررر   ررربب ل ررررر واررررو  ظايرررة الطرررر

 . 3 لى الد اظة الورلية تجعل ا ا الطرم يفكر لكثر لبل إبراو العقد تابةفالك
لظررا الظ"ررري الظدررر  فلررو ي رردد  ررانت ا ررتبعاد الظ رررر اإللكترونرري  لررى الرررعو ظررأل 

وارررو ظرررا يثيرررر  في و ال   رررة التنفي يرررة ال ادرررة بررر دررردور لرررانوأل  رررا  برررالتوليا اإللكترونررر
 .ألة في ظدر ب"أأل تطبي  ا ه الظ  ال ظوا

لو يعال  الظ"ري الجزا ر  ا ه الظ ألة  لى الرعو ظرأل لاظيت را الكبرر  ودردور العديرد 
ظررررأل الندررررو  القانونيررررة الظنظظررررة لاثبررررات اإللكترونرررري و ادررررة لررررانوأل التوليررررا والتدرررردي  

                                  
 . 90الدال يأل ظ ظد العيشف الكتابة الرلظية طريقا للتعبير  أل اإلراده ودلي  لاثباتف الظرجا ال اب ف     1
زينب بنعوظرف ال جية القانونية للظ تندات اإللكترونية في الت"ريا الظ ربي ف  را في إطار التكويأل الظ تظرف ظ كظة ان ت نام  2

  11ف  2011بظراكشف التجارية 
3
 J.HUET, La problématique du commerce électronique au regard du projet de directive communautaire du 

23 décembre 1998, Les journées d’étude des éditions  Juris-classeur , 8 juin 2000, p.51. 
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اإللكترررونييألف لرر ا نتظنررى لأل يدرردر الظ"ررري الجزا ررر  ظر رروظا ي رردد فيرر  بدلررة  ررانت ا ررتبعاد 
 اإللكتروني  كو يلة إثبات  الظ رر
ف  يجررب لأل يررتو فرري انت ظررأل تطبيرر  الظ رررر اإللكترونرريأل ظ ررألة ا ررتبعاد بعررا ال ررإ

ف ولأل تكررروأل اررر ه ال رررانت ظندرررو   لي رررا لتو رررا في رررا ب"ررركل كبيررررلضررري  ال ررردود و ررردو ا
ف و رردو ترررك  رربيل ال دررر ولرريا  لررى  رربيل الظثررالبدرررا ة فرري الندررو  القانونيررة  لررى 

 ديرية للقاضي لو ل  "   ل ر في ا ا الظجال .ال لطة التق
ألأل  لك يزري ال وم و دو األظاأل لد  األ" ا  الظ رتعظليأل للتكنولوجيرات ال ديثرة 
 ند إبراظ و لظ تلم التدرفات القانونية  بر "ربكة اننترنرتف و لرك  ريلثر  تظرا فري انت"رار 

 وا تعظال الظ ررات اإللكترونية .
ر التكنولررروجي فرري اررر ا الظجررال لدررربح يفرررز لنرررا كررل يررروو إضررافة إلرررى  لررك فررربأل التطررو 

و را ل تترريح ان رتعظال اآلظررأل للظ رررات اإللكترونيررة  تررى لدرب ت لكثررر لظنرا ظررأل الظ ررررات 
 الورلية.   

  الفرع الثالث: موقف القاضي في حال تعارض بين المحررات
ف لانونررا الظتا رةعالبرا ظرا ت رعى األطررام الظتناز رة إلرى إثبرات  ق را بظ تلرم الو را ل 

إلثبرات ال ر   – وا  كاأل  رفيرا لو ر رظيا  –فيلجأ ل د ال دظيأل إلى ا تعظال ظ رر ورلي 
الظتنررازي  ليرر ف ويلجررأ الطرررم األ ررر للظ رررر اإللكترونرري إلثبررات نفررا ال رر ف كظررا يظكررأل لأل 
د يلجأ ك  ال دظيأل للظ رر اإللكتروني إلثبات ال   الظتنرازي  لير ف فظرا ظولرم القاضري  نر

لكترونرررري  لو برررريأل ظ ررررررات إلكترونيررررة ت كررررو نفررررا  ظررررا  يجررررد تعارضررررا برررريأل ظ رررررر ورلرررري وا 
 الظوضوي ؟  

كظبدل  او فبأل دور القاضي في اإلثبات يقتدر فقرط  لرى تلقري األدلرة التري يتقردو ب را 
ال دررووف فرر  يجرروز لرر  لأل يجظررا األدلررة لو لأل ي ررت دن دلرري  عيررر ظقرردو ظررأل ل ررد ال دررووف 
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لرر   ررلطة وا ررعة فرري ظوازنررة األدلررة الظقدظررة إليرر  وترررجيح دليررل  لررى ل ررر دوأل وبالتررالي تكرروأل 
 لو الظ كظة العليا في الجزا ر. 1تبياأل األ باب ودوأل رلابة ظ كظة النقا

نجررد لأل ظعظررو الت"ررريعات  لررى الرررعو ظررأل ا تراف ررا ب جيررة الظ ررررات اإللكترونيررة فرري 
  نرزاي لظ رررات ف وفري الجزا رر لرو يطررح لاإلثبات إن لن ا لو تتطر  لظ رألة التعرارا بريأل ا

ف و تررى لررو  رررا ارر ا األظررر  لررى القضررا  فبنرر   رريرجح الرردليل ظررأل ارر ا ال"رركل لظرراو القضررا 
 .2ال طي 

بيررد لأل الظ"ررري الفرن رري لررد دررنا ان ررتثنا  فرري ارر ا الظجررال فكرراأل ظولفرر  دررري ا فرري 
القرانوني ترو ا ت  در   في القانوأل الظدني ا ا الن  1316/2ف فأضام الظاده 3ا ه ال الة

ظررأل ظ"ررروي القررانوأل الظقرردو ظررأل ظجظو ررة القررانوأل والعدالررة والرر   كانررت دررياعت   لررى الن ررو 
 نردظا ن ي ردد القرانوأل ظبرادإل ل رر ف و نرد  ردو وجرود اتفرا  در يح بريأل األطررامف رالتالي: 

ف ولرو يأ ر  رت و  الظ اكو ظناز ات الدليل الكتابي  ظ دده بكل الو ا ل ال رند األكثرر رج انرا
ب ا ظجلا الدولة إن لأل وزيره العدل آن اك  رلت لن  ظأل الظ  و األ   ب ا لكأل ببضافة  باره 

عير لأل ا ه الظاده في القرانوأل الظردني  ؛4و لك تجنبا أل  عظوا ردوأل النظر إلى الد اظة ر
وظرا  ردو  فظتى لو يكأل القانوأل لد  دد ظبادإل ل رر  رلدب ت دياعت ا  لى الن و التالي: 

وجررود اتفررا  درر يح برريأل األطرررام فرربأل القاضرري ي ررو  ظناز ررات الرردليل الكتررابي بفعررل ت ديررده 
 .5رللدليل األلرب إلى ال قيقة بالو ا ل كافة ودوأل النظر إلى الد اظة

لت ديرد  للقاضري فنر  لأل الظ"ري الفرن ي ظرأل  ر ل ار ه الظراده لرد ظرنح  رلطة وا رعة
األكثررر ظدرردالية برريأل الظ ررررات الظقدظررة ليررا كانررت  تعبيررره  ررب -الرردليل الكتررابي  -الظ رررر

                                  
 .25توفي    أل فر  ف الظرجا ال اب ف    1
 .196زرو ف الظرجا ال اب ف   يو م  2
لظا في بالي الت"ريعات األ ر  وظأل بين ا الت"ريا الجزا ر  ف فبأل القاضي ي تعيأل بالقوا د العاظة لفدل التعارا بيأل الظ ررات  3

 اإللكترونية والورلية 
4
  Caprioli (E), le juge et la preuve électronique ,art. précitée .P.11. 

5
 Voir : Art 1316-2 C. 
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ف لظعرفرة دلرة البيانرات الروارده بر  و ردو بال برا  في ظجال اإل  و اآللري كان تعانةف 1د اظت 
 . 2ت ريف ا

لت ديرد و را ل  ال ريرة الكاظلرة فري إبرراو اتفرا  نجد لأل ن  الظراده لرد ل طرى لىطررام
ظرراف فرريظكأل لأل يتفرر  األطرررام  لررى ظررنح الظ رررر اإللكترونرري اإلثبررات فرري  ررال ولرروي نررزاي بين 

ال جية الكاظلة وا تبعاد الظ رر الورلي لو العكاف فرب ا وجرد ار ا انتفرا  وكراأل در ي ا ظرأل 
النا ية القانونية فبأل القاضي ظلزو بتطبي  ا ه انتفا  ألنر  تعبيرر درريح  رأل إراده األطررام 

ف ويعتبر  لك إ  اظا ظأل الظ"ري الفرن ري  يرن ا تبرر باأل   بو يلة إثبات ظعينة دوأل  وااا
 .3انتفالات كظددر ثاني ل ل التنازي بيأل األدلة الكتابية إ ا لو ينظو الظ"ري ا ه الظ ألة 

كرررر لك  لررررى القاضرررري لأل يرا رررري  نررررد تقررررديره للظ رررررر األكثررررر ظدرررردالية ظررررا ت ررررتلزظ  
 رر ورلي ظا ظ رر إلكترونري الت"ريعات ظأل "روط "كلية في دليل اإلثباتف فبأل تعارا ظ

 .4وجب  لى القاضي ت ليب الظ رر الورلي ن تيعاب  ل  ا ال"رط 
 تررى يرررجح القاضرري ظ رررر  لررى   رراب ل ررر يجررب  ليرر  لأل ينظررر ظررأل اررو الظ رررر 
الظ رررتوفي لل"رررروط القانونيرررة  ترررى تجعرررل ظنررر  دلررري  كررراظ ف وظرررأل لارررو اررر ه ال"رررروط توليرررا 

  .5ا األطرام بالتدرم القانونياألطرام ف و التعبير الظاد  لرض
يظكررأل لأل يعرررا  لررى القاضرري ظ ررررات إلكترونيررة ظتعارضررة وفرري ارر ه ال الررة يجررب 

 -ظرررث  –ف فررربأل  ررررا  لرررى القاضررري لظ ررررر اإللكترونررري األكثرررر ظدررردالية ليررر  لأل ي لرررب ا
ظولرررا ظ ررررر إلكترونررري ظولعرررا  ليررر  بتوليرررا إلكترونررري ب ررريط  ظتعرررارا ظرررا ظ ررررر إلكترونررري 

                                  
  .187فت ي بأل جديدف الظرجا ال اب ف    1
و  ي ى ع األ الربضيف الظرجا ال اب ف  132ف    2002و يو "في  ال جارف اإلثبات اإللكترونيف ظن"ورات دادرف بيروتف  2

  209 . 
نية  ابد فايد  بد الفتاح فايدف الكتابة اإللكترونية في القانوأل الظدني رالفكره والوظا مرف ظجلة  قو   لواأل للدرا ات القانو  3

 .148ف   2008يوليو -ف يناير18وانلتداديةف العدد 
4
 V.Sedaillian; Preuve et signature électronique : www.internet- juridique.net, 20 Mars 2009. 

 . 209 ي ى ع األ الربضيف الظرجا ال اب ف    5
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نري الظولرا بتوليرا ف يجرب فري ار ه ال الرة ت ليرب الظ ررر اإللكترو ليرا إلكترونري ظتقردو لي  بتو 
ف وال رربب فرري  لررك لأل التوليررا اإللكترونرري الظتقرردو يررتو وفرر  إجرررا ات يت قرر  إلكترونرري ظتقرردو

 .1بظقتضااا ظ تو   الي ظأل األظاأل يكفل   ظت  ود ة ارتباط  بالظ رر اإللكتروني
 ا الظ"ري الفرن ي يظكأل األ   ب ا في الجزا ر كون را ن ت رر  ا ه القوا د التي جا  ب

 ررأل القوا ررد العاظررة لاثبرراتف فرريظكأل للقاضرري فرري عيرراب الررن  القررانوني لأل يفدررل فرري تنررازي 
 . 2لدلة اإلثبات وف   لطت  التقديرية لترجيح ل د األدلة  لى عيراا

 المبحث الثاني: مكانة المحرر اإللكتروني في اإلثبات

بيره في  ياه األفراد والظجتظعاتف ولدرب ت للظ رر اإللكتروني  ظوظا لاظية كلدبح 
ف كظرررا تو ررا ا رررتعظال الظ ررررات اإللكترونيرررة الت"ررريعات ن تظيررز بين رررا وبرريأل الظ ررررر الررورلي

ليدرربح الظ رررر  لت"ررظل برردوراا الظعرراظ ت الترري تتطلررب الر ررظية فت ررول الظ رررر اإللكترونرري 
ف وارو ظرا  رنعالج   تلم الت"ريعات ونظظتر  ب"ركل دلير  نيت ب  ظف ولد الر ظي اإللكتروني
  في الظطلب األول.

كظررا  ررنتطر  فرري الظطلررب الثرراني إلررى الظ رررر العرفرري اإللكترونرري ظررأل  يررن  جيترر  
و لرك برالتركيز  لرى ظرا  لظثلرة  رأل الظ رررات العرفيرة اإللكترونيرة وا  طرا والقيود الوارده  لير  

 . يعرم بالبريد اإللكتروني  ظوظا والبريد اإللكتروني الظودى  لي   دودا
 
 

                                  
لبو زيد ف ن و ات ا  القوا د الفر ية في اإلثبات ظا ظبدل ان ترام الت"ريعي ب جية الكتابة اإللكترونيةف دار الن ضة   ظ ظد ظ ظد 1

 وظا بعداا . 260ف   2002العربيةف القاارهف 
  .187ي بأل جديدف الظرجا ال اب ف   فت  2
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 المطلب األول: مكانة المحرر الرسمي اإللكتروني في اإلثبات 
إأل ا تعظال التكنولوجيات ال ديثة وبال دو  الكظبيوتر لو يدربح ظقتدررا  لرى ف رة 

عظل ارر ه التكنولوجيررا إلتظرراو ظ تلررم ل ظالرر  ونجررد ظررأل ي ررتظعظررو األفررراد  دوأل  ررواااف فدررار
لأل ظ رور ار ه الظ رررات ظررتبط  1كظرا ا تبرر بعرا الفقر   فبين و الظوث  والظ ضر القضا ي

ف التري تعتظرد فري ت ريير ل ظال را  لرى لج رزه ال ا رب رال كوظرة اإللكترونيرةر ل ا ا بظا ي رظى
ار ه ال"ربكة ب يرارا ظررأل ال"ربكات  رأل طريرر  اآللري الظرتبطرة فيظرا بين ررا ب"ربكة دا ليرة وترررتبط 

 اننترنت. 
إن لن  يجب الت الل انا ال الظ رررات التري يكتب را الظوثر  والظ ضرر القضرا ي فرو  
د اظررة إلكترونيررة يعتبررر ظ ررررا إلكترونيررا يكت ررب الدررفة الر ررظية ؟لو بعبرراره ل ررر  اررل يظكررأل 

؟ وظرا اري  جيرة ار ا النروي ظرأل إن"ا  ظ ررر ر رظي إلكترونري دوأل الظ راا بظف روو الر رظية 
 الظ ررات في اإلثبات؟

روط دررر ة الظ ررررر الر رررظي لاجابرررة  لرررى اررر ا الت رررالنت يجرررب  لينرررا لون ظعرفرررة "ررر
ف  ادررررة إ ا  لظنررررا لأل نفررررا ال"ررررروط يجررررب لأل تترررروافر فرررري الظ رررررر الر ررررظي بدررررفة  اظررررة

وي ظررأل الظ ررررات اإللكترونرري )الفررري األول(ف ثررو بعررد  لررك  ررنتطر  إلررى كيفيررة إن"ررا  ارر ا النرر
ف الظ رررر  الر ررظي  اإللكترونرريدررور  ررنتطر  إلررى  جيررة  فرري الفررري الثالررن)الفررري الثرراني(ف و 

 وفي الفري الرابا واأل ير  نعال  ظ ألة  فظ الظ ررات الر ظية اإللكترونية .

  الفرع األول: الشروط العامة لصحة المحرر الرسمي
يظكررأل لأل ن  ررظ جليررا  نررد ا ررتقرا  ظ تلررم الندررو  القانونيررة الترري ا ترفررت ب جيررة 
الظ رر اإللكتروني الر ظي لرو تتطرر  إلرى "رروط ار ا النروي الجديرد ظرأل الظ رررات برل تركرت 

                                  
و ل"رم توفي  "ظا الديأل ف ال ظاية الجنا ية  418لظزيد ظأل التفاديل لنظر:  بد الفتاح بيوظي  جاز ف الظرجا ال اب ف    1

وأل ف كلية للظ تند اإللكتروني ردرا ة ظقارنةرف الظجلد الثانيف ب ون ظلتظر  األ ظال الظدرفية اإللكترونية بيأل ال"ريعة والقان
 .484ف ف 2003ظا   12-10ال"ريعة والقانوأل فجاظعة اإلظارات العربية الظت دهف الظنعقد بتاريخ 
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اررر ا األظرررر إلرررى ال"رررروط العاظرررة فررري الظ رررررات الر رررظيةف وبالترررالي يتوجرررب  لينرررا لون ظعرفرررة  
 ظا اي الجزا ات الظترتبة  أل اإل  ل ب  ه ال"روط ؟ وثانيا  "روط د ة الظ رر الر ظي

 : شروط صحة المحررات الرسمية أوال
ظرررأل لرررانوأل اإلثبرررات الظدرررر ف  10لقرررد ترررو  كرررر "رررروط الظ ررررر الر رررظي فررري الظررراده 

ظررررأل القررررانوأل الظرررردني  324لررررانوأل ظرررردني فرن رررريف و الظرررراده  1فقررررره  1317ويقابل ررررا الظرررراده 
عقررد الر ررظي  قررد بثبررت فيرر  ظوظررم لو ضررابط  ظرروظي لو "رر   ظكلررم ال رالجزا ررر  بقول ررا:

نونيرة وفري  ردود ب دظة  اظةف ظا تو لدي  لو ظا تلقاه ظأل  و  ال"أأل و لرك طبقرا لى"ركال القا
إلرى الر رظية  -التقليديرة -رف  لى العظوو فربأل اننتقرال ظرأل الر رظية الورليرة لطت  وا تداد 

الظ ررررر الر رررظي لكرررأل ي رررتوجب بالضرررروره لأل يظرررنح  اإللكترونيرررة ن ي رررتوجب تعرررديل "رررروط
ف و لررى ارر ا األ رراا  رروم 1 الظ رررر الر ررظي اإللكترونرري نفررا ضررظانات الظ رررر الررورلي

 ا ه ال"روط اي: نتطر  إلى ا ه ال"روط بدفة  اظةف و 

صدور المحرر من موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة  -1
ل ت ريره ظأل طرم ب الدفة الر ظية إن ظأل   يكت  الظ  ظ لأل الظ رر ن  :عامة

 . 2ظوظم  او لو ضابط  ظوظي لو "   ظكلم ب دظة  اظة
الظقدود بالظوظم العراو ارو "ر   تعينر  الدولرة إلجررا   ظرل ظرأل األ ظرال الظتعلقرة 

 1فقررره  4ف ولررد  رفترر  الظرراده 3ب ررا لو لتنفيرر  لظررر ظررأل لواظراررا  رروا  كرراأل بررأجره لو ظررأل دون ررا 
يعتبرر ظوظفرا كرل  روأل  ريأل فري وظيفرة ربأنر :  4نوأل األ ا ري العراو للوظيفرة العظوظيرةظأل القا

                                  
1
 A. Tailliez , La signature électronique face au droit prive, thèse du doctorat en droit , Faculté de droit 

et de science politique, d’aix-marseille , université paul Cézanne,  2005, p .271.  
2
 J. M. olivier,« L’authenticité en droit positif français », PA, 28juin 1993,p .12. 

   . 53ف   1997 ادل   أل  ليف اإلثبات رل كاو انلتزاورف ظكتبة زارا  ال"ر ف  3
ف يتضظأل القانوأل األ ا ي العاو للوظيفة  2006يوليو  15الظواف  ل  1427نية  او جظاد  الثا 19الظلرخ في  03-06لظر  4

 .  وظا بعداا 3ف   2006يوليو  16(ف الدادر بتاريخ 46ف )  ر العظوظية
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 ظوظيررة دا ظررة ور ررو فرري رتبررة فرري ال ررلو اإلدار ف إن لنرر  يظكررأل ا ررتثنا يا تعيرريأل ظرروظفيأل  ررأل 
 . 1رطري  التعالد وف   انت ظ دده

ل يكفري كظا ن ي"ترط في ا تبار ال"   ظوظفا  اظا لأل يكروأل ظرأل ظروظفي الدولرة بر
 .2لأل يكوأل ظوظفا إ د  ال ي ات التابعة ل ا كظوظفي الوزارات لو الظجالا الون ية لو البلدية

إن لن  ن يعتبرر ظوظفرا األ"ر ا  التاليرة القضراه والظ رت دظوأل الع ركريوأل والظردنيوأل 
األ ف ولقد لل قت الظ كظة العليا  القضاه ال"رر يوأل براأل و 3للدفاي الوطني وظ ت دظو البرلظاأل

العظرروظييألف بقول ررا : ر يررن لأل العقررود الترري ي رراررا القضرراه ال"ررر يوأل وطبقررا لظررا ا ررتقر  ليرر  
الفقررر  والقضرررا   ليررر  تكت ررري نفرررا طرررابا الر رررظية الررر   تكت رررب  العقرررود الظ ررررره ظرررأل طررررم 

 .4األ واأل العظوظييألر
 تابررةفرري بعررا ال ررانت لف ررة ظعينررة  ررلطة كلررد ظررنح  أأل الظ"ررري باإلضررافة إلررى  لررك فرر

ف وظرررأل برريأل الضرررباط  ررظي و القرررانوأل بالضررباط العظرروظييألف ويبعررا لنررواي الظ رررررات الر ررظية
 العظوظييأل نجد الظوث  والظ ضر القضا ي والقندل إلخ ...  

لظررا ال"رر   الظكلررم ب دظررة  اظررة اررو كررل "رر   يقرروو ب دظررة  اظررة  رروا   ضررا 
ظجانا وليا ظأل الر زو لأل  لقانوأل الوظيم العظوظي لو لو ي ضا و وا  تلقى لجرا لو لاو ب ا

 .5يكوأل تعيين  ظأل ال لطة الظركزية

                                  
في انتظار تنظيو ظ ابقة توظيم لو  -رظأل القانوأل األ ا ي للوظيفة العظوظية واي:  20ا ه ال انت ظندو   لي ا في الظاده  1

 ر.لتعويا ال" ور الظللت لظندب " ل –إن"ا   لك جديد للظوظفيأل. 
  والعلوو اإلداريةف جاظعة ف  الكتابة كدليل إثبات في الظواد الظدنية ف ظاج تير في القانوأل ال ا  ف كلية ال قو دالح بأل "نات 2

  . 43ف    2003ف واراأل
 .زا ر الجظأل القانوأل األ ا ي للوظيفة العظوظية  2/ 2الظاده   3

ف ظأ و   أل  لي في ليف 119ف العدد األولف   1992الظجلة القضا يةف  ف 03/06/1989الدادر بتاريخ  ف40097ظلم رلو   4
  .299الظرجا ال اب ف   

ال قو  ف التوليا اإللكتروني و جيت  في اإلثبات في القانوأل الظدني الجزا ر  ظقارناف ظاج تير في القانوأل ال ا ف كلية كوثر زادور 5
  . 66ف    2008والعلوو اإلداريةف جاظعة واراأل ف 
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لظرررا الظقدرررود بظدرررطلح الدررردور لأل يكررروأل ال"ررر   الظ رررت   ررروا  كررراأل ظوظفرررا لو 
ضررابط  ظرروظي لو "رر   ظكلررم ب دظررة  اظررة بررأأل يثبررت فيرر  ظررا ولررا ت ررت  ررظع  لو ت ررت 

ظكتوبرة ب طر ف برل ف ولريا ظرأل الضررور  لأل تكروأل 1بدره ظأل تدرفات لو للوال  و  ال"رأأل
 .2يكفي لأل يكوأل ت ريراا دادرا با ظ ف ويجب  لى كل  ال لأل يولع ا

لظوظرم العراو  بظرا يرراه وظرا بالتالي فبأل جوار الر ظية يكظأل بال درو  فري "ر اده ا
ف وينب رري طرروال فتررره ت ريررره الوثررو  فرري للرروال  لررك الظوظررمف كظررا يعتبررر "رراادا ظتظيررزا يفعلرر 

ف وظرررا تلقررراه ظرررأل  و  ال"رررأأل ظرررأل للررروال ت ت رررت نظرررره و رررظع  ررردث لرررى جظيرررا الولرررا ا التررري 
وبيانررات فرري "ررأأل التدرررم القررانوني الرر   كتررب ب"رركل ر ررظي ف واررو ظررا تررن   ليرر  درررا ة 

الظوثررر  ضررررابط  ظررروظي ظفرررروا ظرررأل لبررررل ر: بقول رررا 3ظرررأل لررررانوأل التوثيررر  الجزا ررررر  3الظررراده 
قانوأل الدب ة الر ظيةف وك ا العقرود ال لطة العظوظيةف يتولى ت رير العقود التي ي"ترط في ا ال

 .رالتي يرعب األ" ا  إ طا  ا ا ه الدب ة 
لظررا فرري  ررال ولرروي  طررأ لثنررا  كتابررة ظ رررر ر ررظي إلكترونرري ظررأل طرررم ظوظررم  رراوف  
فررربأل  لرررك ن يثيرررر ظ"رررك  ألأل الظتعاظرررل ظرررا الج ررراز يتعاظرررل ظرررا ج رررة ولررريا ظرررا "ررر  ف 

 ررررات الر ررظية اإللكترونيررة و ررأل األ"رر ا  والظ ررلولية تقررا  لررى الج ررة الدررادره  ن ررا الظ
ف وظرررررأل ثرررررو ال ا رررررب اآللررررري بالبيانرررررات الظطلوبرررررةالترررررابعيأل ل رررررا الررررر يأل يقوظررررروأل بعظليرررررة تزويرررررد 

 . 4فالظ لولية الوالعة تد ل في  دود ظ لولية الظتبوي  أل ل ظال تابع 

                                  
 .132:  ظير  بد ال يد تناعوف الظرجا ال اب ف   لنظر 1
  .115 بد الرزا  ال ن ور ف الظرجا ال اب ف    2
ف   (14)   ر  ف2006ظارا  8ف الدادر بتاريخ يتضظأل تنظيو ظ نة الظوث  2006فبراير  20الظلرخ في  02-06رلو القانوأل  3

 وظا بعداا. 15
 الد ظدطفى ف ظيف النظاو القانوني للتوليا اإللكتروني في ضو  الت"ريعات العربية وانتفاليات الدوليةف دار الجاظعة الجديده ف  4

 .72ف   2007ف اإل كندرية
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أن يكون هذا الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص مكلف بخدمة -2
 صا بتحرير المحرر الرسمي :عامة مخت

اررو ونيررة الظوظررم فرري ت ريررر ف  .و.  324الظقدررود بكلظررة  ررلطة فرري نرر  الظرراده 
زالرت ونيتر  فقرد الظ ررر درفة الر رظيةف عيرر لنر  إ ا  و ف فب ا كاأل لد  رزل ظرأل وظيفتر الورلة

ف كظروأل ب"ري  ظرأل  لرالنيرة ن يعل يلو يعلو بالعزل لو الولم وكاأل  و  ال"أأل او ليضرا   رن
 .1فبأل الظ رر الر ظي يكوأل د ي ا ر اية للوضا الظاار الظد وب ب  أل النية

يجررررب لأل تكرررروأل كتابررررة الظ رررررر ظررررأل ا تدادرررر ف والظقدررررود ب رررر ا ال"رررررط لأل يكرررروأل 
ف فظرررأل  يررن ان تدررا  النرررو ي فرربأل كررل ظوظرررم وظررم ظ تدررا نو يرررا وظكانيررا بت ريرررهالظ

ث  ظث  ي ت  بتوثي  الظ رررات التري ف فالظو ظ ررات الر ظيةي ت  بكتابة نوي ظعيأل ظأل ال
ف والظ ضررررر القضررررا ي يقرررروو بتبليررررغ العقررررود  2يقضرررري القررررانوأل لو يطلررررب الظتعالرررردوأل توثيق ررررا

وال ندات واإل  نرات التري ترن   لي را القروانيأل ف تنفير  األواظرر واأل كراو والقررارات القضرا ية 
ظ ررات لو ال ندات في "ركل ا الدادره في جظيا الظجانت ظا  دا الظجال الجزا ي ف وك ا ال

 .3التنفي   إلخ ...
لظرررا ضرررابط ال الرررة الظدنيرررة بدرررفت  ضرررابط  ظررروظي لررر  ا تدرررا  ظوضرررو ي  رررا  
بت رير بعا الظ رررات الر رظية ال ادرة بال الرة الظدنيرة لى"ر ا ف وارو ظرا  ددتر  الظراده 

 واي : الظعدل والظتظو الظتعل  بال الة الظدنية  70/20ظأل األظر  3
 اده الوندات وت رير العقود ب ا... ظ"ا -
 ت رير  قود الزوا . -
 ت رير  قود الوفيات -

                                  
 .50بأل "نات دالحف الظرجا ال اب ف   : لظزيد ظأل التفاديل لنظر 1
  «الظوث  ضابط  ظوظي ... :» ظأل لانوأل تنظيو ظ نة الظوث   لى لأل  3تن  الظاده  2
ف يتضظأل تنظيو ظ نة الظ ضر القضا ي 2006فبراير  20الظلرخ في  03- 06ظأل لانوأل  12الظاده  : لظزيد ظأل التفاديل لنظر 3

 وظا بعداا. 21(ف   14ف )  ر  2006ظارا  8الدادر بتاريخ 
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 تلقي ل وأل الزوا  ال ادة بالقدر ظا ظوثقي  العقود ... -
وفقرررررا ل  تدرررررا  الظوضررررررو ي ن يجررررروز لضرررررابط ال الررررررة الظدنيرررررة لأل ي ررررررر  كررررررو 

  ن تقررررا ضررررظأل ألنرررربررررالط  ف ون يجرررروز للظوثرررر  لأل ي رررررر "رررر اده الظرررري د لو "رررر اده وفرررراه 
 ا تداد  الظوضو ي .

لظا ظأل نا ية ان تدا  الظكاني فأ ا   لأل القرانوأل  ردد لكرل ظوظرم دا رره إلليظيرة 
لأل يبا"رر ظدنيرة لو الظكلرم بال دظرة العاظرة ظعينة ن يجوز للظوظم العاو لو ضرابط ال الرة ال

تررراب الرروطني طبقررا  ظلرر   ارج ررا ف فررالظوث  ظررث  ا تدادرر  اإللليظرري يظتررد لي"ررظل كاظررل ال
ظأل لانوأل التوثي ف والظ ضر القضا ي يظتد ا تداد  اإللليظري إلرى دا رره  2/1لن  الظاده 

ف كظا ن  لانوأل ال الة الظدنية في الظراده 1ان تدا  اإللليظي للظجلا القضا ي التابا ل  
عقرود فري ظن   لى لأل تكوأل لضابط ال الة الظدنية األالية في لبرول التدرري ات وت ريرر ال 4

 نطا  دوا راو فقط .

 مراعاة األوضاع التي قررها القانون لكتابة المحرر الرسمي :   -3
لقد ا"ترط القانوأل  ند كتابرة الظ ررر الر رظي لوضرا ا ظعينرة يجرب  لرى الظوظرم لو 

ر رررظية وتكررروأل لررر   جيرررة فررري الضرررابط العظررروظي ا تراظ ررراف  ترررى يكت رررب الظ ررررر الدرررفة ال
 اإلثبات.

او ظ رر ر ظي واو ظرا لد وضا "روطا  اظة لكي نكوأل لظالجزا ر   ينجد لأل الظ"ر 
تولررا العقررود الر ررظية ظررأل لبررل األطرررام  ربقولرر :  .و.  2ظكرررر  324فرري الظرراده  نرر   ليرر 

وال"ررر ود  نرررد انلتضرررا  ويل"رررر الضرررابط العظررروظي  لرررى  لرررك فررري آ رررر العقرررد وا  ا كررراأل بررريأل 
التوليا يبيأل الضابط العظوظي في آ ر العقرد األطرام لو ال" ود ظأل ن يعرم لو ن ي تطيا 

 ر.تدري ات و في ا ا ال"أأل ويضعوأل بدظات و ظا لو يكأل اناك ظانا لاار 

                                  
  .ظأل لانوأل الظ ضر القضا ي 2/ 2 الظادهلنظر:   1
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إضررافة إلررى  لررك نجررد لوضررا ا لانونيررة  ادررة بنرروي ظ رردد ظررأل الظ ررررات الر ررظية ظررأل 
ف ظررأل لررانوأل التوثيررر  32إلررى الظرراده  26بين ررا العقررود التوثيقيررة  ظندررو   لي ررا ظرررأل الظرراده 

ت ررر العقرود التوثيقيرة ت رت طا لرة الربط أل بالل رة العربيرة  ر لرى لنر : 26فتن  ظرث  الظراده 
 في ن  وا د وواضح ف ت  ل لرا ت  وبدوأل ا تدار لو بياا لو نق  .

ترررب الترررواريخ وتكترررب الظبرررالغ وال رررنة وال"ررر ر ويررروو التوليرررا  لرررى العقرررد برررال روم وتك
ظرات ولأل ظرأل نفرا القرانوأل ضرروره  ردو ت روير الكل 27ثو ت كر الظاده رف  ر  باألرلاو ...األ

توضرررح البيانرررات الواجرررب  كرارررا فررري العقرررود  29ف ثرررو فررري الظررراده اررر ه الكلظرررات تعتبرررر باطلرررة
لدرري ة التنفي يررة ف رري توضررح ل كرراو الن رر ة الظظ رروره با3 32و  312ف لظررا الظررواد  1التوثيقيررة

زياده  لى  لرك ا"رترط الظ"رري الجزا رر  الدرفة الر رظية للعقرود التري تتضرظأل  فللعقد التوثيقي
 4ظلكية  قار لو  قو   قارية إلخ ...

 جفاء اإلخالل بشرط من هذه الشروط ثانيا: 
الظ ررررر بررراط  با تبررراره ظ رررررر إ ا ا ترررل ل رررد ال"رررروط الث ثرررة الظررر كوره  رررابقا كررراأل 

األوضررراي   ررراد ف لو لرررو ترا رررى فيررر ي ررررره ظوظرررم عيرررر ظ رررت  لو "ررر   ف كرررأأل ر رررظي
 انا  أل ليظة ا ا الظ رر الباطل .القانونية لكتابة الظ رر الر ظيف إن لن  يثور الت الل 

                                  
 -ا و ولقب ودفة وظوطأل وتاريخ وظكاأل وونده األطرام وجن يت وف   -ا و ولقب الظوث  وظقر ظكتب  ف  -ا ه البيانات اي :  1

لبرو  الظكاأل وال نة وال" ر واليوو ال   -ت ديد ظوضو  ف  -ا و ولقب ودفة وظوطأل وتاريخ وظكاأل وونده ال" ود  ند انلتضا ف
التنوي   لى ت وه الظوث   لى األطرام الندو  الجبا ية  -وكانت األطرام الظداد   لي ا التي يجب لأل تل   باألدلف-في ف 

  والت"ريا ال ا  الظعظول ب  ف توليا األطرام ف وال" ود ف والظوث  والظترجو  ند انلتضا .
الن  ة الظظ وره بالدي ة التنفي ية للعقد التوثيقي وفقا للت"ريا الظعظول ب ف  ت لورظأل لانوأل التوثي   لى ظا يلي:  31تن  الظاده  2

 روي ر   لي ا ظا ي ر   لى تنفي  األ كاو القضا يةف ويل"ر  لى األدل بت ليو الن  ة التنفي ية.
 بية .ن ت لو إن ن  ة تنفي ية وا ده ت ت طا لة العقوبات التأديرظأل لانوأل التوثي  تن  : 32الظاده  3

 رعير لن  يظكأل ت ليو ن  ة تنفي ية ثانية بأظر دادر  أل ر يا ظ كظة تواجد الظكتبف ويرف  األظر الدادر باألدل.
 ظأل  .و. . 1ظكرر  324 راجا الظاده :لظزيد ظأل التفاديل 4
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يعتبررر العقررد عيررر  ربقول ررا : 1.و.   2ظكرررر  326الل الظرراده لجابررت  لررى ارر ا الت رر
فري إ ا كراأل ر ظي ب بب  دو كفرا ه لو لاليرة الضرابط العظروظي لو انعرداو ال"ركل كظ ررر  ر 

رر  رفري ب"ررط توليرا إلرى ظ ر ف فزوال الر ظية  رأل الظ ررر ي ولر  رظولعا ظأل لبل األطرام
 ف ون لاظية لتوليا الظوظم لكون  يدبح لجنبيا  أل الظ رر . األطرام  لي 

يعتبرررر لظرررر بررردي ي ألأل الظ ررررر الر رررظي ظترررى   .و.  2ظكررررر  326لظررراده إأل  كرررو ا
ظولعرررة ظرررأل طررررم األطررررام يعتبرررر كافيرررا ليدررربح ظ ررررر فقرررد ل رررد "رررروط  وكانرررت ظكتوبرررة و 

التدرررم القررانوني يدرربح براط  بررل يبقررى ارر ا التدرررم لا ظررا يعنرري لأل  رفريف إن لأل ارر ا ن 
 .يظكأل إثبات  بو ا ل ل ر  

ة كرركأل ظرأل لركراأل عير لأل ا ا الن  القانوني ن ينطب  في  الة ظا إ ا كانرت ال"ركلي
لعقررود الظعدلررة والظل  ررة لل"ررركة والتدرررفات الظتعلقررة بنقررل ف وظررأل لظثلت ررا االتدرررم القررانوني
ألأل ال"كلية انا ركأل ولي رت و ريلة إثبرات ف ارات لو الظ  ت التجارية إلخ...الظلكية في العق

 فقط ف وظتى انعدو الركأل انعدو التدرم القانوني.
ونرا لنر  زيراده واو ظا للرت  درا ة الظ كظة العليا الجزا رية  بقول ا : '' ظرأل الظقررر لان

 لررى العقررود الترري يررأظر القررانوأل بب ضررا  ا إلررى ال"رركل الر ررظيف يجررب ت ررت طا لررة الرربط أل 
ت ريررر العقررود الترري تتضررظأل نقررل ظلكيررة  قررار لو  قررو   قاريررة لو ظ رر ت تجاريررة فرري "رركل 

 ر ظي.
ظرأل  .و.  ف بررل ا تظرردوا فرري  1ظكرررر  324ولظرا ثبررت لأل لضرراه الظوضرروي لرو يطبقرروا الظرراده 

ات   لة اإليجار  لرى تواجرد الطرا أل فعليرا بالظ رل الظتنرازي فير ف فربن و لرد  رلروا القرانوأل إثب
  2ظظا يعرا لرارات و للنقا.''

                                  
  ظأل القانوأل الظدني الفرن ي . 1318ظأل لانوأل اإلثبات الظدر  والظاده  10/2وتقابل ا الظاده  1

 .87ف   1997ف 1الظجلة القضا يةف  دد  ف1996جويلية 9الدادر بتاريخ  ف138806لرار رلو   2



 الباب األول: إثبات العقود اإللكترونية في ظل التطور التكنولوجي
 

120 
 

  الفرع الثاني : إنشاء المحررات الرسمية اإللكترونية
ي لقررد كرراأل لدرردور القرروانيأل الظنظظررة للظ ررررات والتوليعررات اإللكترونيررة األثررر البررالغ فرر

ف كظا لأل وجرود الظ ررر ب ين ا تقد البعا لأل الظوث  يفقد دوره ك"ااد ظظيز ظف وو الر ظية
الر ررررظي يعتبررررر عيررررر ضرررررور  بظررررا لأل التوليررررا اإللكترونرررري ونظاظرررر  الترررروثيقي  رررريجعل ظررررأل 

 .الظ ررات العرفية اإللكترونية ظلظنة ب"كل كبير بل  تدبح ل  أل ظأل الظ ررات الورلية
ره  اط ة وناتجة ل ا ا  أل ال لط الظوجرود ظرا بريأل إن ان  يتضح لنا جليا لأل ا ه الفك

الظوث  و " اده التددي  ف فرالظوث  ن يقروو بت ديرد اويرة ظر رل الر رالة اإللكترونيرةف برل إأل 
الظ رر يعتبر ر ظي ألأل الظوث  لاو بالتأكد ظأل اويرة الظتعالرديأل وتأكرد ظرأل رضرااو الدرريح 

 . 1ث  وتوضي ات ولأل توليا األطرام لو يتو إن بعد ندا ح الظو 
ت ررررالل الرررربعا لبررررل التنظرررريو الت"ررررريعي ل رررر ه الظ رررررراتف اررررل ا ترررررام الظ"ررررري  كظررررا

بالر رررظية اإللكترونيرررة ي رررتوجب تعرررديل الظف ررروو التقليرررد  للر رررظيةف الررر   يرتكرررز ل ا رررا  لرررى 
 2 ؟ال ضور الظاد  للظوث  وال" ود و ضور  و  ال"أأل

  لو الظ ضررر القضررا ي ظررأل لاررو كظبرردل  رراو يجررب لأل نقرررر لأل  ضررور الظرراد  للظوثرر
العوا ررر  الررر   تعتررررا ت ريرررر اررر ا النررروي ظرررأل الظ رررررات ويقلرررل ظرررأل ثقرررة األفرررراد فررري األورا  

 .3الر ظية اإللكترونية
لرر لك فرربأل بعضررا ظررأل الفقرر  يررر  لأل ال ضررور الظرراد  للظوثرر  يعتبررر جواريررا فرري ظجررال 

ف وبالترررالي فررربأل  ضرررور ظوثررر  وا رررد فقرررط يعتبرررر عيرررر كرررام إلن"رررا  ظ ررررر ر رررظي 4الر رررظية

                                  
1
D. Froger, Le droit International de l’internet "L’authencité électronique", édition Bruylant, 

Bruxelles, 2002, P.398 
2
L. Grynbaum, «la loi du 13 mars 2000 : la consécration de l’écrit et de la preuve au prix de la chute 

de l’acte authentique », Commu.Comm.élec , avril 2000, chron. p.14.et Y. SHANDI, thèse préc. , P. 

292. 
  .56ظ ظد رضا لزرو ف الظرجا ال اب ف     3

4
 J. FLOUR, Sur une notion nouvelle de l’authenticité, Defrénois, 1972 , art.30159,p.981. 
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ف الر   يتأكرد ظرأل ني  تى يكت رب الظ ررر درفة الر رظيةإلكترونيف بل يجب  ضور ظوث  ثا
 . 1اوية األطرام ورضااو

وجررود كاتررب  رردل إلكترونرريف والرربعا األ ررر  2ل ررل ارر ا الظ"رركل الترررح بعررا الفقرر   
ف ب ين يتو إن"ا  الظ رر اإللكترونري الر رظي وفقرا لل طروات 3كتروني ظاه " ر العقار  اإلل

 التالية:
قررروو الفريررر  األول ببر رررال الطلرررب اإللكترونررري ظتضرررظنا كافرررة الطلبرررات إلرررى كاترررب ي -

 العدل اإللكتروني ال   يتأكد ظأل د ت ا .
 يت لو الطرم الثاني كافة اإليضا ات الظطلوبة. -
الطلب ولو يجد في  ل طا  لو ظ  ظات يقروو الطررم  إ ا واف  الطرم الثاني  لى -

الثاني بالتوليا  لي ا لظاو كاتب العدل بب ادت ا إلكترونيرا إلرى الطررم األول الر   يت قر  ظرأل 
توليا الطرم الثاني ويقوو بدوره بالتوليا  لي را وا  ادت را إلرى كاترب العردل اإللكترونري للتوليرا 

  لي ا.
 يررن ا"ررترط  4ي لرريا بعيرردا  ظررا لورده الظ"ررري الفرن رريي  ررظ لأل ارر ا الظقترررح الفق رر

 لررى الظوثرر  لو الظ ضررر لأل تكرروأل األنظظررة الظعلوظاتيررة الظ ررتعظلة ظررأل طرررف و ظعتظررده ظررأل 
لو ال رفررة الوطنيررة  CSNطرررم ال ي ررة الظ تدررة )بالن رربة للظرروثقيأل الظجلررا األ لررى للتوثيرر  

يرا إلكترونري ظرلظأل وفر  ال"رروط ف كظرا لنر  يجرب ا رتعظال تولCNHJ  للظ ضريأل القضا ييأل

                                  
1
 C. GHAZOUANI, op. cit , p.93. 

و ضيا  ظ"يظش ف التوليا اإللكتروني ردرا ة ظقارنةرف الظن"ورات ال قولية دادرف  158  الظرجا ال اب ف  م ل ظد النوافلةف يو  2
 . 83ف 2003

قو ف كلية ال قو ف  دول  لى درجة الدكتوراه في ال  ظير  بد العزيز الجظالف التعالد  بر تقنيات انتدال ال ديثةف ر الة لل 3
 .334ف   2005ف جاظعة القااره

4
  Art 16 du décret n

o 
2005-973 du 10 aout 2005. 
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ف األولرررى بررريأل  رررالتيأليظيرررز  2005-973إضرررافة  لرررى  لرررك فررربأل الظر ررروو ف 1الظررر كوره  رررابقا
 .إن"ا  الظ رر الر ظي اإللكتروني ضور جظيا األطرام والثانية عياب طرم لو لكثر  ند 

ارر ه ال الررة ن ت"رركل ل   فإن"ررا  الظ رررر فرري  ضررور جظيررا األطرررام ال الررة األولررى:
ة  رررروا  كانررررت ورليررررة لو ف في رررر  لىطرررررام ا تيررررار الد اظررررة الترررري تررررتو فول ررررا الكتابرررردررررعوبة

 و لك تطبيقا لظبد التكافل الوظيفي.إلكترونية 
: يوضررح الظر رروو فرري الظرراده إن"ررا  الظ رررر فرري عيرراب طرررم لو لكثررر  ال الررة الثانيررة:

ظليررة إن"ررا  الظ رررر الر ررظي اإللكترونرريف ف  ررأل طريرر  تررد ل لكثررر ظررأل ظوثرر  فرري  ظنرر  20
فيكرروأل انرراك ظوثرر  ظ رررر للعقررد ول ررر  اضررر وظ"ررارك فقررط فرري إن"ررا  الظ ررررف  يررن يقرروو 
ارر ا األ يررر بتلقرري رضررا  و  ال"ررأأل ال يررر ال اضرررريأل لظرراو الظوثرر  الظ رررر للعقررد ثررو ير رررل 

 يكوأل ظعتظدا.الوثا   إلى الظوث  الر ي يف  أل طري  ا ت داو نظاو إلر ال الظعلوظات 
يررر  بعرررا الفقررر  لأل ال لررول التررري تودرررل إلي ررا الظ"رررري الفرن ررري ت ررا د  لرررى إن"رررا  

ف كظرا 2ظ رر ر ظي إلكتروني دوأل  ضور الظوظفيأل العظوظييأل ولد اب ال"أأل في الظ ررر
لنرر  ن يررلثر  لررى طبيعررة الر ررظية إ  تظررل فرري إطررار و ررده ظف رروو الر ررظية ولرريا لظرراو تعرردد 

ن يعني لننرا لظراو ثروره لو انقر ب لفكرره الر رظية ولكرأل لظراو تطرور  ر ر فري ف وا ا 3الر ظيات
 .4 الو التكنولوجيات ال ديثة

ظأل نفا الظر وو يجرب لأل يولرا الظ ررر بوا رطة الظوثر   برر و ريلة  17طبقا للظاده 
 272 -2001للتوليرررا اإللكترونررري اآلظرررألف وفقرررا للظتطلبرررات الظندرررو   لي رررا فررري الظر ررروو 

والظتعلقرررررة ظرررررأل التقنررررريأل الظررررردني  4- 1316تطبيقرررررا للظرررراده  2001ظرررررارا  30الدررررادر فررررري 

                                  
1 P. Agosti,  Le régime juridique des actes authentiques électronique ; publier sur  www.caprioli-

avocats.com. 
 . 203 ابد فايد  بد الفتاح فايدف الظرجا ال اب ف   2

 
3
 A.Raynouard, Le droit de l’écrit électronique, P A, n

o
65, 2 avril 2001, p.15 et E. Joly- Passant, L’écrit 

confronté aux nouvelles technologies, L.G.D.J., 2006, p. 335. 
 . 204ال اب ف     ابد فايد  بد الفتاح فايدف الظرجا 4
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ف واررر ا التوليررررا ارررو الررر   يظرررنح الدررررفة الر رررظية للظ رررررات اإللكترونيررررة برررالتوليا اإللكترونررري
 .  1الر ظية

ي"ررترط فرري ارر ا التوليررا لأل يكرروأل ظ ررددا ل ويررة الظوثرر  و ب ررلطت   لررى ظررنح الظ رررر 
وضررا توليعرر   لررى د اظررة إلكترونيررة ن يجررب لأل يررتو إن ظررأل  الدررفة الر ررظيةف وبالتررالي فرربأل
 .2  ل و ا ل  الية التأظيأل 

ر Planet 3عالبرا ظرا يرتو تبررادل الظعطيرات فري فرن را   بررر "ربكة اإلنترانرت ت ررظى ب ر
 نررواأل للظرروثقيأل وظ ررا دي وف وت ررااو فرري تبررادل لرابررة ظليرروأل  9000ت ررظح بت رريير لكثررر ظررأل 

 .3ر الة في ال" ر 
لنرر  ينب رري ظ  ظررة لأل لجرو  الظوثرر  إلررى توليررا إلكترونري ظررلظأل  لررى الظ ررررات  عيرر

ف فظررأل عيررر الظعقررول لأل تتررد ل ج ررة بالضررروره لأل يلجررأ إلررى ظررزود  رردظاتالر ررظية ن يعنرري 
نظرررا يظكررأل فقرررط ال رررظاح  تدرردي   ادرررة ظررأل لجرررل الت قررر  ظررأل دررر ة توليرررا ظوظررم  ررراوف وا 

 .4ل لطة  اظة ب" اده ظلالة لظوظم  او
ا لأل بعررا الفقرر  يررر  لأل يكرروأل ظررزود ال رردظات ج ررة  كوظيررةف لو لأل تكرروأل وزاره كظرر

العدل اي الج ة الظ تدة لضظاأل ا تيفا  التوليا اإللكتروني للظوظم العاو لظ تو  األظراأل 
 .5والثقة

لظا توليا  و  ال"أأل وال" ود لو ي"ترط الظر وو لأل يكوأل توليع و إلكترونياف إنظا يلرزو 
وليع و ال طري الظوضروي فرو  الظ ررر الر رظي اإللكترونري ب"ركل ظر ري  لرى فقط لأل يكروأل تر
 (. 3/ 17ال"ا"ة )الظاده 

                                  
1
 Grynbaum (L) et autres ,op.cit ,p.32. 

2
 A . Tailliez, thèse prec., p.276 et : Henri Roland et Laurent Boyer, op.cit, p. 591. 

3
 A.  Tailliez,Ibid., p. 281. 

4
  S. Bettini, L’acte authentique électronique, Mémoire DESS de droit du multimédia et de 

l’informatique, Paris II, 2002-2003, P. 16. disponible sur le site : www.signelec.com, 15Fevrier 2008.   
  A. Tailliez. , thèse prèc, p.277و  . 161الظرجا ال اب ف   يو م ل ظد النوافلة ف  5
 op.cit., p.400. D. Froger ,و
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اررر ا الظر ررروو لرررد ظرررنح للتوليرررا ال طررري لررر و  ال"رررأأل ال جيرررة الكاظلرررة فررري  ألل   رررظن
اإلثبررات  لررى الرررعو ظررأل لأل الظ رررر الر ررظي اإللكترونرري لررد تررو فرري د اظررة إلكترونيررة واررو ظررا 
يعتبر تدا   بيأل التوليا ال طي والتوليا اإللكترونيف وعالبا ظا يتو نقل التوليرا ال طري لر و  

(ف لو با ررت داو القلررو اإللكترونرريف و رروم نررر  Scannerضررو ي )ال"ررأأل  ررأل طريرر  الظا ررح ال
دو فرري البرراب الثرراني لأل ارر ه األ"رركال ظررأل التوليعررات ن تتظتررا بال جيررة الكاظلررة فرري اإلثبررات لعرر

 توافر  نادر األظاأل الكاظلة .
لرر و  ال"ررأأل  لنرر  ظررأل الضرررور  ا"ررتراط توليررا إلكترونرري ظررلظأل 1بعررا الفقرر  قرررلرر ا ي

لظندرو   لي را فري ظ تلرم تظتا ا ا النروي ظرأل التوليعرات بقرينرة الظوثوليرة اوال" ودف نظرا ل
 ف بدن ظأل اللجو  إلى توليا ن يتظتا باألظاأل الكافي.الت"ريعات
 نرردظا لررو ي"ررترط توليررا إلكترونرري ل  ررأل  ظرر  لأل الظ"ررري الفرن رري لررد ر  ل يلننرر إن

اإللكتروني والتري لرد ن تنا رب القردره ظلظأل ل و  ال"أأل وال" ود نظرا للتكلفة البااظة للتوليا 
نت"رررررار الظ ررررررر الر رررررظي الظاليرررررة لررررر و  ال"رررررأأل وال"ررررر ود واررررر ا ظرررررا يعتبرررررر  ررررراظ  ظعررررررل  ن

ف كظرررا لنررر  لرررد ي طرررأ  و  ال"رررأأل وال"ررر ود فررري ا رررتعظال التوليرررا اإللكترونررري نظررررا اإللكترونررري
ي ار ا الظجرال تأكرد ف وبالترالي فبنر  يكفري فقرط فر ده  طوات يجب لأل ت ترو ظرأل لربل ولوجود 

الظوثررر  ظرررأل توليرررا األطررررام وال"ررر ود  لرررى الظ ررررر الر رررظي اإللكترونررري وارررو ضرررظانة كافيرررة 
 ف دوأل ا"تراط توليا إلكتروني ظلظأل. إلتظاو الظ رر الر ظي اإللكتروني

فررربأل الظر ررروو لرررو يعتررررم بالبدرررظة  اإللكترونررريفلظرررا بالن ررربة لتررراريخ الظ ررررر الر رررظي 
برل إأل ار ا انلترزاو يقرا  لرى الظوثر  دوأل  ال ردظاتفال   يروفره ظرزود  l’horodatageالزظنية 
 وم لبل توليع  ظأل الظوظم العاو .و لك بضروره لأل ي كر التاريخ بال ر   واهف

                                  
 .734تاظر ظ ظد  ليظاأل الدظياطيف الظرجا ال اب ف    1
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 22/1(ف ترن  الظراده Les pièces annexéesل يررا فيظرا ي ر  الظ رتندات الظرفقرة )
ى د اظرررة إلكترونيرررةف تكررروأل ظرررأل الظر ررروو دررررا ة لنررر  ظترررى كررراأل الظ ررررر الر رررظي ظن"رررأ  لررر

الظ ررتندات الظرفقررة ظرتبطررة بررالظ رر بطريقررة ن تقبررل اننفدررالف ون رر ب التوليررا اإللكترونرري 
 ن اية الظ رر ك لك  لى ظرفقات  .في 

ن تنت  ظظا  رب  لأل الظ"رري الفرن ري لرو ي رر   رأل الظف روو العراو للر رظية  نرد إن"را  
ت رر ي ت  نررد إن"ررا  ارر ا النرروي ظررأل الظ رررراتف  ف إنظررا فقررط لرردو رررر الر ررظي اإللكترونرريالظ

وظرأل بريأل ارر ه الت ر ي ت  رردو  ضرور كررل األطررام لرد  ظوثرر  وا رد وا تظرراده  لرى التوليررا 
 اإللكتروني الظلظأل للظوظم فقط دوأل ا"تراط توليا إلكتروني ل و  ال"أأل وال" ود .

ا اإللكترونري لرو يعردل يظكأل القول لأل ان ترام الت"رريعي بالكتابرة اإللكترونيرة  والتولير
 28لول ظ رررر إلكترونرري ر ررظي فرري فرن ررا تررو إن"ررا   بترراريخ ف 1ل  "ررط ظررأل "ررروط الر ررظية

فرري برراريا والرر    (C S Nبظنا رربة  فررل نظظرر  الظجلررا األ لررى للتوثيرر  ) 2008لكترروبر 
"رررراركت فيرررر   افظررررة األ ترررراو ووزيررررره العرررردل ر"رررريده داترررري وال رررركرتير األول الظكلررررم بتنظيررررة 

Éric Bessonانلتداد الرلظي 
2. 

لظررا الظ"ررري الظدررر  فقررد التدررر فقررط  لررى ظ رراواه الظ رررر الر ررظي الررورلي بررالظ رر 
في يررررة لقررررانوأل التوليررررا ف وترررررك ظ ررررألة تنظرررريو ارررر ه الظ ررررألة ل   ررررة التن3الر ررررظي اإللكترونرررري

ا  اإللكترونرررريف إن لأل ارررر ه ال   ررررة  لررررى الرررررعو ظررررأل درررردوراا فبن ررررا لررررو  تنظرررريو ظ ررررألة إن"رررر
 .الظ ررات الر ظية اإللكترونية

                                  
1
  J-P. Decorps, La loi sur la signature électronique ne modifie aucun critère de l’authencité,  PA, 

 11 avril 2000 , n
o
72, p.3 et s. 

2 L. Dargent, Actes authentiques électroniques, Dalloz actualité ,30 octobre 2008 et C. Castets- 

Renard, Droit de l’internet, Lextenso édition ,Paris, 2010, p.187 
للكتابة انلكترونية وللظ ررات انلكترونية ف في نطا  الظعاظ ت  رظأل لانوأل التوليا اإللكتروني الظدر   لى : 15تن  الظاده  3

بات في الظواد الظدنية الظدنية والتجارية واإلداريةف  ات ال جية الظقرره للكتابة والظ ررات الر ظية والعرفية في ل كاو لانوأل اإلث
ل   ة التنفي ية ل  ا ط الفنية والتقنية التي ت دداا اف ظتى ا توفت ال"روط الظندو   لي ا في ا ا القانوأل وفقا للضوابوالتجارية
 ر القانوأل .
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 لررى الرررعو ظررأل لاظيررة ارر ه الظ ررألة فرربأل الظ"ررري الجزا ررر  لررو يررولي ل رر ه الظ ررألة ليررة 
ة ولرررو يررر كر ظكانت رررا ضرررظأل و رررا ل لاظيرررةف فلرررو يعرررال  ظ رررألة الظ رررررات اإللكترونيرررة الر رررظي

اإلثبررات ال ديثررة  لررى الرررعو ظررأل درردور لرروانيأل  ديثررة تعررال   جيررة التوليررا اإللكترونرري ظررأل 
ي رررردد القوا ررررد العاظررررة  04-15الظتعلرررر  بعدرررررنة العدالررررة و القررررانوأل  03-15بين ررررا القررررانوأل 

 رود الدولرة فرري الظتعلقرة برالتوليا والتدردي  اإللكتررونييألف وارو ظرا يتعرارا ب"ركل جلري ظرا ج
إر رررا  ال كوظرررة اإللكترونيرررة التررري ترتكرررز ل ا رررا  لرررى إدررردار الظررروظفيأل للظ رررررات الر رررظية 

 بال"كل اإللكتروني لدالح الظواطنيأل.

 الفرع الثالث: حجية صور المحررات الرسمية اإللكترونية
الفررر  الجرروار  برريأل لدررل الظ رررر الر ررظي ودررورت ف لأل األدررل ي ظررل التوليعرراتف 

أل ولا  لى الظ رر الر ظي إنظا ولعوا  لى األدلف لظا دوره الظ رر الر ظي ف  فجظيا ظ
ت ظل توليعات  و  ال"أأل بل اي ظنقولة بوا طة ظوظم  او ظ ت ف ظظرا ي رتوجب ظن  را 
ظزيرردا ظررأل الثقررة واررو ظررا يضررفي  لي ررا الدررفة الر ررظية ولكررأل ر ررظيت ا لن ررا درروره ن فرري لن ررا 

 . 1لدل
 ررأل الدرروره فرري ظجررال الظ رررر اإللكترونرري  ظوظرراف يررر   فيظررا ي رر  تظييررز األدررل

ة والظ رررات اإللكترونيررة ضرروره التفرلررة بريأل ظرا ي ررظى برالظ ررات اإللكترونيرة الب ترر 2الربعا
ف فالنوي األول ظأل الظ ررات اي التي تكوأل الكتابة في ا ظثبتة  لرى د اظرة إلكترونيرةف الجز ية

ا الظ ررات الجز ية فتكوأل الكتابة في ا ليضرا ظثبترة وو يلة  رض ا د اظة إلكترونية ليضاف لظ
ظ اراا يكوأل  لى د اظرة ورليرة لى د اظة إلكترونيةف لكأل و يلة  رض  ف وبالترالي يجرب ا وا 

                                  
 وظا يلي ا . 162 بد الرزا  ال ن ور ف الظرجا ال اب ف    :لظزيد ظأل التفاديل لنظر 1
 وظا يلي ا . 31ظ ظد ظ ظد لبو زيدف الظرجا ال اب ف    2
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ف واإلبقرررا   لرررى ة الب ترررة ررردو التظييرررز بررريأل األدرررل والدررروره فررري  الرررة الظ رررررات اإللكترونيررر
 لكترونية الجز ية .التظييز بيأل األدل والدوره في  الة الظ ررات اإل

ف لون ألأل ظدرررطلح الظ رررررات ظرررأل ي"ررركك فررري اررر ا التق ررريو 1لكرررأل انررراك بعرررا الفقررر 
اإللكترونيررررة الجز يررررة عرررراظا  وظررررأل ج ررررة ل ررررر  فبنرررر  يجررررب  لينررررا فرررري ارررر ا الظجررررال ظعرفررررة 

ف كظررا لأل الرربعا يررر  لأل األدررل  تررى لظ ررررات اإللكترونيررةالظقدررود باألدررل فرري ظجررال ا
اظ برر  فرري د اظترر  األدررليةف بينظررا الن رر ة ف رري نتيجررة ت ويل ررا إلررى يكرروأل كرر لك يجررب ان تفرر

 .2د اظة جديده 
إأل الظ"ررري الفرن رري لررو يررنظو ارر ه الظ رررألةف لظررا الظ"ررري الظدررر  فرراكتفى فقررط بظررراده 

الدور الظن و ة  لى الرور  ظرأل  ربقول : 16وا ده في لانوأل التوليا اإللكتروني واي الظاده 
الظ رررر اإللكترونرري الر ررظي  جررة  لررى الكافررة بالقرردر الرر   تكرروأل  ليرر  ظطابقررة ألدررل ارر ا 

وجرررروديأل  لررررى الظ رررررر ف و لررررك ظرررراداو الظ رررررر اإللكترونرررري  الر ررررظي والتوليررررا اإللكترونرررري ظ
 .رالد اظة اإللكترونية 

دول األ ررر ف واررو يلبرري  اجررة ن  رظ لأل ارر ا ال كررو ن نجررد لر  ظثرري  فرري ت"ررريعات الر
ترونررري وظثبرررت فرررو   ظليرررةف فطالظرررا لأل لدرررل الظ ررررر اإللكترونررري ظوجرررودا و ليررر  توليرررا إلك

ف فبأل درور الظ رررات الر رظية اإللكترونيرة تكروأل ل را ال جيرة بقردر ظطابقت را د اظة إلكترونية
 .3ألدل الظ رر

وأل الظ رررر العرفرري كظرا لأل ارر ا الررن   رردد فقررط  جيرة الظ رررر اإللكترونرري الر ررظي د
اإللكترونرريف ويجررب لأل يكرروأل الظ رررر اإللكترونررري الر ررظي والتوليررا اإللكترونرري  لررى د اظرررة 

 .4الكترونيةف  تى يظكأل إجرا  ظطابقة في  الة ن"وب نزاي بيأل األطرام

                                  
 . 296الظرجا ال اب  ف   ظ ظد الظر ي زاره ف ال ظاية الظدنية للتجاره اإللكترونية   1

2
 F. Senécal,  Thèse préc, p.34.  

 . 426 بد الفتاح بيوظي  جاز ف الظرجا ال اب ف    3
 . 207ف الظرجا ال اب ف    ي ى ع األ الربضي 4
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 لرررى العظررروو تعتبرررر اررر ه الظررراده عيرررر كافيرررة لتنظررريو ل كررراو درررور الظ رررررات الر رررظية 
يررراأل ظرررد   جيرررة درررور اررر ه جرررب  لينرررا الرجررروي إلرررى األ كررراو العاظرررة لباإللكترونيرررة وبالترررالي ي

 الظ ررات.
وجررود لدررل  الرجوي إلررى األ كرراو العاظررة ن  ررظ لأل ظعظررو الت"ررريعات لررد ظيررزت برريألبرر

ف فربأل درورت ا الر رظية الدروره الر رظية األدرلية توجد الورلة الر ظية لو  دو وجودااف فبأل
القدر ال   تكوأل في  ظطابقة لىدلف وتعتبرر الدروره  طية كانت لو فوتوعرافية تكوأل  جة ب

ظطابقررة لىدررل ظررا لررو ينررازي فرري  لررك ل ررد الطرررفيألف فرربأل ولررا تنررازي ففرري ارر ه ال الررة تراجررا 
 .1الدوره  لى األدل.

ظرأل لرانوأل التوليرا اإللكترونري الظدرر ف  يرن يعتبرر  16يندر  في ار ه ال الرة الظراده 
الكافرة بالقردر الر   تكروأل فير  ظطابقرة لىدرلف ظرا داو  الظ رر الر ظي اإللكتروني  جة  لى

 الظ رر اإللكتروني الر ظي والتوليا اإللكتروني ظثبتيأل فو  د اظة إلكترونية.
ور  ظرررأل الظ ررررر عيرررر لأل اررر ا الفررررا يقتدرررر فقرررط  لرررى الدررروره الظن رررو ة  لرررى الررر

ف الد اظرة اإللكترونيرةلظن و ة فرو  ف ولعفل في ا ا الظجال  لى الدور ااإللكتروني الر ظي
ف التري ترتو فرو  الرد اظات  لى الرعو ظأل لأل لانوأل التوليرا اإللكترونري جرا  لتنظريو الظ رررات

 فترك تنظيو الدوره اإللكترونية للقوا د العاظة .
 .و.  تكوأل  جة  لرى الوجر   326لظا إ ا لو توجد لدل الورلة الر ظية وف  الظاده 

 األتي :
دررلية تنفي يررة كانررت لو عيررر تنفي يررة  جيررة األدررل ظتررى يكرروأل للدررور الر ررظية األ -

 كاأل ظظ راا ال ارجي ن ي ظح بال"ك في ظطابقت ا لىدل.

                                  
 ظأل لانوأل البيانات األردني. 9الظاده  وظأل لانوأل اإلثبات الظدر   12اده ظأل  .و.  وتقابل ا الظ 325الظاده  1
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ويكرروأل للدررور الر ررظية الظررأ و ه ظررأل الدررور األدررلية ال جيررة  ات ررا ولكررأل يجرروز  -
فرري ارر ه ال الررة لكررل ظررأل الطرررفيأل لأل يطلررب ظراجعت ررا  لررى الدرروره األدررلية الترري 

 ل  ت ظن ا.
ا يل   ظأل دور ر رظية للدروره الظرأ و ه ظرأل الن رخ األولرى فر  يعترد بر  إن لظا ظ -

وللقاضري لأل يعترد ب را   رب ظرروم كرل د رو   لظجرد ان رت ناا تبعرا للظرروم.
 .1ف لكأل بودف ا لرا أل ن تدلح  تى كظبدل ثبوت بالكتابة  ده لى 

ظررأل الظ رررر  إن لنرر  يجررب الت ررالل انررا ظررا الظقدررود بالدرروره الظن ررو ة  لررى الررور 
 الر ظي اإللكتروني ؟ 

ف تررن  األولررى لأل الظقدررود ب رر ه الدرروره ارري ظجرررد فنجررد لنف ررنا لظرراو وج ترري نظررر
ن رر ة ظطبو ررة ظررأل الظ رررر الر ررظي اإللكترونرري ف وارري عيررر ظظ رروره بتوليررا الظوظررم العرراو 
 وبالترررالي ف ررري ت ررراو  الدررروره الضرررو ية للظ رررررات الر رررظية التررري ن تتظترررا بأيرررة  جيرررة فررري

ف لظررررا وج ررررة النظررررر الثانيررررة تررررر  لأل الظقدررررود ب ررررا الدرررروره الظنقولررررة  لررررى الررررور  2اإلثبررررات 
الظ تظده ظأل الظ رر الر ظي اإللكتروني ولكأل ب"رط نقل ا بوا طة ظوظم  راو ظ رت ف ون 
ت ظل ا ه الدوره توليعات  و  ال"أأل واو ظا يضفي  لي ا ودم الر ظية با تباراا دوره 

يعتبر ا ا الرل  او الراجحف ألأل الظ ررر الر رظي  روا  كراأل ورليرا  يليفي ر ف 3ولي ت لد  
 لو إلكترونيا ن تكوأل ل   جية في اإلثبات إن إ ا تد ل في  ظوظم  او .

                                  
 . 324 بد الفتاح بيوظي  جاز ف التوليا اإللكتروني الظرجا ال اب ف    1
ل اظة لبو ال  أل ظجاادف الو يط في لانوأل الظعاظ ت اإللكترونيةف روفقا أل دن الت"ريعات في فرن اف ظدر األردأل دبي الب ريأل ر  2

 القاارهف اإلثبات اإللكترونيرف دار الن ضة العربية ف – العقد اإللكتروني –الكتاب األول رالظد ل لقانوأل الظعاظ ت اإللكترونية 
 .384ف   2007

 . 47و  46   فظد ظ ظد لبو زيد ف الظرجا ال اب ظ  3
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ك ف ف نررالكترونرري الر ررظي ووجررود دررورت ا فقررطلظررا فرري  الررة فقررداأل لدررل الظ رررر اإل
يرر  لأل الظ"رري الظدرر   ركت  رأل تنظريو  1ف انتجراه األولاتجاااأل فق ياأل فري ار ه الظ رألة

ا ه الظ رألة وبالترالي لرو يظرنح ال جيرة لدروره الظ ررر الر رظي اإللكترونري ف عيرر لأل انتجراه 
ير  لأل  دو تنظيو الظ ألة ظأل طرم الظ"ري الظدرر  ل كظرة ظعينرة واري رعبتر  فري  2الثاني

 ظدنية والتجارية .ظأل لانوأل اإلثبات في الظواد ال 13ترك تنظيظ ا أل كاو الظاده 
بالتالي ن يوجد ظانا ظأل تطبي  ا ه الظراده  لرى الدروره الر رظية اإللكترونيرةف إ ظران 

 لظبدل الظ اواه بيأل الظ ررات الورلية وانلكترونية فيظا يتعل  بقبول ا و جيت ا في اإلثبات .

 : حفظ المحررات الرسمية اإللكترونيةالفرع الرابع
ظوظرررا ) ررروا  ورلررري لو إلكتروني(ي"ررركل لاظيرررة بال رررة ولرررد إأل  فرررظ الظ ررررر الر رررظي  

 نيرررت بررر  ظ تلرررم الت"رررريعاتف فنجرررد ظرررث  لأل الظ"رررري الجزا رررر  بظوجرررب لرررانوأل تنظررريو ظ نرررة 
لى  فرظ ظن  لرد للرزو الظوثر   فرظ العقرود التري ي ررارا لو ي رتلظ ا ويترو  10الظوث  في الظاده 

ا رر  الظ ضرر القضرا ي  فرظ لدرول العقرود ف كظا للزو الظ"ري الجز األر"يم التوثيقي وت ييره
 . 3وفقا للقوانيأل واألنظظة ال ارية الظفعول

إأل الظ"رررري الفرن ررري فررري بدايرررة األظرررر لرررد وضرررا إطرررارا  اظرررا ل فرررظ العقرررد اإللكترونررري 
لررررانوأل الثقررررة فرررري انلتدرررراد  ظررررأل لررررانوأل ان ررررت  ك الظ ررررتنبط ظررررأل 2-134بظوجررررب الظرررراده  

 رنوات  10ظتعالرديأل الظ تررفيأل بان تفراظ بالكتابرة  فري لجرل ف  ين تلزو ا ه الظاده الالرلظي
 .4لورو 120إبتدا ا ظأل تاريخ انعقاد العقد و إ ا تجاوزت ليظة العقد 

                                  
 . 58ف   نف  ظ ظد ظ ظد لبو زيدف الظرجا   1
 .859تاظر  ليظاأل الدظياطي ف الظرجا ال اب ف    2
 الظتضظأل تنظيو ظ نة الظ ضر القضا ي . 03-06ظأل لانوأل   2/ 14واو ظا تن   لي  درا ة الظاده  3
 .E .Chevier :conservation des contrats électroniques ,D, 2005,no 8,P. 564: لظزيد ظأل الظعلوظات لنظر 4
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ف 1كظا لأل الظوث  في فرن ا يقا  لي  نفا انلتزاو ب"ررط تروافر د اظرة ظ رتديظة وثابترة
الثراظأل  "رر يرة القررأل  لى ظ رر ر ظي ورلي درادر فري ن ا اإلط ي لى العظوو ن ي"كل 

 .ف عير لأل الظ ألة تعتبر ظعقده في ظجال الظ ررات اإللكترونيةلية ظ"كلة
ف وثانيررا وجررود ظ رراطر كبيررره يررة الررد اظات اإللكترونيررة للت ريررملون ال"ررك ظررأل  رردو لابل

ظرررأل التنرررافر القرررا و بررريأل ظ تلرررم برررراظ  ال وا ررريب وظعررردات ا وارررو ظرررا يرررلد  إلرررى درررعوبة لو 
 . 2الظ رر اإللكتروني الر ظي ا ت الة لرا ه

بررالقول لأل التقنيررات ال اليررة ن تترريح  فررظ الظ رررر الر ررظي  3اررو ظررا لد  برربعا الفقرر  
اإللكترونري إن لظررده ظ رردوده ن تررت  و ظرا ظررا يقررره القررانوأل فرري ار ا الظجررالف إن لنرر  لرريا ظررأل 

الظ ررر ظرأل نا يرة الظ تبعد  ل ا ه الظ"كلة ولكرأل ب"ررط ت ييرر العرادات فيظرا يتعلر  بجروار 
 .4و فيظا يتعل  ب"   الظودي  نده ظأل نا ية ل ر 

فظأل النا يرة التقنيرة انراك  رده  لرول لل فراظ  لرى الظ ررر الر رظي اإللكترونريف واري 
 :5أل تق يظ ا إلى ث ننف  ا الظقرره ل فظ الظ ررات اإللكترونية ويظك

ر اإللكترونررري ظرررأل لجرررل لول  رررل ارررو ان تفررراظ بالظررراده اإللكترونيرررة التررري تكررروأل الظ رررر 
 إظكانية ان تظرار بقرا ه ا ه األ يره  لى الد اظة في "كل ا األدلي.

يعتبرر ار ا ال رل ظكلفررا جردا وي ترا  إلررى  برره كبيرره لقرا تر  ألنرر   ريكوأل فري الظ ررتقبل 
 في دوره لديظة لد ن يعرف ا الكثير ف ول  ا فبأل ا ا ال ل عير ظ  و.

القرر  الدرلب للظ ررر اإللكترونري ونطبعر   لرى الرور   ثاني ال لول او القياو بن رخ
 لو  لى ظيكروفيلو.

                                  
 
1
 Ordonnance n

0
 45-2590 du 2 novembre 1948 relative au statut du notariat, J O du 3 novembre 1945 , 

p. 7160
 . 

 . 736: تاظر ظ ظد  ليظاأل الدظياطيف الظرجا ال اب ف   لظزيد ظأل التفاديل لنظر 2
 . 206 ابد فايد  بد الفتاح فايدف الظرجا ال اب ف    3

4
 J.Huet, "Le code civil et les contrats électronique", contribution à l’ouvrage pour le bicentenaire du 

code civil, université de paris II,  D. , 2004, disponible sur le site : www.jeromehuet.com , p.20 et s. 
 .208 ابد فايد  بد الفتاح فايدف الظرجا ال اب ف    :لظزيد ظأل التفاديل لنظر 5



 الباب األول: إثبات العقود اإللكترونية في ظل التطور التكنولوجي
 

132 
 

ظأل ظ ا رأل ار ا ال رل لأل يت لرب  لرى ظ"ركلة لردو الد اظرة الظ رتعظلة ف إن انر  يعراب 
  لي  لن  يفقد ظزايا الد اظة اإللكترونية كانلتداد في ا ت داو الظ ا ة . 

نرات ظرأل الد اظرة القديظرة إلرى د اظرة لظا ال ل األ ير ف و إ اده تدروير لو ن رخ البيا
 La ديثرة بطريقرة ن تظرا بوجرود الظعلوظرات وبقا  را وارو ظرا ي رظى بتقنيرة انتقرال الظعلوظرات

migration des donnés . 
د  لررى الرررعو ظررأل لأل ارر ا ال ررل يرروفر  ررده ظزايررا كبقررا  ودواو الظعلوظرراتف  إن لأل تزايرر

 لررى البيانررات ظ تظلررة عيررر ظلكرردهف  اإلطرر يف ب يررن يدرربح وتقررارب  ظليررات انتقررال البيانررات
وارررو ظرررا ي رررتلزو بالضرررروره تجعرررل فررري اإلظكررراأل الت قررر  ظرررأل ظطابقرررة لررررا ه الظ ررررر الر رررظي 

ف وارو ظرا يكفلر  التوليرا اإللكترونري ب"ركل د ا تعاده بيانات النظراو الجديردهاإللكتروني لبل وبع
 كبير .

ني يكفرل بظوجبر   فرظ الظ ررر كل  لرك لد  بالظ"رري الفرن ري إلرى وضرا نظراو لرانو   
الر ررررظي اإللكترونرررري وتجرررراوز ظ تلررررم العقبررررات الترررري ت ررررد ظررررأل ا ررررتعظال  وتررررنق  ظررررأل لوترررر  

تكررررا ظبررردل  اظرررا فررري  فرررظ  12005 -973ظرررأل الظر ررروو 1/ 28فنجرررد لأل الظررراده  فاإلثباتيرررة
ظررأل القررانوأل الظرردني الفرن رريف  1-1316الظ ررررات اإللكترونيررةف الظندررو   ليرر  فرري الظرراده 

ن ي توجب  فظ الظ ررات اإللكترونية في ظرروم تضرظأل  ر ظت ا ووضرو  ا طروال ظرده  ي
  فظ ا.

كظرررررا ينب ررررري  فرررررظ كافرررررة الظعلوظرررررات ال ادرررررة برررررالظ رر الر رررررظي ظنررررر  إن"رررررا  ف ظثرررررل 
في رردد ف 2(2فقررره  28درر  وظوادررفات  )الظرراده الظعلوظررات الترري ت ررظح بتظييررزه وت ديررد  دا 

ف ب يررن تقيررد فرري ظية الظن"ررأه  لررى د اظررة إلكترونيررةلر ررارر ا الظر رروو ظكرراأل  فررظ الظ ررررات ا
ظنررر  ل ظررة إن"رررا  ا بوا ررطة الظوثررر   Le minutier central ررجل ظركررز  للن رررخ األدررلية 

ظ ررررر العقررردف وفررري اررر ه ال الرررة ينب ررري نقرررل الظ رررررات الر رررظية اإللكترونيرررة  لرررى الفرررور إلرررى 
                                  

1
 Voir : Art 28/  1 Décret n° 2005-973. 

2
 Voir : Art 28/  2 Décret n° 2005-973 . 
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فرري  CSNلررا األ لررى للظرروثقيأل ال ررجل الظركررز  للن ررخ األدررلية ال اضررا برردوره لرلابررة الظج
 فرن ا.

كظررا لأل ارر ا الظر رروو يقررر لأل العظليررات الظتعالبررة الترري يتطلب ررا  فررظ الظ رررر الر ررظي 
ف لتنرزي ظرأل الظ ررر الر رظي (Les migrationsاإللكتروني وب ادة  ظليات انتقرال البيانرات )

 .1(5فقره  28اإللكتروني دفة األدل )الظاده 
ال الظ رررررررات الر رررررظية الفرن ررررري لرررررد   رررررو لظرررررره فررررري ظجرررررن  رررررظ جليرررررا لأل الظ"رررررري 

ف ب ين لد تجاوز لكبر ظ"ركل لرد يواجر  ار ا النروي الجديرد ظرأل الظ ررراتف وارو ظرا اإللكترونية
ف وبالترررالي فررربأل ا  رررأل  ظليرررة  فرررظ الظ رررررات الورليرررةيعررررم برررال فظ ف التررري ت تلرررم بطبيعت ررر

 الظ رر الر ظي لد لدبح لظرا ظلظو ا في فرن ا .
الظ"ري الجزا ر  إلى  فظ الظ رر اإللكتروني بدفة  اظة فري ظرادتيأل فقرط  طر تلقد 

 .ت.ت.إ التري تررن  :رت فررظ الوثيقررة الظولررا  4 .و.  والظرراده  1ظكرررر  323واظراف الظرراده 
إلكترونيا في "كل ا األدليف ويتو ت ديد الكيفيات الظتعلقة ب فظ الوثيقرة إلكترونيرا  رأل طرير  

 التنظيو.ر
فرري األ يررر إلررى ظطالبررة الظ"ررري الجزا ررر  ب ررأل لرروانيأل تعترررم ب جيررة  يونظررا يررد ارر ا 

الظ رررر الر ررظي اإللكترونرري وظعالجررة ظ تلررم الظ"رراكل الترري لررد تواج رر  فرري ال يرراه العظليررةف 
فرري الظررده الزظنيررة  وبال دررو  توضرريح كيفيررة إن"ررا  ارر ه الظ ررررات و رربل ال فرراظ  لي ررا

 الظقرره لانونا.
 
 

                                  
1 Art 28/ 5 Décret n° 2005-973  " Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment 

les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte sa nature d'original" 
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 نة المحرر العرفي اإللكتروني في اإلثبات المطلب الثاني: مكا
أل الظ"ررري الجزا ررر  لررو يعرررم الظ رررر العرفرريف  لررى  رر م الظ ررررات الر ررظية الترري إ
وفري ار ا  فف واو نفا ظا  ار  لي  الظ"ري الظدر  والفرن ي .و.  324في الظاده  رف ا 

ابررة ظ رررره بوا ررطة كتر اإلطررار يظكررأل لأل نرر كر تعريررم الفقرر  الفرن رري للظ رررر العرفرري بأنرر  :
لطررررام  رررادييأل ف بررردوأل ترررد ل ظوظرررم  ررراو يدررررم وفقرررا ل ررر ه الدرررفةف وتكررروأل ظولعرررة ظرررأل 

اري تلرك الدرادره ظرأل األفرراد دوأل لأل ر ف و رف ا بعا ظأل الفقر  الظدرر  بأن را :1ر األطرام
و رفرر  الرربعا األ ررر ف 2 ر يتررد ل فرري ت ريراررا ظوظررم  رراو لو "رر   ظكلررم ب دظررة  اظررة

العرفي او كل  قد عير ر ظي لرو يترد ل فري ت ريرره ظوظرم ب كرو وظيفتر  ف  العقدر بقول و :
يظكرأل لأل ن  رظ ظرأل  ر ل ار ه ف 3 ر ي"رترط لدر ة ت ريرر العقرد العرفري إن وارو توليعر  ون

التعريفات لأل الظ رر العرفري اري التري يقروو األفرراد بت ريرارا وتوليع را دوأل ترد ل ظوظرم لو 
 "   ظكلم ب دظة  اظة.

  ظوو يظكأل تق يو الظ ررات العرفية إلى نو يأل :  لى الع
ي ررظى بررالظ ررات العرفيررة الظعررده لاثبررات وارري ظ ررررات ل رردت ظ رربقا  :النذذوع األول
 .لتكوأل و يلة إثبات
ظ ررررات  رفيررة لررو تكررأل ظعررده وظ ررررات  رفيررة لررو تكررأل ظعررده لاثبرراتف  :النذذوع الثذذاني

ظولعرررة وبعضررر ا لرررد يكررروأل ظولعرررا كالر رررا ل ورا  ن تكررروأل ف ررري لدلرررة  ارضرررة ولكثرررر اررر ه األ
 والبرليات .

رفيررررة  لررررى ارررر ا األ رررراا  رررروم نتطررررر  فرررري الفررررري األول إلررررى  جيررررة الظ ررررررات الع
ف ثررو  ررنتطر  بعررد  لررك فرري الفررري الثرراني إلررى القيررود الرروارده  لررى اإللكترونيررة الظعررده لاثبررات

                                  
1
 Voir: J.Ghestin ,G .Goubeaux et, op cit., p. 665. 

 .101ف الظرجا ال اب  ف  أل فر توفي     2
 .261ف الظرجا ال اب  ف   ل ظد ن"أت 3
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يررة ر ررا ل البريررد اإللكترونرري ف وفرري الفررري الثالررن   ررنعال  فيرر   جترونرريالظ رررر العرفرري اإللك
 .ا تباراا ظ ررات  رفية إلكترونيةب

 الفرع األول: حجية المحرر العرفي اإللكتروني المعد لإلثبات
ولكرأل ركرزت فقرط  لرى  لاثبراتفن  ظ لأل الت"ريعات لو تعرم الظ رر العرفي الظعد 

اظررا الكتابررة  ل ا ررييألف"ررروط درر ة ارر ا النرروي ظررأل الظ رررراتف ويظكررأل ت ديررداا فرري "رررطيأل 
فررررري الظ ررررررر العرفررررري ظتررررروافره والتوليررررراف وبالترررررالي يجرررررب الت رررررالل ارررررل تتررررروفر اررررر ه ال"رررررروط 

اإللكترونرري الظعررد لاثبررات؟ لو لأل ا ررت م الد اظررة برريأل الظ رررر العرفرري الررورلي واإللكترونرري 
  وم يلثر  لى توافر ا ه ال"روط ؟
ظ رررات العرفيرة اإللكترونيرة ر  لأل توافر الكتابة في الل ي لى العظوو ظأل   ل درا ت

فري  1 لرى الررعو ظرأل  لرك فقرد "ركك بعرا الفقر ف ا بردي يا و"ررطا ضرروريا لوجودارايعتبر لظر 
ضررروره ترروافر الكتابررة ك"رررط لدرر ة الظ رررر العرفرريف ب يررن ا تبررروا لأل التوليررا يعتبررر كافيررا 

برررة ت"رررك  ترررر   ررر م  لرررك تأ ي رررا  لرررى لأل الكتا 2لدررر ة اررر ا الظ رررررف بينظرررا عالبيرررة الفقررر 
  ندرا جواريا لوجود الظ رر العرفي.

الظقدرود بالكتابرة  ظوظرا لدرر ة الظ ررر العرفري  اري الكتابررة التري يندرب ظضررظون ا 
 لررى الوالعررة الظررراد إثبات رراف ون ي"ررترط فرري ارر ه ال الررة لأل تكرروأل لررد كتبررت بالل ررة العربيررة لو 

 .3ة الكاتبة لو عيرااب يراا وي تو  في طريقة ت ليل ا لأل تكوأل ب ط اليد لو اآلل

                                  
وظا  176و  بد الرزا  ل ظد ال ن ور  ف الظرجا ال اب ف    261: ل ظد ن"أتف الظرجا ال اب  ف   لظزيد ظأل التفاديل راجا 1

 بعداا.
و  بد  410ف  1996 كاو انلتزاو واإلثباتف ظن"أه الظعارم اإل كندريةف : ج ل  لي العدو ف لدول للنظر  لى  بيل الظثال 2

 .121ف   1984العزيز  الظر ي  ظود ف ظبادإل اإلثبات في الظواد الظدنية والتجارية ردرا ة ظقارنةرف دوأل دار ن"رف 
 .325 بد الفتاح بيوظي  جاز ف الظرجا ال اب ف    3
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عيررر لأل الكتابررة يجررب لأل تكرروأل ب"رركل إلكترونرري فرري  الررة الظ رررر العرفرري اإللكترونرري 
الظقدررررود بالكتابررررة ف بررررة ب ررررط اليررررد لو باآللررررة الكاتبررررةون يظكررررأل لأل نتدررررور لأل تررررتو ارررر ه الكتا

اإللكترونيررة فرري ارر ه ال الررة ارري تلررك الكتابررة الترري الظندررو   لي ررا فرري ظ تلررم الت"ررريعات 
 كالقانوأل الظدني الجزا ر  والفرن ي ولانوأل التوليا اإللكتروني الظدر .

إضررافة إلررى  لررك فبنرر  ي"ررترط التوليررا  لررى الظ ررررات العرفيررة الظعررده لاثبررات ون ليظررة 
بدرظة األدربا ل  ه الظ رررات دوأل توليرا األطررام  لي راف ون ي رو "ركل التوليرا  روا  كراأل ب

يوضررا ارر ا التوليررا فرري ل ررر الظ رررر العرفرري ف ويجرروز فرري  ف و رراده ظررالو اإلظضررا  لو ال ررتو
 . 1بعا ال انت التوليا  لى بياا

لظرا التوليررا فرري الظ ررررات العرفيررة اإللكترونيررة ن يررتو إن بررالتوليا اإللكترونرريف ون  ررظ 
فررري اررر ا الظجرررال لأل ظعظرررو الت"رررريعات لرررد ظن رررت للظ ررررر العرفررري اإللكترونررري نفرررا  جيرررة 

الورلي ظتى كاأل ظ توفي ل"رط التوليرا اإللكترونريف وي"رترط فري ار ا التوليرا الظ رر العرفي 
 .2لأل يكوأل ظلظنا

عيررر لأل دور ظررزود ال رردظات فرري ظجررال الظ ررررات العرفيررة اإللكترونيررة يندررب ل رراا 
 لى تأكيد ن بة التوليا إلى ظولع  دوأل التأكد ظرأل در ة الظعلوظرات الروارده فري الظ رررف ون 

اإللكتروني نف   بل يضظأل فقرط در ة الع لرة ظرا بريأل الظفراتيح العاظرة  يضظأل د ة التوليا
 .3واوية دا ب الظفاتيح 

يترترب  لرى اكت رراب الظ ررر العرفري اإللكترونرري نفرا  جيرة الظ رررر العرفري الررورلي  
 لأل ندر   ظأل  جانبيأل  لى الن و التالي : 

 

                                  
 وظا يلي ا . 179بياا لنظر:  بد الرزا  ل ظد ال ن ور ف الظرجا ال اب ف    لظزيد ظأل التفاديل  ول التوليا  لى 1
 . الباب الثاني ظأل ا ه الر الة : لظزيد ظأل التفاديل  ول  جية التوليا اإللكتروني  ظوظا والتوليا اإللكتروني الظلظأل لنظر 2

3
 A. Tailliez, Thèse prèc., p. 278. 
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 لكتروني من حيث صدوره ممن وقعه أوال : حجية المحرر العرفي اإل 
ي ضرررا الظ ررررر العرفررري اإللكترونررري لرررنفا ل كررراو الظ ررررر العرفررري الرررورلي ظرررأل  يرررن 
ددوره ظظأل ولع ف وبالتالي يجب  لينا الرجوي إلى ل كراو القرانوأل الظردني الجزا رر  والفرن ري 

العقررد  تررن  درررا ة  لررى لأل 1 .و.  327ظررث  لأل الظرراده  دولررانوأل اإلثبررات الظدررر ف فنجرر
لرو ينكرر دررا ة ظرا  ظرا إدربع العرفي يعتبر دادرا ظظا كتب  لو ولع  لو وضرا  لير  بدرظة 

ف لظرا ورثتر  لو  لفر  فر  يطلرب ظرن و اإلنكرار ويكفري لأل ي لفروا يظينرا برأن و ن او ظن وب إلي 
 يعلظوأل لأل ال ط لو اإلظضا  او لظأل تلقوا ظن  ا ا ال  .

العليررا فرري الجزا ررر بقررول و: ''...وكرراأل ظررأل الظقرررر وارو ظررا للررره درررا ة لضرراه الظ كظررة 
ليضا لأل العقرد العرفري يعتبرر درادرا ظظرأل ولعر  ظرا لرو ينكرر دررا ة ظرا ارو ظن روب إلير  ظرأل 

   2 ط لو إظضا  فبأل القضا  بظا ي الم ل كاو ا ا الظبدل ظنعدو األ اا القانوني.''
يأ ر  بر   برأأل القاضري يلرزو ن الظ كظرة إلرى العرفري الظ ررر تقرديو ظجررد فربأل لر لك

 يلجرأ لأل فيكفري بر ف براإللرار ظعلقة  ي جت إأل بل ولع ف ظظأل بالفعل ودادرا د ي ا يعتبرهو 
 إثبرات بعرب  يلقري  ترى درا ةف توليع  لو  ط  ببنكار  لبي ظولم ات ا  إلى األ ير ا ا

 3.بالظ رر الظتظ ك  ات   لى د ت 
ال ررط ألأل  إنكررارعيررر لنرر  فرري ظجررال الظ رررر العرفرري اإللكترونرري ن يظكررأل لأل نتدررور 

ال ررط فرري ارر ه ال الررة ن يكرروأل باليررد بررل يكرروأل بوا ررطة ج رراز الكظبيرروترف وبالتررالي فرربأل إنكررار 
فرري ف فرري الظ رررر العرفرري اإللكترونرريال"رر   يقتدررر فقررط  لررى توليعرر  اإللكترونرري الظوجررود 

                                  
 ظأل القانوأل الظدني الفرن ي . 1324ف 1323ف  1322ظأل لانوأل اإلثبات والظواد  14ده يقابل  في الت"ريا الظدر  الظا 1
ف ظأ و  101ف    1989ف 3ف  دد 1985جواأل  29ف الظجلة القضا ية ف ال رفة التجارية والب ريةف دادر بتاريخ 36137لرار رلو  2

 .187 أل  جظال  اياف الظرجا ال اب ف   
  . 54ال اب ف   ظو ى الزيأل لرومف الظرجا  3
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للدرررررا ب التوليرررررا اإللكترونررررري لأل يطعرررررأل فررررري  جيرررررة اررررر ا الظ ررررررر جظيرررررا األ ررررروال يظكرررررأل 
 .1بالتزوير

كظررا يكرروأل الظ رررر العرفرري اإللكترونرري  جررة كرر لك  لررى ال لررم ال ررا  لو الرردا أل إن 
لنرر  ن يجرروز ل ررو إنكررار التوليررا فرري ارر ه ال الررة ألأل التوليررا لررو يدرردر ظررن وف و إثبررات  رردو 

الدفا بأنر  لرو يعلرو بدردور التوليرا  ل الج الةف ددور الظ رر ظظأل ولع    أل طري  الدفا ب
 ظأل ال"   الظن وب إلي  التوليا اإللكتروني.

 ثانيا : حجية المحرر العرفي اإللكتروني بالنسبة للغير 
لظا بالن بة ل جية الظ رر العرفي  ظوظرا اتجراه ال يرر ن يكروأل إن فري  الرة اكت راب  

و ررددت اررر ه الظررراده  رررانت  2 .و.  328ظررراده ليررر  الالظ رررر تاري رررا ثابترررا وارررو ظررا ترررن   
 اي : الثابتف واكت اب الظ رر العرفي التاريخ 

ظررأل يرروو ف ضررظون  فري  قررد ل ررر  ررره ظوظررم  راو ظررأل يرروو ثبروت ظف ظرأل يرروو ت رجيل 
ظأل يوو وفاه ل د ال يأل ل و  لرى العقرد  رط ف ول يرا أ"ير  لي   لى يد ضابط  او ظ ت الت

 لو إظضا  .
الظدر   الة  اظ رة إل طرا  الظ ررر العرفري تراريخ ثابرت واري ظرأل الظ"ري  ولضام

 يوو ولوي ل   ادن ل ر يكوأل لاطعا في لأل الظ رر لد ددر لبل ولو  .
زياده  لرى  لرك لرو يجعرل ار ه ال رانت  لرى  ربيل ال درر ألنر  لورد فري ل رر الظراده 

  باره تت ا أل  طريقة يدبح ظع ا للظ رر تاري ا ظقطو ا ب  .
 

                                  
 .193 بد الرزا  ل ظد ال ن ور ف الظرجا ال اب ف    1
 ظأل القانوأل الظدني الفرن ي. 1328ظأل لانوأل اإلثبات الظدر  و الظاده  15اده يقابل ا الظ 2
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إلى  دو األ    بال الة األولى ال ادة بالقيرد فري ال رجل وال الرة    1عا الفق ير  ب
الثانيررررة بتأ"ررررير الظوظررررم الظ ررررت   لررررى الظ رررررر فرررري إلرررررار ترررراريخ ثابررررت للظ رررررر العرفرررري 

 اإللكتروني .
ال ادل في ظجرال الظ رررات اإللكترونيرة ي رظح للدولرة لون  التكنولوجيلأل التطور  إن

ف كظررا يظكررأل يرر  الظ ررررات العرفيررة اإللكترونيررة ررا  ترردوأل وت ررجل  ف إن"ررا   ررجل إلكترونرري
للظوظم العراو فري إطرار ال كوظرة اإللكترونيرة لأل يل"رر  لرى الظ ررر اإللكترونري  رأل طرير  

  التوليا والتأ"ير  لي  ب"كل إلكتروني .
 خ ثابرت للظ ررر العرفريلظا بالن بة  لبقية ال انت فيظكأل لأل ن تعيأل ب ا إل طا  تراري

ف فيظكأل ظث  إثبات ظضظوأل ظ رر  رفي إلكترونري فري ظ ررر ل رر ثابرت التراريخ اإللكتروني
 وا  كاأل ظ ررا ورليا لو إلكترونياف لو وفاه ل د الظتعالديأل ال   ولا إلكترونيرا  لرى الظ ررر 
العرفرري اإللكترونرريف لو ظررأل يرروو ولرروي ل   ررادن ل ررر يكرروأل لاطعررا فرري لأل الظ رررر لررد درردر 

 لبل ولو  .
 تى نطب  القوا د العاظة في ظجرال التراريخ الثابرت  لرى الظ ررر اإللكترونري العرفريف 

 يجب التظييز بيأل  التيأل:
إ ا كررراأل كرررل األطررررام الظتعالرررده يظتلرررك توليعرررا إلكترونيرررا ب ررريطاف فبنررر   :األولرررى ال الرررة

يظكررأل لرر  لأل يجعررل للظ رررر العرفرري اإللكترونرري تاري ررا ثابتررا  ررأل طريرر  ال ررانت الظندررو  
 ظأل القانوأل الظدني الجزا ر . 328 لي ا في الظاده 

ظتقردظا فر   اجررة كرل األطرررام تظتلرك توليعرا إلكترونيرا  لوإ ا كراأل ل رد  :الثانيرة ال الرة
لى"رر ا  الظولعررة ان ررتعانة ب رر ه ال ررانت  تررى يكت ررب الظ رررر العرفرري تاري ررا ثابترراف ألأل 

لر  ال جيرة الكاظلرة فري  -كظا  نر  ن قرا–التوليا اإللكتروني الظتقدو في الظ رر اإللكتروني 

                                  
 .559 اظح  بد الوا د الت اظيف الظرجا ال اب ف    1
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تقردو ال را  اإلثبات ويقا  لى ال ير في ا ه ال الة إثبات  دو د ة التوليا اإللكترونري الظ
 بالظولا.

يظكررأل  ررل إ"رركالية الترراريخ الثابررت للظ رررر العرفرري اإللكترونرري ظررأل  رر ل الج ررة الترري 
ظرأل ال   رة التنفي يرة لقرانوأل التوليرا اإللكترونري  8ف فبن ا تلتزو وفقا للظاده ظ الظ ررتقوو ب ف

ب"رأأل التوليعرات  األوروبيرةالظدر  بت ديد تاريخ إن"ا  الظ رر اإللكترونيف كظرا لأل التعليظرة 
لد فرضت  لى ظزود ال دظات لأل ي ر   لرى لأل يكروأل تراريخ و را ة إدردار  1اإللكترونية

ل ا  ال" اده يظكأل ت ديداا بدلةف واو ظا اتبع  ك لك الظ"ري الفرن ي بظوجب  الظراده   6/2وا 
ضرت ظأل القانوأل الظردني والظتعلر  برالتوليا اإللكترونري التري فر  4-1316ب"أأل تطبي  الظاده 

 لررى ظررزود ال رردظات لأل ي ررر   لررى الت ديررد الرردلي  لترراريخ وولررت ت ررليو "رر اده التدرردي  
ل ا  ا.   وا 

يقرررردو  دظررررة البدرررررظة الزظنيررررة للظ ررررررر  لألزيرررراده  لررررى  لرررررك  يلتررررزو ظررررزود ال ررررردظات 
فت ررظح ارر ه التقنيررة بت ررجيل ولررت وترراريخ إن"ررا   "l’horodotage "اإللكترونرري لو ظررا يعرررم 

ف ن"ررا  وتثبيررت التوليررا اإللكترونرريلعرفرري اإللكترونرريف وليضررا ولررت وترراريخ إالكتابررة والظ رررر ا
طيرررات إثبرررات وجررود بعرررا الظعوت ررعى اررر ه التقنيررة إلرررى ت قيرر  العديرررد ظررأل األاررردام وظن رراف 

تقررديو لنظظررة لتوليررا اإللكترونرريف التدرردي   لررى  ررا ة وترراريخ اانط لررا ظررأل الترراريخ الظلكرردف 
 .2التد ل في إجرا ات التوثي  واألر"فة الظلظنةبالودولف إ"عار ر ا ل ظداد   لي ا ظا  

ا"ررترط كرر لك لأل تررتو تقنيررة البدررظة الزظنيررة برربجرا ات ظوثررو  في ررا ف ظررا  3بعررا الفقرر 
 األظاأل في ا ا الظجال .توافر كل ضظانات 

 

                                  
1
 Directive 1999 /93 du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures 

électronique Annexe II,C. 
2
 A. Taalliez , thèse préc,p. 261. 

3
 E. Joly- passant :op.cit., p. 400 . 
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 ة على المحرر العرفي اإللكتروني الفرع الثاني: القيود الوارد
ف و لرررى اررر ا لرررنفا ليرررود الظ ررررر العرفررري الرررورلي العرفررريي ضرررا الظ ررررر اإللكترونررري 

األ ررراا  رررنعال  لون القيرررود الررروارده  لرررى الظ ررررر العرفررري  ظوظرررا ف ثرررو ثانيرررا  رررنعال  ظرررد  
  لى الظ رر العرفي اإللكتروني . انطبا  ا ه القيود

 أوال : القيود الواردة على المحرر العرفي عموما 
 يظكأل  در ا ه القيود الوارده  لى الظ رر العرفي الورلي في ليديأل اظا : 

ف اررو  رردو وجررود  يررب ظرراد  ظررلثر جررد فرري الظ رررر الر ررظي والعرفرري ظعرراليررد  رراو يو 
 كالك"ط لو الظ و لو الت "يرف ظظا يجيز للقاضي لأل ينق  لو ي قط ليظة الظ رر في 

 الظدر . وأل اإلثباتظأل لان 28 لي  الظاده اإلثبات وفقا لظا تن  
لأل الظ"ري الجزا ر  لو ي كر ا ا القيد في الظ ررات العرفية واكتفى فقط بر كره  ن  ظ

ظرررأل لرررانوأل التوثيررر   لرررى ظرررا  1 - 27فررري الظ رررررات الر رررظية  التوثيقيرررة  يرررن ترررن  الظررراده 
ا ف لظرريجب لأل ن تتضظأل العقود ل  ت وير لو كتابة بيأل األ رطر لو إضرافة كلظرات   ر :يلي

 في الفقره ظأل نفا الظاده فقد للر بضروره بط أل الكلظات الظ وره لو الظضافة.
تكررروأل رعيرررر لنررر   فرررم ظرررأل  كرررو الررربط أل فررري الفقرررره الثالثرررة ظرررأل نفرررا الظررراده بقولررر  :

الكلظرررات الظ"رررطوبة عيرررر الظتنرررازي فررري  ررردداا ظكتوبرررة ب"ررركل ن ي"ررروب  ل  "رررك لو التبرررراا 
 . رويداد   لي ا في ل ر العقد 

اك ليررد ثرراني  ررا  بررالظ ررات العرفيررة فقررط واررو  رردو إنكررار ال دررو الرر   تن ررب وانرر
يعتبرررر ر بقول رررا : 1 .و.  327ه إليررر  لو بالج الرررة ظرررأل وارثررر  لو  لفررر   وارررو ظرررا لوردتررر  الظررراد

ظرا لرو ينكرر دررا ة ظرا  إدربع العقد العرفي دادرا ظظأل كتب  لو ولع  لو وضا  لي  بدرظة 
و  لفر  فر  يطلرب ظرن و اإلنكرار ويكفري لأل ي لفروا يظينرا برأن و ن او ظن وب إلي ف لظرا ورثتر  ل

                                  
 ظأل لانوأل اإلثبات الظدر  . 14. والظاده 1322،1323،1324ويقابل ا في التقنيأل الظدني الفرن ي الظواد  1
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ف وارررو ظرررا يقابل رررا ر يعلظررروأل لأل ال رررط لو اإلظضرررا  لو البدرررظة ارررو لظرررأل تلقررروا ظنررر  اررر ا ال ررر 
 ظأل القانوأل الظدني الفرن ي. 1323الظاده 

 رردو ت ررليو ال دررو بدرر ة ظررا اررو ظن رروب إليرر  فرري ل  ظ رررر ر اررو: ظوظررا  اإلنكررار
ف وبالترالي فربأل اإلنكرار يندرب ريقدظ   دظ  األ ر فري الرد و  بودرف  دلري  لاثبرات رفي 

ف كظررا لأل الظ رررر العرفرري ظررأل الظ ررررات الر ررظيةفقررط  لررى الظ ررررات العرفيررة دوأل لأل ت"ررظل 
ف ي"رركل كأدررل   جررة  .و.   327ت الظدررر  والظرراده ظررأل لررانوأل اإلثبررا 14 رر ل الظرراده 

ف إنكرار ال"ر   الظن روب إلير  الظ رررية تبقى ظعلقرة بعردو  لى ظأل لددره إن لأل ا ه ال ج
 قل إلى ال"   الظتظ ك بالظ رر.وفي  ال إنكاره فبأل  ب  اإلثبات ينت

ك لك ي"ترط لأل يكوأل اإلنكار دري ا ظأل طرم ال"   ال   تن رب إلير  الكتابرة لو 
درررا ة لو  ف لظررا  رردو إنكررار ال"رر  أل يطلررب إ الررة الورلررة  لررى الت قيرر ف و لررك بررأليرراالتو 

ف إن  رأل ل  لأل يعود بعد  لرك إلرى اإلنكرار  كوت  ا تبر الظ رر العرفي دادرا ظن  ون يجوز
 التوليرا  لرى لو ال رط  لرى إظرا يررد لرد العرفري الظ ررر إنكرار ف ولأل 1طري  الطعأل بالتزوير

 .2ظعا كلي ظا  لى لو
رنررررة بررررالظ رر ظررررأل  رررر ل ارررر ا القيررررد يتضررررح لنررررا جليررررا لأل الظ رررررر العرفرررري )الورلي(ظقا

ف فررربأل لرينرررة دررر ت  تعتبرررر ظللترررة ظررراداو لرررو يرررتو ن يتظترررا بقررردر كبيرررر ظرررأل ان رررتقرارالر رررظي 
 .3ف لو بالج الة ظأل وارث  لو  لف  ظأل طرم ال دو ال   تن ب إلي  إنكاراا

 
 
 

                                  
 .189و188 بد الرزا  ل ظد ال ن ور ف الظرجا ال اب ف    1
  .59ظو ى الزيأل لرومف الظرجا ال اب ف    2
 .785تاظر  ليظاأل الدظياطيف الظرجا ال اب ف    3
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 ه القيود على المحرر العرفي اإللكترونيذثانيا: مدى انطباق ه
لظرررا الظ ررررر العرفررري اإللكترونررري وتطبيقرررا لظبررردل الظ ررراواه بينررر  وبررريأل  الظ ررررر العرفررري 

القيررررداأل ظررررا ظرا رررراه الطبيعررررة ال ادررررة للظ رررررر العرفرررري  ارررر األالررررورليف فبنرررر   رررريطب   ليرررر  
   .في نقطيتيأل إتبا ااإللكترونيف واو ظا  ندر   

 : عدم وجود كشط أو تحشير في المحرر العرفي اإللكتروني-1
فرري  ررال وجررود ك"ررط لو ت "ررير فرري الظ رررر العرفرري  إ"رركالالعظرروو ن يثررور ل    لررى

ف فرربأل القاضرري يلعررب  دور كبيررر فرري تقرردير ليظررة ارر ا الظ رررر  ادررة إ ا وجرردت فيرر  الررورلي
ف إن لأل ارر ا القررول ن ي ررتقيو ظررا الظ ررررات ل ررر الظ رررر لو فرري بعررا التعرردي ت توليررا فرري

العظلري يبررز لنرا لنر  ن يظكرأل ظ  ظرة الك"رط والت "رير فري  العرفية اإللكترونيرة ف ألأل الوالرا
 18الظ ررررات العرفيررة اإللكترونيررة ف وارر ا ظررا لد  بالظ"ررري الظدررر  للتررد ل بظوجررب الظرراده 

ظرأل ال   ررة التنفي يررة لقرانوأل التوليررا اإللكترونرري   8) ( ظرأل لررانوأل التوليرا اإللكترونرري والظرراده 
كتروني  أل ل  تعديل لرد يقرا فري الظ رررف وارو ظرا تبنراه   ين ا"ترط  لأل يك"م التوليا اإلل
الترري )الظل ررى ( 162-07ظكرررر ظررأل الظر رروو التنفيرر    3كرر لك الظ"ررري الجزا ررر  فرري الظرراده 

تن  في تعريف ا للتوليا اإللكتروني بأن  :ر او توليا إلكتروني يفري بالظتطلبرات التاليرة : ... 
 ف”يل ن   للفعل لاب  للك"رم  نر كوأل كل تعديضظأل ظا الفعل الظرتبط ب  دلة ب ين ي –

الظتعلرررررر  بالقوا ررررررد العاظررررررة للتوليررررررا والتدرررررردي   04-15ونرررررر   ليرررررر  كرررررر لك فرررررري القررررررانوأل 
لأل يكروأل ظرتبطررا بالبيانرات ال ادرة بر ف ب يرن يظكررأل  –بقولر :ر...  7اإللكتررونييأل فري الظراده 

لك الظ"رري الفرن ري فري الظراده وارو ظرا تبنراه كر  الك"م  أل الت ييرات ال  قة ب  ه البيانات.ر
تظا"رريا ظررا توجي ررات التعليظررة األوروبيررة  2001ظررارا  30الظر رروو الدررادر فرري  األولررى ظررأل

 .1للتوليعات اإللكترونيةالعاو  اإلطارب"أأل 

                                  
 .ر: الباب الثاني ظأل ا ه الر الة لظزيد ظأل ال"رح لنظ 1
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بالتررررالي يتضررررح لنررررا جليررررا لأل الطبيعررررة ال ادررررة للظ رررررر اإللكترونرررري  ظوظررررا والظ رررررر 
اضي بتطبير  ظرا ورد فري القوا رد ب درو  إنكرار العرفي اإللكتروني  دوداف ن ي ظح للق

التوليرررا اإللكترونررري إلبرررراز ارررل  ب ليرررةالظ رررررات العرفيرررة برررل يجرررب ان رررتعانة فررري اررر ه ال الرررة 
 الظ رر العرفي اإللكتروني لد تعرا للتعديل لو الت ريم .

لت ديررررد اررررل ولررررا  اآللرررريكظرررا يظكررررأل للقاضرررري ان ررررتعانة بررررال برا  فرررري ظجرررال اإل رررر و 
 ظ تو  الظ رر العرفي اإللكتروني لو لو يقا ا ا الت ريم .ت ريم ل

 : ة للورثةالخصم للمحرر العرفي اإللكتروني أو الجهال إنكارعدم -2
الظ رررررات العرفيرررة اإللكترونيرررة لأل الظ"رررري  إنكرررار رررن  ظ ظرررأل  ررر ل درا رررة إ"ررركالية 

الفرن رري لررد نظظ ررا ب"رركل دليرر ف لظررا الظ"ررري الظدررر  فقررد للررر فقررط ظبرردل  اظررا  يررن ل ال ررا 
كظرررا لأل الظ"رررري الفرن ررري  ف ولرررو يعررال  الظ"رررري الجزا رررر  اررر ه اإل"رركاليةف لررى لرررانوأل اإلثبرررات

الرررررورلي -العرفررررري   لرررررى الظ ررررررر آ رررررراألانفررررررد  رررررأل عيرررررره ظرررررأل الظ"رررررر يأل ببضرررررافة ليرررررداأل 
 .كوأل ل  ال جية في اإلثبات ظوظا  تى ت -واإللكتروني
لقررد  ررال  الظ"ررري  : المحذذررات العرفيذذة اإللكترونيذذة فذذي القذذانون الفرنسذذي إنكذذار -أ

الفرن ررري  الرررة إنكرررار الظ رررررات العرفيرررة اإللكترونيرررة فررري لرررانوأل اإلجررررا ات الظدنيرررة الجديررردف 
ف ب رردم تطويررا 1لظعرردل لرربعا ل كرراو ارر ا القررانوأل ا 2002 -1436الظنبثقررة  ررأل الظر رروو 

 القوا د ال ادة بت قي  ال طوط  تى تت  و ظا الظ ررات اإللكترونية العرفية .
ظرررأل  1324ن  رررظ لون لأل الظ"رررري الفرن ررري لرررد وضرررا ظبررردل  اظرررا ظرررأل   ررر ل الظررراده 

لو  -ا   الظ رررر  طرر  لو إظضرر إنكررارالقررانوأل الظرردني الترري بظوجب ررا ظررنح للقاضرري فرري  ررال 
ف لأل يرأظر بات را  إجررا ات الت قير  لضرا يا ظرا ظرا راه -الدفا بالج الة ظأل الورثة لو ال لم 

القوا ررد الظتعلقررة برربجرا ات ت قيرر  ال طرروط الظندررو   لي ررا فرري لررانوأل اإلجرررا ات الظدنيررة 

                                  
1
  Décret n

o
 2002 -1436 du 3 décembre 2002, code de procédure civil. 
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لو يكتفي ب لك بل وضا ندودا لانونية  ادة ظتعلقة ببنكرار الظ رررات العرفيرة ف و 1الجديد 
 .الجديد وظا يلي ا ظأل لانوأل اإلجرا ات الظدنية 287اإللكترونية وبال دو  الظواد 

ظرررأل ي رررت   ليررر  بكتابرررة لو توليرررا  إنكرررارفقرررره ثانيرررة ت"رررير لنررر  فررري  الرررة  287فالظررراده 
إلكترونييأل ظن وب إلي  يقا  لى  ات  القاضي ظ ظة الت ق  ظأل توافر "رروط در ة الكتابرة 

ظرررأل القرررانوأل  4-1316و1-1316ظندرررو   لي ظرررا فررري الظرررادتيأل لو التوليرررا اإللكترونررري ال
 الظدني .

 ظ ألة ظأل يت ظل  ب  اإلثبات في ا ه ال الة ؟ ظاده لد لعفل إن لأل ن  ال
في ا ا الددد يجب اإل"اره لون إلرى لأل  الظ ررر اإللكترونري   ترى تكروأل لر  ال جيرة 
يجررب  لأل يلبرري بعررا ال"ررروط الظتعلقررة بظوثوليررة التوليررا اإللكترونرريف واررو ظررا جعررل الظ"ررري 
الفرن رري يفترررا ظوثوليررة و رريلة التوليررا الظ ررت دظة فرري الظ رررر اإللكترونرريف واررو ظررا يررلد  

 لررى  ررات  ظررأل ينكررر ن رربة الظ رررر اإللكترونرري لرر  ف بينظررا يقررا  لررى إلررى نقررل  ررب  اإلثبررات 
 .2 ات  الظتظ ك ب  إثبات توافر ال"روط ال زظة لد ة  لك الظ رر 

ظرررأل لررانوأل اإلجررررا ات الظدنيرررة الجديرررد تقرررر برررأأل  1-288زيرراده  لرررى  لرررك فررربأل الظررراده 
 ند إدردار  كظر  لأل يبررز  ف وبالتالي  لى القاضييةالتوليا اإللكتروني يتظتا بقرينة الظوثول

وجرررود  نادرررر تبررررر للرررب اررر ه القرينرررةف وفررري اررر ه ال الرررة  لرررى ظرررأل ينكرررر الظ ررررر العرفررري 
اإللكترونيرررة الظ"رررظول بتوليعررر  اإللكترونررري الظرررلظأل لأل يقررردو الررردليل  لرررى  ررردو ظوثوليرررة و ررريلة 

 التوليا التي تبرر للب ا ه القرينة ون يكتفي باإلنكار. 
دو ظوثوليررة ا اإللكترونري الظررلظأل يظكررأل لرر  لأل يبرراأل  لررى  ررن  رظ لأل دررا ب التوليرر

دير الو ررررا ل الترررري يقرررردظ ا ف وتكرررروأل للقاضرررري ال ررررلطة الكاظلررررة فرررري تقررررتوليعرررر  بكافررررة الو ررررا ل
ف إن لنررر  ظرررأل النا يرررة العظليرررة فبنررر  ظرررأل الدرررعب جررردا فررري إطرررار ظناز رررات العقرررود األطررررام

                                  
1
 J –p. Saillard, La réforme du droit de la preuve et les nouvelles technologie : position de la CCI de 

paris, rapport présenté par D.moreno JCP,éd N, n
o
5,3février 20000,p 149-150 . 

 .816تاظر  ليظاأل الدظياطي ف الظرجا ال اب ف    2
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  ع  اإللكتروني لرد تعررا لل ررلة لو ن تردااإللكترونية لأل يثبت الظولا إلكترونيا ظأل لأل تولي
ف  ادرررة إ ا كررراأل اررر ا التوليرررا يعتظرررد  لرررى ظنظوظرررة إن"رررا  توليرررا إلكترونررري ظرررلظأل ظرررأل ال يرررر

 .و لى " اده تددي  ظلالة 
 لررى ل   ررال يظكررأل لأل ن ررتنت  لأل الظ"ررري الفرن رري لررد لترراح لل"رر   إنكررار توليعرر  

ف إن لنر  يجررب التظييررز فري ارر ه ال الررة اإللكترونرريوي  لررى الظ ررر العرفرري اإللكترونري الظوضرر
ظررا برريأل التوليررا اإللكترونرري الظررلظأل وال يررر ظررلظألف ففرري ال الررة األولررى ظررأل الدررعب جرردا لأل 
يبرررراأل ال"ررر    لرررى  ررردو ظوثوليرررة التوليرررا اإللكترونررري الظرررلظأل لظرررا فررري ال الرررة الثانيرررة فررربأل 

 وثولية توليع  اإللكتروني .الظجال يبقى وا عا للظولا لأل يبراأل للقاضي  لى  دو ظ
الرر   يقررر بررأأل لرينررة درر ة التوليررا اإللكترونرري ب رريطة  1بعررا الفقرر  ون ن"رراطر رل 

يظكررأل إثبررات  ك رر ا كولرروي تبررديل لو ت ريررم فرري الظ رررر اإللكترونرري لو لأل "رر اده التدرردي  
 .الج ة عير ظر دة لألعير د ي ة لو 

لقررد للررر  :شذذريع المصذذر  والجفاتذذر إنكذذار المحذذررات العرفيذذة اإللكترونيذذة فذذي الت -ب
ظأل لانوأل التوليا اإللكترونريف وارو  إظكانيرة إثبرات  17الظ"ري الظدر  ظبدل  اظا في الظاده 

و لررك بررالرجوي إلررى لررانوأل اإلثبررات إ ا لررو  -الر ررظية والعرفيررة – رردو درر ة الظ ررررات  ظوظررا 
ان ررتعانة فرري ارر ه ال الررة ف وبررالتي يظكررأل 2توجررد ندررو  فرري ارر ا القررانوأل لو ن  ترر  التنفي يررة

 باإلنكار كو يلة إثبات  دو د ة الظ ررات اإللكترونية .
الظتعلقرررة ببثبرررات دررر ة  59إلرررى  28برررالرجوي  لندرررو  لرررانوأل اإلثبرررات ظرررأل الظرررواد 

الظ رراتف فبأل بعرا ل كاظ را ن تتعرارا ظرا الطبيعرة ال ادرة للظ رررات اإللكترونيرة التري 

                                  
 .285ف الظرجا ال اب ف   يو م ل ظد النوافلة 1
ظأل لانوأل التوليا اإللكتروني  لى :رت ر  في "أأل إثبات د ة الظ ررات انلكترونية الر ظية والعرفية والتوليا  17الظاده  تن  2

في لانوأل  اإللكتروني والكتابة اإللكترونيةف فيظا لو يرد ب"أن  ن  في ا ا القانوأل لو في ن  ت  التنفي ية األ كاو الظندو   لي ا
 اإلثبات في الظواد الظدنية والتجارية ر
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ظرأل لرانوأل اإلثبرات التري ترن  ال كرو  43الظراده  لظثلت راظرأل ف و 1ي لب  لي ا الطرابا ال ظراد 
 لرى ظررأل لنكرر الظ رررر ب راظرة فرري  الرة ال كررو بدر ة الظ ررررف عيرر لأل الكثيررر ظرأل األ كرراو 

ال ظاديرررررة للظ رررررررات  الررررروارده فررررري لرررررانوأل اإلثبرررررات تتعرررررارا بدرررررفة واضررررر ة ظرررررا الطبيعرررررة
 .اإللكترونية

دررة باإلنكررار الرروارده فرري لررانوأل اإلثبررات  تطبيرر  اإل كرراو ال ا إظكانيررةظررأل ل ررباب  رردو 
 لرررى الظ ررررر اإللكترونرررريف ارررو لأل اإلثبرررات اإللكترونرررري لرررو يكرررأل ظطرو ررررا لثنرررا  وضرررا ارررر ا 
القررانوألف وبالتررالي فرربأل ل كاظرر  تتنا ررب فقررط ظررا الظ ررررات الورليررة دوأل لأل ت"ررظل الظ ررررات 

وا  تعلر  األظرر برال ط لو ال طوط  ر بظضاااهاإللكترونية ف وظأل لظثلة  لك األ كاو الظتعلقة 
إلررى القررول  3.ف و لررك ظررا لد  برربعا الفقرر  2اإلظضررا  لو ال ررتو لو التوليررا لو بدررظة األدرربا

بأن  كاأل يفترا في  الظ"ري الظدر  لأل يضيم  باره في ل ر الظراده يكروأل ندر ا كالترالي 
 لكترونير.ر...و لك فيظا ن يتعارا ظا طبيعة وتقنية الظ ررات اإللكترونية والتوليا اإل

كظرررا لأل تطبيررر  إجررررا  ت قيررر  ال طررروط ن يظكرررأل لأل يرررتو  لرررى الظ رررررات اإللكترونيرررةف 
ألأل ظدلول ظدطلح رال طوط ر ي"ير ظبا"ره إلى ا تعظال و يلة ظادية ظلظو رة لثنرا  الكتابرة 

 واو ظا يتعارا بدفة كلية ظا طبيعة الظ ررات اإللكترونية.
 لتظييز في ا ه ال الة بيأل فرضيأل :ا يقر بضروره 4لأل بعضا ظأل الفق  إن

ي الظوجررررررود  لررررررى الظ رررررررر : اررررررو إنكررررررار الظررررررديأل لتوليعرررررر  اإللكترونرررررر األول الفرررررررا
ف ففرري ارر ه ال الرررة يتوجررب  لررى ظرررأل يتظ ررك ب رر ا الظ ررررر لأل يقرروو بتقررديو "ررر اده اإللكترونرري

                                  
  .819ف الظرجا ال اب    تاظر  ليظاأل الدظياطي 1
 دل إنكاره  ال  ظأل لانوأل اإلثبات  لى ظا يلي : رتكوأل ظضاااه ال ط لو اإلظضا  لو ال تو لو بدظة اإلدبا  35تن  الظاده  2

 ضا  لو  تو لو بدظة إدبا .ر لى ظا او ثابت لظأل ي" د  لي  الظ رر ظأل  ط لو إظ
 .386ل اظة لبو ال  أل ظجاادف الظرجا ال اب ف    3
 وظا بعداا .  556 اظح  بد الوا د الت اظيف الظرجا ال اب ف    4
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تدرردي  اإللكترونرري ال ادررة برررالظولا الترري تدرردراا ج ررة التدررردي  الترري ت تررو   لررى كافرررة 
 بيانات الظولا . 

أل  تكوأل للقاضي في ا ه ال الة ال لطة التقديرية لقبول " اده التددي  اإللكترونيف وا 
كرراأل ظررأل النا يررة العظليررة  رريقبل بظررا يرررد فرري ارر ه ال"رر اده لكون ررا دررادره ظررأل ج ررة تدرردي  

  لى تر ي  . ادلة 
لأل يعتررم الظرديأل برأأل ارر ا التوليرا اإللكترونري  را  بر  ولكرأل ينكررر  : الثراني الفررا

 دررول التوليررا ظررأل طرفرر ف فبنرر  فرري ارر ه ال الررة يقررا  لررى  اتقرر  لأل يثبررت كيفيررة ودررول ارر ا 
 التوليا  لى ا ا الظ ررف وكيم تو ا ت داو الظفتاح ال ا  ب  ظأل لبل "   ل ر . 

لأل  الظ"رررررري الجزا رررررر   ررررروا  فررررري القرررررانوأل الظررررردني لو لرررررانوأل  فررررري األ يرررررر ن  رررررظ 
اإلجررررا ات الظدنيرررة واإلداريرررة  لرررو يعرررال   إ"ررركالية اإلنكرررار فررري ظجرررال الظ رررررات اإللكترونيرررةف 

  1ظكرررر 323 لررى الرررعو ظررأل ا ترافرر  ب ررا وظ رراوات ا ظررا الظ رررر الررورلي و لررك طبقررا للظرراده 
واإلداريررة بعررد  ررنوات ظررأل ان ترررام بررالظ ررات الظدنيررة  اإلجرررا اتف و درردور لررانوأل  .و. 

إلرى  ال طروط لرو ي"رر بظضراااهاإللكترونية إن لنر  وبعرد ا رتقرا  الندرو  القانونيرة الظتعلقرة 
ف واررو ظررا يعتبرررر  رراظ  ظعرررل  ننت"ررار الظعرراظ ت والتعالررردات الظ ررررات اإللكترونيررة ظطلقررا

 اإللكترونية .
ن  ررظ  :رفذذي فذذي القذذانون المذذدني الفرنسذذيالشذذروط األخذذرى لصذذحة المحذذرر الع -ج

"رررترط ظا الظ"رررري لرررو ي آ رررراأل نرررد ا رررتقرا  ندرررو  القرررانوأل الظررردني الفرن ررري وجرررود ليرررداأل 
لرررد فرضرررت ظرررا  1ظرررأل القرررانوأل الظررردني الفرن ررري 1325ف فنجرررد لأل الظررراده الظدرررر  والجزا رررر 

ر  رفرري ف فكرل ظ رر رLa formalité du double originalيعررم ب ر"ركلية تعردد األدررول 
تعرددت ن ر  ا بقردر تعردد لطررام العقرد  إ ايثبت  قودا ظلزظة للجرانبيأل ن تكروأل در ي ة إن 

                                  
1
  Voir : Art 1325 c.c.f 
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 و  الظدرررل ة الظ رررتقلةف ويجرررب  كرررر فررري كرررل ن ررر ة  ررردد الن رررخ التررري  رررررت ظرررا توليرررا 
 .1ال دو  لي  ف وفي  ال  دو ا تراو ا ه ال"روط يفقد الظ رر العرفي ليظت  كو يلة إثبات

ط ل ا رررا إلرررى ظرررنح كرررل طررررم وضرررعية لانونيرررة ب يرررن ن يكررروأل ل رررد ي ررردم اررر ا ال"رررر 
الظتعالرررديأل ت رررت ر ظرررة الظتعالرررد األ رررر  ررري  النيرررةف ب يرررن ي رررعى اررر ا األ يرررر إلرررى  ررردو 

 .2ا تن اخ  الدليل لو تدظيره كليا
ن يعتبر ا ا ال"رط ظأل النظاو العاو في ظجال الظعاظ ت التجارية إن في  الرة وجرود 

ف وبالتالي يعتبر القاضري الظ ررر الر   ن تتروافر فير  يفرا  كا  لكاتفا  لو ن  لانوني 
ا ا ال"رط كقرينة والتي تعتبر كافية في ظجرال الظعراظ ت التجاريرة ف ب"ررط لأل ن يكروأل ل رد 

 .3لوه ظأل الطرم الثانياألطرام للل 
لررو يكتفرري الظ"ررري الفرن رري برر لك بررل  رراول تكييررم ارر ا ال"رررط ظررا ظتطلبررات الظ رررر 

ظرررأل القرررانوأل الظررردني بظوجرررب الظررراده  1325العرفررري اإللكترونررريف فأضرررام فقرررره ل رررر  للظررراده 
ليات التعالديرررررة بو ررررريلة الظتعلررررر  ببنجررررراز بعرررررا ال"رررررك 674 -2005الثانيرررررة ظرررررأل الظر ررررروو 

ف وتررن  ارر ه الفقررره  لررى لنرر  "رراكل بالن رربة للعقررود اإللكترونيررةليتجنررب ولرروي ل  ظف إلكترونيررة
يظكررأل ا ررتيفا  ا"ررتراط تعرردد األدررول بالن رربة للعقرررود الترري تت رر  "ررك  إلكترونيررا  ينظررا ين"رررأ 

ن ر ة  إ ردادوتتريح لكرل ظرأل  و  ال"رأأل  4-1316و  1-1316الظ رر وي فظ طبقا للظرواد 
 إلي  . ظأل الظ رر لو تتيح الودول 

ظرأل القرانوأل الظردني الظعدلرة بظوجرب القرانوأل  1326لظا ال"رط الثاني فنجده في الظاده 
يجررب لأل يررتو إثبررات التدرررم القررانوني الرر   يتع ررد فيرر  طرررم  ر والترري تررن  : 230-2000

 إظضررا وا ررد تجرراه طرررم ل رررف برردفا ظبلررغ ظررأل النقررود لو بت ررليو ظررال ظثلرريف فرري  ررند ي ظررل 

                                  
 وظا يلي ا . 182 بد الرزا  ل ظد ال ن ور ف الظرجا ال اب ف    1

2
 P. Voirin , op.cit., p.522. 

3
 J –F. LECLERQ , op.cit.,p. 383. 
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ضرررافة إلرررى بيررراأل ظكتررروب بوا رررطة ال"ررر   نف ررر  بظبلرررغ لو كظيرررة اررر ه الطررررم الظلترررزوف باإل
 . رالظثليات بال روم الكاظلة وباألرلاو 

لقد كانت الظاده لبل التعديل كانت ت"ترط لأل تكوأل الكتابة ب ط يرد الظرديأل ولكرأل لعردو 
ي تنا رررب اررر ه العبررراره ظرررا الكتابرررة اإللكترونيرررة التررري ن يظكرررأل لأل ترررتو بيرررد الظرررديأل لررراو الظ"رررر 

ال ادرل  التكنولروجيالفرن ي بت ييراا إلرى ربوا رطة ال"ر   نف ر ر  ترى ترت  و ظرا التطرور 
 في ظجال اإلثبات .

واررو ظررا للررره القضررا  الفرن رري لأل كتابررة الظبلررغ والكظيررة لررو يعررد ضررروريا لأل تررتو كتابترر  
 ررد ف فيجررب ت ديررد اويررة كاتب ررا وفقررا للقوايجررب لأل يررتو وفقررا لطبيعررة الد اظررة ب"رركل  طرري بررل

 .  1التي ت كو التوليا اإللكترونيف لو بكل إجرا  ي ظح بضظاأل بأأل الظولا لد وضا توليع 
ه ال"ركليات فري إطرار الظ رررات  الظ"ري الفرن ي لو يت لرى  لرى ار يبدو ظظا  ب  لأل

العرفيرررة اإللكترونيرررةف وارررو ظرررا تبينررر  التعررردي ت التررري لررراو ب رررا فررري لوا رررد اإلثبرررات  ترررى ت  رررو 
 . لوجيالتكنو التطور 

 الفرع الثالث: حجية رساتل البريد اإللكتروني
الدرا ة لأل الظ ررر العرفري الظعرد لاثبرات ن تكروأل لر  ال جيرة فري اإلثبرات  ل"ارتلقد 

ف إن لأل الت"ررريعات لضررافت ظ ررررات  رفيررة عيررر ظعررده لررو ي ررتوفي "رررط التوليررا والكتابررة ظررا
 فرات نجرررد  الر رررا ل الظولرررا  لي رررالاثبرررات  ن ت ترررو   لرررى التوليررراف وظرررأل بررريأل اررر ه الظ رررر 

والتأ"رير  لرى ال رند بظرا ي رتفاد ظنر  بررا ه  فالردفاتر واألورا  الظنزليرة فدفاتر التجرار فالبرليات
  .2 ظة الظديأل

                                  
1
 Civ.1

ER
, 13 mars 2008, n

o
06-17 .534,P , Juris-Data n

o
043120 ; Dépêches Jurisclasseur , 17 mars2008, 

n
o 
396 ; D.2008, 911, I , cité par  C.F SCHUHL,op. cit , p.622. 

 ظأل لانوأل اإلثبات. 19إلى  16ر  الظواد ظأل   و   ويقابل ا في الت"ريا الظد 332إلى  329راجا: الظواد ظأل  2
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لد  ظح بظ ور لنواي جديده ظرأل الظ رررات العرفيرة  علظيظقابل  لك نجد لأل التطور ال
 .ر ا ل البريد اإللكتروني لظثلت ااإللكترونية ال ير ظعده لاثبات وظأل 

ولكثرارررا انت"رررارا بفضرررل تكلفتررر   اننترنرررتيعتبرررر البريرررد اإللكترونررري ظرررأل لارررو تطبيقرررات 
ف ول ا لدبح ي تل ظكانرة ظ ظرة فري  يراه 1الب يطة و ر ت  الفا قة و  ولة ا ت داظ  وظرونت 

لارررو ول رررد  اننترنرررتف وارررو ظرررا لد  برررالبعا إلرررى ودرررف  برررالعظود الفقرررر  ل"ررربكة ا األ"ررر 
 .2 واظل نجا  ا

نظرا لىاظية البال ة التري ي ظرى ب را البريرد اإللكترونري فقرد  راول الفقر  ثرو الت"رريعات 
طريقررة ت ررظح بتبررادل الر ررا ل الظكتوبررة ر :عريررم لرر ف فنجررد لأل بعررا الفقرر   رفرر  بأنرر إ طررا  ت

البريررررد لظررررا الظ"ررررري الفرن رررري فقررررد تنرررراول تعريررررم  ف3رعلوظرررراتبرررريأل األج ررررزه الظتدررررلة ب"رررربكة ظ
أل الثقرة فري انلتدراد الرلظري ب"رأ 575 -2004اإللكتروني في الظاده األولرى ظرأل لرانوأل رلرو 

 إر رال اكل ر الة ليا كراأل "ركل ا ندرية لو دروتية لو ظدر وبة بدرور ولدرواتف يرتو ر بأن :
 بر "بكة  اظة ل تدالف ويتو ت زين ا  لى  ا وب  رادو فري ال"ربكة لو الظعردات الطرفيرة 

 .ي  ل يأل ا ت راج ا ظأل لبل األ يررللظر ل إل
ف فلررو ي دررر ارر ه بريررد اإللكترونررين  ررظ لأل  الظ"ررري الفرن رري لررد لرردو تعريفررا دليقررا لل

بل ي"ظل كر لك  اننترنتالو يلة  لى نقل الر ا ل والوثا   ظأل  ا وب إلى ل ر  بر "بكة 
 .Attachements 4 الر ا ل ظ ظا كاأل نو  ا ظثل الدور واألعاني وتكوأل في "كل ظل قات

                                  
:  بد ال اد  فوز  العوضيف الجوانب القانونية للبريد اإللكترونيف دار ول لاظية البريد اإللكتروني لنظرلظزيد ظأل التفاديل   1

 وظا بعداا . 5ف   2005الن ضة العربيةف القاارهف 
2
  N. Tortello et P. Lointier , Internet pour les juristes, Dalloz, paris, 1996, p. 69 

3
   P .Bresse et Kaufman, guide Juridique de l’internet et du commerce électronique, Vuibert, paris, p. 

77. 
 .14 بد ال اد  فوز  العوضيف الظرجا ال اب  ف    4
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يظيررز فرري ارر ه  1لظررا ب دررو   جيررة ر ررا ل البريررد اإللكترونرري فرربأل الكثيررر ظررأل الفقرر 
ال الررة برريأل ر ررالة البريررد اإللكترونرري ال يررر ظولعررة ور ررالة البريررد اإللكترونرري الظظ رروره بررالتوليا 

 اإللكتروني .

 البريد االلكتروني يير موقعة حجية رسالة :أوال
اإللكترونرررري عيررررر الظولررررا لو العرررراد   لررررك البريررررد عيررررر ظظ ررررور بتوليررررا يقدررررد بالبريررررد 

إلكتروني ظأل دا ب  و اده ظا ي رتعظل ار ا البريرد فري ال يراه اليوظيرة لىفرراد وت تلرم  جيتر  
   ب ال انت التالية:

 حجية البريد اإللكتروني يير الموقع في المواد التجارية والمواد المختلطة: -1
ت"رريا الجزا رر  يرة نطبر  ظبردل  ريرة اإلثبرات الظندرو   لير  فري الففي الظرواد التجار 

ف وبالتالي  ند لياو نزاي  و طبيعة تجارية فبن  يظكرأل لىطررام  الظتناز رة والفرن ي والظدر 
ف إن لنرر   ل البريررد اإللكترونرري عيررر ظولعررةإلاظررة الرردليل بجظيررا و ررا ل اإلثبررات وظررأل بين ررا ر ررا

ف وفرري جظيررا األ رروال فرربأل 2يظكررأل تطبيرر  ظبرردل  ريررة اإلثبرراتيجررب ترروافر "ررروط ظعينررة  تررى 
 للقاضي ال لطة الوا عة لى   بالر الة اإللكترونية لو ا تبعاداا إ ا لو يطظ أل ل ا .

الترري تررتو برريأل الترراجر وعيررر فرري الظررواد الظ تلطررة والظقدررود ب ررا ارري تلررك الظعرراظ ت 
ف إن إ ا وجررد اتفررا  يقضرري عيررر الترراجرت ن ي ررتفيد ظن ررا إن ف فرربأل ظبرردل  ريررة اإلثبرراالترراجر

ب يررر  لرركف وبالتررالي ي رر  ل يررر الترراجر التظ ررك بر ررالة البريررد اإللكترونرري عيررر ظولعررة  رروا  
 كانت ظوجوده فو  د اظة إلكترونية لو ود اظة ورلية .

                                  
ترونية  الد ظظدوح ابراايوف التقاضي اإللكتروني رالد و  اإللك: ية ر ا ل البريد اإللكتروني لنظرلظزيد ظأل التفاديل  ول  ج 1

جرا ات ا لظاو الظ اكو وظا يلي ا و  بد ال اد  فوز  العوضيف  124ف    2007ف دار الفكر الجاظعيف اإل كندرية ف ظدر ف روا 
 ي ا . وظا يل 783وظا يلي ا و تاظر  ليظاأل الدظياطي ف الظرجا ال اب  ف    54الظرجا ال اب  ف   

 وظا يعداا.  78ف   ديل في الفدل األول ظأل ا ا البابلقد تو  كر ا ه ال"روط بالتف 2
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لظا التاجر ف  يكوأل لر  فري ار ه ال الرة التظ رك بر رالة البريرد اإللكترونري إ ا ظرا زادت 
 ظ دده و لي  الرجوي إلى و ا ل اإلثبات الظدنية. أل ليظة 

 : ني يير الموقع في المواد المدنيةحجية البريد اإللكترو  -2
لقد ا"ترطت ظعظرو الت"رريعات وجروب اإلثبرات فري الكتابرة إ ا تجراوزت ليظرة التدررم 

ظا ة للم دينار في الجزا رر و  ظرا ظا رة جنير  فري ظدرر و للرم و ظ رظا ة  –ندابا ظعينا 
ف و لير  ن يجروز ان تجرا  بر را ل البريرد اإللكترونري فري ار ه ال الرة ألن را -رو في فرن را يو 

 ن تتوافر  لى ظقوظات الدليل الكاظل إ  اي في األدل عير ظولعة .
ثبرات التدررفات  إن ان  يظكأل في بعا ال انت ال ررو   رأل لا رده ا"رتراط الكتابرة وا 

ف التدررفات القانونيرة التري ن تتجراوز ا اتفرا  األطررامالظظكنرة وظرأل بين رالظدنية بكل الو ا ل 
 .   ي لد تو ظعالجت ا في ا ه الدرا ةوان تثنا ات  لى لا ده وجوب الدليل الكتاب ندابا ظعينا

نظرا لعدو تظتا ر ا ل البريد اإللكترونري ال يرر ظولعرة بالثقرة فيظرا يتعلر  ب ويرة ظر رل ا 
 بات تبقى ضعيفة وتبقى  اضعة لل لطة التقديرية و  ظة ظ تواااف فبأل  جيت ا في اإلث

 . 1للقاضي وظد  إلظاظ  وتف ظ  للظ ا ل التقنية
لقررد كرراأل القضررا  الفرن رري  رربالا ل  ترررام ب جيررة البريررد اإللكترونرري و لررك  تررى لبررل 
ا ترررام الظ"ررري بالكتابررة اإللكترونيررة واررو ظررا يتضررح جليررا فرري  كررو  ظجلررا الدولررة الفرن رري 

بدرر ة "رركو  لرردظت بالبريررد اإللكترونرري ضررد  ررير العظليررة  2001دي ررظبر  28الدررادر فرري 
ت ديررد اويررة ظر ررل الر ررالة اإللكترونيررة بفضررل وجررود وثررا   ورليررة  إظكانيررةاننت ابيررة ب رربب 

 ل ر  .

                                  
1
 B. Chankire, Problèmes juridique posée par l’internet dans la vente internationale de marchandises, 

DESS Droit des Affaires,. des université D’Abomey-Calavi (République de Bénin), 2004 . p.74 et P. 

Hauss, La valeur juridique des télécopies et e-mails dans les relations entre professionnels ? disponible 

sur , www.clic-droit.com, 26 mars 2012. 
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 2001نرروفظبر 16كظررا للرررت ظ كظررة ان ررت نام الفرن ررية فرري  كظ ررا الدررادر بترراريخ 
إلراده واضر ة ظرأل  إ  ألإللكتروني وا تبرت لن  بظثابة بد ة ا تقالة لدظت بوا طة البريد ا

يعتررم  2010 ربتظبر   30ثو لددر القضرا  الفرن ري  كظرا ل رر بتراريخ  ف جانب الظ تقيل
رفررررا ان ترررررام بالكتابررررة لو التوليررررا  لوب جيررررة البريررررد اإللكترونرررري ف ولنرررر  ن يظكررررأل إنكررررار 
 ررد األطرررام اد ررى بررأأل البريررد اإللكترونرري اإللكترررونييألف ولنرر  فرري  الررة  ظررا إ ا افترضررنا لأل ا

ن يظكأل للقاضي لأل يفترا ظأل لأل ا ا األ يرر ظوثرو  لثاني وال   ينكرهف الظن وب للطرم ا
 .1في  ويطالب  الظد ي ببثبات العكا

ظأل لانوأل اإلجرا ات الظدنية  لى القاضري ظرالبرة ظرد  تروافر  287كظا تفرا الظاده 
 .الفرن ي ظأل القانوأل الظدني 4-1316 1-1316الظواد ال"روط الظندو   لي ا في 

 حجية رسالة البريد االلكتروني الممهورة بتوقيع إلكترونيثانيا: 
 وم ندرا ن قا في الباب الثاني ظأل ا ه الر الة لأل التوليا اإللكترونري لر  ال جيرة 

م الكاظلررررة فرررري اإلثبررررات ظررررا داو لررررد ا ررررتوفى بعررررا ال"ررررروط الظندررررو   لي ررررا لررررد  ظ تلرررر
ف وارررو بالترررالي ي ررراو  ظرررا بررريأل التوليرررا ال طررري لررردول الظنظظرررة للتوليرررا اإللكترونررريت"رررريعات ا

 واإللكتروني .
 لرى ار ا األ رراا يظكرأل لأل نقررول لأل البريرد اإللكترونرري الظظ رور بتوليررا إلكترونري يعررد 

ف كظررررا نتفرررر  ظررررا القررررول الرررر   يجعررررل ظررررأل ر ررررالة البريررررد لرررري  كتابيررررا لرررر   جيترررر  فرررري اإلثبرررراتد
كترونرري الظظ رروره بررالتوليا اإللكترونرري فرري نفررا درجررة الظ رررر العرفرري فرري ظجررال اإلثبرراتف اإلل

ون يظكررأل بررأ   ررال ظررأل األ رروال لأل تت ررول لظ رررر ر ررظيف نظرررا لعرردو تررد ل ظوظررم  رراو لو 
 "   ظكلم ب دظة  اظة في ت ريره لو يضا توليع  اإللكتروني  لي .

                                  
1
 Civ.1

er
,30 septembre 2010, n

0
09-68.555,RTD civ ,Décembre 2010 , n

0
4 , p. 785. 
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ظ  ر الة بريرد إلكترونري ظظ روره بتوليرا في ا ه ال الة ن يكوأل للقاضي الظعروا لظا
يعتد ب ا كدليل كتابي كاظل دوأل لأل تكوأل لر  ال رلطة التقديريرة  يرال رفضر ا  لألإلكتروني إن 

 .1لظجرد كون ا تت   "ك  إلكترونيا
اويرررة الظتعالرررديأل   لرررى الررررعو ظظرررا يررروفره التوليرررا اإللكترونررري ظرررأل ظزايرررا لاظ رررا ت ديرررد

ن يظكرررأل إثبرررات ليررراو الظر رررل ببر رررال ر رررالة البريرررد اإللكترونررري ون ف إن لنررر  و ررر ظة الر رررالة
 التاريخ ال   تو في  ا ا اإلر ال ون ا ت و الظر ل إلي  للر الة الدادره ظأل الظر ل .

نرررررري الظظ رررررروره بررررررالتوليا نظرررررررا ل رررررر ه اإل"رررررركاليات الترررررري تواجرررررر  ر ررررررالة البريررررررد اإللكترو 
الظ ألة  أل طرير  ظرا يعررم بالبريرد الظودرى  لير   ف فقد تو إيجاد  ل ن ا ي ل  هاإللكتروني

ي بعلررو الودررولف واررو ظررا  ررنتطر  إليرر  بالتفدرريلف  يررن  ررنعال  فرري البدايررة النظرراو القررانون
 ف ثو كيفية  ظل البريد اإللكتروني الظودى  لي  .للبريد اإللكتروني الظودى  لي 

 : النظام القانوني البريد اإللكتروني الموصى عليه -1
 لكترونرري يقرردو ظزايررا تفررو  البريرردالبدايررة يقررر الرربعا لأل ارر ا النرروي ظررأل البريررد اإلفرري 

 ف إن لننا نجد فقط الظ"ري الفرن ي ظأل نظو ا ه الظ ألة بدلة . 2التقليد  الظودى  لي 
ب"ررأأل الثقررة فرري انلتدرراد  2004 -575القررانوأل  26فنجررده لررد نرر   ليرر  فرري الظرراده 

ر لواظررر ال ادررة بتطويررا الندررو  الظطبقررة  لررى إبررراو الرلظرري  يررن ل طررى لل كوظررة إدرردا
 .لانوأل ظدني  1-1108ود ة وآثار  قود ظعينة ظا ل  "كليات   م الوارده في الظاده 

للظرررراده  الظعررردل -2005 674 كوظررررة األظرررر رلررررو ثرررو تطبيقررررا ل ررر ه الظرررراده لدررردرت ال
الر ررررالة الظودررررى  لي ررررا رظررررأل القررررانوأل الظرررردني الترررري تررررن  فرررري فقرت ررررا األولررررى : 1369-8

وال ادة برببراو العقرد لو تنفير ه يجروز لأل تر رل بالبريرد اإللكترونري ب"ررط لأل يوجر  ار ا البريرد 

                                  
 787تاظر  ليظاأل الدظياطي ف الظرجا ال اب  ف    1
 .70ظدطفى لبو ظندور ظو ىف الجوانب القانونية ل دظات التوثي  اإللكترونيف دار الن ضة العربيةف القاارهف دوأل  نة ن"رف    2
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بوا طة طرم ثالن ظأل ال ير وفقا لو ريلة ت رظح بت ديرد اويرة ال يررف وت ردد الظر رلف وتلكرد 
 .رل إلي  لو ناوية الظر ل إلي ف وتثبت ظا إ ا كانت الر الة لد تو ت ليظ ا إلى الظر 

ثو في الفقره الثالثة ظأل نفا الظاده تعرضرت لظ رألة تراريخ البريرد الظودرى  لير   يرن 
لو ان ررت و إلررى افترضررت ظوثوليررة الو رريلة اإللكترونيررة الظ ررت دظة فرري وضررا ترراريخ اإلر ررال 

ف "ررريطة لأل يترروافر فرري تلررك الو رريلة ظجظو ررة ظررأل ال"ررروط يررتو ت ديررداا لأل يثبررت  كررا  لررك
 ظر وو يددر  أل ظجلا الدولة. بظوجب

لأل يوجر  العلرو بان رت و  إظكانيرةفي األ ير ت"رير الفقرره الرابعرة ظرأل نفرا الظراده  لرى 
للظر ل إلي  بو يلة إلكترونية لو بأ  ظنظوظة ل رر  ت رظح لر  ب فظر ف وي ردد ظر روو يدردر 

 ظأل ظجلا الدولة و ا ل تطبي  القوا د الظندو   لي ا في ا ه الظاده.
لأل الررربعا الرررعو ظررأل الظزايررا الترري يوفراررا البريررد اإللكترونرري الظودررى  ليرر  إن  لررى 

 رر ولة  ررأل طريرر  ان ررتعانة ب"رر    بقررر  فرري ظجررال اإل رر و ل يررر  لنرر  يظكررأل تزويررره بكرر
 .1اآللي

يظكررأل تجرراوز ارر ا اننتقرراد بتطرروير الرردا و والظ ررتظر لتقنيررة البريررد اإللكترونرري الظودررى 
فرري ظنت رررى األظررراأل  ظنتجرراتكرروأل ظرررأل ظ رراو "رررركات ضرر ظة تررروفر  ليرر ف والتررري عالبررا ظرررا ت

 ف كظررا لنررر  تقرررا  لررى اررر ه ال"ررركات ت ييرررر ظنتجات رررا إ ا ظررا اتضرررح تزويراررراويدررعب ا ترال رررا
 .وا تبدال ا ببريد ظودى  لي  لظأل

يعرراب  لررى الت"ررريعات العربيررة  رروا  فرري ظدررر لو الجزا ررر  رردو تطرل ررا ل رر ه الظ ررألة 
ضرررفا  ا األظرراأل والظوثوليررة  لررى البريرررد   لررى الرررعو ظررأل لاظيت ررا فررري ال يرراه العظليررة لىفررراد وا 

 اإللكتروني  . 
 

                                  
1
 B. CHANIKIRE,thése prec., p. 74. Et F. J. PANSIER, Initiation à l’Internet juridique, 2 

ème
 édition, 

Paris, LITEC, 2000, p.80. 
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 كيفية عمل البريد اإللكتروني الموصى عليه: -2
 ظوظررا فرربأل البريررد اإللكترونرري الظودررى  ليرر  يقرروو  لررى نفررا ظبررادإل البريررد التقليررد ف 

ظر ررل إليرر  وطرررم ثالررن  يررن يفترررا فرري ارر ه ال الررة وجررود ث ثررة لطرررام واررو الظر ررل وال
 . 1ظ ل ثقة

يجب في البداية لأل يقوو الظر ل بت ديد اويت  ب"كل دلي  لرد  ظرورد ال دظرةف إن لنر  
يجررب التظييررز برريأل  ررالتيأل ف األولررى إ ا ظررا لرراو ظررورد ال دظررة بتقررديو ال دظررة  لررى ظولررا الررواب 

ت ال زظررة لت ديرررد ال ررا  برر ف فرربأل الظر ررل يقرروو بالررد ول  لررى ارر ا الظولررا ويتبررا اإلجرررا ا
اويت  ويبعن ب ا إلى الظر ل إلي   أل طري   ات الظولاف لظا ال الة الثانيرة واري  الرة تقرديو 

ف يبعرن الظر رل ر رالت  اإللكترونيرة  برر ال ا روب  أل طرير   رادو البريرد اإللكترونري ال دظة
دظرررة ال رررادو لظرررورد ال دظرررةف وفررري جظيرررا األ ررروال فررربأل الظر رررل ظجبرررر للظررررور  برررر ظرررورد  

ظ ت  إلر ال ر الة بريد إلكتروني ظودى  لي ف في دد اوية الظر رل و نرواأل الظر رل إلير  
 .2و ا ة وتاريخ اإلر ال لر الة البريد اإللكتروني

ك طرروه ثانيررة يقررروو ظررورد ال دظرررة ببر ررال ر ررالة  إلرررى البريررد اإللكترونررري للظر ررل إليررر  
ا  لى ظولع ف فيقوو الظر رل إلير  بالرد ول ي طره في ا بأأل ل  ر الة إلكترونية يظكأل لأل ي ظل 

لو  كرررر ا رررو   لررى اررر ا الظولرررا وي ررردد اويترر   ررروا   رررأل طريررر  "رر اده التدررردي  اإللكترونررري
ثو يض ط الظر ل إلي   لى ليقونة ظعينة لت ظيل الر رالةف  ين ر  يقروو  فالظ ت دو وكلظة ال ر

فير   را ة وتراريخ إطر ي الظر رل ظورد ال دظة ببر ال إلررار ان رت و إلرى الظر رل إلير  ظبينرا 
 .إلي   لى الر الة 

                                  
1

وما بعدها  72لمعرفة المزيد حول عمل البريد اإللكتروني الموصى عليه، راجع : عبد الهادي فوزي العوضي، المرجع السابق ، ص  

 و 
E. Montero, "Du recommandé traditionnel au recommandé électronique : vers un sécurité et une force probante 

renforcé, disponible sur le site : www.droit–technologie.org, p.15 et 16 . 
2
  E.Wery, Le recommandé électronique est totalement libéralisé : le législateur corrige son erreur, 

disponible sur le site www.droit-technologie.org. 
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 ملخص الباب األول :

يتضررررح لنررررا جليررررا ظررررأل  رررر ل ارررر ا البرررراب لأل لاثبررررات لاظيررررة كبررررر  فرررري  يرررراه األفررررراد 
والظجتظعات كظا تتنوي ظ ااب  وطرل  ظأل كتابة و" اده " ود إلخ ..ف  عيرر لأل الكتابرة ت ترل 

نظررا لتوافرارا  لرى ضرظانات لانونيرة عيرر ظوجروده فري الظكانة األ ا ية ضظأل لوا د اإلثبرات 
 بالي الو ا ل األ ر .

ن ظنررا كرر لك لأل لوا ررد اإلثبررات التقليديررة بنيررت ل ا ررا  لررى الكاتبررة ال طيررة الترري تررتو 
 لى الد اظة الورلية إن لأل ظ ور الكظبيروتر وانت"رار الظعراظ ت اإللكترونيرة عيرر ظرأل ظف روو 

   د ا و عير ورلية لو ظا يعرم بالكتابة اإللكترونية .الكاتبة التي لدب ت تتو فو 
لقد  اول الفق  و القضا  تكييم لوا د اإلثبات التقليدية ظا الكتابرة اإللكترونيرةف  يرن 
تو ان ترام ب  ه الكتابرة إظرا ضرظأل ال رانت التري ت رتثنى ظرأل الكتابرة الظندرو   لي را فري 

ظعينرررا لو الظرررانا األدبررري لو الظعنرررو  لو اتفالرررات القررانوأل الظررردني كعررردو تجررراوز الظعاظلرررة ظبل رررا 
 اإلثبات لو ضظأل  رية اإلثبات الظندو   لي  في القانوأل التجار  .

 لى الرعو ظأل لاظية ا ه الج ود في إد رال الكتابرة اإللكترونيرة كو ريلة إثبرات إن لنر  
 يررن كرراأل ظررأل الضرررور  إدرردار ت"ررريعات  ادررة تررنظو ارر ا الظجررالف واررو ظررا ولررا بالفعررل 

 لددرت ت"ريعات دولية ووطنية تعترم ب جية الكاتبة اإللكترونية .
الثرررراني ظررررأل ارررر ا البرررراب األول ان ترررررام الت"ررررريعي بالكتابررررة  الفدررررللقررررد  الجنررررا فرررري 

اإللكترونيةف  ين ظ ر ظف وو جديد للكتابة ن يرتبط بالد اظة الورلية فقطف كظا لنر  ترو ت ديرد 
 ه الكتابة  وا  كانت كتابة  طيرة لو تقليديرةف وارل الكتابرة الوظا م التي يجب لأل تقوو ب ا ا

 اإللكترونية ت او  في  جيت ا الكتابة ال طية  .
ف إضرافة إلرى  جيرة جية الكتابرة العرفيرة اإللكترونيرةلقد  الجنا ك لك في ا ا الفدل  

ى الظ رررر الر ررظي اإللكترونرري ظررا  كررر "ررروط  وكيفيررة إن"ررا  ف ظررا التركيررز ب"رركل كبيررر  لرر
 التجربة الفرن ية في ظجال الظ ررات اإللكترونية التوثيقية .



 

 الباب الثاني

 

التوقيع اإللكتروني كوسيلة 
 إلثبات العقد اإللكتروني 
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 باب الثاني : التوقيع اإللكتروني كوسيلة إلثبات العقد اإللكترونيال
 ، ال تكيواسيوا  كياا رسيريا أو يرفييا اإللكترونييلقد رأينا فيي البياب الوأ أا الرريرر 

، وبرييييا أنييييي ال يركييييا توقيييييع الررييييرر اإللكترونييييي ب ييييكأ لييييي رإييييية اال اوا كيييياا روقعييييا يليييييي
هير ريا ال يكأ اإللكترونيي للرريرر ف  يناسيبالتقليدي، فكاا لزاريا يليا العلريا  ااتيراق توقييع 

 يعرف بالتوقيع اإللكتروني.
برييا أا التوقيييع اإللكترونييي رييا تييو اال ارتييداد للتوقيييع الااييي، فسييندر  فييي البداييية رييا 

 ة ورا تي أنواق التوقيع الااي ورا تي و ائفي .تو التوقيع بصفة يار
 ييروا و رييا رييير تعريفييي ثييس سييننتقأ بعييد ولييم للتن يييس الت ييريعي للتوقيييع اإللكترونييي 

يييدأ أنييواق رييا التوقيعييات اإللكترونييية كييالتوقيع رإيتييي فييي اإلثبييات، ف هيير فييي تييوا الرإيياأ 
رتقيدس تيو وريدل اليوي يكتسيب الرإيية البيورتري والتوقيع الكودي، اال أا التوقيع اإللكترونيي ال

سيييا الييوي التوقيييع اإللكترونييي البالكارليية فييي اإلثبييات لكونييي يسييتإيب لل ييروا القانونييية، أرييا 
 .اثبات يكسي بكأ سهولة  كايكتسب قرينة بسياة وير

زيادأ يلا ولم فإا التوقيع سوا  كياا ااييا أو الكترونيي يسيتوإب بالةيرورأ أا يقيوس 
ا كييياا التوقييييع  برهرتيييا أساسييييتيا وترييا تردييييد توييية الروقيييع ورةيييال يلييا ررتيييوا السييند، وا 

التقلييدي يقييوس بهييول الرهريية بصيفة نلييية، فييإا التوقيييع اإللكترونييي واإيي العديييد رييا العراقيييأ فييي 
 توا الرإاأ، اال أني تإوزتا بفةأ إهود رإاأ القانوا.

الت يريعات وإيود ايرف  رتي يارئا الفراد أثنا  استعراأ التوقيع اإللكترونيي فرةيت
 ، يسرا برزود الادرات .ثالر را بيا الروقع والررسأ اليي

تبرز أترية رزود الادرات بكوني يةرا نسيبة التوقييع اإللكترونيي للروقيع، ييا اريي  
اصيييدار ريييا يعيييرف ب يييهادأ التصيييدي  اإللكترونيييي التيييي يلإييي  صلييييي الررسيييأ الييييي ينيييدرا يصيييلي 

 ترونيا ليت كد را أا توا التوقيع تو فعال للروقع دوا سوال .رررر الكتروني روقع توقيعا الك
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ن ييرا للييدور الكبييير الييوي يلعبييي رييزود الاييدرات فييي رإيياأ التوقيييع اإللكترونييي وتييوفير 
فقيد ن رتيي رع يس الت يريعات وريا بينهيا الت يريع الإزائيري  راا القانوني للتوقيع اإللكترونييال

التييرايأ أو التفييويو، أو رييا اييالأ فييرو  تن يرييا دقيقييا رييا رييير  ييروا الرصييوأ يلييا
التزارات صاررة تقع يلا يات  رزود الادرات، ورا يترتب يا تول االلتزارات ريا رسيلولية 

 يقدية وتقصيرية .
صييييير اا رع ييييس الت ييييريعات ركييييزت ب ييييكأ كبييييير يلييييا  ييييهادأ التصييييدي  اإللكترونييييي 

ا رزود الادرات أا يصيدر ، ففرةت يلكاا تن يرها تن يرا دقيقا وصارراوراولت قدر اإلر
تييول ال ييهادأ  برعلورييات رعينيية رتعلقيية أساسييا بييالروقع، كرييا أا القييوانيا والت ييريعات ن رييت 
لغا  العرأ  هادأ التصيدي ، اةيافة اليا وليم تيس االيتيراف ب يهادأ التصيدي   راالت تعلي  وا 

 اإللكتروني وف   روا رعينة .
 صليا أساسييا وترا :يلا توا السا  تس تقسيس الباب الثاني الا ف
 الفصأ الوأ : ركانة التوقيع في اإلثبات .

 الفصأ الثاني : التوقيع اإللكتروني ورقتةيات الراا القانوني .
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 ألول : مكانة التوقيع في اإلثباتالفصل ا

، فهيو يسيتعرأ بكثرأ را بيا الفراد والرإترعاتيعتبر التوقيع   اترأ اإترايية رنت رأ 
ورييية فنيييية لكييي تنسيييب الييييي دوا ييييدأ رإيياالت، فقيييد يةيييع الفنيياا توقيعيييي الاييياأ يلييا لفييي 
 توقع رنتإاتها بواساة اتس ااأ . ، كرا قد تلإ  اليي ال ركات الر هورأ ريرسوال

إيي ت اليييي راتلييف الرةييارات يلييا العرييوس فييإا التوقيييع لييي إييوور تارياييية قديريية فقييد ل
قبيييأ ثالثييية أالف سييينة ريييير كييياا الرليييم دارييييو  يايييتس  ، رنهيييا ريييثال الرةيييارأ البابلييييةالقديرييية

الفراينييية اسييتادروا الايييتس لتوقييييع  وأو بايييتس الرلييوم السيييابقيا،  بواسيياة ايييتس يرسييكي بإصيييبعي
 .1الرراسالت الااصة بهس وكانت أساوانية ال كأ

أرييا الروريياا فييإا اسييتاداس الاييتس ينييدتس كيياا ررصييورا فقييا لييدا ابقيية الرييرار رييير 
 يب اةافة الا اسس روقعي ورهنتي .صاربي، ثس أصبح الاتس في  كأ صل كاا يررأ اسس

، ووليم ف باإلرةا  كصورأ را صيور التوقييعرا القرا الثاني ي ر تس االيترا  اابتد
رنيييي ألزريييت الايييراف  84وفيييي الريييادأ  1560لسييينة  Orleansررسيييوس  فيييي فرنسيييا بروإيييب

الرراسييس التيي تين س اسيتاداس التوقييع وريا ، ثيس تواليت اقدأ وال يهود باإلرةيا  يليا العقيدالرتع
 .2التوقيع ورنها اإلرةا  أو الاتس الوي ردد صور 1870أترها 

فقد كاا القيانوا  1962ديسربر  31أرا في الإزائر وبروإب الررسوس الصادر بتاريخ 
ال ، ريييير أا تييوا القيييانوا ليييس يكيييا يعتيييرف اي تيييو السيييائد فييي الدولييية الإزائرييييةالرييدني الفرنسييي

، وتييو نفيي  اليينه  الييوي سييار يليييي القييانوا الرييدني الإزائييري رةيا  كصييورأ وريييدأ للتوقيييعباإل
ع كصورأ ريا تس االيتراف ببصرة الصب 2005، اال أني وفي سنة 1975الصادر في سنة  

                                  
، رن ور يلا  2، أ  1997نوري ررد ااار ، و ائف التوقيع في القانوا الااأ ، في القانوا الردني والقانوا الفرنسي "دراسة رقارنة" ،  1 

 .2009ماي  www.arablawinfo.com  ،5الروقع 
 .  4، أ  نفسينوري ررد ااار ، الررإع   2

  J.D. Malafosse, Histoire de droit privé, P.U.F. , paris , 1969, p.120. 
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، او يركييا لل يياأ الرييي التوقيييع بهييول الصييورأ وولييم تسييهيال لرييياأ صييور التوقيييع التقليييدي
 ية في الرإترع الإزائري .الفراد والنت ار الر

، ووليم ترا ييا ريع التايور بالتوقيع والكتابة اإللكترونية كوسيلة اثبياتكرا تس االيتراف 
، رير أصيبح التوقييع ب يكلي التقلييدي يائقيا فيي اترياس 1التكنولوإي السائد في العالس الرعاصر

 ت التي تتس يبر  بكة االنترنيت .الرعارال
أا التوقيييع كيياا وال زاأ يرتييأ أترييية كبيييرأ فييي رعييارالت  يلييا العرييوس ي هيير لنييا إليييا

يايا  الرإيية الكارلية ليي  الفراد وقد راولت رع س الت ريعات الرديثية تن يريي تن يريا دقيقيا وا 
 في اإلثبات، وتو را سنتار  اليي في الربرر الوأ .

س يهيتس او سيتةح لنا إليا را االأ توا الربرير أا تعرييف التوقييع وتردييد و ائفيي لي
بييي الفقييي أو القةييا  أو الت ييريعات اال بعييد  هييور التوقيييع اإللكترونييي، رييير تييس التسييالأ تييأ 

 التوقيع اإللكتروني يقوس بنف  و ائف التوقيع الااي ؟
أريا فيي الربريير الثياني فسيينتنقأ اليا التوقييع اإللكترونييي بايتبيارل وسيييلة رديثية وارتييداد 

، رييا تييو التوقيييع ي يلييا بعييو التسييالالت الرهريية رثييأيييللتوقيييع الااييي، و سيينراوأ اإلإابيية ف
اإللكترونييي ؟ ورييا تييي  ييروا صيييرتي ؟  ورييا تييي صييورل؟ ، وريييا تييي تابيقاتييي يلييا الواقيييع 

 العرلي ؟ 
  

                                  
ورا  17، أ 2005يونيو  26، الصادرأ بتاريخ ( 44) ج ر  ، الرعدأ والرترس للقانوا الردني، 2005إواا  20الرلرخ في  10 -05القانوا  1

 بعدتا.
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 المبحث األول : حجية التوقيع في اإلثبات  

را را  اأ في وقتنا الرعاصر اال ويكوا قد وقع يلا رسيتند رعييا، بيأ اا بعيو 
وتنام الكثير را اليدياوا الررفويية  تكوا صريرة اال بالتوقيع يليها، انونية الالتصرفات الق

، وتيييو ريييا يبييييا ب يييكأ إليييي أتريييية التوقييييع وا ثيييار ريييا صيييرة التوقييييعأرييياس الررييياكس للت كيييد 
 القانونية الرترتبة يليها .

يرييا  ييارل ب ييكأ كبييير فيلييا الييرصس رييا  الترييية البالغيية للتوقيييع فييي الرييياأ اليورييية وانت
، رتييا أصييبح  يياترأ اإترايييية وتصييرف بييديهي يقييوس بييي ال يياأ فييي الكثييير رييا بيييا الفييراد

ليس يرياولوا ايايا  تعرييف  التصرفات، اال اني يالر  أا رع س القيوانيا ورإياأ الفقيي والقةيا 
ونايروا يرفيول يليا  ،يلا أسا  الو ائف التي يقوس بها ، فنإد أا تنام را يرفي دقي  لي

، بأ الكثير ريا وليم نإيد يرزج بيا و ائف التوقيع وأ كالي وقيع، واتإال ثالرأسا   كأ الت
 فقي والقةا  لقياس بهول الرهرة .أا العديد را القوانيا لس تردد رفهوري وتركت الرإاأ لل

ليي  ، بيأ اا الواقيع العرقليدي ال يقتصر يلا  كأ وارد فقياكرا أا التوقيع بال كأ الت
ووليم رتيا نتييح  ،إيد اإلرةيا  وبصيرة الصيبع و الايتس، فنتوقييعأفرز يدأ صيور وأ يكاأ لل

رييا سيينتار  اليييي فييي الرالييب لكييأ  يياأ ااصيية ريينهس الرييييا القييدرأ يلييا التوقيييع  وتييو 
 الوأ.

، ال بالةرورأ رةيال يليا ريا ورد فيييبرإرد توقيع ال اأ يلا الرستند فإا ولم رعن
 )الرالب الثاني (. روقع ب كأ إليرع ةرورأ أا يكوا ررددا لهوية ال

 المطلب األول: ماهية التوقيع الخطي 

لييس يييوأ الفقييي أو القةييا  أو الت ييريع أترييية كبييرا فييي تعريييف التوقيييع يلييا الييرصس رييا 
لتوقيييع اإللكترونييي )الفييرق أتريتييي  واسييتعرالي بكثييرأ فييي الرييياأ اليورييية ل فييراد اال بعييد  هييور ا

 هور يدأ أنواق را التوقيعات كاإلرةا  و بصيرة  لاكرا أا الرياأ العرلية أدت ا ، الوأ(
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، اال أنيي وقييع اايتالف رييوأ ريدا رإييية كيأ صييورأ ريا تييول الصيور )الفييرق الصيبع أو الاييتس
 الثاني(.                                                           

 الفرع األول: تعريف التوقيع
 Le "ورعنييال العالريية  "  signum"ا لفيي  التوقيييع ر ييت  لغويييا رييا اللغيية الالتينييية ا

signe "  أو اإل يارأ" La marque "  كريا يرفيي قيارو  1أو البصيرة ،Le Petit Larousse  
اسيييس أو يالرييية  اصيييية يةيييعها  ييياأ فيييي نهايييية نيييأ أو رريييرر، لكيييي يقييير ب نيييي  "ب نيييي 

 :الفرنسيي أا التوقييع تيو  Robert، ووكر في قارو   2"فيي صاربي وب ني يلتزس بتنفيو را ورد
يالرة  اصية أو ااية يةعها الروقع ليلكد صيرة رةيروا الورقية وصيد  ريا كتيب بهيا  "

 ".رسلولية والتزاري برا إا  فيها رع اقرارل بتررأ ال
يسييييتعرأ رصييييالح التوقيييييع برعنييييييا: فعييييأ أو يرلييييية التوقيييييع واتهييييا أي واقعيييية وةييييع 

يليييا رسيييتند يرتيييوي يليييا رعلوريييات رعينييية تسيييرح بتريييييز  ييياأ الروقيييع، والرعنيييا  التوقييييع
 .3الثاني تو الرقصود بالتوقيع في ناا  قانوا اإلثبات 

، تعرالي بكثيييرأ فيييي راتليييف التعيييارالتيليييا اليييرصس ريييا التريييية القانونيييية للتوقييييع واسييي
، كيياا يرفيييا أو رسييرياالرسييتند سييوا  القانونييية التييي تترتييب يلييا توقيييع ال يياأ يلييا  وا ثييار

، ريير 1804اال أني لس يرتأ ركانة كبيرأ  في فرنسا اال بعد صدور القانوا الردني فيي سينة 
 .4كاا الاتس سائدا ب كأ أوسع قبأ توا التاريخ 

                                  
  . 332تارر رررد سليراا الدريااي ، الررإع الساب ، أ  1

2
 Le Petit Larousse 2008    

زترأ ، ردا رإية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات في الرسائأ الردنية والتإارية، أبرار رلترر الكويت الوأ للقانوا والراسب  الررسي رررد  3
  . 434، أ  1994الابعة الولا ،  ،ا لي

4 T. P.coudol ;échanges électroniques Certification et sécurité , édition litec ,2001, p.125. 
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صييدور القييوانيا الرتعلقيية لييس تعييرف التوقيييع، الييا صاييية  رع ييس الت ييريعات الرالريي  أا
الرعدلية ريا  1316الت ريع الفرنسيي اليوي يرفيي  فيي  الريادأ بالتوقيع اإللكتروني، ورا بينها 
التوقييييع الةيييروري الكترييياأ التصيييرف  "بقوليييي : 230 -2000القيييانوا الريييدني ابقيييا للقيييانوا 

 ."القانوني والتعريف بهوية صاربي والرعبر يا رةا  الاراف بااللتزارات النا ئة يني 
ف ررايييد أي أنييي يصييلح للتابييي  ررييا يركييا أا نستالصييي رييا تييوا التعريييف أنييي تعرييي

أساسييا يلييا البعييد ، كرييا أنييي  يرتكييز 1يلييا كييأ صييور التوقيييع سييوا  كيياا الكترونييي أو تقليييدي
 يكلي  ، بغيو الن ير ييايع ريا ايالأ و ائفيي التيي يقيوس بهيا، او يعرف التوقالو يفي للتوقيع

لروقيع ورعبيرا يييا ، او يإيب أا يكيوا تيوا التوقييع رريددا لهويية اأو الديارية التيي كتبيت فوقيي
، وبالتييالي فييإا الر ييرق الفرنسييي قييد سيياوا بيييا التوقيييع اإللكترونييي والااييي رييا رييير 2رةييال

 . 3الو ائف
، فهيييول 4اال أننيييا نإيييد أا بعةيييا ريييا الفقيييي ييييرا ييييدس ةيييرورأ تعرييييف ت يييريعي للتوقييييع

ا فيإ لموكي، يقبأ أ يكاأ إدييدأ ريا التوقييع اأ، كرا أا ولم يتيح للر رق رهرة الفقي والقةا 
سييوا   5، انريا أقير فقيا برإيتيي فيي اإلثبياتي ليس يبيوأ رإهيودا لتعرييف التوقييعالر يرق الإزائير 

 توا التوقيع اايا أو الكترونيا . اكا
رييا يعيياب يلييا ر ييرينا أنييي لييس ياصييأ رييادأ قانونييية رنفييردأ للتوقيييع اإللكترونييي انرييا 

رإيية التوقييع فيي  نأ فقيا يليا، تيول الاييرأ تيرا القانوا الريدني 327الا الرادأ أةافها 

                                  
 
1
 L.Granier. L’authenticité notariale électronique , mémoire  pour l’obtention du Diplôme Supérieur 

de notariat , faculté de droit, université de Montpellier,  2000- 2001, disponible sur www. Ntic.com, 

22janvier 2012.    

2
 E. A.caprioli , Aspect légaux et règlementaires de la signature électronique ,art disponible sur le site : 

www.caprioli-avocats.com, ,( octobre 2013. 

3
 E. Joly- Passant :op. cit, p. 223 

  .357سارح يبد الوارد التهاري، الررإع الساب ، أ.  4
 . رني 332 الا  323لقد أقر الر رق الإزائري برإية التوقيع الااي واإللكتروني في القانوا الردني را الرواد   5
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، وتييو رييا يإعييأ االيتقيياد  أا التوقيييع اإللكترونييي لييي  لييي رإييية اال فييي الورقيية الورقيية العرفييية
ولكنيييي ييييدأ ييييا تيييوا الروقيييف بييي ا ايتيييرف  ،ريييا يعتبييير ااائيييا ورنافييييا للرقيقييية العرفيييية وتيييو

 4نأ يلييي الريادأ صرارة برإية التوقيع اإللكتروني في الررررات القةائية وولم وف  را ت
وتيييو ريييا بينيييال سيييابقا ريييا ايييالأ تبيييياا رإيييية  الرتعلييي  بعصيييرنة العدالييية، 03-15ريييا قيييانوا 

 الررررات الرسرية اإللكترونية. 
السيتاوأ  ، فعرفتييهيا  وةيع تعرييف للتوقييع بصيفة ياريةلقيد رياوأ بعيو الفق   

كيياا باإلرةييا  أو العالريية الااييية التييي تريييز  يياأ الروقييع سييوا  " :نإييوا أبييو تيبيية ب نييي
، وررييا نالريي  1"، أي ديارييات رادييية الصييبع، وتكييوا يلييا رريررات ورقييية الايتس أو ببصييرة

يليا تيوا التعرييف أنيي تيس ادايياأ الايتس كنيوق ريا التوقيعيات وتييو ريا ال تعتيرف بيي الكثيير رييا 
يعتبيير العقييد  "  س ج : 327الت ييريعات ورنهييا الت ييريع الإزائييري وفيي  رييا تيينأ يليييي الرييادأ 
 . "العرفي صادرا ررا كتبي أو وقعي أو وةع يليي بصرة اصبعي...

كييأ يالريية توةييع يلييا سييند تريييز توييية و اصييية  "كرييا يرفييي الييبعو الايير ب نييي :
قييرارل ليييالروقييع وتك ييف ارادتييي بقبييوأ التزاريي ، ورتييا تييوا التعريييف 2"ي برةييروا تييوا الرسييتند وا 
 ع دوا أا يردد  كلي أو أنوايي أو وسيلة ابراري .يعتبر ناقصا فقد ردد و ائف التوقي

يالرة رريزأ وررددأ للهوية توةع يليا  "أا التوقيع تو : Lametheبينرا يرا الفقيي 
تييوا ، يركييا القييوأ بيي ا 3"الررييرر رييا قبييأ روقييع رييا بواسيياة وسيييلة صييير ررييددأ بهييدف اقييرارل 

رعييا أو وسييلة رريددأ بيأ تيرم فلس يرصير التوقييع فيي  يكأ  التعريف أيس وأ رأ ررا سبقي،
... "الرإيياأ واسييعا لكييأ رييا قييد ياييرأ رييا تاييور فييي تييوا الرإيياأ وتييو رييا يبييرز إليييا فييي قولييي 

 ."بواساة وسيلة صير ررددأ...

                                  
 .440و  439أ    ، نإوا أبو تيبي، الررإع الساب   1
 . 22يررو ييسا الفقي، الررإع الساب  ، أ   2
  . 333اا الدريااي، الررإع الساب ، أ رتارر رررد سلي 3
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وسيييلة لترديييد توييية ال يياأ الصييادر ينييي التوقيييع " :ب نييي Carbonnierويرفييي الفقيييي 
لييي فقييد يييرف التوقيييع ب نييي :"التوقيييع تييو ، أرييا السييتاو يلييي فيال1"وا  ييارأ للتعبييير يييا ارادتييي

اإلرةييا ، وتييو يالريية رريييزأ لصيياربها يعييرف بهييا يييادأ وتترثييأ فييي كتابتييي باييا اليييد اسييري 
 .2، ويفيد التوقيع قبوأ الرتعاقد الروقع را ورد في تول الورقة"قةولقبي في أار الور 

 ييكالي ورإيتييي فييي كييا بيييا أا القةييا  بييدورل لييس يةييع تعريفييا ررييددا لفكييرأ التوقيييع ولا
ي ييكأ توقيعيييا صييريرا كييأ يالريية ررييييزأ  "، فنإييد رييثال رركريية بييياري  يرفتييي ب نييي :اإلثبييات

واا  اأ باليد تسرح بتفرد كاتبهيا بيدوا أي  يم رركيا وت هير ارادأ تيوا الايير واةيرة 
 .3"بايتراد الرررر

تكييز نالريي  أا القةييا  الرصييري سييار يلييا نفيي  اليينه  فييي تعرفييي للتوقيييع، رييير ار 
يالريية  اصييية ترييدد توييية ررييدثها وتسييتادس للدالليية يييا " يلييا ترديييد و ائفييي ونييأ ب نييي:

 .4"، وينسب الرررر الروقع الا صاربي ا را يرتويي الرستند الروقع يلييروافقتي يل
يلييا العكيي  رييا ولييم فيييإا القةييا  البلإيكييي ينييد تعريفيييي للتوقيييع الااييي اتييتس فقيييا 

، فعرفي  ب نيي يبيارأ ييا يالرية التوقيع دوا االتتراس بو ائفييي بال كأ الوي يإب أا ي تي ف
 . 5رصروبة ببعو  التااياات توةع ب كأ يدوي 

يليييا العريييوس فيييإا تعرييييف التوقييييع يإيييب أا يرتكيييز يليييا إيييانبيا أولهريييا تردييييد البعيييد 
ثانييييا تردييييد أ ييكالي ااصييية رييع  هيييور التوقييييع لتوقييييع أي ترديييد و يييائف التوقيييع و الييو يفي ل

تيو ": تيو، ويلا توا السا  فإا تعريف التوقيع روني كصورأ رديثة را صور التوقيعتاإللك

                                  
1
 J.Carbonnier , Introduction en droit civil , 17

e
 éd ,édition Thémis,. 1988, p. 176.  

  .305يلي فياللي، الررإع الساب ، أ  2
3
 Paris 22 mai 1975, D.1976, somm.8  

  . 302أ – 37   – 1986/ 3/  6إلسة  52لسنة  2138نقو ردني اعا رقس   4
5
 Cass, 24février et 3 novembre 1910 , cité par T. Verbiest,É. Wéry , Le droit de l'internet et de la société de 

l'information: droits européen, belge et français , édition larcier , 2001, p 335.  
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رهريا كياا وسييلة  كأ يالرة رريزأ توةع يلا الرريرر تريدد تويية الروقيع وتعبير ييا رةيال
 ".ابراري  أو  كلي

 : أشكال التوقيع الخطي الفرع الثاني
يع الاايي ييدأ صيور وأ يكاأ، وقتيتاو ال أات السابقة الوكر يركا را االأ التعريفا

، فقييد يكيييوا تيييي وةييعها الت يييريع والفقييي والقةيييا االرييا كيياا تيييوا التوقيييع يسيييتإيب ل ييروا ال
ر  اليييي بالتفصيييأ وتييو رييا سيينتا ،ارةييا  أو بصييرة أصييبع أو بييالاتس ييكأ لييا التوقيييع ارييا ي
 في توا الفرق .

 التوقيع باإلمضاء أوال:
أ  ريا للتوقيع  والكثر  يويا بيا الفراد، وياد ي كأ التوقيع باإلرةا  الصورأ الغالبة

فاإلرةيا  ريا وتو ايتقاد ااائ ا  يئا واردا، ويإعلهرا كالتريالا النا  بيا الرصالريا 
، و لح التوقييع أييس وأ يرأ ريا اإلرةيا تيو اال صيورأ ريا صيور التوقييع وبالتيالي فيإا رصيا

رركرييية الييينقو الرصيييرية التوقييييع لقيييد يرفيييت ، يأكثييير الفقهيييا  ي ييييروا الييييي بيييالتوقيع الااييي
 .1"الكتابة الرااواة بيد را تصدر رني "باإلرةا  ب ني :

رإروييييية رييييا " ، ولكييييا يركييييا القييييوأ ب نييييي:لإلرةييييا  ال ي ييييترا القييييانوا  ييييكال رعينييييا
، بيأ يركيا أا الا ال كأ الرعتاد لريرف الكتابيةالااوا قد اتاوت  كال ال يرت ب ي صلة 

كرا  أقر القةا  الرصري أني ال ي ترا فيي اإلرةيا  أا  ،2"رعينا.يتاو أريانا  كال تندسيا 
لكيييي يكيييوا اإلرةيييا  صيييريرا يإيييب أا ، 3صييياربي  اسيييسيكيييوا رقيييرو ا تراريييا أو كا يييفا ييييا 

                                  
  . 357أ  -29  – 1978/ 1/ 31إلسة  44لسنة   527نقو ردني اعا رقس  1
   . 336تارر رررد سليراا الدريااي، الررإع الساب  ، أ  2
  1751أ  2ج  42   2/12/1991  إلسة  54لسنة   810الاعا رقس  3
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ال يهرأ، الرهيس أا  بالررف الولا فقا أو رتا باسس يرتوي يلا اسس ولقب الروقع كارال أو
 .2أ الوي ايتاد يليي ال اأ أا يتس التوقيع بال كو  ،1يردد توية الروقع

، 3نالر  أا الر رق الفرنسي قد اقتصر يلا التوقيع باإلرةا  كصيورأ ورييدأ للتوقييع
فيييو االيتيييراف بغيييير اإلرةيييا  يليييا ر  1667ريييير وتيييب الررسيييوس الفرنسيييي الصيييادر فيييي 

 .4، وأيدل في ولم قةا  النقو الفرنسيكتوقيع
اال أا الر يييرق الفرنسيييي تراإيييع ييييا تيييوا الروقيييف فيريييا بعيييد وايتيييرف برإيييية التوقييييع 

ريييا قيييانوا التإيييارأ الفرنسيييي ريييير تييينأ :  110باإلرةيييا  فيييي الكربيالييية ووليييم ابقيييا للريييادأ 
، تيوا التوقييع يوةيع اريا )السيارب  (ترتوي السفتإة يليا :... توقييع  ريا أصيدر السيفتإة "

 "وبة .باليد أو بكأ اريقة صير ركت

 ثانيا: التوقيع بالختم 
، وال زاأ اا للتوقييييع فيييي الرإترعيييات القديريييةيعتبييير الايييتس أوأ وسييييلة اسيييتعرلها اإلنسييي
صالبيا ريا  ،الرنياا  التيي تنت ير فيهيا الرييةيرتأ ركانية رهرية فيي وقتنيا الراةير ااصية فيي 

اقترانييي  يتةييرا الاييتس اسييس الإهيية التييي يعييود لهييا ررفيي  ييياس أو  ييركة أو  يياأ يييادي، رييع
 .5بوكر اسس رهنة ال اأ الوي يعود اليي الاتس

تييو فييي نفيي  درإيية التوقيييع  ، وتييأأ رييوأ رييدا رإييية الاييتس فييي اإلثبيياتثييار إييد لقييد
 الااي؟

                                  
  .7رررد رةا أزرو ،الررإع الساب .أ  1

2
 H. Roland et L. Boyer, op.cit, p.593. 

 .13االد رصافا فهري، الررإع الساب ، أ  3
4
 Cass.civ 15 juill 1957 : D.1957, somm., 143 . 

 . 21أ  نوري ررد ااار ، الررإع الساب ،  5
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، لاييتس وبرسيياواتي رييع التوقيييع الااييينإييد رييثال أا الر ييرق الرصييري ايتييرف برإييية ا
يعتبر الرررر العرفي صادرا رريا " :را قانوا اإلثبات بنصها 14لرادأ وتو را نصت يليي ا

 "وقعي را لس ينكر صرارة را تو رنسوب اليي را اا أو ارةا  أو اتس أو بصرة .
، وييبيي ي القرا بوإي ااأ النت يار الرييةال يزاأ التوقيع بالاتس رن را في رصر وف

أو كريييا أنيييي يرةييية للةيييياق ، رنييية باإلرةيييا  أو التوقييييع بالبصيييرةالكبيييير سيييهولة التقلييييد رقا
اال أنييي وفييي ريياأ رييا اوا ايتييرف ال يياأ ببصييرة اترييي وأنكيير التوقيييع ال يركنييي اال ، السييرقة

 الاعا بالتزوير وال يكفي رإرد اإلنكار . 
، بييأ يكفييي أا ةييع االسييس الثابييت فييي ورقيية الريييالدال ي ييترا فييي التوقيييع بييالاتس أا يو 

أا تكيييوا بصيييرة الايييتس ، كريييا يإيييب 1يوقيييع صيييارب ال ييي ا باالسيييس اليييوي ايتييياد أا يوقيييع بيييي 
يسييييتوي أا يثبيييت توقييييع ال يييياأ يليييا العقيييد باترييييي بنفسيييي أو تكليفييييي ، و 2واةيييرة رقيييرو أ 

 . 3 اصا أار بالتوقيع يليي بهوا الاتس في رةورل ورةال
 ،سسيا الريد ريا راياار التوقييع بيالاتكياا ريا الرستراليا أنيي را الفقيي  يوتب بعو

أو ارةيا   ياتديا يليا الرريرر وتيو ريا  وولم بفرو بعو الةيرانات كالتصيدي  الرسيري
ةيرا الر يروق الوأ للقيانوا الريدني الرصيري أا تةياف فيو  ايتس  stenuitاقترري السيتاو 

ال اأ ارةا   اأ أار رراأ ليي وليم قانونيا  ويتعييا فيي تيول الرالية أا ييوكر روقيع 
ي وأا يوةيح الورقة بإرةائي أني يعرف صيارب الايتس أو أا يبييا الرسيتندات الرثبتية ل اصي

؛ وقييد رأت لإنيية تنقيييح التقنيييا الرييدني يييدس اإلرةييا  والتإائييي اليييي بييدال رنييي سييبب يإييزل يييا
 .  4االيتداد بهوا الرقترح لني يلدي الا تعايأ التعارأ

                                  
 .178الررإع الساب ، أ  ،يبد الرزا  أررد السنهوري 1
 . 162رررد رسا قاسس، الررإع الساب  ، أ  2
 240الوافي في  رح القانوا الردني  الررإع الساب ، أ  ،سليراا ررق  3
  . 1تارش 177الررإع الساب ،أ. يبد الرزا  السنهوري، 4
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لنييي رتييا اوا كيياا ال يياأ أريييا  فيييركا لهييوا الاييير أا يوقييع ببصييرة الصييبع التييي 
ةييافة لييولم فييإا التوقيييع بييالاتس تييو صالبييا وسيييلة ا ،1ليسييت لهييا نفيي  رايياار التوقيييع بييالاتس

يليييا التيييداأ الريييادي لل ييياأ  ، وبالتيييالي فإنيييي ال ييييدأريعة لتوقييييع ييييدد كبيييير ريييا الورا سييي
 . 2الروقع للورقة 

ولهيييييول السيييييباب فيييييإا الر يييييرق الفرنسيييييي ليييييس يعتيييييرف بيييييالتوقيع بيييييالاتس اال فيييييي اايييييار 
 لريييير ويقييييد ترويييييأ الفيييياتورأ يركييييا لسييييندا ، وتيييييتإارييييية وفييييي ريييياالت ررييييددأالرعييييارالت ال

لاييتس صييالح فييي راليية أو البنكييية االبريدييية  بالنسييبة لل يييكات، اسييتعراأ الاييتس رييع توقيييع باليييد
لسييفتإة الاييتس رقبييوأ للسييارب و الر هييريا فقييا ويسييتبعد الرسييروب يليييي ا ، والت هييير فقييا

 .  3والر هر االرتيااي
، قييد يييرأ التييي تيينإس يييا التوقيييع بييالاتسالكبنالريي  أا الر ييرق الإزائييري ن ييرا للرايياار 

بقيا لينأ ، ووليم اوليس يرينح لهيا أي رإيية فيي اإلثبيات ،استبعد تول الصورأ و لس يعترف بها
قعيي أو وةيع يلييي بصيرة يعتبر العقد العرفي صادرا رريا كتبيي أو و  ": .س.ج   327الرادأ 

 30بقيا للريادأ التإاريية ا أا يسيتعرأ الايتس فيي رعارالتيي"، ولكا يإيوز لل ياأ اصبعي ...
 ررية إلثبات الرعارالت التإارية.، وولم ن را لكوا الر رق ترم ال4 .ت.ج
ريا قيانوا أصيوأ  1/ 150وتو نف  را سيار يلييي الر يرق اللبنياني فيي نيأ الريادأ  

السند العادي تو السيند وو التوقييع الاياأ ويعتبير صيادرا ": الرراكرات الردنية الإديد بقولها
عي را لس ينكر صرارة را تو رنسوب اليي را اا أو توقيع أو بصيرة اوا كياا يإهيأ ررا وق
 ."التوقيع 

                                  
  .421إالأ يلي العدوي، الررإع الساب ، أ   1

2
 E. Joly- Passant , op cit , p. 241. 

3
 T. P.coudol échanges électroniques Certification et sécurité ;op cit , p ,158 

 . "باإلثبات بالبينة أو ب ي وسيلة أارا اوا رأت الرركرة وإوب قبولها -6يثبت كأ يقد تإاري ... "تنأ :   . ت,ج 30أ الراد   4
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كرييا أا أصلييب الفقهييا   يييروا ب نييي ال يركييا بيي ي ريياأ رييا الرييواأ تعييويو اإلرةييا  
(croix)بيييالاتس أو الصيييليب 

قيييد رييييز بييييا الورقييية العرفيييية  Boris Starckاال اا السيييتاو ، 1
، او ليس يعتيرف برإيتيي فيي الورقية ريا أ يكاأ التوقييعبالصيليب ك يكأ  فااليتراوالرسرية في 

 . 2العرفية رتا ولو كاا ال اأ أريا اال أني أإاز توا التوقيع في الورقة الرسرية
 التوقيع ببصمة األصبع ثالثا: 

التوقيع ببصرة الصبع تو الثر الوي يتركي اصبع  اأ يلا ورقة بعيد صرسيي فيي 
الر يرق الإزائيري اليا صايية ، لس يكا 3رادأ رلونة ويتكوا را ااوا ونقوش اولية ويرةية 

، رييير نييأ فييي رتبنيييا نفيي  روقييف الر ييرق الفرنسييي يعتييرف بييالتوقيع بالبصييرة، 2005سيينة 
يعتبيير العقييد العرفييي صييادرا ررييا وقعييي رييا لييس ينكيير " لييا:قبييأ التعييديأ ي  .س.ج 327أ الريياد

 ."صرارة را تو رنسوب اليي را اا أو ارةا ...
لورا  وفي الرقيقة فيإا تيوا الرير كياا ي يكأ يائقيا كبييرا ل  يااأ إلبيراس راتليف ا

ب ييكأ  ييرأ ت، ااصيية اوا رييا يلرنييا أا الرييية كانييت وال زالييت رنسييوا  كانييت رسييرية أو يرفييية
اةافة الا أا التوقييع بالبصيرة ال ي يكأ أي ااير يليا الروقيع  ،الرإترع الإزائري كبير في

، فييالعلس الرييدير أثبييت صييعوبة  ت ييابي بصييرة أصييبع م ن ييرا لصييعوبة تزوييير تييوا التوقيييعووليي
 .  4 اأ رع  اأ أار
فيإا روقيف الر يرق الرصيري ريا التوقييع بالبصيرة كياا واةيرا رنيو يلا ايالف وليم 

قيير برإييية التوقيييع بالبصييرة وسيياوا  بينهييا وبيييا اإلرةييا  والاييتس وتييو رييا بداييية الريير رييير أ
يعتبيير العقييد العرفييي صييادرا ررييا  ": رييا قييانوا اإلثبييات التييي تيينأ 14دأ يبييرز إليييا فييي الرييا

                                  
1
  F .Mostefa-Kara née Settouti ,La preuve écrit en droit civil algérien , mémoire pour le diplôme de 

magistère en droit, université d’Alger , Institut des Sciences Juridiques et administratives , 1982, p.43 

2
 B. Starck : Droit civil introduction , édition  Librairies Techniques Paris, 1972, p 166. 

 . 23لكتروني الررإع الساب ، أ ثروت يبد الرريد، التوقيع اإل 3
  .306يلي فياللي، الررإع الساب ، أ  4
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، وسيار "وقعي را لس ينكر صرارة را تو رنسوب اليي را اا أو ارةيا  أو ايتس أو بصيرة .
للبصييييرة قييييوأ  " كريييية اليييينقو الرصييييرية بيييي ا:رييييير قةييييت ررالقةييييا  الرصييييري يلييييا ولييييم 

 .1"اإلرةا  في ن ر ال ارق الرصري 
أرييا الر ييرق الردنييي قييد ايتييرف فييي بداييية الريير ببصييرة الصييبع دوا أي قيييد  وولييم 

السييند تييو الييوي ي ييترأ يلييا توقيييع رييا ": ا تيييرييا قييانوا البيانييات ونصييها  10وفقييا للرييادأ 
صييير أنييي تييدارم تييوا الريير فييي قييانوا التإييارأ "، ينييي أو يلييا ااترييي أو بصييرة أصييبعي صييدر
ب يهادأ  ياتديا  ، رير لس يعترف ببصرة الصبع اال اوا كانت رقترنية 1966لسنة  12رقس 

، 2ر أرييا يعرفاا القيرا أ والكتابية، رع ةرورأ أا يكونا تواا ال اتداا صييوقعاا يلا السند
يال  لف  التوقيع فيي تيوا الكتياب  -1 " :را قانوا التإارأ 221ليي الرادأ وولم را نصت ي

ويإيب أا ي يهد  ياتداا يليا صيارب الايتس أو  -2يلا اإلرةا  والاتس وبصرة الصبع .
 "را برا وقع يليي.لوقع أرارهرا يا البصرة ب ني

كرا أا القةا  الفرنسي فقد تبنا نف  روقف ر ريي فيرفو ايتبيار التوقييع بالبصيرة 
ا ال يياأ بصييرتي يلييا الرسييتند سييهوا أو اايي  وال يعبيير ييي، فقييد يةييع 3كييالتوقيع باإلرةييا 

ويثار التسالأ ريوأ ال ياأ الريي فيي فرنسيا لييتركا ريا ، رةا الروقع برا ورد في الرررر
 اثبات رررراتي العرفية اوا كانت بصرتي صير رعترف بها ولي  لي وسيلة أارا للتوقيع ؟

، أو ت بيدال رنييكافة اإلإرا افي تول الرالة فإني يإب أا يكوا لل اأ ررثال يقوس ب
، يبرز لنا إليا أا تول اإلإرا ات تعتبر يارال رعرقال لسيرية 4أا يبرس التعاقدات أراس الروث 

اتراس الرعارالت، فال بد في توا الرإاأ رراياأ ال ااأ الرييا ، والتيرايأ لهيس بيالتوقيع 
 يا اري  بصرة الصبع .

                                  
  .1006أ  14   1963 31/10  إلسة  28لسنة  151الاعا رقس  1
  . 20نوري ررد ااار، الررإع الساب  ، أ   2

 3
  Cour d’appel d’Alger .d.1934. p. 113 . 

 .L. Grynbaum,op., cit , p.22 et sو  18االد رصافا فهري ، الررإع الساب  ، أ   4
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 المطلب الثاني: وظائف التوقيع    
نرا كولم يعتبر الوسيلة الرثليا را رهرا لي  فقا في رإاأ اإلثباتيلعب التوقيع دو  ، وا 

، كريا أنيي يريدد تويية الروقيع )الفيرق الوأ(للتعبير يا رةا الروقع بررتوا السيند اليوي وقعيي

يإيييدر بنيييا التسيييالأ تيييأ التوقييييع اإللكترونيييي يقيييوس بييينف  و يييائف التوقييييع  و ،)الفيييرق الثييياني(

 .)فرق الثالرال(الااي ؟ 

 الفرع األول: رضا الموقع بمحتوى السند الكتابي 
برإيرد وةييع ال ياأ توقيعييي يليا الرسييتند فإنيي بييولم يعتبير راةيييا بريا ارتييوال السييند 

، وتنييام رييا الفقييي رييا ايتبييرل الوسيييلة الوريييدأ الرسييتادرة للتييدليأ يلييا 1ويالرييا برييا ورد فيييي
تسيييعا تيييول الو يفييية اليييا اسيييتبعاد كيييأ توقييييع ليييي  ليييي ، 2االلتيييزاس واإلقيييرار بالتصيييرف القيييانوني

 .  3يالقة بالتزاس قانوني رتا اوا كاا يردد توية روقعي
وقييع صييير أنييي يإييب اسييتبعاد بعييو صييور ونريياوج التوقيييع التييي ال تعبيير يييا ارادأ الر

، فتوقيع الرإرس يلا ركاا الإريرة بواسياة بصيرات أصيابعي أو ورا بينها التوقيع البيولوإي
ا كانترم   .4يتيتردد  اص ت عرل أو دري ال يعبر يا ارادتي وا 

اا الر ييرق الفرنسييي أقيير صييرارة بيي ا التوقيييع يإييب أا يرييدد توييية الروقييع وولييم ابقييا 
 االلتيزاس، فالتوقيع يإب أا ي هر رةا الرديا ونيتي في را القانوا الردني 4 -1316لرادأ ل

 .5برا ارتوال السند 
 

                                  
1
 Grynbaum (L) et autres ,op.cit ,p.35 s . 

  43ييسا صساا ربةي،  الررإع الساب ، أ    2
3  Y. Shandi, thése préc, p. 311. 

  7نوري ررد ااار، الررإع الساب  ، أ   4
5
 E. Joly- Passant , op cit , p. 245. 
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أوال ةييرورأ  ، ييرا وتريياراا رتييا يسييتوفي التوقيييع تييوا الينصيي 1لقييد رييدد بعييو الفقييي 

الرييييادي أي الر هيييير وثانيييييا العنصيييير ، القصييييدي والرقصييييود بييييي نييييية التوقيييييع وإييييود العنصيييير
، فييإا صيياب العنصيير الوأ فإننييا نكييوا أريياس توقيييع  يياأ دوا ارادتييي كيي ا الاييارإي لتوقيييع

و رنيييي يييا صفلييية وب يييكأ يوقييع ال ييياأ يلييا رسيييتند ركرتييا أو ييييتس اصتصيياب توقيعيييي أي اايي
ةياف رفاإئ، وقد يغيب العنصر الرادي ك ا يوقع ال اأ يلا الرسيتند برةيال ولكيا قيد ي

 اليي صير را ارتةال الروقع .
ريا بييا تيول العناصير ركياا كرا يركا االستعانة بعناصر أايرا إلثبيات نيية التوقييع و 

، وبالتييالي فييإا ايير التصييرفوقيييع يييادأ رييا يوةييع فييي أ، فييالواقع العرلييي أثبييت أا التالتوقيييع
وإيييودل فيييي ركييياا أاييير قيييد يثيييير ال يييكوم ريييوأ ريييدا انصيييراف ارادأ الروقيييع لاللتيييزاس بررتيييوا 

 .2السند 
ركييا استاالصييي رييا أرييا الر ييرق الإزائييري فإنييي لييس يقيير صييرارة بهييوا ال ييرا ولكييا ي

بييية أو التعبيييير ييييا اإلرادأ يكيييوا بييياللف  أو الكتا " :التيييي تييينأ  .س.ج 1/ 60ايييالأ الريييادأ 
، ورا الرعروف أا التوقيع يعتبر أتيس صيورأ ريا صيور الكتابية   "باإل ارأ الرتداولة يرفا ....

، وتيو ريا ال يتعيارو ريع ربيدأ الرةيائية فيي العنصير الساسيي الرن ي  لاللتيزاس وبالتالي يعتبر
، كرييا أا وإييود وصييرة الورقيية الرسييرية أو العرفييية ررتبايية العقييود الرقييررأ بروإييب تييول الرييادأ

  1ركيييرر  323أساسيييا بيييالتوقيع، اةيييافة اليييا وليييم فيييإا القيييانوا الريييدني الإزائيييري فيييي الريييادأ 
 ررددأ لهوية ال اأ الوي أصدرتا .ا ترا في الكتابة أا تكوا 

                                  
  . ورا بعدتا 322، الررإع الساب ، أ سليراا الدريااي تارر رررد  :أن ر 1
  . 42، أ إع الساب ييسا صساا ربةي، الرر  2
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كا ييفا  أرييا القةييا  الرصييري فقييد أكييد فييي العديييد رييا أركارييي ةييرورأ أا يكييوا التوقيييع
، فإنكيار الريورر أو ييدس يلريي بي ا تيوا التوقييع رنسيوب لرورثيي لهوية صاربي وررددا لواتيتي

 .1يإعأ الرررر العرفي لي  لي أي رإية 

 الفرع الثاني: تحديد هوية الموقع 
يإييب أا يكييوا التوقيييع ررييددا لهوييية الروقييع وتييو رييا أقيير بييي صييرارة الر ييرق الفرنسييي 

 ، يليا اليرصس ريا بسيااة تيوا ال يرا وسيهولتي،القيانوا الريدني ريا 4 – 1316فيي الريادأ 
، التوقييييع الغيييير واةيييح والغيييير رقيييرو ، فيإيييب اسيييتبعاد فليييي  كيييأ توقييييع يسيييتوفي تيييوا ال يييرا

 .2فوةوح التوقيع تو الرعيار الساسي  الوي يردد توية الروقع 
ال فيإا ليية التوقييع بيييد ال ياأ الرصيدر لييكريا أنيي ي يترا أا تيتس ير تيوا التوقيييع ، وا 

، وال يعتيد كيولم بتوقييع الفنياا 3ال يعتد بي ورا أرثلتها استاداس الروقع كنية تزلية أو تهكريية 
، لا التوقييييع فيييي تيييول الرالييية ليييس يكيييا يهيييدف اليييا الرياةيييي رتيييا ليييو كييياا رريييددا لهويتييييأو 

 .  4االلتزاس ب ي  رعيا
لروقييع كييارليا لنهرييا رييا ا ييترا أا يرتييوي التوقيييع يلييا اسييس ولقييب ا5تنييام رييا الفقييي

الوريييييداا اللييييواا يعبييييراا يييييا توييييية ال يييياأ باريقيييية واةييييرة ررييييددأ، فييييال يكفييييي أا يوقييييع 
 ال اأ بعالرة راتصرأ أو بالررف الولا أو باسس ال هرأ .

 االيتيياداال أا القةا  الفرنسي كاا لي رأي راالف في توا الرإاأ او أنيي ركيز يليا 
كاا استبعد توا الرعيار في بعو أركاري، رثيأ الركيس ، و اا كرعيار لصرة توقيع ال اأ

                                  
   . 60لسنة  2803الديوا رقس  1991/ 4/3نقو ردني إلسة   1

2
 E. Joly- Passant , op cit , p  233. 

  . 41ساب  ، أ ييسا صساا ربةي، الررإع ال 3
4
 Y. SHANDI , thèse précitée , P .311. 

 . 94، أ 2007الردنية والتإارية "دراسة رقارنة " ، دار الثقافة للن ر والتوزيع ، يراا  ،رفلح يواد القةاأ، البيانات في الرواد ان ر    5
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التوقييييع " :اليييوي يييينأ19521إيييواا 24 بتييياريخالصيييادر ريييا رإلييي  الييينقو الغرفييية الردنيييية 
باالسييس فقييا فييي الوصييية الركتوبيية رايياب  لرييا يتالبييي القييانوا برإييرد الت كييد رييا توييية الروقييع  

ا لس يكيا توقيعيي الرعتياد فيي تصيرفا تي القانونيية وليم رتيا كياا  ياترا أا ورا ارادتي  رتا وا 
 ."ي البااقة كاا بكتابتي ال اصيةتررير الوصية ف

أا يوقييع باسييس ال ييهرأ، ويرفتييي رركريية نقييو بيياري  فييي القييرار كييولم يركييا لل يياأ 
تيييو االسيييس الراتيييار ريييا ال ييياأ ليتنكييير بيييي ييييا  : "يليييا أنيييي1961أكتيييوبر  25الصيييادر 

، وي يييترا ريييا يسيييتعرأ اسيييس 2"ارسيييتي ن ييياا رعييييا الإرهيييور ب اصييييتي الرقيقيييية برناسيييبة رر
رعتيييادا يلييييي وال يسيييبب ةيييررا وأا يكيييوا  ،كيييوا رعروفيييا ليييدا الغيييير بهيييوا االسيييسال يييهرأ أا ي

يييرا أا تييوا التوقيييع يإييب أا يكييوا ررييدودا فييي رإيياالت رعينيية وال  اال أا الييبعو، 3للغييير
تردييييد تويييية الروقيييع ب يييكأ يسيييتعرأ فيييي التصيييرفات الهارييية والااييييرأ والتيييي يسيييتوإب فيهيييا 

 .  4قاعي
اةييافة الييا ولييم أإيياز القةييا  الفرنسييي التوقيييع  بييالررف الولييا رييا االسييس واللقييب 

فييييي  Nancyااصيييية بالنسييييبة للوصييييية  الرسييييرية، وتييييو رييييا أقيييير بييييي صييييرارة رإليييي  قةييييا   
تررير الوصية أكد أا ال يهود قيد رأوا  ، يلا أسا  أا الروث  الوي تس أراري1831رار  1
أايرا فيإا تيوا الايير كياا رعتيادا التوقييع بيالررف  لروصي يوقيع تيوا ريا إهية وريا إهيةا

نييوري ررييد ايياار أنييي ال ا ييكاأ فييي الاييو بييالتوقيع ويييرا السييتاو ، 5الولييا رييا اسييري ولقبييي

                                  
1
 Cass.civ.24 juin 1952,JCP 1952,II,7179 cité par D. Majdanski ;La signature et les mentions 

manuscrites dans les contrats , P U de Bordeaux, 2000 ;p.86,  

2
Paris, 25 octobre 1961, JCP, 1961 , II ,12377,cité par  D. Majdanski ;op.cit. ;p.84. 

  .25، الررإع الساب  ، أ نوري ررد ااار 3 
4
 J. Esnault :op.cit ,p. 

5
 D. Majdanski ;op.cit ;p.89. 
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يعبيير يييا بييالررف الولييا كتوقيييع رلييزس اوا كيياا الروقييع رعتيياد يليييي وكيياا يرييدد  اصيييتي و 
  .1افيةارادتي بكأ وةوح و ف

ال ييزوأ، أي يإيب اةافة الا ولم فإنيي ي يترا فيي التوقييع أا يتيرم أثيرا ررييزا يبقيا و 
ند وصييييير  يييييا ررتييييوا السييييال، ولهييييوا إييييرت العييييادأ أا يكييييوا التوقيييييع رسييييتقأا يكييييوا رقييييرو ا

 . 2، ولولم يوةع التوقيع يادأ في نهاية الرستندرتدااأ فيي أو راتلاا بي
ونييية للررييرر الروقييع تبعييا لقييدرأ التوقيييع يلييا ترديييد توييية يلييا العرييوس اا القيريية القان

 . 3الروقع ورةال بالررتوا

 : البعد الوظيفي للتوقيع اإللكترونيلثالفرع الثا
رةيييا الروقيييع بعيييد دراسيييتنا لو يييائف التوقييييع بصيييفة يارييية، وأنهيييا تنرصييير أساسيييا فيييي 

التوقيييع اإللكترونييي بايتبيييارل يإييدر بنييا التسييالأ تييأ ترديييد تويتييي،  و بررتييوا السييند الكتييابي
وسيييلة اثبييات رديثيية يقييوس بيينف  و ييائف التوقيييع التقليييدي ؟ ااصيية اوا يلرنييا أا اةييفا  القييوأ 

 ، اال بترقي  تاتيا الو يفتيا.ف القانوني ال يركا التوصأ اليهاالثبوتية يلا التصر 
لتوقييع العيادي را الرعروف أا التوقيع اإللكتروني را تو في رقيقية الرير اال ارتيداد ل

تقلييدي وتريا : تردييد توييية وريا البيديهي أا يقيوس التوقييع اإللكترونيي بينف  و يائف التوقييع ال
الر ييييرق الإزائييييري الييييوي نييييأ ، ورةييييا الروقييييع يلييييا رييييا ورد فييييي الرسييييتند  وتييييو رأي الروقييييع

الوي يردد القواييد  04-15را القانوا رقس   6صرارة يلا تاتيا الو يفتيا بروإب الرادأ 
'' يسييتعرأ التوقيييع اإللكترونييي لعاريية الرتعلقيية بييالتوقيع والتصييدي  اإللكتييرونييا التييي تيينأ : ا

ثبييات قبولييي رةييروا الكتابيية فييي ال ييكأ اإللكترونييي، وأكييد يلييا أترييية   لتوثييي  توييية الروقييع وا 
رييا نفيي  القييانوا رييير أنييي وةييع العديييد رييا ال ييروا رتييا  7فييي الرييادأ  تيياتيا الييو يفتيا

                                  
 .  15نوري ررد ااار، الررإع الساب  ، أ  1

 . 438رررد زترأ ، الررإع الساب ، أ  2
3
 Y, SHANDI , Thèse préc,  p 313. 
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وارتبييياا  ع اإللكترونيييي روصيييوفا  وريييا بينهيييا  يييرا اركانيييية تردييييد تويييية الروقيييعيكيييوا التوقيييي
رتيا نكيوا أرياس توقييع الكترونيي روصيوف، وتيوا الايير تيو وريدل  التوقيع بالروقع دوا سوال

 را نف  توا القانوا. 8الوي يعتبر رراثال للتوقيع الااي وف  الرادأ 
نفيي  االتإييال، ويلييا تييوا السييا   قييد سييار فييي 1لفقييي ا زيييادأ يلييا ولييم فييإا رع ييس 

رةيا الروقيع وثانييا  سندر  بالتفصيأ أوال ترديد التوقيع اإللكتروني لهويية ال ياأ الروقيع و
 .في التوقيع اإللكتروني 

     تحديد التوقيع اإللكتروني لهوية الشخص الموقعأوال: 
رةيييور بالبدايييية يإيييب القيييوأ أا تردييييد تويييية الروقيييع فيييي التوقييييع الاايييي تيييتس ييييادأ 

، يليا ايالف أ را ترديد تويية الايراف الروقعية، وتو را يسهالرادي للروقع  لر ة توقيعي
ولم فإا التوقيع اإللكتروني يتس يبر وسائا الكترونية صير رلروسة تإعأ را الصعب تردييد 

 توية الروقع الكترونيا.
، وولييم فييي  ييكأ الو يفييةيييع اإللكترونييي، وإييدنال يقييوس بهييول اال أنييي اوا تفرصيينا التوق  

 صييير، 2رريوز أو أرقيياس أو ريروف أو أييية ا يارات تييدأ يليا  اصييية الروقيع وتريييزل ييا صيييرل
أنييي يإييدر بنييا التسييالأ تييأ يركييا  لررييوز أو أرقيياس أو رييروف أو أييية ا ييارات أا ترييدد توييية 

 صاربها ااصة في الرعارالت التي تتس يبر االنترنيت ؟ 
فيييالتوقيع  يليييا ترقيييي  تيييول الو يفييية،ترونيييي فيييي قيييدرتها التوقييييع اإللكتتفييياوت أ يييكاأ 

را التوقيعات التيي تفتقيد اليا الرصيداقية وبالتيالي فإنهيا  (Scanner)بواساة الراسح الةوئي 
ال تردد توية الروقع، وولم ن را لسهولة نساي وتزويرل، او يركا لكأ  اأ سيي  النيية أا 

 يلس صاربي. يلا أي رستند أار دوايقوس بنقأ توا التوقيع  

                                  
   ورا بعدتا . 70نصيرات، الررإع الساب ، أ ورا بعدتا و يال  رررد ييد  85، أ ي، الررإع الساب ييسا صساا ربة 1
  . 445نإوا أبو تيبي، الررإع الساب  ، أ   2
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أرييا التوقيييع بييالقلس اإللكترونييي فإنهييا تتوقييف قييدرتها يلييا ترديييد توييية أصييرابها يلييا  
التقنية الرستعرلة، فيستلزس الرر أا يكوا الراسب الرزود بالقلس اإللكتروني قادرا يلا ررايية 

 .1التوقيع الوي يلتقاي الرستادس، وأا يتوفر قدر كبير را الراا
اداياأ العرييأ رقريي السيري الاياأ  كودي يرق  تول الو يفية برإيردكرا أا التوقيع ال

، وتيو ريا يعنيي بالةيرورأ 2ويقوس  بالةغا يلا االاتيار الرناسب إلتراس العرلية (P.I.Nبي )
، يليا اليرصس ريا انفصياأ اليرقس السيري بااقة ورةيال ييا العرليية التيي تريتروافقة صارب ال

 ربي  .ااصية صراديا يا  
، فإنييي  يرتكييز فير وبالاصييوأ الت ييفير الالترياثليالرقريي القييائس يلييا الت ي أريا التوقيييع

أساسا يلا زوج ريا الرفياتيح أريدترا يسيرا الرفتياح الاياأ )سيري( والرفتياح العياس  يةيرا 
فال يستايع أرد أا يزور التوقييع اال فيي رالية فقيداا لهرا ترديد توية الروقع بنإاح، را اال

 الااأ . ال اأ سيارتي يلا الرفتاح
( فإوا ثبيت Fonction Hashفعا اري  تابي  الرفتاح العاس للباير يلا دالة إبرية )

كرييا أا رييزود ، 3صيالريتها ت كييد للررسييأ الييي أا باييير الرسييالة تيو صييارب التوقيييع الرقريي 
الادرات يلتيزس بإصيدار  يهادأ تعيرف ب يهادأ التصيدي  اإللكترونيي تريدد تويية الروقيع ب يكأ 

 يالبها الررسأ اليي .دقي  يندرا 
وس بتردييييد تويييية ي يييكأ التوقييييع البييييورتري ريييا أتيييس صيييور التوقييييع اإللكترونيييي التيييي تقييي

، فهييي ترتكييز أسييا  يلييا الاييواأ الواتييية لإلنسيياا التييي ينفييرد بهييا كييأ الروقييع ب ييكأ دقييي 
، اال أا تيول صييا كبصيرة الصيبع أو قزريية العيياانساا والتيي ال يركيا أا تتكيرر ينيد  ا

                                  
 . 90و  89ييسا صساا ربةي، الررإع الساب  ، أ  1
  .40رررد رةا أزرو ، الررإع الساب ، أ  2

  .40الررإع الساب  ، أ  ،يال  رررد ييد نصيرات  3
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 يارتا كوسييلة اثبيات فيي ت، وتيو ريا يريد ريا اناليثرا بات يةقنية صالبا را تتاليب تكنولوإييا الت
 رإاأ الرعارالت اإللكترونية. 

، ويليا تيوا لبالغة لترديد تويية ال ياأ الروقيعرا االأ دراستنا تبرز الترية ا     
قيييدرأ التوقييييع نإيييد أا رع يييس الت يييريعات الرتعلقييية باإلثبيييات اإللكترونيييي قيييد ا يييترات السيييا  

الفقييرأ   4 -1316 ادأي، وتييو رييا نصييت يليييي رييثال الريياإللكترونييي يلييا ترديييد توييية صييارب
ورتييا كيياا التوقيييع الكترونييياي، فإنييي يترثييأ فييي  ": القييانوا الرييدني الفرنسييي يلييا أنييي ريياالثانييية 

وي ارتبياا التوقييع بالتصيرف الرعنيي، ويكيوا الرياا الي اسيتعراأ وسييلة تعرييف ر رونية تلكيد
وترقيي  يثبييت العكيي  اوا تييسء ان ييا  التوقيييع االلكترونييي،  ترنرييي تييول الوسيييلة رفترةيياي رييا لييس

سيالرة التصيرف بررايياأ تابيي  ال يروا التيي تصيدر  ، وأركيا ةيرااتردييد  ياأ الروقيع
رييا التوإييي الوروبييي الر ييترم الصييادر  2-2الرييادأ، والرييادأ  "بهييا الئريية يييا رإليي  الدوليية

ريييوأ اإلايييار الر يييترم للتواقييييع اإللكترونيييية التيييي ا يييترات رتيييا  1999ديسيييربر 13بتييياريخ 
 .روقع يكوا التوقيع اإللكتروني لي الرإية الكارلة في اإلثبات ةرورأ أا يردد توية ال

 في التوقيع اإللكتروني  رضا الموقع :ثانيا
يييي الصيأ العيياس أا وإيود التوقيييع الكتيابي يلييا الررييرر يعنيي رةييا  الروقيع برييا ورد ف

، أي ات الركييس يلييا التوقيييع اإللكترونييي، ويسييري وبااللتزارييات التييي يرتويهييا الررييرروقبولييي 
أنيييي برإيييرد ريييا يوةيييع ال ييياأ توقيعيييي اإللكترونيييي يليييا الرسيييتند فيييإا وليييم يعنيييي بالةيييرورأ 

 .ورد في الرررر رةال والتزاري برا
/أ رييا قييانوا الونيسييتراأ ب يياا التوقيعييات اإللكترونييية الصييادر  2نصييت يليييي الرييادأ 

 ."ات الواردأ في رسالة البيانات ... ولبياا روافقة الروقع يلا الرعلور" 2001ياس 
اا فنإد رثال أا التوقيع الكودي يرق  تول الو يفة برإرد وةيع العرييأ لبااقية االئتري

يايييا  راريييأ البااقييية روافقتيييي لييييالسيييرية داايييأ إهييياز السيييرب ا الصيييريرة يليييا سيييرب  ، وا 
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، وبالتالي يعتبر ولم تعبيير صيريح ييا ارادأ العرييأ ورةيائي بهيوا التصيرف،  الربلغ الرالوب
 .1يلا الرصس را أني استادس رإرد رروز أو أرقاس في تعارلي رع إهاز السرب ا لي

رد اسيييتعراأ الروقيييع للرفتييياح كريييا أنيييي يترقييي  تيييوا ال يييرا فيييي التوقيعيييات الرقريييية برإييي
، فيإا وليم يعتبير تياح العياسالااأ الوي يكوا بروزتي وقياس الررسأ بفم الت فير بواساة الرف

 .قع برا ارتوال الرررر اإللكترونيدليال كافيا يلا رةا الرو 
اةافة الا ولم فإا دقة التعبير ييا اإلرادأ رعلي  يليا رداثية التكنولوإييا الرسيتادرة 

، فكلرييا كانييت رن وريية التوقيييع اإللكترونييي أرنيية وسييرية 2تييوفير الريياا والسييرية  وقييدرتها يلييا
 فإنها بالت كيد تكوا لها القدرأ يلا التعبير يا ارادأ الروقع برا ارتوال الرررر اإللكتروني . 

لقييد كيياا القةييا  الفرنسييي رييا الوائييأ الييوي يييال  تييول الرسيي لة فييي أركارييي القةييائية 
ري يلا يريةة االستئناف لكوا التوقيع تس بواسياة الراسيح الةيوئي رير رفو توقيع ررا

(Scanner) يرييدد توييية الروقييع ب ييكأ ، ربييررأ ركرهييا بيي ا تييوا التوقيييع ر ييكوم فيييي لكونييي ال
 . 3، او ال ةرانات كافية بعدس استاداري را ارف الغيردقي 

ي الصيادر بتياريخ ثس صدر قرار ثاني را الغرفة الردنيية الثانيية لرإلي  الينقو الفرنسي
 2000ريييار   13بريييير رفةيييت توقييييع الكترونيييي ايييارج أركييياس  قيييانوا  2003أفرييييأ  30

، وال يركيييا االيترييياد يليييا الهييياتف النقييياأ ريييدد ب يييكأ كيييافي وكاريييأ تويييية الروقيييعواليييوي ال ي
(إلترييييياس اإيييييرا ات التوقييييييع اإللكترونيييييي رييييياداس أا اركانيييييية SMS)بواسييييياة الرسيييييائأ القصييييييرأ 

تف النقييياأ ريييا ايييرف الغيييير يصيييبح رركنيييا وبالتيييالي ييييدس تردييييد تويييية الروقيييع اسيييتعراأ الهيييا
 .4بصورأ كارلة

                                  
  . 187ية اريقا للتعبير يا اإلرادأ الررإع الساب ، أ الكتابة الرقر الصالريا رررد العيش،  1
  .91ييسا صساا ربةي، الررإع الساب  ، أ  2

3
 CA Besançon, ch.soc., 20 octobre.2000, Sarl Chalets Boisson c/ Bernard Gros : JCP G 2001, II,n

o
 

10606 , cité par : J. ESNAULT ;op.cit ;p9  
4
 C.cass. 2e civ.,30Avr . 2003; Sarl Chalets Boisson c /G. :Juris Data n

0
 2003-018798 cité par :  J. 

ESNAULT,  cit  ;p9. 
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 المبحث الثاني: القوة اإلثباتية للتوقيع اإللكتروني

بعدرا راولنا في الربرر الوأ ترديد ركانة التوقيع في رإاأ اإلثبات سوا  كياا وليم 
، سينراوأ التي يإب أا يقوس بها التوقييعئف ترديد الو ابفي الورقة الرسرية أو العرفية وولم 

فييي الربريير الثيياني التايير  الييا ركانيية التوقيييع اإللكترونييي فييي اإلثبييات وبالاصييوأ رراوليية 
بوولية فيي تيوا الرإياأ راياا  تعريف دقيي  للتوقييع اإللكترونيي فيي الراليب الوأ والإهيود ال

وقييييع الثييياني الييا صييور الت، كرييا سييينتار  فييي الرالييب سييوا  رييا إانييب الت يييريعات أو الفقييي
 اإللكتروني وبعو تابيقاتي .

 المطلب األول: تعريف التوقيع اإللكتروني  
لقيييد كييياا للفقيييي اليييدور الكبيييير فيييي رييينح التوقييييع اإللكترونيييي الركانييية الالئقييية فيييي رإييياأ 

كيياا السييبا  فييي اياييا  فهييو اإلثبييات وبالاصييوأ فييي رإيياأ الرعييارالت اإللكترونييية، لييولم 
 .يع اإللكتروني ) الفرق الوأ (وقتعريف للت

صالبيييا ريييا كييياا اسيييتعراأ التوقييييع اإللكترونيييي ييييتس فيييي رعيييارالت تترييييز بالايييابع اليييدولي 
ريزا تاريا وراوليت بيدورتا ايايا   را الرن رات الدولية را أولتي ولولم نإد أا تنام العديد

، كريا أا اليدوأ الوروبيي االترياد و ن رية الونيسيتراأتعريف للتوقيع اإللكترونيي وريا بينهيا ر
وااصيية العربييية رنهييا لييس تكييا برنيي ا يييا تييوا التاييورات وراولييت ادايياأ التوقيييع اإللكترونييي 
كوسيييلة رديثيية لإلثبييات وكيياا رييا الابيعييي أا تريياوأ تييول الت ييريعات اياييا  تعريييف دقييي  

 د را التوقيعات ) الفرق الثاني(.لهوا النوق الإدي
ريفيييات أنهيييا ريييييزت بييييا التوقيييييع اإللكترونيييي البسيييييا يليييا تييييول التع يركيييا قولييييي رريييا 

والتوقييييع اإللكترونيييي الرتقيييدس بريييير أا تيييوا الايييير تيييو وريييدل اليييوي ليييي الرإيييية الكارلييية فيييي 
فصييأ فيي تاإلثبات ويإب أا يستوفي تيوا النيوق ريا التوقيعيات ييدأ  يروا سيوف ندرسيها بال

 الفرق الثالر .
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 اإللكتروني  الفرع األول: التعريف الفقهي للتوقيع 
اتييتس الفقييي ب ييكأ كبييير بتعريييف التوقيييع اإللكترونييي بايتبييارل وسيييلة اثبييات رديثيية لهييا 

 ، والتعيارالت التيي يبررهيا الفيرادالتعارالت اإللكترونيية بصيفة ياريةأتريتها البالغة في اثبات 
 يبر  بكة االنترنيت بصفة ااصة.

ا يليا الإانيب اليو يفي للتوقييع  يالر  يلا تول التعريفيات بصيفة يارية أنهيا تركيز اري
، أو التركييييز يلييا الإانيييب لتعبيييير يييا رةيييال برييا ورد فيييي السييندوترييا ترديييد تويييية الروقييع وا

ركانييية ك ييف أي  التقنييي للتوقيييع اإللكترونييي وتييو ارتبيياا التوقيييع بييالرررر الروقييع الكترونيييا وا 
 .1تعديأ الر  ير  بيانات الرررر اإللكتروني

رونيية فيي تعريفيي للتوقييع اإللكترونيي اتيتس بال يكأ والديارية اإللكتفنإد أا بعو الفقي 
 hash يبيييارأ ييييا أرقييياس رابويييية تسيييرا" :رثيييأ تعرييييف أريييدتس ،اليييوي يييي تي فييييي تيييوا التوقييييع

، وتوا التعرييف 2"، أي باستاداس الرقاستس التوقيع يليها بالاريقة واتهالررتوا الرعارلة التي ي
رونيي ئف التوقيع را إهة، ورا إهة ثانية  إعيأ التوقييع اإللكتيبقا ناقصا فهو لس يردد و ا

أ ييييكاأ أاييييرا للتوقيييييع فييييي  ، وبالتييييالي ال يسييييرح ب هييييوريكييييوا فقييييا يلييييا  ييييكأ أرقيييياس فقييييا
 .الرستقبأ

، والنيات  ييا اتبياق اإيرا ات نيي يبيارأ ييا رقيس سيري أو رريز رريددوتنام را يرفي ب 
، ورتا توا التعرييف يبقيا رعيبيا فليس 3رعروفة رقدراررددأ تلدي في النهاية الا نتيإة رعينة 

، كريييا أنيييي ريييدد صيييور يرققيييي التوقييييع اإللكترونيييييركيييز يليييا البعيييد اليييو يفي اليييوي يإيييب أا 
، اال أنييي أصفييأ الإانييب الييو يفي الييوي يإييب رونييي فييي أ ييكاأ رعينيية دوا سييواتاالتوقيييع اإللكت

                                  
  .55ييسا صساا ربةي، الررإع الساب  ، أ  1

 Arablawرن ور يلا روقع  رقاأ رقارا ، ابراتيس الدسوقي أبو الليأ، ابراس العقد اإللكتروني في ةو  أركاس القانوا اإلراراتي والقانوا ال  2

info,com ، 56أ   
 , 814، أ الررإع الساب  الدليأ الكتابي ورإية رارإات الكربيوتر في اإلثبات رررد الررسي زترأ ،  3
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تيوا التوقييع رريددا لهويية أا يكيوا وبالاصوأ ةيرورأ  التوقيع،يتوافر في توا النوق را أا 
 ، وأا يعبر يا رةال بررتوا السند .الروقع

التوقييييع اإللكترونيييي يترثيييأ فيييي  يييكأ رريييوز رياةيييية ررتباييية برسيييالة " :وأاييير ييييرا أا
، يعيييياب يلييييا تييييوا  "1بيانييييات الكترونييييية تعييييرف بهوييييية صيييياربها يعبيييير ينييييي برنييييواأ تعريييييف 

ييع  وتيي تردييد تويية الروقيع دوا التاير  للو يفية التعريف أنيي ركيز يليا و يفية واريدأ للتوق
 الثانية للتوقيع وتي تعبير الروقع يا رةال بررتوا السند .

اإييييرا  رعيييييا يقييييوس بييييي  ": ب نيييييالتوقيييييع اإللكترونييييي السييييتاوأ نإييييوا أبييييو تيبيييية  يرفييييت
ة ال اأ الرراد توقيعي يلا الرررر سوا  كاا توا اإلإرا  يلا  كأ رقس أو ا ارأ الكترونيي

رعينيية أو  ييفرأ ااصيية، الرهييس فييي الريير أا يرييتف  بييالرقس أو ال ييفرأ ب ييكأ نرييا وسييري يرنييع 
استعرالي را قبأ الغير، ويعاي الثقة فيي أا صيدور تيوا التوقييع يفييد ب نيي بالفعيأ صيدر ريا 

 .2"صاربي أي رارأ الرقس أو ال فرأ 
، أي للتوقييع والتقنيييالر  يلا توا التعريف أني راوأ الإريع ريا بييا البعيد اليو يفي 

ائف التيي يقيوس بهيا تيوا ، والو يع اإللكترونييأني إرع را بيا الوسائأ التي يرتكيز يليهيا التوقيي
كترونييييي اال أا تييييوا التعريييييف يعتبيييير ناقصييييا  لنييييي وكيييير بعييييو صييييور التوقيييييع اإلل، التوقيييييع

 ، وتيييييوا ريييييا يعتبييييير ااائيييييا لنيييييي تنيييييام صيييييور أايييييرا للتوقييييييعورصيييييرتا فيييييي اليييييرقس واإل يييييارأ
 .3اإللكتروني

وفيييي تعرييييف أاييير تيييو رليييف رقريييي صيييغير يصيييدر ريييا اريييدا الهيئيييات الرتاصصييية 
، وفييي تييوا الرلييف يييتس ريية ترارييا رثييأ ن يياس ال ييهر العقيياريوالرسييتقلة ورعتييرف بهييا رييا الركو 

                                  
  .279، أ 2002تون ،   ،، دار اسهارات في أدبيات الرلسسةالإوانب القانونية لقنوات االتصاأ الرديثة والتإارأ اإللكترونية ،يلي كرلوا1
  . 442، أ ع الساب إالتوقيع اإللكتروني، الرر  ،تيبي نإوا أبو 2
  .380، أ د الوارد التهاري، الررإع الساب سارح يب3



 التوقيع االلكتروني كوسيلة إلثبات العقد اإللكتروني: الثانيالباب 
 

186 
 

ال يييهادأ  انتهيييا تايييزيا االسيييس وبعيييو الرعلوريييات الهارييية الايييرا رثيييأ رقيييس التسلسيييأ وتييياريخ 
 .1ورصدرتا 

ا التعرييييف اتيييتس فقيييا ب ريييد أ يييكاأ التوقييييع اإللكترونيييي أال وتيييو التوقييييع نالرييي  أا تيييو
الرقريييي، بايتبيييارل الورييييد اليييوي يسيييتلزس فييييي وإيييود تيئييية ااصييية تقيييوس بإن يييائي تسيييرا بريييزود 

ا يريار  رهاريي الادرات،  رع وإيوب رصيوأ تيوا الريزود يليا التيرايأ ريا الركورية رتي
فقهيييي للتوقييييع اإللكترونيييي قيييد أصفيييأ البعيييد اليييو يفي اال أا تيييوا التعرييييف ال، يليييا اقلييييس الدولييية

 توا النوق الإديد را التوقيعات .الوي يإب أا يقوس بي 
كييأ رييروف أو أرقيياس أو ررييوز أو أصييوات أو ن يياس  " :كرييا يرفييي الييبعو الايير ب نييي

ديييد  اصييية الروقييع رعالإيية وي  ييكأ الكترونييي أو صيرتييا ويكييوا لييي اييابع رتفييرد يسييرح بتر
، بريييييييير تعبييييييير يييييييييا رةيييييييا  الروقيييييييع برةيييييييروا التصيييييييرف وتةييييييييرا صييييييييرلويرييييييييزل ييييييييا 

والرالريي  يلييا تييوا التعريييف أنييي يرييزج رييا بيييا و ييائف التوقيييع الرترثليية فييي ترديييد 2"سييالرتي.
تويييية الروقيييع والتعبيييير ييييا رةيييال و البعيييد التقنيييي للتوقييييع اإللكترونيييي بايتبيييارل رإرويييية ريييا 

 وي  كأ الكتروني . الرروف أو الرقاس أو أصوات أو ن اس رعالإة
يلييا العرييوس يإييب أا يكييوا تعريييف التوقيييع اإللكترونييي إارعييا رييا بيييا الإانييب التقنييي 

 ريييا نيييأ يليييييلنيييوق ريييا التوقيعيييات، وأنسيييب تعرييييف واليييو يفي اليييوي يإيييب أا يقيييوس بيييي تيييوا ا
و التوقييع اإللكترونيي رإرويية ريا الرريوز أو الرقياس أ" الستاو ييسا صسياا الربةيي بقوليي:

، رللفيييية يلييييا  ييييكأ بيانييييات الكترونييييية تتصييييأ برسييييالة روف أو اإل ييييارات أو الصييييواتالريييي
يايا  اليقييا بروافقتيي يليا رةيروا  رعلورات)رررر الكتروني(، تدفها ترديد توية الروقيع وا 

يبيارأ ييا ا يارات أو رريوز أو ريروف  " :كرا يرفيي إانيب أاير ريا الفقيي ب نيي. أو 3"الرسالة

                                  
  .16، أ  2005الررإع الساب ،  ،يبد الفتاح بيوري رإازي 1
، رإية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات واالديا  ردنيا بتزويرل ، رلترر الرعارالت اإللكترونية ، )التإارأ أسارة روبي يبد العزيز الروبي  2

 .  509، أ 2009الركورة اإللكترونية(، ا كلية ال ريعة والقانوا بإارعة اإلرارات العربية الرتردأ، راي  –اإللكترونية 
  .55ييسا صساا ربةي، الررإع الساب  ، أ  3
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صة بايترياد التوقييع، وررتباية ارتباايا وثيقيا بالتصيرف القيانونيا رراأ بها را الإهة الرات
، وتك يف دوا صريوو ييا رةيائي بهيوا بترييز  اأ صاربها وتردييد تويتيي برير تسرح
 1"التصرف .

 الفرع الثاني: التعريف التشريعي للتوقيع اإللكتروني
ليية يييا ياا اسييتعراأ التوقيييع اإللكترونييي رييا اييرف ال ييااأ كيياا سييابقا بسيينوات او 

،  فنإييييد رييييثال أا أولييييا الت ييييريعات التييييي ن رييييت الرعييييارالت  هيييور الت ييييريعات الرن ريييية لييييي
اإللكترونيييية ليييس يرييير يليييا اصيييدارتا ي ييير سييينوات بينريييا التوقييييع الكيييودي كييياا رسيييتعرال قبيييأ 

 .2نصف قرا أو را يزيد يا ولم
إللكترونييي ونإيد أا الت ييريعات الدولييية اتترييت ب ييكأ كبيير فييي تن يييس العرييأ بييالتوقيع ا

، لا تييوا النييوق رييا التوقيعييات يسيياتس ب ييكأ كبييير فييي فهورييي ب ييكأ دقييي ورراوليية ترديييد ر
تتريييز تييول العقييود ، وصالبييا رييا نييية التييي تييتس يبيير  ييبكة االنترنيييتاتريياس يقييود التإييارأ اإللكترو 

 . بالاابع الدولي
نييي والتعريييف كرييا أا الت ييريعات الررلييية رنرييت أترييية كبييرا لتن يييس التوقيييع اإللكترو 

 بي،  لكوا الرعارالت اإللكترونية أصبرت ت كأ العرود الفقري في اقتصاديات الدوأ .
ع اإللكترونييي رييا ويلييا تييوا السييا  فإننييا سيينتار  فييي تييوا الفييرق الييا تعريييف التوقييي 

 يلا الرستوا الدولي أو الداالي .، سوا  الإانب الت ريعي

 شريعات الدوليةاإللكتروني في التأوال: تعريف التوقيع 
لقييد  هييرت العديييد رييا الرن رييات الدولييية التييي راولييت وةييع ااييار ت ييريعي للتوقيييع 
 اإللكترونييي وااليتييراف برإتييي كوسيييلة اثبييات فييي رإيياأ الرعييارالت اإللكترونييية بصييفة ياريية

                                  
نية  و و رسا يبد الباسا إريعي، اثبات التصرفات القان 56، أ 2003 الإزائر، ،26ة اإلدارأ ، العدد ، التوقيع اإللكتروني، رإلرررد بودالي 1

  . 34الررإع الساب ، أ 
  . 48ييسا صساا ربةي، الررإع الساب  ، أ   2
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، وريييا بينهيييا رن رييية الونيسيييتراأ التيييي ايترفيييت بيييالتوقيع والتإيييارأ اإللكترونيييية بصيييفة ااصييية
، ولكيا ريا دوا أا 1996رأ اإللكترونية الصادر سينة ي في القانوا النرووإي للتإااإللكترون

، فقييد نصييت 1تةييع تعريفييا للتوقيييع اإللكترونييي بييأ اكتفييت فقييا باإل ييارأ الييا و ييائف التوقيييع
يندرا ي ترا القيانوا وإيود توقييع ريا  ياأ، يسيتوفا "في الفقرأ الولا يلا أني:  7الرادأ 

 سالة البيانات اوا : ولم ال را بالنسبة لر 
، والتييدليأ يلييا روافقيية ولييم ال يياأ درت اريقيية لتعييييا توييية ولييم ال يياأاسييتا -
 .لورات الواردأ في رسالة البياناتيلا الرع
كانييت تلييم الاريقيية إييديرأ بالتعويييأ يليهييا بالقييدر الرناسييب للغييرو الييوي أن ييئت أو  -

 "في ولم أي اتفا  رتصأ بالرر.أبلغت را أإلي رسالة البيانات، وفي كأ ال روف، برا 
 ووإي ب  ا التوقيعات اإللكترونيةالقانوا النرأصدرت تول اللإنة  2001س في سنة ث

وكييياا الهيييدف الساسيييي ريييا تيييوا القيييانوا تيييو وةيييع رعيييايير للتكيييافل التقنيييي بييييا التوقيعيييات 
 . 2اإللكترونية والتوقيعات باا اليد

يعنييي بيانييات توقيييع الكترونييي:  -أ "ب نييي :   2ويرفييت التوقيييع اإللكترونييي فييي الرييادأ 
رةييافة اليهييا أو ررتبايية بهييا رناقيييا، يإييوز  كترونييي ردرإيية فييي رسييالة بيانييات أوفييي  ييكأ ال

أا تسيييتادس لتعيييييا تويييية الروقيييع بالنسيييبة اليييا رسيييالة البيانيييات، ولبيييياا روافقييية الروقيييع يليييا 
ريييا تيييوا القيييانوا ال ترييييز بييييا  3كريييا أا الريييادأ  "،الرعلوريييات اليييواردأ فيييي رسيييالة البيانيييات .

 .3أ كاأ التوقيع اإللكتروني االرا توفرت فيي ال روا الرتالبة لصرة التوقيع اإللكتروني 
رييا القييانوا النرييووإي الرورييد للتوقيييع اإللكترونييي  6وترتيبييا يلييا ولييم نصييت الرييادأ 

 يلا  روا صرتي وتي : 

                                  
  .280، أ  اإلثبات التقليدي واإللكتروني الررإع الساب  رررد رسيا رنصور،  1
 . 81أ ، 2007للن ر والتوزيع ، الإزائر،  يرر سعد اهلل، قانوا التإارأ الدولية الن رية الرعاصرأ ، الابعة الولا ، دار تورة 2
 . 61يبد الفتاح بيوري رإازي ، الررإع الساب ، أ  3
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ينييدرا ي ييترا القييانوا وإييود توقيييع رييا  يياأ، يسييتوفي  ولييم ال ييرا بالنسييبة الييا  "
رسييالة بيانييات اوا أسييتادس توقيييع الكترونييي روثييو  بالقييدر الرناسييب للغييرو الييوي أن ييئت أو 

 را أإلي رسالة البيانات، برا في ولم أي أتفا  وي صلة .... أبلغت
 : اوا 1را الر ار اليي في الفقرأ  يعتبر توقيع الكتروني روثوقا لغرو الوفا  بال

اوا كانييت الوسيييلة الرسييتادرة ان ييا  التوقيييع اإللكترونييي ررتبايية فييي السيييا  الييوي  -
 تستادس فيي بالروقع دوا أي   اأ أار .

اوا كانييت الوسيييلة الرسييتادرة إلن ييا  التوقيييع اإللكترونييي ااةييعة فييي وقييت التوقيييع  -
 لسيارأ الروقع دوا أي   اأ أار.

وا كيييييياا أي تغيييييييير فييييييي التوقيييييييع اإللكترونييييييي يإييييييري بعييييييد رييييييدور التوقيييييييع قييييييابال ا -
 لالكت اف.
اوا كاا الغرو را ا يتراا التوقييع قانونيا تيو ت كييد سيالرة الرعلوريات التيي يتعلي   -

 ."بها التوقيع أو كاا أي تغيير يإري في تلم الرعلورات بعد وقت التوقيع قابال لالكت اف 
أنهييا ترييدد ب ييكأ دقييي  ال ييروا الةييرورية  أالرييادتييول يتةييح لنييا إليييا رييا اييالأ     

التييي يإييب أا تتييوفر فييي التوقيييع اإللكترونييي رتييا تكييوا لييي نفيي  الروثوقييية والرإييية الرقييررأ 
 للتوقيع التقليدي .
الوروبييي رييا أوأ الرنيياديا بتبنييي التوقيييع اإللكترونييي كوسيييلة اثبييات  االترييادلقييد كيياا 

ريوأ اإلايار الر يترم  1999ديسيربر 13لتوإي الوروبي الر يترم الصيادر بتياريخ بروإب ا
للتواقيييع اإللكترونييية لررييأ الييدوأ التييي ترييت لوائهييا يلييا االيتييراف بييالتوقيع اإللكترونييي رثلييي 

 . 1رثأ التوقيع التقليدي وإعلي كوسيلة اثبات رقبولة لدا القةا 

                                  
 را التعليرة الوروبية.  2الفقرأ  5الرادأ  1
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اإللكترونيييييي: الوأ يعيييييرف بيييييالتوقيع فرييييييزت تيييييول الاييييييرأ بييييييا نيييييوييا ريييييا التوقييييييع 
تيييو يبيييارأ ييييا رعايييا يليييا  يييكأ الكترونيييي "2-1اإللكترونيييي البسييييا نصيييت يلييييي الريييادأ 

 . 1"الررتبا أو الرتصأ رناقيا برعايات الكترونية أارا والتي تستعرأ كوسيلة للتصدي 
ر رييا إللكترونييي أكثيينالريي  أا تييوا التعريييف يرتكييز أساسييا يلييا البعييد التقنييي للتوقيييع ا

ورييا دوا اإل ييارأ الييا الت ييفير السيييريتري الييوي يلعييب دورا كبيييرا فييي تييوا  ،البعييد الييو يفي
 .3، كرا أا توا القانوا ال ياب  يلا التوقيعات اإللكترونية في ال بكات الرغلقة2الرإاأ

واليييوي  2-2 والنيييوق الثييياني يعيييرف بيييالتوقيع اإللكترونيييي الرتقيييدس ونصيييت يلييييي الريييادأ 
 في رإروية را ال روا وتي : يإب أا يستو 

 -ارتبيييياا التوقيييييع اإللكترونييييي بييييالروقع دوا صيييييرل. -يسييييرح بترديييييد توييييية الروقييييع  -
اركانيييية ك ييف أي تبيييديأ أو  -سييالرة رةييروا الرسيييالة اإللكترونييية التييي ارتيييبا بهييا التوقيييع 

السييلاة تعييديأ فييي بيانييات التوقيييع اإللكترونييي، وتييو ورييدل الييوي لييي الرإييية الكارليية رييع تييرم 
 .4التقديرية للقةا  في بقية النواق الارا

اا التعليرة الوروبية نبهت الا وإود العديد را صور التوقييع اإللكترونيي، اال أا    
التوقيييييع الرتقييييدس ورييييدل الييييوي يييييوفر الريييياا القييييانوني، وبالتييييالي يسيييياوي فييييي رإيتييييي التوقيييييع 

 .5التقليدي
قيي  الريياد ، فهيي أوال تسيعا اليا ترربادئ تارةيلا ثالر التعليرة الوروبية ترتكز  

لتييييرايأ الرسييييب  لعرييييأ رييييزود ، وثانيييييا القةييييا  يلييييا كييييأ صييييورأ رييييا صييييور االتكنولييييوإي
 .6، وأايرا االيتراف بالرإية القانونية للتوقيع اإللكترونيالادرات

                                  
1
 art 2-1 de la Directive : " la signature électronique une donnée sous forme électronique, qui est jointe 

ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification ". 
2
 G. Bordinat, Introduction a la notion de signature électronique, publier sur le site :www.signelec.com  

3 T. Verbiest, É.Wéry op.cit,  p. 341 

  .36رررد رةا أزرو ، الررإع الساب ، أ  4 
5
 T. Verbiest, É. Wéry , op.cit ;p. 342. 

6
 E.A caprioli, le juge et la preuve électronique Art préc. 
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 شريعات الوطنية : تعريف التوقيع اإللكتروني في التثانيا
، ليس تيولي الت يريعات الوانيية رونيي كاريقية رديثية لإلثبياتاإللكتقبأ  هيور التوقييع   

، اال أا وانت ييارل بيييا الفييراد والرإترعيياتأترييية كبييرا لفكييرأ لتوقيييع يلييا الييرصس رييا اسييتعرالي 
التاور التكنولوإي ورا صاربي ريا  هيور للتوقييع اإللكترونيي أدا بالت يريعات اليا االتترياس 

لقيييد راوليييت الت يييريعات ايايييا  ، ترونيييي بصيييفة ااصيييةو التوقييييع اإللك بيييالتوقيع بصيييفة يارييية
تعريف دقي  للتوقيع اإللكتروني ورباي بالتوقيع التقلييدي، لكيوا التوقييع اإللكترونيي فيي رقيقية 

فكيياا ولييم سييببا لا يييتس تعريييف التوقيييع التقليييدي ، تييو اال ارتييداد للتوقيييع التقليييديالريير رييا 
 لتوقيع اإللكتروني لهول الو ائف.دا ترقي  اوترديد و ائفي في الكثير را الت ريعات ور

سيييييينها للقييييييوانيا الرتعلقيييييية بييييييالتوقيع الت ييييييريعات الوانييييييية قييييييد ااتلفييييييت فييييييي نإييييييد أا  
لهييا فييي نصييوأ التإييارأ اإللكترونييي، فنإييد أا بعةييها قييد أفييرد لهييا قانونييا ااصييا بييي أو أدا

، والييبعو الايير نسيييصييري والردنييي والبررينييي والتو ، كرييا تييو الريياأ للر ييرق الراإللكترونييية
قييير برإيييية التوقييييع اإللكترونيييي ثيييس أصيييدر بعيييد ولليييم أايييأ تعيييديالت يليييا القيييانوا الريييدني و أد

 را سنراوأ التار  اليي اتبايا .، و تو ة لها كالر رق الفرنسي والإزائريالرراسيس الرن ر
ب ر يي التوقييع اإللكترونيي بتن ييس دقيي  ريا الإاني الواليات المتحدة األمريكية : -1

تيي  Utah، ريير تعتبير واليية 1الت ريع سوا  يلا الرستوا الفدرالي أو يلا رسيتوا الوالييات
، اوا ر ت يريع اياأ بيالتوقيع اإللكترونيي، ريير تعتيرف بالرإيية الكارلية بييالسباقة في اصدا

را تس يا اري  ن اس الرفتياح العياس وتيس توثيقيي ب يهادأ الكترونيية وتيوا بروإيب قيانوا التوقييع 
، ثييس توالييت بقيييت الواليييات فييي االيتييراف بييالتوقيع اإللكترونييي كوسيييلة 2 1995الرقرييي لسيينة 

 اثبات رديثة رنها كاليفورنيا ، كنسا   الخ...

                                  
 . 25يال  رررد ييد نصيرات، ررإع ساب ، أ    1
الركورة  –سلولية رزود ادرات التصدي  ، رلترر الرعارالت اإللكترونية )التإارأ اإللكترونية ركارراا الصالري، الابيعة القانونية ل  2

  633، أ  2009العربية الرتردأ، كلية الرقو  وال ريعة، راي  اإلراراتاإللكترونية(، إارعة 
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نقصيير الكييالس تنييا يلييا تعريييف التوقيييع اإللكترونييي يلييا الرسييتوا الفييدرالي، رييير ورد 
لثيييييياني فييييييي قييييييانوا الرعييييييارالت تعريفييييياا الوأ فييييييي القييييييانوا الفييييييدرالي للتوقيييييييع اإللكترونيييييي وا

 اإللكتروني الرورد.
التوقيع اليوي يصيدر ب يكأ الكترونيي "( ب ني :8/ 102فعرفي القانوا الوأ في الرادأ )

صييييوت أو ررييييز أو اإييييرا  يقييييع فييييي  ييييكأ ": ، والثيييياني يرفييييي ب نييييي"ويييييرتبا بسييييإأ الكترونييييي
ريا  ياأ بقصيد يصيدر الكتروني يلر )يرتبا رناقييا( بعقيد أو سيإأ أاير )وثيقية( ينفيو أو 

لييييس يييييورد صييييور التوقيييييع  الفييييدرالي للتوقيييييع اإللكترونييييي  التعريييييف اا"، التوقيييييع يلييييا السييييإأ
، كريييا أنيييي ليييس ي يييترا أا يكيييوا يأ الرصييير بيييأ يليييا سيييبيأ الرثييياأ فقيييااإللكترونيييي يليييا سيييب

التوقييييع ررتبايييا ب يييكأ ريييادي بالسيييإأ اليييوي يقيييع يلييييي بيييأ اكتفيييا بارتباايييي بالسيييإأ ارتباايييا 
 .1ارناقي

قنيييا تعتبيير تييون  رييا الييدوأ العربييية الولييا التييي أولييت اتتريياس كبيييرا بت تووون: :  -2
ريلرخ  2000لسينة  83قيانوا ييدد ، و هر ولم إليا يند اصدارل لوتن يس التإارأ اإللكترونية

 الرتعل  بالربادالت والتإارأ االلكترونية. 2000أوت  9في 
ارا لس يعرف التوقيع اإللكتروني بأ تيرم القانوا التونسي يك  الت ريعات الاال أا 

، واكتفت فقا بوةع الرةية الالزرية إلن يا  رن ورية التوقييع اإللكترونيي، 2تول الرهرة للفقي
،  ييييييهادأ الرصييييييادقة دييييييية الييييييا تييييييوا التوقيييييييع ورييييييا أرثلتهيييييياوقارييييييت  بتعريييييييف العناصيييييير الرل 

 نية،  الرررر االلكتروني الخ...االلكترو 
بييييا اليييدوأ التيييي أقيييرت برإيييية التوقييييع اإللكترونيييي فيييي قيييانوا : تيييي ريييا األردن  -3

التوقييييع ": رنيييي التيييي تييينأ 2بروإيييب الريييادأ   2001لسييينة  85الرعيييارالت اإللكترونيييية رقيييس 
االلكتروني:  البيانيات التيي تتايو تيئية ريروف أو أرقياس أو رريوز أو ا يارات أو صيرتيا وتكيوا 

                                  
  . 25الررإع الساب  ، أ ، يال  رررد ييد نصيرات 1
  . 38رررد رةا أزرو ، الررإع الساب ، أ 2 
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ي وسيييلة أاييرا رراثليية فييي رسييالة رعلورييات ردرإيية ب ييكأ الكترونييي أو رقرييي أو ةييوئي أو أ
أو رةافة يليهيا أو ررتباية بهيا ولهيا ايابع يسيرح بتردييد تويية ال ياأ اليوي وقعهيا ويرييزل 

 .  "ي وبغرو الروافقة يلا رةروني يا صيرل را أإأ توقيع
اا الر ييرق الردنييي قييد وفيي  بدرإيية كبيييرأ فييي تعريفييي للتوقيييع اإللكترونييي، فلييس يرصييرل 

نرا تركي للتاورات التي قد ترصتوا التوقي أ في توا الرإاأ ووليم بقوليي: ع في  كأ رردد وا 
، ا البيانيات ردرإية ب يكأ الكترونييكريا ا يترا أا تكيو  "،... أو أي وسيلة أايرا رراثلية... "

 .1وتو أرر بديهي فهو توقيع ب كأ الكتروني
إللكترونييي وتييي اةييافة الييا ولييم فقييد رييدد الو ييائف التييي يإييب أا يقييوس بهييا التوقيييع ا

... ولهيا ايابع يسيرح بتردييد  "ترديد توية الروقع وروافقتي يلا رةروا السند ووليم بقوليي :
وقيعييييي وبغييييرو الروافقيييية يلييييا توييييية ال يييياأ الييييوي وقعهييييا ويريييييزل يييييا صيييييرل رييييا أإييييأ ت

 .  "رةروني
انيييي وةيييع  يييرواا رريييددأ رتيييا يكيييوا للتوقييييع اإللكترونيييي الرإيييية الكارلييية فيييي  صيييير

ريييا نفييي   31نيييأ الريييادأ  وتيييو ريييا سيييرال بيييالتوقيع اإللكترونيييي الروثيييو  ووليييم فيييي ،اإلثبيييات
اوا تبيييا نتيإيية تابييي  اإييرا ات التوثييي  الرسييتادرة انهييا رعترييدأ أو رقبوليية القييانوا بقولهييا :"

 لكتروني روثقا اوا اتصف برا يلي:تإاريا أو رتفقا يليها بيا الاراف فيعتبر التوقيع اال
 بارتبااي بال اأ صارب العالقة.تريز ب كأ فريد  -أ

 كاا كافيا للتعريف ب اأ صاربي. -ب
 تس ان الل بوسائأ ااصة بال اأ وترت سيارتي. -ج

                                  
 .29، أ الررإع الساب  ،يال  رررد ييد نصيرات 1
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يعيي ارتبا بالسإأ الوي يتعل  بي بصورأ ال تسرح بإإرا  تعديأ يلا القيد بعيد توق -د
 دوا اردار تغيير في التوقيع.

اإللكترونييي رييا بيييا التوقيييع اإللكترونييي لقييد ريييز فييي تعريفييي للتوقيييع إمووارة دبووي : -4
لسينة  (2) قيانوا رقيسريا   1، فعيرف الوأ فيي الريادأ عيادي والتوقييع اإللكترونيي الرررييال

االلكترونيي ي توقييع ركيوا ريا  التوقييع ": ارالت والتإيارأ االلكترونيية ب نييب ي ا الرعي 2002
رييرتبا  أوترونييي ورلريي  الك ريروف أو أرقيياس أو ررييوز أو صيوت أو ن يياس رعالإيية وي  ييكأ

، اا تييوا التعريييف لييس "الرسييالة. ايتريياد تلييم أورناقييياي برسييالة الكترونييية وررهييور بنييية توثييي  
لييوإي الييوي يرييدد  ييكال رعينييا يإييب أا يتاييول التوقيييع اإللكترونييي بييأ تييرم ولييم للتاييور التكنو 

ريروف أو أرقياس ، فرا الرركا أا يي تي  التوقييع اإللكترونيي ب يكأ قد يرصأ في توا الرإاأ
، الرهييس فييي تييوا بيأ الرصيير بييأ تييي يلييا سييبيأ الرثيياأالييخ... وتييوا الصييور ليسييت يلييا سيي

، أي أا تكيوا تنيام يالقية ربا يرأ ا ررتبا رناقيا برسالة الكترونييةالنوق را التواقيع أا يكو 
ع رييا بيييا الرسييالة اإللكترونييية والتوقيييع اإللكترونييي الرصييارب لهييا  وأا يكييوا الهييدف رييا توقييي

 تول الرسالة  توثي  تول الرسالة  .
التوقيييع "نفيي  الرييادأ بقولييي: فييي كترونييي الرررييي التوقيييع اإلل اليياثييس تايير  بعييد ولييم  

،  "( ريا تيوا القيانوا 20الريادأ ) االلكترونيي الررريي ي التوقييع االلكترونيي الرسيتوفي ل يروا
قيع الررري بيأ أرياأ وليم رير أننا نالر  أني لس ينأ يلا ال روا الواإب توفرتا في التو 

 را توا القانوا . 20للرادأ 
 و تول ال روا تي :

واا  ،كييا أا يثبيت توييية وليم ال يياأوريا الرر ،بييي ال ياأ الييوي اسيتاداري ينفيرد
ويييرتبا  ،التوقيييع يكييوا ترييت سيييارتي التاريية سييوا  بالنسييبة إلن ييائي أو وسيييلة اسييتعرالي وقييت

وأ يلييي ريوأ سيالرة التوقييع، ت كييداي يعي باريقية تيوفربالرسيالة االلكترونيية وات الصيلة بيي أو 
 .التوقيع االلكتروني يصبح صير ررري برير اوا تس تغيير السإأ االلكتروني فإا



 التوقيع االلكتروني كوسيلة إلثبات العقد اإللكتروني: الثانيالباب 
 

195 
 

، بيي تعتبر رصر را الدوأ التي أفردت للتوقيع اإللكتروني قانونا اياأمصر:    -5
، ريير ييرف اإللكترونييالاياأ بتن ييس التوقييع  2004لسينة  15وولم بروإيب القيانوا رقيس 

رييا يوةييع يلييا ررييرر الكترونييي ويتاييو  ييكأ  "/ ح  ب نييي : 1التوقيييع اإللكترونييي فييي الرييادأ 
رييروف أو أرقيياس أو ررييوز أو ا ييارات أو صيرتييا ويكييوا لييي اييابع رتفييرد يسييرح بترديييد  يياأ 

 ."الروقع ويريزل يا صيرل.
، فهيو قيد لتعرييف اليو يفيالتعرييف التقنيي وايالر  يلا توا التعريف أني رزج را بيا 

رييدد  ييكأ التوقيييع اإللكترونييي ب نييي يتاييو  ييكأ رييروف أو أرقيياس أو ررييوز أو ا ييارات وأةيياف 
رتا تكوا تنام اركانية  هور صيور إدييدأ للتوقييع اإللكترونيي  "و صيرتا "في الاير كلرة 

ة واريدأ للتوقييع ، أرا ال   الو يفي فإني لس يتار  اال الا و يفينولوإيقد يفرزتا التاور التك
وتي تردييد تويية الروقيع دوا التاير  اليا الو يفية الثانيية الرتعلقية برةيا الروقيع يليا ريا تيس 

 .1التوقيع يليي 
الر ييرق الرصييري ريينح للتوقيييع اإللكترونييي الرإييية الكارليية وكغيييرل رييا الر ييرييا فييإا 

 :  وتي 18لرادأ الرنصوأ يليها في ا في اإلثبات اوا را استوفا توا الاير بعو ال روا
 دوا صيرل. التوقيع بالروّقع وردل  ارتباا-
 وا صيرل يلا الوسيا اإللكتروني. سيارأ الروّقع وردل د -
التوقييييييع  أواركانيييييية ك يييييف أي تعيييييديأ أو تبيييييديأ فيييييي بيانيييييات الرريييييرر االلكترونيييييي  -
 .   اإللكتروني
اا التوقيييع لييس يكييا رعرفييا رييا قبييأ الر ييرق الفرنسييي يلييا الييرصس رييا أنييي  :فرنسووا  -6

اال أنيييي وبعيييد  هيييور التوقييييع اإللكترونيييي  2وكييير فيييي العدييييد ريييا الريييرات فيييي القيييانوا الريييدني

                                  
  . 386سارح يبد الوارد التهاري، الررإع الساب  ، أ   1

2
 G. Bordinat ; Art prec.  et Luc Grynbaum, ; Art prec , p. 21. 
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، ثيس التوقييع اإللكترونيي بصيفة ااصيةكوسيلة اثبات رديثة فقد تس تعريف التوقيع بصفة يارة 
 انوا الردني .را الق 1316 -4وولم في الرادأ 

ورتيييا كييياا التوقييييع  ": ترونيييي فيييي الفقيييرأ الثانيييية يليييا أنييييريييير يرفيييت التوقييييع اإللك
ارتبيياا التوقيييع بالتصييرف  الكترونييياي، فإنييي يترثييأ فييي اسييتعراأ وسيييلة تعريييف ر رونيية تلكييد
يثبييت العكيي  اوا تييسء ان ييا   الرعنييي، ويكييوا الريياا الييوي ترنرييي تييول الوسيييلة رفترةيياي رييا لييس

سييالرة التصييرف برراييياأ  وقيييع االلكترونييي، وترقيي  ترديييد  يياأ الروقييع، وأركييا ةييرااالت
"، يركا القوأ ب ا توا التعريف ريرا تصدر بها الئرة يا رإل  الدولة تابي  ال روا التي

كرييا أا التوقيييع اإللكترونييي الرتقييدس ، 1ويواكييب التاييور التكنولييوإي الراصييأ فييي تييوا الرإيياأ
 ،قيييع اإللكترونييي بييالروقع دوا صيييرلارتبيياا التو رييا ال ييروا وتييي: يإييب أا يرتييرس رإروييية 

وقيييع أا تكيييوا تريييت رقابتيييي ييييتس ان يييائها بوسيييائأ تسيييرح للر أا، تسيييرح بتردييييد تويييية الروقيييع
 .اركانية ك ف أي تبديأ أو تعديأ في بيانات التوقيع اإللكترونية، الرصري

ليس يهيتس الر يرق الإزائيري بيالتوقيع اإللكترونيي اال ريلارا بروإيب القيانوا  :الجزائر -7
الرعيييدأ والريييترس للقيييانوا الريييدني ريييير أنيييي ليييس  2005إيييواا  20الريييلرخ فيييي  10 -05رقيييس 

 2/  327رييادأ ، وولييم فييي الي تييوا التعييديأ بييأ أقيير برإيتييي فقييايعييرف التوقيييع اإللكترونييي فيي
ركيرر  323ع اإللكتروني وف  ال روا الروكورأ في الريادأ ويعتد بالتوقي ": التي تنأ .س.ج 

 ."أيالل  1
التييييي تيييينأ يلييييا  .س.ج  1ركييييرر  323لييييا الرييييادأ نييييا الينالريييي  أا تييييول الفقييييرأ تر

 ال روا الةرورأ لصرة الكتابة اإللكتروني ورعها التوقيع اإللكتروني وتول ال روا تي : 
أا تكييييوا رعييييدأ وررفو يييية فييييي ، و  كييييد رييييا توييييية ال يييياأ الييييوي أصييييدرتااركانييييية الت

  روف تةرا سالرتها . 

                                  
1
  H. Roland et Laurent Boyer, op.cit., p. 602. 
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الرعييدأ والرييترس  162 – 07ثييس بعييد ولييم أصييدر الر ييرق الإزائييري الررسييوس التنفيييوي 
والرتعل  بن اس االستغالأ الراب  يلا كأ نوق ريا أنيواق  123 – 01للررسوس التنفيوي رقس 

لكتروني : تو رعايا يينإس ييا ... التوقيع اإل "ال بكات رير يرف التوقيع اإللكتروني ب ني 
"، 1ركيرر  323ركرر و  323الرادتيا استاداس أسلوب يرأ يستإيب لل روا الررددأ في 

، وتييي أا يكييوا 1رييا نفيي  القييانوا 3ثييس رييدد  ييروا التوقيييع اإللكترونييي الرييلرا فييي الرييادأ 
ية، بهيييا الروقيييع تريييت رراقبتيييي الرصييير ييييتس ان يييائي بوسيييائأ يركيييا أا يريييتف  ااصيييا بيييالروقع، 

 يةرا رع الفعأ الررتبا بي صلة برير يكوا كأ تعديأ الر  للفعأ قابال للك ف يني .
القييانوا  رييا قييانوا  2/1أايييرا يييرف الر ييرق الإزائييري التوقيييع اإللكترونييي فييي الرييادأ 

بقولييي :''   الييوي يرييدد القوايييد العاريية الرتعلقيية بييالتوقيع والتصييدي  اإللكتييرونييا 04-15رقييس 
إللكترونييييي : بيانييييات فييييي  ييييكأ الكترونييييي، ررفقيييية أو ررتبايييية رناقيييييا ببيانييييات التوقيييييع ا -1

الكترونيييية أايييرا، تسيييتعرأ كوسييييلة توثيييي '' ، ثيييس بعيييد وليييم ريييدد  يييروا التوقييييع اإللكترونيييي 
 را نف  القانوا، والتي سندرسها بالتفصيأ في الفرق الثالر .  7الروصوف في الرادأ 

رصييييالح التوقيييييع اإللكترونييييي أو رصييييالح  الرالريييي  أا أصلييييب الت ييييريعات تسييييتعرأ
التوقيع في ال كأ اإللكتروني النعداس اتفا  يلا تعريف وارد وتوا ن را للتاور السيريع اليوي 
تعرفيييي وسيييائأ االتصييياأ و هيييور أنرييياا يدييييدأ ريييا التوقيعيييات اإللكترونيييية فيييي الواقيييع العرليييي 

 .2ال ي  الوي سيلدي الا تاور التعاريف

 

 
                                  

وق والرتعل  بن اس االستغالأ الراب  يلا كأ ن 123 – 01الرعدأ والرترس للررسوس التنفيوي رقس  162 – 07الررسوس التنفيوي  3الرادأ  أن ر: 1
  .را أنواق ال بكات 

والت ريعات الرقارنة، الرإلة الإزائرية للعلوس القانونية واالقتصادية والسياسية، كلية الرقو ، رسا االبي، التوقيع اإللكتروني في القانوا الإزائري  2
 536، أ 2013، ديسربر 04العدد 
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 ( وصوفيع اإللكتروني المتقدم )المالتوقالفرع الثالث: 
لتوقيييع اإللكترونييي أا رع ييس الت ييريعات الدولييية أو الوانييية انالري  رييا اييالأ تعريييف 

رنريت ، ريير ونيي الرتقيدس أو الريلراقد ريزت بيا التوقيع اإللكترونيي البسيا والتوقييع اإللكتر 
 بسييا رقارنية بيالتوقيع اإللكترونيي الالت ريعات الرإية الكارلية للتوقييع اإللكترونيي الرتقيدس  لتو

الييوي ال يرييوز يلييا تييول الرإييية، صييير أنييي ال يإييوز اتييدار قيريية التوقيييع اإللكترونييي البسيييا 
 . 1لرإرد أني لس يستوفي ال روا الرنصوأ يليها في التوقيع اإللكتروني الرتقدس

العداليية، صييير أا  فييي بالتييالي فييإا التوقيييع اإللكترونييي البسيييا أو الرتقييدس يعتبيير رقبييوال
، ولييي نفيي  القيريية ييية اثبييات يكيي  ولييماعتبيير روثوقييا فيييي الييا صيكترونييي الرتقييدس لإلالتوقيييع ا

أنييي فييي الوقييت الرييالي ورييدتا التوقيعييات  3، ويييرا بعييو رييا الفقييي2القانونييية لتوقيييع الااييي
وصيييا اإللكترونيييية الرعتريييدأ يليييا الت يييفير بالرفتييياح التيييي تسيييتإيب للرتالبيييات القانونيييية واص

 را بيا الروقع والرسالة .ةراا العالقة 
نإييد أا الر ييرق الإزائييري قييد نهيي  نفيي  السييلوب فييي تييوا الرإيياأ،  فيي ياا للتوقيييع 

 04-15القييانوا رقييس رييا  8اإللكترونييي الروصييوف نفيي  رإييية التوقيييع الركتييوب وفيي  الرييادأ 
الر يييرق ليييس يريييتف   ، و4اليييوي يريييدد القواييييد العارييية الرتعلقييية بيييالتوقيع والتصيييدي  اإللكتيييرونييا

ا بييالتوقيع اإللكترونييي الروصييوف، ثييس الإزائييري بتسييرية التوقيييع اإللكترونييي الرييلرا بييأ أسييرات
سيييا   يييهادأ ريييا نفييي  القيييانوا وتيييي أا ين ييي  يليييا أ 7فيييي الريييادأ بعيييد وليييم ريييدد  يييرواها 

يية الروقيع، أا يركيا ريا تردييد تو أا ييرتبا بيالروقع دوا سيوال،  تصدي  الكتروني روصوفة،
أا يكيييوا رن ييي  ااصييية بإن يييا  التوقييييع اإللكترونيييي،  أا يكيييوا رصيييررا بواسييياة نليييية رلرنييية

                                  
  279ايراا ر روا أررد سليراا ، الررإع الساب ، أ    1

2
 Y. SHANDI , Thèse préc ,   p.317. 

3
 E. A. CAPRIOLI & Anne CANTERO,  Art préc. 

 .''يعتبر التوقيع اإللكتروني الروصوف وردل رراثال للتوقيع الركتوب سوا  كاا ل اأ ابيعي أو رعنوي.'' 8نأ الرادأ ت  4



 التوقيع االلكتروني كوسيلة إلثبات العقد اإللكتروني: الثانيالباب 
 

199 
 

أا يكيوا ررتبايا بالبيانيات الااصية بيي، أ تكوا ترت التركس الرصيري للروقيع، بواساة وسائ
 برير يركا الك ف يا التغييرات الالرقة بهول البيانات.

بييييا ال يييروا الرنصيييوأ يليهيييا فيييي الت يييريع يإيييدر بنيييا القيييوأ أنيييي بيييإإرا  رقارنييية ريييا 
 يروا رتيا نكيوا   6نتوصأ الا أا القانوا الرالي قد نيأ يليا  ،الساب  والت ريع الرالي

 روا فقا، كرا أا تيول  3أرا توقيع الكتروني روصوف بينرا في الت ريع الساب  ال نإد اال 
اتلفية، فنإيد   يرا أا غة قانونيية ريهيا فيي الت يريع الريالي  ولكيا بصييال روا رنصوأ يل

''يكوا ااصا بالروقع'' قد تيس تعويةيي ب ''أا ييرتبا بيالروقع دوا سيوال''، و يرا ''ييتس ان يائي 
بوسائأ يركا أا يرتف  بها الروقع ترت رراقبتي الرصرية ''، يوو بعبارأ  ''أا يكيوا رن ي  

ريييع الفعيييأ بواسييياة وسيييائأ تكيييوا تريييت اليييتركس الرصيييري للروقيييع''، وأاييييرا يبيييارأ '' يةيييرا 
الرييرتبا بييي صييلة برييير يكييوا كييأ تعييديأ الريي  للفعييأ قييابال للك ييف ينييي '' تييس تعويةييها ب 

أا يكييوا ررتباييا بالبيانييات الااصيية بييي، برييير يركييا الك ييف يييا التغييييرات الالرقيية بهييول ''
 .''البيانات

لقييد أةيياف القييانوا الرييالي  ييرايا ناييريا لييس يكونيياا روإييوداا فييي الت ييريع السيياب  
ا ين يي  يلييا أسييا   ييهادأ تصييدي  الكترونييي روصييوفة و أا يركييا رييا ترديييد توييية وترييا أ
 الروقع.

تيييويا ال يييرااا، فتردييييد تويييية ينيييدرا أةييياف  الصيييواب لقيييد إانيييب الر يييرق الإزائيييري
ل يرا وكر تيوا اال يرتاج الا وكرل لني قد تس   التوقيع اإللكتروني الروصوف أرر الروقع في
فييإا كيياا التوقيييع اإللكترونييي البسيييا يقييوس بهييول الو يفيية فرييا ، رييا نفيي  القييانوا 6فييي الرييادأ 

وبالتييالي لسيينا براإيية الييا بيياب الولييا أا يكييوا رتييوافرا فييي التوقيييع اإللكترونييي الروصييوف، 
كريييا أا ربييييا التوقييييع اإللكترونييييي الروصيييوف ب ييييهادأ  ،7اييييادأ وكيييرل رييييا إدييييد فييييي الريييادأ 

وصيييوفة نتصيييور اصيييدار  يييهادأ تصيييدي  رهي فيييال يركيييا أا يتصيييدي  روصيييوفة فهيييو أرييير بيييد



 التوقيع االلكتروني كوسيلة إلثبات العقد اإللكتروني: الثانيالباب 
 

200 
 

ال فيييإا ريييزود الايييدرات يترريييأ الرسيييلولية الرنصيييوأ يليهيييا فيييي  لتوقييييع الكترونيييي بسييييا، وا 
 .1ورا يليها را قانوا التوقيع والتصدي  اإللكترونييا الإزائري 53الرواد 

ريييييا نفييييي  القيييييانوا أا التوقييييييع اإللكترونيييييي  8ايتبييييير الر يييييرق الإزائيييييري فيييييي الريييييادأ 
ال  يعنيي   92تو الوريد الوي لي نف  رإية التوقيع الركتوب، اال أني وفقا للرادأ  الروصوف

رييا فعاليتييي القانونييية أو رفةييي كييدليأ ولييم تإريييد التوقيييع اإللكترونييي العييادي أو البسيييا رييا 
اثبييييات أريييياس القةييييا  لرإييييرد أنييييي أتييييا ب ييييكأ الكترونييييي  أو لييييس يعترييييد يلييييا  ييييهادأ تصييييدي  

 رلرنة إلن ا  التوقيع اإللكتروني.بواساة نلية  روصوفة أو تس ان ائي
و ايتبيييارل  ،ريييا رإيتيييي الرقصيييود بهيييول الريييادأ ييييدس تإرييييد التوقييييع اإللكترونيييي البسييييا

ال يركيا للقاةيي أا ييرفو التوقييع اإللكترونيي العيادي كوسييلة  كدليأ اثبات أراس القةا ، و
واالرتإييياج بيييي أرييياس  رهريييا كييياا نوييييي بالتيييالي يركيييا ل فيييراد ان يييا  توقييييع الكترونيييياثبيييات، 

، ورييا يلييا ال يياأ الييوي يييديي أا التوقيييع اإللكترونييي البسيييا القةييا  فييي ريياأ وقييوق نييزاق
 لي  لي  رإية أا يثبت ولم .

بهول الرس لة وايتبير أا التوقييع اإللكترونيي البسييا ال يإيرد ريا  3لقد اتتس بعو الفقي
وت بالكتابة، ويركا رييا وليم أا يسيتكرأ ب يية وسييلة كأ قيرة قانونية بأ ي او قيرة ربدأ الثب

اثبات ك هادأ ال هود أو القرائا وتو را يعتبر راالفا لرا إا  بي الر رق الإزائيري فيي الريادأ 
 .الروكورأ أيالل  9

                                  
 سندر  بالتفصيأ رسلولية رزود الادرات في الفصأ الثاني را توا الباب .  1
إريد التوقيع اإللكتروني را فعاليتي القانونية أو رفةي أيالل، ال يركا ت 8را يلا را يلي : ''بغو الن ر يا أركاس الرادأ  9تنأ الرادأ   2

 كدليأ أراس القةا  بسبب:
 شكله اإللكرتوين، أو،  -1
 أنه ال يعتمد على شهادة تصديق إلكرتوين موصوفة أو،  -2
 أن مل يتم إنشائه بواسطة آلية مؤمنة إلنشاء التوقيع اإللكرتوين." -3

3
  J. Esnault , : op. cit , p.31. 
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صيرة التوقييع اإللكترونيي تيوا السيا  سنقتصير فقيا يليا دراسية أربعية  يروا ليلا 
هيا الروقيع يتس ان يائي بوسيائأ يركيا أا يريتف  ب وا سوال،د بالروقع رتباأا ي وصوف وتيالر

، أا يكييوا ررتباييا بالبيانييات الااصيية بييي، برييير يركييا الك ييف يييا ترييت رراقبتييي الرصييرية
التغييرات الالرقة بهول البيانات، أا يكوا رصررا بواساة نليية رلرنية ااصية بإن يا  التوقييع 

 اإللكتروني.

 علكتروني خاص بالموقتوقيع إأوال: 
الرقصيييود بيييي أا تكيييوا بيانيييات ان يييا  التوقييييع اإللكترونيييي رثيييأ الرفتييياح الاييياأ فيييي  

و الكييود السييري فييي ، ألروقييع بالنسييبة للتوقيييع البيييورتريالتوقيييع الرقرييي أو  الاييواأ الواتييية ل
، فيإييب أا تكييوا كييأ تييول الرعايييات ااصيية بييالروقع ورييدل دوا سييوال، فييال التوقيييع الكييودي

، بيأ يإيب أا اثنيارواأ أا يكوا تنام توقيع الكتروني وارد لروقعيا يإب ب ي راأ را ال
 .  1تكوا ررصورأ في  اأ وارد فقا 

الهدف الساسي را النأ يلا توا ال را تو أا يرقي  التوقييع اإللكترونيي الرتقيدس  
 .2الو يفة الساسية للتوقيع بصفة يارة وتي ترديد توية الروقع

يترق  توا ال را وف  الر رق الرصري ريا الناريية التقنيية والفنيية رتيا اسيتند التوقييع 
اإللكترونييي الييا رن وريية تكييويا بيانييات ان ييا  توقيييع الكترونييي رلرنيية يلييا النرييو الييوارد فييي 

 را الالئرة التنفيوية للتوقيع اإللكتروني ، وتكوا في الرالتيا التاليتيا :  4،   3،  2الرواد 
أا يكيوا تيوا التوقييع ريرتبا ب يهادأ تصيدي  الكترونيي رعتريدأ ونافيوأ  لة األولى :الحا

 الرفعوأ صادرأ را إهة تصدي  الكتروني رراأ لها أو رعتردأ.

                                  
  458سارح يبد الوارد التهاري، الررإع الساب  ، أ  1
دار الإارعة ، 2004لسنة  15قيع اإللكتروني رقس دراسة رقارنة في ةو  قانوا التو  االنترنيت، البيع يبر  بكة رررد رسا رفايي ياار 2

 .205، أ  2007ولا ، ، الابعة الاإلسكندريةالإديدأ، 
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ريا تيول  7أا ييتس الترقي  ريا صيرة التوقييع اإللكترونيي ابقيا للريادأ   الحالة الثانية:
 الالئرة.

  تيييوا ال يييرا ييييتس ييييا اريييي  اصيييدار بالتيييالي نإيييد أا بعةيييا ريييا الفقيييي ييييرا أا ترقييي
 .1 هادأ تصدي  را ارف رزود الادرات برير يةرا توثي  التوقيع وترديد توية الروقع

لسينة  272ريا الررسيوس  1كرا أا الر يرق الفرنسيي نيأ يليا تيوا ال يرا فيي الريادأ 
إا ، وأايييييرا فييييوبييييية ب يييي ا التوقيعييييات اإللكترونيييييةرييييا التعليريييية الور  2/  2، والرييييادأ 2001

  .ت .ت .ا ورا قبلها في الريادأ  7/1الر رق الإزائري قد نأ يلا توا ال را في الرادأ 
 الرلغا. 162-07را الررسوس التنفيوي  3

 صريةيتم إنشائه بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموقع تحت مراقبته الحثانيا: 
، أي رقصيييود بهيييوا ال يييرا أا الوسييييلة الرسيييتادرة يإيييب أا تكيييوا تريييت ييييد الروقيييعال

 . 2ال اأ الوي يعترف لي القانوا ب تلية التوقيع
رعايييات البداييية الترييييز بيييا وسيييلة ان ييا  التوقيييع اإللكترونييي وبيانييات أو  يإييب فييي

وقييييع تيييي ، فريييثال بالنسيييبة لتوقييييع الرقريييي فيييإا رعاييييات ان يييا  التان يييا  التوقييييع اإللكترونيييي
 . 3تيح تو وسيلة ان ا  التوقيع، أرا البرنار  الوي ين ئ تلم الرفاالرفتاح الااأ

ريييا ايييالأ اسيييتقرا  النصيييوأ القانونيييية الرتعلقييية بيييالتوقيع اإللكترونيييي فإننيييا نإيييد أا  
رع رها قد رياوأ التريييز بييا الرصيالريا ووليم ريا ايالأ تعريفهريا رتيا ال يقيع الاليا ريا 

 بينهرا.
 272ا الررسيوس ري 1فنإد رثال الر رق الفرنسي في الرادأ الولا را الررسوس الريادأ 

كيييأ العناصييير الااصييية  " ن يييا  التوقييييع اإللكترونيييي ب نهيييا:قيييد ييييرف رعاييييات ا 2001لسييينة 

                                  
 .54، الررإع الساب ، أ . و رررد بودالي232إع الساب ، أ زرو  ، الرر يوسف   1
 .233، أ نفسييوسف زرو ، الررإع   2

3
 J. Esnault, op. cit , p. 8. 
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، "بالروقع رثأ رفاتيح الت فير الااصة الرسيتعرلة ريا ارفيي ريا أإيأ ان يا  توقييع الكترونيي 
يبيارأ ييا العتياد أو البرنيار   "وفي نف  الرادأ يرف وسيلة ان ا  التوقييع اإللكترونيي ب نهيا :

يقصد بالوسيائأ "، لااصة بإن ا  التوقيع اإللكترونيالراصأ را أإأ استعراأ الرعايات ا
في توا ال را تي الدوات الرادية و الرعدات والبرنار  الراسوبي الراصأ فيي اسيتردار 

 . 1وال  التوقيع اإللكتروني
، فيال يتصيور وإدت كبديأ للتوقيع الاايي رديثة فالتوقيع اإللكتروني را تو اال وسيلة

نييي يييا غتعاقييدأ فييي رإليي  وارييد وقييت التوقيييع، اال أا تييوا ال يالوإيود الرييادي ل  ييااأ الر
سيييرح لغييييرل اسيييتعرالها ريييا دوا ةيييرورأ أا يكيييوا الروقيييع رسييييارا يليييا أداأ التوقييييع بريييا ال ي

 .اوني
رونييي فإننييا نكييوا فييي تييول ورتييا فقييد الروقييع سيييارتي يلييا أدوات ان ييا  التوقيييع اإللكت

فكثيييييرا رييييا يفقييييد الروقييييع السيييييارأ يلييييا التوقيييييع ، 2اصتصيييياب للتوقيييييع اإللكترونيييييس الراليييية أرييييا
، فييي تييول رن وريية ان ييا  التوقيييع اإللكترونييياإللكترونييي وولييم فييي ريياأ اسييتيال  الغييير يلييا 

تسيتعرأ اال  رتياااتيي رتيا الا ايو كاريأ الرالة فإا رع س القوانيا فرةت يليا الروقيع أا ي
 را ارفي ب كأ رصري .

فنإد الر رق التونسي في الفصأ الساد  را قانوا الربادالت والتإارأ االلكترونيية قيد 
ألزس كأ را يستعرأ رن ورة التوقييع اإللكترونيي أا يتايو التيدابير اليدنيا لتفيادي كيأ اسيتعراأ 

، ويإيب يلييي فيي تيول   بإرةائيالرتعلقة  صير ر روق لعناصر الت فير أو الرعدات ال اصية
 الرالة ايالس رزود الادرات بكأ استعراأ صير ر روق لتوقيعي .

                                  
، أ  2008، الولاالابعة يراا، ، رإية التوقيع اإللكتروني في الت ريع الرعاصر،  دار الراية للن ر والتوزيع، رد يبد اهلل صرايبةيبد اهلل أر  1

142 . 
  .444فتاح بيوري رإازي، الررإع الساب  ، أ يبد ال  2
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ارأ االلكترونييية  والتإيي نفيي  االلتييزاس نإييدل  فييي قييانوا ارييارأ دبييي الايياأ بالربييادالت 
او أوإبييت يلييا الروقييع أا يبييوأ يناييية رعقوليية لتفييادي اسييتاداس أداأ توقيعييي  ،22وفقييا للرييادأ 

أا ياار ال ااأ الرعنييا بيدوا تي اير صيير ربيرر،   ر ووا، كرا أني رلزس  صير استاداراي 
  رعرفة الروقع ب ا أداأ توقيعي تعرةت لرا يثير ال بهة في درإة أرانها.  :وولم في رالة

لس يرد الر يرق الإزائيري ييا تيوا االتإيال فقيد أليزس صيارب  يهادأ التصيدي  )الروقيع( 
في رالة ال م فيي الرفيا  يليا سيرية بيانيات ان يا  التوقييع،  1 .ت.ت .ا 2/ 61في الرادأ 

أو فيييي رالييية ريييا اوا أصيييبرت تيييول البيانيييات صيييير راابقييية للرعلوريييات الرتةيييرنة فيييي  يييهادأ 
 التصدي  أا يالب الغائها را ارف رلدي ادرات التصدي  اإللكتروني . 

يييرل فييي التوقيييع ررييا تقييدس فإنييي ال يإييوز بيي ي ريياأ رييا الرييواأ قييياس ال يياأ بإنابيية ص
، بأ يإب أا تكوا سييارأ الروقيع يليا رن ورية ان يا  اإللكتروني في  أ النصوأ الرالية
 .صرية وال ي اركي فيي أي  اأ أارالتوقيع اإللكتروني سيارأ كارلة ور

يضمن مع الفعل المرتبط به صلة بحيث يكون كل تعديل الحق قابال للكشف ثالثا: 
 عنه 

، وتييي أا يعبيير 2ال ييرا تييو ترقييي  الو يفيية الثانييية للتوقيييعالهييدف الساسييي رييا تييوا 
، فعنيييدرا تكيييوا الصيييلة بييييا التوقييييع الروقيييع بررتيييوا الرريييرر اإللكترونييييالتوقييييع ييييا رةيييا  

، فيإا تيوا يعنيي أا الرريرر اإللكترونيي الروقيع الرررر الروقع يليي أكيدأ ودائرةاإللكتروني و 
 ارتييوالبالةييرورأ الييا ترقيي  رةييا الروقييع برييا  ، وتييو رييا يييلديفيييي أي تعييديأ يليييي لييس يرييدر

 السند .
ب يكأ كبيير بريدا  ررا تتقدس يتةح لنا إليا أا فكرأ سالرة الرررر اإللكترونيي تيرتبا

، ااصييية اوا ريييا يلرنيييا أا ييييا الرريييرر اإللكترونيييي ياتليييف ييييا الرريييرر تيييوافر تيييوا ال يييرا
                                  

 ا."ت. .ت.  61/2الرادأ  أن ر: 1
 . 464سارح يبد الوارد التهاري، الررإع الساب  ، أ  2
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رييدار ال يقبييأ االنفصيياأ اال بإ الييورقي  الييوي تييرتبا فيييي الرعلورييات بالدياريية الورقييية  ب ييكأ
ريا ورد فييي ريا دوا  ، بينرا الرررر اإللكتروني يركا تعيديأأثر واةح  يلا ررتوا الرررر

وبالتيييييالي يسيييييتوإب ، 1، ن يييييرا النفصييييياأ البيانيييييات ييييييا الديارييييية اإللكترونييييييةاريييييدار أي أثييييير
 .ني  استعراأ التقنيات الرديثة رتا ال يتركا أي  اأ را تعديأ الرررر اإللكترو 

 رابعا: أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع اإللكتروني
لقد أولا الر رق الإزائري أترية كبرا لهيوا ال يرا فاصيأ ليي فصيال كيارال يقيع فيي 
البيياب الثيياني الرعنييوا ب'' التوقيييع اإللكترونييي'' فييي الفصييأ الثيياني رنييي والرعنييوا ب ''نليييات 

نيي الروصيوف والترقي  رنيي''، ويرإيع السيبب فيي وليم أا أسيا  وإييود ان يا  التوقييع اإللكترو 
التوقيييع اإللكترونييي الروصييوف تييو ةييرورأ أا يكييوا رلرنييا رتييا يييتس ترسيييخ الرييا والريياا 
والار نينة في نفو  الفيراد، لكيوا تيول الوسييلة رديثية فيي الرإتريع الإزائيري وأا التعيارالت 

ريا تكيوا رارعيا للقراصينة ولراتليف الإيرائس اإللكترونيية اإللكترونية في  يبكة االنترنيت صالبيا 
التييي تريي  بالاصييوأ الرييياأ الااصيية بييالفراد وبالتييالي فييإا التوقيييع اإللكترونييي الروصييوف 

 إا  اصيصا لرراية اصوصية الفراد في  بكة االنترنت.
لقيييييد أقييييير الر يييييرق الإزائيييييري ربيييييدأ يييييياس وتيييييو ةيييييرورأ أا يكيييييوا التوقييييييع اإللكترونيييييي 

را نف  القيانوا، ثيس ريدد  10وف قد تس ان ائي بآلية رلرنة وف  را تنأ يليي الرادأ الروص
ال يروا التيي يإيب أا تكيوا فييي تيول ا ليية وقيد قسيرها اليا قسيريا أساسيييا،  11فيي الريادأ 

 القسس الوأ رتعل  بالوسائأ التقنية واإلإرا ات الرناسبة التي تةرا يلا أقأ را يلي:
ادفة البيانيييات الرسيييتادرة إلن يييا  التوقييييع اإللكترونيييي اال ريييرأ أال يركيييا يرلييييا رصييي -

 واردأ، وأا يتس ةراا سريتها بكأ الوسائأ التقنية الرتوفرأ وقت االيتراد.

                                  
  .611تارر رررد سليراا الدريااي، الررإع الساب  ، أ   1
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أال يركا ايإاد البيانات الرستعرلة إلن ا  التوقييع اإللكترونيي ييا اريي  االسيتنتاج  -
 لوسائأ التقنية وقت االيتراد.وأا يكوا توا التوقيع ررريا را أي تزوير يا اري  ا

أا تكييوا البيانييات الرسييتعرلة إلن ييا  التوقيييع اإللكترونييي رررييية بصييفة روثوقيية رييا -
 ارف الروقع ال ريي را أي استعراأ أار را قبأ ا اريا.

فيرا ياأ القسس الثاني فوكرت فيي أا ال تعدأ البيانات ررأ التوقييع وأا ال ترنيع أا 
 . 1الروقع قبأ يرلية التوقيع تعرو تول البيانات يلا

نالريييي  أا الر ييييرق الإزائييييري ينييييد وةييييعي ال ييييروا الااصيييية بآليييييات ان ييييا  التوقيييييع 
اإللكترونييي، قييد ركييز يلييا البيانييات الرسييتادرة فييي ان ييا  التوقيييع اإللكترونييي، فيإييب أا ال 

نييات تصييادف تييول البيانييات اال رييرأ وارييدأ فقييا رييع ةييراا سييريتها، وأا ال نسييتارج تييول البيا
يا اري  االستنتاج، رع رراية تول البيانات بصفة روثوقة را ايرف الروقيع ، وأاييرا أا ال 

 تعدأ تول البيانات وأا تعرو للروقع قبأ التوقيع.
لقيييد وفييي  الر يييرق الإزائيييري ينيييدرا ارتكيييز يليييا ررايييية البيانيييات أثنيييا  ان يييا  التوقييييع 

نيييي رهريييا كييياا نوييييي ريييا دوا بيانيييات اإللكترونيييي، لنيييي ال يركيييا تصيييور ان يييا  توقييييع الكترو 
ااصيية بييي، وبالتييالي كيياا رييا الةييروري أا يرريييي الر ييرق الإزائييري تييول البيانييات رييا كيييأ 
 رراوالت التاليب بها أو تزويرتا أو ااترا  سريتها أو يدس تركس  بها أو تكرارتا ررأ ثانية .  

 .ت.ت.ا أا تكييوا نلييية  13/22زيييادأ يلييا ولييم ا ييترا الر ييرق الإزائييري فييي الرييادأ 
 الترق  را التوقيع اإللكتروني روثوقة وأا تتوفر فيي الرتالبات التالية :

أا تتوافيييييي  البيانييييييات الرسييييييتعرلة للترقيييييي  رييييييا التوقيييييييع اإللكترونييييييي رييييييع البيانييييييات  -
 الرعروةة يند الترق  را التوقيع اإللكتروني .

                                  
  .ت . ت . ا يلا را يلي: "يإب أا ال تعدأ البيانات ررأ التوقيع وأا ال ترنع أا تعرو تول البيانات يلا الروقع قبأ  11/2تنأ الرادأ   1

 يرلية التوقيع".
  .ت.ت.ا  13/2الرادأ  :أن ر  2
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وأا تكييوا نتيإيية تييوا الترقيي   أا يييتس الترقيي  رييا التوقيييع اإللكترونييي بصييفة رلكييدأ -
 رعروةة يرةا صريرا.

أا يكيييوا رةيييروا البيانيييات الروقعييية، اوا اقتةيييا الرييير رريييددا بصيييفة رلكيييدأ ينيييد -
 الترق  را التوقيع اإللكتروني.

 أا يتس يرو نتيإة الترق  وتوية الروقع باريقة واةرة وصريرة.-
رنية ان يا  التوقييع اإللكترونيي يإب القوأ في الاير أا الت كيد ريا راابقية ا ليية الرل 

الروصوف، وا ليية الروثوقية للترقي  ريا التوقييع اإللكترونيي الروصيوف ييتس ريا ايرف الهيئية 
والتييي لييس يييتس ان ييائها الوانييية الركلفيية بايتريياد نليييات ان ييا  التوقيييع اإللكترونييي والترقيي  رنييي، 

نفيي  القييانوا تييول الرهيياس  رييا 78، لييولم فقييد أريياأ الر ييرق الإزائييري فييي الرييادأ لرييد السيياية
سيينوات رييا تيياريخ ن يير تييوا  5للرصييالح الراتصيية فييي تييوا الرإيياأ لفتييرأ انتقالييية ال تتإيياوز 

 .1القانوا في الإريدأ الرسرية الا صاية ان ائها

 المطلب الثاني: صور التوقيع اإللكتروني وتطبيقاته 
وني لس ترصرل في  يكأ الرالر  أا رع س التعريفات الواردأ في رإاأ التوقيع اإللكتر 

وارد بأ تركت الركاا واسعا لرا قد تفرزل التكنولوإييا الرديثية ريا تايورات قيد تريدر فيي تيوا 
 الرإاأ.

لعديييييد رييييا صييييور التوقيييييع وتييييو رييييا وقييييع فعييييال رييييير أنييييي يوإييييد فييييي الواقييييع العرلييييي ا
ا كانت تاتلف رإية كيأ صيورأ رنهيا ييا الايرا اإللكتروني ، كريا أنيي )الفيرق الوأ   (، وا 

زادت أتريييية التوقييييع اإللكترونيييي ريييع اتسييياق رإييياالت تابيقيييي بريييير أصيييبرت تيييول الوسييييلة 

                                  
را توا القانوا الا الرصالح الراتصة في  14ادأ  .ت.ت .ا :"توكأ رهاس الهيئة الركلفة بااليتراد الرنصوأ يليها في الر 78تنأ الرادأ   1

( سنوات ابتدا  را تاريخ ن ر 5توا الرإاأ لفترأ انتقالية تدوس الا ريا ان ا  الهيئة الركلفة بهول الرهرة، يلا أا ال تتإاوز تول الردأ ار )
 توا القانوا في الإريدأ الرسرية ".
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، لييس تكييا الإزائيير )الفييرق الثيياني  (الرديثيية وات أترييية بالغيية فييي العديييد رييا رإيياالت الرييياأ 
برعييزأ يييا تييول التاييورات وراولييت اسييتعراأ التوقيييع اإللكترونييي وتييو رييا سيينعالإي بالتفصيييأ 

 رق الثالر .في الف

 الفرع األول: صور التوقيع اإللكتروني   
اا التوقيييع اإللكترونييي يييادأ رييا تكييوا لييي يييدأ صييور وأ ييكاأ،  فقييد ييي تي ب ييكأ توقيييع 
بيييورتري أو توقيييع بييالقلس اإللكترونييي أو توقيييع كييودي ، أو توقيييع رقرييي وتييو رييا سيينتار  اليييي 

 اتبايا في توا الفرق .

 Pen – opلكتروني  التوقيع بالقلم اإل أوال: 
إللكترونييي وتييو يبييارأ يييا وتييول الصييورأ تترثييأ بالاصييوأ فييي اسييتعراأ تقنييية القلييس ا

، ريييير يقيييوس ال ييياأ الروقيييع بكتابييية توقيعيييي بواسييياة قليييس الكترونيييي يليييا  ا ييية قليييس رسيييا 
 الراسب ا لي وولم يا اري  استاداس برنار  رعيا .

التقياا التوقييع ، ريير يقيوس الروقيع بتررييم ، الولا ادرية يقوس توا البرنار  بو يفتيا
لرسيتادس رليية توقيعيي القلس يلا ال ا ة في الركاا الرردد لولم را قبيأ البرنيار  ويسيتايع ا

روافي  وفيي الايرا كلرية صيير ، ثس بعد ولم ي هير ليي رربعياا فيي اريداتس كلرية يلا ال ا ة
وقيييع باريقيية الت ييفير بكييأ رييا ، فييإا ةييغا يلييا كلريية روافيي  فإنييي يييتس رفيي  وتاييزيا التروافيي 

 ...ونقيياا ودرإيية الةييغا بييالقلس الييخفييي التوقيييع رييا اصييائأ والتييوا ات وانرنييا ات ودوائيير 
قييد سيب  تازينيي فييي وريا  يابي ولييم ريا سيرات ااصيية بيالتوقيع الاياأ بييالروقع واليوي يكيوا 

 .1الراسب ا لي
ييييرا ريييوأ ريييدا والثانيييية ادرييية الترقييي  ريييا صيييرة التوقييييع ريييير يصيييدر البرنيييار  تقر  

ال ا ة ، رير يتس رقارنتها بالتوقيع الوي وةعي ال اأ يلا ي تس وةعيصرة التوقيع الو
                                  

 . 34و  33، الررإع الساب  ، أ و يبد الفتاح بيوري رإازي  48أ  إع الساب ،يبد اهلل أررد يبد اهلل صرايبة ، الرر  :أن ر 1
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، ويقييوس البرنييار  بإصييدار تقرييير رييوأ  اصييية الروقييع وتويتييي ينييد اإييرا  الصييرف القييانوني
 .1للارف الار في التعارأ 

نيييي ليييس يعيييرف يليييا اليييرصس ريييا بسيييااة تيييوا النيييوق ريييا التوقييييع وسيييهولة اسيييتاداري اال أ
الييا ، لنييي صالبييا رييا تعتبيير تييول التقنييية ترتيياج ا فييي رإيياأ الرعييارالت اإللكترونيييةانت ييارا كبييير 

، اةييافة الييا ولييم ي ييترا فييي الروقييع والررسييأ اليييي أا يتييوافرا وسييائأ تقنييية وات تكلفيية يالييية
 ،لتوقييييعوالبرنيييار  الاييياأ بعرليييية ايليييا  ا ييية كربييييوتر قابلييية للكتابييية يليهيييا وقليييس الكترونيييي 

ويعتقييد بعييو الفقييي أنييي رتييا تييوفرت ركونييات تييوا التوقيييع ب سييعار رعقوليية فإنهييا سييتكوا رييا 
 .2أكثر الوسائأ استعراال

كرييا أا تييوا النييوق رييا التوقيعييات ي ييكأ رايياار كبيييرأ للروقييع فيصييعب فييي كثييير رييا 
اة ريييا الرييياا نسيييبة الرريييرر اإللكترونيييي اليييا روقعيييي، او يركيييا للررسيييأ الييييي االرتفيييا  بنسييي

، ويرتياج اليا إهية صورأ التوقيع التي وصلتي ثس يةعها ررأ ثانية يلا رررر الكتروني نار
يعياب يليا تيوا النيوق ريا التوقيعيات صيعوبة أا يوقيع  ، زييادأ  يليا وليم فإنيي3توثي  اةافية

 نف  ال اأ بنف  ال كأ رتا وليو كانيت الريدأ الزرنيية الفاصيلة بييا التوقييع ثيواني رعيدودأ
 فقا.

 قل التوقيع الخطي بالماسح الضوئينيا: نثا
أسييا  تييوا التوقيييع يقييوس يلييا ربييدأ تقييأ التوقيييع الااييي الروإييود فييو  الدياريية الورقييية 

( ريير يايزا تيوا التوقييع فيريا بعيد scannerالا ديارية الكترونيية بواسياة الراسيح الةيوئي )
( أو Disquette) فييييي رييييوكرأ الكربيييييوتر أو فييييي دياريييية رغناايسييييية رثييييأ أقييييراأ رغناايسييييية

 ، ثس يوةع توا التوقيع فو  الرستند اإللكتروني .4(CD. ROMأقراأ ةوئية ركتنزأ) 
                                  

 . 396سارح يبد الوارد التهاري، الررإع الساب  ، أ  1
 . 397، أ  نفسيبد الوارد التهاري، الررإع سارح ي 2
 .159لزتر با سعيد ، الررإع الساب ، أ  3
  . 39رررد رةا أزرو ، الررإع الساب ، أ   4
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اإللكترونييي الييا  ييكأ ورقييي بعييد ابايتهييا، وتكييوا النتيإيية  رييررأايييرا يييتس ترويييأ الر
 .1النهائية راابقة ب كأ كبير ل صأ ااصة اوا را أستعرأ ور  واابعة را النوق الإيد 

را تيول الرييزات التيي يوفرتيا تيوا النيوق ريا التوقييع اال أنيي ي ايو يييي ييدأ يلا الرصس 
ر اييو وسييلبيات فهييو ال يييوفر الريياا القييانوني ل اييراف الروقعيية او يركييا لي  يياأ سييي  
النييية أا يييداأ الييا رييوكرأ  الكربيييوتر أو أا يترصييأ يلييا الدياريية الرغناايسييية ويقييوس بنسييخ 

ليييس تنصيييرف ارادأ الروقيييع يليهيييا وبالتيييالي فيييإا تيييول الوثيقييية  تيييوا التوقييييع واسيييتعرالي لصيييراو
الروقعة ال تربا بالروقع أي يالقية بينهريا ،وقيد اسيتقر الوةيع يليا ييدس االيتيداد بهيوا النيوق 

 .2را التوقيع
لقد سار القةا  الفرنسي يليا نفي  الينه  وليس يعتيرف بهيوا النيوق ريا التوقيعيات و ليس 

 .  3برنح لي أي رإية في اإلثباتيساويي رع التوقيع الااي ولس 

 التوقيع اليوميتري ثالثا:
، وصالبييا وكية ال يركييا أا تتكييرر بيييا فييرديايتريييز كييأ انسيياا بصييفات فيزيولوإييية وسييل

وتيو رييا يسييرا تريياس راتليف التصييرفات القانونييية، ريا يييتس اسيتعراأ تييول الاصييائأ كوسييلة إل
، والتييي ترتكييز يلييا تكنولوإيييا العلييس لواتيييةالتوقيييع باسييتاداس الاييواأ ابييالتوقيع البيييورتري أو 

 . 4البيورترولوإي
أو بقزريية  (dactyloscopieاو يتس ترييز  اصية الروقع ارا بواسياة بصيرة أصيبعي )

(،وتنييام كييولم رييا يعييرف بالبصييرة الصييوتية لل يياأ أو رتييا اللإييو  rétinoscopieالعيييا )
اايايييي للتوقييييع وسيييرية الرركييية اليييا تريييييز العرييييأ ييييا اريييي  دراسييية توقيعيييي رثيييأ اريقيييي ت

                                  
1
 D. Gobert et é. Montero, Art préc; p.57 . 

  66، أ.2004، دار الإارعة الإديدأ للن ر، االسكندرية، سعيد سيد قنديأ، التوقيع االلكتروني : أن ر في ولم2
3
 Fort -de –france,ch.civ.,14 Déc .2012,n

o
12/00311,CCE 2013,comm.60,note E .Caprioli, cite par 

Grynbaum (L) et autres ,op.cit ,p.34. 
 .543رسا االبي، الررإع الساب  ، أ  4
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، و سييوف نريياوأ قييدر اإلركيياا اياييا  لرريية رييوإزأ يييا بعييو 1والةييغا يلييا القلييس الييخ ...
 الاواأ الواتية .

 (dactyloscopieبصمة األصبع )-1
التيييييي تعنيييييي الصيييييبع و  dactulosأصيييييأ تيييييول الكلرييييية يونييييياني رقسيييييرة اليييييا إيييييزأيا  

gramma ب نها دراسة أصابع اليد التي تسيرح بتردييد تويية  ، وقد تس تعريفهاالتي تعني الكتابة
، وال يقتصر استعراأ تول التقنية في الرإياأ القيانوني فقيا بيأ ي يرأ كيولم الرإياأ 2ال اأ

 لابي ااصة را يعرف بعلس الوراثة.ا
 ، وبالتيالي ت ييكأصيرة الصييبع تاتليف ريا  يياأ اليا أاييرريا الرتعيارف يليييي أا ب
، وتترثأ تيول الاريقية بوةيع ال ياأ ييدل يليا سياح اأينصرا تارا في ترديد توية ال 

 .3ياك  ويتس التقاا صورأ باستاداس ررب   رنات رتصأ برإروية رتراصة را الررايا

 (rétinoscopieقزحية العين )-2
الرقصود بالقزرية تي يةو داالي يقع الف القرنية ويركيا رليتهيا ريا الايارج يليا 

العيييا اأ لايير ، كرييا تعتبيير رييا أكثيير أإييزا   ييكأ إييز  رلييوا فييي العيييا وتاتلييف رييا  يي
 لياوةورا، وتتكوا را يةلة دائرية وأارا اولية لليتركس فيي كريية الةيو  الريارأ ا الب رية

 .4 بكية العيا
رييا يعييرف بالراسييح الةييوئي للقزرييية، الييوي  تييتس يرلييية التوقيييع البيييورتري يييا ارييي 

الروقييع فييي وةييع يييرا بنفسييي انعكييا  يينييي يلييا ، برييير يإليي  العريييأ أو يترتييع بدقيية كبيييرأ

                                  
 .  42رررد رةا أزرو ، الررإع الساب ، أ  1
  http://www.vulgaris-medical.comتوا التعريف رااوو را روقع  2
رديرة بالت ريعات الرقارنة "، رن  أ الرعارف ، القاترأ،  2004لسنة  15سرر البكبا ي ، التوقيع اإللكتروني "دراسة ترليلية لركاس قانوا رقس   3

 . 45، أ 2009
  /http://ar.wikipedia.org توا التعريف ر اوو را روقع  4
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، وال تتي ثر تيول التقنيية بوةيع العرييأ  1الإهاز وتلتقا نلة التصوير التلفزيونيية صيورأ لقزريتيي
 للقزرية أو الن ارات الابية .

 ديناميكية التوقيع بخط اليد -3
ترتكييز تييول التقنييية يلييا التقيياا التوقيييع الااييي للروقييع برييير يقييوس العريييأ فييي تييول  

الراليييية بوةييييع توقيعييييي ال اصييييي بواسيييياة قلييييس ايييياأ يلييييا سيييياح ييييياك  رييييرتبا بإهيييياز 
 الكربيوتر ثس يقوس توا الاير برف  توا التوقيع في قرأ ليا أو في واكرأ الكربيوتر. 

نيية لريا تيوفرل ريا رزاييا  بالاصيوأ تردييد تويية لقد راولت الإزائر استعراأ تيول التق
الروقيييع ب يييكأ دقيييي  ووليييم ييييا اريييي  اصيييدار ريييا يعيييرف بيييالإواز السيييفر وبااقييية التعرييييف 

يتعلييي  برليييف اليييب بااقييية التعرييييف   2010إويليييية  19البييييورترييا بروإيييب قيييرار ريييلرخ فيييي 
 الوانية وإواز السفر البيورترييا وكيفيات رعالإتي .

واأ الواتيييية  لل ييياأ لترديييييد ليييوثيقتيا تعتريييداا أساسيييا يليييا الايييريييير أا تييياتيا ا
، او أا كالترا يرتوياا يلا  ريرة الكترونية تسيإأ فيهيا كيأ رعاييات الرالية الردنيية تويتي

، صييير أا ال ييااأ الييويا 2لل ياأ اةييافة الييا صييورأ رقرييية لييي و بصيرة الصييابع كييولم 
 3فقييرأ  6وفيي  رييا تيينأ يليييي الرييادأ  سيينة ال ت اييو بصييرات أصييابعهس 12تقييأ أيرييارتس يييا 

 را القرار .
وسيييلة ناإعيية لترديييد توييية  رييا اييالأ دراسييتنا للتوقيييع البيييورتري يتةييح لنييا إليييا أنييي

، فييركا أا 3، اال أنها ال تعني بالةرورأ رةائي االلتزاس برةروا را تيس التوقييع يلييي الروقع
كييي ا تاةيييع الوبيييوبات الصيييوتية أو يتعيييرو تيييوا النيييوق ريييا التوقيعيييات اليييا التزويييير والنسيييخ 

، ووليم ن يرا لكيوا تيوا 4بصرة الصبع أو  بكة العيا  الااصة بال اأ لتعديأ أو النسخ 
                                  

  .44ر يا اإلرادأ الررإع الساب  ، أ الصالريا رررد العيش ، الكتابة الرقرية اريقا للتعبي  1
 http://vosdroits.service-public.fr/F18723.xhtmتول الرعلورات روكورأ في الروقع :  2
 . 387تارر رررد سليراا الدريااي ، الررإع الساب ، أ   :أن ر 3
  . 41رسا يبد الباسا الإرعي ، اثبات التصرفات الررإع الساب  ، أ  4
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التوقيع  يتس االرتفا  بها في واكرأ الراسوب أو يليا قيرأ ررغينا ، وبالتيالي تكيوا يرةية 
 .1للقرصنة يليها 

اإهييييي بعييييو الصييييعوبات كرييييا أا اللإييييو  الييييا الاصييييائأ البيورترييييية لإلنسيييياا قييييد تو 
، و 2، وتايياب  أوإييي التييوائس لييزرا أو بسييبب العرييأ فييي بعييو الرهييابصييرات الصييابع يبيير ا

 .3يركا أا تت ثر رريزات ال اأ بإدااأ التعديأ يليها 
فيية يالييية وتييو رييا اةييافة الييا ولييم فييإا تييوا النييوق رييا التوقيعييات صالبييا رييا تكييوا وو كل

كنوليييوإي فيييي تيييوا الرإييياأ قيييد يييي تي بيييالرلوأ وتإييياوز التايييور الت أا، اال يريييد ريييا انت يييارتا
رييا ةييرا االنتقيييادات و ، واإيييي اسييتعراأ التوقيييع البيييورتريراتلييف الر يياكأ الفنييية التييي قييد ت

رييا الروقييع بييااللتزاس برةييروا  رةييالتوقيييع ، أنييي ال يعبيير ب ييكأ صييريح يييا لهييوا االروإهيية 
نريييا يإبيييوقيييع يلييييي ر يليييا وليييم بيييالوقوف أرييياس الإهييياز ، أي أنيييي ال تكيييوا ليييي النيييية التوقييييع وا 

 . 4الااأ برسح الاواأ البيورترية
كرا يرا راتلف الفقها  أني ال وإود لرانع را االيتراف برإية التوقيع البيورتري فيي 

، ورنهييا رييثال 5اإلثبييات ، اال أنييي يإييب اسييتاداس وسيييلة تةييرا الثقيية بهييوا النييوق رييا التوقيييع 
 .6هات رعتردأ تاةع لرقابة الدولة التصدي  يلا توا التوقيع را ارف إ

  التوقيع الكودي رابعا:
ويقصيييد بيييي اسيييتاداس رإرويييية ريييا الرقييياس أو الريييروف أو كالتيييس ياتارتيييا صيييارب  

 .7التوقيع بنفسي ويستادرها في التوقيع يلا الرعارلة اإللكترونية 

                                  
 . 183رد العيش ، الررإع الساب  ، أ الصالريا رر 1

  .196أ  الررإع الساب ،الرريس ال ريفات،  رررود يبد  2
 .  256أ  الررإع الساب ،يرر االد زريقات،   3
 .348، و تارر سليراا الدريااي، الررإع الساب ، أ 250يوسف زرو ، الررإع الساب ، أ   4
  173، أ 2005تيس، أركاس يقود التإارأ اإللكترونية، دار الثقافة للن ر والتوزيع، يراا،  انةاأ اسراييأ ابر   5
  .245أ  الررإع الساب ،اليا  ناصيف ،   6
  630، أ   الررإع الساب كارراا الصالري،   7
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أو البااقييييات الررغناييييية  لتوقييييييع يلييييا البااقييييات البالسييييتيكيةيعترييييد تييييوا النييييوق رييييا ا
والرييييزودأ بييييواكرأ الكترونييييية، او يقييييوس رارييييأ البااقيييية بإداالهييييا فييييي راكينيييية السييييرب بال ييييكأ 

(، وأايييرا يقييوس  بالةييغا يلييا P.I.Nالصييريح ثييس بعييد ولييم يييداأ رقرييي السييري الايياأ بييي )
 .1رليةاالاتيار الرناسب إلتراس العرلية ورا دوا تول الااوات ال يركا للعريأ أا يترس الع

اا تييول التقنييية إعلييت أساسييا لتسييهيأ ابييراس الصييفقات التإارييية والرصييوأ يلييا النقييود 
، ريير التي تعترد يلا ال بابيم ا ليية في أي وقت، وتاورت ب كأ كبير في الرإاأ البنكي

، وييدرج فييي  يرا ات برقتةا اتفا  رع رارأ البااقيةتررأ البنوم يلا تن يس يرلية اإلثب
العريييييأ بصييييرة الرعلورييييات الييييواردأ فييييي ال ييييريا الييييورقي النييييات  يييييا يرلييييية رقتةييييال اقييييرار 

master cardsو  visa، رير ايترد يلا تول التقنية في بااقة 2السرب
3 

أا التوقييييع الكيييودي  يكيييوا صيييريرا رتيييا قييياس بو يييائف التوقييييع  4ييييرا بعيييو الفقيييي   
را  ارفي فيإا الايرف الثياني الرتعارف يليها، فهو أوال يردد توية الروقع فبرإرد استاداري 

فييي التعاريييأ )ريييزود الادرييية أو البنييم (  سييييتعرف يليييا صيييارب الييرقس السيييري الرايييزا ينيييدل 
ا أا صيييياربي قييييد ارتةييييا تييييوا سييييلفا، كرييييا أا وةييييع الييييرقس السييييري يلييييا الراكينيييية يييييدأ يليييي

 التصرف.
يعيياب يلييا تييول التقنييية اركانييية سييرقة البااقيية أو ةيييايها أو اركانييية الرصييوأ يلييا 

، اال أا الها ريا دوا روافقية ال ياأ رالكهيابياناتها رع اليرقس السيري للعرييأ، وبالتيالي اسيتعر
 تول الراالت السابقة الوكر نادرأ الوقوق.

                                  
 ورا بعدتا. 27 ،أ.و يبد الفتاح بيوري رإازي ،الررإع الساب 67سعيد سيد قنديأ، الررإع الساب ،أ. :أن ر في ولم 1
، ، ولرزيد را التفاصيأ أن ر في الباب الوأ را تول الرسالة روأ رس لة اتفاقات اإلثبات260ايراا ر روا أررد سليراا، الررإع الساب ، أ  2

  ورا يليها. 53أ 
  .159لزتر با سعيد، الررإع الساب ، أ   3
  392سارح يبد الوارد التهاري، الررإع الساب  ، أ   4
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يييوتب إانييب رييا الفقييي الييا أا تييوا النييوق رييا التوقيعييات يتريييز بقييدر كبييير رييا الثقيية 
ة ريع اليرقس السيري اليوي ال يعرفيي والراا ن يرا لسيهولتها وبسيااتها، وأنهيا تيتس باإترياق البااقي
 . 1صير العريأ ويتس تسليري اليي باريقة رركرة ال يعلرها صيرل

االنترنيييت  يلييا الييرصس رييا تييول العيييوب فييإا التوقيييع الكييودي يسييتعرأ بكثييرأ يبيير  ييبكة
، كريا كود سري الوي يرينح رسيبقا للر يترمأ التي ترتاج الا ادااأ ر فااصة في الرواقع الر 

التعاقيييدات التيييي تيييتس يبييير  يييبكة االنترنييييت ال تيييتس اال يبييير اداييياأ الكيييود السيييري للبااقييية أا 
 . 2الرصرفية للوفا   بثرا الر تريات التي يتس اقتنائها

وقييد رأا بعييو الفقييي أا تييوا النييوق رييا التوقيعييات يييوفر قييدر كبييير رييا الثقيية والريياا 
 ل سباب التالية : 

تعقيييب ت ييييغيأ ، اليييرقس السيييري ببااقييية الكترونيييية راااقتييي، سيييرية التعاريييأ بيييالرقس السيييري
السيييارأ يلييا  ،يرن وريية الييرقس السييري اإييرا ات أاييرا يإييب اتبايهييا إلتريياس التصييرف القييانون

 .3الرقس السري في رالة فقدل أو سرقتي
النيوق ريا  اإل ارأ الا أا الر رق الإزائري قد واكيب التايورات بي ا ايتيرف بهيوا تإدر

 .ت ج، رييير قسييس البااقييات الييا نييوييا  23ركييرر  543أ الرييادإييب التوقيعييات وولييم برو 
ااقيات دفييع وبااقييات سييرب تصييدرتا البنييوم أو الهيئيات الرالييية لرلتليية قانونييا وولييم بقولهييا: ب
تعتبييير بااقييية دفيييع كيييأ بااقييية صيييادرأ ييييا البنيييوم والهيئيييات الراليييية الرلتلييية قانونيييا وتسيييرح "

 لصاربها بسرب أو ترويأ الرواأ .
بااقة سرب دفيع كيأ بااقية صيادرأ ييا البنيوم والهيئيات الراليية الرلتلية قانونيا  تعتبر

 "سرح لصاربها فقا بسرب الرواأ .وت

                                  
  . 57و ثروت يبد الرريد ، الررإع الساب  ، أ  67سعيد سيد قنديأ، الررإع الساب ، أ  1
  .393سارح يبد الوارد التهاري، الررإع الساب  ، أ   2
 . 89ييسا صساا ربةي، الررإع الساب  ، أ   3
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  التوقيع الرقمي خامسا:
لررتييوا الرعارليية التييي  Hashلقييد يرفييي الييبعو ب نييي يبييارأ يييا أرقيياس رابوييية تسييرا 

، رييييير يقييييوس بترويييييأ الررييييرر  1يييييتس التوقيييييع يليهييييا بالاريقيييية واتهييييا، أي باسييييتاداس الرقيييياس
الركتوب ريا نريا الكتابية العاديية اليا رعادلية رياةيية ال يركيا لريد أا يعييدتا اليا الصييغة 

 . 2الرقررأ را يدا ال اأ الوي يرلم الرعادلة الااصة بولم
يعترد توا التوقيع يلا تقنيية الت يفير الترياثلي أو الت يفير الالترياثلي والتيي تهيدف اليا 

 اا سرية الرعارالت اإللكترونية .ف التوقيع كرا رأينال سابقا وةرترقي  و ائ
:  يعتريد يليا رفتياح واريد  cryptographie symétrique) (التشوفير التمواثلي -1

سوا  في الت فير أو فم الت فير، وي يترا فيي تيول الاريقية أا ييتس تبيادأ الرفتياح بييا الروقيع 
 لررسأ اليي باريقة تةرا سالرتي .وا

يإييب التييوكير فييي تييوا : cryptographie asymétrique) (التشووفير الالتموواثلي-2
 1976ااترياتييييا بارثيييياا أرريكييييياا فييييي سيييينة  نليييييةالرإيييياأ أا الت ييييفير بالرفتيييياح العيييياس تييييي 

لتداف يسكرية، ترتكز أسا  يلا تفرقية الرفتياح الورييد اليا رفتياريا رفتياح يياس ريا أإيأ 
ت يفير ووريدل إريع تيويا الرفتياريا يإعيأ ريا الرركيا فم الت فير ورفتاح ااأ ريا أإيأ ال

 . 3قرا أ الرسالة اإللكترونية
لقد أال  الر رق الإزائري يلا الرفتياح الاياأ والرفتياح العياس تسيرية رفتياح الت يفير 

رييا قييانوا التوقيييع  9وفقييرأ  8فقييرأ  2الايياأ ورفتيياح الت ييفير العرييوري، ويرفهرييا فييي الرييادأ 
: تو يبارأ ييا سلسيلة ريا الييداد رفتاح الت فير الااأ-8بقولي:''  والتصدي  اإللكترونييا

                                  
 .56ابراتيس الدسوقي أبو الليأ، الررإع الساب ، أ   1
 .93كوثر زتدور، الرقاأ الساب ، أ   2

3
 C. GHAZOUANI, op. cit , p.71. 
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كييوا يروزتييا رصييريا الروقييع فقييا، وتسييتادس إلن ييا  التوقيييع اإللكترونييي ويييرتبا تييوا الرفتيياح ي
 برفتاح ت فير يروري.

رفتيياح الت ييفير العرييوري: تييو يبييارأ يييا سلسييلة رييا اليييداد تكييوا روةييوية فييي  -9
تركيييينهس ريييا الترقييي  ريييا اإلرةيييا  اإللكترونيييي وتيييدرج فيييي  يييهادأ رتنييياوأ الإرهيييور بهيييدف 

 التصدي  اإللكتروني.''
وأا يكيييوا  ي ييترا فيييي تييول الرالييية أا يكييوا الرفتييياح  الايياأ ال يعلريييي اال الروقييع

ررااا برإروية را الةرانات تإعلي سيريا رثيأ أا ييتس تازينيي فيي بااقية ررغناية ورديرية 
العياس ليوي يكيوا رعلوريا ريا ايرف الإرييع، ريير يسيتعرلي ، وأار يسيرا الرفتياح 1برقس سري

الررسأ اليي في فم  فرأ النأ الوي تس ت فيرل بواسياة الرفتياح الاياأ . بريير تسيرح لكيأ 
يستايع ادااأ أي تعديأ يليها، فإوا ريا وافي  يليا  أايقرأتا دوا  أارا يهتس بقرا أ الرسالة 

يعي يليها را االأ رفتاري الااأ ويليي نعيود رةرونها وأراد ابدا  القبوأ ب  نها وةع توق
تيييوا ريييا أدا بيييبعو ريييا الفقيييي للقيييوأ بييي ا تقنيييية ، 2تليييم الرسيييالة اليييا ررسيييلها رويلييية بيييالتوقيع

الت فير بالرفتاح السيريتري تي وردتا التي تسرح لنيا بتردييد تويية الروقيع بصيفة دقيقية وأا 
، زييييادأ يليييا وليييم ال يركيييا 3ة توقيعهيييا الرسيييالة اإللكترونيييية سيييليرة ليييس ييييتس تعيييديلها رنيييو لر ييي

لا الت يييفير ايتبيييار تيييول التقنيييية تيييي التوقييييع اإللكترونيييي بريييد واتيييي وتيييوا لسيييببيا أساسيييييا، 
وكييولم رلة فييي رإيياأ التوقيييع اإللكترونييي، السيييرتري يعتبيير تقنييية رييا ةييرا التقنيييات الرسييتع

 .4الرقرية  فإا تول التقنية تعتبر را ةرا ركونات ن اس ت ريا الرعارالت

                                  
 
1
 A-f .Fausse , La signature électronique "Transaction et confiance sur internet", Dunod, 2002.,p18. 

، را دوا تاريخ ن ر، أ اإلسكندريةرنير رررد الإنبيهي و رردوح رررد الإنبيهي ، الابيعة القانونية للعقد اإللكتروني، دار الفكر الإارعي ،    2
197. 

3
 E. A. CAPRIOLI & Anne CANTERO, Art précitée. 

4
  I. Renard , op.cit., p.19. 
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يليا ررتوييات الرسيالة وبالتيالي يةيرا  االايالقيلا الرصس را أا الت فير يرنيع ريا 
فيييي تيييوا الرإييياأ يسيييرح بتزويييير  التكنوليييوإي، اال أا التايييور 1سيييرية الرعلوريييات اليييواردأ فييييي

، زيييادأ يلييا ولييم  أنييي ال 2ك ييفها يييا ارييي  كسيير الرفتيياح الايياأرييي يصييعب قالتوقيييع الر 
وا الرسييالة رييا تغييرتييا أو اتالفهييا،  أي ال يةييرا تايياب  ررتواتييا ينييد يرنييع تاريييب رةيير

ييييتس ، 3، وليييولم ااتيييرق ريييا يعيييرف بالبصيييرة اإللكترونييييةوصيييولها ريييع ررتيييوا الرسيييالة الصيييلية
الرصوأ يلا البصرة الوراثيية وفقيا لاوارزرييات رعينية ، وتتكيوا ريا بيانيات لهيا ايوأ ثابيت 

رسييالة الصييلية ولتعييرف يليهييا تركييا رييا ترييييز ال (Bits)بييت  160و  128يتييراوح رييا بيييا 
، ريييير أا أي تغييييير فيييي الرسيييالة وليييو بيييت واريييد سييييلدي اليييا الرصيييوأ يليييا بصيييرة بدقييية

يإيييب أا نيييدرم أا الت يييفير يركيييا أا ينصيييب يليييا العقيييد اإللكترونيييي أو ، 4الكترونيييية راتلفييية
 .5يلا الرررر اإللكتروني أو يلا التوقيع اإللكتروني

التوقيييع الرقرييي يرقيي  رإروييية رييا الرزايييا رنهييا الترقيي  رييا توييية الروقييع نسييتنت  أا 
 ،6وصرة ررتويات الرعارلة اإللكترونية وسريتها ويدس اركانية الاعيا فيي نسيبتها اليا الروقيع

وردل التوقيع الرقري الررتكز يلا الت فير بالرفتاح العاس تو الوي  الرإيية   في وقتنا الرالي
وتتيوافر فيييي ال يروا القانونيية ااصية   ييرا ةيراا العالقية بييا الروقييع  ،اإلثبياتالكارلية فيي 

 . 7والرسالة 

 

                                  
1
 L. GUINOTTE, Art précitée, P. 556 

 ,247سف زرو ،الررإع الساب ، أ يو   2
 .132ثر زتدور ، الررإع الساب ، أ كو  3
 www,Abdel-Magid,M,Rad,com يبد الرإيد ريالد، ت فير البيانات والتوقيع اإللكتروني ، رقاأ رن ور يلا روقع :4

 . 42رررد رةا أزرو ، الررإع الساب  ، أ  5
 . 632كارراا الصالري، الررإع الساب ، أ  6

7
 E. A.caprioli , Aspect légaux et règlementaires de la signature électronique Art prec. 
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 الفرع الثاني: تطبيقات التوقيع اإللكتروني
فيييييي رإييييياأ أصيييييبح التوقييييييع اإللكترونيييييي فيييييي وقتنيييييا الراةييييير وسييييييلة ال صنيييييا ينهيييييا 

ت  ييييا وليييم ، فنيييي بسيييبب التايييور التكنوليييوإي الهائيييأواتسيييع اسيييتعرال الرعيييارالت اإللكترونيييية،
  هور يدأ تابيقات للتوقيع اإللكتروني سندرسها بالتفصيأ في توا الفرق .

بعد أا يرةنا لتعريف التوقيع اإللكترونيي ولصيورل فإننيا سينقوس فيي تيوا الفيرق بعيرو 
نسيتعرأ فيهيا  ، أي ترديد را تي الرإياالت التيي يركيا أالبعو تابيقات التوقيع اإللكتروني

 اةر .الهائأ الوي نعي ي في وقتنا الر التاور التكنولوإيااصة رع  ،التوقيع اإللكتروني

 ت السحب اآللي والبطاقات الذكية بطاقا أوال:
، رييير يقييوس ة تييتس رييا اييالأ أإهييزأ الصييرف ا ليييأصييبرت أصلييب الرعييارالت البنكييي

العرييييأ اداييياأ بااقييية السيييرب ا ليييي ريييع اليييرقس السيييري ، وريييا ثيييس ااتييييار العرليييية الرناسيييبة 
 .1سرب أو الترويأكال

تترييز بهيا الرعييارالت تعتبير تيول الاريقية الكثير رالئرية فيي البيئية الغيير الراديية التيي 
، او أصيييبرت الورا  النقديييية وال ييييكات الورقيييية ال تفيييي بيييالغرو أثنيييا  دفيييع ثريييا اإللكترونيييية

،  الر ييتريات فييي  ييبكة االنترنيييت وتييو رييا أدا الييا  هييور رييا يعييرف ببااقييات السييرب ا لييي
 والبااقات الوكية .

، 2أوأ را استادس تول الوسيلة تيس يريال  ررايات الوقيود والرريالت التإاريية الكبيرا
او اسييتعرلت بااقييات االئتريياا للوفييا  بقيريية الوقييود أو بقيريية الر ييتريات، أرييا أوأ البنييوم التييي 

يييية اليييوي اسيييتادرت تيييول البااقيييات فكييياا بنيييم فيييرانكليا نا ييييوناأ فيييي واليييية نيوييييورم الرريك
 .19513أصدر أوأ البااقات في سنة 

                                  
  .132كوثر زتدور ، الررإع الساب ، أ   1
  . 98ييسا صساا ربةي، الررإع الساب  ، أ  2
، إارعة اإلرارات واالنترنيتقانوا والكربيوتر ،  رلترر الا استاداس الكربيوتر كوسيلة وفا القةاأ فياو رغلي، رسلولية البنوم الناتإة ي  3

 . 20، أ  2000العربية الرتردأ، كلية الرقو  وال ريعة، 
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البااقييات رييا وةييع  ييرواا رعينيية رتييا تسييتعرأ تييول  1يلييا العرييوس تنييام رييا الفقييي
أا تكوا بااقة اليدفع  ،البااقة را ارف رارلها ال ريي أا يكوا استاداسوتي  ب كأ نرا،

اإللكترونيي ايالأ  أا يكيوا اسيتاداس بااقية اليدفع، ني صير رزورأ أو تيس التالييب بهيااإللكترو 
أا يكييوا اسييتاداس الييدفع اإللكترونييي فييي رييدود ، ريتها، وسييريانها وفييي رييدود سييقفهارييدأ صييال

 التي أن  ت را أإلها .
في راأ يدس االلتزاس بهول ال روا فيإا اسيتعراأ بااقية اليدفع اإللكترونيي بصيبح صيير 

كييياا الراريييأ أو ر يييروق ويرتيييب الرسيييلولية يليييا ال ييياأ اليييوي قييياس بهيييوا االسيييتاداس سيييوا  
 الرصدر أو التاإر أو الغير .

: أوال  يقييوس الرارييأ بإدايياأ التيياليكرييا انييي يإييب أا تسييتادس تييول البااقيية وفيي  ال ييكأ 
البااقييية اليييا نلييية الصيييرف، ثانييييا ييييداأ اليييا ال يييبكة البنيييم وييييرا تيييول البااقييية رسيييروح لهيييا 

، و أاييرا فيي وفريأ اليواكرأ فتاح العاس للقيرا أبالتعارأ را ارف البنم ، وتوا را يسرا بالر
ريياأ قبييوأ الإهيياز تييول البااقيية فإنييي يالييب رييا العريييأ أا يييداأ الرفتيياح الايياأ أي الييرقس 

 .2السري
 يركا تقسيس تول البااقات الا يدأ أنواق رنها : 

ورنهييييا البااقيييية الزرقييييا  فييييي  : وتسييييرا كييييولم بااقييييات الوفييييا  ،بطاقووووات الوووودفع -1
 .3فيزا الكتروا في رصر والردا ، وبااقة La cart Bleue)فرنسا

 ، رير يتس ترويأ الكترونياتتيح تول البااقات لرارها أا يدفع ثرا السلع والادرات 

                                  
الركورة  –،  رلترر الرعارالت اإللكترونية )التإارأ اإللكترونية االنترنيتع اإللكتروني يبر  بكة أرإد ررداا الإهني، إرائس بااقات الدف  1

  767، أ  2009راي  20و 19اإللكترونية(، إارعة اإلرارات العربية الرتردأ، كلية الرقو  وال ريعة ، 
  . 221و  220االد رصافا فهري، الررإع الساب ، أ   2
،  الرإلد الوأ، رلترر اليراأ الرصرفية اإللكترونية بيا ال ريعة والقانوا، كلية ال ريعة سرراا يدناا ابراتيس، الوفا   )الدفع( اإللكتروني  3

  . 268، أ 2003راي  12الا  10والقانوا، إارعة اإلرارات العربية الرتردأ ، 
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، وتييييتس يرلييييية  1قيريييية السييييلع أو الاييييدرات رييييا رصيييييد الرارأ)الر ييييتري(، الييييا رصيييييد البييييائع
لهييييياتيا وفيريييييا يليييييي  يييييرح  التروييييييأ وفييييي  ايييييريقتيا اريييييداترا يسيييييتادس التوقييييييع اإللكترونيييييي ،

 :الاريقتيا
يسييتعرأ فييي تييول الاريقيية التوقيييع الااييي  (:off - lineالطريقووة ريوور مباشوورة )-أ

التقليدي را أإأ ترويأ ثرا السلعة أو الادرة را رصيد الر تري الا رصييد البيائع ، ريير 
يسييلس الر ييتري بااقتييي الييا البييائع  والييوي بييدورل يييدوا البيانييات الروإييودأ فييي البااقيية اةييافة 

، وأاييرا يدأ نسخ ريا تيول الفياتورأالر تري ، ثس يوقع يرة السلعة أو الادرة يلا فاتورأيلا ق
ترسييأ ارييدا تييول الفيياتورات الييا الإهيية الرصييدرأ للبااقيية )البنييم( لترويييأ القيريية رييا رصيييد 

 . 2الر تري الا رصيد البائع
، اريقيية يسييتادس التوقيييع اإللكترونيييفييي تييول ال: ( on - lineالطريقووة المباشوورة )-ب

ودأ إهاز ألي للت كد را صرة البيانيات الروإيرير يقوس التاإر بوةع بااقة الر تري دااأ 
، وأايييرا يييداأ ري لتسييديد قيريية السييلعة أو الادرييةكييافي للر ييت فييي البااقيية ورييا وإييود رصيييد 

قيييع ، وتييو رييا يعتبيير توقيعييا كوديييا وتييو أرييد صييور التو  3الر ييتري الييرقس السييري إلتريياس العرلييية
 اإللكتروني كرا قلنا سابقا .

الرييواأ رييا رصيييد : تسييرح تييول البااقيية رييا سييرب  (A.T.Mبطاقووات السووحب ) -2
، ريع ةيرورأ وإيود رصييد رعرفية رصييدل واليب ك يف رسياب راتصير، كرا تتيح ليي العريأ

وييييتس تابيييي  التوقييييع اإللكترونيييي وفييي  ، عرييييأ رتيييا ييييتركا ريييا سيييرب الريييواأكييياف ليييدا ال
 الااوات التالية : 

 ادااأ بااقة السرب في إهاز الصراف ا لي . -

                                  
  .100ييسا صساا الربةي، الررإع الساب ، أ  1 

 . 132، أ الررإع الساب  رررد أريا الروري ،  2
  .100ساا الربةي، الررإع الساب ، أ ييسا ص 3
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 الرقس السري الااأ بالبااقة . ادااأ -
 .ترديد العرلية الرراد اترارها )سرب ، ايداق ،  الخ ..( -

 الشيك اإللكتروني  ا:ثاني
فقا البيانات الواإيب توافرتيا فييي فيي  لس يورد الر رق الإزائري تعريفا لل يم انرا وكر 
 "را القانوا التإاري وتي : 472الرادأ 

 السند نفسي باللغة التي كتب بها .وكر كلرة  يم  ردرإة في نأ  -
 .أرر صير رعل  يلا  را بدفع ربلغ رعيا  -
 .اسس ال اأ الوي يإب يليي الدفع )الرسروب يليي( -
 .بياا الركاا الوي يإب فيي الدفع  -
 .بياا تاريخ ان ا  ال يم وركاني  -
 ."توقيع را أصدر ال يم )السارب( -

رريرر ركتيوب وفي  ": بقوليي نيي قيد أورد تعريفيار يرق الرديلا العك  را وليم فيإا ال
 ييرائا رييوكورأ فييي القييانوا ويتةييرا أرييرا صييادرا رييا  يياأ تييو السييارب الييا  يياأ أايير 
يكييييوا رصييييرفا وتييييو الرسييييروب يليييييي بيييي ا يييييدفع ل يييياأ ثاليييير أو لرييييرل أو لرارييييأ ال يييييم 

 .   1"يلا ال يم  االاالق)الرستفيد( ربلغا رعينا برإرد 
رستند ورقيي ركتيوب ريا  ياأ ابيعيي أو رعنيوي، يسيرا  ": ويرفي بعو الفقي ب ني

السييارب، لرصييلرة  يياأ أايير تييو الرسييتفيد ، ويفتييرو أا يكييوا الرسييروب يليييي رلسسيية 
 2"رصرفية أو بنكا.

                                  
 . 12/1996قانوا التإارأ الردني رقس را  123الرادأ  1

، أ  2005الصورأ، رن ورات الرلبي الرقوقية، الابعة الولا ،  –ال يم  -يزأ ررد الراج سليراا ، الن اس القانوني للرصارف اإللكترونية  2
51  
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وس بإصدار  ييم ورقيي تو الوي يقالرصرف  وفقا لهوا التعريف يتةح لنا أا البنم أو
ن ييييرا   ا، وتييييو رعييييرقال لعرييييأ البنييييومأصييييبرت يييييارال ، اال أا تييييول الاريقييييةلصييييالح يرالئييييي

 لصعوبة الت كد را توقيعات العريأ يلا ال يم.
الراصييأ  التكنولييوإي، ولرواإهيية التاييور هييول الصييعوبات التييي تواإييي العرييال نتيإيية ل

وم اليا اسيتعراأ ، فقد لإ ت البنهور الكتابة والتوقيع اإللكترونيفي توا الرإاأ ااصة رع  
صالبا را يكيوا صيادرا  ييا راسيبات نليية تابعية للبنيم أو  ريا ايالأ ، وتو ال يم اإللكتروني
  بكة االنترنيت .

را أوائأ البنوم التي ايتردت يلا توا النوق را ال يكات بنيم بوسياا وسييتي دينيم 
ريا أتيس ال يركات الراتصية فيي  teleCheck، كريا تعتبير  يركة 1والبنم االرتييااي الرريكيي

رليييوا كاتييب لل يييكات وتييدير ن ييس  250رييير تقييدس اييدراتها ، االنترنيييتقبييوأ  يييكات يبيير 
دارأ الراييياار للتقلييييأ ريييا الاايييا  وركافرييية االرتيييياأ ريييع ةيييراا سيييرية  رتقدرييية للترقييي  وا 

 .2االتصاالت
بيانييات يرسييلها " :ال يييم اإللكترونييي ب نييي يبييارأ يييا رييا اييالأ رييا سييب  يركييا تعريييف

الرييلرا أو الييتلك  أو أييية وسيييلة الكترونييية  الر ييتري أو البييائع يييا ارييي  البريييد اإللكترونييي
 .3" أارا، وترتوي يلا نف  بيانات ال يم البنكي التقليدي

يلعب التوقيع اإللكتروني دورا رهرا في ال يم اإللكتروني رير  يقوس البنيم بنقليي يبير 
قيييات البرييييد اإللكترونيييي اليييا الرسيييتفيد بعيييد توقيعيييي الكترونييييا الربنيييي يليييا اليييرقس السيييري والباا

، فيسييييترإعي 4الوكييييية التييييي تركييييا رييييا تييييوايا واييييزا الرفيييياتيح السييييرية وال ييييهادأ اإللكترونييييية 

                                  
   108أ  ،رن  رررد يبيدات، الررإع الساب لو   1
ية بيا نبيأ صالح رررود العربي، ال يم اإللكتروني والنقود اإللكترونية " دراسة رقارنة"، الرإلد الوأ،  رلترر اليراأ الرصرفية اإللكترون  2

 . 68، أ 2003راي  12الا  10ال ريعة والقانوا، كلية ال ريعة والقانوا، إارعة اإلرارات العربية الرتردأ ، 
  .33، أ  2003دويدار، الوفا  بالورا  التإارية الكترونيا، دار الإارعة الإديدأ للن ر، اإلسكندرية، تاني 3
 . 47يال  رررد ييد نصيرات ، الررإع الساب ، أ  4
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الرسييتفيد ويوقعييي الكترونيييا ويرسييلي بالبريييد اإللكترونييي رييع ا ييعار ايييداق الكترونييي فييي رسييابي 
 .  1البنكي

اال أنيييي يإيييب يلينيييا توةييييح رراريييأ الرتبعييية أثنيييا  اسيييتعراأ التوقييييع اإللكترونيييي فيييي 
  يم اإللكتروني وتي : ال

يإيييب أا يكيييوا لكيييأ ريييا الرسيييتفيد والسيييارب رسيييابات إاريييية فيييي بنيييم واريييد يقبيييأ  -
التعارأ بال يكات اإللكترونية ، او يريدد توقيعيا الكترونييا لكيأ ريا الر يتري والبيائع فيي قاييدأ 

 بيانات البنم .
ئها ، يريرر يندرا يردد الر تري )السيارب( السيلعة أو الادرية التيي يرصيب فيي  يرا -

 يكا الكترونيا بقيرة السلعة أو الادرة ويوقع يليي الكترونيا رع اركانيية ت يفير بيانيات ال ييم 
وسييييلة  أيييية، ويرسيييلي بالبرييييد اإللكترونيييي اليييا الر يييتري أو والتوقييييع رعيييا دوا ت يييفير البيانيييات

 .2الكترونية أارا 
ويترقي  اليوي يراإيع ال ييم  يستلس البائع ال يم اإللكتروني ويرسلي الا البنم الوسيا-

، ثيييس يااييير كيييأ ريييا البيييائع والر يييتري بإترييياس العرليييية باصيييس ريييا صيييرة الرصييييد والتوقيعيييات
ةافتي الا رسب البائع .  الرصيد را رساب الر تري وا 

يتةيح لنيا إلييا ريا ايالأ تيول الرراريأ أا اسيتاداس ال ييم اإللكترونيي يتاليب        
ر يتري والتياإر لرراإعية ال ييكات اإللكترونيية والترقي  وإود وسيا ) إهة تاليأ( را بيا ال

                                  
الرصرفية اإللكترونية بيا رررود أررد ابراتيس ال رقاوي ، رفهوس اليراأ الرصرفية اإللكترونية وأتس تابيقاتها ، الرإلد الوأ، رلترر اليراأ  1

 . .27، أ  2003راي  12الا  10ال ريعة والقانوا إارعة اإلرارات العربية الرتردأ ، 
لبعو ر كالت وسائأ الدفع اإللكترونية  ، الرإلد الوأ، رلترر اليراأ الرصرفية اإللكترونية بيا ال ريعة  اقتصاديةزيا الديا، دراسة  صالح 2

و  ييسا صساا الربةي ، الررإع الساب  ، أ  316و  315، أ أ  2003راي  12الا  10ارات العربية الرتردأ ، والقانوا إارعة اإلر
109  . 
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اةيافة يليا وليم فإنيي توإيد ررييزات فيي ال ييم ، 1را صرة الرصدأ والتوقيعات اإللكترونية
 :2اإللكتروني ال توإد في بااقات االئتراا ويركا تلايصها في النقاا التالية

اإللكترونيي، وليي  بواسياة التعارالت الةيارة ال يركيا أا تيتس اال بواسياة ال ييم  -
 بااقة االئتراا.

يركييا ت هييير ال يييم اإللكترونييي لاييرف ثاليير فييي ريياأ يييدس وإييود الرسييتفيد الوأ،  -
 وال يركا ولم في بااقة االئتراا لنها صير قابلة للترويأ.

ال يركيا االرتييياأ أثنييا  اسييتعراأ ال يييم اإللكترونيي لنييي يسييتعرأ لرييرأ وارييدأ فقييا،  -
 م لي رقس رستقأ، يك  بااقات االئتراا التي يركا استعرالها لعدأ ررات.لا لكأ  ي

 الفرع الثالث: تطبيقات التوقيع اإللكتروني في الجزائر 
يليا اليرصس ريا التيي ار الكبيير اليوي يرفييي الر يرق الإزائيري فييي سيا القيوانيا الرن ريية 

م، فكانيت وزارأ العيدأ السيباقة للتوقيع اإللكتروني، اال أا الدولية الإزائريية راوليت اسيتدرام ولي
الرتعلييي  بعصيييرنة العدالييية، ريييير يهيييدف تيييوا  03-15فيييي وليييم ييييا اريييي  اصيييدار القيييانوا 

وةييع رن وريية رعلوراتييية رركزييية لييوزارأ  -القييانوا يرورييا وفيي  الرييادأ الولييا رنييي الييا :"...
 ارساأ الوثائ  والررررات القةائية باريقة الكترونية، ..."  -العدأ، 

رق الإزائيييري فيييي تيييوا القيييانوا يليييا اركانيييية أا توقيييع الرريييررات والوثيييائ  نيييأ الر ييي
الصادرأ را وزارأ العدأ والرلسسات التابعة لها والإهات القةائية بتوقيع الكتروني ب يرا أا 

، وتعبيييير وسيييييلة 3تكييييوا صييييلتي بييييالرررر الصييييلي رةييييرونة بواسيييياة وسيييييلة ترقيييي  رةييييرونة

                                  
بيا  روسا ييسا لبعارري، رفهوس ال يم اإللكتروني وكيفية تابي  ن اري وترديد أنوايي ، الرإلد الوأ، رلترر اليراأ الرصرفية اإللكترونية  1

   83، ، أ 2003راي  12الا  10ارعة اإلرارات العربية الرتردأ ، ال ريعة والقانوا إ
  95و  94، أ نفسيالررإع ا  وسا ييسا لبعارري،لرزيد را التفاصيأ أن ر ر  2
 .عصرنة العدالةالرتعل  ب 03-15را قانوا  4الرادأ أن ر:   3
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وا روثيييو  فيهييا اليييا أا يثبيييت العكيي  ب يييرا أا ييييتس ريييا تيييوا القييان 51التصييدي  وفييي  الرييادأ 
ان ييا  التوقيييع اإللكترونييي وتوييية الروقييع وسييالرة العقييد رةييرونة، يالريي  فييي تييول الرييادأ أنييي 
كيياا رييا الةييروري أا يسييتعرأ الر ييرق رصييالح الررييرر بييدال رييا العقييد لا وزارأ العييدأ ال 

 لتي ال يركا ادراج ةرا العقود .تكتفي بإصدار العقود فقا بأ ت رأ العديد را الوثائ  ا
يتس اثبات العالقة بيا رعايات الترقي  ريا التوقييع اإللكترونيي  وصيارب التوقييع ييا 
ارييي   ييهادأ الكترونييية روصييوفة تصييدرتا وزارأ العييدأ، ويييتس تييوا التصييدي  يييا ارييي  وزارأ 
ي العيييدأ بواسييياة ترتييييب الكترونيييي ريييلرا يةيييرا التعيييرف يليييا تويييية ال ييياأ الررسيييأ اليييي

 وتاريخ صالرية التوقيع والرعلورات التي يتةرنها، رع ارالة تول الرادأ يلا التن يس .
را توا القانوا الرسلولية يلا وزارأ العدأ تإيال ال يااأ اليويا  8لقد أرست الرادأ 

صدقت يلا توقيعهس واتإال الغير الرتعلقية بال يهادات التيي تصيدرتا، تينأ تيول الريادأ يليا 
وزارأ العييدأ تإييال ال ييااأ الييويا صييدقت يلييا تييوقيعهس وكييوا تإييال الغييير  رييا يلييي :"تتررييأ

  الرسيييلولية القانونيييية الرتعلقييية بال يييهادات التيييي تصيييدرتا"، وتابيقيييا لهيييول الريييادأ فقيييد تيييس ان يييا 
سيييلاة الرصيييادقة ليييوزارأ  اليييوي يرتيييوي يليييا  ركيييز  اصييينة ال يييريرة لإلرةيييا  اإللكترونيييير

 . 2رنصوأ يليها في تول الرادأتتررأ كارأ الرسلولية ال العدأ
لقد أقير الر يرق الإزائيري كيولم اركانيية ارسياأ الوثيائ  واإلإيرا ات القةيائية بيالاري  

تيينأ ب نييي يركييا ارسيياأ  9اإللكترونييي فييي الفصييأ الثاليير رييا تييوا القييانوا، برييير أا الرييادأ 
ولم بيييييالار  وتبليييييغ الوثييييائ  والررييييررات القةييييائية بيييييالاري  اإللكترونييييي، رييييع االسييييتعانة كيييي

التقليدية الرنصوأ يليها في قانوا اإلإرا ات الردنية واإلدارية وقيانوا اإلإيرا ات الإزائيية، 
 وال يتس تابي  تول الرادأ اال بروإب التن يس الوي لس يصدر بعد.

                                  
را نف  القانوا يلا را يلي :"تفترو الروثوقية في وسيلة التصدي   الا صاية اثبات العك  رتا أن ئ التوقيع اإللكتروني  5تنأ الرادأ   1

 وكانت توية الروقع أكيدأ وسالرة العقد رةرونة "
 تول الرعلورات ر اووأ را الروقع الرسري لوزارأ العدأ الإزائرية : 2   

https://arabic.mjustice.dz/com_ar_m_akka_dgmj/centre_sign_electronique.pdf 
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الفقرأ الوليا ريا تيوا القيانوا ال يروا التيي يإيب أا تتيوافر فيي  10لقد رددت الرادأ 
التعيييرف الروثيييو  يليييا أايييراف  -سيييتعرلة إلرسييياأ تيييول الوثيييائ  وتيييي :  الوسيييائأ التقنيييية الر
رفي  الرعاييات بريا  -أريا وسيرية التراسيأ . -سالرة الوثائ  الررسيلة. -التراسأ االلكتروني.

 يسرح بترديد تاريخ اإلرساأ والستالس را ارف الررسأ اليي بصفة أكيدأ .
الررسييلة الكترونيييا نفيي  رإييية الوثيقيية أرييا الفقييرأ الثانييية رييا نفيي  الرييادأ رنرييت للوثيقيية 

، وفييي الفقييرأ الثالثيية 1الصييلية فييي ريياأ ارتييراس ال ييروا الرنصييوأ يليهييا فييي الفقييرأ الولييا
 والايرأ فإنها ت ير الا اركانية اصدار تن يس لتابي  تول الرادأ يند الةرورأ .

رسيأ االلكترونيي يترتب يلا تسليس الوثائ  بال كأ االلكتروني ا عار باالستالس را الر
صييادر رييا الررسييأ اليييي يبيييا فيييي يلييا وإييي الدقيية تيياريخ وسيياية االسييتالس، زيييادأ يلييا ولييم 

 أو  العقد  يلا  روةوية ا ارأ  أي أو وتوقيع  واتس  ت  يرأ  ثابةبر يكوا توا اإل عار 
ترصييأ ، ييتس 2قانونيا  يليهيا  رنصوصيا ال يكليات  تيول كانت اوا  االستالس  تفيد  نساتي 

الرصيياريف وصيرتييا رييا الرقييو  الرسييترقة يلييا الازينيية العرورييية وفقييا للت ييريع الرعرييوأ بييي، 
 .3وف  تن يس سيصدر الرقا

ركييييز  اصيييينة ال ييييريرة تفعيييييال لقييييانوا يصييييرنة العداليييية قارييييت وزارأ العييييدأ بإن ييييا  ر
ريا  رسيار يصيرنة ررفي  العدالية ي دييس وتكير ، الوي يهدف أساسا اليا لإلرةا  اإللكتروني

اإلييييييالس واالتصييييياأ، تبيييييادأ الوثيييييائ  يبييييير الاييييير   لتكنولوإيييييياتايييييالأ االسيييييتعراأ الرثيييييأ 
ركانية اإللكترونية  . 4الورقيةاالستغنا  يا الديائس  وا 

                                  
  أيدت  اوا  الصلية  الوثيقة  وفعالية  اإللكتروني بصرة  بالاري   رسلةلرا  الوثيقة  تترتع يلي :" يلا را 03-15را قانوا  10/3تنأ الرادأ   1

 الفقرأ السابقة ".يليها في   الرنصوأ  ال روا  وتوفرت  اإلإرا ات  را تقتةيي  وف 
 الرتعل  بعصرنة العدالة . 03-15را قانوا  11الرادأ  :أن ر  2
 .نف  القانوا را  13الرادأ  :أن ر  3
 علورات ر اووأ را الروقع الرسري لوزارأ العدأ الإزائرية : رتول ال  4

https://arabic.mjustice.dz/com_ar_m_akka_dgmj/centre_sign_electronique.pdf 
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 رر ييف إهيياز الكترونييي يرتييوي تييوا الرركييز يلييا سييلاة الرصييادقة لييوزارأ العييدأ لديييي 
رييييا ال ييييهادات، أوال  ييييهادات ، وتنييييام نييييوييا العاريييية والااصيييية الرفيييياتيحورييييلرا إلصييييدار 

سيييينوات، و  ييييهادات تصييييدي   10تصييييدرتا سييييلاة الرصييييادقة لييييوزارأ العييييدأ رييييدأ صييييالريتها 
 . 1سنوات 3يسلرها أيواا العدالة ردأ صالريتها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                  
 نف  الروقع الساب  .   1
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 : التوقيع اإللكتروني ومقتضيات األمان القانوني الفصل الثاني

ا أا لييي االلكترونييي فييي اإلثبييات ورييبعييدرا أوةييرنا فييي الفصييأ الوأ ركانيية التوقيييع 
 صورل واستعراالتي . ال روا وبينا، رتا توافرت فيي بعو نف  ركانة التوقيع الااي

صير أا الكثير را الفراد  يترددوا في استعراأ التوقيع اإللكتروني ن را لكوني وسييلة 
وأ ت ييوبها الكثييير رديثيية ولا التعييارالت اإللكترونييية يرورييا والتعاقييدات اإللكترونييية بالاصيي

را الرااار كالقرصنة وانتراأ ال اصية وصيرتا را اليراأ اإلإرارية التي تهيدد الثقية فيي 
 والتعاقد االلكتروني بصفة ااصة .التعارالت اإللكترونية بصفة يارة 

اال أا رإييييياأ القيييييانوا ن يييييرا ليييييوييهس ب تريييييية الرعيييييارالت اإللكترونيييييية وأنهيييييا رسيييييتقبأ 
لوا قييدر اإلركيياا إعييأ التوقيييع اإللكترونييي وسيييلة ترقيي  الريياا والثقيية و ااالقتصيياد العييالري ريي

اير بإن يا  التوقييع ، رير يقوس توا الت ف ن ئوا را يعرف برزود الادراتيبر  بكة االنترني
 اإللكتروني .

د أوليت لولم نإد أا الت ريعات الرن رة للتوقيع اإللكترونيي سيوا  العربيية أو الدوليية قي
، فن ريت ن يااي بنصيوأ قانونيية صياررة يإيب أا ياةيع لهيا لرزود الادراتأترية كبرا 
 ويرتررها .

بداييييية يإييييب يلييييا رييييزود الاييييدرات أا يترصييييأ يلييييا التييييرايأ أو يلييييا التفييييويو 
، ويرنح توا التيرايأ ريا ايرف تيئية اري وولم بإتبايي إلإرا ات رعينةاإلرادي لررارسة ره

رييا االلتزارييات يإييب أا يرتررهييا رييزود الاييدرات تابعيية للدوليية، ثييس يقييع يلييا ياتقييي رإروييية 
وفي راأ ريا اوا أايأ بهيا تقيع يليا ياتقيي الرسيلولية الردنيية بصيورتيها العقديية والتقصييرية ، 

 وتو را سندرسي بالتفصيأ في الربرر الوأ .
 ييييهادأ التصييييدي  بايتبارتييييا رييييا ركييييائز التوقيييييع  سيييينتار  فييييي الربريييير الثيييياني الييييا 

اإللكترونيييي فهيييي التيييي تريييدد تويييية الروقيييع وارتباايييي بيييالتوقيع ، ليييولم اتتريييت بيييي الت يييريعات 
الرن ريية للتوقيييع اإللكترونييي لنييي تييو الةييرانة الساسييية لتييوفير الريياا القييانوني فييي رإيياأ 
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تويية  اإللكترونيية تيو صيعوبة تردييدرالت التوقيع اإللكتروني ، لا أتس ر كأ يعترو الرعا
 التصدي  اإللكتروني ب كأ كارأ . الاراف ، وتو را تقوس بي  هادأ
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 الخدمات كأسا: لألمان القانوني  المبحث األول : مزود

ريديثا بيأ بداية فإا رزود الادرة يعتبر را الغير ررأ الثقة، وأا تيوا الغيير ال يعتبير 
 . 1ةر القةا  والروث  يداأ ةرا توا الرفهوس، فالررتو روإود رنو ردأ اويلة

صالبييييا رييييا تييييتس الرعييييارالت اإللكترونييييية ااصيييية التييييي تبييييرس فييييي  ييييبكة االنترنيييييت بيييييا 
أ ااأ ال تربا بينهس أي رعرفة رسبقة فيرا بينهس كرا أنهس ال يلتقوا في رإلي  يقيد واريد، 

لايدرات ريير يقيوس تيوا ولولم استلزس الرر أا يكوا تنام ارف ثالر ررايد يسرا بريزود ا
 صدار  هادأ التصدي  اإللكتروني .الاير بترديد توية الاراف الروقعة يا اري  ا

، نإيد أا قييع اإللكترونيين را للدور الكبير الوي يقوس بي رزود الادرات في رإياأ التو 
رع ييس الت يييريعات سييوا  الررليييية أو الدولييية قيييد أولييت ليييي أترييية كبييييرأ وراولييت قيييدر اإلركييياا 

 تن يري تن يرا قانونيا رركرا .
رير نإد أا الت ريعات الرتعلقية بيالتوقيع اإللكترونيي قيد ريددت الاايوات التيي يإيب 

درسييي بالتفصيييأ أا يتبعهييا رييزود الاييدرات لكييي يرييار  رهارييي يلييا اقليييس الدوليية، وتييو رييا سن
 في الرالب الوأ.

رأ لعرلييييية التصييييدي  زييييادأ يلييييا ولييييم نإيييد أا الر ييييرق الإزائييييري قيييد أولييييا أترييييية كبيييي
اليييوي يريييدد القواييييد العارييية  04-15اإللكترونيييي سيييوا  فيييي القيييانوا الرلغيييا، أو فيييي القيييانوا 

 الرتعلقة بالتوقيع والتصدي  اإللكترونييا، وتو را سنعالإي بالتفصيأ في الرالب الثاني.
اةافة الا ولم فإا رزود الادرات وبرإرد را ترنري الدولة الر  في ررارسية يرليية 

، وتيو ريا االلتزارات التي يإب أا يرتررهيا التصدي  اإللكتروني تقع يلا ياتقي رإروية را
لر، وفي الرالب الرابع والاير سنعال  الرسلولية الردنيية سندرسي بالتفصيأ في الرالب الثا

 الرترتبة يلا رزود الادرات في راأ اااللي بالتزاراتي .

                                  
1
.A. Penneau, Les nouveaux défis du commerce électronique  "Les nouveaux défis du droit de la preuve : 

contentieux contractuel et preuve de faits électroniques", édition alpha, 2011,  P.87. 
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  إللكتروني ديق االمطلب األول: قواعد ممارسة التص
بداييية يإييب تعريييف رييزود الاييدرات تعريفييا دقيقييا وتييو رييا ينيييت بييي رع ييس الت ييريعات 
سوا  العربية أو الإنبية  )الفرق الوأ( ، ثس سندر  في الفيرق الثياني ريا تيي الاايوات التيي 

، وفييي الفييرق أ يلييا التييرايأ فييي الييدوأ العربيييةيإييب أا يتبعهييا رييزود الاييدرات لكييي يترصيي
ود الوربيييي وفرنسيييا لكيييي يريييار  ريييز  االتريييادريييا تيييي اإلإيييرا ات الرتبعييية فيييي  بياالايييير سييين

لنهريا ياةيعاا لن ياس اياأ ياتليف يريا تيو روإيود فيي بقيية اليدوأ   الادرات رهاري فيهيا
 الارا.

 الفرع األول: تعريف مزود الخدمات
ال يييااأ يليييا العريييوس اا التعاقيييد اإللكترونيييي ال يرتييياج اال لتبيييادأ الرةيييا ريييا بييييا 

اسييتعراأ التوقيييع اإللكترونييي للتعبييير يييا تييوا  الرتعاقييدأ رييا دوا تييداأ أي وسيييا، صييير أا
الرةيييا يسيييتوإب بالةيييرورأ تيييداأ ايييرف ثالييير يسيييرا بريييزود الايييدرات ليلكيييد تويييية الروقيييع 

 . 1ونسبة التوقيع لي
رييووإي أسييرال ، فقييانوا الونيسييتراأ النلقييت يييدأ تسييريات يلييا رييزود الاييدراتلقييد أا

، والر رق الرصري أال  يليي اسس  إهة التصيدي  وتنيام ريا أالي  برقدس ادرات التصدي 
 يليي تسرية رزود ادرات التصدي  كر رق ارارأ دبي  الخ ...

لقد راولت رع س القوانيا الرن رة للتوقيع اإللكتروني اياا  تعريف لريزود الايدرات، 
 ييياأ يصيييدر ': / ه ب نيييي 2ي الريييادأ ريييووإي يرفيييي فيييفنإيييد ريييثال أا قيييانوا الونيسيييتراأ الن

، ووفقييييا لهييييوا "ال ييييهادات ويإييييوز أا يقييييدس اييييدرات أاييييرا وات صييييلة بالتوقيعييييات اإللكترونييييية
التعريف فإني يإب يلا إهة التصدي  أا توفر ادرات التصدي  اإللكتروني كريد أدنيا كريا 

                                  
1
 C. Castets- Renard,op.cit., p.177. 
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، و رييا الرركييا يالقيية بتقنييية التوقيييع اإللكترونييييركييا لهييا أيةييا أا تقييدس اييدرات أاييرا لهييا 
 . 1وف  توا التعريف أا يكوا ن اا التصدي  اإللكتروني يرال رئيسا أو يرال ثانويا  

يفييييا رقاربييييا  لرقييييدس اييييدرات أرييييا التعليريييية الوروبييييية والقييييانوا الفرنسييييي فقييييد وةييييعا تعر 
كييأ كييياا أو  يياأ  " رييا التعليريية الوروبييية ب نيي : 11/  2، فييالوأ يرفييي الريادأ التصيدي 
أو رعنييييييوي يقييييييدس  ييييييهادات التصييييييدي  أو اييييييدرات أاييييييرا لهييييييا يالقيييييية بالتوقيعييييييات ابيعييييييي 

أي  يييياأ يقييييدس  "ب نييييي : 2001لسيييينة  272، أرييييا الثيييياني فعرفييييي فييييي الررسييييوس "اإللكترونييييية
، وبالتيييالي فيييإا ريييزود  " يييهادات التصيييدي  أو ايييدرات أايييرا فيييي رإييياأ التوقييييع اإللكترونيييي

 .2إللكترونية رتاوأ  كأ  هادأالادرات تسرح برراقبة وتصدي  التوقيعات ا
إلرييارأ دبييي ب نييي أي  يياأ أو إهيية  2000لسيينة  1يرفتييي الرييادأ الثانييية رييا قييانوا و 

رعترييدأ أو رعتييرف بهييا تقييوس بإصييدار  ييهادات تصييدي  الكترونييية أو أي اييدرات أو رهرييات 
 رتعلقة بها وبالتوقيع اإللكتروني والرن رة بروإب القانوا .

 د أال  يلا رزود الادرات رصالح رزود ادرات الرصادقةأرا الر رق التونسي فق
الرتعليييي  بالربييييادالت  2000لسيييينة  83رييييا قييييانوا يييييدد  2االلكترونييييية ويرفييييي فييييي الفصييييأ 

... كيييأ  ييياأ ابيعيييي أو رعنيييوي يريييدر ويسيييلس ويتصيييرف فيييي "والتإيييارأ االلكترونيييية ب نيييي :
 ."ترونيوات يالقة باإلرةا  االلكادرات أارا   هادات الرصادقة ويسدي

رصيالح  فيي بدايية الرير رزود الايدرات ال  بالر رق الإزائري فقد أال  يلفيرا يتع
التنفييوي را الررسيوس  3الرادأ  يليينأ ت وف  را ،  3"رلدي ادرات التصدي  اإللكتروني "

 8 -8رلدي ادرات التصدي  اإللكتروني : كأ  اأ فيي رفهيوس الريادأ  ":ب ني 162 -07

                                  
  411سارح يبد الوارد التهاري، الررإع الساب  ، أ  1

2
 L. Bochunrberg , Internet et commerce électronique , 2

em
 édition, , Delmas, 2001 , p142 .  

أ الراب  يلا والرتعل  بن اس االستغال 123 -01الرعدأ والرترس لررسوس التنفيوي رقس  162 -07را الررسوس التنفيوي  3بروإب نأ الرادأ   3
 كأ نوق را أنواق ال بكات .
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والريييوكور أييييالل ، يسيييلس  يييهادات  2000أوت  5الريييلرخ فيييي  03 -2000ريييا القيييانوا رقيييس 
 .   "الكترونية أو يقدس ادرات أارا في رإاأ التوقيع اإللكتروني 

 يركا أا نستالأ را توا التعريف رالر ات رهرة تي : 
ريييا  8 – 8أا الر يييرق الإزائيييري أثنيييا  تعريفيييي لريييزود الايييدرات أرالنيييا اليييا الريييادأ  -

رواصيييالت السييلكية والالسيييلكية التيييي تعييرف رييوفر الايييدرات فييي رإيياأ ال 2000القييانوا رقييس 
ريييوفر الايييدرات : كيييأ  ييياأ رعنيييوي أو ابيعيييي يقيييدس ايييدرات رسيييتعرال وسيييائأ  -8 ":ب نيييي

 ."الرواصالت السلكية والالسلكية .
قية لقد تس رصر رهاس رزود الادرات في تسيليس  يهادات الكترونيية أو بايدرات رتعل -

 برإاأ التوقيع اإللكتروني.
رييا اييالأ الإرييع بيييا التعييريفيا الرييوكوراا أيالترييا يركييا أا نعييرف رييلدي اييدرات  

كيييأ  ييياأ رعنيييوي أو ابيعيييي يقيييدس ايييدرات رسيييتعرال وسيييائأ  "التصيييدي  اإللكترونيييي ب نيييي: 
ويسييلس  ييهادات الكترونييية أو يقييدس اييدرات أاييرا فييي رإيياأ  الرواصييالت السييلكية والالسييلكية

 . "وقيع اإللكتروني الت
عيياب يلييا الر ييرق الإزائييري أنييي يييرف رييزود الاييدرات بااليتريياد يلييا نييأ قييانوني ي

وتيو ، ريزود الايدرات يليا نيأ قيانوني واريدأار، وكاا را الفةيأ ليو ايتريد فيي تعريفيي ل
 يلا نصيا قانونييا لترديد رصالح وارد . االاالقرا يإنب ال ااأ 

اليييوي يريييدد القواييييد العارييية الرتعلقييية  04-15لقيييانوا نإيييد أا الر يييرق الإزائيييري فيييي ا
بيا نوييا را رزودي الادرات، فسيرا  2بالتوقيع والتصدي  اإللكترونييا قد ريز في الرادأ 

وتييييو يبييييارأ يييييا:''  يييياأ رعنييييوي يقييييوس بريييينح 1النييييوق الوأ ب ''الاييييرف الثاليييير الروثييييو  ''
 هادات التصدي  الكترونيي روصيوفة، وقيد يقيدس ايدرات أايرا رتعلقية بالتصيدي  اإللكترونيي 
لفائدأ الرتداليا في الفرق الركوري''، أي أا الايرف الثالير الروثيو  يإيب أا يكيوا  اصيا 

                                  
 .را القانوا الوي يردد القوايد العارة الرتعلقة بالتوقيع والتصدي  اإللكترونييا 2/11توا الرصالح روكور في الرادأ   1
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فة أو ايدرات أايرا رعنويا فقيا، وتنرصير رهاريي فيي تقيديس  يهادأ تصيدي  الكترونيية روصيو 
فييي رإيياأ التصييدي  اإللكترونييي للرتييداليا فييي الفييرق الركييوري ، والرقصييود بهييس وفيي  الرييادأ 

را نف  القانوا تس :'' الرلسسات واإلدارات العرورية والهيئات العروريية الرريددأ فيي  2/13
الت ييييريع الرعرييييوأ بييييي، والرلسسييييات الوانييييية الرسييييتقلة وسييييلاات الةييييبا، والرتييييدالوا فييييي 
الربادالت را بيا البنوم، وكوا كأ  ياأ أو كيياا ينتريي اليا الفيرق الركيوري بركيس ابيعتيي 

 أو رهاري ''.
لقد سرا النوق الثاني را ريزودي الايدرات ب ''ريلدي ايدرات التصيدي  اإللكترونيي'' 

فهييييو ي ييييرأ ال ييييااأ الابيعييييية والرعنوييييية يكيييي   121/  2الرنصييييوأ يليييييي فييييي الرييييادأ 
ق الركييوري الييوي يقتصيير فقييا يلييا ال ييااأ الرعنوييية، ولييي نفيي  رهيياس الرتييدالوا فييي الفيير 

أي تقيديس  يهادات تصيدي  الكترونيية روصيوفة  -الرتيدالوا فيي الفيرق الركيوري-توا الايير 
أو اييدرات أاييرا فييي رإيياأ التصييدي  اإللكترونييي، اال أنييي وبرفهييوس الراالفيية فإنييي يقييدس تييول 

ت ييرأ الرتييدالوا فييي الفييرق الركييوري الرييوكورأ فييي الاييدرات ل  ييااأ العادييية وبالتييالي ال 
 را توا القانوا .  2/13الرادأ 

لقد إانب الر رق الإزائري الصواب يندرا استعرأ رصالح الايرف الثالير الروثيو ، 
لا التوقيييع اإللكترونييي يرورييا يتريييز بتييداأ اييرف ثاليير يسييرا رييزود الاييدرات وي ييترا فيييي 

زود الايدرات يعريأ لصيالح الرتيدالوا فيي الفيرق الركيوري أا يكوا روثوقا فييي، سيوا  كياا ري
أو ل  ييااأ العادييية، لا ولييم قييد يفهييس رييا أا رييلدي اييدرات التصييدي  اإللكترونييي الييوي 
يعرييأ لصيييالح ال ييااأ العاديييية ال يعتبيير ايييرف ثالثييا روثوقيييا فيييي وتيييو أريير رنيييافي للرقيقييية 

 القانونية والواقعية.

                                  
را القانوا الوي يردد القوايد العارة الرتعلقة بالتوقيع والتصدي  اإللكترونييا يلا را يلي : ''رلدي ادرات التصدي   12/ 2تنأ الرادأ   1

 اإللكتروني:  اأ ابيعي أو رعنوي يقوس برنح  هادات تصدي  الكتروني روصوفة، وقد يقدس ادرات أارا في رإاأ التصدي  اإللكتروني  
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ائري أا يال  تسرية واردأ يلا رزود الادرات ثيس لتإنب ولم كاا يلا الر رق الإز 
بعد ولم يريز بيا رزود الايدرات اليوي يعريأ لصيالح الرتيدالوا فيي الفيرق الركيوري و اليوي 
يعريييأ لصيييالح ال يييااأ العاديييية الايييرا، أو يسيييري النيييوق الوأ بريييلدي ايييدرات التصيييدي  

 العادي . اإللكتروني الركوري والثاني رلدي ادرات التصدي  اإللكتروني
يليا اليرصس ريا وليم فيإا الر يرق الإزائيري قيد وفي  ينيدرا وةيع ن اريا قانونييا ااصييا 
للاييييرف الثاليييير الروثييييو ، لكييييوا الرتييييدالوا فييييي الفييييرق الركييييوري الييييويا يييييادأ رييييا يصييييدروا 
ررررات الكترونية رسرية رساسة تر  بالدرإة الولا باستقرار وأرا البلد، وقيد ترتيوي يليا 

را صير الرعقوأ  أا توكأ رهرة اصدار  هادات تصيدي  الكترونيية ل ياأ أسرار الدولة، ف
ابيعييييي أو ل يييياأ رعنييييوي دوا أا تاةييييع لنصييييوأ قانونييييية صيييياررة تاتلييييف يييييا رييييزود 

 الادرات الوي يصدر  هادات تصدي  روصوفة ل  ااأ العادية .
 زييادأ يليا وليم فإنيي قيد وفي  ينيدرا اسيتبعد ال يااأ الابيعيية فيي اصيدار  ييهادات
تصيييدي  روصيييوفة لصيييالح الرتيييدالوا فيييي الفيييرق الركيييوري لا تيييول الرهرييية ييييادأ ريييا توكيييأ 
ل يياأ رعنييوي يكييوا تييابع ب ييكأ ربا يير للرتييداأ فييي الفييرق الركييوري، وتييو رييا سييارت يليييي 
ريييثال وزارأ العيييدأ التيييي أن ييي ت ارفيييا ثالثيييا روثوقيييا فييييي ليييي  اصيييية رعنويييية تيييابع لهيييا سيييريت 

 . 1زية لوزارأ العدأالرن ورة الرعلوراتية الررك
اال أنييي يالريي  رييا إهيية أاييرا أا تييول التعريفييات قييد وفقييت او لييس تقصيير رهيياس رييزود 

التيييي  الايييدرات يليييا تقيييديس  يييهادات التصيييدي  اإللكترونيييية بيييأ  يييرلت كيييأ الايييدرات الايييرا
 ، رثأ الر فة اإللكترونية .تتعل  بالتوقيع اإللكتروني

ات فييي تعريفييي لرييزود الاييدرات فلييس يقصييرتا لقييد واكييب الر ييرق الرصييري بقييية الت ييريع
يلييا ال ييااأ الرعنوييية بييأ وسييع الرإيياأ ل  ييااأ الابيعييية للقييياس بهييول الرهريية وتييو رييا 

 - ": ا التوقيييع اإللكترونييي يلييا رييا يلييينييأ يليييي صييرارة الرييادأ الولييا رييا ر ييروق قييانو 
                                  

   .الرتعل  بعصرنة العدالة 03-15را قانوا  2لرادأ ا :أن ر 1



 التوقيع االلكتروني كوسيلة إلثبات العقد اإللكتروني: الثانيالباب 
 

237 
 

يأ بإصييدار إهيية التصييدي : ال يياأ الابيعييي أو االيتبيياري الرييراأ لييي رييا إهيية التييرا
 " هادات تصدي   الكتروني أو تقديس أي ادرات رتعلقة بالتوقيع اإللكتروني.

 1/6اال أني تراإع يلا توا الروقف في الالئرة التنفيوية للقانوا بريير يرفيت الريادأ 
إهييات التصييدي  ب نهييا الإهييات الرييراأ لهييا بإصييدار  ييهادات التصييدي  اإللكترونييي وتقييديس 

 اإللكتروني . ادرات تتعل  بالتوقيع
اةافة يلا ولم فإا كراسة ال روا الااصة نصيت يليا ةيرورأ رصيوأ ال يركات  

، وبالتييالي يتةييح لنييا 1الرصييرية والإنبييية التييرايأ لرزاوليية تييوا الن يياا بعييد روافقيية الهيئيية 
 ةرورأ أا يكوا رزود الادرات  اصا رعنويا يارا أو ااصا .

ا أا يكيييوا ا أا رقيييدس الايييدرات يركييييلييي 2اتفقيييت تيييول التعريفيييات ورعيييي بعيييو الفقيييي
، لنييي رييا تقييادي أرييرا راالفييا للواقييع العرلييي، وتييوا رييا يعتبيير فييي اي اصييا رعنويييا أو ابيعيييا

اييدرات التصييدي  لنهييا ترتيياج الييا اركانيييات  سالرتصييور أا يقييوس  يياأ ابيعييي بتقييديصييير 
، ا يقييوس بهيياال يياأ الابيعييي ورييدل أ ب ييرية ورادييية ةييارة وابييرات فنييية كبيييرأ ال يسييتايع

 وصالبا را يكوا رزود الادرات  اصا رعنويا يارا أو ااصا .
تنام را ايتبر  رزود الادرات برثابة  كاتب يدأ تسند اليي رهرة توثي  الرعلوريات 

، اال أا رقيقيية الريير تنييام ااييتالف ا وتسييليس ال ييهادات فييي أايير الراييافواالرتفييا  ب صييوله
قتصر رهرتي فقا  يلا الت كد ريا تويية  ال يااأ بيأ إوتري را بينهرا  فكاتب العدأ ال ت

تتعدا الا الت كد را رةروا الوثيقية نفسيها،  أريا ريزود الايدرات فتقتصير رهرتيي فقيا يليا 

                                  
  . 149، الررإع الساب ، أ االد رصافا فهري  1

  . 116، الررإع الساب  ، أ ييسا صساا الربةي :أن ر في ولم  2
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الت كد را وإود يالقة بيا الروقع وتوقيعي االلكتروني دوا التيداأ فيي رةيروا الوثيقية التيي 
 .1يليي   االاالقتعتبر رةرونها سريا ال يركا 
الاييدرات تتوسييع رهاريييي لت ييرأ كييولم إريييع  زوديييرا أا رييي 2كرييا أا بعةييا ريييا الفقييي

رسييياأ  الرعلوريييات ييييا الايييراف الرتعاقيييدأ و والتيييدقي  فيهيييا وريييدا إيييديتهس فيييي ابيييراس العقيييد وا 
 . ا رنةات الغير ر روية أو صير رسائأ ترويرية في راأ وإود رواقع تقدس الرنتإ

 مارسة التصديق في الدول العربية الفرع الثاني: الترخيص كوسيلة لم
أوأ وأتيييس اايييوأ يإيييب أا يقيييوس بهيييا ريييزود الايييدرات رتيييا يريييار  رهاريييي يليييا اقلييييس 
الييدوأ العربييية تييو ةييرورأ رصييولي يلييا التييرايأ رييا الهيئييات الراتصيية التييي تكييوا تابعيية 

تكنولوإييا للدولة، فنإد رثال في رصر أا الهيئة الركلفة بهول الرهرة تي تيئية تنريية صيناية 
فيييي اريييارأ دبيييي فرهرييية  بينريييااإللكترونيييية، الوكالييية الوانيييية للرصيييادقة  الرعلوريييات وفيييي تيييون 
 ، وفييي الإزائيير فييإا التييرايأات توكييأ الييا رراقييب اييدرات التصييدي التييرايأ لرييزود الاييدر
سيييلاة ةيييبا البرييييد والروصيييالت ييييتس الرصيييوأ يلييييي ييييا اريييي  تيئييية  وفييي  القيييانوا الرلغيييا

، ثس بعد ولم أصبح را ااتصاأ السلاة االقتصادية في القيانوا الرياليلكية السلكية والالس
 سنتار  في توا الفرق بالتفصيأ الا كيفية رنح الترايأ لكأ دولة را تول الدوأ العربية .

 أوال: الترخيص في مصر 
يإييب يلييا كييأ ال ييركات العارليية فييي رإيياأ التوقيييع اإللكترونييي فييي رصيير الرصييوأ 

الرعلوريات، التيي تيس ت سيسيها  تكنولوإيياتنريية صيناية  ريا ايرف تيئية يلا ترايأ رسيب  
بتن ييييس التوقييييع اإللكترونيييي وبإن يييا  تيئييية  2004لسييينة  15قيييانوا رقيييس  2ابقييا لييينأ الريييادأ 

                                  
الركورة  –تإارأ اإللكترونية اار   كريأ، رإية  هادات الرصادقة االلكترونية الإنبية دراسة رقارنة ، رلترر الرعارالت اإللكترونية )ال   1

ويلي كرلوا ، الررإع الساب  ، أ  8الهارش  577، أ  2009اإللكترونية(، إارعة اإلرارات العربية الرتردأ، كلية الرقو  وال ريعة، راي 
294.  

 .321سرير يبد العزيز الإراأ، الررإع الساب ، أ   2
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تن ييي  تيئيييية ياريييية تسييييرا " تيئيييية تنرييييية  ": لتييييي تيييينأالرعلورييييات ا تكنولوإييييياتنريييية صييييناية 
، ويكيوا االيتبارية وتتبع الوزير الرايتأ ال اصيةصناية تكنولوإيا الرعلورات " تكوا لها 

، "، ولهيا ان يا  فيروق فيي إرييع أنريا  إرهوريية رصير العربيية.ألرئيسي رراف ية الإييز رقرتا ا
وتيييو ةيييروري رتيييا تيييتركا ريييا  االيتبارييييةرييير نالرييي  أنيييي تيييس رييينح تيييول الهيئييية ال اصييية 

 .رهارها ب كأ ابيعي رزاولة
نصيوأ تيوا القيانوا أا تيئية تنريية صيناية تكنولوإييا كرا يالر  را ايالأ اسيتقرا  

الرعلوريات ال تقتصير فقيا يليا رينح التيرايأ لرييزود الايدرات بيأ ت يرأ كيولم رهياس أاييرا 
 :  ها يلا الاأ را ي تيتبا ر الهيئة االاتصاصات الالزرة لترقي  أصراة - "وتي :

االلكترونييي وصيرتييا  اصييدار وتإديييد التييراايأ الالزريية لرزاوليية أن يياة اييدرات التوقيييع
ريييا الن ييياة فيييي رإييياأ الرعيييارالت االلكترونيييية وصيييناية تكنولوإييييا الرعلوريييات، ووليييم وفقيييا 

ي ترديييد رعييايير رن وريية التوقيييع االلكترونييي برييا يييلد ،القييوانيا واللييوائح الرن ريية لهييالركيياس 
 الا ةبا رواصفاتها الفنية.

الرعيييييييارالت االلكترونيييييييية  ي وتلقيييييييي ال يييييييكاوا الرتعلقييييييية ب ن ييييييياة التوقييييييييع االلكترونييييييي
تقيييييس الإهيييات العارلييية فيييي رإييياأ أن ييياة  ،فيييي  ييي نها يليييزسولوإييييا الرعلوريييات واتاييياو ريييا وتكن

تقييديس الر ييورأ الفنييية ، ا التقييييستكنولوإييا الرعلورييات وترديييد رسييتوياتها الفنييية برسييب نتييائ  تييو
االلكترونيييي والرعيييارالت ب ييي ا الرنازييييات التيييي تن ييي  بييييا الايييراف الرعنيييية ب ن ييياة التوقييييع 

تقيييديس الر يييورأ الفنيييية اليييا الإهيييات العارلييية فيييي أن ييياة ، ونيييية وتكنولوإييييا الرعلورييياتااللكتر 
اقاريييييية الرعييييييارو والرييييييلتررات والنييييييدوات ، رييييييات، وتييييييدريب العييييييارليا فيهيييييياتكنولوإيييييييا الرعلو 

 لورات واالتصاالت دااليا واارإيا. الرتاصصة في رإاأ تكنولوإيا الرع
التصيياالت أو ركات التييي تسييايد فييي تنرييية صييناية تكنولوإيييا الرعلورييات واان ييا  ال يي

ايداق وقيد و تسيإيأ النسيخ الصيلية لبيرار  الراسيب ا ليي وقواييد البيانيات، ، الرساترة فيها
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التييي تتقييدس بهييا الإهييات أو الفييراد النا ييروا والاييابعوا والرنتإييوا لهييا للرراف يية يلييا رقييو  
 .1را الرقو  الرلكية الفكرية وصيرتا

أا ترتيرس بعيو اإلإيرا ات ينيد  تيئية تنريية صيناية تكنولوإييا الرعلورياتيإب يليا 
 رنرها الترايأ لرزود الادرات وتي : 

يتس ااتيار الرراأ لي في ااار الرنافسة العلنية قصد اياا  الفرصية لكبير ييدد  -
 رركا را رزودي الادرات التقدس للرصوأ يلا الترايأ.

دارأ تيئة تنرية صناية تكنولوإيا الرعلورات تإدييد التيراايأ وأا ال يلا رإل  ا -
 سنة ورا الرركا أا تقأ يا ولم. 99تزيد يا 
ييييتس اإل يييراف  فتيييرايأ الةيييوابا التيييي ييييا اريقهيييا سيييو ال بيييد أا تريييدد سيييلاة ال-

 والرتابعة للرراأ لي سوا  را النارية الفنية أو الرالية.
لن يياا الرييراأ لييي وأا ال يتوقييف ينييي أو ينييدر  يلييا الرييراأ لييي االسييتررار فييي ا-

فيييييي إهييييية أايييييرا للقيييييياس بيييييوات العريييييأ أو يتنيييييازأ ييييييا التيييييرايأ للغيييييير اال بروافقييييية سيييييلاة 
 .  2الترايأ، رتا ال تإد السلاة الروكورأ نفسها أراس ناريا لس تراأ لهس

قييد  2005رييا الالئريية التنفيوييية لقييانوا التوقيييع اإللكترونييي لسيينة  15كرييا أا الرييادأ   
أوةييرت ب ييكأ دقييي  اإلإييرا ات والااييوات التييي يإييب أا يتبعهييا رييزود الاييدرات للرصييوأ 

 يلا الترايأ وتي :
تييوا ال يي ا رصييروبا بالبيانييات  يتعييدتا الهيئيية فيي ييلييا النريياوج التييالتقييدس بالالييب - 
، 12،  4،  3الريواد )  يال روا والركاس الرنصيوأ يليهيا فيت الدالة يلا توافر والرستندا

 ( را تول الالئرة . 14

                                  
 را قانوا التوقيع اإللكتروني الرصري . 4الرادأ   1

 را قانوا التوقيع اإللكتروني الرصري. 19الرادأ  :راإع 2
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، وفقا للبند )أ( را االيب فة الرستندات والبيانات الرالوبةتقوس الهيئة بعد تسلرها لكا-
اليييب الرصيييوأ يليييا التيييرايأ  يتيييرايأ بفرصيييها والت كيييد ريييا سيييالرتي، وتبيييت الهيئييية فيييال

دأ ال تتإيياوز سييتيا يورييا رييا تيياريخ اسييتيفا  االييب التييرايأ لإريييع رييا تالبييي الهيئيية ايالأ ريي
، وفيا رالية انقةيا  تيول الريدأ دوا هيئية االيب التيرايأ بريد تيول الريدألس تااير ال رني، را

 اصدار الترايأ يعتبر الالب ررفوةا . 
إيييييرا -  ات يريييييدد رإلييييي  ادارأ الهيئييييية رقابيييييأ اصيييييدار وتإدييييييد التيييييرايأ وقواييييييد وا 

 اقتةائي، ويلتزس الرراأ لي بسداد توا الرقابأ يند رنح الترايأ . 
 يقواييد والةيرانات الرنصيوأ يليهيا فيترنح الهيئية التيرايأ ابقيا لإلإيرا ات وال -

 توا ال  ا. يرل رإل  ادارأ الهيئة را قوايد ف، ورا يقالقانوا وفا تول الالئرة
ودي الايدرات ة ريا التيراايأ لريز ريير رنريت رإرويي ،وتو را قارت بي تيول الهيئية

 :وف  الااوات التالية
قارييت الهيئيية بيياإليالا   اإلعووالن عوون التووراخيص لشووركات التوقيووع اإللكترونووي::-1

يييا كراسيية ال ييروا لل ييركات الراصبيية فييا الرصييوأ يلييا تييراايأ التوقيييع اإللكترونييي وولييم 
 .2005بتاريخ رايو 

 :يلم ال ركات ترصوأ يلا الترايأ وت ركات لل 6تقدرت يدد 
القابةية ، ال ركة الدولية للتكنولوإيا واالتصياالت الرريدودأ ، ركة الراسبات الرتقدرة

ال ييركة الرصييرية لاييدرات ال ييبكات وتيي ريا ، تكنولوإيييا رعلورييات الايييراا  ،للرالريية الإوييية
  ركة رصر الرقاصة.،  ركة ايإيبت ترست ،الرعلورات

تييرايأ تقييديس اييدرات التوقيييع اإللكترونييي أصليي  بيياب تقييديس يييروو الرصييوأ يلييا  
 . 2005سبتربر  1بتاريخ 

تييس ريينح التييرايأ لربعيية  ييركات  موونح التووراخيص لعوودد موون الشووركات المصوورية:-2
صييدار  ييهادات التصييدي   لتقييديس اييدرات التوقيييع االلكترونييي، وتييول الاييدرات تييي التسييإيأ وا 
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 ادرييية رفييي  رفييياتيح ال يييفرأ -ترونيييي اصيييدار أدوات ان يييا  وتثبيييت التوقييييع االلك -االلكترونيييي
وولم بعد التقيييس الفنيي والريالي للعيروو الرقدرية ريا   ،الااصة الرصدرأ لرستادري الادرة

 ال ركات وتلم ال ركات تي :
  - يييركة الراسيييبات الرتقدرييية  - يييركة رصييير الرقاصييية   - يييركة ايإيبيييت ترسيييت  -

 .لادرات ال بكات وت ريا الرعلوراتال ركة الرصرية 
تقيييوس ادارأ تيييراايأ تقوووديم النشووواط المووورخص بووه :  يمتابعووة الشوووركات للبووودء فووو-3

التوقيييييع اإللكترونييييي بالهيئيييية برتابعيييية ال ييييركات رتييييا يتسيييينا للهيئيييية ريييينح أوا الت ييييغيأ لتلييييم 
 ييركة رييراأ لهييا ال يركنهييا أا تييزاوأ ن يياا  أيال ييركات رييير أنييي بييدوا أوا الت ييغيأ فييإا 

 .1 تقديس ادرات التوقيع االلكتروني

 الترخيص في تون:  ثانيا:
الوكالة الوانية للرصادقة االلكترونية تي الهيئة الراولة قانونا لرينح التيراايأ تعبر  

تترتييييع تييييول الهيئيييية بال اصييييية الرعنوييييية ، 2لرييييزود الاييييدرات لررارسيييية ن يييياااتي فييييي تييييون 
للغييير للقييانوا وباالسييتقالأ الرييالي وال تكتسييي الصييبغة اإلدارييية كرييا أنهييا تاةييع فييي يالقتهييا 

 :  الت والتإارأ اإللكترونية را يليرا قانوا الرباد 9تتولا تول الهيئة وف  الفصأ ، 3التإاري
 ريينح تييرايأ تعييااي ن يياا رييزود اييدرات الرصييادقة االلكترونييية يلييا كارييأ تييراب

الرصيادقة االلكترونيية لركياس  السيهر يليا رراقبية ارتيراس ريزود ايدرات     ،الإرهوريية التونسيية
 ابراس، ردار اإلرةا  و التدقي رواصفات رن ورة ا ترديد، ا القانوا ونصوصي التابيقيةتو

          اتفاقييييييييييييييييات االيتييييييييييييييييراف الرتبييييييييييييييييادأ ريييييييييييييييع الاييييييييييييييييراف الإنبييييييييييييييييية .
ورفي   يهادات الرصيادقة االلكترونيية الااصية بياليواا العريورييا الريلتليا  اصيدار وتسيليس

                                  
  /http://www.e-signature.gov.egتول الرعلورات واردأ يلا الروقع اإللكتروني :  1
 را قانوا الربادالت والتإارأ اإللكترونية التونسي  9الفصأ   2
  را نف  القانوا . 11الفصأ   3
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 ييتس وليم ربا يرأ أو يبير ريزودي ايدرات رصيادقة أا بالربيادالت االلكترونيية ويركيا للقيياس
الربيادالت وات العالقية ب الرسياترة فيي أن ياة البرير والتكيويا والدراسية، الكترونيية يريورييا
ن اا أار يقع تكليفها بي را قبأ سيلاة اإل يراف وليي  وبصفة يارة كأ    ،والتإارأ االلكترونية

      لوزارأ الركلفة بالقااق.إل راف او تي تاةع      يالقة بريداا تدالها.
يركييييا لكيييييأ  ييييياأ ان ييييا  ريييييزود ايييييدرات اوا ريييييا تييييوافرت فييييييي ال يييييروا الةيييييرورية 

كريييا يإيييب ، 1ريييا قيييانوا الربيييادالت والتإيييارأ اإللكترونيييية  11الرنصيييوأ يليهيييا فيييي الفصيييأ 
 يلا رزود الادرات أا يرترس دفتر ال روا الوي يتةرا را يلي : 

اإلركانيييات ، دراسيية الرلفييات نإيياأ، رلفييات راالييب ال ييهادات كلفيية دراسيية ورتابعيية 
 ييروا تيي ريا التفايييأ الرتبييادأ .،الرادييية والرالييية والب ييرية التييي يإييب توفرتييا لتعييااي الن يياا

القوايييد الرتعلقيية بيياإليالس والااصيية ،  ييهادات الرصييادقة لن ريية الرصييادقة وربييا سييإالت
و الرصيادقة االلكترونيية   ا يليا   ريزود ايدرات وال هادات التي سلرها والتي يتعيي بادراتي
         .2رف ها 

 الترخيص في إمارة دبي ثالثا: 
رارا يرييي  ليييرئي  سيييلاة رناقييية دبيييي الريييرأ بوصيييفي السيييلاة الراتصييية أا يصيييدر قييي 

، ويايتأ بعرلييات 3الرسيرية ، وين ير تيوا القيرار فيي الإرييدأبتعييا رراقب ادرات التصيدي 
 . 4لرراقبة لن اة رزودي ادرات التصدي  واإل راف يليهاالترايأ والتصدي  وا

كترونيية فيإا اليوزير في  ي ا الرعيارالت والتإيارأ اإلل 1را قانوا رقس  22ابقا للرادأ 
يليييا اقتيييراح ريييا رراقيييب ايييدرات التصيييدي  يصيييدر الليييوائح الااصييية بتن ييييس  الرايييتأ وبنيييا 

 ، وبالاصوأ را يلي:الدولةدرات التصدي  العارليا في وترايأ يرأ رزودي الا
                                  

 تول ال روا تي أا يكوا الاالب تونسيا ورقيرا ورترتعا برقوقي الردنية والسياسية ورترصال يلا القأ يلا  هادأ الستاوية    1
 .قانوا الربادالت والتإارأ اإللكترونية التونسي  را 2فقرأ  12الفصأ   2
  .ونيةرا قانوا ارارأ دبي الااأ بالربادالت و التإارأ اإللكتر  1/  23الرادأ   3
 . 202يبد الفتاح بيوري رإازي، الررإع الساب ، أ   4
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تيييرايأ وتإدييييد تيييرايأ ريييزودي ايييدرات التصيييدي  وررثلييييهس الرفوةييييا وتإدييييد  -
 .والرسائأ الرتعلقة بها تول التراايأ

وأسيلوب الرصيوأ  أن ياة ريزودي ايدرات التصيدي ، وي يرأ وليم اريقية وركياا -
 .يلا أيرالهس وإوب الإرهور لها

رييزودي اييدرات التصييدي  الرراف يية يليهييا  يلييا الرعييايير والقوايييد التييي يتعيييا -
تبايها في أيرالهس  .وا 

الرناسييبة فيرييا يتعليي  برييلتالت وابييرأ رييزودي اييدرات التصييدي   ترديييد الرعييايير -
 .وتدريب رو فيهس

 .ترديد  روا ادارأ اليراأ التي يقوس بها رزود ادرات التصدي   -
أو الرابويية أو الررئيية والتيي وتوزييع الريواد واإليالنيات الركتوبية  تردييد ررتوييات -

يسييتادرها أي  يياأ فيرييا يتعليي  ب ييية  ييهادأ رصييادقة الكترونييية أو  أو يإييوز أا يوزيهييا
 .رفتاح رقري
 .ترديد  كأ وررتوا أي  هادأ رصادقة الكترونية أو رفتاح رقري -
ايدرات  التيي يريتف  بهيا ريزودوالتيي يإيب تيدوينها فيي الرسيابات  ترديد التفاصييأ -
 . التصدي

 .الواإب توافرتا في ردققي رسابات ورزودي ادرات التصدي  الرلتالت  -
لتن ييييس التفتييييش والتيييدقي  يليييا أيرييياأ ريييزودي ايييدرات  وةيييع القواييييد الالزرييية -
 .التصدي 
أي ن يياس الكترونييي بواسيياة رييزود اييدرات التصييدي ، سييوا    ييروا ان ييا  وتن يييس -

ناييريا، وفييرو وتغيييير تلييم ال ييروا أو اييدرات تصييدي   برفييردل أو باال ييترام رييع رييزودي
 .وبالتنسي  رع الإهات وات االاتصاأ القيود وفقاي القتراح الرراقب
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التيرايأ رعارالتيي ريع يرالئيي، وكيولم ينيد  الاريقة التي يدير بهيا الراصيأ يليا -
فيرييييا يتصييييأ ب ييييهادات الرصييييادقة  تعييييارو رصييييالري رييييع رصييييالرهس، وواإباتييييي تإيييياتهس

 .االلكترونية الرقرية
اسييتيفالتا فيرييا يتصييأ بيي ي أريير رالييوب بروإييب أركيياس  اقتييراح الرسييوس التييي يإييب -

 .را رإل  الوزرا  تول الرادأ ويصدر بهول الرسوس قرار
 .وةع أية نراوج لصراو تابي  تول الرادأ  -
الرالية والإزا ات الرقررأ يليا راالفية قواييد ترايي وتن ييس يريأ ريزودي  الغرارات -

 ادرات التصدي .

 : التفويض اإلرادي لممارسة التصديق في التشريع األوروبي والفرنسي ثالثالفرع ال
اا التعليرييييية الوروبييييية ب يييياا التوقيعييييات اإللكترونييييية نصييييت بيييي ا رييييزود الاييييدرات ال 

أرياس الإرييع لالي  نيوق ، فيإيب أا يبقيا تيوا الن ياا رفتوريا 1ياةع الا أي تيرايأ رسيب 
يلييييا رسييييتوا وإييييودأ الاييييدرات الرقدريييية ونرييييو وازدتييييار  ، ررييييا ييييينعك  ايإابييييارييييا التنيييياف 

، بالتيييالي فيييإا التعليرييية الوروبيييية ليييس تةيييع قواييييد ااصييية تبييييا فيهيييا 2الرعيييارالت اإللكترونيييية
نرييا أقييرت فقييا ربييدأ يارييا وتييو ررييية تييوا الاييير  ركيياا ررارسيية رييزود الاييدرات لن يياااتي وا 

 . 3لررارسة ن ااي في أي دولة ياتارتا
ود أنييي يركيييا لكييأ دولييية أا تيينأ يليييا ةييرورأ وإيييود تفييويو للقيييياس برهريية ريييز  صييير

ا أساسييا بهييول يلييا الييب رييا تييوا الاييير الييا الإهييات الراتصيية الرعهييود اليهيي الاييدرات بنييا 
، ولهييول الإهيية التييرايأ بعييد ولييم اوا تييوافرت لرقييدس الاييدرات رييا يلتلييي الرقييو  وااللتزارييات

                                  
 را التعليرة الوروبية 3/1لرادأ اأن ر:  1

 . 581و  580اار  كريأ ، الررإع الساب ، أ   2
3
 E.A Caprioli, Le droit international de l’internet "Les Aspects internationaux du commerce 

électronique",édition Bruylant , Bruxelles, 2002,p.192. 
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، يإييب أا يكييوا تييوا  1وةييعي رييا ةييوابا فييي تييوا ال يي اللقييياس بهييول الرهريية وفيي  رييا يييتس 
، لييولم يإييب يلييا رييزود  2التفييويو ال يررييأ اييابع اإللييزاس فهييو يرتكييز أسييا  يلييا التاييوق

 .الادرات فقا أا يستعرأ أن رة ورواد روثو  فيها لعرأ ال هادات ورف ها 
الايييدرات لقيييد ابييي  الر يييرق الفرنسيييي ريييا أتيييت بيييي التعليرييية الوروبيييية فليييس تليييزس ريييزود 

بالرصييوأ يلييا التييرايأ، لييولم يإييب يلييا رييزود الاييدرات فقييا أا يسييتعرأ أن ريية ورييواد 
 . 3روثو  فيها لعرأ ال هادات ورف ها دوا الررور يلا ن اس التفويو

الرتعلي  تابيي    272-2001ريا الررسيوس  7را الرادأ  2و  1اال اني ابقا للفقرأ 
والرتعليييي  بييييالتوقيع اإللكترونييييي فإنييييي يركييييا لرييييزود رييييا القييييانوا الرييييدني  4 – 1316الرييييادأ 

رييا نفيي  الررسييوس  أا يكونييا رييلتال وفقييا  6الاييدرات الرسييتوفي لل ييروا الرييوكورأ فييي الرييادأ 
، ة رييا اييرف الييوزير الركلييف بالصيينايةلالييب يتقييدس بييي الييا تيئييات التفييويو اإلرادي الرعينيي

فقييا ل يروا يرييددتا قييرار رييا بريير ياةييع رييزود الايدرات للتقييييس رييا اييرف نفي  الهيئييات و 
 الوزير الوأ.

يليييا ةيييرورأ أا   272-2001ريييا الررسيييوس  7نصيييت الفقيييرأ الاييييرأ ريييا الريييادأ 
إييرا ات التقييييس وت تيييأ رييزود  يرتييوي قييرار الييوزير الوأ يلييا اإييرا ات التفييويو للهيئييات و وا 

 .ادرات التصدي  اإللكتروني
 اوا كيياا رييزود الاييدرات راصييال يلييا فنإييد أا التوقيييع اإللكترونييي ال يكييوا رلرنييا اال

لنيي  التفويو اإلرادي، وبالتالي فإا  التفويو تو رررلة رهرة إدا في رياأ رزود الايدرات
، فإا صدر توقيع الكتروني ريا ريزود ايدرات راصيأ يليا يرتبا  برإية التوقيع اإللكتروني

                                  
 . 78سعيد سيد قنديأ،الررإع الساب ،أ 1 

2
 V. Sedaillian , Preuve et signature électronique  , art préc .  

3
 E.A caprioli, Régime juridique du Prestataire de services de confiance au regard de la directive du 13 

décembre 1999, http://www.caprioli-avocats.com ,Date de la mise à jour : mai 2003. 
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يعتبيير قرينيية  ا ولييمالتفييويو يعتبيير التوقيييع اإللكترونييي رصييروب ب ييهادأ تصييدي  رعترييدأ فييإ
 .، ويقع يلا الارف الار اثبات يك  بسياة يلا روثوقيتي

ي  صيادرأ ريا ريزود صير أني في رالية اوا ريا كياا الرريرر روقعيا ولكيا  يهادأ التصيد
، فعليييا الروقيييع اثبيييات أنيييي قيييد أسيييتوفا  يييرا الروثوقيييية والرفييي  اليييدائس ايييدرات صيييير رفيييوو
فيييويو فييي رإييياأ التوقييييع اإللكترونييي فإننيييا سييينتار   ون ييرا لتريييية الت، 1للررييرر اإللكترونيييي

 اليي بالتفصيأ في توا الفرق .
يسعا توا الن اس بالدرإة الولا الا تقيييس رسيتوا الرياا اليوي تيوفرل رنتإيات أن رية 

 تكنولوإيا الرعلورات، وبالاصوأ الرنتإات الرتعلقة بالتوقيع اإللكتروني .
، الرررلية الوليا رتيا ييتس ايترياد ريزود الايدراتتيا يرر توا الن ياس بريررلتيا أساسيي

، ثييس كرررليية ثانييية يإييب يرصييأ يلييا ايتريياد صييادر رييا الدوليية يإييب يلييا رركييز التقييييس أا
 يلا رزود الادرات الراصب في الرصوأ يلا التفويو أا يتقدس بالب الا توا الرركز.

 Centreقييييييس )يييييرتبا تييييوا الن يييياس أساسييييا برراكييييز التقبووووول مراكووووز التقيوووويم :  أوال:

d’évaluation فيإيب "رلتيأ  "(، برير توكأ لها رهرة تقييس ريزود الايدرات وترنريي صيفة ،
يلا كأ تيئة راصبة في ررارسة ن ااها أا تقدس البا بولم لدا اإلدارأ الرركزية لراا ن ياس 

الصييادر  535-2002رييا الررسييوس   11، وفيي  رييا تيينأ يليييي الرييادأ DCSSIالرعلورييات 
،  ريع ةييرورأ أا يريدد تيوا الاليب الرإيياأ اليوي تريار  فييي ن ييااات 2002أفرييأ  18فيي 
 :  2التقييس ، ويإب أا تقيس تول الرراكز الدليأ يلا رركز

 راابقتها لرعايير الإودأ ابقا لقوايد وةوابا االيتراد الرعروأ بها .  -
 ال ييييا كفاليييةقيييدرتها يليييا تابيييي  رعيييايير التقيييييس السيييارية والرنهإيييية الراابقييية فةييي -

 .السرية الرالوبة في   ا التقييس

                                  
1
 Y. SHANDI, Thèse préc ,  p.  318. 

2
 Voir : art 11 – II  Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002. 
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، وييييتس وليييم ييييا اريييي  اإلدارأ الرركزيييية أيرييياأ التقيييييس بإنإيييازااتصاصيييها التقنيييي -
 ، وبالاصوأ وسائأ وروارد وابرأ رركز التقييس.DCSSIلراا أن رة الرعلورات 

الفقيرأ الثانيية ييا يتس الت كد را الراابقة اليواردأ فيي الفقيرأ الوليا والقيدرأ الريوكورأ فيي 
 R.  115 -6ارييي  الرصييوأ يلييا ايتريياد صييادر رييا إهيية رعتييرف بهييا وفقييا ليينأ الرييادأ 

ريييا قيييانوا االسيييتهالم الفرنسيييي التيييي تييينأ يليييا ةيييرورأ الت كيييد ريييا نزاتييية وكفيييا أ الهيئييية 
الراتصييية بإصيييدار  يييهادات التصيييدي  يكيييوا بروإيييب وثيقييية صيييادرأ لهيييوا الغيييرو ريييا إهييية 

 بقرار ر ترم را وزيري االستهالم والصناية.االيتراد رعترف بها 
ثييس بعييد ولييم يترصييأ رركييز التقييييس يلييا ايتريياد رييا اييرف الييوزير الوأ صييالح لرييدأ 

، ريع comité directeur de la certificationسنتيا، بعيد أايو رأي اللإنية الرركزيية للتصيدي  
 . 1توةيح االلتزارات التي تقع يلا رركز التقييس

ر الرركزية للتصدي  بالت كد في أي وقت ريا أا رركيز التقيييس يلبيي الرعياييتقوس اللإنة 
 .التي بروإبها تس الروافقة يليي

أو  535 -2002ريييا الررسيييوس  11ينيييدرا ال يسيييتوفي رركيييز التقيييييس لررتيييوا الريييادأ 
أاييأ بالتزاراتييي الرييوكورأ فييي االيتريياد فإنييي يإييوز سييرب االيتريياد بواسيياة الييوزير الوأ بعييد 

   .رأي اللإنة الرئيسية للتصدي أاو 
ركييز التقييييس للرصييوأ بعييدرا تارقنييا بالتفصيييأ الييا اإلإييرا ات التييي يإييب أا يتبعهييا ر

، سيييوف نوةيييح ا ا الاايييوات التيييي يإيييب أا يتبعهيييا ريييزود الايييدرات رتيييا يليييا االيترييياد
 . يترادا االيرصأ يل

                                  
 
1
Art 12 : " L'agrément est délivré par le Premier ministre, après avis du comité directeur de la certification. 

Il peut énoncer les obligations particulières auxquelles est soumis le centre d'évaluation. 

Il est valable pour une durée de deux ans renouvelable". 
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ا يترصييأ رييزود الهييدف الساسييي رييا تييوا اإلإييرا  تييو أ إجووراءات االعتموواد : ثانيووا:
ة لهيييا الرإيييية الايييدرات يليييا صيييفة رلتيييأ وتيييو ريييا يتييييح ليييي أا ين ييي  تواقييييع الكترونيييية رتقدرييي

، يلييا العكيي  رييا ولييم فييإا رييزود الاييدرات الييوي ال يترصييأ يلييا تييوا  الكارليية فييي اإلثبييات
 االيتراد تبقا تواقيعي اإللكترونية بسياة.

ي يكتسييها تيوا اإلإيرا ، فيي ريياأ ريزود بالتالي فإني يتةح لنا إليا الترية البالغية التي
 الادرات بفرنسا.

اليييية لكيييي يترصيييأ يليييا االيترييياد يإيييب يليييا ريييزود الايييدرات أا يتبيييع اإلإيييرا ات الت
 :  وتي

 1أا يتقدس بالب الا اإلدارأ الرركزية لراا رن ورة الرعلورات -
تقييييس لرنتإاتييي،  ياتييار رييزود الاييدرات ارييد رراكييز التقييييس الرعترييدأ رييا أإييأ اإييرا  -

الرنييت  أو الن يياس  -: 2، ويرييدد تييوا العقييد يلييا وإييي الدقيية الرسييائأ التالييية ويرييرر يقييدا رعييي
 يييروا ررايييية سيييرية الرعلوريييات التيييي  –اليييوي ياةيييع للتقيييييس اةيييافة اليييا أتيييداف الرييياا. 

تييوا  التكيياليف الرتعلقيية بسييداد قيريية التقييييس والايير  الرتبعيية فييي –ستسييتادس فييي ااييار التقييييس 
 برنار  العرأ وا إاأ الرتعلقة بالتقييس. –الصدد 

يإيييب أا ترييييرأ اإلدارأ الرركزييييية لريييياا أن رييية الرعلورييييات يلييييا السييييير الرسييييا  -
ليريييياأ التقييييييس، و يركييييا لهييييا فييييي كييييأ لر يييية أا ت ييييارم فييييي تييييول اليريييياأ أو أا تالييييب 

درات أا يرسيأ صيورأ ، كرا يركا لها أا تالب ريا ريزود الاي 3الرعلورات الةرورية بسيرتا
 كرا ير  لها رةور أيراأ التقييس . ،ات التي أرسلها الا رركز التقييسرا الرستند

                                  
1
  Voir :Art 2 du 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 

2
 Voir : Art 3 du Décret n° 2002-535 , 

3
Voir : Art 5 du Décret n° 2002-535 . 
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، يإيب يليا ريزود الاييدرات أا 535 -2002الررسيوس ريا  2فقيرأ  3ابقيا للريادأ  -
 .1يقدس البيانات الةرورية التي يرتاإها رركز التقييس للقياس برهاري

يرلييية التقييييس فييي أي لر يية، ويريي  لرركييز التقييييس  يركييا لرييزود الاييدرات أا ينهييي -
 . 2أا يالب تعويةا را رزود الادرات يا الةرار الالرقة بسبب توا اإليقاف

تيي يندرا ينهي رركز التقييس أيرالي يررر تقرير سري يبيا فيها يرليات الفريأ ال -
روثوقيييييية التوقييييييع ، ريييييع توةييييييح الرعلوريييييات الرتعلقييييية بييييياإلإرا ات التقنيييييية الرتايييييوأ لأإراتيييييا

، يرسيييأ تيييوا التقريييير اليييا ريييزود اولييية القرصييينة واالاتيييرا  الررترليييةاإللكترونيييي والتصيييدي لرر
 .3الادرات و الا اإلدارأ الرركزية لراا أن رة الرعلورات

أ  يييهر تقريييير يتعييييا يليييا اإلدارأ الرركزيييية لرييياا أن رييية الرعلوريييات أا تعيييد ايييال -
لس  يييهادأ لريييزود الايييدرات براابقييية رنتإاتيييي وأن رتيييي ، فإريييا أا تسييييسيييرا بتقريييير التصيييدي 

 .4ل روا الراا أو أا يرفو التصدي 
تصدر تول ال هادأ را قبأ اليوزير الوأ صيالرة لريدأ يياريا، ت يهد بي ا رنتإيات  -

وأن رة الرعلورات الااةعة للتقييس تسيتوفي اصيائأ الرياا، وأا التقيييس كياا ابقيا للقواييد 
 .5والرعايير السارية الرفعوأ 

 في الجزائرديق اإللكتروني : قواعد ممارسة التص ثانيالمطلب ال    
الينييييا يلييييا النصييييوأ القانونييييية الرتعلقيييية بالتصييييدي  اإللكترونييييي فييييي رييييا اييييالأ اا

الإزائييري، نإييد تنييام نصيييا قييانونييا ن رييا تييول العرلييية، اليينأ القييانوني الوأ تييو الررسييوس 
                                  

1
 VoirArt 3 /2 du Décret n° 2002-535 . 

2
 Art 4 du Décret n° 2002-535 : " Le commanditaire peut décider à tout moment de mettre fin à une 

évaluation. 

Il est décidé entre les parties du dédommagement éventuellement dû au centre d'évaluation ". 
3
  Voir : Art 4 du Décret n° 2002-535. 

4
 Voir : Art 7 du Décret n° 2002-535   .  

5
 Voir : Art 8 du Décret n° 2002-535 . 
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الرتعليي  بن يياس االسييتغالأ الرابيي  يلييا كييأ نييوق رييا أنييواق ال ييبكات برييا  162-07التنفيييوي 
 ادرات الرواصالت السلكية والالسلكية. فيها الالسلكية الكهربائية ويلا راتلف

بعد ولم ألغيا الر يرق الإزائيري صيرارة أركياس تيوا الررسيوس التنفييوي بروإيب القيانوا 
الوي يردد القوايد العارة الرتعلقية بيالتوقيع والتصيدي  اإللكتيرونييا، ريير نيأ فيي  15-04

 الفة لهوا القانوا''.را توا القانوا يلا را يلي: ''تلغا إريع الركاس الرا 81الرادأ 
-07يلا توا السا  سنتار  لن ياس التصيدي  الإزائيري فيي  يأ الررسيوس التنفييوي 

الرلغييا فييي الفييرق الوأ، وفييي الفييرق الثيياني سيينتار  الييا ن يياس التصييدي  الإزائييري فييي  162
 الرالي . 04-05 أ القانوا 

-07ظل المرسوم التنفيذيقواعد ممارسة التصديق اإللكتروني الجزائري  في  الفرع األول:
 الملغى  162

لقييييد نهيييي  الر ييييرق الإزائييييري نفيييي  الارييييي  الييييوي اتبعتييييي الييييدوأ العربييييية فايترييييد يلييييا 
التييرايأ كوسيييلة للررارسيية رييزود الاييدرات ن يياااتي، ف وكلييت تييول الرهريية فييي بداييية الريير  

درات فييي ريينح التييرايأ لرييزود الاييل سييلكية سييلاة ةييبا البريييد والرواصييالت السييلكية والالل
الرعدليية والرترريية  162 – 07رييا الررسييوس التنفيييوي  2الإزائيير وفيي  رييا تيينأ يليييي الرييادأ 

ياةييييييع لتييييييرايأ ترنرييييييي سييييييلاة البريييييييد  ":123 – 01رييييييا الررسييييييوس التنفيييييييوي  3للرييييييادأ 
 والرواصالت السلكية والالسلكية ان ا  واستغالأ را ي تي : 

التيي تسييتعرأ  03 -2000وا رقييس ريا القيان 8ال يبكات الااصية فييي رفهيوس الرييادأ  -
 الرالم العرورية برا فيها الرالم الهيرتيزية .

 ال بكات التي ال تستعرأ اال ااقات رست إرأ را رتعارليا راصليا يلا راأ،  -
 ادرات توفير النفاو الا االنترنيت برا في ولم ترويأ الصوت يبر االنترنيت،  -
 أوديوتاك  ، -
 رراكز الندا ،  -
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 رات التصدي  اإللكتروني .اد -
صير أا ترايأ رصيالح التصيدي  اإللكترونيي يكيوا ررفقيا بيدفتر  يروا يريدد رقيو  

 وواإبات رلدي الادرات والرستعرأ.
تسييييهر سييييلاة البريييييد والرواصييييالت السييييلكية والالسييييلكية يلييييا ارتييييراس التعليرييييات التييييي 

وري ةيييييرا ال يييييروا تفرةيييييها السيييييلاات الرلتلييييية فيييييي رإييييياأ اليييييدفاق اليييييواني والريييييا العرييييي
 . " 39والكيفيات ترددتا ابقا للرادأ 

يتةح لنا إليا را االأ تول الرادأ أا سيلاة البرييد والرواصيالت السيلكية والالسيلكية 
ال تنرصيير رهارهييا فقييا فييي ريينح التييراايأ لرييزود اييدرات التصييدي  اإللكترونييي بييأ ت ييرأ 

كية كرراكيييز النيييدا  أو تيييوفير كيييولم بعيييو الايييدرات الررتباييية بالرواصيييالت السيييلكية والالسيييل
 ولم ترويأ الصوت يبر االنترنيت. النفاو الا االنترنيت برا في

كرييا أنييي ا ييترات تييول الرييادأ يلييا رييزود اييدرات التصييدي  اإللكترونييي ارتييراس دفتيير 
 ال روا الوي يردد رقو  وواإبات رلدي الادرات والرستعرأ لها .

ول الرادأ سلاة البريد والرواصالت السيلكية اةافة الا ولم ألزرت الفقرأ الايرأ را ت
والالسلكية أثنيا  ررارسية رهارهيا ارتيراس التعليريات التيي تفرةيها السيلاات الرلتلية فيي رإياأ 
الييدفاق الييواني والرييا العرييوري، بايتبييار أا الن ييااات التييي ترارسييها تييول الهيئيية قييد تكييوا 

 بالدفاق الواني والرا العروري .راسة 
فييي تييوا اإلاييار قارييت سييلاة التييرايأ ررثليية فييي سييلاة البريييد والرواصييالت السييلكية 

سييبتربر  6فيي الإزائير بتياريخ والالسيلكية بيإيالا رناقصية قصيد تابيي  التصيدي  اإللكترونيي 
رييييزود  21، رييييير سييييرب 2009نييييوفربر  15أإييييأ لوةييييع العييييروو  ، ورييييدد أايييير2009
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، تييس الفييتح العلنييي للعييروو درت بعييروورييا رييزودي الاييدرات تقيي 8 ،تيير ال ييروااييدرات دف
 !!!! 1، وتقييس العروو را زاأ إاري لرد الساية 2009نوفربر  15بتاريخ 

يليا العريوس يعتبيير تيوا الررسييوس التنفييوي صييير كياف لتن يييس يريأ رييزود الايدرات فييي 
نيي، رإاأ التوقيع اإللكتروني، ريير أا ييدد ريوادل قلييأ ال ييتال س ريع أتريية التوقييع اإللكترو 

و أا رع س الدوأ قد وةعت لي نصوصا قانونية رتكارلة، زيادأ يليا وليم فيإا تيوا الررسيوس 
لييس يوةييح بدقيية اإلإييرا ات التييي يإييب أنييس يتبعهييا رييزود الاييدرات للرصييوأ يلييا التييرايأ، 
ااصة ررتوا دفتر ال روا الوي لس يصدر أبدا، كرا لس تقس الهيئات الراتصة بإيالا نتيائ  

، وبالتييالي ال يركييا القييوأ بيي ا تنييام توقيييع الكترونييي 2009تييس ايالنهييا فييي الرناقصيية التييي 
 االأ تول الفترأ، وتو را يعتبر يارال رعرقال لتاوير الرعارالت اإللكترونية في الإزائر .  

المتعلق  04-15القانون  في ظل رسة التصديق اإللكترونيقواعد مماالفرع الثاني: 
 ين.بالتوقيع والتصديق اإللكتروني

الررييييدد للقوايييييد العاريييية 04-15يإييييب فييييي بداييييية الريييير أا نعلييييس أا القييييانوا الإديييييد 
الرتعلقة بالتوقيع والتصدي  اإللكترونييا، قد أوإيد ييدأ تيئيات تسياتس ب يكأ ربا ير فيي يريأ 

 ارف الثالر الروثيو  و ريلدي ايدرات التصيدي رزود الادرات، كرا أني يإب الترييز بيا  
اير وردل را ياةيع لن ياس التيرايأ، اال أا الر يرق الإزائيري ليس يهريأ اإللكتروني فهوا ال

الاييرف الثاليير الروثييو  ون ييس يرلييي ب ييكأ دقييي  رييع ااةييايي لرقابيية تيئييات راتلفيية أو رييا 
أسرال الر رق الإزائري بسيلاات التصيدي  اإللكترونيي، ويليا تيوا السيا  سينتار  أوال اليا 

نتردر يليييا التيييرايأ لريييلدي ايييدرات التصييييدي  سيييلاات التصيييدي  اإللكترونيييي، وثانييييا سيييي
 اإللكتروني:
 

                                  
  http://www.arpt.dz/7Certification.htm تول الرعلورات ر اووأ يا الروقع: 1
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 أوال: سلطات التصديق اإللكتروني في الجزائر
ن يييس الر يييرق الإزائيييري يريييأ سيييلاات التصيييدي  اإللكترونيييي فيييي الفصيييأ الثييياني ريييا 
القانوا الإديد، وقسس تول السلاات الا ثالثية أقسياس، القسيس الوأ سيرال ب'' السيلاة الوانيية 

، والقسيييس الثييياني أالييي   25اليييا ا16اإللكترونيييي'' رنصيييوأ يليهيييا فيييي الريييواد ريييا للتصيييدي  
، والقسيس  28اليا الريادأ  26يليي تسرية ''السلاة الركورية للتصدي  اإللكتروني'' را الريواد 

الاير أال  يليي تسيرية ''السيلاة االقتصيادية للتصيدي  اإللكترونيي''، وتيو ريا سينتردر فييي 
 ب كثر تفصيأ .

تعبيييير أيلييييا تيئيييية فهييييي ت ييييرف يلييييا سوووولطة الوطنيووووة للتصووووديق اإللكترونووووي: ال-1
السييلاتيا الركورييية واالقتصييادية وياليي  يليهييا فييي صييلب القييانوا بالسييلاة، تن يي  رييا اييرف 
الييوزير الوأ وتييي سييلاة ادارييية رسييتقلة تترتييع بال اصييية الرعنوييية واالسييتقالأ الرييالي وفيي  

رييا  17ا بروإييب التن يييس وفيي  رييا تيينأ يليييي الرييادأ ، ويييتس ترديييد رقرتييا الرقيي16/11الرييادأ 
 . 2نف  القانوا

دارية ابقا للرادأ  را نف  القيانوا،  19/1تت كأ السلاة را رإل  ورصالح تقنية وا 
أيةيا  ريا بيينهس  5أرا الفقرأ الثانية را نف  الرادأ فهو يردد ت كيلة الرإل  الركونة  را 

وريييية يلييا أسيييا  كفييا تهس ااصييية فييي رإييياالت الييرئي  يييتس تعييييينهس رييا ايييرف رئييي  الإره
العليييوس التقنيييية الرتعلقييية بتكنولوإييييا اإلييييالس واالتصييياأ وقيييانوا تكنولوإييييات اإلييييالس واقتصييياد 

 تكنولوإيات اإليالس واالتصاأ .
أرييا الفقييرأ الثالثيية رييا نفيي  الرييادأ فإنهييا تيينأ يلييا أا لهييوا الرإليي  كييأ الصييالريات 

ا السيييا  يركيييا ليييي أا يسيييتعيا بييي ي كفيييا أ ريييا  ييي نها أا للررارسييية رهييياس السيييلاة ويليييا تيييو

                                  
الرتعل  بالتوقيع والتصدي  اإللكترونييا :'' تن   لدا الوزير الوأ سلاة ادارية رستقلة تترتع بال اصية  04-15را قانوا  16/1تنأ الرادأ   1

 تسرا السلاة الوانية للتصدي  اإللكتروني وتديا في صلب النأ ''السلاة''  واالستقالأ الرالي،الرعنوية 
 را نف  القانوا يلا را يلي :''يردد رقر السلاة يا اري  التن يس''. 17تنأ الرادأ   2



 التوقيع االلكتروني كوسيلة إلثبات العقد اإللكتروني: الثانيالباب 
 

255 
 

سييينوات قابلييية للتإدييييد ريييرأ  4تسيييايدل يليييا أدا  رهاريييي، وتتريييدد يهيييدأ أيةيييا  السيييلاة ب 
واريييدأ، ريييع ةيييرورأ ييييدس ررارسييية رئيسيييي وأيةيييائي ريييع أي و يفييية يروريييية أو و يفييية فيييي 

و أو اليييرئي  رصيييالح القاييياق الاييياأ أو رهنييية ريييرأ أو يهيييدأ انتاابيييية، وأا ال يكيييوا العةييي
ربا ييييرأ أو صييييير ربا ييييرأ فييييي ارييييدا ال ييييركات التييييي تعرييييأ فييييي قايييياق تكنولوإيييييات اإليييييالس 

 .1را نف  القانوا 21واالتصاأ وف  را تنأ يليي أركاس الرادأ 
، 2يتاو الرإل  قراراتي بالصلبية وفي راأ تساوي الصوات يتس ترإيح صيوت اليرئي 

 . 3صرف رع اركانية تفويو تول الصالرية للردير العاسويكوا لهوا الاير صفة ا رر بال
أرا الرصالح التقنية واإلدارية للسيلاة فإنهيا تسيير ريا ايرف ريدير يياس ييتس تعيينيي ريا 
ارف رئي  الإرهورية بنا  يلا اقتراح اليوزير الوأ، أريا تن ييس وسيير ورهياس تيول الرصيالح 

 .    4سيتس يا اري  التن يس الوي سيصدر الرقا
رييا نفيي  القييانوا رهيياس السييلاة، رييير أنهييا أقييرت فييي الفقييرأ الولييا  18رييددت الرييادأ 

رهرة يارة وتي ترقية استعراأ التوقيع و التصدي  اإللكترونييا وتاويرترا وةيراا روثوقيية 
 استعرالهرا، ثس في الفقرأ الثانية رددت بعو الرهاس الإزئية تترثأ في:

نيييي والسيييهر يليييا تابيقهيييا، بعيييد الرصيييوأ يليييا اييييداد سياسيييتها للتصيييدي  اإللكترو  -
 الرأي اإليإابي را قبأ الهيئة الركلفة بالروافقة.

الروافقيييية يلييييا سياسييييات التصييييدي  اإللكترونييييي الصييييادرأ يييييا السييييلاتيا الركورييييية  -
 واالقتصادية للتصدي  اإللكتروني.

 ابراس اتفاقيات االيتراف الرتبادأ يلا الرستوا الدولي .-

                                  
 .الرتعل  بالتوقيع والتصدي  اإللكترونييا 04-15را قانوا  21الرادأ  أن ر:  1
 .را نف  القانوا  23دأ الرا أن ر:  2
 .را نف  القانوا  22الرادأ  أن ر:  3
 .را نف  القانوا  20الرادأ  أن ر:  4
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ع ترهيديية لنصيوأ ت يريعية أو تن يريية تتعلي  بيالتوقيع اإللكترونيي أو اقتراح ر ياري-
 التصدي  اإللكتروني يلا الوزير الوأ.

القييييياس بعرليييييات التييييدقي  يلييييا رسييييتوا السييييلاتيا الركورييييية واالقتصييييادية للتصييييدي  -
 اإللكتروني يا اري  الهيئة الركورية الركلفة بالتدقي .

أي ر يييروق نيييأ ت يييريعي أو تن يريييي وي صيييلة  تيييتس است يييارأ السيييلاة ينيييد اييييداد -
 بالتوقيع أو التصدي  اإللكترونييا.

الييا ثييالر رهيياس رئيسييية، أولهييا رهريية  181يركييا أا نقسييس رهيياس السييلاة وفيي  الرييادأ 
رقابييية او أنهييا تراقييب السييلاة الركورييية واالقتصييادية يييا ارييي  ارييا الروافقيية يلييا سياسييات 

رلييييييييات التيييييييدقي  يليييييييا رسيييييييتوا السيييييييلاتيا الركوريييييييية التصيييييييدي  اإللكترونيييييييي أو القيييييييياس بع
واالقتصييييادية، وثانيهرييييا رهريييية  ييييبي ت ييييريعية فلهييييا أا تقتييييرح الر يييياريع الترهيدييييية لنصييييوأ 
الت ييريعية أو التن يرييية الرتعلقيية بالتصييدي  والتوقيييع اإللكتييرونييا ، كرييا يإييب است ييارتها فييي 

دي  والتوقيييع اإللكتييرونييا، وأايييرا لهيييا ايييداد ر يياريع الت ييريعية أو التن يرييية الرتعلقيية بالتصيي
رهرييية دوليييية وتيييي ابيييراس اتفاقييييات االيتيييراف الرتبيييادأ يليييا الرسيييتوا اليييدولي، أي أا التوقييييع 
و يييهادأ التصيييدي  اإللكتيييرونييا الصيييادريا ايييارج الإزائييير ال تكيييوا ليييي الرإيييية اال اوا أبرريييت 

 ع والتصدي  اإللكترونييا .السلاة اتفاقية رع ولم البلد بروإبها تعترف برإية التوقي
تي يبارأ يا  اصية رعنوية تترتع السلطة الحكومية للتصديق اإللكتروني :  -1

، رع 2باالستقالأ الرالي تن   لدا الوزير الركلف بالبريد وتكنولوإيات اإليالس واالتصاأ
 . 3ارالة ابيعة تول السلاة الركورية وت كيلها وتن يرها للتن يس الوي سيصدر الرقا

                                  
 الرتعل  بالتوقيع والتصدي  اإللكترونييا. 04-15را قانوا  18الرادأ  :أن ر  1
التي تنأ يلا :''تن   لدا الوزير الركلف الرتعل  بالتوقيع والتصدي  اإللكترونييا  04-15را قانوا  26وتو را تنأ يليي صرارة الرادأ   2

 واالتصاأ سلاة ركورية للتصدي  اإللكتروني تترتع باالستقالأ الرالي وال اصية الرعنوية''.  اإليالسبالبريد وتكنولوإيات 
''تردد ابيعة تول السلاة الركورية للتصدي  اإللكتروني وت كيلها وتن يرها وسيرتا يا  ا:را نف  القانوا بقوله 27وف  را تنأ يليي الرادأ   3

 اري  التن يس''.
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رهرية  لهيا يركا القيوأ أا، لسلاة الركوريةرا القانوا رهاس ا 28قد أوةرت الرادأ ل
رئيسيييية تيييي رراقبييية ن ييياا التصيييدي  اإللكترونيييي ل ايييراف الثالثييية الروثوقييية وتيييوفير ايييدرات 
التصييدي  اإللكترونييي لصييالح الرتييداليا فييي الفييرق الركييوري، كرييا لهييا رهيياس أاييرا تتفييرق يييا 

   :الرهرة الساسية وتي
ايداد سياسيتها للتصيدي  اإللكترونيي ويرةيها يليا السيلاة للروافقية يليهيا والسيهر  -

 يلا تابيقها.
الروافقييية يليييا سياسيييات التصيييدي  الصيييادرأ ييييا الايييراف الثالثييية الروثوقييية والسيييهر  -

 يلا تابيقها.
االرتفييا  ب يييهادات التصيييدي  اإللكترونيييية الرنتهيييية صيييالريتها، والبيانيييات الررتباييية  -
ا رييا قبييأ الاييرف الثاليير الروثييو ، بغييرو تسييليرها الييا السييلاات القةييائية الراتصيية برنرهيي

 يند االقتةا ، ابقا ل ركاس الت ريعية والتن يرية الرعروأ بها.
 ن ر  هادأ التصدي  اإللكتروني للرفتاح العروري للسلاة . -
دوريييا أو ارسيياأ كييأ الرعلورييات الرتعلقيية بن يياا التصييدي  اإللكترونييي الييا السييلاة  -

 بنا  يلا الب رنها.
القييييياس بعرلييييية التييييدقي  يلييييا رسييييتوا الاييييرف الثاليييير الروثييييو ، يييييا ارييييي  الهيئيييية  -

 الركورية الركلفة بالتدقي  ابقا لسياسة التصدي .

 الترخيص لمؤدي خدمات التصديق اإللكترونيالتأهيل و  ثانيا: 
التصييدي  أا يرييير يليييا يتريييز الر يييرق الإزائييري ب نيييي قييد فيييرو يليييا رييلدي ايييدرات 

 .1رررلتيا أساسيتيا قبأ أا يرار  رهاري، وترا يلا التوالي الت تيأ ثس الترايأ

                                  
را الفصأ الثالر ترت ينواا "الن اس القانوني لت دية ادرات التصدي  اإللكتروني را القسس  40الا صاية الرادأ  33رنصوأ يليي في الرواد  1

 التصدي  اإللكتروني في الفرق الوأ الرعنوا ب " هادأ الت تيأ والترايأ.الوأ الرعنوا ب "رلدي ادرات 
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صيييرارة يليييا ةيييرورأ  1 .ت.ت ا 35/1لقيييد ا يييترات الريييادأ :شوووهادة التأهيووول -1
الرصييوأ يلييا  ييهادأ الت تيييأ قبييأ الرصييوأ يلييا التييرايأ، وتهييدف بالدرإيية الوأ لتهيئيية 

 ديييية ايييدرات التصيييدي  اإللكترونيييي، وترييينح لكيييأ  ييياأ ابيعيييي أو كيييأ الوسيييائأ الالزرييية لت
، بعد ولم يإيب تبلييغ 2رعنوي وتردد ردأ صالريتها بسنة واردأ قابلة للتإديد لررأ واردأ فقا

يورييا ابتييدا  رييا تيياريخ اسييتالس الالييب الرثبييت  60ال ييهادأ للرعنييي بييالرر اييالأ رييدأ أقصيياتا 
صيييوأ يليييا  يييهادأ الت تييييأ ال يعنيييي ررارسييية ريييلدي بإ يييعار االسيييتالس، يإيييب التنبييييي أا الر

ادرات التصدي  اإللكتروني لرهاري بأ يإب يليي أا يرصأ يلا التيرايأ وتيو ريا تينأ 
بقولهيييا "ال يركيييا راريييأ تيييول ال يييهادأ ت ديييية ايييدرات التصيييدي   3/ 35يلييييي صيييرارة الريييادأ 

 اإللكتروني اال بعد الرصوأ يلا الترايأ".
لت تييييأ ياليييب ريييلدي ايييدرات التصيييدي  بإنإييياز تييييدقي  بعيييد الرصيييوأ يليييا  يييهادأ ا

تقييري قبيأ رينح التيرايأ تقيوس بيي اريا السيلاة االقتصيادية للتصيدي  أو ركتيب تيدقي  رعتريد 
 وفقا لسياسة التصدي  اإللكتروني ودفتر اليبا  .

ريا تيوا القيانوا اليا الرصيالح الراتصية فيي تيوا  79توكأ يرلية التدقي  وف  الرادأ 
تييي ترييدد يييا ارييي  التن يييس لرررليية انتقالييية الييا ريييا ان ييا  الهيئيية الركلفيية بهييول الرإيياأ ال

 سنوات، ولرد الساية لس يصدر توا التن يس . 5الرهرة يلا أا ال تتإاوز ردأ 

 شهادة الترخيص : -2
ب نييييي :'' يعنييييي ن يييياس  10فقييييرأ  2لقييييد يييييرف الر ييييرق الإزائييييري التييييرايأ فييييي الرييييادأ 

اإللكترونيييي اليييوي يتإسيييد فيييي الوثيقييية الرسيييرية الررنورييية لريييلدي  اسيييتغالأ ايييدرات التصيييدي 
 الادرات باريقة  اصية، تسرح لي البد  الفعلي في توفير ادراتي''.

                                  
 . .ت.ت ا  35/1لرادأ ا أن ر: 1

 . .ت.ت.ا  35/2الرادأ  أن ر:  2
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ايتبيير الر ييرق الإزائييري أا الرصييوأ يلييا التييرايأ رييا اييرف السييلاة االقتصييادية 
ي يليا تيراب يعد  راا أساسيا رتا يتركا رلدي ادرات التصدي  اإللكتروني را أدا  رهار

 .ت.ت.ا بقولهييا:" ياةييع ن يياا  33الدوليية الإزائرييية، وتييو رييا نصييت يليييي صييرارة الرييادأ 
ت ديييييية ايييييدرات التصيييييدي  اإللكترونيييييي اليييييا تيييييرايأ ترنريييييي السيييييلاة االقتصيييييادية للتصيييييدي  
اإللكترونييي."، يركييا أا نسييتنت  رييا تييول الرييادأ أا الاييرف الثاليير الروثييو  ال ياةييع لن يياس 

أريير بييديهي لكونييي يعتبيير  اصييا رعنويييا يارييا لييي أركارييي الااصيية التييي ال التييرايأ، وتييوا 
 تاةع للقوايد القانونية التي تسري يلا رلدي ادرات التصدي  اإللكتروني.

زيييييادأ يلييييا ولييييم يإييييب أا تتييييوافر فييييي رييييلدي اييييدرات التصييييدي  اإللكترونييييي بعييييو 
عا للقيييييانوا وتييييي، أا يكييييوا ااةيييي 1 .ت.ت.ا 34ال ييييروا الرنصييييوأ يليهييييا فييييي الريييييادأ 

الإزائيييري لل ييياأ الرعنيييوي أو الإنسيييية الإزائريييية لل ييياأ الابيعيييي، أا يترتيييع بقيييدرأ راليييية 
كافيييية، أا يترتيييع بريييلتالت وابيييرأ ثابتييية فيييي رييييداا تكنولوإييييا اإلييييالس واالتصييياأ لل ييياأ 
الابيعي أو الرسير لل اأ الرعنيوي، وأاييرا أا ال يكيوا قيد سيب  الركيس يلييي فيي إنايية أو 

 تنافا رع ن اا ت دية ادرات التصدي  اإللكتروني.إنرة ت
بعييييد رصييييوأ رييييلدي اييييدرات التصييييدي  اإللكترونييييي يلييييا الت تيييييأ تريييينح لييييي السييييلاة 

يورييييا ابتييييدا  رييييا تيييياريخ الييييب  60االقتصييييادية التييييرايأ ويييييتس تبليغييييي فييييي أإييييأ ال يتإيييياوز 
وا اليييوي ، ويإيييب أا يرفييي  تيييوا التيييرايأ بيييدفتر ال ييير 2التيييرايأ الرثبيييت بإ يييعار االسيييتالس

يريييدد  يييروا وكيفييييات ت ديييية ايييدرات التصيييدي  وكيييولم توقييييع  يييهادأ التصيييدي  اإللكترونيييي 
الااصيية برييلدي الاييدرات رييا اييرف السييلاة االقتصييادية للتصييدي  اإللكترونييي وفيي  أركيياس 

 . .ت.ت.ا  38الرادأ 

                                  
 .  .ت.ت.ا 34أن ر: الرادأ   1
( يورا ابتدا  را  60 .ت.ت.ا: " يرنح الترايأ الا  هادأ الت تيأ ويتس تبليغي في أإأ أقصال ستوا ) 36وتو را تنأ يليي صرارة الرادأ   2

 تاريخ استالس الب الترايأ الرثبت بإ عار االستالس."  
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سييينوات قابلييية للتإدييييد وفقيييا لل يييروا الرريييددأ فيييي دفتييير  5تكيييوا ريييدأ التيييرايأ تيييي 
رييييع دفييييع رييييلدي اييييدرات التصييييدي  اإللكترونييييي رقابييييأ رييييالي ن ييييير رصييييولي يلييييا  اليبييييا ،

  .ت.ت.ا 40التييييرايأ يرييييدد يييييا ارييييي  التن يييييس وتييييو رييييا نصييييت يليييييي صييييرارة الرييييادأ 
( سييينوات، وييييتس تإدييييدل ينيييد انتهيييا  صيييالريتي وفقيييا 5:" يرييينح التيييرايأ لريييدأ ارييي  )بقولهيييا

ا وكيفييييات ت ديييية ايييدرات التصيييدي  لل يييروا الرريييددأ فيييي دفتييير اليبيييا ، اليييوي يريييدد  يييرو 
 اإللكتروني.

 ياةع الترايأ  لدفع رقابأ رالي يردد ربلغي يا اري  التن يس.".
في الاير نإد أا الر يرق الإزائيري قيد نيأ يليا أركياس ت يترم فيهيا كيأ ريا  يهادأ 
الت تيأ و هادأ الترايأ، فرنح تاتاا ال يهادتاا ييتس بصيفة  اصيية وال يركيا التنيازأ ينهيا 

، كريييييا أا رفييييو رييييينح  ييييهادأ الت تييييييأ  .ت.ت.ا  39للغييييير وفيييي  ريييييا تيييينأ يلييييييي الرييييادأ 
يإييييب أا يكييييوا رسييييببا رييييع تبليغييييي رقابييييأ ا ييييعار   .ت.ت.ا  37والتييييرايأ وفيييي  الرييييادأ 

باالسيتالس، رتيا يركيا ريلدي اييدرات التصيدي  الاعيا فيي تيوا القييرار أرياس السيلاة فيي أإييأ 
، اوا كانيت السيباب 1 .ت.ت.ا  31 هر وارد را تاريخ تبليغها وف  را تينأ يلييي الريادأ 

 .صير صريرة أو صير رقنعة دوا أا يكوا توا الاعا روقفا للقرار

 مزود الخدمات تزامات : اللثالمطلب الثا
 اا رصوأ رزود الادرات يلا التيرايأ أو يليا التفيويو ال يعتبير كافييا بيأ يإيب

، وتيييو ريييا اتتريييت بيييي القيييوانيا الدوليييية كالتعليرييية الوروبيييية تبيييياا التزاراتهيييا يليييا وإيييي الدقييية
يقتصيير فقييا يلييا اقليييس وقييانوا الونيسييتراأ النرييووإي  بايتبييار أا ن يياا رييزود الاييدرات ال 

 .دولة وارد بأ يرتد الا دوأ أارا)الفرق الوأ( 

                                  
 . .ت.ت.ا  31الرادأ  أن ر:  1
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كرييييا أا رييييزود الاييييدرات رلييييزس بييييارتراس االلتزارييييات التييييي تفرةييييها النصييييوأ القييييانوا 
 .سنراوأ تبياني في الفرق الثاني  الرن رة لن ااي في اقليس الدولة وتو را

ريزود الايدرات فيي الإزائير وفي  في الفرق الثالر والايير سينعال  بالتفصييأ التزاريات 
 قانوا التوقيع والتصدي  اإللكترونييا الصادر رلارا .

 زود الخدمات على المستوى الدولي الفرع األول: التزامات م
بقصييد ريا الرعيروف أا ايريياأ التوقييع اإللكترونييي صالبيا ريا يييتس يبير  ييبكة االنترنييت 

التإيارأ ال تعتيرف بالريدود الإغرافيية وتيو  ، ورا الرعيروف أا تيولررارسة التإارأ االلكترونية
الررسيأ الييي را رنح للتوقيع اإللكتروني الاابع الدولي، رير قيد نإيد ريثال الروقيع ريا فرنسيا و 

رونيي ورراولية ، وتو را أدا الا اتتراس الرن رات الدولية بيالتوقيع اإللكتفي الواليات الرتردأ
لونيسيييتراأ النريييووإي ب ييي ا التوقيعيييات ، وتيييو ريييا يبيييرز فيييي قيييانوا اوةيييع اايييار قيييانوني ليييي

رييا سندرسييي اتبايييا فييي تييوا اإللكترونييية والتعليريية الوروبييية  ب يي ا التوقيييع اإللكترونييي ، وتييو 
 الفرق .

 في قانون األونيسترال النموذجي  التزامات مزود الخدماتأوال :
ايييدرات سيييلوم رقيييدس "نيييواا تريييت ي  9لقيييد تيييس التاييير  لهيييول االلتزاريييات فيييي الريييادأ  
، رير بينت تول الريادأ فيي الفقيرأ الوليا ال يروا التيي يإيب أا ياةيع لهيا ريزود "التصدي 

 الادرات رتا يكوا التوقيع االلكتروني لي الرإية الكارلة في اإلثبات وتي كالتالي :
 أا يتصرف وفقا للت كيدات التي يقدرها باصوأ سياستي وررارساتي. -
دقيية واكتريياأ كييأ رييا يقدرييي رييا ت كيييدات إوترييية  أا يرييار  يناييية رعقوليية لةييراا -

 وات صلة بال هادأ ايلة دورأ سريانها، أو ردرإة في ال هادأ.
أا يوفر وسائأ يكوا الوصوأ اليها رتيسرا بقدر رعقوأ وتركا الارف الرعيوأ ريا  -

 الت كد را ال هادأ .
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كترونيية، فيإا برا أا أتس التزاس يقع يليا ريزود الايدرات تيو اصيدار  يهادأ تصيدي  ال
، تي يإب أا تتوافر فيي تيول ال يهادأالفقرأ الثانية را نف  الرادأ أوةرت را تي البيانات ال

 وتو را سنتار  اليي الرقا في توا البرر .
فقييد أوةييرت رييا تييي العوارييأ التييي ت كييد "الإييدارأ بالثقيية "الرعنونيية ب  10أرييا الرييادأ 

رية، برييا فييي ولييم تييوافر رييوارد الرالييية والب ييال، الثقيية فييي يرييأ رييزود الاييدرات وتيييالإييدارأ و 
، أو اإييييرا ات تإهيييييز ال ييييهادات والبييييات إييييودأ ن ييييس الرعييييدات والبررإيييييات، أو الروإييييودات

الرتفا  بالسإالت، أو اتارة الرعلورات للروقعيا الرعينية تيويتهس االرصوأ يلا ال هادات و 
إعييية الرسيييابات ريييا إانيييب فيييي ال يييهادات ول ايييراف الرعولييية الررترلييية أو انت ييياس وريييدا ررا

تيئة رسيتقلة، أو وإيود اييالا ريا الدولية أو ريا تيئية ايترياد أو ريا رقيدس ايدرات التصيدي  
 باصوأ االرتثاأ لرا سب  وكرل أو باصوأ وإودل، أو أي يارأ أار وي صلة .

يتةيييح لنيييا ريييا ايييالأ الريييادتيا أا ريييزود الايييدرات يإيييب أا تكيييوا ن ييياااتي راابقييية 
قيييع االلكترونييي اإيي  الروقييع أو الررسييأ اليييي أو أي اييرف رعييوأ يلييا التو لسياسييتي رتييا ال يتف
، كإصيدار ريثال  يهادأ تصيدي  الكترونيي صيير راابقية فيي الررتيوا لريا بتصرفات قد تةيرتس

ريا بينريا نلايدرات أنيي ين ي  توقييع الكترونيي   تعهد بي رزود الايدرات أو أا يلكيد ريثال ريزود ا
 توقيع الكتروني بسيا .تو في رقيقة الرر ال ين   اال 

 ا رييييزود الاييييدرات يإيييب أا يبييييوأ يناييييية رعقوليييية لةييييراا دقيييية فيييي اةيييافة الييييا ولييييم 
الرعلورات الواردأ في  هادأ التصدي  اإللكتروني، برير يتاو كأ الار  الرركنية للت كيد ريا 

ي ، اال أنيي ال يترريأ الرسيلولية فيائ  ال اصييةالرعلورات التي يرنرها لي الروقيع كالبيي الوثي
ريييزورأ لا رع يييس تيييول اإلإيييرا ات تيييتس يبييير الايييا  وييييا رييياأ  ريييا اوا قيييدس الر يييترم وثيييائ  

 .1اري  ارساأ وثائ  الهوية يبر البريد 

                                  
1
 Eric A.caprioli , Le juge et la preuve électronique, Art prec.  
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ا صييرة رييا االلتزارييات التييي تقييع يلييا رييزود الاييدرات أا يتيييح لكييأ  يياأ الت كييد ريي
الاياأ يةيع ، وولم رثال ب ا ين ي  سيإأ الكترونيي يليا روقعيي  هادأ التصدي  اإللكترونية

فيييي  ييهادات التصييدي  اإللكترونييي لكييأ توقيييع الكترونييي تييس ان ييائي يوةييح فيييي وةييعية تييوا 
الت أو رعلقيييييا أو رلغيييييي أو رنتهيييييي االتوقييييييع ، فقيييييد يكيييييوا التوقييييييع اإللكترونيييييي رريييييدد الرإييييي

الصيييالرية اليييخ ... وتيييو ريييا يسيييرح للايييرف الرعيييوأ الايييو بيييالتوقيع اإللكترونيييي أو اسيييتبعادل 
 أ في  هادأ التصدي  اإللكتروني .رات الرتوافر رسب الرعلو 

يإيب أا  كرا ركز قانوا االونيستراأ النرووإي يلا اإلركانييات الراليية والب يرية التيي
، ال يهادات ، ريع ةيرورأ القيياس بكيأ اإلإيرا ات الةيرورية لتإهييزتتوافر لدا ريزود الايدرات

 ول اراف الرعولة الررترلة.اتارة الرعلورات للروقعيا الرعينة تويتهس في ال هادات 
سييييرح قييييانوا االونيسييييتراأ النرييييووإي للييييدوأ أا تن يييي  تيئييييات تكييييوا رهرتهييييا الرئيسييييية 

 لل روا الروكورأ في تول الرادأ .رراإعة الرسابات و الت كد را ارتثاأ رزود الادرات 

 التزامات مزود الخدمات في التعليمة األوروبية:ثانيا: 
وتيي  12بيية فيي الرلري  رقيس رزود الادرات فيي التعليرية الورو لقد تس ترديد التزارات 

 يقيس الدليأ يلا روثوقية ادرات التصدي  التي يقدرها . -: كالتالي
 ةراا يرأ ادرة الدليأ ب كأ سريع و نرا وادرة العدوأ كولم. -
لغا  ال هادأ يركا ترديدتا بدقة . -  يررأ يلا أا يكوا تاريخ وساية اصدار وا 
قبييية ييييا اريييي  وسيييائأ رناسيييبة وراابقييية للقيييانوا اليييواني، الهويييية، والصيييفات الررا -

 الاصوصية لل اأ الوي قدرت لي  هادأ رلتلة.
اسييتاداس يريياأ لهييس رعييارف ررييددأ، التإربيية والت تيييأ الرناسييب لعييرو الاييدرات،   -

وبالاصيييوأ الابيييرات يليييا رسيييتوا التسييييير، الرعيييارف الرتاصصييية فيييي تكنولوإييييا التوقييييع 

                                  
 را التعليرة الوروبية ي  ا التوقيعات االلكترونية . 2أن ر الرلر   1
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كرا يإييييب يليييييهس كييييولم تابييييي  الإيييييد إلإييييرا ات الرييييا الرناسييييبة، كترونييييي واالسييييتعراأاإلل
 اإلإرا ات والار  والتسيير الرناسب والرالئس  وفقا للرعايير الرعروفة.

ةيييد التعيييديالت والتيييي تةيييرا الريييا التقنيييي  اسيييتاداس أن رييية ورنتإيييات ررريييية -
 والت فيري للو ائف الرفترةة.

الية الكافية للعرأ وفي  رتالبيات الرنصيوأ يليهيا فيي التعليرية، ارتالم الروارد الر -
 وبالاصوأ تغاية الرسلولية يا الةرار، رثال ت ريا رناسب .

تسييييييإيأ كييييييأ الرعلورييييييات وات صييييييلة ب ييييييهادأ رلتليييييية اييييييالأ رييييييدأ زرنييييييية رعينيييييية،  -
أ وبالاصييوأ تقييديس ال ييهادأ أرييياس العداليية، تييول التسييإيالت يركيييا القييياس بهييا بواسيياة وسيييائ

 الكترونية، 
ال تازا وال تنسيخ الرعاييات وات صيلة بإن يا  توقييع  ياأ يكيوا ريزود ايدرات  -

 التصدي  قد رنري ادرات تسيير الرفاتيح .
 قبيييأ اقارييية يالقييية تعاقديييية ريييع  ييياأ ياليييب  يييهادأ لتيييدييس توقيعيييي اإللكترونيييي، -

راأ ال يهادات ريا ايالس توا ال اأ بوسيلة اتصاأ دائرة الركياس وال يروا الرريددأ السيتع
إيرا ات االرتإياج وتسيوية  بينها الردود الرفروةة الستعرالها، وإيود ن ياس ارادي للتفيويو وا 

 ،يإيب أا ييتس كتابية وبلغية رفهورية الرنازيات. تول الرعلورة يركا بثها يا اري  الكتروني،
ا الغييير العناصيير الررتبايية بهييول الرعلوريية يإييب كييولم أا يييتس وةييعها فييي الرتنيياوأ، اوا البهيي

 الرعترد يلا ال هادأ. 
 استعراأ أن رة روثوقة لتازيا ال هادات ب كأ يركا رراقبة را يلي: 

الرعلوريييات يركيييا  ،يركييينهس اليييداوأ وتعيييديأ الرعاييييات وريييدتس ال يييااأ الريييراأ لهيييس -
 رراقبتها اوا كانت أصلية . 
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كياا  روافقية ريا اوالبريور اال فيي رالية ال هادات ال تكوا رتوفرأ للإرهور لغرو ا -
راريييأ ال يييهادأ قيييد يبييير ييييا رةيييال و كيييأ تعيييديأ تقنيييي يهيييدد رتالبيييات الريييا تكيييوا  ييياترأ 

 للرتعارأ. 
الرقصييود بالييدليأ تييو يبييارأ يييا سييإأ الكترونييي يةييعي رييزود الاييدرات يلييا روقعييي 
اإللكتروني يبيا فيي وةعية  هادات التصدي  اإللكترونية  ورا إهة ثانية فإنيي يإيب رراقبية 

 توية  اأ الروقع ب كأ يتال س رع أركاس القوانيا السائدأ في الدولة .
كرييييا أا التعليريييية ألزرييييت رييييزود الاييييدرات أا يقييييوس ب ر ييييفة كييييأ الرعلورييييات الررتبايييية 
ب ييهادأ التصييدي  اإللكترونييي اييالأ الرييدأ الزرنييية الرتالبيية قانونييا رتييا يركييا االرتإيياج بهييا 

 أراس القةا  في راأ وإود نزاق .
را فييييإا رييييزود الاييييدرات رتييييا يييييلدي رهارييييي ب ييييكأ إيييييد يإييييب أا تتييييوافر لديييييي وأاييييي

الت ، لا ن يييااي يكليييف ربيييالغ راليييية بات ييية ل يييرا  العتييياد و ا زريييةاإلركانييييات الراليييية الال
، ولكييي يسييتايع كييولم التعييويو يييا الةييرار التييي قييد يسييببها والبييرار  الالزريية لسييير ن ييااي

 لارف الرعوأ يلا التوقيع اإللكتروني .سوا  للروقع أو الررسأ اليي و ا
التزارييات   رييا قسييس التزارييات رييزود الاييدرات الييا ثييالر أنييواق وتييي: 1تنييام رييا الفقييي
والتزاريات تتعلي  بصيرة  ، والتزاريات تتعلي  بتي ريا وررايية الرعلوريات ،تتعلي  برزاولية الن ياا

 البيانات.
لتوقييع اإللكترونيي والت كيد ريا ان يا  ااا أتس التزاس يقع يلا يات  رزود الادرات تيو 

صييرتي ، وولييم بإصييدار  ييهادأ تصييدي  الكترونييية تلكييد نسييبة التوقيييع اإللكترونييي الييا الروقييع 
 دوا سوال .

فعنيييد ان يييا  الرفييياتيح العارييية يعتبييير ريييزود الايييدرات إهيييازا رسيييتقال تتريييدد و ائفيييي فيييي 
صيييييدار ال يييييهادات الترقييييي  والت كيييييد ريييييا تويييييية وابيعييييية ال ييييياأ الراريييييأ للرفتييييياح العييييياس، وا  

                                  
  ورا بعدتا . 152االد رصافا فهري، الررإع الساب ، أ  1
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أا ريزود الايدرات  أ، وبالتالي يركا القو 1اإللكترونية التي تربا بيا ال اأ والرفتاح العاس 
لا صايية الفيراد  ريا وليم تيو دفيع الغيير للتعاقيد يةرا تيوفير الرياا القيانوني للرسيتادريا 

 .2رعهس  بعد الترق  را  اصيتهس

   تشريعات الوطنية.مزود الخدمات على مستوى ال الفرع الثاني: التزامات
رييا االسييتقرار والريياا فييي  تييوفير إييوفييي أصييبح التوقيييع اإللكترونييي يلعييب دورا رهرييا 

، وبايتبييار أا رييزود الاييدرات تقييع يلييا ياتقييي تييول الرهريية فقييد نيييةرإيياأ الرعييارالت اإللكترو 
ال تيييتس تيييوا الن ييياا ب يييكأ  ، رتييياب يييكأ دقيييي راوليييت الت يييريعات الوانيييية تردييييد التزاراتيييي 

الاييدرات فوةييوي ورتييا تييتركا الدوليية رييا فييرو رقابتهييا يلييا اليريياأ التييي يقييوس بهييا رييزود 
 وتو را سنراوأ التار  اليي بالتفصيأ في توا الفرق .

 التزامات مزود الخدمات في تون:  أوال:
قانوا الرتعلي  لقد أورد الر رق التونسي التزارات رزود الادرات في الباب الرابع را ال

وتترثييأ ، "ترونييية فييي اييدرات الرصييادقة اإللك "بالربييادالت والتإييارأ اإللكترونييية ترييت ينييواا 
، وينييد الرصييادقة يليييي بيي رر اصييدار وتصييريس ورفيي  ال ييهادات وفقييا لكييرا   ييروا تييتسفييي 

ر اسيتعراأ وسيائأ روثيو  بهيا إلصيدا ،3االقتةا  تعليقها أو الغا تا وفقيا لركياس تيوا القيانوا
الالزرية لررايتهيا ريا التقلييد والتيدلي  وفقيا لكيرا   وتسيليس ورفي  ال يهادات و اتاياو الوسيائأ

                                  
 )الإزائر(، راإستير في القانوا الااأ ،إارعة فررات يبا  سايف ، التوقيع اإللكتروني كدليأ اثبات في القانوا الااأ،قارأ  رولود1

 . 84،أ2004
سية، إارعة ورقلة، انوا، كلية الرقو  والعلوس السياالن اس القانوني لإهات التوثي  )التصدي ( اإللكتروني، رإلة دفاتر السياسة والق ،زتيرأ كيسي 2

 . 216، أ  2012 ،4العدد 
وتصريس ورف   اصداريتولا كأ رزود ادرات الرصادقة االلكترونية    :" ينأ را قانوا الرتعل  بالربادالت والتإارأ اإللكترونية  12/1الفصأ   3

 "   ركاس توا القانوا.وفقا ل الغا تا أوقتةا  تعليقها رر ، ويند اال لكرا   روا تتس الرصادقة يليي ب ال هادات وفقا
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يقيييوس برسيييم سيييإأ الكترونيييي  ،1تيييوا القيييانوا ريييا 12ال يييروا الرنصيييوأ يلييييي بالفصيييأ 
الكترونيييا بصييفة رسييتررأ يلييا  اييالقلالرفتييوح  ل ييهادات الرصييادقة يلييا وريية الرسييتعرليا

الرعلورات التي يهيدت الييهس فيي اايار تعيااي  الرراف ة يلا سرية، 2الرعلورات الردونة بي
و الكترونييا فيي ن يرتا أو اييالس أال يهادأ كتابييا  أن ياتهس باسيتثنا  تليم التيي رايأ صيارب

 .3بها أو في الراالت الت ريع الإاري بي العرأ 
 يتيولا ريزود ايدرات الرصيادقة االلكترونيية، ينيد اليب  يهادأ إريع الرعلوريات وات
 الصبغة ال اصية ربا رأ را ال اأ الرعني ولي أا يترصأ يليها را الغير بعد الروافقة

ات السيالرة ييصدر  هادات رصادقة تستإيب لرقتة، 4الكتابية أو االلكترونية لهوا ال اأ
التقنييية الرتعلقيية بال ييهادأ و الوثييو  بهييا بقييرار رييا الييوزير  وتةييبا الرعايييات ،والوثييو  بهييا

يقييوس بتعلييي  العرييأ ب ييهادأ الرصييادقة أو الغائهييا، وفيي  ريياالت رعينيية ، 5التالركلييف باالتصييا
 سوف نتار  اليها بالتفصيأ الرقا .

أا يكيوا ريا ووي الإنسيية التونسيية ي ترا في االب التيرايأ  اةافة الا ولم فإني
أا يكيييوا رترتعيييا برقوقيييي ، أا يكيييوا رقيريييا بيييالبالد التونسيييية، و ارسييية أييييواس يليييا القيييأرنييي
اإليداديية رترصال يلا القأ يلا  يهادأ  أا يكوا، ية ونقي السواب  العدليةردنية والسياسال

    ال يتعااا ن ااا رهنيا أار.  أا، نو را يعادلها
 
 

                                  
رونية استعراأ يلا رزود ادرات الرصادقة االلكتيتعيا  يلا را يلي:"  قانوا الرتعل  بالربادالت والتإارأ اإللكترونية را 13الفصأ ينأ  1

صدار وتسليس ورف  ال هادات و اتااو الوسائأ الالزرة لررايتها را التقليد والتدلي  وفقا لكرا  ال روا الرنصوأ يليي وسائأ روثو  بها إل
 . "را توا القانوا 12بالفصأ 

   .نف  القانوارا  14لفصأ أن ر:  2
  . القانوا نف  را 15الفصأ: أن ر 3
    .نف  القانوا  را 16الفصأ أن ر:  4
يصدر رزود ادرات الرصادقة االلكترونية  هادات رصادقة تستإيب لرقتةيات السالرة والوثو  بها .  را نف  القانوا تنأ :" 17الفصأ  5

 " .  باالتصاالت وتةبا الرعايات التقنية الرتعلقة بال هادأ و الوثو  بها بقرار را الوزير الركلف 
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 لتزامات مزود الخدمات إمارة دبي اثانيا: 
رييييا قييييانوا الايييياأ  24لقييييد تييييس اليييينأ يلييييا التزارييييات رييييزود الاييييدرات فييييي الرييييادأ 

 أا يتصيرف وفقياي للبيانيات التيي يقيدرها ويركا رصيرتا فيي ، والتإارأ االلكترونية بالربادالت
، والرقصيييود بهيييا أنيييي يريييار  ن ييياااتي ابقيييا لريييا تعهيييد بيييي رسيييبقا وفقيييا 1باصيييوأ ررارسييياتي

وأال ياالفهيييا رتيييا ال يسيييبب ةيييررا للروقيييع أو  ،والرعلوريييات التيييي يقيييدرها للإرهيييور للبيانيييات
   . النية الوي وث  في رزود الادرات االررسأ اليي أو الغير الرس

يقدري را بيانات إوترية وات صيلة  يرار  يناية رعقولة لةراا دقة واكتراأ كأ را
اصييييدار  ييييهادأ تصييييدي  ترتييييوي يلييييا البيانييييات ، 2بال ييييهادأ أو ردرإيييية فيهييييا ايليييية سييييريانها

وقييييع وتردييييد ايايييا  الةيييرانات القانونيييية ب ييي ا أداأ الت، 3الإوتريييية وتكيييوا ررتباييية بيييالروقع
توييية الروقييع ب ييكأ كييافي، او يإييب يلييا رييزود الاييدرات أا تكييوا لديييي وسييائأ فعاليية إللغييا  

 ،4رن ورة التوقيع اإللكتروني في راأ تعرةي لاليتدا  وتوا رراية للروقع والرتعارليا بي
قيية وفيي  يإييب يلييا رييزود الاييدرات أا تتييوفر لديييي اإييرا ات ورييوارد ب ييرية إييديرأ بالث

روإييودات دااييأ ال الرييوارد الرالييية والب ييرية برييا فييي ولييم تييوافروتييي  ،دتا الر ييرقرعييايير رييد
صيدار ، ا ليي ردا الثقة في أإهيزأ وبيرار  الراسيب، رناقة االاتصاأ اإيرا ات رعالإية وا 

تيوفر الرعلوريات الااصية ، واالرتفيا  بالسيإالت ال هادات والبات الرصوأ يلا ال هادات
ايراف الرعتريدأ يليا ايدرات دات، وكولم توفير الرعلورات ل هاال  بالروقعيا الرردديا في

     التصدي . 

                                  
 .إلرارأ دبي ب  ا الرعارالت والتإارأ االلكترونية 2002( لسنة 2قانوا رقس ) / أ را1/ 24 أن ر: الرادأ  1
أا يرار  يناية رعقولة  -: ب يلا رزود ادرات التصدي  تنأ يلا را يلي :"/ ب را قانوا الرعارالت والتإارأ اإللكترونية 1/ 24الرادأ  2

 " .ردرإة فيها ايلة سريانها أوتراأ كأ را يقدري را بيانات إوترية وات صلة بال هادأ لةراا دقة واك
 .قانوا نف  الرا  3فقرأ  24الرادأ أن ر:  3
 . 207أ ،الررإع الساب  يبد الفتاح بيوري رإازي، 4



 التوقيع االلكتروني كوسيلة إلثبات العقد اإللكتروني: الثانيالباب 
 

269 
 

الركورية  وإيود اييالا ريا، رسيابات ريا إانيب إهية رسيتقلةانت ياس وريدا رراإعية ال
، االلتيزاس بيي را رزود ادرات التصدي  ب  ا وإيود ريا سيب  وكيرل أو أوأو را إهة ايتراد، 

التنياقو ريدا ، اإلريارأ القةيائي لررياكسريدا اةيوق ريزود ايدرات التصيدي  لالاتصياأ 
 .1التصدي  وقوانيا اإلرارأ يراأ رزود ادراتأبيا القانوا الراب  يلا 

 التزامات مزود الخدمات في مصر  ثالثا:
، رثييأ أو الئرتييي التنفيوييية لييبعو ال ييروالييس يتعييرو الر ييرق الرصييري فييي القييانوا  

روريا ريا رقوقيي صر وأا ال يكيوا رر را الإنسية في االب الترايأ و را اإلقارة في ر
 يييروا ايتبرتيييا اليييبعو ةيييرورية لقيييياس ريييزود الايييدرات بيييدورل دوا  ، وتييييالردنيييية والسياسيييية

ايأ بالغيييا ، كريييا أنيييي يإيييب أا يكيييوا االيييب التييير وا ررارسيييتي لهييياوإيييود أي يوائييي  تريييوأ د
ييوب قاصر أو فيي ييب را ي، او ال يتصور رنح الترايأ ل اأ االيا را ييوب اإلرادأ

 .2اإلرادأ
ال يروا الالزرية  2004لسينة  15را القانوا الرصري رقيس  19لقد رددت الرادأ     

: رييا تييي فييي السييا  الرصييوأ يلييا التييرايألرزاوليية ن يياا اصييدار  ييهادات التصييدي  و 
 .تنرية صناية تكنولوإيا الرعلوراتتيئة 

ليا االيب بعيو ال يروا التيي يإيب ي  123كرا وةعت الالئرة التنفيوية في الريادأ 
ن ييياس تييي ريا للرعلوريييات وررايييية البيانيييات واصوصييييتها برسيييتوا ي التيييرايأ التقييييد بهيييا وتييي

الرعييايير والقوايييد الر ييار اليهييا فييا الفقييرأ )د( رييا  ياييية ال يقييأ يييا الرسييتوا الرييوكور فييرر
 الرلر  الفني والتقني لالئرة.

                                  
 . قانوا الرعارالت والتإارأ اإللكترونية  را 2فقرأ  24الرادأ  أن ر:  1
 . 487و  486تارر رررد سليراا الدريااي ، الررإع الساب  ، أ   2
  .را الالئرة التنفيوية لقانوا التوقيع اإللكتروني الرصري 12أن ر: الرادأ   3
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الرفيييياتيح  ، ييييهادات التصييييدي  اإللكترونييييير اصييييدا : دليييييأ ار ييييادي يتةييييرا رييييا يلييييا
وولييم وفقييا للرعييايير الفنييية والتقنييية  ،ادارأ التيي ريا والكييوارر ،ادارأ اليريياأ الداالييية ،ال ييفرية

 الروكورأ فا الفقرأ ) تي( را الرلر  الفني والتقني لالئرة.
والتقنييية رن وريية تكييويا بيانييات ان ييا  التوقيييع اإللكترونييي رلرنيية وفقييا للةييوابا الفنييية 

ن ييياس لتردييييد تييياريخ ووقيييت  ،( ريييا تيييول الالئرييية 4،  3،  2اد )الرنصيييوأ يليهيييا فيييي الريييو 
يقافها ، وتع ييادأ ت يغيلهااصدار ال هادات، وا  لغائهيا ليقها، وا  ن ياس للترقي  ريا ال يااأ ، وا 

الرتاصصيوا ريا ، ني، والترق  را صيفاتهس الررييزأالرصدر لهس  هادات التصدي  اإللكترو 
ن يياس رفيي  ، ةييرورية لدا  الاييدرات الرييراأ بهييارأ الراصييليا يلييا الرييلتالت الووا الابيي

تريييددتا  يايييواأ الرييدأ التيييبيانييات ان يييا  التوقيييع اإللكترونيييي و يييهادات التصييدي  اإللكترونيييي 
رييا يييدا رفيياتيح ال ييفرأ الااصيية ، وتبعييا لنييوق ال ييهادأ الرصييدرأ . وولييم فيالتييرايأ يالهيئيية فيي

يتس رف ها اال بنا  يليا اليب ريا الروقيع وبروإيب يقيد رسيتقأ ييتس  تصدرتا للروقع فال يالت
يةيعها  يوالتقنيية لرفي  تيول الرفياتيح التي ابراري بيا الرراأ لي والروقيع ووفقيا للقواييد الفنيية

 رإل  ادارأ الهيئة .
هيييا، ييييراأ ب التيييين ييياس للرفيييا  يليييا السيييرية الكارلييية ل يرييياأ الرتعلقييية بالايييدرات 

تييوافر راليية رييا الريياالت  راليية ثبييوت ين يياس إليقيياف ال ييهادأ فيي، بييالعرال وللبيانييات الااصيية 
 يسيرقة أو فقيد الرفتياح ال يفر  - ل يهادأ أو انتهيا  ريدأ صيالريتها .العبر ببيانات ا -: ا تية

يدس التزاس ال اأ الرصيدر ليي  -ردور ولم.  يأو يند ال م فالااأ أو البااقة الوكية، 
هادات ويكوا ن اس ايقاف ال ي، نود العقد الربرس رع الرراأ ليب هادأ التصدي  اإللكتروني ب

 يةعها رإل  ادارأ الهيئة . يوفقا للقوايد والةوابا الت
ن اس يتيح وييسر للهيئة الترق  را صرة بيانات ان ا  التوقييع اإللكترونيي، وبااصية 

 .الفرأ والترق  را إانب الهيئة في ااار أيراأ
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ئرة التنفيوية يلا االب الترايأ يدس ابراس أي يقيد ريع ألزرت الال اةافة الا ولم 
، وأا يقييييدس الةييييرانات 1العرييييال  اال بعييييد ايتريييياد نرييييووج العقييييد رييييا اييييرف رإليييي  الهيئيييية 

والت رينات التي يريددتا الرإلي  والهيدف الساسيي ريا تيوا اإلإيرا  تيو تغايية أي ةيرر أو 
بب كيياا ، أو فييي ريياأ ااييالأ أااييار تتعليي  بييووي ال يي ا فييي راليية انهييا  التييرايأ لي سيي

 . 2رزود الادرات بالتزاراتي الواردأ في الترايأ

  التزامات مزود الخدمات في فرنسارابعا: 
رييييا القييييانوا الرييييدني والرتعليييي   4-1316ب يييي ا تابييييي  الرييييادأ  6/2أ ييييارت الرييييادأ 

اييدرات اقاريية الييدليأ يلييا روثوقييية وتييي  ،زارييات رييزود الاييدراتتبييالتوقيع اإللكترونييي الييا ال
كفاليية الدا  الييو يفي لادريية أيييداد دليييأ سيينوي يرصييي ، كترونييي التييي يقييدرهاالتصييدي  االل

لح ال ييييااأ الصييييادرأ لهييييس  ييييهادات التصييييدي  االلكترونييييي التييييي يإييييري البهييييا وولييييم لصييييا
ةييراا الدا  الييو يفي لادريية تسييرح لرييا تصييدر لييي  ييهادأ التصييدي  اإللكترونييي ، ال ييهادات

دوا رهلييية رريييددأ وب يييكأ رلكيييد؛ الريييرأ يليييا التردييييد اليييدقي  لتييياريخ بإلغيييا  تيييول ال يييهادأ 
لغائهييياووقيييت تسيييليس  يييه اسيييتاداس الكيييوادر التيييي تتيييوفر ليييديها الرعرفييية والابيييرأ ، ادأ التصيييدي  وا 

، تابييييي  اإييييرا ات أرييييا رناسييييبة، تقييييديس اييييدرات التصييييدي  االلكترونيييييوالرييييلتالت الالزريييية ل
اتايييياو ، ي والت ييييفيري للو ييييائف التييييي يلديهيييياتقنيييياسييييتعراأ أن ريييية ورنتإييييات تكفييييأ الريييياا ال

 .اإلإرا ات الالزرة لتإنب تزوير  هادات التصدي  اإللكتروني
يتعييييا يلييييي فيييي رالييية تزوييييد صيييارب التوقييييع ببيانيييات ان يييا  التوقييييع اإللكترونيييي، أا 

 يكفأ سرية تول البيانات لر ة ان ائها واالرتناق يا رف  تول البيانات أو ايادأ نساها .
الررأ في رالة توفيرل لبيانات ان ا  التوقيع اإللكترونيي وبيانيات الترقي  ريا صيرتي 

رفييييي  كافييييية ، راابقييييية لبيانيييييات الترقييييي  ريييييا صيييييرتي يليييييا أا تكيييييوا بيانيييييات ان يييييا  التوقييييييع

                                  
 .را الالئرة التنفيوية لقانوا التوقيع اإللكتروني الرصري  13الرادأ   1
 . الالئرةنف  را  14الرادأ   2



 التوقيع االلكتروني كوسيلة إلثبات العقد اإللكتروني: الثانيالباب 
 

272 
 

الرعلورييات الرتعلقيية ب ييهادأ التصييدي  اإللكترونييي، ربرييا فييي  ييكأ الكترونييي، والتييي قييد يتةييح 
 أ أراس القةا  يلا التصدي  اإللكتروني .أنها الزرة إلقارة الدلي

 استاداس أن رة رف   هادات التصدي  اإللكتروني التي تةرا أا: 
 تقديس البيانات وتعديلها ياأ فقا ال ااأ الويا أإاز لهس رقدس الادرة ولم . -
برةيييا  رسيييب  ليييا  يييهادأ التصيييدي  اإللكترونيييي ال يتييي تا سيييوا يدايييوأ الإرهيييور  -

 . هادأصادر را صارب ال
 كأ تعديأ را   ني تعريو سالرة الن اس للاار يركا اكت افي . -
الترقييي  ريييا تويييية ال ييياأ اليييوي صيييدرت ليييي  يييهادأ التصيييدي  اإللكترونيييي ييييا  – 

ارييي  ا ييتراا تقديرييي رسييتند رسييري يثبييت تويتييي، تييوا رييا إهيية ، والترقيي  رييا الصييفة التييي 
الرقدريية إلثبييات تييول الهوييية يترسييم بهييا تييوا ال يياأ ورفيي  اصييائأ ورصييادر الرسييتندات 

 وتلم الصفة، را إهة أارا.
الت كييد لر يية تسييليس  ييهادأ التصييدي  اإللكترونييي رييا أا الرعلورييات التييي تتةييرنها   -

صريرة، وأا صارب التوقيع الربينة تويتي فيها رائز يلا بيانات ان يا  التوقييع اإللكترونيي 
 الررهورأ بي ال هادأ. الراابقة لبيانات الترق  را التوقيع اإللكتروني 

ينبغييي قبييأ ابييراس يقييد رتعليي  بتقييديس اييدرات التصييدي  اإللكترونييي، ابييال  ال يياأ  -
باييير  و يييروا اسيييتاداس ال يييهادأ،  -كتابييية–اليييوي ياليييب تسيييليري  يييهادأ تصيييدي  الكترونيييية 

ريا  7وبكوني ياةع لعرليية التقيييس االاتيياري لرقيدري ايدرات التصيدي  الريوكورأ فيي الريادأ 
 الررسوس، وأايرا ار  الرنازية وتسوية الرنازيات.توا 

تزويد ال يااأ اليويا يعوليوا يليا  يهادأ تصيدي  الكترونيي بعناصير الرعلوريات  -
 لبند )ا( االرا كانت رفيدأ لهس .الواردأ في ا
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 الفرع الثالث : التزامات مزود الخدمات في الجزائر 
واإبيات ريلدي ايدرات التصيدي  أنيي قيد نيأ يليا ررا يالر  يلا الر رق الإزائري 

اإللكترونيييي فيييي الفيييرق الوأ الرعنيييوا ب "واإبيييات ريييلدي ايييدرات التصيييدي  اإللكترونيييي ريييا 
القسييييس الثيييياني الرعنييييوا ب رسييييلولية رييييلدي اييييدرات التصييييدي  اإللكترونييييي وصييييارب  ييييهادأ 

الرتعليييي   04-15رييييا القييييانوا  60الييييا صاييييية الرييييادأ  53التصييييدي  اإللكترونييييي رييييا الرييييادأ 
 وايد العارة بالتوقيع والتصدي  اإللكترونييا.بالق

لكا باالاالق يلا تول الريواد يتةيح لنيا إلييا أنهيا تتريدر فقيا يليا رسيلولية ريلدي 
اييدرات التصييدي  ولييس تعييال  واإبييات رييلدي اييدرات التصييدي  اإللكترونييي، ولكننييا نإييدتا فييي 

لكترونييي" رييا القسييس روةييع أايير وتييو الفييرق الثيياني الرعنييوا ب "ت دييية اييدرات التصييدي  اإل
رييا  50الييا الرييادأ  41الوأ الرعنييوا ب "رييلدي اييدرات التصييدي  اإللكترونييي" رييا الرييادأ 

توا القانوا، وبالتالي كاا يإب يليا الر يرق الإزائيري ينيد صيياصتي لهيوا القيانوا أا يتإنيب 
 توا الالا ويفصأ ب كأ واةح بيا كأ را رسلولية رلدي الادرات وواإباتي .

ولم فإا النصوأ القانونيية الرتعلقية بريلدي ايدرات التصيدي  اإللكترونيي  زيادأ يلا
ال ت رأ الارف الثالر الروثو ، لكوني لس يوكر في توا الرإاأ، وبالتالي يإب يليا الر يرق 

 الإزائري أا يصدر نصوصا قانونية توةح ب كأ دقي  واإبات الارف الثالر الروثو .
رهياس  ريلدي ايدرات التصيدي  اإللكترونيي بصيفة   1 .ت.ت.ا 41لقيد ريددت الريادأ 

لغا  ون ر ورفي   يهادات التصيدي  اإللكترونيي  صدار ورنح وا  يارة وتي أا يقوس بتسإيأ وا 
وف  لسياسة التصدي  اإللكتروني الااصة بي التي وافقت يليها السلاة االقتصادية للتصدي  

 رلدي ادرات التصدي  اإللكتروني.  اإللكتروني بايتبارتا الهيئة الر رفة والرراقبة لعرأ 
يقييع يلييا رييلدي اييدرات التصييدي  الرفييا  يلييا سييرية البيانييات والرعلورييات الرتعلقيية 

رييا نفيي   42ب ييهادات التصييدي  اإللكترونييي الررنوريية وفيي  رييا تيينأ يليييي صييرارة الرييادأ 
                                  

 . .ت.ت.ا 41الرادأ أن ر:    1
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ييد يليا القانوا، ويعتبر صارب  هادأ التصدي  اإللكتروني فور التوقيع يليهيا الرسيلوأ الور
سرية بيانات ان ا  التوقيع، وفيي رالية ال يم فيي الرفيا  يليا سيرية بيانيات ان يا  التوقييع أو 
أصبرت صير راابقة للرعلورات الرتةرنة في  هادأ التصدي  اإللكترونيي، فإنيي يإيب يليا 
صييارب ال ييهادأ أا يعرييأ يلييا الغائهييا رييا اييرف رييلدي اييدرات التصييدي  اإللكترونييي ابقييا 

  .ت. ت .ا. 61لنأ الرادأ 
ت كيدا لترية سرية البيانات فإا الر رق الإزائري قد أقر يقوبيات إزائيية فيي ري  كيأ 
ريا يقيوس برييازأ أو اف يا  أو اسيتعراأ بيانييات ان يا  توقييع الكترونيي روصيوف اياأ بييالغير 

 1 .ت.ت.ا 70الريادأ  .ت.ت.ا، ثس أقر يقوبات ااصة في  68وف  را تنأ يليي الرادأ 
البيانيييييات ات التصيييييدي  اإللكترونييييي اليييييوي ياييييأ بالتزاريييييي بالرفييييا  يليييييا سييييرية برييييلدي اييييدر

وتييول العقوبييات تييي السييإا رييا  والرعلورييات الرتعلقيية ب ييهادأ التصييدي  اإللكترونييية الررنوريية
دج أو بإريدا تياتيا  1.000.000دج اليا  200.000ثالثة أ هر الا سنتيا وبغرارية ريا 

 العقوبتيا فقا.
ي رييلدي اييدرات التصييدي  رييا إرييع البيانييات ال اصييية للرعنييي رنييع الر ييرق الإزائيير 

اال بالروافقة الصريرة رني، و أا يإرع فقا البيانات الةيرورية لرينح ورفي   يهادأ التصيدي  
يسيتعرأ تيول البيانيات لصيراو اإللكتروني وال يركا لرلدي ادرات التصيدي  اإللكترونيي أا 

 .أارا
قبيأ  2 .ت.ت.ا 44لكترونيي وفي  الريادأ يقع يليا ييات  ريلدي ايدرات التصيدي  اإل

رنح  هادأ التصدي  اإللكتروني أا يترق  را تكاريأ بيانيات اإلن يا  ريع بيانيات الترقي  ريا 
التوقيع، ثس بعيد وليم يرينح ريلدي ايدرات التصيدي  اإللكترونيي   يهادأ أو أكثير لكيأ  ياأ 

ويية فيإيب يليا ريلدي يقدس البا وولم بعد الترق  را صيفاتي الااصية، أريا ال يااأ الرعن

                                  
   .ت.ت ا. 70الرادأ  :زيد را التفاصيأ أن ررل  1
  .ت.ت.ا 44ان ر: الرادأ   2



 التوقيع االلكتروني كوسيلة إلثبات العقد اإللكتروني: الثانيالباب 
 

275 
 

اييييدرات التصييييدي  اإللكترونييييي أا يرييييتف  بسييييإأ يييييدوا فيييييي توييييية وصييييفة الررثييييأ القييييانوني  
 لل اأ الرعنوي الرستعرأ للتوقيع الرتعل  ب هادأ التصدي  اإللكترونية الروصوفة .

يلييييا ةييييرورأ أا يلتييييزس رييييلدي اييييدرات  47و  46و 45ثييييس بعييييد ولييييم نصييييت الرييييواد 
غا   هادأ التصدي  اإللكترونيية الروصيوفة وفي  رياالت رريددأ، وتيو التصدي  اإللكتروني بإل

 را سنعالإي بالتفصيأ في الربرر الثاني را توا الفصأ.
رييا نفييي  القييانوا ريييلدي اييدرات التصيييدي  اإللكترونييي أا يابييي   491ألزرييت الريييادأ 

ف السيلاة التعريفات الااصة بالادرات الررنورة وفقا لربيدأ تردييد التعريفية الرعتريدأ ريا اير 
االقتصييادية والتييي سييتن س الرقييا بروإييب التن يييس، وبالتييالي ال تكييوا لرييلدي اييدرات التصييدي  
اإللكترونيية الرريية فيي فيرو السيعر اليوي ييرال رناسيبا يليا ال يااأ الراصبية فيي الرصييوأ 
يلا توقييع الكترونيي، وتيو ريا يعتبير ررايية للروقيع اليوي يعتبير ارفيا ةيعيفا فيي يالقتيي ريع 

فييإا  502درات التصييدي  اإللكترونييي، ولتييوفير رراييية أكبيير للروقييع فإنييي وفقييا للرييادأ رييلدي ايي
أا ييييلدي ادراتيييي وفقيييا لربيييدأ ال يييفافية والتريييييز،  اإللكترونيييي  يليييا ريييلدي ايييدرات التصيييدي 

وتابيقا لهوا الربدأ ال ير  لي أا يرفو تقديس ادراتيي اال بسيبب وإييي، وبالتيالي فيإا الر يرق 
تبعد ربيييدأ سيييلااا اإلرادأ فيييي العالقييية القائرييية بييييا ريييلدي ايييدرات التصيييدي  الإزائيييري قيييد اسييي

 والروقع، وتوا كلي رراية للروقع را تعسف رلدي ادرات التصدي .

 : المسؤولية المدنية لمزود الخدماترابعال مطلبال
الر نيييا سيييابقا أا لريييزود الايييدرات التزاريييات يدييييدأ تقيييع يليييا ياتقيييي ويإيييب يلييييي أا 

أي ااالأ بها ترتب يليي القوانيا الرن رة للتوقيع اإللكتروني الرسيلولية الردنيية، يوفيها، وأا 
ورتا نستويب ن اس الرسلولية يند رزود الادرات يإب الرإوق الا القواييد العارية الرن رية 

                                  
  .ت.ت.ا. 49الرادأ  :أن ر  1

 . .ت.ت. ا 50الرادأ  أن ر: 2
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لهييوا الرإييياأ وتيييو ريييا سييينعالإي بالتفصييييأ فيييي الفيييرق الوأ، ثيييس بعيييد وليييم سييينتار  فيييي الفيييرق 
لية الردنيية لريزود الايدرات فيي  يأ قيوانيا التوقييع اإللكترونيي، وفيي الفيرق الثاني اليا الرسيلو 

 الاير سنتار  الا الرسلولية الردنية لرزود الادرات في الت ريع الإزائري.

 الفرع األول: القواعد العامة لمسؤولية مزود الخدمات 
صالبييا رييا  ينييدرا يرييار  رييزود الاييدرات ن يياااتي يلييا اقليييس الدوليية، قييد يلريي  أةييرارا

تكييييوا إسيييييرة بال ييييااأ سييييوا  كيييياا روقييييع أو ررسييييأ اليييييي أو اييييرف رعييييوأ يلييييا التوقيييييع 
 اإللكتروني، ويلا توا السا  تثور رسلولية رزود الادرات يا تول الةرار .

كرا أا قياس الرسلولية سوا  العقدية أو التقصيرية ليي أثيار رهرية يليا ن ياس الرسيلولية 
الاييراف ، و إيية الاايي  لقييياس رسييلولية أي اييرفدر ، ئأ التاليييةصييوأ رييا يتعليي  بالرسيياوبالا

رسيي لة ترديييد الرسييلولية أو رفةييها رييا الاييرف ، وأايييرا لتييي يركييا لهييا الراالبيية بييالتعويوا
 .1الوي أردر الةرر 

ولتوفير إو را الراا والثقية فيي رإياأ التوقييع اإللكترونيي نإيد أا رع يس الت يريعات 
  يلا رزود الادرات .قد رتبت الرسلولية الردنية 

اال أنيي وإيب التسيالأ ريوأ ريدا قييياس الرسيلولية الردنيية لريزود الايدرات ينيد ارتكابييي 
اا  يسبب ةررا ؟ فرا تي تول الرسلولية تأ تي تقصيرية ؟ أس يقدية ؟ وتيأ يكيوا ريزود 

نراوأ اإلإابيية يلييييي فييي تيييوا ؟ وتييو ريييا سييرإبييرا يليييا التعييويو فييي كيييأ الريياالتالاييدرات 
 .الفرق

 يركا أا تقوس رسلولية  رزود الادرات وف  الراالت التالية : 

 
                                  

1
 Commission Des  Nations Unies Pour Le Droit Commercial International, Promouvoir la confiance dans 

le commerce électronique: questions juridiques relatives à l’utilisation internationale des méthodes 

d’authentification et de signature électroniques ; publications des nations unies , Vienne, 2009, p. 87. 
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 المسؤولية العقدية لمزود الخدماتأوال: 
وفقيييييا للقواييييييد العارييييية فيييييإا الرسيييييلولية العقديييييية تقيييييوس كإيييييزا  لإلايييييالأ أريييييد الايييييرفيا 

أا ، و وس يقيد صيريح بييا اليدائا والريدياأا يقي ا،ببنود العقيد، وي يترا فيهيا  يرااالرتعاقديا 
ولقيياس الرسيلولية العقديية ، 1كوا الةيرر اليوي أصياب اليدائا قيد وقيع بسيبب ييدس تنفييو العقيدي

الةيرر والعالقية السيببية لرزود الايدرات يإيب أا تتيوافر أركياا تيول الرسيلولية وتيي الااي  و 
 بينهرا .

يترثييأ الاايي  العقييدي فييي يييدس تنفيييو رييزود الاييدرات اللتزاراتييي الرنصييوأ فييي العقييد 
اليوي بروإبيي يبييا  يروا رينح  يهادأ  "يقيد اال يترام "ي وبيا الروقع والرسرا ب  الربرس بين
و الادرات الرتعلقة بالتوقيع اإللكتروني وفقيا ل يروا رعينية ييتس االتفيا  يليهيا بييا  2التصدي 

 .3الارفيا رقابأ ربلغ را الراأ يترصأ يليي رزود الادرات االأ ردأ العقد 
، ريييينح رييييزود الاييييدرات للروقييييع  ييييهادأ ة للتعييييويوور الاايييي  العقييييدي الرلزرييييرييييا صيييي

 تصدي  الكترونية ااائة أو يدس الرفا  يلا سرية البيانات الردونة في  هادأ التصدي  .
صدي  تيأ تيو بيوأ ينايية أس تاال أني يثور التسالأ روأ ابيعة التزاس رقدس ادرات ال 

 ترقي  نتيإة ؟ 
، فيإا كياا ال ياأ الرليزس بإثبيات الااي ريا تيو لا اإلإابة يلا توا التسالأ تريدد 

التزاس رزود الادرات بوأ يناية فإا يب  اإلثبات يقع يلا الروقع أرا اوا كاا ترقيي  نتيإية 
 إلثبات ينتقأ الا رزود الادرات.فإا يب  ا

الادرات تيو التيزاس  لقد وقع إدأ فقهي كبير تول النقاة، فالبعو يرا أا التزاس رزود
يإييب يليييي أا يرقيي  نتيإيية رعينيية رتييا يكييوا التزارييي رنفييوا وتييو فييي تييول ، او بترقييي  نتيإيية

الرالة اصدار  هادأ رقرية رةرونها صيرة البيانيات اليواردأ فيهيا سيوا  ايتريد فيي وليم يليا 
                                  

 . 854أ ،الررإع الساب  يبد الرزا  السنهوري، 1
2
 J. Esnault ,op,.cit.,p43 

 . 506تارر رررد سليراا الدريااي ، الررإع الساب ، أ   3
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وتييي  ،1تررياتييي ال اصييية أو ثقتييي فييي الاييراف التييي أدلييت لييي بالرعلورييات يييا تييول ال ييهادأ
رإيوق  اليا الربيادئ العارية فيي اإلثبيات إلقارية اليدليأ رسلولية يا الفعأ ال اصي ويالب ال

 .2يلا رسلولية الرزود
، ويعنيي وليم 3وتنام اتإيال فقهيي أاير ييرا أا ريزود الايدرات رليزس ببيوأ العنايية فقيا

لعناييية الواإبيية وفقييا أا رييزود الاييدرات ال يتررييأ الرسييلولية العقدييية رتييا أثبييت أنييي قييد بييوأ ا
، وتييو رييا 4فييي تييول الراليية يييب  اثبييات اايي  رييزود الاييدرات، يتررييأ الروقييع لصييوأ رهنتييي

فييي  يي ا  2006لسيينة  1رييا القييانوا االترييادي رقييس  21/8تبنييال ر ييرق ارييارأ دبييي فييي الرييادأ 
أا يرار  يناية رعقولة لةراا دقة واكترياأ  "الرعارالت و التإارأ اإللكترونية التي تنأ : 

لرصييادقة اإللكترونييية أو ردرإيية فيهييا ايليية رييا يقدرييي رييا بيانييات إوترييية وات صييلة ب ييهادأ ا
، وبالتالي فإا رزود الايدرات رليزس بةيراا دقية الرعلوريات التيي يتةيرنها الرعارلية "سريانها 

اللتييييزاس ال ياييييرج يييييا كونييييي التييييزاس بوسيييييلة، وبالتييييالي فييييإا رسييييلولية رييييزود ااإللكترونييييية وتييييوا 
ينايييييية رعقولييييية لةيييييراا دقييييية  الايييييدرات ال تقيييييوس اال فيييييي رالييييية اثبيييييات اتراليييييي فيييييي ررارسييييية

 .5الرعلورات
لقد سار الر يرق السويسيري فيي نفي  تيوا االتإيال ريير رريأ الروقيع صيارب الرفتياح 
الاييياأ أا يثبيييت أا رقيييدس ايييدرات التصيييدي  قيييد اسيييتعرأ رفتاريييي الاييياأ دوا رةيييال ريييع 

 .6اثباتي في الوقت نفسي أني قد بوأ العناية الالزرة للرفا  يلا سرية رفتاري الااأ
فييإا رييزود الاييدرات رلييزس بترقييي  نتيإيية، وولييم ن ييرا لإلركانيييات التقنييية  يلييا العرييوس

الب رية والرادية الكبيرأ التي يرتلكها الرفروةية يلييي قانونيا، اةيافة اليا صيعوبة اثبيات ااي  
                                  

  .119أ  ،الررإع الساب  يبد الفتاح بيوري رإازي،  1
 . 81، الررإع الساب ، أ و رررد رةا أزرو  305يلي كرلوا، الررإع الساب ، أ   2
 . 182، الررإع الساب ، أ االد رصافا فهري  3
 . 508تارر رررد سليراا الدريااي ، الررإع الساب ، أ    4
  .215أ الررإع الساب ، ،زتيرأ كيسي 5
 . 97و 96أ  الررإع الساب  ، قنديأ، ،سعيد سيد  6
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رييزود الاييدرات بايتبييار أا تييوا الاييير تييو الييوي يييتركس فييي البنييية الترييية للرفيياتيح العاريية ، 
 عب را رهرة الروقع في اثبات الاا   .وتو را يص

، وبالتييالي درات  تقييع يلييا ياتقييي ترقييي  نتيإييةالييا القييوأ أا رييزود الاييلدي تييو رييا ييي
يإب يليي أا يقيس الدليأ ب ني قد وفا بإريع التزاراتي الرنصوأ يليها في العقد الربيرس بينيي 

 ع .وبيا الروق
رات تييوافر ركييا الةييرر النييات  يييا ي ييترا كييولم لقييياس الرسييلولية العقدييية لرييزود الاييد

اإلاييييالأ بتنفيييييو التييييزاس تعاقييييدي، وقييييد يكييييوا تييييوا الةييييرر بسييييبب يييييدس تنفيييييو رييييزود الاييييدرات 
اللتزاراتي كعيدس اصيدارل ل يهادأ التصيدي  اإللكترونيي،  أو لتي ارل فيي تنفييوتا رثيأ وليم تي ارل 

اييالف ل ييروا فييي اصييدار  ييهادأ التصييدي  اإللكترونييي، أو نفييوتا ب ييكأ رعيييب أو نيياقأ ر
 العقد كإصدارل ل هادأ تصدي  رعيبة أو فيها نقأ في البيانات .

يلييا العرييوس ال وإييود ليينأ قييانوني يرييدد يلييا وإييي الدقيية الفعيياأ الةييارأ، وبالتييالي 
 .1فهي رتروكة للسلاة التقديرية لقاةي الروةوق 

الرسيلولية  وأايرا فإني يإب أا تكوا تنام يالقة سببية بيا الاا  والةيرر لقيياس    
، فقيد تكيوا ناتإية ييا يواريأ أكونها را الرور التقنية الرعقيدالعقدية،  وتي صعبة اإلثبات ل

الرعلوريات والدوار رريا يتعيور رعيي تردييد العاريأ  بعيدأ وافية رردتا تركيب الإهزأ وتدااأ
 .2الفعاأ

 المسؤولية التقصيرية لمزود الخدماتثانيا:
 تن   تول الرسلولية في رياأ ريا اوا سيبب ريزود الايدرات ةيررا للغيير سيوا  الررسيأ 

ال لنيي ، يرتباياا بي ي يقيد ريع ريزود الايدراتكالتريا ال  رالييي أو الغيير رسيا النيية بايتبيا
 .الرالة ايراأ الرسلولية العقدية يركا في تول

                                  
 . 120الررإع الساب  ،أ  يبد الفتاح بيوري رإازي،   1
 . 184الرسلولية اإللكترونية الررإع الساب ، أ ، رررد رسيا رنصور   2
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الغييير ببييوأ ينايييية أو  وبالتييالي فييإا ريييزود الاييدرات صييير رليييزس اتإييال الررسييأ الييييي أو
، فهيييو رليييزس اال فيييي رالييية وإيييود يالقييية تعاقديييية ترقيييي  نتيإييية، او أا تيييوا الرعييييار ال يابييي 

بيالتعويو يييا الةييرر الالريي  بالررسييأ اليييي أو الغيير بغييو الن يير يييا نييوق التزاراتييي اتإييال 
 الرتعاقد رعي.

أييييا كييياا  كييأ فعيييأ "التيييي تييينأ :  .س.ج 124أ نتيإيية ليييولم فإنيييي يإيييب تابييي  الرييياد
، 1"يرتكبييي ال يياأ باائييي، ويسييبب ةييررا للغييير يلييزس رييا كيياا سييببا فييي ردوثييي بييالتعويو 

ار يياس يركيس نالر  را االأ تول الرادأ أا الر رق الإزائيري قيد وةيع رعييار الااي   كرعيي
 الراايييئووفقيييا لهيييوا الرعييييار فيييإا كيييأ ااييي  يسيييبب ةيييررا للغيييير يليييزس الرسييلولية التقصييييرية، 

 بالتعويو.
ر أا اثبييات اايي  رييزود الاييدرات يعتبيير رييا الرييور الصييعبة إييدا لا الررسييأ اليييي صيي

ال يسييتايع الييداوأ الييا البنييية الترتييية لرييزود الاييدرات وبالتييالي ال يسييتايع اثبييات الاايي  لييوا 
 .  2فإني في صالب الرياا يتس اللإو  الا الابرأ القةائية

التقصيييرية اوا أثبييت أا رصييدر  كرييا يسييتايع رييزود الاييدرات أا ينفييي ينييي الرسييلولية
ورثاأ ولم ييدس اتاياو  3، بأ تو راإع لعوارأ اارإة يا ارادتيرايا اائيالةرر لي  ناإ

الررسأ اليي االرتيااات الالزرة ينيد اسيتاداري ل يهادأ التصيدي  أو ييدس التزاريي بريدود تيول 
هادأ قد انتهيا العريأ أا يعلس برسب الرإرا العادي ل رور ب ا ال ال هادأ  أو كاا بإركاني 

أو  ، ، أو أا ايترياد ريزود ادرية ال يهادات قيد تيس الغياللأو تس تعلي  العريأ بهيا بها أو ألغيت
سييبب أإنبييي ال يييد لييي  ، أو أا الةييرر ن يي  يييا4 أثبييت ب نييي لييس يقتييرف أي اايي  أو اتريياأ

                                  
 .را القانوا الردني الرصري  163را القانوا الردني الفرنسي و الرادأ 1382ابلها الرادأ تق  1

2
 J. Esnault ,op.cit.,p.47. 

 . 512تارر رررد سليراا الدريااي ، الررإع الساب ، أ .   3
 .را التعليرة الوروبية  c .فقرأ 6الرادأ  4
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ورعقولية ، أو أا الارف الرةرور قد أاأ بالتزاس إوتري وتيو أا يتايو اايوات رناسيبة 1فيي
للت كيييد ريييا صيييرة البيانيييات اليييواردأ فيييي ال يييهادأ وأا تكيييوا تيييول البيانيييات قيييد وفرتيييا ليييي ريييزود 

 .2الادرات
بعدرا رأينا القوايد العارة الرن رة للرسلولية الردنية لرزود الادرات ير  لنيا التسيالأ 

ات برفهيوس أاير تيأ ن ريت الت يريعتأ تنيام قواييد قانونيية ااصية ن ريت تيول الرسيلولية؟  
 رسلولية الردنية لرزود الادرات ؟الرتعلقة بالتوقيع اإللكتروني ال

  القواعد الخاصة بمسؤولية مزود الخدمات :الفرع الثاني
سيينعال  فيييي تيييوا الفيييرق بالتفصييييأ الرسييلولية الردنيييية فيييي الت يييريعات الدوليييية والوانيييية 

 اتبايا : 

 ألوروبية وفرنسا ت في التعليمة االمسؤولية المدنية لمزود الخدماأوال: 
أركياس رسيلولية ريزود الايدرات،  99/  39ريا التعليرية الوروبيية رقيس  6تين س الريادأ 

وتعتبييييرل رسييييلوال فييييي رواإهيييية كييييأ  يييياأ أولييييا ثقتييييي فييييي التوقيييييع اإللكترونييييي أو ال ييييهادات 
 الرعتردأ يني، وااصة فيرا ي تي :

ارتبييييياا التوقييييييع  ،ال يييييهادأ، ووليييييم فيييييي تييييياريخ تسيييييليرها صيييييرة البيانيييييات اليييييواردأ فيييييي
اإللكترونييي ب يياأ صيياربي، وولييم فييي الريياالت التييي يسييتادس فيهييا رفتارييا رزدوإييا للتوقيييع، 

 اصفاأ تسإيأ ون ر القرار الرتعل  بوقف  هادأ .، ترتف  الهيئة الر رفة بإردا نسايو 
تقيييس تييول الرييادأ قرينيية بسييياة يركييا لرييزود الاييدرات أا يثبييت يكسييها بإقاريية الييدليأ 

، ويركا درو تيول الرسيلولية بإثبيات أا الةيرر اليا فعيأ الايرف 3لس يرتكب اا  يلا أني
 .1الار أو لسبب أإنبي 

                                  
  را قانوا الرعارالت والتإارأ اإللكترونية في ارارأ دبي.  5فقرأ  25الرادأ   1

  .221يبد الفتاح بيوري رإازي، الررإع الساب  ،أ  2
 . 277و  276أ  اليا  ناصيف ، الررإع الساب ،   3
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يالريي  أا التعليريية الوروبييية قييد قصيير رسييئولية رييزود الاييدرات فييي  ييهادأ التصييدي  
الرسيييتوفية لرإرويييية ريييا ال يييروا القانونيييية والتقنيييية، أريييا  يييهادأ التصيييدي   Qualifiéالرلتلييية 
رييييا التعليريييية  6أو صييييير الرلتليييية ال تاةييييع لتن يييييس الرسييييلولية الييييواردأ فييييي الرييييادأ  البسييييياة

 الوروبية .
  كريا  يإيوز تردييد رسيلولية ريزود الايدرات كريا ليو وةيع  يرواا وريدودا السيتعراأ

أو ريييدد الربليييغ الريييالي اليييوي يركيييا ريييا االليييي اسيييتعراأ ال يييهادأ، ب يييرا أا تكيييوا  ال يييهادأ
رسيئوال ييا االسيتعراأ  وبالتالي ال يكوا ريزود الايدرات، نية ريسورأوسيلة تقواةرة ودقيقة ب

 التعسفي والرتإاوز للردود تول ال هادأ.
يليييا اليييرصس ريييا الايييابع اليييدولي للتعليرييية الوروبيييية اال أنيييي ليييس تريييدد القيييانوا الواإيييب 
 التابييي  فييي ريياأ التنييازق بيييا القييوانيا فييي رسيي لة رسييلولية رييزود الاييدرات، بييأ وةييعت ربييدأ

 . 2يارا وتو اةوق رزود الادرات لقانوا الدولة في رإاأ الرسلولية
والرتعلييييي  بيييييالتوقيع  2000ريييييار   13فيييييي فرنسيييييا نإيييييد أا القيييييانوا الصيييييادر بتييييياريخ 

ليس يةييع ن اريا ااصييا برسييلولية  2001رييار   30تابيقيي الصييادر فيي اإللكترونيي وررسييوس 
يركيا فيي تيول الرالية تابيي  القواييد ، وب تيوا القيانوارزود الايدرات وتيو ريا ي يكأ أريد ييي
 .5را القانوا الردني  13824و  11473الرادأالعارة للرسلولية الرنصوأ يليها في 

اال انييي تإيياوز تييوا اليينقأ رييا اييالأ اقييرارل لرسييلولية رييزود الاييدرات فييي القييانوا رقييس 
بير ب  ا الثقة في االقتصاد الرقري، ريير تعت 2004إواا  21الصادر في  2004 – 575

                                                                                                        
 . 348سرير يبد العزيز الإراأ، الررإع الساب ، أ   1

2
 E.A Caprioli, op.cit., p.193. 

3 Art 1146 : "Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir 

son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire 

ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure 

peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante" 
4 Art 1382 :" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 

duquel il est arrivé à le réparer." 
5 J/ Esnault ,op,.cit.,p. 42 
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الرسيييلولية رفترةييية لريييزود الايييدرات ييييا الةيييرار التيييي تلرييي  بيييالغير إيييرا  التعوييييأ يليييا 
 ييهادات التصييدي  التييي يصييدرتا، كرييا أإيياز تقييييد الرسييلولية وفقييا لرييا سييارت يليييي التعليريية 

 .1الوروبية
رإيييرد قرينييية ا ، اال أا وليييم يبقييييقيييع ييييب  اثبيييات الااييي  يليييا الرةيييروربالتيييالي ال 

وا ريييا قيييدس اليييدليأ يليييا أنيييي ليييس يهريييأ وليييس اا لريييزود الايييدرات أا يثبيييت يكسيييها، بسيييياة يركييي
 يرتكب اا  في أدا  رهرتي .

فيي رالية  يهادأ  اريا تيوا القيانو  1فقيرأ  33تقوس رسلولية رزود الادرات وفقيا للريادأ 
، بريييير يكيييوا ريييزود الايييدرات رسيييئوال ييييا الةيييرار الواقعييية للغيييير اليييويا التصيييدي  الرلتلييية

يييدس رعينيية، وتييي ادأ التصييدي  الرلتليية وولييم وفقييا لريياالت ا ب ييكأ رعقييوأ يلييا  ييهايترييدو 
ييييدس اكترييياأ البيانيييات الرالوبييية  اردأ فيييي ال يييهادأ فيييي تييياريخ صيييدورتا،صيييرة الرعلوريييات اليييو 

ليس ييلد اصيدار ال يهادأ اليا الترقي  ريا أا صيارب التوقييع  اليتبار  هادأ التصيدي  رلتلية،
لييس يإييري رقييدس الادريية ، ح العيياس فييي تييول ال ييهادأار للرفتيينييا كيياا يرييوز الرفتيياح الايياأ الر

 يند االقتةا  تسإيال إللغا  ال هادأ و لت تول الرعلورات ترت تصرف الغير.
رييا نفيي  القييانوا، اوا رييا نييأ  2 2فقييرأ  33يركييا تقييييد تييول الرسييلولية ابقييا للرييادأ 

، وبالتييالي ال سييتعراأ ال ييهادأالروقييع الييا رييدود ارييزود الاييدرات فييي العقييد الربييرس بينييي وبيييا 
، ل ييهادأ رييا اييرف الروقييعيكييوا رييزود الاييدرات رسييئوال يييا أي تإيياوز فييي اسييتعراأ تييول ا

نعكاسيييا وتابيقيييا اا الثقييية فيييي االقتصييياد الرقريييي كييياا ريييا قيييانو  33يتةيييح لنيييا إلييييا أا الريييادأ 
 ررفيا لرا إا ت بي التعليرة الوروبية الرتعلقة برسئولية رزود الادرات .

                                  
 .519الدريااي ، الررإع الساب ، أ تارر رررد سليراا   1 

2
 Voir : Art 33/2 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique . 



 التوقيع االلكتروني كوسيلة إلثبات العقد اإللكتروني: الثانيالباب 
 

284 
 

ركيييا لريييزود الايييدرات أا يسيييتبعد رسيييلوليتي ينيييدرا يثبيييت أا الرسيييتعرأ قيييد اسيييتادس وي
 هادأ التصيدي  ب يكأ يتإياوز الريدود الرقيررأ السيتعرالها أو أا قيرية التبيادأ التيي اسيتعرلت 

 .  1فيها ال هادأ  قد تإاوزت الردود الرنصوأ يليها
سييينتار  بالتفصييييأ : عربيوووة فوووي التشوووريعات ال المسوووؤولية المدنيوووة لموووزود الخووودماتثانيووا: 

رييارأ  رصيير و لرييزود الاييدرات فييي )الرسييلولية العقدييية والتقصيييرية(للرسييلولية الردنية تييون  وا 
 .دبي 

يالري  يليا الر يرق الرصيري أا فوي مصور:  المسؤولية المدنية لمزود الخودمات-1
لرا يهتس كثيرا بهوا الروةوق يلا الرصس را أترية، فقيانوا التوقييع اإللكترونيي الرصيري رقيس 

ليس ي ير ااالقيا اليا الرسيلولية الردنيية لريزود الايدرات، ثيس بعيد وليم تاير   2004لسنة  15
، ريير  ت يير 2005سنة اليها ب كأ ةرني في الالئرة التنفيوية لقانوا التوقيع اإللكتروني ل

رنييي يلييا أا االييب التييرايأ يلتييزس بتقييديس الةييرانات والت رينييات التييي يريييددتا   14الرييادأ 
رإليي  ادارأ الهيئيية فييي ريياأ انهييا  التييرايأ أو لتغاييية أي ااييالأ بواإباتييي التييي تقييع يلييا 

 ياتقي .
قييد  نإيد رييثال الر يرق التونسييي  فووي تووون:: المسوؤولية المدنيووة لمووزود الخوودمات -2

دالت والتإيييارأ اإللكترونيييية ريييا القيييانوا الرتعلييي  بالربيييا 22أقييير بهيييول الرسيييلولية فيييي الفصيييأ 
يكوا رزود ادرات الرصادقة االلكترونية رسئوأ يا كأ ةرر رصأ لكيأ  ياأ  " :بقولي

          رييا تييوا القييانوا . 18رسييا نييية فييي الةييرانات الرنصييوأ يليهييا بالفصييأ  وثيي  يييا
نتيإية  لرصيادقة االلكترونيية رسيئوال ييا الةيرر الراصيأ لكيأ  ياأويكوا رزود ايدرات ا 

      رييييييييييييا تييييييييييييوا القييييييييييييانوا. 20و  19يييييييييييييدس تعلييييييييييييي  أو الغييييييييييييا   ييييييييييييهادأ ابقييييييييييييا للفصييييييييييييليا 

                                  
1
 C.F SCHUHL,op.cit , p.620 et C.ROUAINIA, La numérisation de la justice en France "Aspects et 

preuves électroniques",Edition baghdadi,p.88. 
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ارتييراس  وال يكييوا رييزود اييدرات الرصييادقة االلكترونييية رسييئوال يييا الةييرر النييات  يييا يييدس 
 ."  لكتروني .صارب ال هادأ ل روا استعرالها أو  روا اردار ارةائي اال

را االأ تول الرادأ يتةح لنا أا رزود الادرات تقيع يلييي الرسيلولية الردنيية برإيرد 
، فيإا كياا تيوا 1ريا تيوا القيانوا 18وقوق الةرر لي  اأ بسبب اااللي لركياس الفصيأ 

، أريا اوا كياا الغيير فييتس ايرياأ الرسيلولية ع يتس ايراأ الرسلولية التعاقديةال اأ تو الروق
 التقصيرية، رع ةرورأ توافر رسا النية يند ال اأ الرةرور .

الرقصييييود برسييييا النييييية فييييي تييييول الرييييادأ أا يكييييوا الرةييييرور صييييير يييييالس أو لييييس يكييييا 
، فييإا كيياا أا رييزود الاييدرات قييد ألريي  ةييررا بيييباسييتاايتي أا يعلييس وفيي  ال ييروف العادييية 

رونيييييي التيييييي أصيييييدرتا ريييييزود ييييييالس أو باسيييييتاايتي أا يعليييييس ريييييثال أا  يييييهادأ التصيييييدي  اإللكت
 يسقا رقي في الراالبة بالتعويو .الادرات رلغاأ أو رعلقة التنفيو 

، الراليية سيلولية الردنييية فيي رييالتياكريا يركييا لريزود الاييدرات أا  يعفيي نفسييي رييا الر
يييدس ارتييراس الروقييع ، والراليية الثانييية اس صييارب ال ييهادأ ل ييروا اسييتعرالهاارتيير  يييدسالولييا 

   ةائي االلكتروني. روا اردار ار
ريا   4/ 24تابيقيا لركياس الريادأ : إمارة دبيالمسؤولية المدنية لمزود الخدمات -3

فييإا رييزود الاييدرات يكييوا رسييئوال بصييفة ياريية يييا  2قييانوا الرعييارالت  والتإييارأ اإللكترونييية
 ، وفقا للراالت التالية : صرة ال هادأ أو لوإود ييب فيها الةرار الالرقة بسبب يدس

   .كأ ارف تعاقد رع رزود ادرات التصدي  روأ تقديس ال هادأ -
 أي  يياأ ايترييد بصييورأ رعقوليية يلييا ال ييهادأ التييي أصيييدرتا رييزود اييدرات -

  التصدي . 

                                  
 را قانوا الرتعل  بالربادالت والتإارأ اإللكترونية التزارات رزود الادرات.  18يردد الفصأ   1
 .را قانوا الرعارالت  والتإارأ اإللكترونية لرارأ دبي   4/ 24أن ر: الرادأ   2
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اال أنييي وفييي الفقييرأ الاارسيية رييا نفيي  الرييادأ رييدد ريياالت يييدس رسييلولية تييوا الرييزود 
 وتي:

ي تإيال أي  ياأ وي صيلة، أدرج في ال هادأ بياناي يقييد نايا  وريدا رسيئوليت اوا -
    القيد.  وردا ولم

سيبب أإنبيي  اوا اثبيت ب نيي ليس يقتيرف أي ااي  أو اترياأ، أو أا الةيرر ن ي  ييا -
  ال يد لي فيي.

في التشريع وصاحب شهادة التصديق اإللكتروني الفرع الثالث: مسؤولية مزود الخدمات 
 الجزائري

ريزود الايدرات و رسيلولية صيارب  لقد أوليا الر يرق الإزائيري أتريية كبيرا لرسيلولية
ال ييهادأ واصصييها لهييا القسييس الثيياني رييا قييانوا التوقيييع والتصييدي  اإللكترونييي والرعنييوا ب 
"رسلولية رلدي ادرات التصدي  اإللكتروني وصارب  يهادأ التصيدي  اإللكترونيي "، ويليا 

التصييدي   تييوا السييا  سيينعال  أوال رسييلولية رييزود الاييدرات وثانيييا رسييلولية صييارب  ييهادأ
 اإللكتروني .

 مسؤولية مزود خدمات التصديق اإللكتروني  :أوال
والرعنيوا ب  ة في الفرق الوأ را القسس الثانيلقد ن س الر رق الإزائري تول الرسلولي

 ."1"واإبات رلدي ادرات التصدي  اإللكتروني ورسلوليتي
اييدرات التصييدي  وةييع الر ييرق الإزائييري ربييدأ يارييا فييي تييوا الرإيياأ وتييي أا رييلدي 

يتررأ الرسلولية  اوا أصدر  هادأ تصيدي  روصيوفة وسيببت ةيررا بي ي  ياأ ابيعيي أو 
رعنييوي أيترييد يلييا تييول ال ييهادأ، وبرفهييوس الراالفيية اوا رييا أصييدر رييلدي اييدرات التصييدي  
اإللكتروني  هادأ تصدي  يادية وصير روصوفة فإني ال تاب  يلييي أركياس تيوا القيانوا، وتيو 

                                  
  .ت.ت.ا.  60الا الرادأ  53را الرادأ را الرواد  1
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 .ت.ت .ا بقوليييي :"يكيييوا ريييلدي ايييدرات التصيييدي   53/1ي صيييرارة الريييادأ ريييا تييينأ يليييي
اإللكتروني الوي سلس  هادأ تصدي  الكتروني روصوفة رسيلوال ييا الةيرر اليوي يلري  بي ي 

 تيئة أو  اأ ابيعي أو رعنوي ايترد يلا  هادأ التصدي  اإللكتروني ..."
دد بدقييية رييياالت رسيييلولية ليييس يكتيييف الر يييرق الإزائيييري بوةيييع تيييوا الربيييدأ العييياس بيييأ رييي

ريييلدي ايييدرات التصيييدي  اإللكترونيييي ينيييد اصيييدارل ل يييهادأ تصيييدي  الكترونيييية روصيييوفة فيييي 
 را قانوا التوقيع والتصدي  اإللكترونييا الإزائري ، وتول الراالت كالتالي: 53الرادأ 

يكيييوا ريييلدي ايييدرات التصيييدي  اإللكترونيييي رسيييلوال ييييا صيييرة إرييييع الرعلوريييات  -
هادأ التصدي  اإللكتروني الروصوفة في التياريخ اليوي رنريت فييي، ووإيود إرييع الواردأ في  

 .1البيانات التي يإب أا تكوا في  هادأ التصدي  اإللكتروني الروصوفة 
يإيييب يليييا ريييزود الايييدرات أا يت كيييد ينيييد رنريييي  يييهادأ التصيييدي  اإللكترونيييي أا  -

ن يا  التوقييع وأا تكيوا رتوافقية اتول ال هادأ يروز يلا كأ بيانيات الروقع الرردد تويتي في 
 .رع بيانات الترق  را التوقيع الرقدرة و /أو الررددأ في  هادأ التصدي  اإللكتروني 

يإييب الت كييد رييا اركانييية اسييتعراأ بيانييات ان ييا  التوقيييع اإللكترونييي، والترقيي  رنييي  -
 . 2بصفة رتكارلة

ريييا تيييوا القيييانوا رنريييت لريييلدي ايييدرات التصيييدي   53الريييادأ فيييي الفقيييرأ الاييييرأ ريييا 
الريي  فييي أا يثبييت أنييي لييس يرتكييب أي اتريياأ وبالتييالي تسييقا رسييلولية فييي تييوا الرإيياأ وولييم 
بقوليي :" اال فيي رالية ريا اوا قيدس ريلدي اييدرات التصيدي  اإللكترونيي ريا يثبيت أنيي ليس يرتكييب 

 أي اتراأ".

                                  
الواردأ في  هادأ التصدي  اإللكتروني الروصوفة في التاريخ الوي رنرت فيي، صرة إريع الرعلورات  -1لها :"...بقو 53/1نصت يليي الرادأ   1 

  ال هادأ  " ووإود إريع البيانات  الواإب توافرتا في  هادأ التصدي  اإللكتروني الروصوفة ةرا تول
كتروني لترديد تويتي في  هادأ التصدي  اإلالت كد يند رنح  هادأ التصدي  اإللكتروني، أا الروقع الوي تس  -2:" 3و 2فقرأ  53 نصت الرادأ   2

 التصدي  اإللكتروني.الروصوفة، يروز كأ بيانات ان ا  التوقيع الروافقة لبيانات الترق  را التوقيع الرقدرة و/ أو الررددأ في  هادأ 
 الت كد را اركانية استعراأ بيانات ان ا  التوقيع، والترق  رني بصفة رتكارلة. " -3
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يليييا اصيييدار  يييهادأ التصيييدي  اإللكترونيييي  ال تقتصييير فقيييا رسيييلولية ريييلدي الايييدرات
الروصييييوفة بييييأ تتإاوزتييييا الييييا أنييييي يتررييييأ الرسييييلولية فييييي ريييياأ رييييا اوا سييييلس  ييييهادأ تصييييدي  
الكترونييي روصييوفة رلغيياأ وايترييدت يليهييا أي تيئيية أو  يياأ ابيعييي، اال انييي يركييا لرييلدي 

 .  1وا الرإاأادرات التصدي  اإللكتروني أا يثبت يك  ولم ب ني لس يرتكب أي اتراأ في ت
 .ت.ت ا ريييلدي ايييدرات التصيييدي  ريييا  55لقيييد أيفيييا الر يييرق الإزائيييري فيييي الريييادأ 

الرسيييلولية فيييي رييياأ اوا ريييا أ يييار فيييي  يييهادأ التصيييدي  اإللكترونيييية الروصيييوفة اليييا الريييدود 
الرفروةيية يلييا اسييتعرالها، ولكييا ب ييرا أا تكييوا تييول اإل ييارأ واةييرة ورفهوريية رييا اييرف 

أ الواةيرة أا تكتيب ريثال ريدود اسيتعراأ تيول ال يهادأ بايا رايالف الغير، والرقصود اإل يار 
لبقية البيانات الروكورأ في ال هادأ، أرا الرقصود برصالح رفهورة تي أا يكتيب تيوا ال يرا 

 بلغة يتقنها الغير كاللغة العربية رثال أو الفرنسية أو أي لغة أارا يتقنها الغير .
فييي نفسييي رييا الرسييلولية فييي راليية رييا اوا يركييا كييولم لرييلدي اييدرات التصييدي  أا يع

أ ييار فييي  ييهادأ التصييدي  اإللكترونييية الروصييوفة الييا الرييد القصييا لقيريية الرعييارالت التييي 
يركيا أا تسييتعرأ فيهيا تييول ال ييهادأ، ريع ةييرورأ كتابيية تيوا البييياا ب ييكأ واةيح ورفهييوس رييا 

 . 2ارف الغير
ال يكيوا رسيلوال ييا الةيرر زيادأ يلا ولم فإا رلدي ادرات التصيدي  اإللكترونيي 

النيييات  ييييا ييييدس ارتيييراس صيييارب  يييهادأ التصيييدي  اإللكترونيييية الروصيييوفة ل يييروا اسيييتعراأ 
 . 3بيانات ان ا  التوقيع اإللكتروني

 
                                  

 .ت.ت .ا :"يكوا رلدي ادرات التصدي  اإللكتروني الوي سلس  هادأ تصدي  الكتروني روصوفة، رسلوال يا الةرر  54نصت يليي الرادأ   1
إللكتروني تول، والوي يلر  ب ي تيئة أو  اأ ابيعي أو رعنوي ايتردوا يلا تلم ال هادأ اال اوا قدس النات  يا يدس الغا   هادأ التصدي  ا

 رلدي ادرات التصدي  اإللكتروني را يثبت أني لس يرتكب أي اتراأ".
  .ت.ت.ا. 56وتو را تنأ يليي صرارة الرادأ   2
يا الةرر النات  يا يدس ارتراس صارب  هادأ  رسئوالي  اإللكتروني  .ت.ت .ا :"ال يكوا رلدي ادرات التصد 57نصت يليي الرادأ   3

 . التصدي  اإللكتروني الروصوفة ل روا استعراأ بيانات ان ا  التوقيع اإللكتروني"
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 : مسئولية صاحب شهادة التصديق اإللكتروني ثانيا
لقيييد ريييدد الر يييرق الإزائيييري رسيييلولية صيييارب  يييهادأ التصيييدي  اإللكترونيييي فيييي الفيييرق 

فييييي  "ني ريييا القسييييس الثييياني الرعنييييوا ب "رسيييلولية صييييارب  يييهادأ التصييييدي  اإللكترونييييالثيييا
 را قانوا التوقيع و التصدي  اإللكترونييا . 62و  61الرادتيا 

ربييدأ يارييا وتييو رسييلولية  61لقييد أقيير الر ييرق الإزائييري فييي الفقييرأ الولييا رييا الرييادأ 
ا  التوقييييع فيييور التوقييييع يليهيييا  صيييارب  يييهادأ التصيييدي  اإللكترونيييي يليييا سيييرية بيانيييات ان ييي

ووليم بقوليي :"يعتبير صيارب  يهادأ التصيدي  اإللكترونيي فيور التوقييع يليهيا الرسيلوأ الوريييد 
يلييا سييرية بيانييات ان ييا  التوقيييع"، وفييي راليية رييا اوا  ييم صييارب ال ييهادأ فييي يييدس الرفييا  

رنة فييي  ييهادأ يلييا سييرية البيانييات أو أصييبرت تييول البيانييات صييير راابقيية للرعلورييات الرتةيي
 التصدي  يليي في تول الرالة أا ياالب رلدي ادرات التصدي  بإلغائها. 

ينييييد انتهييييا  صييييالرية ال ييييهادأ ال يإييييوز لصيييياربها أا يعيييييد اسييييتعراأ بيانييييات ان ييييا  
 62التوقييييع ريييا أإيييأ ان يييا  توقييييع الكترونيييي إدييييد ينيييد ريييلدي ايييدرات أاييير، ووفييي  الريييادأ 

لتصدي  اإللكتروني أا يستعرأ تيول ال يهادأ لصيراو ال يإوز لصارب  هادأ ا 1 .ت.ت.ا
صيييير التيييي رنريييت ليييي ريييا أإلهيييا، كييي ا ييييوكر فيييي  يييهادأ التصيييدي  اإللكترونيييي أا اسيييتعرالها 
يكييوا فقييا فييي الرعييارالت التإارييية ولكييا صييارب ال ييهادأ يسييتعرلها فييي الرعييارالت الردنييية 

 .تترتب يليي الرسلولية الردنيةدأ ففي تول الرالة اوا را وقع ةرر للغير فإا صارب ال ها

 

 

                                  
 صير  أارا لصراو  ال هادأ  تول  استعراأ  لروصوفةا اإللكتروني التصدي   هادأ لصارب يإوز ال  .ت.ت.ا يلا را يلي: " 62تنأ الرادأ  1

 " أإلها  را  رنرت  التي  تلم 
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 المبحث الثاني: شهادة التصديق اإللكتروني 
تعتبر  هادأ التصدي  وثيقة  اصية ررتباة ب اأ الروقع دوا سوال ريير ايتبير  

بعو الفقي أا تول ال هادأ تعتبر بااقة توية الكترونيية وليولم يإيب أا ترتيوي تيول ال يهادأ 
 يلا بعو الرعلورات وتو را سنتعرو اليي بالتفصيأ في الرالب الوأ.

ة كبيييرأ فييي اإلثبييات ولييولم وإييب تعلييي  كرييا أا  ييهادأ التصييدي  اإللكترونييي لهييا رإييي
ابع اليدولي ، ريع ةيرورأ ايتيراف الت يريعات بالايا أو الغائهيا برإيرد وإيود  يم فيهياالعرأ بهي

 لها )الرالب الثاني(.

 المطلب األول: محتويات شهادة التصديق اإللكتروني 
الساسيية بداية يإب يلينا أا نعايي رفهوريا دقيقيا ل يهادأ التصيدي  بايتبارتيا الركييزأ 

، ثس سنتار  في الفيرق الثياني اليا ررتوييات تروني )الفرق الوأ(التي يقوس يليها التوقيع اإللك
أايرا سوف نردد يناصير تيول ال يهادأ وفي  و  ة )الفرق الثاني(،تول ال هادأ في الدوأ العربي

 (.ثالرلوروبية وفرنسا )الفرق الأركاس التعليرة ا

 اإللكتروني تصديقفرع األول: تعريف شهادة الال
رييييزود الاييييدرات   ييييهادات التصييييدي  اإللكترونييييي تييييي يبييييارأ يييييا  ييييهادات يصييييدرتا

، تبيييا فيييي أا التوقيييع اإللكترونييي صييريح ورنسييوب للروقييع دوا سييوال، الرييراأ أو الرعترييد
 .1ورستوفي لل روا القانونية بايتبارل دليأ اثبات يعوأ يليي

تصييدرتا إهييات التوثييي  الرييراأ لهييا رييا ال ييهادات التييي  "وتنييام رييا يرفهييا ب نهييا :
وف لكافيييية ال ييييروا تقبييييأ الإهييييات الرسييييئولة فييييي الدوليييية لت ييييهد بيييي ا التوقيييييع اإللكترونييييي رسيييي

                                  
 . 585و اار  كريأ، الررإع الساب  ، أ  551تارر سليراا الدريااي ، الررإع الساب ، أ   1
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ون را لترية  يهادأ ، 1"القانونية الالزرة لاليتراد يليي وب ني صريح وينسب الا را أصدرل 
يرنرهييا الغييير ويكييوا رييرا التصييدي  نإييد أا الييبعو ي ييبهها ببااقيية الهوييية اإللكترونييية التييي 

 . 2وريادي
نريووإي لقد اتترت رع س القوانيا بإياا  تعرييف لهيا فنإيد ريثال قيانوا الونيسيتراأ ال

 هادأ تعنيي رسيالة بيانيات أو سيإال أاير يلكيداا االرتبياا بييا "/ ب:  2قد يرفها في الرادأ 
فقييا يلييا الغييرو رييا  ، نالريي  يلييا تييوا التعريييف ب نييي ركييز"الروقييع وبيانييات ان ييا  التوقيييع 

 الروقع وبيانات ان ا  التوقيع .  هادأ التصدي  وتي وإود صلة بيا
أرا التعليرة الوروبية ب  ا التوقيعيات اإللكترونيية فعرفيت فيي البدايية  يهادأ التصيدي  

كييييأ  ييييهادأ الكترونييييية أو اقييييرار الكترونييييي يييييربا الرعلورييييات  "ب نهييييا:   9/ 2بروإييييب الرييييادأ 
، ثييس   "د رييا توقيييع  يياأ رييا ب يياأ رعيييا كرييا تلكييد توييية تييوا ال يياأ الرتعلقيية بالت كيي

 يييهادأ  "ريييا نفييي  الريييادأ بقولهيييا :  3يرفيييت بعيييد وليييم  يييهادأ التصيييدي  الرلتلييية فيييي الفقيييرأ 
والتي ترنح يا اري  ريزود  1 تي  هادأ رستوفية لرتالبات الرلر  رقس "التصدي  الرلتلة 

نالريييي  أا التعليريييية "،  2فييييي الرلريييي  رقييييس  اييييدرات التصييييدي  رسييييتوفي لرتالبييييات الررييييددأ
 ةالوروبيييية راوليييت ايايييا  تعرييييف يييياس ل يييهادأ التصيييدي  اإللكترونيييية ب نهيييا  يييهادأ الكترونيييي

تييدفها الساسييي تييو الت كييد رييا وإييود رابييا بيييا الروقييع و التوقيييع اإللكترونييي و ترييدد توييية 
 الروقع .

رليية فييي اإلثبييات، فقييد وةييعت لهييا أرييا  ييهادأ التصييدي  الرلتليية والتييي لهييا الرإييية الكا
التعليرييية الوروبيييية رإرويييية ريييا ال يييروا رتيييا تكتسيييب تيييول الصيييفة ، وقيييد أراليييت فيييي وليييم 

، أرييا ادأ التصييدي  اإللكترونييي الرلتليية الييوي يرييدد ب ييكأ دقييي  ررتويييات  ييه 1للرلريي  رقييس 
ريزود الايدرات وافرتيا فيي را التعليرة الوروبيية فقيد أوةيح ال يروا الواإيب ت 2الرلر  رقس 

                                  
 639، الررإع الساب  ،أكارراا الصالري  1

2
 B. CHANIKIRE, op.cit, p .82. 
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، وتييي يبييارأ يييا  يييهادأ فييي  ييكأ الكترونييي تثبييت العالقييية رييا بيييا رعايييات رراقبييية الرلتييأ
 .1التوقيع والروقع

، 2كرييييا تعتبيييير ال ييييهادأ وفيييي  الت ييييريع اللريييياني الييييرابا الرييييادي بيييييا الروقييييع والتوقيييييع
ال اوا كيياا تييوا فالتعليريية الوروبييية رييثال ال تقيير بالرسيياواأ بيييا التوقيييع الااييي واإللكترونييي ا

والتيييي يإيييب أا تتيييوفر فيهيييا  بعيييو الرعلوريييات رتيييا  ،3الايييير ررتكيييزا يليييا  يييهادأ رعتريييدأ
 تكتسب تول الصفة.

لقد سار الر رق الفرنسي في نف  نه  التعليرية الوروبيية فعيرف أوال  يهادأ التصيدي  
وس رقيييس بصيييفة يارييية )البسيييياة( ثيييس  يييهادأ التصيييدي  اإللكترونيييي الرتقيييدس ووليييم بروإيييب الرسييي

: وثيقية " يهادأ الكترونيية"اللتاا تنصاا :  10وفقرأ  9في الرادأ الولا فقرأ  2001 – 272
 ييهادأ  "فييي  ييكأ الكترونييي تثبييت الصييلة بيييا رعايييات رراقبيية التوقيييع اإللكترونييي والروقييع ؛ 

 . "؛  6: رستوفية لرتالبات الررددأ في الرادأ "الكترونية رلتلة 
ف ييهادأ التصييدي  يكييوا الهيدف رنهييا الييربا بيييا الروقييع والرفتيياح وفقيا للقييانوا الفرنسييي 

، كريا أا تعرييف  يهادأ التصيدي   4العاس برير يستايع الررسيأ الييي الت كيد ريا تويية الروقيع
را نف  الررسوس التي تريدد بوإيي الدقية العناصير التيي يإيب  6الا الرادأ  يالرلتلة قد أرالت

 وكرتا في توا النوق را ال هادأ .
كيي  ولييم فييإا الر ييرق التونسييي لييس يريييز بيييا  ييهادأ التصييدي  البسييياة والرلتليية بييأ ي

 ييييهادأ  -  "لربييييادالت والتإييييارأ االلكترونييييية بقولهييييا :رييييا قييييانوا ا 2يرفهييييا فقييييا فييييي الفصييييأ 

                                  
1
  A. Bensoussaan, op.cit., p. 216. 

2
 B. jaluzot :« Transposition de la directive «signature électronique» :comparaison franco- allemande», 

D.2004.chron.  
3
 E.A. .caprioli :"Régime juridique du prestataire de services de confiance au regard de la directive du 

13 décembre 1999", www.caprioli-avocats.com, Date de la mise a jour : mai 2003 
 . 476سارح يبد الوارد التهاري ، الررإع الساب  ، أ   4
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الرلرنيية بواسيياة اإلرةييا  االلكترونييي لل يياأ  الرصييادقة االلكترونييية : الوثيقيية االلكترونييية
 "يلا صرة البيانات التي تتةرنها.، الرعاينة د را االلها اثرالوي أصدرتا والوي ي ه

وتييو رييا سييار يليييي ر ييرق ارييارأ دبييي الييوي يييرف فقييا  ييهادأ التصييدي  بصييفة ياريية 
 يهادأ الرصيادقة االلكترونيية ي   "والتإيارأ االلكترونيية : را قانوا الربادالت 1وولم في الرادأ 

ا ت كييد تويية ال ياأ أو الإهية الريائزأ يليا يفيد فيه  هادأ يصدرتا رزود ادرات التصدي 
 . "ال هادأ"توا القانوا بي  أداأ توقيع رعينة، وي ار اليها في

لسيينة  15فييي الرييادأ الولييا رييا قييانوا رقييس  هييافيرييا ياييأ الر ييرق الرصييري فقييد يرف
... )و(  ييييهادأ التصييييدي  االلكترونييييي: "الايييياأ بتن يييييس التوقيييييع االلكترونييييي ب نهييييا :  2004

ال هادأ التي تصيدر ريا الإهية الريراأ لهيا بالتصيدي  وتثبيت االرتبياا بييا الروقّيع وبيانيات 
 .  "ان ا  التوقيع. 

يتةييح لنييا إليييا رييا اييالأ تييوا التعريييف أا  ييهادأ التصييدي  اإللكترونييي ي ييترا فيهييا 
  رااا:
ريييييية صيييييناية رف تيئييييية تنأوال: أا تصييييدر ريييييا ريييييزود ايييييدرات ريييييراأ ليييييي ريييييا اييييي 

ا الروقيييع وبيانيييات ان يييا  ثانييييا : أا تثبيييت تيييول ال يييهادأ االرتبييياا بيييي، و تكنولوإييييا الرعلوريييات
 ا تييوا التعرييف لييس ياييرج ييا التعريفييات الييواردأ ينيد بقييية الت ييريعات،  بيي ، يركييا القيوأالتوقييع

رييأ ا رعايييات ففييارتكزت يلييا البعييد الييو يفي الرترثليية فييي اقاريية الييدليأ يلييا الصييلة رييا بييي
 التوقيع اإللكتروني والروقع .

الرعييدأ والرييترس للررسييوس  162 -07الررسييوس التنفيييوي فييي  الر ييرق الإزائييري لييس يييوكر
ال يييروا والرتالبيييات الةيييرورية ل يييهادأ تصيييدي  روصيييوفة )الرلتلييية(،  123– 01التنفييييوي 

  ررتويييات تييوا يكيي  رع ييس الت ييريعات الرن ريية للتوقيييع اإللكترونييي التييي بينييت ب ييكأ دقييي
 النوق را ال هادأ .
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الوي يردد القوايد العارة بيالتوقيع والتصيدي   04-15ولكني صرح الرر في القانوا 
اإللكترونييا، رير أني يرف فيي البدايية  يهادأ التصيدي  اإللكترونيي بصيفة يارية فيي الريادأ 

ثبييت الصييلة بيييا  ييهادأ التصييدي  اإللكترونييي: وثيقيية فييي  ييكأ الكترونييي ت -7بقولييي: " 7/ 2
ريا نفي   15ثس ردد ررتوياتها في الرادأ  بيانات الترق  را اإلرةا  اإللكتروني والروقع." 

 . 1القانوا

 الفرع الثاني: محتويات شهادة التصديق في التشريعات العربية
لقد رددت رع س الت ريعات العربية الرن رة للتوقيع اإللكتروني الرعلورات التي يإيب 

، وتيييو ريييا سييينتعرو الييييي دي  الصيييادرأ ريييا ايييرف ريييزود الايييدراتويهيييا  يييهادأ التصيييأا ترت
 .لير نبيا روقف كأ ت ريع يلا ردبالتفصيأ في توا الفرق بر

 في تون:   اإللكتروني محتويات شهادة التصديق أوال:
را قيانوا الربيادالت والتإيارأ اإللكترونيية ريير تينأ الفقيرأ  17لقد وردت في الفصأ 

الوليييا ريييا تيييوا الفصيييأ يليييا ةيييرورأ اصيييدار  يييهادأ تصيييدي  الكترونيييية ريييا ايييرف ريييزود 
، وتةيبا الرعاييات التقنيية لهيول ال يهادأ ات السالرة والوثيو  بهيايلرقتةالادرات  تستإيب 

 باالتصاالت.بروإب قرار را الوزير الركلف 
 أرا الفقرأ الثانية را نف  الرادأ فقد رددت ررتويات  هادأ التصدي  وتي : 

رةيييا  الكترونيييي تويييية ال ييياأ اليييوي، تويييية صيييارب ال يييهادأ يناصييير ، أصيييدرتا وا 
   .     رإاالت استعراأ ال هادأ، ال هادأ ردأ صالرية،   في ارةا  صارب ال هادأالتدقي

 
 

                                  
، وسنعال  ررتويات  هادأ التصدي  بالتوقيع والتصدي  اإللكترونييا يردد القوايد العارة الرتعلقة  04-15را القانوا  15الرادأ  :أن ر  1

 ورا يليها را تول الرسالة . 302فصيأ في أ اإللكتروني  بت
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 في إمارة دبي   اإللكترونيمحتويات شهادة التصديق : ثانيا
رييا قيييانوا الرعيييارالت والتإييارأ اإللكترونيييية البيانيييات التيييي  3/  24لقييد ريييددت الريييادأ 

 يإب أا تتةرنها  هادأ الرصادقة وتي: 
أا ال ياأ الرعينية تويتيي فيي ال يهادأ لدييي السييارأ ، ايدرات التصيدي  تويية ريزود

التوقييع كانيت سيارية  أا أداأ ،قييع الر يار اليهيا فيي ال يهادأأداأ التو الوقيت الرعنيي يليا  فيي
 كانييت تنييام أييية قيييود يلييا الغييرو أو رييا اوا، أو قبييأ تيياريخ اصييدار ال ييهادأ الرفعييوأ فييي

ريا اوا كانيت تنيام أيية قييود ، أو ال يهادأ إلهيا أداأ التوقييعأالقيرة التي يإوز أا تستادس ريا 
     التي قبلها رزود ادرات التصدي  تإال أي  اأ.  يلا ناا  أو ردا الرسئولية

  في مصر اإللكتروني محتويات شهادة التصديق: ثالثا
البيانييييات  1رييييا الالئريييية التنفيوييييية لقييييانوا التوقيييييع اإللكترونييييي 20لقييييد نصييييت الرييييادأ  

 :  واإب وكرتا في  هادأ التصدي  وتيال
روةييوق التييرايأ ، اإللكترونيييالسييتاداس فييي التوقيييع رييا يفيييد صييالرية تييول ال ييهادأ ل

اسييس وينييواا ، قرييي وتيياريخ اصييدارل وفتييرأ سييريانيالصييادر للرييراأ لييي، روةييرا فيييي نااقييي ور 
اسيس ، بعية لهيا اا وإيدتانوني والدولية التالإهة الرصدرأ لل يهادأ ورقرتيا الرئيسيي وكيانهيا القيا
صيفة ، ووليم فيي رالية اسيتاداري لريدترا الروقع الصيلي أو اسيري الرسيتعار أو اسيس  يهرتي

تياريخ بيد  ، لرنيا ر للرفتياح ال يفري الاياأ بييالرفتاح ال فري العاس لرائز ال يهادأ ا، الروقع
اإللكترونيييي لإهييية اصيييدار  التوقييييع، رقيييس رسلسيييأ لل يييهادأ، صيييالرية ال يييهادأ وتييياريخ انتهائهيييا

ائرية ال يهادات الروقوفية أو ( الراصيأ لقWeb Siteينيواا الروقيع اإللكترونيي )، ال يهادأ
 الرلغاأ .

                                  
 الرصري  را الالئرة التنفيوية لقانوا التوقيع اإللكتروني 20الرادأ  :أن ر 1
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ريييا يفييييد  -1ويإيييوز أا ت يييترأ ال يييهادأ يليييا أي ريييا البيانيييات التاليييية ينيييد الراإييية : 
رد قيرة التعارالت الرسيروح بهيا  -2ااتصاأ الروقع والغرو الوي تستادس فيي ال هادأ . 

 .ال هادأ رإاالت استاداس -3بال هادأ.

 الجزائر إللكتروني فيمحتويات شهادة التصديق ا ا:عراب
التصيييييدي  اإللكترونيييييية نالرييييي  أا الر يييييرق الإزائيييييري قيييييد اتيييييتس فقيييييا ببيانيييييات  يييييهادأ 

صييييدي  اإللكترونييييية البسييييياة، لا  ييييهادأ  ييييهادأ الت ررتويييييات ولييييس يتايييير  اليييياالروصييييوفة 
 التصدي  اإللكترونية الروصوفة وردتا التي تترتع بالرإية الكارلة في اإلثبات.

لبداية أا قانوا التوقييع والتصيدي  اإللكتيرونييا الإزائيري قيد اصيأ يإب القوأ في ا
الفصأ الوأ الرعنوا ب " هادأ التصدي  اإللكترونيي الروصيوفة" ريا البياب الثالير الرعنيوا 

التيييييي تييييينأ يليييييا ريييييا يليييييي: " يييييهادأ التصيييييدي   15ب "التصيييييدي  اإللكترونيييييي" فيييييي الريييييادأ 
 وني تتوفر فيها الرتالبات ا تية:اإللكتروني الروصوفة تي  هادأ تصدي  الكتر 

أا تريينح ) ييهادأ التصييدي  اإللكترونييية الروصييوفة ( رييا قبييأ اييرف ثاليير روثييو   -1
أو ريييا قبيييأ ريييلدي ايييدرات تصيييدي  الكترونيييي، ابقيييا لسياسييية التصيييدي  اإللكترونيييي الروافييي  

 يليها.
 أا ترنح للروقع دوا سوال . -2
 يإب أا تتةرا يلا الاصوأ : -3
تدأ يلا أني تس رنح تول ال هادأ يليا أسيا  أنهيا  يهادأ تصيدي  الكترونيي ا ارأ  -أ

روصوفة، والرقصود بها أا تكتب في  هادأ التصدي  اإللكترونيي يبيارأ صيريرة تينأ يليا 
 أا تول ال هادأ تي  هادأ تصدي  الكترونية روصوفة .

ونييييي يييييد توييييية الاييييرف الثاليييير الروثييييو  أو رييييلدي اييييدرات التصييييدي  اإللكتر ترد -ب
 الرراأ لي الرصدر ل هادأ التصدي  اإللكتروني وكوا البلد الوي يقيس فيي .

 اسس الروقع أو االسس الرستعار الوي يسرح بترديد تويتي. -ج
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اركانييييية ادراج صييييفة ااصيييية للروقييييع ينييييد االقتةييييا ، وولييييم رسييييب الغييييرو رييييا  -د
 استعراأ  هادأ التصدي  اإللكتروني .

التوقييع اإللكترونيي وتكيوا روافقية لبيانيات ان يا  التوقييع بيانات تتعل  بالترق  ريا -ه
 اإللكتروني.
 اإل ارأ الا بداية ونهاية ردأ صالرية  هادأ التصدي  اإللكتروني . -و
التوقييييع اإللكترونيييي الروصيييوف لريييلدي ايييدرات التصيييدي  اإللكترونيييي أو للايييرف  -ح

 الثالر الروثو  الوي يرنح  هادأ التصدي  اإللكتروني.
 ردود استعراأ  هادأ التصدي  اإللكتروني يند االقتةا . -ا
رييدود قيريية الرعييارالت التييي قييد تسييتعرأ رييا أإلهييا  ييهادأ التصييدي  اإللكترونييي،  -ي

 يند االقتةا .
اإل ييييارأ الييييا الوثيقيييية التييييي تثبييييت ترثيييييأ  يييياأ ابيعييييي أو رعنييييوي أايييير ينييييد  -م

 االقتةا ".

  .األوروبي وفرنسا االتحاد: محتويات شهادة التصديق اإللكتروني في ثالثالفرع ال 
لتبيياا  1اا التعليرة الوروبية ب ي ا التوقيعيات اإللكترونيية قيد اصصيت الرلري  رقيس 

 العناصر الواإب وكرتا في  هادأ التصدي  الرلتلة وتي:
اييدرات  توييية رييزود، يالريية توةييح بيي ا ال ييهادأ قييد رنرييت بايتبارتييا  ييهادأ رلتليية 

اسيييس الروقيييع أو اسيييس ال يييهرأ اليييوي ريييدد يليييا تيييوا ، التصيييدي  وكيييولم البليييد اليييوي تريييت فيهيييا 
، قع ايترادا يلا الغيرو ريا ال يهادأاركانية ادراج اوا لزس الرر الصفة الررددأ للرو ، النرو

أ ان ييا  توقيييع ترييت البيانييات الرتصييلة برراقبيية التوقيييع والتييي تتناسييب رييع الرعايييات رييا أإيي
التوقييع ، رريز تويية ال يهادأ  ؛هادأاإل يارأ اليا بدايية ونهايية فتيرأ صيالرية ال ي، بة الروقعرراق

رييدود اسيتعراأ ال ييهادأ اوا ، اإللكترونيي الرتقيدس لرييزود ايدرات التصييدي  اليوي ريينح ال يهادأ 
 .لزس الرر و ردود يلا قيرة الرعارالت التي يركا أا تستادس ال هادأ ، اوا لزس الرر
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ريا الررسييوس   6فرنسييا فقيد تييس وكير بيانييات  يهادأ التصيدي  الرلتليية فيي الرييادأ أريا فيي 
 ، وتي راابقة لرا ورد في التعليرة الوروبية . 2001-272

 أوال وتييي : نييوييا يلييا العرييوس يركييا تقسيييس بيانييات  ييهادأ التصييدي  اإللكترونييي الييا 
 .علورات الرتعلقة بصارب التوقيعلرا ثانيا الرعلورات الرتعلقة ب هادأ التصدي  اإللكتروني .

  المعلومات المتعلقة بشهادة التصديق اإللكترونيأوال: 
 وتتةرا را يلي : 

 :اإلشارة إلى ما يفيد صوالحية هوذا الشوهادة لالسوتخدام فوي التوقيوع اإللكترونوي -1
 أا توكر أا تول ال هادأ رلتلة . اإللكتروني،أي يإب يند اصدار  هادأ التصدي  

وةييع تييوا ال ييرا رتييا يييتس ريينح روثوقييية أكبيير فييي التوقيييع اإللكترونييي، فلكييي لقييد تييس 
يكييوا التوقيييع اإللكترونييي لييي الرإييية الكارليية رييا الةييروري أا تكييوا  ييهادأ التصييدي  رلتليية 

 كولم .
يعتبر توا البياا إوتريا لي  فقا لصارب التوقييع اإللكترونيي بيأ كيولم لكيأ  ياأ 

ا رع ييس الت يريعات الرتعلقية بيالتوقيع اإللكترونيي قيد أدرإتييي رعيوأ يليا ال يهادأ، ليولم نإيد أ
 ةرا نصوصها القانونية.

/ أ وسيييار يليييا نهإهيييا  1فنإيييد أا التعليرييية الوروبيييية نصيييت يلييييي فيييي الرلرييي  رقيييس 
، أرييييا الر ييييرق 272 -2001رييييا الررسييييوس  2/ 6الر ييييرق الفرنسييييي الييييوي يليييييي فييييي الرييييادأ 

التنفيوييية لقييانوا التوقيييع اإللكترونييي فقييد ا ييترا أا  رييا الالئريية 2/  20الرصييري فييي الرييادأ 
ترتييوي  ييهادأ التصييدي  التييي يصييدرتا رييزود الاييدرات رييا يفيييد بصييالرية ال ييهادأ لالسييتاداس 

اةيافة اليا ا يترالها يليا روةيوق التيرايأ الصيادر لرقيدس ايدرات  في التوقيع اإللكتروني،
 ترأ سرياني.الرراأ لي روةرا فيي نااقي ورقري وتاريخ اصدارل وف
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الربييادالت رييا قييانوا  17أرييا الر ييرق التونسييي فقييد نييأ يلييا تييوا البييياا فييي الفصييأ 
    .1والتإارأ اإللكترونية

رييا تكييوا صييالرية  ييهادأ التصييدي  ررييددأ بسيينة  بييالصا موودة صووالحية الشووهادة :-2
قابليية للتإديييد ، ويعتبيير تييوا البييياا رهييس إييدا إلةييفا  ال ييفافية والريياا ينييد اسييتعراأ التوقيييع 
اإللكتروني، او يإب يلا رزود الادرات أا ينبي تنبيي الرستادريا قبأ انتهيا  ريدأ صيالرية 

 ها.ال هادأ وولم ارا إليادأ تإديدتا أو وقف العرأ ب
 كرا أا تنام را الفقي را إعأ لهوا البياا يدأ و ائف وتي : 

برإيييرد انتهيييا  صيييالرية  يييهادأ التصيييدي ، فيييإا وليييم يسيييرح بتإدييييد تيييول ال يييهادأ  -
وبالتييالي ريينح الفرصيية لتغيييير الرفيياتيح سييوا  تعليي  الريير بصييارب ال ييهادأ أو الررسييأ اليييي، 

 راأ ك ف الرفتاح الااأ للروقع. تول ا لية تسرح برراية التوقيع اإللكتروني في
ال ييهادات التييي ترتييوي يلييا اسييتعراالت روسييعة صالبييا رييا تكييوا ررييددأ الرييدأ رثيياأ  -

ولم :  هادأ تصدي  تتيح الداوأ الا روقع انترنيت يوفر ادرة الدفع لا تكيوا تيول الاييرأ 
ا تيول ال يهادأ صالرة اال في فترأ الدفع التي تتس بواساة رارأ ال هادأ ،ولكيا يإيب أا تكيو 

الرستعرلة صالرة وتو  را ةروري ولكني صير كافي ،فإوا ريا اكت يف صيارب ال يهادأ أا 
رفتاري الااأ قد تس ك في أثنا  فتيرأ الصيالرية ،فكيأ ال يهادات الروقعية يإيب أا تلغيا أي 

 .2تصبح صير صالرة
ددا فيي ريا يكيوا اسيتعراأ التوقييع اإللكترونيي رري صالبيا حدود اسوتعمال الشوهادة :-3

رإاالت رعينة دوا سواتا وبالتالي يإيب يليا ريزود الايدرات أا ييوكر فيي  يهادأ التصيدي  
 يلا وإي الدقة الرإاالت التي يركا لروقع استعراأ  هادأ التصدي  اإللكتروني .

                                  
 .الربادالت والتإارأ اإللكترونية التونسيرا قانوا  17أن ر: الفصأ   1

2
  Arnaud-f .Fausse ;op.cit. ,p 107 . 
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كرا أا يلا رزود الادرات أا ييوكر الريد القصيا للربليغ اليوي يركيا التعاريأ بيي    
 .1ادأ ررددأ الردأ أو رعلقة يلا أإأااصة اوا كانت تول ال ه

 يركا رصر تول الرعلورات فيرا يلي :  : لرعلورات الرتعلقة بصارب التوقيعاثانيا: 
: أي وكييير البيانيييات ال اصيييية للروقيييع ريييا اللقيييب واالسيييس هويوووة صووواحب التوقيوووع-1

، وليييم الرسيييتعار اوا اسيييتلزس الرييير الريييوكور فيييي بااقييية الهويييية، وكيييولم اسيييس ال يييهرأ أو االسيييس
 ييياأ ليافيييي ييييا الإرهيييور اسيييري  س الرسيييتعار ب نيييي اسيييس وتريييي ااتيييارليركيييا تعرييييف االسييي

 .2الرقيقي
رييع الت كيييد يلييا أا تييول الرعلورييات يإييب أا يسييتقيها رييزود الاييدرات ارييا يييا ارييي  
الروقييع  اصيييا أو يييا ارييي  أ ييااأ ناييريا بروافقيية الروقييع، وأا تكييوا تييول الرعلوريييات 

 .3ةرورية
اا تييوا البييياا ال يعتبيير الزاريييا وفيي  التعليريية الوروبييية صووفة صوواحب التوقيووع :  -2

والقانوا الفرنسي، اال انيي يكيوا ةيروريا فيي رالية ريا اوا كياا الروقيع  اصيا رعنوييا، فيإيب 
في تول الرالة أا يوةح ال اأ الابيعي الروكأ لي التوقييع الصيفة القانونيية التيي بروإبهيا 

 صاأ.تس رنري توا االات
كرييا يركييا لل يياأ الابيعييي أا يوةييح صييفتي اوا كيياا ولييم يزيييد رييا ثقيية ال ييااأ 

 الرتعارليا رعي، ك ا يكوا رثال رإأ أيراأ رعروف أو رراريا الخ ...
الرقصيود بهيا العناصير أو السيبأ  بيانات التحقق من صوحة التوقيوع اإللكترونوي :-3

اإللكتروني وتيي رفتياح الت يفير العياس التيي تقابلهيا الفنية التي تةرا الت كد را صرة التوقيع 
بيانات ان يا  التوقييع اإللكترونيي )رفتياح الت يفير الاياأ(، وقيد نيأ يليهيا الر يرق الفرنسيي 

 .272 -2001را الررسوس  5أوال بند  6في الرادأ 
                                  

 . 92، الررإع الساب ، أ  أزرو رررد رةا  1
2
 C. A. Paris, 20 octobre 1961 ,JCP,éd.G.,1961,II, 12377. 

3
 V. Sédaillian :Art prec «Preuve et signature électronique». 
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ورا أإأ ررايية  يهادأ التصيدي  والرفتياح الاياأ بيالروقع ال يإيب تازينهريا ربا يرأ 
اليخ  USBأو رفتياح  CD رأ الراسوب بأ يإب أا ييتس وليم فيي ديارية اارإيية ريثال في واك

...1 

 حجية  شهادة التصديق اإللكتروني المطلب الثاني:
تلعب  هادأ التصدي  اإللكتروني أتريية بالغية فيي رإياأ التوقييع اإللكترونيي فهيي ريا 

دقييي  ، ولييولم فإنييي تييول  إهيية ترييدد يالقيية الروقييع بييالتوقيع اإللكترونييي وترييدد تويتييي ب ييكأ
يرليية التصيدي  وأي  يم فيي ررتواتيا، قيد ييلدي فيي الكثيير ال هادأ تعتبير رإير الزاويية فيي 

ارييا الييا تعلييي  العرييأ بهييا أو الغائهييا وتييوا بقصييد رراييية الاييراف الرعترييدأ يلييا  ارييا الريييا
، روقوفيية العرييأ بهيياا صييير صييالرة أو فيرييا بعييد أا تييول ال ييهادأ أنهيي يفيياإئواال ييهادأ رتييا ال 

 وتوا بهدف اةفا  الثقة والراا أثنا  استعراأ التوقيع اإللكتروني )الفرق الوأ(.
زييييييادأ يليييييا وليييييم فيييييإا الر يييييرق الإزائيييييري ليييييس يغفيييييأ فيييييي قيييييانوا التوقييييييع والتصيييييدي  
اإللكترونييا يلا وكر راالت الغا   هادأ التصدي  اإللكتروني، وتيو ريا سينعالإي بالتفصييأ 

 الثاني .في الفرق 
صالبا را يتس اسيتعراأ التوقييع اإللكترونيي فيي يقيود دوليية وتيوا ريا يسيتوإب بالةيرورأ 
االيتيراف الييدولي ب يهادات التصييدي  اإللكترونيي الصييادرأ رييا ايرف رييزود الايدرات وتييو رييا 

 .(لرريعات)الفرق الثاينيت بي رع س الت 

 شهادة التصديق اإللكتروني إلغاء و تعليقالفرع األول: 
اييياأ د تفقيييد  يييهادأ التصيييدي  قيرتهيييا القانونيييية فيييي رييياأ ريييا اوا تعيييرو الرفتييياح القييي

 يإيب يلييا، وبالتيالي الروقيع سييارتي يليا رفتارييي الاياأ ، كفقييداابيالروقع لريا يثيير ال يبهة

                                  
1
 C.F SCHUHL,op.cit , p.634. 
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رزود الادرة في تول الرالة ارا تعلي  العرأ بال هادأ الا صاية الت كد را صرتها أو الغائها 
، وتيو ريا سندرسيي اتباييا 1يلرا أا توا االلتزاس تو التزاس بترقي  نتيإية ماا اقتةا الرر ول

 في توا الفرق .

 تعليق العمل بشهادة التصديق أوال: 
رييا قييانوا الربييادالت  19لقييد نييأ الر ييرق التونسييي يلييا تييول الريياالت فييي الفصييأ   

 ارأ االلكترونية، وتي كالتالي :والتإ

 بناءا على طلب صاحب الشأن-1
د بصييارب ال يي ا تييو ال يياأ الابيعييي الرييراأ لييي باسييتاداس ال ييهادأ سييوا  يقصيي 

كييياا ولييييم بصييييفة أصيييلية أو بايتبييييارل ررييييثال قانونييييا لرييييد ال ييييااأ الرعنويييية الييييوي يكييييوا 
 رفوةا قانوا را قبأ رإل  اإلدارأ .

صيييير أا االسييييتإابة لاليييب صييييارب ال يييهادأ يإييييب أا يكيييوا ربييييررا، وليييم أا  ييييهادأ 
دورتا فإنهييا ترتييب رقوقييا اتإييال الغييير ويعترييد يليهييا فييي اتريياس الصييفقات التصييدي  برإييرد صيي

 .2التإارية سوا  كاا البائع أس الر تري 
رييا بيييا السييباب التييي يركييا لصييارب ال ييهادأ االرتكيياز يليهييا لالييب ايقيياف العرييأ 
ب يييهادأ التصيييدي  اكت ييياف تالييييب فيييي رن ورييية اريييدار التوقييييع اإللكترونيييي أو أا يناصييير 

ب ال يهادأ وتدفعيي توا التوقيع تس اكت يافها، وصيير وليم ريا السيباب التيي تواإيي صيارت فير 
 الا توا الالب.

                                  
 .216زتيرأ كيسي، الررإع الساب ، أ    1
 يراا، ،دار الراية للن ر والتوزيع ولا،، الابعة ال"دراسة رقارنة"لينا ابراتيس يوسف رساا، التوثي  اإللكتروني ورسلولية الإهات الراتصة بي   2

 . 119، أ 2009
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نالر  أا الغير لي  لي الر  في الب تعلي  العريأ بال يهادأ، لكيا يسيتايع أا يبليغ 
بالواقعة التي تبرر التعلي  لرزود الادرات، ويقوس توا الاير بتقيدير الروقيف ثيس اتاياو القيرار 

 . 1لرناسبا

 ماد على معلومات مغلوطة أو مزيفةأن تكون الشهادة سلمت باالعت-2
يإييييب يلييييا رييييزود الاييييدرات أا يت كييييد رييييا صييييرة الرعلورييييات الييييواردأ فييييي  ييييهادأ   

بييا الرعلوريات الرغلواية صير أني يإب يلينا التريييز ، دي  وأنها صير رغلواة أو رزيفةالتص
رعلوريات صيريرة ولكيا تايأ  اصيا أاير، كي ا يقيوس ، فالرعلورات الرغلواة تي والرزيفة

 .2رزود الادرات بتسليس  هادأ الا  اأ لي وات االسس الثالثي لصارب ال هادأ الصلي
ال  في تول الرالة يإب يلا رزود الادرات أا يقوس بتعليي  ال يهادأ ريا تلقيا  نفسيي وا 

يليا تييول ال ييهادأ قييد  يكيوا رلزرييا بييالتعويو ييا الةييرر قبييأ الغييير، لا الغيير الييوي يرييوز
يكوا سي  النيية ويقيوس بيإبراس تصيرفات تسيي  لصيارب ال يهادأ كريا ليو دايأ فيي رفاوةيات 

 العقود أو أبرس توا العقد فعال .تتعل  بعقد را 
أرا الرعلورات الرزيفة فهي رعلورات صير رقيقية تس بروإبها اصدار  يهادأ التصيدي  

صيييارب ، يييلدي تيييوا الرييير الييا ترريييأ سيييفرلدتس بااقتيييي ال اصيييية أو إييواز كيي ا يزييييف أريي
، كرييا تقييوس الرسييلولية العقدييية اتإييال رييزود الاييدرات  ن ييرا لوإييود ال يياتدأ الرسييلولية الإنائييية

يقييد بينهرييا والرسييلولية التقصيييرية فييي رواإهيية الغييير الييوي ايترييد يلييا تييول ال ييهادأ وسييبب 
 ةررا لي.

بال يهادأ ترهييدا إللغائهيا سيوا   في تول الرالة يإب يلا رزود الادرات تعليي  العريأ
 يلس را تلقا  نفسي أو أاارل أرد بولم .

                                  
 . 175يبد الفتاح بيوري رإازي، الررإع الساب ، أ   1
 . 176لينا ابراتيس يوسف رساا، الررإع الساب ،  أ  2
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 "العبيير "اسييتعرالي يبييارأ الرصييري قييد نييأ يلييا تييول الراليية رييع نالريي  أا الر ييرق 
ن ييياس إليقييياف "يليييا ريييا يليييي:  1-/ا  12، فتييينأ الريييادأ دوا تردييييد صيييورتا أو رإاالتهيييا

العبييير ببيانيييات ال يييهادأ أو  -1:  الرييياالت ا تييييةال يييهادأ فيييي رالييية ثبيييوت تيييوافر رالييية ريييا 
الرقصود بالعبر تو التغيير الراصأ فيي بيانيات  يهادأ التصيدي  "، انتها  ردأ صالريتها...

 را دوا يلس رزود الادرات أو صارب ال هادأ. 

 انتهاك منظومة إحداث اإلمضاء-3
 ييية وريييدأ رييارإرو  "فييإا رن وريية ارييدار اإلرةييا  تييي : 1ابقييا للقييانوا التونسييي

يناصيييير الت ييييفير ال اصييييية أو رإروييييية رييييا الرعييييدات الرهييييي أ اصيصييييا إلرييييدار ارةييييا  
، تيييول الرن ورييية ييييتس ةيييبا رواصيييفاتها التقنيييية بقيييرار ريييا وزيييير االتصييياالت، فيييإا "الكترونيييي

صدرت تول الرن ورية راابقية للرواصيفات وال يروا كانيت صيريرة، أريا اوا صيدرت راالفية 
الرن وريية تكييوا قييد تييس انتهاكهييا ويلييا رييزود الاييدرات تعلييي  العرييأ لهييول ال ييروا فييإا تييول 

ر الالري  ، اال قاريت رسيلوليتي الردنيية اتإيال صيارب التوقييع والغيير ييا الةير هادأ فيورابال 
 .بهرا إرا  توا االنتهام

 أن تستعمل الشهادة لغرض التدلي:-4
، اال أنهييا صيياربهاصييدر صييريرة وتسييتعرأ رييا قبييأ فييي تييول الراليية فييإا ال ييهادأ ت 

، كيي ا يقييوس أرييدتس صيير ر ييروق اسيتادرت فييي ابييراس تصييرف قيانوني  ييابي التييدلي  أو لغييرو
يليا  رالي، أو رتا يترصيأ يليا قيرو بنيا استعراأ ال هادأ إلقناق الغير برالئرة رركزل ال

 تول ال هادأ .

                                  
 .لااأ بالربادالت و التإارية اإللكترونية التونسيرا قانوا  2وأ يليها في الفصأ رنص  1
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ب كريا يتصييور كيولم أا تفقييد ال يهادأ وتسييتعرأ ريا قبييأ الغيير يلييا أسيا  أنييي صييار
الريي  فيهييا ، برييير يييلدي ولييم الييا التعاقييد رييع صييير ال يياأ الرييوكور فييي ال ييهادأ وتييو رييا 

 يعتبر تدليسا في ارادأ الغير .

 تعليق الشهادة بسبب تغيير البيانات المتضمنة فيها-5
في بياناتهيا ايواأ ريدأ  يفترو في رزود الادرات أا يصدر  هادأ تصدي  صريرة 
أا تييول البيانييات لييس ياييرأ يليهييا أي تغيييير ااصيية فييي بياناتهييا ، وأا يت كييد كييولم رييا سييريانها

 الإوترية كرإاالت استعراأ ال هادأ .
رييييزود الاييييدرات أا يإرييييع الرعلورييييات  16كرييييا ألييييزس الر ييييرق التونسييييي فييييي الفصييييأ 

الااصة بصارب ال هادأ، وأا ال يترصأ يليها اال يا اري  صيارب ال يهادأ  اصييا أو 
ال ، وأا يريييييياف  يلييييييا سييييييرية الرعلورييييييات وال يسييييييتعرلها ا1لكترونييييييية بروافقتييييييي الكتابييييييية أو اال

 .2  را ينأ يليي القانوابترايأ را صارب ال هادأ أو وف
 اةافة الا ولم فإا صارب ال هادأ يإب أا يلتزس برا يلي : 

الريييرأ يليييا رصيييداقية كيييأ الرعاييييات التيييي صيييرح بهيييا لريييزود الايييدرات، ولكافييية  -
 يعي.الاراف التي تث  في توق

 استعراأ صير ر روق إلرةائي. ايالس رزود ادرات الرصادقة االلكترونية بكأ -
 5اتاياو االرتياايات اليدنيا التيي ييتس ةيباها فيي القيرار الرنصيوأ يلييي بالفصيأ -

 ريا تيوا القيانوا لتفيادي كيأ اسيتعراأ صيير ر يروق لعناصير الت يفير أو الرعيدات ال اصيية
          .3الرتعلقة بإرةائي

                                  
 .را قانوا الربادالت التونسي  16الفصأ   1
الرراف ة يلا سرية الرعلورات التي  وأيوانهسيتعيا يلا رزودي ادرات الرصادقة الكترونية " نف  القانوا يلا را يلي: را 15ينأ الفصأ   2

في الراالت  أوبها  ايالس أوالكترونيا في ن رتا  أوباستثنا  تلم التي راأ صارب ال هادأ كتابيا  أن اتهستعااي  ااارفي  اليهسيهدت 
         . "الرنصوأ يليها في الت ريع الإاري بي العرأ

  . قانوا الربادالت التونسي را 6الفصأ  3
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برإرد يلس رزود الادرات بتغيير بيانات ال هادأ أا ياار ووي ال  ا بيولم ثيس يعلي  
، قييد تكييوا الرعلورييات التييي اييرأ يليهييا هادأ رتييا يت كييد رييا صييرة الرعلوريياتالعرييأ بهييول ال يي

 . 1التغيير رتعلقة ب اأ صارب ال هادأ أو بروةوق ورإاالت استعراأ تول ال هادأ
ارل بتعلييي   ييهادأ التصييدي  فإنييي يإييب يليييي اااييار ينييدرا يصييدر رييزود الاييدرات قيير 

، فهوا التعليي  قيد يري  بيالرركز وسيرعة صيارب ال يهادأ وتنيام 2صارب ال هادأ بهوا القرار
 را ايتبرل يقوبة لي .

لييولم أقيير الر ييرق التونسييي لصييارب ال ييهادأ والغييير الريي  فييي االيتييراو يلييا تييوا 
لرلقييت فييي السييإأ االلكترونييي الييوي يرسييكي رييزود التعلييي  ا القييرار ويبييدأ رييا تيياريخ ن يير قييرار

 . 3الادرات
اوا رييا تبيييا أا أسييباب تعلييي  ال ييهادأ صييريرة وإييب يلييا رييزود الاييدرات أا يلغييي 

، أرييا اوا تبيييا يييدس صييرة 4رييا تييوا القييانوا  20تييول ال ييهادأ وفيي  رييا ييينأ يليييي الفصييأ 
 رار تعلي  ال هادأ راال .أسباب تعلي  ال هادأ فإا رزود الادرات في تول الرالة يلغي ق

 إلغاء شهادة التصديق  ثانيا: 
الييا إانيييب ريياالت تعليييي   ييهادأ التصيييدي  اإللكترونييي، قيييد يسييتلزس الرييير فييي بعيييو 
الريييياالت الغييييا  تييييول ال ييييهادأ وايتبارتييييا ك نهييييا لييييس تكييييا، تييييول الريييياالت نييييأ يليهييييا الر ييييرق 

 رونية ، وتول الراالت تي : را قانوا الربادالت والتإارأ اإللكت 20التونسي في الفصأ 
 

                                  
 . 181يبد الفتاح بيوري رإازي، الررإع الساب ، أ   1
 . را قانوا الربادالت التونسي 3/ 19الفصأ   2
 .قانوا نف  الرا  4/ 19الفصأ أن ر:   3
دقيقة، بعد تعليقها، تبيا أا الرعلورات رغلواة أو رزيفة أو أنها  يند القياس بااتبارات- ...  "يلا را يلي : را نف  القانوا  20ينأ الفصأ   4

        "  ن ورة اردار اإلرةا  أو االستعراأ الردل  لل هادأ .للواقع أو أني قد تس انتهام ر صير راابقة
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 على طلب صاحبها: إلغاء الشهادة بناء-1
يليييا ارادأ صييياربها، وبالتيييالي  أ التصيييدي  وثيقييية  اصيييية تصيييدر بنيييا تعتبييير  يييهاد 

، ريع توةييح أسيباب البيي كي ا يفقيد رفتاريي ادأيكوا ليي الري  فيي أا ياليب الغيا  تيول ال يه
 إللكتروني وصيرتا را السباب .الااأ أا يتس انتهام رن ورة ان ا  التوقيع ا

، فإا ولم ال يرينح لهيوا الغيير أا ال هادأ التي ارتبات برقو  الغيرتإدر اإل ارأ أا 
يالب الغائها بأ يري  ليي أا يةيع الواقعية سيبب اإللغيا  تريت تصيرف ريزود الايدرات اليوي 

دأ اوا رييا ، كرييا يكييوا للغييير الرإييوق يلييا صييارب ال ييهاورل يقييدر الغييا  ال ييهادأ رييا يدريييبييد
 لرقي ةرر .

 ص الطبيعي وانحالل الشخص المعنويوفاة الشخ-2
اا التوقيييع اإللكترونييي دائرييا رييا يصييدر باسييس  يياأ ابيعييي سييوا  كيياا تييوا التوقيييع  

ايياأ بال يياأ الابيعييي نفسييي أو بصييفتي ررييثال يييا ال يياأ الرعنييوي؛ فييإوا رييا تييوفي تييوا 
 ات الرصادقة الررتباة بهوا التوقيع.ال اأ فإني يإب الغا  التوقيع اإللكتروني و هاد

كريييا أا انريييالأ ال ييياأ الرعنيييوي لي سيييبب كييياا رثيييأ ريييأ ال يييركة أو تصيييفيتها أو 
الغا  أرد الهيئات العارية أو الرلسسيات العارية أو اييادأ ادراإهيا، فيإا وليم ييلدي بالةيرورأ 

التصييدي    ييهاداتالييا انعييداس الررثييأ القييانوني لهييوا ال يياأ الرعنييوي وبالتييالي وإييب الغييا  
 .الصادرأ باسس توا ال اأ

 إلغاء الشهادة إذا ثبت صحة السبب المؤدي إلى تعليقها مؤقتا: -3
لقد أوةيرنا سيابقا أنيي يإيب يليا ريزود الايدرات تعليي  العريأ ب يهادأ التصيدي  اوا  

رييييا اتةييييح أا الرعلورييييات الرقدريييية رزيفيييية أو رييييزورأ أو كيييياا الغييييرو رييييا إلصييييدار ال ييييهادأ 
أو اوا رييييدر انتهييييام لرن وريييية التوقيييييع اإللكترونييييي ، وفييييي تييييول الراليييية يقييييوس رييييزود  التييييدلي 

الايدرات بالت كييد ريا صييرة سيبب تعلييي  ال يهادأ،  فييإوا ريا ثبييت أا السيبب صييريح وأا قييرار 
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، أرييا اوا ثبييت أا بال ييهادأ وايتبارتييا ك نهييا لييس تكيياالتعلييي  فييي ررلييي فإنييي يتعيييا الغييا  العرييأ 
 يح فإني يإب يلا رزود الادرات الغا  قرار التعلي  .سبب التعلي  صير صر

يرييي  لصيييارب ال يييهادأ أو الغيييير اليييوي تةيييرر ريييا الغيييا  ال يييهادأ ريييا ايييرف ريييزود 
ريييع ةيييرورأ  ،تييياريخ ن يييرل فيييي السيييإأ اإللكترونيييي الايييدرات االيتيييراو يليييا تيييوا القيييرار ريييا

روقعية ريا قبيأ ريزود وةع أرقاس ال هادات الروقوف العرأ بها أو الرلغاأ في الئرة رلراية و 
 .1الادرات

  يالجزائر  التشريع التصديق اإللكتروني في ةإلغاء شهاد: الفرع الثاني
اا الر ييييرق الإزائييييري فييييي  ييييأ القييييانوا القييييديس لييييس يتايييير  الييييا ريييياالت الغييييا   ييييهادأ 
التصدي  اإللكترونية يلا الرصس ريا أتريتهيا الكبييرأ، اال أنيي قيد سيد تيوا الفيرا  الت يريعي فيي 

  41الاياأ بيالتوقيع والتصيدي  اإللكتيرونييا، لقيد ايتبيرت الريادأ 04-15القانوا الإديد رقيس 
را توا القانوا أا الغا   هادأ التصيدي  اإللكترونيية ريا ةيرا الواإبيات الرتعيددأ التيي تقيع 
يليييا ييييات  ريييلدي ايييدرات التصيييدي  اإللكترونيييي، ب يييرا أا ييييتس تيييوا اإللغيييا  وفقيييا لسياسييية 

كترونيييييي الااصييييية بريييييلدي ايييييدرات التصيييييدي  اإللكترونيييييي، وروافقييييية السيييييلاة التصيييييدي  اإلل
 30االقتصادية للتصدي  اإللكتروني، لني يداأ ةرا رهارهيا الرنصيوأ يليهيا فيي الريادأ 

 را نف  القانوا .
لترديييد   47و 46و  45ثييس بعييد ولييم اصييأ نصييوأ قانونييية رنفييردأ وترييا الرييواد 

اإللكترونييييية رييييا اييييرف رييييلدي اييييدرات التصييييدي   ايييير  وكيفيييييات الغييييا   ييييهادات التصييييدي 
 اإللكترونية.

رييا تييوا القييانوا قييد أياييت لصييارب ال ييهادأ الريي  فييي الييب  1/ 45نإييد أا الرييادأ 
 الغا   هادأ التصدي  الااصة بي ةرا  روا رعينة وتي:

                                  
 . 125لينا ابراتيس يوسف رساا، الررإع الساب ، أ  :لرزيد را الرعلورات راإع  1
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، لنييي قييد ديهيوتييوا أريير بيييإييب أا تكييوا  ييهادأ التصييدي  الرييراد الغائهييا روصييوفة  -
رنح ل هادأ التصيدي  الروصيوفة الرإيية الكارلية لإلثبيات دوا  يأا الر رق الإزائر قلنا سابقا 

 .ادات التصدي  اإللكترونية الاراسواتا را  ه
 أا يكوا ةرا ا إاأ الررددأ في سياسة التصدي  . -
أا ييييتس تردييييد تويييية صيييارب ال يييهادأ الروصيييوفة ، سيييوا  كييياا  اصيييا ابيعييييا أو  -

، فبالنسبة لل ياأ الابيعيي ييتس تردييد تويتيي  3و فقرأ  2فقرأ  44أ رعنويا وف  أركاس الراد
يا اري  تقديس الب ريا ارفيي ثيس الترقي  ريا تويتيي وأاييرا الترقي  ريا صيفاتي اا اقتةيا 
الرر ولم، أرا ال اأ الرعنيوي يإيب يليا ريلدي ايدرات التصيدي  اإللكترونيي الت كيد ريا 

 م في سإأ ااأ .توية الررثأ القانوني لهوا ال اأ ويدوا ول
صييارب  يييهادأ التصيييدي  أا يالييب الغيييا  ال يييهادأ   1 .ت.ت.ا 61/2الريييادأ  ألزرييت

را ارف رلدي ادرات التصدي  اإللكتروني، في رالة ال م في الرفا  يليا سيرية بيانيات 
ان ييييا  التوقيييييع، أو أصييييبرت تييييول البيانييييات صييييير راابقيييية للرعلورييييات الرتةييييرنة فييييي  ييييهادأ 

 .التصدي  اإللكتروني 
رنعييت صييارب ال ييهادأ الرلغيياأ أو 2زيييادأ يلييا ولييم فييإا الفقييرأ الثالثيية رييا نفيي  الرييادأ

الرنتهييييية الصييييالرية رييييا اسييييتعراأ بيانييييات ان ييييا  التوقيييييع الروافقيييية لهييييا ررييييا أإييييأ توقيييييع أو 
 تصدي  تول البيانات را ارف رلدي نار لادرات التصدي  اإللكترونية .

ترونية أا يلغيي  يهادأ التصيدي  اإللكترونيية ير  كولم لرلدي ادرات التصدي  اإللك
 وتي: 45را الرادأ  2الروصوفة وف  ثالر راالت رنصوأ يليها في الفقرأ 

                                  
  .ت.ت.ا 26أن ر: الرادأ   1
صالريتها أو يند الغائها استعراأ  .ت.ت.ا يلا را يلي :" ال يإوز لصارب  هادأ التصدي  اإللكتروني يند انتها   61/3تنأ الرادأ   2 

 بيانات ان ا  التوقيع الروافقة لها را أإأ توقيع أو تصدي  تول البيانات نفسها را ارف رلد نار لادرات التصدي  اإللكتروني ."
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أني قد تس رنرها بنا  يلا رعلوريات ااائية أو ريزورأ، أو اوا أصيبرت  الرالة الولا:
تس انتهيام سيرية الرعلورات الواردأ في  هادأ التصدي  اإللكتروني صير راابقة للواقع، أو اوا 

 بيانات ان ا  التوقيع.
الرالييية الثانيييية: أنهيييا ليييس تصيييبح راابقييية لسياسييية التصيييدي ، والرقصيييود بهيييا أا  يييهادأ 
التصييييدي  اإللكترونييييية الروصييييوفة لييييس تصييييبح تواكييييب القوايييييد واإلإييييرا ات التن يرييييية والتقنييييية 

 الرتعلقة بالتوقيع والتصدي  اإللكترونييا.
ايييييالس رييييلدي اييييدرات التصييييدي  اإللكترونييييي بوفيييياأ ال يييياأ الراليييية الثالثيييية: أنييييي تييييس 

 الابيعي أو برأ ال اأ الرعنوي صارب  هادأ التصدي  اإللكتروني.
بعد ولم ردد الر رق الإزائري  اإلإرا ات الرتبعة إللغا   هادأ التصيدي  اإللكترونيية 

ااايييار  الروصيييوفة فيييي نفييي  الريييادأ  بريييير أنيييي أإبييير ريييلدي ايييدرات التصيييدي  اإللكترونيييية
صييارب ال ييهادأ بإلغييا  تييول الايييرأ، سييوا  كيياا اإللغييا  بالبييي أو رييا اييرف رييلدي اييدرات 

 التصدي  اإللكترونية، رع تسبيب قرار اإللغا  .
ايتبيير الر ييرق الإزائييري أا انتهييا  صييالرية  ييهادأ التصييدي  اإللكترونييية رييا ةييرا 

ورأ تبليغ صارب ال يهادأ ةيرا راالت الغا   هادأ التصدي  اإللكترونية التي تستلزس بالةر 
 ا إاأ والررددأ وسياسة التصدي .

وأايييرا يعتبيير قييرار الغييا   ييهادأ التصييدي  اإللكترونييية الروصييوفة قييرارا نهائيييا ال يركييا 
الاعا فيي أراس أي إهة سيوا  كانيت قةيائية أو صيير قةيائية، يكي  الر يرق التونسيي اليوي 

تةييرر رييا الغييا  ال ييهادأ رييا اييرف الييوي لصييارب ال ييهادأ أو الغييير ريينح ريي  االيتييراو 
 .تاريخ ن رل في السإأ اإللكتروني لدي ادرات التصدي  اإللكترونية ابتدا  را ر

كاا را الرفترو يلا الر يرق الإزائيري أا ينيته  نفي  أسيلوب الر يرق التونسيي فيي 
 أا يعاييي الريي  فييي االيتييراو يلييا تييوا اإللغييا  سييوا  بالنسييبة لصييارب ال ييهادأ أو الغييير
الوي تةرر را توا اإللغا ، ورا الرفترو أا يتس تيوا االيتيراو اريا يليا رسيتوا السيلاة 
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االقتصادية بايتبارتا الهيئة الر رفة يلا تن يس يرأ رلدي ايدرات التصيدي  أو ييا اريي  
التيييي تييينأ يليييا   .ت.ت.ا 32و  31السيييلاة أو  رإلييي  الدولييية الإزائيييري بروإيييب الريييادأ 

 الرتاوأ را ارف السلاة االقتصادية أو السلاة.ار  الاعا في القرارات 
يلييييا أا يتاييييو رييييلدي اييييدرات التصييييدي   1رييييا نفيييي  القييييانوا1/  46نصييييت الرييييادأ 

اإللكترونييية كافيية اإلإييرا ات الةييرورية رييا اإييأ الييرد يلييا الييب اإللغييا  وولييم ابقييا لسياسيية 
ريا تيوا  46/2ادأ التصدي  الرتبعة را ارفي والتي وافقت يليها السلاة االقتصادية، في الر

القانوا ايتبرت أا قرار الغا   هادأ التصدي  اإللكترونية الروصوفة ال يكوا سياري الرفعيوأ 
 اال را تاريخ الن ر ابقا لسياسة التصدي  اإللكتروني .

ريييلدي ايييدرات التصيييدي  اإللكترونيييي بعيييد انتهيييا  صيييالرية  47وأاييييرا أإبيييرت الريييادأ 
وأ الرعلورييات الااصيية بهييا الييا السييلاة االقتصييادية رييا  ييهادأ التصييدي  اإللكترونييية  أا تريي

اإأ رف ها، وبالتالي ال ير  لرلدي ادرات التصدي  اإللكتروني االرتفيا  بهيول الرعلوريات 
 راافة أا يستغلها بعد ولم في أصراو  أارا صير ر روية .

 : حجية شهادة التصديق األجنبية  لثفرع الثاال 
اإللكتروني في ابراس يقود الكترونية تتس يبير  يبكة النترنييت صالبا را يستعرأ التوقيع 

وبرييا أا التوقيييع اإللكترونييي رييرتبا ب ييهادأ التصييدي  فييإا يييدس  ،تييي تتصييف بالاييابع الييدوليال
ايتييراف دوليية رييا الييدوأ بصييرة ال ييهادأ لرإييرد أنهييا صييير صييادرأ يلييا أرو دولتهييا ي ييكأ 

لهوا نإيد أا رع يس اليدوأ ررصيت ب يكأ كبيير ، 2يائقا وراإزا لتاور الرعارالت اإللكترونية
 ادأ التصدي  الوانية والإنبية .يلا وةع الس  القانونية للرساواأ بيا  ه

                                  
  اإللغا  الب  يلا  الرد  أإأ  را  الالزرة  التدابير ، اإللكتروني التصدي   ادرات  رلدي  يتاو" .ت.ت.ا يلا را يلي:  46/1تنأ الرادأ 1 

 . "اإللكتروني  للتصدي   االقتصادية  السلاة يليها  وافقت  التي  للتصدي   لسياستي  وفقا
 . 93الررإع الساب ،أ  ،أزرو رررد رةا  2
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وقيعييييييات أوأ رييييييا ن ييييييس تييييييول الرسيييييي لة تييييييو قييييييانوا الونيسييييييتراأ النرييييييووإي ب يييييي ا الت
ريييير وةيييعت تيييول الريييادأ أسييي  االيتيييراف ب يييهادأ التصيييدي    ،12اإللكترونيييية فيييي الريييادأ 

 إنبية وتي كالتالي : ال
: يدس االتترياس بيالروقع اليوي صيدرت فييي ال يهادأ أو تيس فييي التوقييع اإللكترونيي،  أوال

االرا أا كال رنهرا ساري الرفعيوأ ليس يوقيف أو يلغيا أو يعايأ  ، والوإيي الاير لهيوا الربيدأ 
تيييييو ييييييدس أتريييييية الروقيييييع الإغرافيييييي لركييييياا يريييييأ رصيييييدر ال يييييهادأ أو الروقيييييع فيييييي التوقييييييع 

سييييتس االيتيييراف بال يييهادأ والتصيييدي  اإللكترونيييي ريييا ايييرف أإنبيييي اإللكترونيييي ، االريييا أنيييي 
   1والعرأ بها ، وولم را اإأ تسيير الرعارالت اإللكترونية الدولية 

: االيتراف ب هادأ التصدي  الإنبية ورساواتها رع  هادأ التصيدي  الوانيية اوا  ثانيا
 نية .كاا يتوافر لها نف  لةرانات الرقررأ في  هادأ التصدي  الوا

، رتيا تيوافر فييي الثقية والرياا اإللكتروني الواني والإنبيي : الرساواأ بيا التوقيعثالثا
 .2الرنصوأ يليي في الدولة الرالوب استاداس التوقيع اإللكتروني فيها 

: االيتييييراف بصييييرة االتفاقيييييات التييييي يبررهييييا الاييييراف السييييتعراأ بعييييو أنييييواق رابعووووا
ولييم كافيييا اوا رييا تييس يلييا الرسييتوا الييدولي، اال اوا كيياا ولييم التوقيعييات أو ال ييهادات ويعتبيير 

راالفيييا االتفيييا  صيييير صيييريح أو سييياري الرفعيييوأ برقتةيييا قيييانوا الدولييية اليييواني كييي ا يكيييوا 
 .للن اس أو ا داب العارة 

يركا أا نستنت  را االأ تول القوايد أا قانوا الونيستراأ النرووإي ليس ي يترا فيي 
صيادرأ رييا ريزود ايدرات ريراأ ليي رييا تليم الدولية ، انريا يكفييي   يهادأ التصيدي  أا تكيوا

 .3أا تكوا صادرأ را إهة يتوافر فيها قدر را الروثوقية 

                                  
 . 596اار  كريأ ، الررإع الساب ،  أ   1
 . 450يبد الفتاح بيوري رإازي، الررإع الساب ، أ   2
  91لينا ابراتيس يوسف رساا، الررإع الساب ، أ  3
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أرا الر رق التونسي فقد ايترف ب يهادأ التصيدي  الإنبيية وايتبير أا لهيا نفي  القيرية 
الوكالية الوانيية  القانونية ل هادأ التصدي  الوانية ، رتا تس ولم ةرا اتفاقييات رتبادلية بييا

، وأا يكييوا رةييروا تييول االتفاقييية االيتييراف الرتبييادأ ترونييية والييدوأ الاييراللرصييادقة اإللك
، وسيييرياا  يييهادأ الرصيييادقة التونسيييية فيييي وليييم البليييد هادات الرصيييادقة الإنبيييية فيييي تيييون ل ييي

 را قانوا الربادالت والتإارأ اإللكتروني. 23الإنبي وتو را نأ يليي صرارة الفصأ 
صيييير أنيييي يعييياب يليييا الر يييرق التونسيييي ييييدس ا يييترااي فيييي ريييزود الادرييية الإنبيييي أا 

لتونسيييي فيييي ريييزود الادرييية يكيييوا ن يييااي روثوقيييا بيييي يليييا نريييو ييييوازي ريييا ي يييتراي الر يييرق ا
 الواني . 

، ريييير ايتبييير أا االيتيييراف ريييارأ دبيييي يليييا رعالإييية تيييول الرسييي لةكريييا يريييأ ر يييرق ا
ونييي الصييادر رييا دوليية أإنبييية ال يإييب أا يييرتبا بيي ي ريياأ ب ييهادأ التصييدي  والتوقيييع اإللكتر 

را الرواأ بالركاا أو االاتصاأ القةائي الوي يوإد فيي رقر يريأ الإهية التيي أصيدرت 
 :   روا وتي ، صير أا ولم يبقا ررتونا بتوافر 1ال هادأ أو التوقيع اإللكتروني

ثيييو  تعيييادأ تليييم أا تكيييوا ررارسيييات أو أيرييياأ ريييزود الادرييية يليييا درإييية ريييا الو  -
رييا تييوا القييانوا، ورييا اييالأ اسييتقرا  تييول الرييادأ يركييا أا  24الرنصييوأ يليهييا فييي الرييادأ 

قييياس رييزود الادريية وتييي  ،فر فييي ريزود الادريية الإنبييينسيتالأ ال ييروا التييي يإييب أا تتييوا
ةييييرورأ ، فيييي الفقيييرأ الوليييا ريييا تيييول الريييادأالإنبيييي بإرييييع االلتزاريييات الرنصيييوأ يليهيييا 

، اإييرا ات أو رييوارد ب ييرية إييديرأ بالثقيية وفقييا للقييرأ الثانييية رييا نفيي  الرييادأ ن ييس أواسييتاداس 
يإييب أا يصييدر رييزود الادريية الإنبييي  ييهادأ تصييدي  الكترونييية ترتييوي يلييا رإروييية رييا 

تررييأ رييزود الادريية الييواني والإنبييي ،  ييهادأ الصييادرأ رييا رييزود ادريية وانيييالبيانييات كال
 أةرار نتيإة لعدس صرة ال هادأ أو نتيإة لي ييب فيها .للرسلولية الردنية يا أي 

                                  
لتقرير را اوا كانت ال هادأ نو التوقيع "را قانوا الرعارالت والتإارأ اإللكترونية إلرارأ دبي يلا أني :  26نصت الفقرأ الولا را الرادأ   1

 ".االلكتروني و التوقيعأر الا الركاا الوي صدرت ال هادأ االيتبا ال اينافواي قانوناي، ال يتعيا  االلكتروني



 التوقيع االلكتروني كوسيلة إلثبات العقد اإللكتروني: الثانيالباب 
 

314 
 

كرييا يإيييوز ل اييراف فيييي الرعيييارالت التإارييية أا يريييددوا وإيييوب اللإييو  اليييا ريييزودي 
، ويعتبر ولم كافيا لاليتيراف بيي أرياس ة رنهس أو فئة رعينة را ال هاداتادرات رعينيا أو فئ

 .1وق الإهات القةائية اال اوا كاا توا االتفا  صير ر ر 
أرييا الر ييرق الرصييري فإنييي رييرأ يلييا االيتييراف ب ييهادات التصييدي  الإنبييية التييي 

ب يرا رصيولها يليا  ،را قيانوا التوقييع اإللكترونيي 22 في الرادأتصدرتا الإهات الإنبية 
االيتراد را تيئة تنرية صناية تكنولوإيا الرعلورات، وولم ن يير الرقابيأ اليوي رإلي  ادارأ 

 وايد واإلإرا ات التي تقررتا الالئرة التنفيوية لهوا القانوا .الهيئة وفقا للق
يقتصير  -وتي سلاة التيرايأ –نالر  أا تيئة تنرية صناية تكنولوإيا الرعلورات 

، او ريا ة الإنبيية وليي  اصيدار تيرايأ لهيادورتا فقا فيي ايترياد التيرايأ الصيادر للإهي
 .2ي بلدتاالرفترو أا الترايأ قد تس را قبأ إهة الترايأ ف

 21بالرإوق الا الالئرة التنفيويية لقيانوا التوقييع اإللكترونيي الرصيري، نإيد أا الريادأ 
رنيييي قيييد أوةيييرت ب يييكأ دقيييي  الرييياالت التيييي يركيييا لريييزود الادرييية الإنبيييي الرصيييوأ يليييا 

 االيتراد وتي: 
نسيبة أا تتوافر لدا الإهة الإنبية القوايد واال ترااات الربينة في تيول الالئرية بال -

 للإهات التي تراأ لها الهيئة برزاولة ن اا اصدار  هادات التصدي  اإللكتروني.
الرقصييود بهييول الراليية ةييرورأ أا يسييتوفي رييزود الادريية الإنبييي ال ييروا الرنصييوأ 

رييا التييي ت ييير الييا الرتالبييات التييي يإييب أا تتييوافر فييي رييزود الادريية  12يليهييا فييي الرييادأ 
ريا تيول  13ولم يإب أا يرترس توا الريزود أركياس الريادأ رتا يترصأ يلا الترايأ ، وك

ابيراس أي يقيد ريع العريال  اال بعيد ايترياد نريووج تيوا الالئرة التي ترنع يلا رزود الايدرات 
رييا الالئريية التنفيوييية التييي تلييزس رييزود الاييدرات أا يقييدس  14العقييد رييا الهيئيية، وكييولم الرييادأ 

                                  
 .330سرير رارد يبد العزيز الإراأ، الررإع الساب ، أ   1

  .573 تارر سليراا الدريااي ، الررإع الساب ، أ 2
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ادارأ الهيئيية لتغاييية أي أةييرار أو أااييار تتعليي   الةييرانات والت رينييات التييي يرييددتا رإليي 
 بووي ال  ا.

أا يكييوا لييدا الإهيية الإنبييية وكيييأ فييي إرهورييية رصيير العربييية رييراأ لييي رييا   -
قبيييأ الهيئييية بإصيييدار  يييهادات التصيييدي  اإللكترونيييي، ويتيييوافر لدييييي كيييأ الرقوريييات الرالوبييية 

فيرييا تصييدرل رييا  ييهادات تصييدي  للتعارييأ ب ييهادات التصييدي  اإللكترونييي ويكفييأ تلييم الإهيية 
 الكتروني وفيرا تو رالوب را ا ترااات وةرانات.

يركا لرزود الادرات الإنبي أا يتنازأ يا  را رصولي يلا االيترياد اوا ريا كياا 
ليييي وكييييأ فيييي إرهوريييية رصييير العربيييية راصيييأ يليييا التيييرايأ وتتيييوافر فييييي كيييأ الرقوريييات 

 هي .الرالوبة للتعارأ بال هادات وتو  را بدي
رييا تييو رالييوب رييا ب ييرا أا يكفييأ الوكيييأ تلييم الإهيية فيرييا تصييدرل رييا  ييهادات وفي

 .ا ترااات وةرانات
أا تكييييوا الإهيييية الإنبييييية ةييييرا الإهييييات التييييي وافقييييت إرهورييييية رصيييير العربييييية  -

بروإيييب اتفاقيييية دوليييية نافيييوأ فيهيييا يليييا ايترادتيييا بايتبارتيييا إهييية أإنبيييية راتصييية بإصيييدار 
 كتروني. هادات التصدي  اإلل

تنأ تول الرالة صرارة يلا اركانيية أا يريار  ريزود الايدرات الإنبيي رهاريي فيي 
رصر اوا ريا كانيت تنيام اتفاقيية دوليية نافيوأ تقير صيرارة بايترياد ريزود الايدرات الإنبيي ، 
اال أنيييي يبقيييا التسيييالأ قائريييا تيييأ ريييا الرركيييا االسيييتغنا  ييييا ال يييروا الريييوكورأ فيييي الالئرييية 

 ؟  وتو را سيإيب يني الواقع العرلي .التنفيوية أس ال
أا تكيييييوا الإهييييية الإنبيييييية ةيييييرا الإهيييييات الرعتريييييدأ أو الريييييراأ لهيييييا بإصيييييدار  -

، وب ييرا أا يكييوا تنييام اتفاقييا بلييدتا ي  الكترونييي رييا قبييأ إهيية التييرايأ فيي ييهادات تصييدي
يية بنيا  ويكوا ايتراد تليم الإهيات الإنب ،يأ الإنبية وبيا الهيئة يلا ولمبيا إهة الترا

 .  ا يلا النراوج التي تعدتا الهيئةيلا الب رقدس رنها أو را ووا ال  
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وفيا  ،ترياد تليم الإهيات ريا تلقيا  نفسيهاالراالت الر ار اليها اي يكرا يكوا للهيئة ف
، تقيوس الهيئية بعيد تسيلرها للرسيتندات والبيانيات الرالوبية بفرصيها رالة التقيدس باليب لاليترياد

الييب االيترياد ايالأ رييدأ ال تإياوز سييتيا  يويبيت رإلي  ادارأ الهيئيية في الرتهاوالت كيد ريا سيي
وفييا راليية انقةييا  تييول الرييدأ  ،يورييا رييا تيياريخ اسييتيفا  الإهيية الإنبييية لكييأ رييا تالبييي الهيئيية

دوا اصدار االيتراد يعتبر الالب ررفوةا را لس تاار الهيئة كتابة الإهة الاالبية بريد تيول 
 الإهيية الإنبييية رييا رإليي  ادارأ الهيئيية بعييد سييداد الرقابييأ الييويويصييدر قييرار ايتريياد ، الرييدأ

يرددل الرإل  لاليتراد، ويردد في القرار ردأ االيتراد وأريواأ تإدييدل، وللهيئية دائريا، بقيرار 
 لر  في الغا  االيتراد أو وقفي. رسبب ا

 رييييا الالئريييية التنفيوييييية لرييييزود الاييييدرات الإنبييييي أا يالييييب ايتريييياد 22تتيييييح الرييييادأ 
 هادات التصدي  اإللكتروني التي يصدرتا وف  للقواييد والةيوابا التيي يةيعها رإلي  ادارأ 

 د الرقابأ اليتراد تول ال هادات.الهيئة في توا ال  ا، وكولم تردي
اليييييدوأ  "الإوانيييييب الدوليييييية  "الرعنونييييية ب  7ألزريييييت التعليرييييية الوروبيييييية فيييييي الريييييادأ 

اليةا  أا تررأ ب ا تكوا ال هادات الررنورة بصفتها  يهادات رلتلية لصيالح الإرهيور 
يا اري  رزود ادرات يقع في بلد صير يةو رعترف بهيا، وتعيادأ يليا الرسيتوا القيانوني 
ال هادات الصادرأ يا اري  رقدس ادرات رقيس في اردا دوأ االترياد الوروبيي اوا تيوافرت 

 لتالية:أي را ال روا ا
أا يكيييوا ريييزود الايييدرات رسيييتوفيا لل يييروا الرنصيييوأ يليهيييا فيييي التعليرييية، وتيييس  -

أو أا يكيوا ريزود الايدرات رقيريا فيي ،ايترادل في ااار ن اس ااتياري ثابت فيي دولية يةيو
أا تكييوا ال ييهادأ الصييادرأ رييا  أو، ل ييروا الرنصييوأ يليهييا فييي التعليرييةورسييتوفيا ل االترياد

بهيييا فيييي التابيييي  وفقيييا التفيييا  أريييادي أو رتعيييدد الايييراف بييييا دوأ  ريييزود الايييدرات رعترفيييا
 االتراد ودوأ را الغير أو رن رات دولية .
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بالتيييالي فييي ا التعليرييية الوروبيييية قيييد أرسييييت ربيييدأ ييييدس اقصيييا  التوقيعيييات اإللكترونييييية 
الإنبييية لرإييرد انهييا رييا اييارج االتريياد الوروبييي، ويركييا لل يياأ فييي تييول الراليية أا يثبييت 

 .1لقاةي روثوقية اإرا ات استاداس التوقيع اإللكترونيل
نفييي  رييينه  التعليرييية  535-2002ريييا الررسيييوس  9نهيي  الر يييرق الفرنسيييي فيييي الريييادأ 

 ، فريزت بيا رالتيا في االيتراف ب هادأ التصدي  الإنبية :أس  االيتراف
 داالترييا: او رييا صييدرت  ييهادات التصييدي  رييا رييزود اييدرات اييارج  الحالووة األولووى

يقيب أايو رأي اللإنية  DCSSIالوروبي، فإني يركا للإنة الرركزية لراا أن رية الرعلوريات 
الرئيسية للتصدي  أا تعقد اتفاقيات ااصة بيااليتراف الرتبيادأ ريع تيئيات أإنبيية رراثلية ريا 

 . 2اارج دوأ اليةا  في االتراد الوروبي
قيييييد تييييينأ تيييييول االتفاقييييييات يليييييا أا ال يييييهادات الصيييييادرأ ريييييا الرن ريييييات الإنبيييييية 
والااةيييعة لييينف  اإلإيييرا ات الرنصيييوأ يليهيييا فيييي تيييوا الررسيييوس  لهيييا نفييي  رإيييية  يييهادأ 
التصدي  الصادرأ في فرنسا ، اال أا توا االيتراف الرتبادأ يركا أا يبقيا رعلي  يليا  يرا 

 .3التصدي  اإللكتروني الإنبية توافر رستوا رعيا را الراا ل هادأ 
 االتريياد: او رييا صييدرت  ييهادات التصييدي  رييا رييزود اييدرات دااييأ  الحالووة الثانيووة

الوروبيييي، فيييإا رئيييي  اليييوزرا  تعهيييد ليييي رهرييية اإلقيييرار بهيييول ال يييهادات تابيقيييا لركييياس تيييوا 
الررسييوس ، رتييا صييدرت فييي ااييار اإييرا ات رراثليية تناييوي يلييا ةييرانات رنييا رأ لل ييهادات 

را تيول  3الصادرأ في فرنسا، رع يدس اإلاالأ بالقوايد الرن رة للتصدي  الواردأ في الرادأ 
 .الررسوس

                                  
1
 E.A. Caprioli, op.cit., p.199. 

2
 Voir: Art 9 /1 de décret 2002- 535 . 

3
Voir : Art 9/2 de même  décret 
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يركييا أا نسييتن  أا الر ييرق الفرنسييي قييد ركييز يلييا  ييرا رهييس لقبييوأ  ييهادأ التصييدي  
، وتييو ةييرورأ أا تتييوافر فييي دااييأ االتريياد الوروبييي أو اارإييي الإنبييية سييوا  كانييت صييادرأ

 نف  ال روا والةرانات الرقررأ ل هادأ التصدي  الصادرأ را فرنسا.   تول ال هادأ
الوروبييي  االتريياداوا صييدرت  ييهادأ التصييدي  رييا رييزود اييدرات دااييأ فييي ريياأ رييا 

 فيكفي فيي تيول الرالية أا تكيوا  يهادأ التصيدي  التيي يصيدرتا رسيتوفية لل يروا الرنصيوأ
 يليها في القانوا الفرنسي. 
يإييب الترييييز بيييا رييررلتيا أساسيييتيا فييي تييوا الرإيياأ، الرررليية  يأرييا فييي الإزائيير فإنيي

الوأ تيييي االيتيييراف برإيييية  يييهادأ التصيييدي  اإللكترونيييية الإنبيييية فيييي  يييأ القيييانوا القيييديس، 
القييييانوا  اليتييييراف برإييييية  ييييهادأ التصييييدي  اإللكترونييييية الإنبييييية فييييي  ييييأوالرررلييية الثانييييية ا

 .الإديد

 لتصديق اإللكترونية األجنبية في ظل القانون القديماالعتراف بحجية شهادة ا أوال:
التييي يقييدرها رييزود لقييد ايتييرف الر ييرق الإزائييري برإييية  ييهادأ التصييدي  اإللكترونييية 

 -07ريا الررسيوس التنفييوي  4ادرات أإنبي ورساواتها ب هادأ التصيدي  الوانيية فيي الريادأ 
يليييا ةيييرورأ وإيييود اتفاقيييية  ، ريييير 1123 – 01الرعيييدأ والريييترس للررسيييوس التنفييييوي  162

 لاليتراف الرتبادأ تبررها سلاة ةبا البريد والرواصالت السلكية والالسلكية.
اال انيييي يعييياب يليييا تيييول الريييادأ اصفالهيييا ل يييرا رهيييس وتيييو ةيييرورأ أا تاةيييع  يييهادأ 

 التصدي  الإنبية لنف  أركاس  هادأ التصدي  الوانية الواردأ في توا الررسوس.

                                  
تكوا لل هادات التي يسلرها رلدي ادرات تصدي  الكتروني رقيس في بلد أإنبي، نف  قيرة ال هادات الرسلرة "يلي :  تنأ تول الرادأ يلا را  1

 لسلكيةبروإب أركاس  توا الررسوس اوا كاا توا الرلدي يتصرف في ااار اتفاقية لاليتراف الرتبادأ أبررتها سلاة ةبا البريد والرواصالت ا
  "والالسلكية
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قد استبعدت االتفاقيات التي يبررها الاراف الرتعاقدأ التيي تنصيب  كرا أا تول الرادأ
يليييا االيتيييراف برإيييية  يييهادأ التصيييدي  الإنبيييية  الرنصيييوأ يلييييي فيييي قيييانوا الونيسيييتراأ 
 النرووإي للتوقيعات اإللكترونية، وتو را يعتبر يارال رعرقال الستعراأ التوقيع اإللكتروني.

 لتصديق اإللكترونية األجنبية في ظل القانون الجديد : االعتراف بحجية شهادة اثانيا
لينيييزق رهرييية االيتيييراف  04-15لقيييد إيييا  قيييانوا التوقييييع والتصيييدي  اإللكتيييرونييا رقيييس 

 سلاة ةبا البريد والرواصالت السيلكية والالسيلكيةب هادأ التصدي  اإللكتروني الإنبية را 
س السييلاة ابييراس اتفاقيييات االيتييراف او أنييي رييا ةييرا رهييا 18ويرنرهييا للسييلاة بروإييب الرييادأ 
 .1الرتبادأ يلا الرستوا الدولي

لس يكتف الر رق الإزائري بولم  بأ اأ  هادأ التصدي  الإنبية الفصأ الرابع ريا 
، رييير  63البيياب الثاليير والرعنييوا ب ''االيتييراف الرتبييادأ '' وفيهييا رييادأ وريييدأ وتييي الرييادأ 

اإللكترونييية الصييادرأ رييا رييلدي اييدرات تصييدي  الكترونييي أإنبييي أنييي يريينح ل ييهادأ التصييدي  
نف  قيرة  يهادأ التصيدي  اإللكترونيي لريلدي ايدرات التصيدي  الرقييس فيي الإزائير ، اال أنيي 
وةييع  ييراا وريييدا لييولم وتييو أا يييتس تييوا التصييرف ةييرا اتفاقييية لاليتييراف الرتبييادأ التييي 

 أبررتها السلاة .
الت ييييريع الإزائييييري لييييس ي ييييترا يلييييا رييييلدي اييييدرات يركييييا أا نسييييتنت  رييييا ولييييم أا 

التصييييدي  اإللكترونييييي الرصييييوأ يلييييا التييييرايأ لكييييي تكييييوا  ييييهادأ التصييييدي  اإللكترونييييي 
الصيادرأ رنيي لهييا نفي  رإيية  ييهادأ التصيدي  اإللكترونيية الوانييية، بيأ يإيب فييي تيول الراليية 

فيهيييا ريييلدي ايييدرات  فقيييا أا تكيييوا تنيييام اتفاقيييية قيييد أبررتهيييا السيييلاة ريييع الدولييية التيييي يقييييس
التصدي  اإللكتيرونيا تينأ يليا أا  يهادات التصيدي  اإللكترونيية الصيادرأ ريا كيال البليديا 

 لها نف  الرإية .

                                  
  .ت:ت,ا . 18الرادأ  :أن ر  1
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كرييا انتقييد بعييو الفقييي يييدس نييأ رع ييس الت ييريعات يلييا رسيياواأ التوقيييع اإللكترونييي  
إللكترونيية الإنبيية الإنبي بالتوقيع اإللكتروني اليواني، ااصية اوا ريا يلرنيا أا التوقيعيات ا

قيييد تكيييوا الزرييية بالنسيييبة للعقيييود اإللكترونيييية، وتيييوا فيييإا االيتيييراف بآثيييار التوقييييع اإللكترونيييي 
   . 1الإنبي لي أترية بالغة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                  
    .459و يبد الفتاح بيوري رإازي، الررإع الساب ، أ  572 تارر سليراا الدريااي ، الررإع الساب ، أ  1
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 :اني واب الثوص البوملخ

فيي الفصيأ الوأ ريا تيوا البياب التوقييع بصيفة يارية سيوا  كياا الكترونيي  لقد يالإنا
أس ااي، رير يرفنا فيي البدايية التوقييع الاايي وتبيياا أنواييي كاإلرةيا  والتوقييع بالبصيرة 

 الخ ...، ثس تردثنا يا و ائف التوقيع، وتأ تي رستوفية في التوقيع اإللكتروني .
روني را رير تعريفي وأنواييي، ورإياالت اسيتعرالي بعد ولم تارقت الا التوقيع اإللكت

واتةيح لنيا أا للتوقييع اإللكترونيي ريا ريير الرإيية ينقسيس اليا نيوييا توقييع الكترونيي بسيييا 
ورتقييدس وتييوا الاييير لييي الرإييية الكارليية فييي اإلثبييات، وتييو يييرتبا ب ييهادأ تصييدي  الكترونييية 

تييينأ يلييييي راتليييف القيييوانيا روصيييوفة يإيييب ترتيييوي يليييا رإرويييية ريييا البيانيييات وفييي  ريييا 
 الرن رة لهوا النوق را ال هادات .

ي ييترا كييولم رتييا يكييوا التوقيييع اإللكترونييي وو رإييية كارليية أا يييتس ان ييا  بواسيياة 
رزود ادرات راصأ يلا التيرايأ أو االيترياد، وتقيع يليا ياتقيي رإرويية ريا االلتزاريات 

يفهييييا أو ايفائيييي رنهييييا فيييي بعييييو وأي اايييالأ بهيييا يترتييييب يليهيييا الرسييييلولية، ريييع ةيييرورأ تاف
 الراالت، رع التركيز يلا تبياا روقف الر رق الإزائري را تول الرسائأ.

توصييلنا كييولم فييي تييوا البيياب الييا ةييرورأ أا يصييدر رييزود الاييدرات  ييهادأ تصييدي  
الكترونيييية قيييد تكيييوا روصيييوفة أو بسيييياة، وتبيييرز أتريييية التريييييز بييييا النيييوييا ريييا أا  يييهادأ 

 ونية الروصوفة تكوا ررتباة بالتوقيع اإللكتروني الرتقدس فقا.التصدي  اإللكتر 
يإييب أا ترتييوي  ييهادأ التصييدي  اإللكترونييية الروصييوفة يلييا رإروييية رييا البيانييات 
كاسس الروقع وو يفتي الخ...، ريع ةيرورأ الغيا  تيول ال يهادأ ريا ايرف ريزود الايدرات وفي  

بع الييدولي للتوقيييع اإللكترونييي لنييي الريياالت الرنصييوأ يليهييا قانونييا، رييع ةييرورأ ريينح الاييا
يييادأ رييا يسييتعرأ فييي رعييارالت وات اييابع دولييي وتييو رييا يسييتلزس بالةييرورأ أا تريينح راتلييف 
الييدوأ الرإييية الكارليية ل ييهادأ التصييدي  اإللكترونييية الإنبييية وفيي   ييروا رعينيية تيينأ يليهييا 

 راتلف الت ريعات الرن رة للتوقيع والتصدي  اإللكترونييا .
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 الخـــــاتمــــــــــة
أشارت مقدمة الدراسة إلى أن الهدف الرئيسي منها هو محاولة صياغة نظرية عامة إلثبات 

خولددف الورددورات الورنلوايددة الحاصددلة لددي هددسا الماددا   مسددوعينا لددي ع مالعقددد اإللرورونددي ووريددف مدد
سلدددج باهدددود الصقدددم خاصدددة المصدددرت والصرنسدددي  والوشدددريعات المنظمدددة لهدددس  المسددد لة  سدددوا  راندددت 

أو وشددددريعات دوليددددة  مددددع الورريددددج علددددى الوشددددريع الاجائددددرت والمصددددرت والصرنسددددي ورنيددددة وشددددريعات 
رددددسلج نددددانون األونسدددددورا  و ألخددددرل رالوشددددريع األردندددددي   واالسددددوعانة بددددبعع الوشددددريعات العربيدددددة ا

 النموساي بش ن الوونيعات اإللرورونية والوعليمة األوروبية بش ن الوونيعات اإللرورونية .
عالات لي بداية الدراسة القواعد العامة لإلثبات ومدل ندروها علدى اسدووعاإ إثبدات العقدود 

إلثبدات أن وثبدت العقدود اإللرورونيدةت  لووصدلت الدراسدة اإللرورونيدة  أت هد  يمردن للقواعدد العامدة ل
إلدددى أندددم يمردددن االسدددوعانة بهدددس  القواعدددد إلثبدددات العقدددود اإللرورونيدددة إال أن لعاليوهدددا وبقدددى محددددود   
ثبدات العقدود اإللرورونيدة  وبالوالي ران من الالجم سن القوانين المنظمة لإلثبات اإللروروندي عمومدا واب

 خصوصا.
س  الدراسددة الورددرل بالوصصددي  إلددى الوونيددع اإللرورونددي باعوبددار  أهددم وسدديلة ثددم حاولددت لددي هدد

إلثبات العقود اإللروروني  نظرا لرون الوشريعات ند أولودم أهميدة ربدرل واعلدت مندم الوسديلة األمثد  
إلثبات العقود اإللرورونيدة  خاصدة مدع وادود ردرف ثالد  يسدمى مدجود الخددمات يعوبدر وسديرا بدين 

 ع أضرارا للمرس  إليم أو الغير.م  المسؤولية المدنية لي حا  ونو   إليم ويوحالمونع والمرس
ليمدددا يخدددب مدددساهإ اإلثبدددات يعوبدددر المدددسهإ المخدددولر هدددو أنسدددإ المدددساهإ إلثبدددات العقدددود 
اإللرورونية  لرون أن هسا المدسهإ ي خدس بمجايدا المدسهبين الحدر والمقيدد  ليسدولجم علدى القاضدي مودى 

اددا  اإلثبددات اإللرورونددي أن يسددوعين بالنصددوب القانونيددة المواددود  دون عددرع أمامددم نددجاع لددي م
 إهما  ااوهاد  الشخصي ما لم وواد هس  القواعد القانونية .

العدالم  بدين أما مس لة محد  اإلثبدات اإللروروندي لقدد وبدين مدن خدال  الدراسدة أندم ال اخدوالف
سددوا  رانددت بديهيددة أو أساسددية  إلددى الددورني و العددالم اإللرورونددي  لرالهمددا يخضددع لددنص  الشددرور 

القواعددد العامددة  عددن اانددإ سلددج ظهددر مددن خددال  لدراسددة أن عددإ  إثبددات العقددد اإللرورونددي يخولددف
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المقرر  لي هسا الماا  الوي وقر ب ن اإلثبات عموما يقدع علدى المددين  أمدا إثبدات العقدد اإللروروندي 
أن الوونيع اإللروروني المؤمن يعوبر موثونا  ليقع على عاول المدعي سوا  ران دائنا  أو مدينا  رما

 ليم إلى أن يثبت عر  سلج .
ثم وررنت الدراسة بعدد سلدج إلدى وحديدد وسدائ  اإلثبدات لدي العدالم الدورني وهدي بالخصدوب 
الروابة وشهاد  الشهود والقرائن واإلنرار وأخيرا اليمين  ثم ررجنا بعد سلج على الروابة الخرية  حي  

لمشرع الاجائرت ند اخلر بين الوصرف القانوني وأدا  إثباوم  ثم ودم الومييدج بدين الروابدة وبين لنا أن ا
رررن شرلي وررريقة لإلثبات  مع محاولة الورريج بعدد لدج علدى إعردا  مصهدوم دنيدل للراوبدة سدوا  

 ران سلج من اانإ الصقم أو القضا  .
رار حايددة الروابددة اإللرورونيددة  مددع انوقلددت الدراسددة بعددد سلددج إلددى ندددر  القواعددد الوقليديددة إلندد

الورريج على االوصانات ر هم وسيلة لسلج  حي  يمردن االسدوعانة بهدا لدي إردار القواعدد الموضدوعية 
لإلثبات لقر دون القواعدد اإلارائيدة لوعلقهدا بالنظدام العدام  مدع وبيدان العقبدات الودي وواادم هدسا الندوع 

ع مبدأ عدم اواج اصرناع الشخب دليال لنصسم غير من االوصانات رالشرور الوعسصية ووعارضها م
 لي هسا الماا . -خصوصا الصرنسي–أنم وم وااوج هس  الصعوبات بصض  اهود الصقم والقضا  

بعددددد سلددددج وررننددددا إلددددى إثبددددات العقددددود اإللرورونيددددة لددددي ظدددد  القددددانون المدددددني وبالخصددددوب 
واألدبدي وووضديش شدرورها  والوصدرلات االسوثنا ات الدوارد  علدى اإلثبدات بالروابدة رالمدانع المدادت 

القانونيدددة الودددي ال وواددداوج نصدددابا معيندددا ومبددددأ الثبدددوت بالروابدددة  وأخيدددرا االسدددوعانة بحريدددة اإلثبدددات 
ونددد ووصددلت الدراسددة إال أن هددس   المدددني إلثبددات العقددد اإللرورونددي المنصددوب عليهددا لددي القددانون

 القواعد والنصوب وعوبر غير رالية لي هسا الماا  .
ران لجاما بعد سلج الوررل إلى النصوب الوشريعية المنظمة للروابة اإللرورونية  ل دل سلدج 
إلدددى إعددداد  النظدددر مدددن اديدددد لدددي مصهدددوم الروابدددة بصدددصة عامدددة مدددع الورريدددج علدددى وعريدددف الروابدددة 

  وهدي اإللرورونية لي الوشريع الصرنسي والمصرت والاجائرت  اوضدحت هدس  الدراسدة وظدائف الروابدة
خيدرا عددم القابليدة للوحريدف  مدع ضدرور  ودوالر هدس  الشدرور لدي الروابدة أة القدرا   و الثبدات و سهول

 اإللرورونية .
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المحددررات الورنيددة  ها مددعلقددد رددان مددن نوددائف االعوددراف الوشددريعي بالروابددة اإللرورونيددة وسدداوي
ماددا  هددس   وهددو مددا بينوددم هددس  الدراسددة بالوصصددي  مددن حيدد  وحديددد  مددن حيدد  حايوهددا لددي اإلثبددات

المسددداوا  واالسدددوثنا ات الدددوارد  عليهدددا  واخيدددر ووضددديش موندددف القاضدددي لدددي حدددا  عرضدددت أمامدددم 
يادددإ عليدددم لدددي هدددس  الحالدددة وغليدددإ المحدددرر  إسة ليمدددا بينهدددا  محدددررات إلرورونيدددة وورنيدددة موعارضددد

ررات المسوولي للشرور القانونية سوا  ونع هسا الوعارع بين محررات إلرورونية وورنية أو بدين محد
 إلرورونية ليما بينها.

بعددد سلددج وضددحنا مرانددة المحددرر اإللرورونددي لددي اإلثبددات  لوررنددا أوال إلددى المحددرر الرسددمي 
اإللروروني  الست ياإ أن يسوولي نص  الشرور المقرر  لي المحرر الرسمي الوقليدت  مع ووضيش 

الوشددريعية الوددي اددا  بهددا  ريصيددة إنشددا  هددس  المحددررات الوددي وخولددف عددن المحددررات الورنيددة والحلددو 
المشرع الصرنسي لي هس  المس لة  ثم عالانا مس لة صور المحررات الرسمية اإللرورونيدة سدوا  ردان 
سلدددج لدددي الوشدددريع المصدددرت و الصرنسدددي  والودددي وربدددل ليهدددا القواعدددد العامدددة الموعلقدددة بهدددس  المسددد لة  

ة والحلددو  المناسددبة لهددا  مددع وبيددان والنقرددة األخيددر  هددي مشددرلة حصددظ المحددررات اإللرورونيددة الرسددمي
مددا المشددرع الاجائددرت للددم يددولي األهميددة لهددس  ألصرنسددي بالوصصددي  لددي هددس  النقرددة  مونددف المشددرع ا

ل.م.ج والمداد   1مردرر  323المشرلة ووررل إليها بصصة عرضية لدي مدادوين لقدر وهمدا   المداد  
 ل.ت.ت.إ. 4

لروروني  لوبين لنا أنم ياإ أن وووالر ليدم ثم وررل البح  بعد سلج إلى المحرر العرلي اإل
ايدة مدن حيد    رمدا يادإ أن وردون لدم الحرلي الورني وهو الروابة والوونيدعنص  شرور المحرر الع

لصاحإ الوونيع اإللروروني لي المحرر العرلي اإللروروني أن يرعن لدي  صدور  ممن ونعم ويمرن
رلدي اإللروروندي بالنسدبة للغيدر لوربدل عليدم القواعدد حايوم بالوجوير  أما بالنسبة لحاية المحرر الع

ل.م.ج  مدع ضدرور  إنشدا  سدا  إلروروندي خداب وددون  328العامة المنصوب عليها لدي المداد  
ووسددا  ليددم المحددررات العرليددة  وبالنسددبة لمشددرلة الوددارير الثابددت للمحددرر اإللرورونددي لدديمرن حلهددا 

 س  المحررات عن رريل وقنية البصمة الجمنية.هإنشا  بإنشا  اهات موخصصة وحدد لنا وارير 
وأظهرت الدراسة أن للمحرر العرلي نيدين وهما عدم واود عيإ مادت وعدم إنردار الخصدم 
الست ونسإ إليم المحرر  مع ضرور  انربدال هدسان القيددان علدى المحدرر العرلدي اإللروروندي   مدع 
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مددا لددم يهددوم بددم المشددرعان المصددرت  وضددع المشددرع الصرنسددي ألحرددام خاصددة لددي حالددة اإلنرددار وهددو
والاجائدددرت  رمدددا وضدددع المشدددرع الصرنسدددي نيددددان أخدددران وهمدددا شدددرلية وعددددد األصدددو  وضدددرور  روابدددة 

وردددورات الوصدددرف القدددانوني الدددست ليدددم دلدددع مقابددد  مدددالي بواسدددرة الشدددخب نصسدددم مدددع ورييصدددم مدددع ال
رات العرليددة اإللرورونيددة خددر مسدد لة عالاوهددا الدراسددة لددي ماددا  المحددر أالحاصددلة لددي هددسا الماددا   و 

لومييددج هدد  رسددالة البريددد اسددوا  رددان عددادت أو موصددى عيددم   مددع مسدد لة حايددة البريددد اإللرورونددي 
 اإللروروني مونعة أم غير مونعة .

بعدد سلدج انوقلددت الدراسدة إلددى البداإ الثدداني الدست عالادت ليددم حايدة الوونيددع اإللروروندي لددي 
خصوصدا  لوررندت لدي البدايدة إلدى الوونيدع الخردي باعوبدار   اإلثبات عمومدا ولدي العقدد اإللروروندي

اموددداد  للوونيددع اإللرورونددي  لددوم وعريددف الوونيددع عمومددا مددع الورريددج علددى اهددود الصقددم و القضددا لي 
المعدلددة  ثددم بعددد سلددج عالاددت  1316هددسا الماددا  ورددسلج مونددف المشددرع الصرنسددي خاصددة المدداد  

نوع مندم خاصدة الوونيدع بدالخوم الدست ردان محد  ادد  ربيدر  الرسالة أشرا  الوونيع ومدل حاية ر 
لاسوعمالم ياإ أن يرون محدودا إال لي المعامالت الواارية لقر اعومدادا علدى مبددأ حريدة اإلثبدات 

 لي المعامالت الواارية .
رضدددا الموندددع بمحودددول السدددند الرودددابي  هدددياسدددة إلدددى وحديدددد وظدددائف الوونيدددع و ثدددم انوقلدددت الدر 

موندع مدع االعومداد علدى الصقددم عمومدا والقضدا  الصرنسدي لدي هدسا المادا   وووصددلت ووحديدد هويدة ال
 الدراسة إلى ضرور  إلى اسويصا  الوونيع  اإللروروني لهاوين الوظيصوين مهما ران نوع هسا الوونيع .

وددم وخصدديب حيددج مهددم لوعريددف الوونيددع اإللرورونددي  لددوم أوال وبيددان مونددف الصقددم مددن هددس  
ان سلددددج الصقددددم المصددددرت أو األردنددددي أو الصرنسددددي  وبعددددد سلددددج وددددم وحديددددد مونددددف المسدددد لة سددددوا  ردددد

الوشريعات من وعريصها للوونيع اإللروروني سوا  وشريعات عربية رودون  ومصدر والادائر ولرنسدا أو 
الموعلقدددة بدددالووانيع  رقدددانون النمدددوساي للوددداار  اإللرورونيدددة أو الوعليمدددة االوروبيدددةدوليدددة  وشدددريعات 
  وبينا بعد سلج الشرور الوي ياإ أن وووالر لي الوونيع اإللروروني باعوبار  يحوج على ةاإللروروني

الحايددة الراملددة لددي اإلثبددات  مددع شددرت ردد  شددرر بالوصصددي  مددع الورريددج علددى المشددرع الاجائددرت لددي 
 هسا الماا .
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بددالقلم بينددت الدراسددة بعددد سلددج أن الوونيددع اإللرورونددي لديددم العديددد مددن الصددور وهددي الوونيددع 
اإللروروندددي ونقددد  الوونيدددع الخردددي بالماسدددش الضدددوئي والوونيدددع البيدددومورت والوونيدددع الردددودت والوونيدددع 
الرنمي  مع الووص  إلى نوياة مهمة هي أن الوونيع الرنمي المرورج على الوشصير الالوماثلي وحدد  

ة للوونيدع اإللروروندي  ثدم لديم الحاية الراملة لإلثبات لرونم ووولر ليم ر  الشرور القانونيدة المنظمد
بينت الدراسة أن للوونيدع اإللروروندي العديدد مدن الوربيقدات الودي يمردن أن يسدوصيد منهدا اإلنسدان لدي 

 حياوم العملية وممن بينها على سبي  المثا  برانات السحإ اآللي والشيج اإللروروني .
مادددددا  الوونيدددددع لدددددي الصصددددد  األخيدددددر مدددددن الرسدددددالة عالادددددت مشدددددرلة األمدددددان القدددددانوني لدددددي 

اإللرودددرونين حيددد  ووميدددج هدددس  الوسددديلة الحديثدددة بوادددود ردددرف ثالددد  يعوبدددر وسددديرا مدددا بدددين الموندددع 
والمرسدددد  إليددددم يسددددمى مددددجود الخدددددمات  لددددوم أوال وحديددددد مددددا المقصددددود بهددددسا المصددددلش مددددن الاانددددإ 
الوشدددريعي  ثدددم الورريدددج علدددى الودددرخيب لدددي الددددو  العربيدددة روسددديلة ضدددرورية لردددي يمدددار  مدددجود 

لخدمات نشارم لي إنليم الدولة  مع الورريج على مونف المشرع الاجائدرت لدي هدسا المادا  خاصدة ا
لإنهدا اعومددت علدى الوصدويع مدا الوعليميدة األوروبيدة ولرنسدا أالوونيع والوصدديل اإللرودرونيين  نانون

 وصصي .ررريل للممارسة مجود الخدمات نشارم على إنليم الدولة مع وبيان مراحلها بال رادتاإل
انوقلدددت الدراسدددة بعدددد سلدددج إلدددى وحديدددد الوجامدددات مدددجود الخددددمات بشدددر  دنيدددل علدددى مسدددوول 
مخولدددف الوشدددريعات وووصدددلت الدراسدددة إلدددى أن أهدددم الودددجام يقدددع علدددى مدددجود الخددددمات إنشدددا  شدددهاد  
وصددددديل إلرورونيددددة خاليددددة وسددددليمة مددددن العيددددوإ  مددددع وحمدددد  مددددجود الخدددددمات المسددددؤولية العقديددددة 

ن مددع القددو  أن مددجود حددا  إخاللددم بالوجاماوددم المنصددوب عليهددا لددي مخولددف القددواني والوقصدديرية لددي
 بوحقيل نوياة وسلج نظرا لإلمرانيات البشرية والوقنية الوي يحوجها . الخدمات ملجم

عالات الدراسدة ردسلج شدهاد  الوصدديل اإللروروندي ودورهدا لدي الوونيدع اإللروروندي  لدوم أوال 
  مدع محاولدة وبيدان محوويوهدا لددل مخولدف الوشدريعات الورنيدة والدوليدة وحديد مصهومها بشدر  دنيدل

دون نسددددديان موندددددف المشدددددرع الاجائدددددرت مدددددن هدددددس  المسددددد لة لدددددي إردددددار ندددددانون الوونيدددددع والوصدددددديل 
لغددا  شددهاد  الوصددديل لددي  اإللروددرونيين  رمددا ووصددلت الدراسددة لددي األخيددر إلددى انددم يمرددن وعليددل واب

ال وقوصدر  شرع الوونسي والاجائدرت  ووبدين لندا أن هدس  الشدهاد حاالت محدد  ولل ما نب عليم الم
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الدددولي وهددو مددا أنروددم صددراحة مخولددف  لالمسددوو  إلددىالددورني بدد  وموددد  لحايوهددا لقددر علددى المسددوو 
 الوشريعات الورنية والدولية .

 هس  الدراسة يمرن أن نووص  إلى الووصيات الوالية:من خال  
نون المدني الاجائرت بوغيير عإ  اإلثبدات مدن الددائن من القا 323ضرور  وعدي  الماد   -

إلدددى المددددعي ألن المعدددامالت اإللرورونيدددة لدددي ونوندددا الحاضدددر أصدددبش يدددوحرم ليهدددا المددددعي  ومدددن 
الصددددعوبة علددددى المدددددعي عليددددم إثبددددات دعددددوا  لددددي ماددددا  المعددددامالت اإللرورونيددددة عمومددددا والعقددددود 

 اإللرورونية خصوصا.
 324مصدرلش المحدرر المنصدوب عليدم مدثال لدي المداد  وغييدر مصدرلش العقدد بضرور   -

 ل.م.ج  حوى ال يقع الخلر ما بين الوصرف القانوني وادا  إثباوم.
علدددى المشدددرع الاجائدددرت أن يعودددرف صدددراحة بحايدددة اوصاندددات اإلثبدددات والموعلقدددة بالقواعدددد  -

اإلثبدددات الموضدددوعية لإلثبدددات  وونظيمهدددا إمدددا بدددنب ندددانوني منصصددد  أو أن يددددماها ضدددمن نواعدددد 
 المنصوب عليها لي القانون المدني الاجائرت مثلما لع  سلج المشرع المصرت والصرنسي.

علدددى المشدددرع الاجائدددرت أن يسددداوت مدددا بدددين الروابدددة الخريدددة واإللرورونيدددة  وأن يسدددوثني   -
بعددع الوصددرلات مددن أن وددوم بشددر  إلرورونددي  رالوصددرلات الوانعددة علددى العقددارات والمنقددوالت سات 

الربيددر  رالسددصن و وعقددود الددجواج والرددالل والهبددة  وأن يبددين مونددف القاضددي لددي حددا  واددود  القيمددة
وعدارع مددا بدين المحددررات اإللرورونيدة والورنيددة أو مدا بددين المحدررات اإللرورونيددة  وسلدج بدد ن يغلددإ 

 رثر مصدانية مع إمرانية االسوعانة بالخبرا  لوحديد هس  المس لة.المحرر األ
المشدددرع الاجائدددرت  اعودددراف ضدددرور ة المحدددررات الرسدددمية اإللرورونيدددة ليمدددا يخدددب  حايددد -

 يدةبحايوها  خاصة مع اواا  الدولة الاجائرية لإلدار  اإللرورونية  وسلج ب ن يعدد  النصدوب القانون
لي القانون المدني ونانون اإلارا ات المدنيدة واإلداريدة  سرور المنظمة لها  خاصة نواعد اإلثبات الم

صدار المراسيم الونظيمية الخاصة بها.ونانون الو  وثيل ونانون المحضر القضائي  واب
إصددددار مرسدددوم ونظيمدددي يعدددالف مشدددرلة حصدددظ المحدددررات اإللرورونيدددة عمومدددا والمحدددررات  -

 الرسمية اإللرورونية خصوصا  نظرا ألهمية هس  المس لة لي ماا  اإلثبات اإللروروني .
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نسددبة للمحددرر العرلددي اإللرورونددي مددن خددال  إنشددا  ضددرور  حدد  إشددرالية الوددارير الثابددت بال-
اددرا  وعدددي  لددي  هيئددة خاصددة وقددوم بهددس  المهمددة  ووصعيدد  وقنيددة البصددمة الجمنيددة لددي هددسا الماددا   واب
نانون اإلارا ات المدنيدة واإلداريدة حودى يسدووعإ لردر  إنردار المحدررات العرليدة اإللرورونيدة و عددم 

 واود رشر أو وحشير ليها.
شدرع الاجائدرت أن يعدرف الوونيدع عمومدا ويحددد وظائصدم بشدر  دنيدل خاصدة مدع يمرن للم -

ظهدددور الوونيددددع اإللروروندددي وال يوددددرج هدددس  المهمددددة للصقددددم والقضدددا  لقددددر  وردددان مددددن الضددددرورت أن 
مدددن القدددانون  327يخصدددب مددداد  منصدددرد  وعودددرف بحايدددة الوونيدددع اإللروروندددي  ال أن يعدددد  المددداد  

د اعودددرف بحايددددة هدددسا الندددوع الاديدددد مدددن الوونيعدددات لدددي ماددددا  المددددني  ألندددم وبشدددر  ضدددمني لقددد
 المحررات العرلية لقر ولم يشم  المحررات الرسمية وهسا من الناحية العملية غير صحيش.

يمرددن للمشددرع الاجائددرت أن يغيددر مددن مصددرلش الرددرف الثالدد  الموثددول المنصددوب عليددم -
مددن 12/  2نصددوب عليددم لددي المدداد  و مددؤدت خدددمات الوصددديل اإللرورونددي الم 2/13لددي المدداد  

نصدد  القددانون  وسلددج بدد ن  يرلددل وسددمية واحددد  علددى مددجود الخدددمات ثددم بعددد سلددج يميددج بددين مددجود 
الخدمات الست يعم  لصالش المودخلون لي الصرع الحرومي و الست يعم  لصالش األشخاب العادية 

لحرددددومي والثدددداني مددددؤدت األخددددرل  أو يسددددمي النددددوع األو  بمددددؤدت خدددددمات الوصددددديل اإللرورونددددي ا
 خدمات الوصديل اإللروروني العادت .

اإلسددراع لددي إصدددار المراسدديم الونظيميددة الموعلقددة بقددانون الوونيددع والوصددديل اإللروددرونيين  -
ومددن بينهددا المرسددوم الونظيمددي الددست يحدددد مقددر السددلرة الورنيددة للوصددديل اإللرورونددي المنصددوب 

ع والوصدديل اإللرودرونيين  وسدير المصدالش الوقنيدة واالداريدة من ندانون الوونيد 16/1عليم لي الماد  
من نص  القانون  والمرسوم الونظيمدي الدست يحددد الرواودإ  20للسلرة المنصوب عليها لي الماد  

مددن هددسا القددانون   24الخاصددة بددرئي  مالدد  السددلرة وأعضددائها ومددديرها العددام المقددرر  لددي المدداد  
نظيمدي الدست يحددد ربيعدة السدلرة الحروميدة للوصدديل اإللروروندي لي إصددار المرسدوم الو واإلسراع

 من نص  القانون . 27ووشريلها وونظيمها ولل ما هو منصوب عليم لي الماد  
علدى المشدرع الاجائدرت عندد صدياغوم لهدسا القدانون أن يواندإ الخلدر بدين  من الضدرورت  -

ن النصوب القانونية الموعلقة بمدؤدت ر  من مسؤولية مؤدت الخدمات ووااباوم  جياد  على سلج لإ
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خدددمات الوصددديل اإللرورونددي ال وشددم  الرددرف الثالدد  الموثددول  لرونددم لددم يددسرر لددي هددسا الماددا   
وبالودددالي يادددإ علدددى المشدددرع الاجائدددرت أن يصددددر نصوصدددا نانونيدددة ووضدددش بشدددر  دنيدددل واابدددات 

 الررف الثال  الموثول.
ي الحددل لددي االعوددراع علددى إلغددا  شددهاد  مددن المصوددرع علددى المشددرع الاجائددرت أن يعردد -

الوصديل اإللروروندي سدوا  بالنسدبة لصداحإ الشدهاد  أو الغيدر الدست وضدرر مدن هدسا اإللغدا   ومدن 
المصورع أن يوم هسا االعوراع إما على مسوول السلرة االنوصادية باعوبارها الهيئة المشرلة علدى 

أو  مالدد  الدولددة الاجائددرت بمواددإ ونظدديم عمدد  مددؤدت خدددمات الوصددديل أو عددن رريددل السددلرة 
ل.ت.ت.إ الوي ونب على ررل الرعن لي القدرارات الموخدس  مدن ردرف السدلرة  32و  31الماد  

 االنوصادية أو السلرة.
لددي األخيددر ال يسددعني لددي أخددر هددسا البحدد  إال أن ثمددن الاهددود الابددار  الوددي وبسلددم الدولددة 

اسدددوخراج الوثدددائل بالنسدددبة للمدددوارنين رادددواج السدددصر  الاجائريدددة لوصعيددد  اإلدار  اإللرورونيدددة ووسدددهي 
وبرانة الوعريف البيوموريين  أحثها لدي هدسا المادا  إلدى اإلسدراع لدي إصددار القدوانين المناسدبة لدي 
هدددسا المادددا  وردددسلج المصدددادنة علدددى مخولدددف المعاهددددات الودددي وسددده  المعدددامالت اإللرورونيدددة لدددي 

 الاجائر. 
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راسة مقارنة"  دار الروإ سامش عبد الواحد الوهامي  الوعاند عبر االنورنيت "د .15
 .2008القانونية  القاهر   

لسنة  15سحر البرباشي   الوونيع اإللروروني "دراسة وحليلية ألحرام نانون رنم  .16
 .2009مدعمة بالوشريعات المقارنة "  منش   المعارف   القاهر    2004

سرندرية  سعيد سيد نندي    الوونيع االلروروني   دار الاامعة الاديد  للنشر  اال .17
2004. 
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سهير منوصر  مبدأ الثبوت بالروابة  لي القانونين المصرت والصرنسي   من دون  .18
 .1981دار نشر  

شحاوم غريإ شلقامي  الوعاند اإللروروني لي الوشريعات العربية دراسة مقارنة  دار  .19
 .2008الاامعة الاديد   االسرندرية  

على عقود الواار  اإللرورونية  دار صالش المنجالوت  القانون الوااإ الوربيل  .20
 . 2008الاامعة الاديد   اإلسرندرية 

ضيا  مشيمش   الوونيع اإللروروني "دراسة مقارنة"  المنشورات الحقونية صادر   .21
2003. 

عارف عبد الحميد حسن  مبدأ الثبوت بالروابة لي ضو  الورور الورنولواي  .22
 .2002الحدي   دار النهضة العربية  القاهر    

عبا  العبودت  الوعاند عن رريل وسائ  االوصا  الصورت وحايوها لي اإلثبات  .23
 .1997المدني"دراسة مقارنة" مروبة دار الثقالة للنشر والووجيع عمان   

عبد الصوات بيومي حااجت  الوونيع اإللروروني لي النظم القانونية المقارنة  دار  .24
 .2005الصرر الاامعي  االسرندرية  

 أحمد عبد اهلل غرايبة   حاية الوونيع اإللروروني لي الوشريع المعاصر   عبد اهلل .25
 .2008دار الراية للنشر والووجيع  الربعة االولى   

عبد الهادت لوجت العوضي  الاوانإ القانونية للبريد اإللروروني  دار النهضة  .26
 .2005العربية  القاهر   

الصور    –الشيج  -مصارف اإللرورونيةعج  حمد الحاج سليمان   النظام القانوني لل .27
 .2005منشورات الحلبي الحقونية  الربعة األولى   

عصام عبد الصوات مرر  الواار  اإللرورونية لي الوشريعات العربية واألانبية  دار  .28
 .2009الاامعة الاديد   االسرندرية  

ة مقارنة"  عال  محمد عيد نصيرات  حاية الوونيع اإللروروني لي اإلثبات "دراس .29
 .2005دار الثقالة للنشر والووجيع  عمان  

علي رحلون : الاوانإ القانونية لقنوات االوصا  الحديثة والواار  اإللرورونية  دار  .30
 .2002إسهامات لي أدبيات المؤسسة  وون    
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"دراسة –عقد البيع عبر األنورنت –عمر خالد جريقات  عقود الواار  اإللرورونية  .31
 .2008دار الحامد للنشر والووجيع  عمان  وحليلية"  

عمرو عيسى   وسائ  االوصا  الحديثة وحايوها لي اإلثبات  المروإ الاامعي  .32
 .2006الحدي   اإلسرندرية 

عيسى غسان الربضي  القواعد الخاصة بالوونيع اإللروروني  دار الثقالة للنشر  .33
 .2009والووجيع  عمان  الربعة األولى  

النظام القانوني لعقود الواار  اإللروروني  دار هومم  الاجائر  لجهر بن سعيد   .34
2012. 

لورن  محمد عبيدات  إثبات المحرر اإللروروني  دار الثقالة للنشر والووجيع   .35
 .2009عمان  

لينا إبراهيم يوسف حسان  الووثيل اإللروروني ومسؤولية الاهات المخوصة بم  .36
 .2009الراية للنشر والووجيع       الربعة األولى  دار« دراسة مقارنة»
محمد المرسي جهر    الحاسوإ والقانون   مؤسسة الرويت للوقدم العلمي  الرويت     .37

 .1995الربعة األولى 
اإلثبات  -محمد المرسي جهر    الحماية المدنية للواار  اإللرورونية "العقد اإللروروني .38

ثة  دار النهضة العربية  القاهر   من المسوهلج اإللروروني"  الربعة الثال -اإللروروني
 دون سنة نشر.

محمد أمين الرومي  الوعاند اإللروروني عبر االنورنت  دار الروإ الاامعية   .39
 .2006االسرندرية  

محمد حسام محمود لرصي  اإلرار القانوني للمعامالت اإللرورونية  دراسة لي نواعد  .40
ر  خاصة لبعع نوانين البلدان العربية  اإلثبات لي المواد المدنية والواارية مع إشا

 .2002النسر السهبي للرباعة  القاهر   
محمد حسن رلاعي عرار  البيع عبر شبرة األنورنيت دراسة مقارنة لي ضو  نانون  .41

  دار الاامعة الاديد   االسرندرية   الربعة  2004لسنة  15الوونيع اإللروروني رنم 
 .2007األولى   
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الوعاند عن بعد "نرا   وحليلية لي الواربة الصرنسية مع إشار  محمد حسن  ناسم   .42
 لقواعد القانون األوروبي"  دار الاامعة الاديد  للنشر  االسرندرية  بدون سنة نشر.

محمد حسين منصور   اإلثبات الوقليدت واإللروروني  دار الصرر الاامعي   .43
 .2006اإلسرندرية   

بالوسائ  المسوحدثة لي الصقم اإلسالمي  دار  محمد سعيد محمد الرمالوت  الوعاند .44
 .2007الصرر الاامعي  االسرندرية  

  دار -دراسة مقارنة -محمد لواج المرالقة  الوايج لي عقود الواار  اإللرورونية .45
 .2008الثقالة للنشر والووجيع  عمان  

وراف محمد محمد أبو جيد   نحو اوسال القواعد الصرعية لي اإلثبات مع مبدأ االع .46
 .2002الوشريعي بحاية الروابة اإللرورونية  دار النهضة العربية  القاهر   

محمود عبد الرحيم الشريصات   الوراضي لي الوعاند عبر االنورنت "دراسة مقارنة"   .47
 .2005دار الحامد للنشر والووجيع  عمان  

  دار مصرصى أبو مندور موسى  الاوانإ القانونية لخدمات الووثيل اإللروروني .48
 .النهضة العربية  القاهر   دون سنة نشر

 .2008مناني لرت  أدلة اإلثبات الحديثة لي القانون  دار الهدل  عين مليلة   .49
منير محمد الانبيهي و ممدوت محمد الانبيهي   الربيعة القانونية للعقد اإللروروني   .50

 .دار الصرر الاامعي  االسرندرية  من دون وارير نشر
إبراهيم  أحرام عقود الواار  اإللرورونية  دار الثقالة للنشر والووجيع   نضا  إسماعي  .51

 .2005عمان   
هاني دويدار  الولا  باألورال الواارية إلرورونيا  دار الاامعة الاديد  للنشر   .52

   2003اإلسرندرية  
 .2002وسيم شصيل الحاار  اإلثبات اإللروروني  منشورات صادر  بيروت   .53
واللة   اإلثبات اإللروروني لي المواد المدنية والمصرلية "دراسة يوسف أحمد الن .54

 .2012مقارنة" دار الثقالة للنشر والووجيع  عمان  
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 الرسائل واألطروحات 1

إياد محمد عارف عرا سد   مدل حاية المحررات اإللرورونية لي اإلثبات "دراسة  .1
اسات العليا  اامعة مقارنة"  أرروحة المااسوير لي القانون الخاب  رلية الدر 

 .2009الناات الورنية  
سعدية البدوت السيد أحمد بدوت  نحو نظرية عامة للدلاور الواارية اإللرورونية  رسالة  .2

 .2012لني  دراة الدروورا  لي الحقول  رلية الحقول  اامعة عين شم   
للحصو  سمير عبد العجيج الاما   الوعاند عبر وقنيات االوصا  الحديثة  رسالة  .3

 .2005على دراة الدروورا  لي الحقول  رلية الحقول  اامعة القاهر   
صالش بن شنات   الروابة ردلي  إثبات لي المواد المدنية   مااسوير لي القانون  .4

 . 2002الخاب  رلية الحقول والعلوم اإلدارية  اامعة وهران  
ي إثبات العقود عايع راشد المرت  مدل حاية الوسائ  الورنلواية الحديثة ل .5

 .2005الواارية  رسالة دروورا    رلية الحقول   اامعة القاهر    
عثمانية سيصي  اإلثبات لي المواد المدنية ودور القاضي ليم  "دراسة مقارنة "   .6

مااسوير لي القانون العام المعمل  رلية الحقول والعلوم السياسية  اامعة ولمسان   
2014. 

المسوهلج لي الوعاند اإللروروني عبر االنورنت "دراسة مقارنة لوحي بن اديد  حماية  .7
"  مسرر  مااسوير لي نانون األعما   رلية الحقول والعلوم السياسية سيدت بلعبا   

 2007اامعة اياللي لياب  سيدت بلعبا   
روثر جهدور   الوونيع اإللروروني وحايوم لي اإلثبات لي القانون المدني الاجائرت  .8

مااسوير لي القانون الخاب  رلية الحقول والعلوم اإلدارية  اامعة وهران    مقارنا 
2008. 

محمد رضا أجرو   الوونيع اإللروروني روسيلة من وسائ  اإلثبات  مااسوير لي  .9
 .2007القانون الخاب  رلية الحقول  اامعة أبو برر بلقايد ولمسان  

رونية  شهاد  دروورا  لي القانون مريم خليصي  الرهانات القانونية للواار  اإللرو .10
 .2012الخاب  رلية الحقول والعلوم السياسية   اامعة أبو برر بلقايد ولمسان   
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موسى الجين نروف  سلرة القاضي المدني لي وقدير أدلة اإلثبات  رسالة مقدمة  .11
ل والعلوم السياسية  اامعة لني  شهاد  الدروورا  لي نانون األعما   رلية الحقو 

 .2014   بسرر 
مولود  نار    الوونيع اإللروروني ردلي  إثبات لي القانون الخاب مااسوير لي  .12

 .2004القانون الخاب اامعة لرحات عبا  سريف)الاجائر( سنة 
مولود  نار    الوونيع اإللروروني ردلي  إثبات لي القانون الخاب مااسوير لي  .13

 .2004نة القانون الخاب اامعة لرحات عبا  سريف)الاجائر( س
نسير برني   العقد اإللروروني على ضو  القانون المدني الاجائرت  مسرر  وخرج لني   .14

إااج  المدرسة العليا للقضا    المدرسة العليا للقضا   الدلعة الرابعة عشر  الصور  
 .2003/2006الوروينية 

واإلدارية  وهيبة بلباني  اإلثبات لي المواد اإلدارية لي نانون اإلارا ات المدنية  .15
 .2010مااسوير لي القانون العام  رلية الحقول والعلوم السياسية   اامعة ولمسان  

يوسف جرول  حاية وسائ  اإلثبات الحديثة  رسالة دروورا  لي القانون الخاب   .16
 .2013اامعة أبو برر بلقايد ولمسان  رلية الحقول والعلوم السياسية  

 

 المقاالت  2

إبراهيم الدسوني أبو اللي   إبرام العقد اإللروروني لي ضو  أحرام القانون اإلماراوي والقانون  .1
 Arablawinfo,comالمقارن  مقا  منشور على مونع  

أسامة روبي عبد العجيج الروبي   حاية الوونيع اإللروروني لي اإلثبات واالدعا  مدنيا  .2
الحرومة اإللرورونية(  ا  –)الواار  اإللرورونية  بوجوير    مؤومر المعامالت اإللرورونية  

 .2009رلية الشريعة والقانون باامعة اإلمارات العربية الموحد   مات 
أشرف ووليل شم  الدين   الحماية الانائية للمسوند اإللروروني "دراسة مقارنة"  المالد  .3

والقانون   رلية الشريعة الثاني  بحو  مؤومر  األعما  المصرلية اإللرورونية بين الشريعة 
 .2003مات  12-10اامعة اإلمارات العربية الموحد   المنعقد بوارير  والقانون 
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أماد حمدان الاهني  ارائم برانات الدلع اإللروروني عبر شبرة األنورنيت    مؤومر  .4
العربية الحرومة اإللرورونية(  اامعة اإلمارات  –المعامالت اإللرورونية )الواار  اإللرورونية 

 .2009مات  20و 19الموحد   رلية الحقول والشريعة   
ثروت عبد الحميد  مدل حاية الوونيع اإللروروني لي اإلثبات على ضو  القواعد الوقليدية  .5

لإلثبات  بح  مقدم لمؤومر األعما  المصرلية اإللرورونية بين الشريعة والقانون   رلية 
 .2003مات  12 -10لعربية الموحد    المنعقد بوارير الشريعة والقانون   اامعة اإلمارات ا

حسن رالبي  الوونيع اإللروروني لي القانون الاجائرت والوشريعات المقارنة   المالة الاجائرية  .6
 2013  ديسمبر 04للعلوم القانونية واالنوصادية والسياسية  رلية الحقول الاجائر  العدد 

( اإللروروني   المالد األو   مؤومر األعما  المصرلية سرحان عدنان إبراهيم  الولا   )الدلع .7
اإللرورونية بين الشريعة والقانون  رلية الشريعة والقانون  اامعة اإلمارات العربية الموحد    

 .2003مات  12إلى  10
الصالحين محمد العيش  دور الدلي  اإللروروني لي إثبات المعامالت المصرلية "عرع  .8

ون الليبي"  بح  منشور لي مؤومر المعامالت اإللرورونية )الواار  ووقييم لمونف القان
الحرومة اإللرورونية(  المقام لي رلية الشريعة والقانون باامعة اإلمارات العربية  –اإللرورونية 

 .2009الموحد   مات 
صالت جين الدين   دراسة انوصادية لبعع مشرالت وسائ  الدلع اإللرورونية    المالد  .9

  مؤومر األعما  المصرلية اإللرورونية بين الشريعة والقانون اامعة اإلمارات العربية األو 
 .2003مات  12إلى  10الموحد    

رارل  رمي   حاية شهادات المصادنة االلرورونية األانبية دراسة مقارنة   مؤومر  .10
عة اإلمارات العربية الحرومة اإللرورونية(  اام –المعامالت اإللرورونية )الواار  اإللرورونية 

 .2009الموحد   رلية الحقول والشريعة  مات 
الراهر برايج عإ  اإلثبات بين القانون المدني الاجائرت والشريعة االسالمية  مالة  .11

 .2013  مات  30العلوم اإلنسانية  رلية العلوم اإلنسانية  اامعة بسرر   الاجائر  العدد 
ة اإللرورونية لي القانون المدني "الصرر  والوظائف"  مالة عابد لايد عبد الصوات لايد  الرواب .12

 .2008يوليو -  يناير 18حقول حلوان للدراسات القانونية واالنوصادية  العدد 
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عبد العجيج المرسي محمود   مدل حاية المحرر اإللروروني لي اإلثبات لي المسائ   .13
البحو  القانونية واالنوصادية   رلية المدنية والواارية لي ضو  نواعد اإلثبات النالس   مالة 

 .2002الحقول باامعة المنولية  العدد الحادت والعشرون  السنة الحادية عشر  ألري  
حماية المسوهلج لي العقود الدولية اإللرورونية ولل مناهف القانون  عبد اهلل الخشروم .14

 arablawinfo.comالدولي الخاب  منشور على مونع : 
عبد اهلل الخشروم  عقود الواار  اإللرورونية عبر شبرة االنورنت ولقا ألحرام الشريعة  .15

 com .Arablawinfoاألردنية  منشور على المونع :َ  
عبد المايد ميالد  وشصير البيانات والوونيع اإللروروني   مقا  منشور على مونع  .16

:www,Abdel-Magid,M,Rad,com 
لقانونالوضعيالاجائرت مالةالمصرر رليةالحقونوالعلومالسياسية ااالعيدسعادنة عإ اإلثباوصيا .17

 .2014 سبومبر 11معةبسرر  الاجائر العدد 
القضا  لياع مغلي  مسؤولية البنوج الناواة عن اسوخدام الرمبيوور روسيلة ولا      .18

 مؤومر القانون والرمبيوور واألنورنيت  اامعة اإلمارات العربية الموحد   رلية الحقول
 .2000والشريعة  

رامران الصالحي  الربيعة القانونية لمسؤولية مجود خدمات الوصديل   مؤومر المعامالت  .19
الحرومة اإللرورونية(  اامعة اإلمارات العربية الموحد    –اإللرورونية )الواار  اإللرورونية 

 .2009رلية الحقول والشريعة  مات 
اإلثبات والمسؤولية المدنية الموولد  عنم لي  روثر جهدور  حاية الوونيع اإللروروني لي .20

 .2014الوشريع الاجائرت  مالة الدلاع  العدد الثاني  مار  
محمد المرسي جهر    الدلي  الروابي وحاية مخراات الرمبيوور لي اإلثبات لي المواد  .21

القانون المدنية والواارية "دراسة وربيقية على منالس السحإ اآللي"  المالد الثال   مؤومر 
 3إلى  1والرمبيوور واالنورنت  رلية الشريعة والقانون اامعة اإلمارات العربية الموحد    من 

 .2000مات 
محمدالمرسي جهر    مدل حاية الوونيع اإللروروني لي اإلثبات لي المسائ  المدنية  .22

 .1994   والواارية  أبحا  مؤومر الرويت األو  للقانون والحاسإ األلي    الربعة األولى
 .2003 الاجائر   26محمد بودالي   الوونيع اإللروروني  مالة اإلدار    العدد  .23
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محمود أحمد إبراهيم الشرناوت   مصهوم األعما  المصرلية اإللرورونية وأهم وربيقاوها    .24
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 266  مستوى التشريعات الوطنية الفرع الثاني: التزامات مزود الخدمات على
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 273  الفرع الثالث : التزامات مزود الخدمات في الجزائر

 275  المطلب الرابع: المسؤولية المدنية لمزود الخدمات

 276  القواعد العامة لمسؤولية مزود الخدماتالفرع األول: 

 281  الفرع الثاني: القواعد الخاصة بمسؤولية مزود الخدمات

الفرع الثالث: مسؤولية مؤدي الخدمات وصاحب شهادة التصديق اإللكتروني 
  في التشريع الجزائري
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 290  المبحث الثاني: شهادة التصديق اإللكتروني

 290  المطلب األول: محتويات شهادة التصديق اإللكتروني

 290  الفرع األول: تعريف شهادة التصديق اإللكتروني

 294  الفرع الثاني: محتويات شهادة التصديق في التشريعات العربية

الفرع الثالث: محتويات شهادة التصديق اإللكتروني في االتحاد األوروبي 
  وفرنسا
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 301  حجية  شهادة التصديق اإللكترونيالمطلب الثاني: 

 301  و إلغاء شهادة التصديق اإللكتروني الفرع األول: تعليق

 308  الفرع الثاني: إلغاء شهادة التصديق اإللكتروني في التشريع الجزائري

 311  الفرع الثالث : حجية شهادة التصديق األجنبية

 321  ملخـص البـاب الثـاني 

 322  الخـــــاتمــــــــــة

 330  قائمة المراجع

 349 الفهرس

         
 


