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ٔانًقأالث انزٍٚ أطشَٔا ٔسإًْا بشكم فؼال فٙ انشفغ يٍ 

. يسخٕاَا انؼهًٙ ٔانًؼشفٙ

فهكى يُٙ جًٛؼا أساحزحٙ األفاضم أسًٗ ػباساث انخقذٚش 

. ٔاالدخشاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الئذت انًخخظشاث 

: بانهغت انؼشبٛت- ا

الصفحة : . ص
مرجع سابق : س .م

 
 :بانهغت انفشَسٛت- 2

 

: ouvrage précité Op.cit 

: Page P 
Gazette du Palais Gaz. Pal 

Edition Ed 

Semaine Juridique J.C.P 

Librairie général de droit et de jurisprudence  L.G.D.J 

Numéro No 

Presses universitaires de France P.U.F 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

يمديت 

يمر العالم اآلن بمرحمة تحول أساسية، ليس فقط في شكل النظام الدولي وتوازن 
القوى، بل في البيئة العممية والتكنولوجية، والقدرة عمى البحث والتطوير، وىذه التحوالت 

اليائمة ترتكز عمى المعرفة والتراكم العممي باعتبارىما قاطرة التقدم االجتماعي 
. واالقتصادي

حيث انطمقت ثورة المعمومات منقطعة النظير في شتى مناحي الحياة، إذ 
صاحب ىذه الثورة ظيور أشكال جديدة لبلتصال والتعامل تقوم عمى آالت وأجيزة 

، الذي أدى بانتشاره إلى إحداث تحول 1غاية في الدقة واإلتقان وعمى رأسيا الحاسوب
رئيسي في حياة اإلنسانية حتى قيل أننا عمى أعتاب حضارة جديدة تماما تكون الغمبة 

فييا لمجتمع المعمومات كبديل لممجتمع الصناعي الذي مرت بو البمدان المتقدمة خبلل 
. القرن الماضي

ولعل من أبرز إفرازات التقدم العممي والتكنولوجي في العصر الحديث 
الذي وضع أكثر من مائتي دولة في حمقة اتصال مستمرة وأتاح انتشار " االنترنت"

وتبادل البيانات والمعمومات عبر الشبكة خبلل ثوان معدودة، وأصبح العالم قرية 
صغيرة ذات سوق واسعة مفتوحة أمام مئات المبليين من التجار والمستيمكين الذين 

يتمكنون عن طريق شبكة المعمومات الدولية من الترويج لبضائعيم وخدماتيم 
والحصول عمى السمع والخدمات بيسر وسيولة عبر التفاوض االلكتروني وتوقيع 

.  2اآلالف من عقود التجارة االلكترونية عمى مدار الساعة

                                                 
1
 المسؤولية الناتجة عن إساءة استخدام أجيزة الحاسوب –المسؤولية التقصيرية االلكترونية : "عايد رجا الخبليمة-  

.  31- 30، ص 2009، دار الثقافة، الطبعة األولى -"واالنترنت
2
 .231، ص 2007، منشأة المعارف، "الجانب االلكتروني لمقانون التجاري: "نسرين عبد الحميد نبيل-  
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وتعد ثورة المعمومات التكنولوجية والتقنية التي يشيدىا عالمنا، والتي أصبحت 
عنوان ىذا العصر المولود الجديد الذي منعو لنا رحم الحياة العممية، إذ كان لتطور 

مجال تكنولوجيا المعمومات وقطاع االتصاالت الذي يمر بو العالم في الوقت الراىن، 
أثره البالغ والواضح عمى المبادئ الراسخة في الفكر القانوني، خاصة عناصر دليل 

التي تقوم عمى وسط مادي محسوس وممموس، وقد صاحب  (الكتابة والتوقيع)اإلثبات 
ىذا التطور ظيور أنماط وأشكال متعددة لموسائل التي يتم من خبلليا إبرام التصرفات 
القانونية، حيث كانت ىذه التصرفات تنشأ بواسطة الكتابة التقميدية والتوقيع بواسطة 

. 3أحد أشكال التوقيع التقميدي عمى وسيط مادي محسوس

 ولكن اآلن أصبحت تنشأ بواسطة تقنيات حديثة تتألف من كتابة إلكترونية 
وتوقيع إلكتروني عمى وسيط غير مادي وغير محسوس، وقد أسيم االندماج الذي 

الحاسوب االلكتروني، مجال تكنولوجيا المعمومات، وقطاع : حصل بين الثالوث
، في زيادة استخدام 4"االنترنت"االتصاالت الذي أفرز شبكة االتصاالت الحديثة 

التقنيات الحديثة إلبرام التصرفات القانونية، فقد أصبحت ىذه الشبكة نافذة اإلنسان 
عمى عالمو يمارس من خبلليا وعن بعد معظم نشاطاتو وتصرفاتو دون ترحال، إذ 

بواسطتيا كسر حواجز المكان والزمان، فيي تصل أطراف المعمور في ثوان محدودة، 
بل في أجزاء من الثانية في بعض األحيان، وىذا ما يعرف بالتجارة االلكترونية، فيي 

نظام يتبع حركات بيع وشراء السمع والخدمات والمعمومات إذ تتصف بصفات 
كالسرعة وتوفر المال والوقت : وخصائص قد ال تتوفر في نظيرتيا التجارة التقميدية

. والجيد

                                                 
3
.   8، ص 2008، دار الكتب القانونية، "النظام القانوني لمتوقيع االلكتروني: "عبد الفتاح بيومي حجازي-  

4
  - Catherine L. Mann- Sur E. Eckert: “institute for international economies”, U.K, 

2000, p. 7. 
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وأضحت التجارة االلكترونية ثورة حقيقية في مجال االقتصاد اآلمادي مكنت 
العالم من التواصل والتفاعل تجاريا وتحقيق منافع ىامة في مستوى التبادل مما دفع 

ومن أجل توثيق المعامبلت الخاصة بالتجارة . 5بميزان التنمية إلى أفق أرحب
االلكترونية بين المتعاممين، فإنيا بحاجة إلى توقيع يتبلءم وىذه البيئة الحديثة، فيذه 
األخيرة تتفق مع فكرة التوقيع بمفيوميا التقميدي، وأنو ال مجال لئلجراءات اليدوية في 

ظميا، فقد تم االتجاه نحو بديل لذلك التوقيع التقميدي، فظير ما عرف بالتوقيع 
االلكتروني، حيث اتخذ عدة أشكال بدءا بالتوقيع عن طرق الرقم السري وانتياءا 

بالتوقيع الرقمي الذي أخذ حيزا واسعا في مجال المعامبلت االلكترونية ونال االعتراف 
. 6القانوني بو

والتوقيع ىو وسيمة يستخدميا الشخص لتحديد ىويتو والتعبير عن إرادتو في 
االلتزام بمحتوى التصرف القانوني، وقد تطورت ىذه الوسيمة مع تقدم الحضارات 

 (عمى شكل ختم)خاصة التي شيدت التعامل التجاري، ففي بداية األمر استخدم الشمع 
في العصور الرومانية القديمة لتوثيق المراسيم التي كانت تصدر باسم الممك، وقد 

في القرون الوسطى المتقدمة، ومع  (الكوالن)تطورت وسيمة التوقيع مع استعمال ورق 
. 7بداية القرن السادس عشر أصبح التوقيع بخط اليد إلزاميا

 ميبلدية، ثم اختراع طريقة وضع البصمة عمى 1877وبعد تطور العمم في سنة 
الورق، ألن كل شخص يتميز ببصمات أصابع ال يمكن أن تتشابو مع شخص آخر، 

                                                 
5  - Magda Fusaw : « commerce électronique comment créer la confiance », 

Québec, 2002, p. 19. 
6
.   87، ص 2003، دار النيضة العربية، "موجز أصول اإلثبات: "سيد أشرف جابر-  

7
،   ص 2005، دار النيضة العربية، "التعاقد االلكتروني في التشريعات العربية: "شحاتو غريب محمد شمقامي-  

1    .
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ثم أخذت ىذه الوسيمة في التطور تدريجيا حتى تكونت في النياية البنية التي أدت إلى 
. (التقميدي)ظيور التوقيع اليدوي 

وفي الفترة القريبة الماضية دخمت البشرية مرحمة جديدة مع التطور الفكري، 
المعرفي والتقني غير المسبوق، حيث ظير التوقيع االلكتروني، الذي غير المفاىيم 
الكبلسيكية لمكتابة والتوقيع التقميديين والمتمثمين في الصورة المادية والمحسوسة، 

لتتحول إلى الآلمادي واآلمحسوس، فبدأت الدول تيتم بو خصوصا مع تزايد استخدامو 
من يوم آلخر عن طريق استخدام شبكة االنترنت، التي اختصرت المسافات بين الدول 

ن  واألفراد، وجعمت العالم يشبو الدولة أو المدينة الواحدة في تقارب أجزائو حكما، وا 
. تباعدت مكانا

وقد أصدرت عدة بمدان نظما تشريعية خاصة بالتوقيع االلكتروني، ومن 
: التشريعات التي صدرت في ىذا المضمار نذكر ما يمي

، وقانون 85 رقم 1996بشأن التجارة االلكترونية لسنة " األونيسترال"قانون  -
 الصادر في 2001بشأن التوقيعات االلكترونية لسنة " األونيسترال"

10/1/2001. 

 .8/6/2000 الصادر في 2000والتوجيو األوربي لمتجارة االلكترونية لسنة  -

إرشادات التوقيع االلكتروني التي وضعتيا نقابة المحامين األمريكيين سنة  -
، وكذا التشريع الفيدرالي بشأن التوقيعات االلكترونية في التجارة 1995

، والقانون الموحد لممعامبلت االلكترونية 2000الداخمية والدولية لعام 
 2000 لسنة 230القانون رقم . 1999بالواليات المتحدة األمريكية لعام 

 الذي طوع بو المشرع الفرنسي قانون اإلثبات مع 13/3/2000الصادر في 
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تكنولوجيا المعمومات، ثم ىناك الموائح البريطانية المنظمة لمتوقيعات 
8/3/2002االلكترونية الصادر بتاريخ 

8 .

ونتيجة لمتقدم العممي الذي كان وراء الكثير من التطورات والتعديبلت التي 
تشيدىا التشريعات المقارنة، لتتبلءم مع التطور التقني الحديث، تكمن أىمية البحث 
في ضرورة وضع قواعد قانونية وتقنية لمتوقيع االلكتروني تتيح إنشاء مجاالت جديدة 

لمتجارة االلكترونية، وتنظم المعامبلت االلكترونية، والبدء في التحول الجذري في 
المعامبلت التي تستخدم فييا آلية الكتابة عن طريق الوسائط االلكترونية التي تفصح 

عن رغبة كل طرف من أطراف التعاقد في إتمام العقد والتعامل كما كانت تفعل الكتابة 
التقميدية، وما يمي التطمعات المشروعة ويستجيب لمحاجات المستجدة والمتزايدة من 
خبلل االعتراف بحجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات باعتباره المفتاح الحقيقي لكل 

برام الصفات االلكترونية، وكذا تسييل الدخول بثقة في النظام  المشكبلت المطروحة وا 
.  التجاري العالمي

. تضمن ليا ثقة المتعاممين بيا في مرحمة إبرام العقد واطمئنانيم

: مبررات البحث وصعوباته

يسمط ىذا البحث الضوء عمى إشكالية التوقيع االلكتروني في اإلثبات، فمع 
تطور تكنولوجيا المعمومات وظيور تقنيات حديثة مختمفة يمكن استخداميا في إبرام 

التصرفات القانونية، كان من الضروري إيجاد وسيمة تقر ليذه التصرفات القانونية قوة 
ثبوتية لجعميا من األدلة المقبولة أمام القضاء، خاصة مع تعذر استخدام التوقيع 

. التقميدي في مثل ىذه التصرفات

                                                 
8
  - http://www.law.upenn.edu/bll/ule/fnact99/1990s/ueta99-htm.  

http://www.law.upenn.edu/bll/ule/fnact99/1990s/ueta99-htm
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فدفع ىذا المحترفون من قانونيين وتقنيين إلى البحث عن وسيمة بديمة تقوم بيذه 
الميمة، يكون فييا من الوظائف التي يحققيا التوقيع التقميدي، حيث توصموا إلى وسيمة 

بالتوقيع "الكترونية يمكن أن تحقق الوظائف التي يقدميا التوقيع التقميدي سميت 
". االلكتروني

ونظرا ألىمية عنصر التوقيع االلكتروني في دليل اإلثبات االلكتروني، رأينا 
بحث ىذا العنصر، الذي ظير مؤخرا فارضا ذاتو عمينا من جوانب مختمفة، قاصدين 
من ىذا البحث معرفة ماىية ىذا العنصر الجديد، ومدى تحقيقو لموظائف التي تجعل 

. منو عنصرا يحتج بو في اإلثبات

ومن صعوبات ىذا البحث، عدم تخمر فكرة التوقيع االلكتروني في األذىان، إذ 
: يعد من المسائل التي ظيرت حديثا في الفكر القانوني، وأيضا من الصعوبات األخرى
تغمب الطابع التقني والفني عمى فكرة التوقيع االلكتروني، فيذا األخير ينقسم إلى قسم 

. معرفي وآخر فني وتقني

وأخيرا، ندرة األحكام القضائية التي تتناول التوقيع االلكتروني خاصة القسم 
. التقني، تعد من الصعوبات التي واجيت كتابة ىذا البحث

: منهج البحث

، (االستنباطي)المنيج الذي اتبع في دراسة ىذا البحث، ىو المنيج التحميمي 
والوصفي، حيث تم دراسة المبادئ واألحكام التي تتعمق بالقواعد الخاصة التي تحكم 
التوقيع االلكتروني من خبلل الرجوع إلى العديد من التشريعات التي وضعت أحكاما 

. خاصة بالتوقيع االلكتروني
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: إشكالية البحث

يمكن طرح إشكال رئيسي في ىذا البحث يتجمى في ما مدى االعتراف الممنوح 
لمتوقيع االلكتروني؟ وتتفرع عن اإلشكال الرئيسي، إشكاالت ثانوية تتمثل في تحديد 

الحماية التقنية والقانونية الممنوحة لمتوقيع االلكتروني؟ وىل المشرع المغربي من خبلل 
 المتعمق بالحماية القانونية لممعطيات االلكترونية حقق ىذه الحماية؟ وما 53-05قانون 

ىي اإلجراءات المتطمبة فيو؟ وىل حجية التوقيع االلكتروني حجية واحدة لجميع صوره 
وأشكالو؟ 

:  عمى ضوء ىذه اإلشكاالت، سيتم تقسيم ىذا البحث إلى فصمين

األحكام العامة لمتوقيع االلكتروني : الفصل األول

. القوة الفنية والثبوتية لمتوقيع االلكتروني: الفصل الثاني
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: انفصم األول

األحكاو انعايت نهتىليع االنكتسوَي 
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شيد العالم ثورة في الحقبة األخيرة من القرن الماضي في مجال تكنولوجيا 
المعمومات ووسائل االتصال الحديثة، انعكست نتائجيا عمى مفيوم عناصر دليل 

فتأثر القانون بالواقع االجتماعي، االقتصادي العممي، والتي عادة ما ينجم عن . اإلثبات
ىذا التأثر مفاىيم ومصطمحات جديدة، يعد الدافع األساسي إلعادة التشريعات عمى 
المستوى الدولي والوطني تييئة البيئة القانونية بشكل مستمر وذلك من أجل إدخال 

. المستجدات كافة في الواقع القانوني

وفي اآلونة األخيرة تركزت الجيود الدولية والوطنية عمى وضع قواعد قانونية 
تتبلءم مع ما شيدتو عناصر دليل اإلثبات من تغييرات في شكميا عمى إثر تأثرىا 

. بالتطور التكنولوجي التقني الذي يحيط بيا

فقد صاحب التقدم التكنولوجي والتقني ظيور وسائط حديثة يمكن استخداميا في 
، ونظرا لعدم مبلءمة "بالدعامة االلكترونية"تدوين البيانات ولكن بشكل الكتروني سميت 

التوقيع التقميدي مع الدعامة االلكترونية ظير مؤخرا التوقيع الذي ال يمكن القول إنو 
نما جاء ليتبلءم مع طبيعة الدعامة االلكترونية وسمي بالتوقيع  بديل لمتوقيع التقميدي، وا 

االلكتروني، الذي ظيرت لو تعريفات سواء دولية أو وطنية، كما توجد لو خصائص 
. وصور، وشروط ووظائف تجعمو يتفوق بكثير عمى التوقيع التقميدي

: ولدراسة كل ما سبق سوف نقسم ىذا الفصل إلى

ماهية التوقيع االلكتروني : الفرع األول

شروط ووظارف وتطبيقات التوقيع االلكتروني : الفرع الثاني

 

: انفسع األول
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ياهيت انتىليع االنكتسوَي 

بفعل التغيرات التي طرأت مؤخرا عمى عناصر العقد وطريقة إبرامو، لم يعد 
ضفاء الحجية  التوقيع التقميدي الطريقة الوحيدة المستخدمة في توثيق المحررات وا 

عمييا، فنتيجة لمثورة التي شيدتيا المعموماتية أصبح من الممكن استخدام تقنية جديدة 
ولتعذر استخدام التوقيع " المحررات االلكترونية"لتوثيق المحررات التي يطمق عمييا 

بالتوقيع "التقميدي في ىذه األخيرة، ظير بديل الكتروني يتماشى مع طبيعتيا سمي 
". االلكتروني

ولم تأت فكرة التوقيع االلكتروني من خبلل تعامل معموماتي تكنولوجي بسيط، 
بل إن العكس ىو الصحيح، إذ إن البشرية لم تعرف تسارعا في نمو العبلقات ما بين 

األشخاص عمى النحو الحاصل اليوم في العبلقات التي تتم بالمجال المعموماتي 
بواسطة قطاع االتصاالت، وبالتالي كان من الضروري إيجاد وسيمة آمنة بديمة لمتوقيع 
التقميدي، ونظرا البتكار ىذه الوسيمة ودخوليا مجال التطبيق كان من الضروري تدخل 
المشرع لتنظيميا قانونيا من حيث وضع تعريف ليا ووضع مبدإ التكافؤ الوظيفي بينيا 

، كذلك فالتوقيع االلكتروني لو خصائص تختمف (المبحث األول)وبين التوقيع التقميدي 
عن التوقيع التقميدي ولو صور متعددة ومختمفة، متعددة من حيث الشكل، ومختمفة في 

اإلثبات تتأرجح ما بين عدم الثقة ودرجة ثبوتية تتعدى القوة الثبوتية المقررة لمتوقيع 
(. المبحث الثاني)التقميدي 

 

 

 

انخٕقٛغ بًفٕٓيّٛ انخقهٛذ٘ ٔاالنكخشَٔٙ : انًبذث األٔل
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ن كان ىناك بعض  يعد التوقيع ظاىرة اجتماعية ضرورية يحمييا القانون، وا 
الغموض في جوانبيا، منيا أن المشرع لم يعرف المقصود بالتوقيع، فيذا األخير عبلمة 
شخصية يمكن عن طريقيا تمييز ىوية الموقع أو شخصيتو والذي يوقع بخط يده، لذلك 
فوسيمتو ىي اإلمضاء حتى يكون مقروءا ومرئيا، ولن يكون كذلك إال إذا وضع عمى 
مستند مادي حتى يبقى أثره واضحا ال يزول بالزمن، ونظرا لحرص األشخاص عمى 
وضوح التوقيع فإنو يوضع عادة مستقبل عن محتوى المستند الذي وقع عميو، إذ يوجد 

عقب آخر سطر في أي مستند، وفي حالة تعدد األوراق في المستند الواحد، فإنيا 
. تحمل توقيعا عمى كل ورقة حتى يمكن القول بنسبة ىذا المستند لمن وقع عميو

وألن الواقع العممي قد اتجو إلى إدخال طرق ووسائل حديثة في التعامل ال تتفق 
زاء انتشار نظم المعالجة االلكترونية  (مطمب أول)مع فكرة التوقيع بمفيوميا التقميدي  وا 

لممعمومات التي بدأت تغزو الشركات واإلدارات والبنوك، اعتمادا عمى ىذه اآلالت، 
وأنو ال مجال لئلجراءات اليدوية في ظميا، إذ أصبح التوقيع التقميدي عقبة من 

المستحيل تكييفيا مع النظم الحديثة لئلدارة والمحاسبة، وقد تم االتجاه نحو بديل لمتوقيع 
(. مطمب ثان)التقميدي وىو التوقيع االلكتروني 

 

 

 

 

 تعري اللتوقي اللتقلقيد  : المطلب األول
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يعتبر التوقيع تعبيرا عن رضا الممتزم، فيو المظير الخارجي لئلرادة ومن ىنا 
، فالتوقيع أىم عنصر 9اكتسى أىميتو، إذ يعتبر الرضا شرطا جوىريا في حصول العقد

في المحرر أو الورقة العرفية، وىو الذي ينسب الورقة إلى من يراد االحتجاج عميو بيا، 
فالورقة الموقعة بخط اليد تعبر عن رضى صاحبيا ونيتو في التعاقد، فبدون التوقيع ال 

. 10يوجد سوى مشروع ورقة أو مجرد بداية حجة

لقد أثار مفيوم التوقيع في المغرب نقاشا حادا، مما يطرح التساؤل حول المدلول 
. 11الحقيقي ليذا المصطمح

ويقصد بالتوقيع في المغة القانونية ذلك الشرط الوحيد البلزم لصحة الدليل 
الكتابي، حيث تعتبر تمك العممية اليدوية التي تعطي داللة معبرة بشكل واضح عمى 

الموافقة بما جاء بالمحرر من بنود، والمؤكدة عمى شخص صاحبيا حيث تفيد صدور 
. 12المحرر من الموقع شخصيا

فالتوقيع ىو الشرط األساسي لمدليل الكتابي الكامل سواء بالنسبة لمورقة الرسمية 
. أو الورقة العرفية، فيو الذي ينسب الورقة إلى من يراد االحتجاج عميو بيا

: ولمعرفة المقصود بالتوقيع التقميدي نقسم ىذا المطمب إلى فقرتين

تعريف القانوني لمتوقيع التقميدي : الفقرة األولى

                                                 
9
، مجمة "مدى إمكانية استيعاب نصوص اإلثبات في ظيير االلتزامات والعقود لمتوقيع االلكتروني: "محمد أوزيان-  

. 37، ص 2008، 155القضاء والقانون، العدد 
10

، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة "المعامبلت واإلثبات في مجال االتصاالت الحديثة: "نور الدين الناصري-  
. 27- 26، ص 2007األولى، 

11
، المجمة المغربية لئلدارة "أشكال التوقيع في التشريعين الموريتاني والمغربي: "أحمد سالم ولد محمد يحيى-  

. 20، ص 2000، 33المحمية والتنمية، العدد 
12

، مجمة المحاكمة، "الثورة التقنية ومسوغات التعديبلت القانونية، التوقيع االلكتروني نموذجا: "نبيل بوحميدي-  
. 173، ص 2008، 4العدد 
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 التعريف الفقهي لمتوقيع التقميدي  : الفقرة الثانية

حؼشٚف انقإََٙ نهخٕقٛغ انخقهٛذ٘ : انفقشة األٔنٗ

رغم الدور الذي يمعبو التوقيع في الحياة اليومية وخاصة الحياة االقتصادية إال 
أن المشرع المغربي لم يأت بتعريف محدد لمتوقيع، لكنو حصر التوقيع في اإلمضاء 

يسوغ أن تكون الورقة العرفية : "ع عمى أنو.ل. من ق426باليد حيث جاء في الفصل 
ويمزم أن يكون . مكتوبة بيد غير الشخص الممتزم بيا بشرط أن تكون موقعة منو

التوقيع بيد الممتزم نفسو وأن يرد في أسفل الورقة وال يقوم الطابع أو الخاتم مقام التوقيع 
". ويعتبر وجوده كعدمو

 والخاص باألوراق 1966 يوليوز 16غير أن القانون الفرنسي الصادر في 
التجارية، قد أجاز أن يكون التوقيع باليد أو بأية وسيمة أخرى كما أنو في المعامبلت 
التجارية، حيث يسود مبدأ حرية اإلثبات، يمكن التوقيع باإلمضاء أو الختم أو بصمة 

.  13األصابع

التوقيع يتمثل في : "التوقيع بأنو (2827)وقد عرف المشرع الكندي في المادة 
قيام شخص بوضع اسمو أو أية عبلمة أو إشارة أخرى تميزه شخصيا ويستعمميا 

. 14"بصورة معتادة، عمى محرر بقصد التعبير عن رضاه

لقد سمك كل من التشريع التونسي والجزائري نيج المشرع الفرنسي، وقصرا 
التوقيع عمى اإلمضاء فقط، ولم تعطيا أية قيمة لمتوقيع عن طريق بصمة اليد أو 

. بصمة الختم

                                                 
13

. 23، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، "التوقيع االلكتروني: "ثروت عبد الحميد-  
14

  -P. TRUDEL, G. LEFVBRE et S. PARISIEN : « la preuve et la signature dans 

l’échange de documents informatisés au Québec », les publications du 

Québec, 1993, p. 62- 63. 
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، مقابل ذلك 15لم تضع غالبية التشريعات تعريفا لمتوقيع التقميدي في نصوصيا
ىنالك تشريعات عرفت التوقيع كالتشريع المدني في دولة لوكسمبورغ ومقاطعة الكيبيك 
في كندا، وحسب ىذين التشريعين يوقع شخص عندما يضع عمى تصرف قانوني اسمو 

.  16أو عبلمة شخصية محددة لو شرط أن يستعمميا بشكل اعتيادي لمتعبير عن رضاه

انخؼشٚف انفقٓٙ نهخٕقٛغ انخقهٛذ٘ : انفقشة انثاَٛت

 Chiristophe Devysنجد أن مفيوم التوقيع لو معان عدة حسب األستاذ 
فيو يشير قبل كل شيء وفي نفس الوقت إلى عممية التوقيع ذاتيا والنتيجة المحصمة 
منيا ومع ارتباطيا بالكتابة فإنو عامة يأخذ شكل عبلمة خطية لذلك فإن العديد من 

توقيع عمى ىامش ورقة، تظيير عمى ورقة : التعابير تستعمل لتشير إلى التوقيع
تجارية، توقيع باألحرف األولى، ومختمف ىذه التعابير يمكن ليا تحت تحفظات معينة 

. 17أن تعتبر كمترادفات

التأشير أو وضع عبلمة عمى سند أو بصمة إبيام لمتعبير : "وعرفو البعض بأنو
: كل وسيمة تقوم بوظيفتي التوقيع وىما: "، وعرفو آخرون بأنو18"عن القبول بما ورد فيو

، "تعيين صاحبو، وانصراف إرادتو إلى االلتزام بمضمون ما وقع، تعد بمثابة توقيع
كل عبلمة مكتوبة بخط اليد مميزة وشخصية وتساعد عمى تحديد : "وأيضا عرف بأنو

. 19"ذاتية مؤلفيا بدون لبس، وتعبر عن إرادتو في قبول التصرف

                                                 
15

. مثبل القانون المصري وكذا نظيره الفرنسي والقانون المغربي أيضا-  
، رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا المعمقة، جامعة -" دراسة مقارنة–الكتابة االلكترونية : "خديجة قبال     - 

.   57، ص 2006- 2005محمد الخامس، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 
16

  - Alain Bensoussan : « les télécoms et le droit », 2
ème

 édition, Hermes, 1996, p. 541. 

17
. 57خديجة قبال، مرجع سابق، ص -  

18
. 30، ص 2009، دار الثقافة، الطبعة األولى، "القواعد الخاصة بالتوقيع االلكتروني: "عيسى غسان ربضي-  

19
  - David Pontille : « la signature scientifique », CNRS, 2004, p. 29. 
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أوال، :  إال أن اصطبلح التوقيع يستعمل بمعنيينHewe Crozeوذىب األستاذ 
ىو فعل أو عممية : أنو عبارة عن عبلمة أو إشارة تسمح بتمييز شخص الموقع، والثاني

.  20التوقيع ذاتيا، بمعنى وضع التوقيع عمى مستند يحتوي معمومات معينة

أما القضاء فقد كان إلى جانب أغمب الفقياء الذين اكتفوا بوضع عناصر 
كل : "التوقيع دون وضع تعريف شامل لو، بيد أن محكمة النقض الفرنسية عرفتو بأنو

عبلمة مميزة وشخصية، ومرسومة بخط اليد، حيث تسمح بتمييز صاحبيا دون شك، 
، ونفس التوجو عكسو قرار "وتكشف عن إرادة من ارتضى بالعقد دون غموض أو لبس
كل عبلمة مميزة شخصية "صادر عن محكمة باريس، الذي حدد التوقيع الصحيح في 

وخطية، وتسمح بتفريد شخص الموقع بدون أي شك، وتعكس اإلرادة الواضحة ليذا 
. 21"األخير في إبرام التصرف

والمبلحظ أنو رغم كثرة التعريفات الفقيية والقضائية والتشريعية التي أعطيت 
. لمتوقيع بغرض تحديد مفيومو، فإن الغموض ال يزال يحوم حولو

 

 تعري اللتوقي االللعوني  : المطلب الثاني

لقد سبقت اإلشارة إلى أنو ال يوجد تعريف قانوني لمتوقيع، إال أن المشرع 
المغربي قد خص التوقيع في اإلمضاء باليد، عمى خبلف بعض التشريعات األخرى 

إال أن التوقيع . 22التي أتاحت إمكانية التوقيع باليد أو بالختم أو ببصمة األصبع

                                                 
20

، ص 2006، المكتب الجامعي الحديث، "وسائل االتصال الحديثة وحجيتيا في اإلثبات: "عمرو عيسى الفقي-  
22 -23 .

21
، بدون "مدى حجية المحرر االلكتروني في اإلثبات في المسائل المدنية والتجارية: "عبد العزيز المرسي حمود -  

. 23، ص 2005دار النشر، 
22

. 28- 27، مرجع سابق، ص "معامبلت اإلثبات في مجال االتصاالت الحديثة: "نور الدين الناصري-  
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بالمعنى المفيوم وفقا لنصوص قانون اإلثبات الحالي ىو التوقيع المباشر عمى دعامات 
. ورقية مادية، ومن ثم ال يستوعب أساليب التعامل الحديثة

ليذا كان من الضروري األخذ بالتوقيع بمفيومو الحديث، أي التوقيع 
االلكتروني، استجابة لمتطمبات التعامل الحديث وبخاصة التعامبلت التجارية عبر 

. 23االنترنت

وحيث أن التوقيع االلكتروني جاء في سياق الصيرورة العممية لمثورة التقنية، إذ 
نجده غير البس لثوب التوقيع العادي الذي يعتبر الوسيمة المعروفة والشائعة االستعمال 

. 24كأداة لمتفريد

لقد تباينت التعريفات التي أعطيت لمتوقيع االلكتروني بحسب الزاوية التي ينظر 
منيا إلى ىذا التعريف، فيناك من يعرفو بالنظر إلى الوسائل التي يتم بيا، وىناك من 

. يحدده بحسب الوظائف التي يضطمع بيا، أو بحسب تطبيقاتو العممية

وبخصوص التعاريف التي أعطيت لمتوقيع االلكتروني سواء في من قبل 
. المنظمات الدولية أو في التشريعات المقارنة

 المتعمق بالتبادل االلكتروني 53-05برجوعنا لمقتضيات القانون المغربي رقم 
لممعطيات القانونية، نجد أنو لم يعرف التوقيع االلكتروني فقط بل بين المقصود بآلية 
إنشاء التوقيع االلكتروني وحصرىا في معدات أو برمجيات أو ىما معا يكون الغرض 

منيا توظيف معطيات إنشاء التوقيع االلكتروني التي تتضمن العناصر المميزة الخاصة 
.  25بالموقع، كمفتاح الشفرة الخاصة بالمستخدم إلنشاء التوقيع االلكتروني

                                                 
23

ثباتو: "إيمان مأمون أحمد سميمان-   . 247، ص 2008، دار الجامعة الجديدة لمنشر، "إبرام العقد االلكتروني وا 
24

. 67، ص 2005، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى، "قواعد اإلثبات والوسائل المعموماتية: "محمد مرابط-  
25

، مجمة المعيار، العدد "قراءة في القانون المتعمق بالتبادل االلكتروني لممعطيات القانونية: "محمد برادة غزبول-  
. 15-14، ص 2008، 39
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إضافة إلى أنو جاء بذكر مجموعة من الشروط التي يجب توفرىا في التوقيع 
 حتى يتم االعتداد بو، وىو بخبلف ما جاءت بو بعض 26االلكتروني المؤمن

. التشريعات المقارنة كالمشرع الفرنسي واألمريكي والمصري

( فقرة أولى)وبخصوص التعاريف التي جاءت بيا المنظمات الدولية 
، فيي متعددة وذات روح (فقرة ثانية)والتشريعات الوطنية والميتمون في ىذا المجال 

. واحدة

حؼشٚف  انخٕقٛغ االنكخشَٔٙ يٍ قبم انًُظًاث : انفقشة األٔنٗ

انذٔنٛت 

نظمت منظمات دولية التوقيع االلكتروني والتجارة االلكترونية، وذلك بوضع 
تعريف شامل لمتوقيع االلكتروني إلزالة الغموض عن ىذا المصطمح القانوني الحديث، 

" األونسترال"ولتحديد ىذا المفيوم سوف نتطرق إلى تعريف التوجيو األوروبي وقانون 
. المذان حددا مفيوم ىذا المصطمح

حؼشٚف انخٕجّٛ األٔسٔبٙ بشأٌ انخٕقٛؼاث االنكخشَٔٛت : أٔال

المستوى : أورد التوجيو األوربي في نصوصو مستويين لمتوقيع االلكتروني
يعرف بالتوقيع االلكتروني البسيط، وىذا التوقيع حسب نص المادة الثانية في : األول

معمومة تأخذ شكبل الكترونيا ترتبط بشكل منطقي ببيانات أخرى : "التوجيو يعرف بأنو
. 27"الكترونية والذي يشكل أساس منيج التوثيق

                                                 
26

تجدر اإلشارة إلى أن المشرع المغربي نظم أحكام التوقيع االلكتروني تحت اصطبلح التوقيع االلكتروني -   
:  المتعمق بالتبادل االلكتروني لممعطيات القانونية53-05 من قانون 3-417المؤمن حيث ينص في الفصل 

يعتبر التوقيع االلكتروني مؤمنا إذا تم إنشاؤه وكانت ىوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة القانونية مضمونة، "
".  وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بيا في ىذا المجال

27
  - Ugo Draetta : « Internet et commerce électronique », Bruglant, 2003, p. 124.  
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وىو توقيع " المتقدم"فيو التوقيع االلكتروني المسبق أو : أما المستوى الثاني
، ولكي يتصف التوقيع االلكتروني بأنو 28يرتبط بشكل غير قابل لمفصل بالنص الموقع

توقيع متقدم يجب أن يمبي الشروط التي نصت عمييا الفقرة الثانية من المادة الثانية 
: وىي

أن يرتبط وبشكل منفرد بصاحب التوقيع؛  -

 أن يتيح كشف ىوية صاحب التوقيع؛ -

 أن ينشأ من خبلل وسائل موضوعة تحت رقابة صاحب التوقيع؛ -

أن يرتبط بالبيانات التي وضع عمييا التوقيع إلى درجة أن أي تعديل الحق  -
 .29لمبيانات يمكن كشفو

 

 

 

" األَٔٛسخشال"حؼشٚف قإٌَ : ثاَٛا

: بشأن التوقيعات االلكترونية" األونيسترال"تعريف قانون - أ

النموذجي بشأن التوقيعات " األونيسترال"حسب نص المادة الثانية من قانون 
بيانات في شكل الكتروني مدرجة برسالة أو : "االلكترونية، يقصد بالتوقيع االلكتروني

                                                 
28

  - Thibault Verbiest et Etienne Wéry : « le droit de l’Internet et de la société de 

l’information », larcier, p. 341.  
29

  - Séverine Mas- Fovean et Malika Benachour- Verstrepen : « le commerce 

électronique en toute confiance, Litec, 2001, p. 85. 
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مضافة إلييا أو مرتبطة بيا منطقيا، حيث يمكن أن تستخدم لبيان ىوية الموقع بالنسبة 
. 30"ليذه الرسالة، ولبيان موافقتو عمى المعمومات الواردة في الرسالة

لم يقيد مفيوم التوقيع " األونيسترال"المبلحظ من النص أعبله، أن قانون 
االلكتروني، بل إن ىذا النص يمكن أن يستوعب أية تكنولوجيا تظير في المستقبل تفي 

. بإنشاء توقيع الكتروني

 المتعمق بالتبادل االلكتروني لممعطيات القانونية 53-05وقد استفاد القانون رقم 
بشأن التوقيعات االلكترونية، يتضح ذلك من خبلل " األونيسترال"المغربي من قانون 

ع الذي اكتفى بتعريف الوسيمة المستعممة إلنشاء .ل. المضاف إلى ق2-417الفصل 
عندما يكون التوقيع الكترونيا، يتعين استعمال : "... التوقيع االلكتروني، إذ ورد فيو أنو

. 31"وسيمة تعريف موثوق بيا تضمن ارتباطو بالوثيقة المتصمة بو

 

: النموذجي بشأن التجارة االلكترونية" األونيسترال"تعريف قانون - ب

النموذجي بشأن التجارة االلكترونية التوقيع " األونيسترال"لم يعرف قانون 
االلكتروني، وذلك العتبار التجارة االلكترونية قائمة عمى التعامل االلكتروني الذي 

                                                 
30

  -Le terme : « signature Electronique désigne des donnes sous forme 

électronique contenues dans un message de donnes ou jointes ou logiquement 

associées au dit message, pouvant être utilisées pour identifier le signature 

dans le cadre du message de données et indiquer qu’il approuve l’information 

qui y est contenue ».        
31

، رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا المعقمة في "دور سند الشحن في تنفيذ عقد البيع البحري: "رشيد الغزراوي-  
. 111، ص 2008- 2007القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي، الرباط، 
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يعتمد عمى التوقيع االلكتروني، وقد اكتفى بالمبادئ العامة القائمة عمى إيجاد وسيمة 
. 32تكنولوجية تحقق المفيوم والغرض الذي يحققو التوقيع العادي

انخٕقٛغ االنكخشَٔٙ فٙ انخششٚؼاث انٕطُٛت : انفقشة انثاَٛت

ٔانفقّ 

حؼشٚف انخٕقٛغ االنكخشَٔٙ فٙ انخششٚؼاث انٕطُٛت : أٔال

سوف نتطرق إلى بعض التشريعات التي لم تتوان أسوة بالمنظمات الدولية في 
وضع تعريف لمتوقيع االلكتروني ضمن قانون مستقل خاص بو أو خاص بالتجارة 

. االلكترونية، كما فعل كل من المشرع الفرنسي واألمريكي والمصري والتونسي

:  المستحدثة عمى أن1316/4)فقد عرف المشرع الفرنسي في نص المادة 
التوقيع ضرورة إلتمام عقد قانوني يكشف عن ىوية الشخص الذي وضع التوقيع، كما "

يعمن عن رضا األطراف بااللتزامات الناجمة عن ىذا العقد، وحينما يوضع التوقيع 
. 33"بواسطة موظف عام، فإن ىذا التوقيع يضفي عمى العقد الطابع الرسمي

 لسنة 115وذىب المشرع المصري في نص المادة األولى من القانون رقم 
كل ما يوضع : " المتعمق بتنظيم التوقيع االلكتروني إذ أن التوقيع االلكتروني ىو2004

عمى محرر الكتروني، يتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرىا ويكون 

                                                 
32

، المجمة "البيئة االقتصادية الحديثة لممشروعات التجارية: التجارة االلكترونية:"محمد محبوبي وىشام العبودي-  
. 39، ص 2005، 9المغربية لقانون األعمال والمقاوالت، عدد 

33
: النص بالفرنسية-  

« La signature nécessaire a le perfection d’un acte juridique identifie celui l’appose, 

elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlant de 

acte. Quant elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité a 

l’acte ».   
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، وىو بذلك يساير 34"لو طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع، وتمييزه عن غيره
. 35التشريعات الحديثة الخاصة بالتجارة االلكترونية

وفي الواليات المتحدة األمريكية، نص القانون الفيدرالي عمى أنو يقصد بالتوقيع 
أي رمز أو وسيمة بصرف النظر عن التقنية المستخدمة إذا تمت نسبتو : "االلكتروني

. 36"إلى شخص يرغب في توقيع مستند

شيادة رقمية : " بأنو2000 يونيو 30وكذلك عرفو القانون األمريكي الصادر في 
تصدر عن إحدى الييئات المستقمة، وتميز كل مستخدم يمكن أن يستخدميا في إرسال 

. 37"أي وثيقة أو عقد تجاري أو تعيد أو إقرار

 بشأن المبادالت والتجارة 2000 لسنة 83أما في القانون التونسي رقم 
االلكترونية، نجده لم يتضمن تعريفا لمتوقيع االلكتروني، ولكنو أشار إلى العناصر 

مجموعة وحيدة : " منظومة إحداث اإلمضاء بأنيا2/6المكونة لو حيث عرفت المادة 
من عناصر التشفير الشخصية أو مجموعة من المعدات المييأة خصيصا إلحداث 

". إمضاء الكتروني

                                                 
34

. 52، مرجع سابق، ص "القواعد الخاصة بالتوقيع االلكتروني: "عيسى غسان ربضي-  
35

فرنسا : ومن التشريعات الوطنية الحديثة التي وضعت تعريفا لمتوقيع االلكتروني في قوانين دول كثيرة مثل-  
.  وأمريكا، كندا، الصين، وانجمترا، وفي الدول العربية مصر، تونس، البحرين، السعودية، اإلمارات

36
، ص 2008، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، "حجية البريد االلكتروني في اإلثبات: "خالد ممدوح إبراىيم-  

193 -194  .
والية يوتا وكااليفورنيا، جورجيا :       أصدرت عدة واليات أمريكية قوانين أخرى تتعمق بالتوقيع االلكتروني مثل

. وفموريدا
37

، الكتاب األول، دار الفكر الجامعي "النظام القانوني لحماية التجارة االلكترونية: "عبد الفتاح بيومي حجازي-  
. 186، ص 2002
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: وأضافت الفقرة السابعة من ذات المادة أن منظومة التدقيق في اإلمضاء ىي
مجموعة من عناصر التشفير العمومية أو مجموعة من المعدات التي تمكن من "

". التدقيق في اإلمضاء االلكتروني

ع قد تدارك وعرف التوقيع .ل. م453نجد أن المشرع التونسي في الفصل 
يتمثل في استعمال منوال موثوق بو يتضمن صمة اإلمضاء المذكور : "االلكتروني بأنو

. 38"بالوثيقة االلكترونية المرتبطة بو

حؼشٚف انفقّ نهخٕقٛغ االنكخشَٔٙ : ثاَٛا

تعددت التعريفات الفقيية لمفيوم التوقيع االلكتروني، رغم تعددىا ولئلتيان 
بمصطمحات مترادفة إال أنيا تدور حول محور واحد أال وىو عدم الخروج عن تحديد 

: وظيفتي التوقيع وىما

. تحديد ىوية الموقع، والتعبير عن رضاه وبااللتزام بمضمون المحرر -

كذلك تطرقت بعض التعريفات إلى الجانب التقني لمتوقيع االلكتروني وىو 
ارتباط التوقيع بالمحرر الموقع الكترونيا بشكل غير قابل لبلنفصال، إلى جانب كشف 

. أي تعديل الحق يمس بيانات المحرر االلكتروني

بيان مكتوب بشكل الكتروني، يتمثل : "عرف البعض التوقيع االلكتروني بأنو
بحرف أو رقم أو رمز أو إشارة أو صوت أو شفرة خاصة ومميزة، ينتج عن اتباع 

رسالة )وسيمة آمنة، وىذا البيان يمحق أو يرتبط منطقيا ببيانات المحرر االلكتروني 
. 39"لمداللة عمى ىوية الموقع عمى المحرر والرضا بمضمونو (البيانات

                                                 
38

. 213، ص 2009، دار الجامعة الجديدة، "التجارة االلكترونية: "عصام عبد الفتاح مطر-  
39

، دون دار "تحديث قانون اإلثبات، مكانة المحررات االلكترونية بين األدلة الكتابية: "أبو زيد محمد محمد-  
. 171، ص 2002لمنشر، 
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مجموعة من اإلجراءات والوسائل التي يتبع : "وقد عرف عند البعض اآلخر بأنو
استخداميا، عن طريق الرموز أو األرقام، إخراج رسالة الكترونية تتضمن عبلقة مميزة 

لصاحب الرسالة المنقولة الكترونيا يجري تشفيرىا باستخدام زوج من المفاتيح، واحد 
.  40"معمن واآلخر خاص بصاحب الرسالة

يبلحظ أن ىذا الجانب من الفقو يرتكز عمى أحد أشكال التوقيع االلكتروني أال 
التوقيع الرقمي الذي يقوم عمى التشفير البلتماثمي، أي التشفير القائم عمى زوج : وىو

. (العام والخاص)من المفاتيح 

مجموعة من اإلجراءات التقنية التي تسمح بتحديد : "كما عرف أيضا بأنو
شخصية من تصدر عنو ىذه اإلجراءات وقبولو بمضمون التصرف الذي يصدر 

. 41"التوقيع من أجمو

مجموعة من الرموز أو األرقام أو الحروف : "وىناك تعريف فقيي آخر يرى بأنو
. 42"االلكترونية التي تدل عمى شخصية الموقع دون غيره

استخدام رمز أو شفرة أو رقم بطريقة : "ويعرف آخرون التوقيع االلكتروني بأنو
موثوق بيا تتضمن صمة التوقيع بالوثيقة االلكترونية وتثبت في ذات الوقت ىوية 

. 43"شخص الموقع

                                                 
40

  - Jean Babtiste Michelle : « créer et exploiter un commerce électronique », 

Litec, 1998, p. 127. 
41

، ص 2008، دار الثقافة، الطبعة األولى، "الوجيز في عقود التجارة االلكترونية: "محمد فواز محمد المطالقة-  
173 .

42
، دار الفكر الجامعي، بدون "الطبيعة القانونية لمعقد االلكتروني: "منير محمد الجنبييي، ممدوح محمد الجنبييي-  

. 194سنة، ص 
43

، المركز القومي لئلصدارات القانونية، الطبعة "التنظيم القانوني لمتوقيع االلكتروني: "خالد عبد الفتاح محمد-  
. 18، ص 2009األولى، 
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يتمثل في شكل رموز رياضية سرية مرتبطة "يمكن القول أن التوقيع االلكتروني 
. 44"برسالة بيانات الكترونية تعرف بيوية صاحبيا، يعبر عنو بمنوال تعريف موثوق بو

ٔطٕسِ  خصائصهحًٛٛض انخٕقٛغ االنكخشَٔٙ : انًبذث انثاَٙ

بعد ظيور التوقيع االلكتروني بفعل التطورات التكنولوجية الحديثة، وخاصة بعد 
االنتقال من التوقيع التقميدي إلى التوقيع االلكتروني استدعى األمر الحديث عن تمييز 

ىذا األخير عن التوقيع التقميدي، وكما أن ليذا األخير خصائص تميزه فإن لمتوقيع 
.  االلكتروني خصائص كذلك

فالحديث عن التوقيع االلكتروني ال يعني الحديث عن توقيع يأخذ صورة واحدة، 
فكما أن لمتوقيع التقميدي أشكاال خاصة بو فإن لمتوقيع االلكتروني أيضا عدة أشكال 

. وصور تقوم عمى الوسائط االلكترونية

: ومن خبلل ما سبق سنقسم ىذا المبحث إلى

تمييز التوقيع االلكتروني عن التوقيع التقميدي وخصارصه : المطمب األول

صور التوقيع االلكتروني  : المطمب الثاني

 مققي ووخاائ اللتوقي االللعوني  : المطلب األول

بفضل التطور التكنولوجي، ثم التحول من التوقيع التقميدي إلى التوقيع 
. االلكتروني، حيث لم يعد لمتوقيع التقميدي وجود في البيئة التكنولوجية

فالتوقيع االلكتروني ىو شكل جديد يختمف عن الشكل التوقيع التقميدي، كما أن 
. لو خصائص تختمف عن خصائص التوقيع التقميدي

                                                 
44

، دار إسيامات في أدبيات "الجوانب القانونية لقنوات االتصال الحديثة والتجارة االلكترونية: "عمي كحمون-  
. 279المؤسسة، دون تاريخ النشر، ص 
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: من خبلل ما سبق سنقسم ىذا المطمب إلى فقرتين

التمييز بين التوقيع التقميدي والتوقيع االلكتروني :الفقرة األولى

خصارص التوقيع االلكتروني : الفقرة الثانية

انخًٛٛض بٍٛ انخٕقٛغ انخقهٛذ٘ ٔانخٕقٛغ : ٖانفقشة األٔل

االنكخشَٔٙ  

يمكن تمييز التوقيع االلكتروني عن التوقيع التقميدي من خبلل التعاريف التي 
: أعطيت ويتجمى التمييز من خبلل

يٍ دٛث طٕسة أٔ انذػايت انخٕقٛغ : أٔال

تقتصر صور التوقيع التقميدي في بعض التشريعات ومنيا التشريع الفرنسي 
والمغربي عمى اإلمضاء ويضاف إلييا في تشريعات أخرى، ومنيا التشريع المصري، 
التوقيع ببصمة الختم وبصمة األصبع، في حين أن التوقيع االلكتروني يتخذ صور 

عدة، إذ يجوز أن يأتي في شكل صورة أو حرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو حتى 
أصوات، شريطة أن يكون ليذه األشكال طابع منفرد يسمح بتمييز شخص صاحب 

ظيار رغبتو في إبرام العمل القانوني والرضا بمضمونو .  45التوقيع وتحديد ىويتو وا 

يٍ دٛث انٕسٛظ أٔ انذػايت انخٙ ٕٚضغ ػهٛٓا انخٕقٛغ : ثاَٛا

يتم التوقيع التقميدي عمى وسيط مادي ىو في الغالب محررات ورقية ذات 
طبيعة مادية تحاكي الشكل الذي تم بو التصرف القانوني، وذلك بالحضور المادي 
ألطراف التصرف ومقابمتيم وجيا لوجو في مجمس واحد، لذا كان من الضروري أن 

يأتي التوقيع أيضا ماديا عمى ذات المحررات الورقية، في حين أن التوقيع االلكتروني 

                                                 
45

. 36، مرجع سابق، ص "التوقيع االلكتروني: "ثروت عبد الحميد-  
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بل نجد أنو يتم عبر وسيط الكتروني غير . ال يكون فيو الحضور المادي لؤلطراف
. 46محسوس

يٍ دٛث األدٔاس أٔ انٕظائف انخٙ ٚؤدٚٓا انخٕقٛغ : ثانثا

التوقيع التقميدي يؤدي ثبلث وظائف، فيو وسيمة لتحقيق شخصية الموقع 
والتعبير عن إرادتو في االلتزام بمضمون الورقة وأخيرا دليل عمى الحضور المادي 

ألطراف التصرف أو من ينوب عنيم قانونا أو اتفاقا وقت التوقيع أما التوقيع 
االلكتروني فتناط بو الوظائف التالية، تمييز الشخص صاحب التوقيع، تحديد ىوية 

القائم بالتوقيع والتوثيق أنو ىو بالفعل صاحب التوقيع، التعبير عن إرادة الشخص في 
القبول بالعمل القانوني وااللتزام وذلك بالربط بينو وبين التوقيع االلكتروني بحيث أن أي 
تعديل الحق يقتضي توقيع جديد منح المستند االلكتروني صفة المحرر األصمي ومن 
ثم يجعل منو دليبل معدا مقدما لئلثبات لو نفس منزلة الدليل الكتابي المعد مسبقا قبل 

.  47أن يثور النزاع بين األطراف

يبلحظ أن التوقيع االلكتروني ال يعتمد عمى الحضور المادي ألطراف التصرف 
أو من ينوب عنيم قانونا أو اتفاقا عمى خبلف التوقيع التقميدي، فالتوقيع االلكتروني 

. يقوم عمى التعاقد عن بعد دون حضور مباشر بين الطرفين

يتضح من كل ما سبق أن التوقيع االلكتروني يختمف عن التوقيع التقميدي من 
حيث الشكل ألن ىذا األخير نتاج حركة يد الموقع في صورة إمضاء أو ختم أو بصمة 

                                                 
46

براميا: "محمد حسام لطفي-   ، بدون دار لمنشر، "استخدام وسائل االتصال الحديثة في التفاوض عمى العقود وا 
.  13، ص 1993

47
. 32- 31، مرجع سابق، ص "مدى حجية المحرر االلكتروني: "عبد العزيز المرسى حمود-  
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، بينما يتم األول عبر وسيط 48عبر وسيط مادي، غالبا ما يكون دعامة ورقية
الكتروني، من خبلل أجيزة الحاسوب واالنترنت أو عمى كاسيت أو إسطوانة، فيو 
مجموعة من اإلجراءات يعبر عنيا بالكود عمى شكل حروف أو أرقام أو رموز أو 

إشارات أو شفرة أو حتى أصوات أو صور، إن ىذا الفارق الجوىري بين التوقيعين ال 
ينفي اتفاقيما من حيث الوظيفة واليدف أال وىو تمييز شخصية صاحب التوقيع وىويتو 

وتوثيق صدوره عنو والتعبير عن إرادتو في قبول االلتزام بالتصرف القانوني المقترن 
.   49بو

انخٕقٛغ االنكخشَٔٙ ٚسًخ بئبشاو انظفقاث ػٍ بؼذ دٌٔ : سابؼا

دضٕس انًخؼاقذٍٚ جسذٚا 

 وىو بذلك ساعد في تنمية وضمان التجارة الدولية مما يجب معو التنويو أن 
مفيوم مجمس العقد ومكان وزمان إبرام العقد أصبح ليا مفيوما جديدا في ظل 

الصفقات التي تبرم الكترونيا، وبالتالي يمكن القول بأن التوقيع االلكتروني ىو من خمق 
.   50مفاىيم جديدة لبعض المصطمحات والتعريفات القانونية والنظامية بل والشرعية أيضا

خظائض انخٕقٛغ االنكخشَٔٙ : انفقشة انثاَٛت

يتميز التوقيع االلكتروني بخصائص يختمف فييا عن التوقيع التقميدي، إذ يتميز 
بالسرعة والمرونة في إنجاز العمميات المصرفية ويتمتع بالتالي بدرجة المصداقية تمكن 

. من االطمئنان لو في ىذا المجال

                                                 
48

، 2007، المؤسسة الحديثة لمكتاب، الطبعة األولى، "المصارف والنقود االلكترونية: "نادر عبد العزيز شافي-  
.   55ص 

49
. 174، ص 2006، دار الجامعة الجديدة، "العقود الدولية: "محمد حسين منصور-  

50
التوقيع االلكتروني وأثره في إثبات الحقوق وااللتزامات بين الشريعة اإلسبلمية : "إبراىيم بن شايع الصقيل-  

. 223، ص 2008، منشورات العربية لمتنمية اإلدارية، "والنظم والقواعد القانونية
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انسشػت ٔانًشَٔت : أٔال

يعتبر اإلمضاء بخط اليد وسيمة خمق، لحالة واقعية ظاىرة ومشاىدة وتعبير 
. مجرد عن حال نفسية باطنية تتمثل في نقل القبول إلى صورة محسوسة

وقد برزت العديد من التقنيات التي يمكنيا النيوض بيذه الغاية والتي تجاوز 
بعضيا مرحمة التجربة ليدخل مرحمة التسويق، من ذلك تحديد الشخص من خبلل 
صوتو التي ترتكز عمى مقارنة بعض الكممات التي يتفوه بيا المتعاقد عند إبرام 

التصرف القانوني بوسائل الكترونية مع تسجيل صوتي سابق، وكذلك ما يصطمح عميو 
Reconnaissance dynamique de la signature حيث يسجل اإلمضاء 

بواسطة آلة الكترونية حساسة والتي يمكنيا مقارنة التوقيع باإلمضاءات السابقة مع 
األخذ بعين االعتبار الحالة النفسية والجسدية لمشخص، غير أن اإلمضاء االلكتروني 
يبقى التقنية األكثر انتشارا واستقرارا وىو ما من شأنو أن يدخل تحويرات عمى قانون 

. 51اإلثبات

ولقد استعممت ىذه التقنية بالخصوص في سحب وتحويل األموال الكترونيا 
بواسطة البطاقة المغناطيسية، فيذه األخيرة متعددة، فيناك بطاقات السحب والتي تمكن 

، وىناك بطاقات الوفاء التي تستغل لتسديد 52من سحب األموال من الموزع اآللي لمنقود
حسابات أصحاب المزادات الكبرى وكذلك الخدمات وىي نفس الوظيفة التي تؤدييا 
بطاقات االئتمان والتي تتميز عن غيرىا بوجود اتفاقية اعتماد بين واضع البطاقة 

والزبون، ومن نتائجيا استفادة ىذا األخير من البطاقة،  (يكون غالبا مؤسسة مصرفية)
. في الوفاء بحاجياتو عمى أن يسدد مبالغ االعتماد خبلل مدة زمنية معينة

                                                 
51

.  6، ص 2008، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، "حجية المحررات االلكترونية في إثبات: "أحمد شرف الدين-  
52

. 88، مرجع سابق، ص "المصارف النقود االلكترونية: "نادر عبد العزيز شافي-  
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 والجانب اليام في كل ىذا أن استعمال البطاقات المغناطيسية يتم بعد قراءتيا 
الكترونيا والتأكد من صحة الرقم السري المدخل من طرف الزبون، ثم في المرحمة 

األخيرة تسجيل العممية المصرفية المنجزة منو ثم نقل كل ىذه المعطيات الكترونيا إلى 
.  53الحاسوب المركزي لممؤسسة ليقوم الكترونيا بتسجيل العممية بحساب الزبون

من ىنا يمكننا أن نميز بصورة واضحة بين التقنيات التقميدية في سحب األموال 
وتحويميا وما أصبحت توفره التقنيات الحديثة كالبطاقات الممغنطة واإلعبلمية البعيدة 
من وسائل جد متطورة إلنجاز ىذه العمميات، أدت إلى استبعاد الكتابة وبالتالي التوقيع 
بخط اليد وحمول التوقيع االلكتروني الذي يمكن من بموغ المسعى بواسطة سرية الرقم 

.  الذي ال يتوفر عميو إال صاحب البطاقة

 

 

يظذاقٛت انخٕقٛغ االنكخشَٔٙ : ثاَٛا

إن التصديق عمى التصرف القانوني يعني إعطاءه شكبل قانونيا ممزما، مثال 
ذلك التأشيرة عمى المحرر بصورة تمكن من معرفة مصدره وىو ما كان يوفره اإلمضاء 

. بخط اليد

غير أن حداثة التقنيات كانت وراء بروز شكل آخر من التوقيع يتناسب 
ومتطمبات التحديث، إذ يتجسد ىذا النوع من التوقيع االلكتروني الذي تعتمده التجارة 
االلكترونية في إجراءاتيا عمى شبكة اتصال مفتوحة، كما أن غالبية العقود التي تتم 
بين أطرافيا تعد من العقود المبرمة بين غائبين، وذلك بسبب اختبلف مكان وزمان 

                                                 
53

  - Didier Martin : « analyse juridique du règlement par carte de paiement », 

R.D.S, 1987, p. 51. 
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التعاقد وغياب العبلقة المباشرة بين أطراف التعاقد، إذ إنيم في أغمب األحيان لم يدخموا 
. في عبلقات مع بعضيم البعض من قبل

لذلك، فإن توافر عنصري اآلمان والثقة في ىاتين الحالتين ليس مطموبا فحسب، 
بل ضروريا لتطوير التجارة االلكترونية وتنمية المبادالت االقتصادية، لذلك ارتأت 

وظيفتو توطيد " طرف ثالث"التشريعات الدولية واإلقميمية والوطنية إيجاد وسيط 
خاصة -العبلقات وتوثيقيا بين األشخاص الذين يعتمدون عمى الوسائط االلكترونية 

.  54في إبرام تصرفاتيم- شبكة االنترنت

إن إيجاد طرف محايد يؤكد أن التوقيع االلكتروني صادر عن صاحبو وأنو 
صحيح وأن البيانات الموقعة لم تتغير أثناء إرساليا، فيي تعد خطوة ناجحة وأساسية 

في تطوير وانتشار التجارة االلكترونية، إذ يربط ىذا الوسيط ىوية مرسل المحرر 
االلكتروني بالمفتاح العام المقابل لممفتاح الخاص الذي بو يوقع المحرر االلكتروني، 

. ذلك من خبلل الشيادة االلكترونية

بعدما انتيينا من تعريف التشريعات والفقو لمتوقيع االلكتروني يمكننا إبداء 
: الممحوظات التالية

إن التشريعات لم تتطرق إلى التنظيم التقني لمتوقيع االلكتروني، وفي نظري  -
المتواضع لم تحبذ ذلك بسبب ما يطرأ عمى تقنية التوقيع االلكتروني من 
تغييرات مستمرة خاصة في الجانب التشغيمي لو، لذا تركت ىذه المسألة 

. لمراسيم تنظميا

                                                 
54

، مجمة القضاء والتشريع، العدد السادس، "تطور تقنيات اإلعبلمية وتأثيرىا عمى اإلمضاء: "محمد بمحاج عمر-  
. 56، ص 1999
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لكي يعتد بالتوقيع االلكتروني قانونيا وعده عنصرا في دليل اإلثبات يجب أن  -
 .تكون الوسائل التقنية المستخدمة في تشغيمو محل ثقة وأمان

مع أن التشريعات والفقو أشاروا إلى األشكال المختمفة لمتوقيع االلكتروني إال  -
أن التوقيع الرقمي يأتي في أعمى مستويات التوقيع االلكتروني إلى حد اآلن، 
إذ يمكن في أي لحظة أن يظير شكل آخر من التوقيع االلكتروني يضاىي 

. التوقيع الرقمي

 تو اللتوقي االللعوني  : المطلب األول

أدى اختبلف التقنية المستخدمة في تشغيل منظومة التوقيع االلكتروني إلى 
ظيور صور مختمفة لو، فكل تقنية تستخدم في إحداث توقيع الكتروني يكون ليا 
منظومة تشغيل تختمف عن األخرى، فيناك تقنية تعتمد عمى منظومة األرقام أو 

الحروف أو اإلشارات، ومنيا ما يعتمد عمى الخواص الفيزيائية والطبيعية والسموكية 
لؤلشخاص، ومما الشك فيو أن لكل تقنية تستخدم في تشغيل منظومة التوقيع درجة ثقة 

. وأمان قانونيين تختمف كبل منيما عن األخرى

ثم  (كفقرة أولى)فيناك التوقيع باستخدام البطاقة الممغنطة والتوقيع البيومتري 
(. كفقرة ثانية)التوقيع بالقمم االلكتروني والتوقيع الرقمي 

انخٕقٛغ باسخخذاو انبطاقت انًًغُطت ٔانخٕقٛغ : انفقشة األٔنٗ

انبٕٛيخش٘ 

انخٕقٛغ باسخخذاو انبطاقاث انًًغُطت : أٔال
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تعتبر ىذه الصورة من صور التوقيع االلكتروني األكثر شيوعا لدى الجميور، 
.  55وتقوم البنوك ومؤسسات االئتمان بإصدار ىذه البطاقة

، وماستركارد Visaويوجد في العمل العديد من ىذه البطاقات مثل بطاقة فيزا 
Mastercart وأميركان إكسبرس American Express

56 .

: والبطاقة الممغنطة عمى نوعين

، ويستخدم ىذا النوع لمسحب (العميل والبنك)ثنائي األطراف : النوع األول
النقدي من خبلل أجيزة الصرف اآللي، وتتم عممية السحب عن طريق إدخال البطاقة 
التي تحتوي عمى البيانات الخاصة بالعميل في فتحة خاصة في جياز الصرف اآللي 

دخال الرقم السري الخاص بالعميل . وا 

 

 

 

، حيث يخول ىذا (العميل والبنك وطرف ثالث)ثبلثي األطراف : النوع الثاني
النوع من البطاقات الممغنطة وفاء ثمن السمع والخدمات التي يحصل عمييا من بعض 

. 57التجار والمحبلت التجارية التي تقبميا

                                                 
55

، بحث لنيل دبموم الدراسات " دراسة مقارنة–التعاقد عبر االنترنت وآثاره : "طارق عبد الرحمن ناجي كميل-  
، ص 2004- 2003العميا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، أكدال، السنة الجامعية 

131 .
56

  - Bensoussan Alain : « Internet, aspecto juridique », sous la direction de Alain 

Bensoussan, Herms 1966, p.70. 
57

، مرجع "مدى حجية المحرر االلكتروني في اإلثبات في المسائل المدنية والتجارية: "عبد العزيز المرسي حمود-  
. 34- 33سابق، ص 
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المبلحظ أن ىذه الصورة من صور التوقيع االلكتروني تتصف بالبساطة 
وبتوفير قدر كبير من اآلمان والثقة لدى العميل في العممية القانونية التي تمت 

، وأيضا وجود ضمانات عند سرقة البطاقة إذ يقوم البنك بإيقاف كل العمميات 58لحسابو
. التي تتم بواسطة البطاقة المفقودة أو المسروقة

وما يعاب عمى ىذه الصورة أنو في حالة حصول أحد األشخاص عمى البطاقة 
والرقم السري وقيامو بعمميات سحب أو شراء قبل أن ينتبو صاحب البطاقة لفقدانيا 

إضافة إال أن ىذه الصورة ال يتم إلحاقيا بأي محرر . يتعرض صاحب البطاقة لضرر
نما تسجل في وثائق البنك منفصمة عن أي وثيقة تعاقدية، الشيء الذي يؤدي  كتابي وا 

إلى اقتصار أثر التوقيع في اإلثبات عمى حاالت وجود عبلقة تعاقدية مسبقة بين 
تفاقيما بشأن ما يثور بسببيا من نزاعات .  59الطرفين وا 

 

 

 

انخٕقٛغ انبٕٛيخش٘ : ثاَٛا

                                                 
58

فحصول العميل في عمميات السحب مثبل عمى المبمغ الذي أراده فإنو يحصل عمى شريط ورقي يثبت فيو -  
المبمغ الذي تم سحبو والتاريخ والساعة والمبمغ المسحوب والرصيد المتبقي، حيث حمت ىذه اإلجراءات جميعا 

. محل التوقيع التقميدي لما تتميز بو من األمان والثقة وتمييز صاحب البطاقة الذي يحمل الرقم
59

،   "مدى حجية المحرر االلكتروني في اإلثبات في المسائل المدنية والتجارية: "عبد العزيز المرسي حمود-  
. 35مرجع سابق، ص 
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يقصد بالتوقيع البيومتري التحقق من شخصية المتعامل باالعتماد عمى الخواص 
. 60الفيزيائية والطبيعية والسموكية لؤلفراد

فالتوقيع البيومتري، ىو استخدام الصفات الجسدية والسموكية لئلنسان لتمييزه 
وتحديد ىويتو، إذ يقوم عمى حقيقة عممية مفادىا أن لكل فرد صفاتو الجسدية الخاصة 
التي تختمف من شخص إلى آخر، والتي تتميز بالثبات النسبي الذي يجعل ليا قدرا 

. 61كبيرا من الحجية في التوثيق واإلثبات

والصفات الجسدية أو البيومترية التي يعتمد عمييا التوقيع البيومتري متعددة من 
: أىميا

البصمة الشخصية، مسح العين البشرية، التعرف عمى الوجو البشري، خواص - 
اليد البشرية التحقق من نبرة الصوت، التوقيع الشخصي، البطاقة الذكية وغير ذلك من 

. 62طرق أخرى تعتمد عمى تعاقب نظم الحماية وتعددىا في أي نظام

ويتم التحقق من شخصية المستخدم أو المتعامل بيذه الطرق البيومترية عن 
طريق أجيزة إدخال المعمومات إلى الحاسوب وتخزينيا بطريقة مشفرة في ذاكرة 

الحاسوب، ليقوم بعد ذلك بمطابقة صفات المستخدم مع الصفات المخزنة، وال يسمح لو 
. 63بالتعامل إال في حالة المطابقة

                                                 
60

، دار النيضة العربي، "الجرائم الناشئة عن االستخدام غير المشروع لشبكة االنترنت: "محمد عبيد الكعبي-  
. 239، ص 2005

61
، مرجع سابق، ص "التوقيع االلكتروني نموذجا- الثورة التقنية ومسوغات التعديبلت القانونية : "نبيل بوحميدي-  

178 .
62

  - Thibault Verbiest et Etienne Wéry : « le droit de l’Internet et de la société de 

l’information », op. cit. 359.  
63

- 159، ص 2003، الطبعة األولى، "الجوانب القانونية لمتعامبلت االلكترونية: "إبراىيم الدسوقي أبو الميل-  
160 .
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ن كانت قادرة عمى القيام بوظائف  إن ىذه الخواص الفيزيائية لؤلشخاص وا 
التوقيع التقميدي، فيي تستعمل فعبل في الواقع العممي في تطبيقات مختمفة كالدخول 

لى األماكن السرية في الشركات الكبرى والبنوك ، إال أن ىذه 64إلى شبكة االنترنت وا 
الصورة من التوقيعات االلكترونية مازالت في مراحل تطورىا األولى، مما حدا ببعض 

، إلى التحفظ في استعمال ىذا الشكل من التوقيعات االلكترونية في إبرام 65الفقياء
التصرفات القانونية، باإلضافة إلى التطور التقني السريع الذي يمكن من خبللو نسخ 
التوقيع واستعمالو من قبل المرسل إليو أو الغير، ومن األمور التي حدت من استخدام 

ىذه الصورة في توثيق التصرفات ارتفاع ثمن التقنية الخاصة بيذا الشكل من التوقيعات 
.         االلكترونية تغير الخواص الفيزيائية لئلنسان مع اإلرىاق والزمن

ويعيب طرق التوثيق البيومترية إمكانية مياجمتيا أو نسخيا من قراصنة 
. 66الحاسوب عن طريق فك شفرتيا، وألنيا تفتقر إلى األمن والسرية

 

 

 

انخٕقٛغ بانقهى االنكخشَٔٙ ٔانخٕقٛغ انشقًٙ : انفقشة انثاَٛت

انخٕقٛغ بانقهى االنكخشَٔٙ : أٔال

                                                 
64

. 129، ص 2003، المنشورات الحقوقية،  الطبعة األولى، "التوقيع االلكتروني: "مشيش ضياء أمين-  
65

، دار النيضة "إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبراميا عن طريق االنترنت: "حسن عبد الباسط جميعي-  
.  71، ص 2004، دار الجامعة الجديدة، "التوقيع االلكتروني: "سعيد السيد قنديل. 41، ص 2002العربية، 

66
. 130، مرجع سابق، ص "التوقيع االلكتروني: "مشيش ضياء أمين-  
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يتمثل ىذا التوقيع باستخدام قمم الكتروني حساس يمكنو الكتابة عمى شاشة 
الحاسوب اآللي عن طريق برنامج ىو المسيطر أو المحرك لكل العممية، يقوم ىذا 

: البرنامج بوظيفتين ىما

: خدمة التقاط التوقيع- 1

يقوم البرنامج بتمقي بيانات العميل عن طريق بطاقة خاصة تحتوي عمى بيانات 
كاممة عن ىذا الشخص إذ يضعيا في اآللة المستخدمة، وتظير التعميمات بعد ذلك 
عمى الشاشة االلكترونية ليتبعيا الشخص من أجل التوقيع، تظير لمشخص مفاتيح 

معينة عمى الشاشة تعطيو االختيار من خبلل الضغط عمى ىذه المفاتيح، إما موافقتو 
عمى شكل ىذا التوقيع أو إعادة المحاولة أو إلغاء التوقيع، وعندما يضغط المستخدم 
عمى مفتاح الموافقة يقوم البرنامج بجمع المعمومات عن المستخدم وحساب التوقيع 

والوقت وعدد مرات المحاولة، بعدىا يقوم بتشفير كل ىذه البيانات واالحتفاظ بيا إلى 
. 67وقت الحاجة إلييا وتسمى ىذه البيانات المشفرة بالشارة البيومترية

: خدمة التحقق من صحة التوقيع- 2

تتمثل في إصدار تقرير حول مدى صحة التوقيع الموضوع من عدمو، وتحتفظ 
خدمة التحقق من التوقيع لدييا بقاعدة بيانات تحتوي عمى إحصائيات لعممية التوقيع 
ليذا الشخص، وتقوم بفك رموز الشارة البيومترية ثم تقارن المعمومات الموجودة عمييا 
مع إحصائيات التوقيع المخزنة من قبل في قاعدة بياناتيا لتصدر بعد ذلك تقريرىا، 

                                                 
67

، رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا "استعمال الوسائل االلكترونية في المعامبلت التجارية: "أحمد البختي-  
المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون األعمال والمقاوالت، جامعة محمد الخامس، السويسي، كمية العموم 

.  42، ص 2004- 2003القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 
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ويرسل التقرير إلى برنامج الكمبيوتر، والذي يعطي الرأي النيائي في صحة أو عدم 
. 68صحة ىذا التوقيع

في حالة سرقة البطاقة والرقم السري في ىذا النوع من التوقيعات، فإنو ليس من 
السيل قيام السارق بعممية التوقيع، وذلك ألن البرنامج المخصص يكتشف ذلك من 
خبلل التحقق من صحة التوقيع الذي ثم ألنو ليس من السيل القيام بنفس الحركات 
الذي يقوم بيا، ونجد أن ىذا التوقيع قد يتفادى السمبيات التي وجيت إلى األنواع 
األخرى من التواقيع االلكترونية، وبالتالي فإن ىذا التوقيع يضفي نوعا من الحماية 

. 69لمتعامبلت االلكترونية المبرمجة عبر االنترنت

ومن العقبات التي تحد من انتشار التوقيع باستخدام القمم االلكتروني مواجيتو 
لبعض المشاكل، ومن أىميا أنو البد إلتمام التوقيع بالقمم االلكتروني من وجود 
حاسوب ذي مواصفات خاصة، كاحتوائو عمى وحدة القمم االلكتروني والشاشة 

الحساسة، إضافة ليذا فإنو نادر الوجود غالي الثمن، أيضا من المشاكل التي تحد من 
انتشار ىذا الشكل أنو إذا كان البد من التحقق من صحة التوقيع كل مرة يوقع فييا 

لمتحقق  (مقدم خدمة التصديق االلكتروني)بيذه الطريقة فبلبد من وجود سمطة إشيار 
.   70مقدما من شخصية الموقع لتسجيل عينات من التوقيع وتقديميا خدمة التقاط التوقيع

    

انخٕقٛغ انشقًٙ : ثاَٛا
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. 232، ص 2005، بدون دار النشر، "التوقيع االلكتروني وحجيتو في اإلثبات: "فيصل الغريب-  
69

. 148، ص 2005، دار الثقافة، الطبعة األولى، "إثبات المحرر االلكتروني"لورنس محمد عبييدات،-  
70

، رسالة دكتوراه في "مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية: "المري عياض راشد-  
.   114، ص 1998جامعة القاىرة، مصر، - القانون التجاري، كمية الحقوق
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يعتبر التوقيع الرقمي من أىم صور التوقيع االلكتروني نظرا لما يتمتع بو من 
قدرة فائقة عمى تحديد ىوية أطراف العقد تحديدا دقيقا ومميزا، إضافة لما يتمتع بو 

أيضا من درجة عالية من الثقة واألمان في استخدامو وتطبيقو عند إبرام العقود، جاء 
التوقيع الرقمي من خبلل فكرة الرموز السرية والمفاتيح المتماثمة وغير المتماثمة، من 

، 71حيث اعتماده عمى الموغاريتمات والمعادالت الرياضية المعقدة من الناحية الفنية
وذلك باستخدامو برنامجا محددا، بحيث ال يمكن ألحد كشف الرسالة إال الشخص الذي 

يحمل مفتاح فك التشفير والتحقق من أن تحويل الرسالة قد تم باستخدام المفتاح 
. 72الخاص إضافة إلى تحققو من أن الرسالة الواردة لم يمحقيا أي تغيير أو تعديل

والتوقيع الرقمي ىو عبارة عن رقم سري أو رمز ينشئو صاحبو باستخدام برنامج 
حاسب ويسمى الترميز والذي يقوم عمى تحويل الرسالة إلى صيغ غير مفيومة ثم 

إعادتيا إلى صيغتيا األصمية حيث يقوم التوقيع عمى استخدام مفتاح الترميز العمومي 
والذي ينشئ مفتاحين مختمفين ولكنيما مترابطان رياضيا حيث يتم الحصول عمييما 

.  73باستخدام سمسمة من الصيغ الرياضية أو الخوارزميات غير المتناظرة

كما أن ىذا النوع في التوقيعات أكثر ما يدرج استخدامو في إبرام التعاقدات التي 
تتم عبر شبكة االنترنت ويتم استخدامو لتحديد ىوية طرفي العقود تحديدا تاما ومميزا، 
ولضمان عدم إمكانية تدخل أي شخص في مضمون التوقيع والرسالة االلكترونية التي 

تحتويو وىو بذلك يكون محققا لكافة شروط التوقيع االلكتروني التي يتطمبيا القانون 

                                                 
71

 -Philippe le Trourneau : « contrats informatiques et électroniques », Dalloz, 

2004, p. 296.. 
72

  -Thibault Verbiert, Etienne Wéry : « le droit de l’Internet et de la société de 

l’information », op. cit, p. 360- 361. 
73

. 144، مرجع سابق، ص "اإلثبات المحرر االلكتروني: "لورنس محمد عبيدات-  



 39 

وخصوصا في التوقيعات الرقمية التي يصدر بيا شيادة تصديق من قبل السمطة 
. 74المختصة بالتصديق

إضافة إال أنو يعتبر أحد أىم الوسائل التي تحقق اآلمان والموثوقية في مجال 
. 75االنترنت والتجارة االلكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: انفسع انثاَي

شسوط ووظائف وتطبيماث انتىليع االنكتسوَي 
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- 189، ص 2002، دار الفكر الجامعي، "النظام القانوني لمتجارة االلكترونية: "عبد الفتاح بيومي حجازي-  
190 .

75
، مرجع سابق، ص "قراءة في القانون المتعمق بالتبادل االلكتروني لممعطبات القانونية: "امحمد برادة غزبول-  
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نتج عن ظيور وسائل االتصال الحديثة وخاصة االنترنت، ظيور أنواع جديدة 
من التصرفات القانونية وخاصة التجارة االلكترونية، التي جاءت بنوع جديد من التوقيع 
والذي لم يترك لمتوقيع التقميدي وجودا، فيذا األخير يتوفر عمى شروط ووظائف لكي 
يعتد بو في البيئة القانونية ولكي يعطي الثقة بين األفراد في تعامبلتيم، نفس الشيء 

ينطبق عمى التوقيع االلكتروني فيو أيضا لو شروط ووظائف قد تفوق التوقيع التقميدي، 
( المبحث األول)بل أكثر من ذلك قد تفوقو بكثير 

وقد أدى ىذا التطور إلى ظيور تطبيقات لمتوقيع االلكتروني، تتنوع وتختمف 
(. المبحث الثاني)سوا في عمميا وفي تطبيق التوقيع االلكتروني عمييا 

ششٔط ٔظائف انخٕقٛغ االنكخشَٔٙ : انًبذث األٔل

تعد الغاية األساسية من التوقيع االلكتروني ىي إضفاء القوة الثبوتية عمى 
، وىذه الغاية ال يمكن التوصل إلييا إال إذا (المحرر االلكتروني)التصرف القانوني 

حدد التوقيع وبشكل واضح وصريح من خبلل شروطو وكذا وظائفو، وبعكس ذلك ال 
والتوقيع التقميدي لو شروط يعتد بيا من أجل إثبات التصرف القانوني، . يعتد بو قانونا

كذلك األمر ينعكس عمى التوقيع االلكتروني حتى يقوم بذات األم الذي يقوم بو التوقيع 
. التقميدي لكي يعتد بو قانونيا

: ويمكن تقسيم ىذا المبحث إلى

وظارف التوقيع االلكتروني : المطمب األول

شروط التوقيع االلكتروني : المطمب الثاني

ووااي اللتوقي االللعوني  : المطلب األول

: يتحدد دور التوقيع عامة في ثبلث وظائف أساسية ىي
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تمييز ىوية صاحب التوقيع؛ - 1

التعبير عن إرادة صاحب التوقيع؛ - 2

. التوقيع يدل عمى حضور صاحب التوقيع- 3

أما التوقيع االلكتروني باإلضافة إلى الوظائف الثبلث السابقة فيو لو وظيفة 
: رابطة تتمثل في

. إثبات سبلمة العقد- 4

ىذه ىي الوظائف األساسية التي يولييا التوقيع أىمية، وتؤدي الغرض الذي 
، وفي ضوء 53-05سعت إليو كل التشريعات ومنيا التشريع المغربي في قانون 

استعراض ىذه الوظائف سنحاول معرفة مدى استيفاء التوقيع االلكتروني ليذه 
الوظائف، التي تعتبر بمثابة شروط يجب أن تتوافر فيو حتى يحوز الحجية في 

. اإلثبات

حًٛٛض ْٕٚت طادب انخٕقٛغ ٔانخؼبٛش ػٍ إسادحّ : انفقشة األٔنٗ

حًٛٛض ْٕٚت طادب انخٕقٛغ : أٔال

يعد تحديد ىوية الشخص من األمور الميمة في عالم االلكترونيات وخاصة في 
مجال الصراف اآللي والتمكس والشبكات المفتوحة مثل االنترنت خاصة التي تحتاج 
إلى وسيمة يتم بيا التأكد من ىوية المتعاقد عبر االنترنت، حتى نقطع الطرق عمى 

. المنحمين وعمى من ىم دون سن األىمية القانونية

ويدل التوقيع الموجود عمى المحرر أنو ينسب لشخص معين بالذات، حيث 
يكون ىناك ارتباط بين التوقيع وصاحبو، بمعنى أن تكون بينيما عبلقة روحية تجعل 
صاحب التوقيع يحس بوجود عبلقة وطيدة تشده إلى توقيعو، وأن يخص صاحبو دون 
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، فيجعل الورقة الموقعة منسوبة إليو، وىذه الوظيفة يقوم بيا التوقيع التقميدي في 76غيره
شكل عبلمة خطية وشخصية لصاحب التوقيع، وتعد الورقة التي تحمل التوقيع دليبل 

والتوقيع االلكتروني يقوم بنفس الدور، وذلك . 77كتابيا كامبل يحتج بيا عمى من وقعيا
في شكل رموز أو أرقام أو حروف أو أية إشارات تدل عمى شخصية الموقع، وتميزه 

.  78عن غيره

نستطيع القول أن التوقيع االلكتروني قادر عمى تحديد ىوية الشخص الموقع، 
بفضل صوره، إذا دعمت بوسائل توفر الثقة الكافية بيا، مما يسمح بتحديد ىوية 

ومن بين صور التوقيع . الشخص الموقع بصورة ممتازة ربما تفوق قدرة التوقيع العادي
االلكتروني التي يمكنيا تحقيق ىذه الوظيفة نجد التوقيع الرقمي الذي لو القدرة عمى 
تحديد ىوية الشخص الموقع، ذلك من خبلل قيامو عمى عممية التشفير المزدوج، إذ 
يمكن األطراف من تحديد ىوية بعضيم بفضل استعانتيم بجيات التصديق إلصدار 
شيادات التوقيع المصدق، تؤدي إلى تحديد ىوية الشخص الموقع، فالتوقيع الرقمي 

عمى عكس التوقيعات األخرى لو ىذه الخاصيات التي تمكن من تحديد ىوية الشخص 
. 79الموقع

انخؼبٛش ػٍ إسادة طادب انخٕقٛغ : ثاَٛا

يعد التوقيع من وسائل التعبير عن اإلرادة التي يتطمبيا القانون في الشخص 
إلنشاء تصرف قانوني سواء كان ىذه التصرف عقدا أم إرادة منفردة وااللتزام بو، 

                                                 
76

، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، "الوفاء الرقمي عبر االنترنت المظاىر القانونية: "صميحة حاجي-  
الضمانات التشريعية في قانون األعمال المغربي، جامعة محمد األول، كمية العموم : وحدة التكوين والبحث

.   188- 187، ص 2006- 2005القانونية واالقتصادية واالجتماعية، وجدة، 
77

  -Thierry Piette- Coudol : « la signature électronique », Litec, 2000, p.10.  
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. 224، مرجع سابق، ص "التوقيع االلكترونية وحجيتو في اإلثبات: "فيصل سعيد الغريب-  
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. 151، ص 2003، الطبعة األولى، "التوقيع االلكتروني: "مشيش ضياء أمين-  
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والتوقيع يعتبر نوع من الكتابة سواء كان إمضاء أو ختما يوضع عمى السند المكتوب 
.  80لتحديد ىوية الشخص والتعبير عن إرادتو بالموافقة عمى مضمونو

وبالنسبة لمتوقيع االلكتروني فيستفاد رضاء الموقع وقبولو االلتزام بمجرد وضع 
، وكمثال 81توقيعو بالشكل االلكتروني عمى البيانات التي تحتوييا المحررات االلكترونية

عمى ذلك، فقيام الشخص بإدخال الرقم السري الخاص بو أو مفتاح الترميز في التوقيع 
الرقمي بشكل إرادي عمى المحرر االلكتروني الخاص بو، يعتبر ذلك موافقة عمى كامل 

. 82مضمون العقد

انخٕقٛغ ٚذل ػهٗ دضٕس طادبّ ًٔٚكٍ يٍ : انفقشة انثاَٛت

إثباث ساليت انؼقذ 

انخٕقٛغ ٚذل ػهٗ دضٕس طادب انخٕقٛغ : أٔال

تتفق ىذه الوظيفة مع طبيعة التوقيع اليدوي، إذ يستمزم لصحتو ضرورة وجود 
أما . شخص الموقع بنفسو أو من ينوب عنو قانونيا لوضع التوقيع عمى المحرر الكتابي

بالنسبة لمتوقيع االلكتروني فبل يتصور الحضور المادي لؤلشخاص، فيو في األساس 
. وسيمة حديثة تستعمل في مجال التعاقد عن بعد

فمثبل إدخال العميل البطاقة في الصراف اآللي مع الرقم السري يعني في حد 
ذاتو توقيعا منو ودليبل عمى أنو صدر منو شخصيا، وأنو كان فعبل متواجدا حين صدر 
منو التوقيع في صورة أرقام سرية ال يعرفيا إال ىو، لكن ىذا ال يعني الوجود المادي أو 
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. 153، مرجع سابق، ص "إثبات المحرر االلكتروني: "لورنس محمد عبيدات-  
81

  -Thierry Piette- Coudol : « la signature électronique », op. cit, p. 9. 
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. 225، مرجع سابق، ص "التوقيع االلكتروني وحجيتو في اإلثبات: "فيصل سعيد الغريب-  
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ال ما كان ضروريا  الجسدي لؤلطراف في مجمس واحد وقت إبرام التصرف القانوني، وا 
. المجوء إلى التوقيع االلكتروني

إثباث ساليت انؼقذ : ثاَٛا

تعد ىذه الوظيفة من الوظائف األكثر حداثة لمتوقيع االلكتروني حيث تتمثل في 
الحفاظ عمى مضمون محتوى العقد وتكاممو، وتؤدي ىذه الوظيفة دورىا في بيئة 

دعائميا ورقية يسيل كشف الغش أو الشطب واإلضافات وبالتالي الحفاظ عمى محتوى 
العقد، أما في حالة الوثائق التي يتم تبادليا من خبلل شبكة االنترنت إلبرام تعاقد أو 

تصرف قانوني ما، فإن ىذه الوثائق تكون عممية تبادليا في كثير من األحيان محفوفة 
بالمخاطر، ويتم التغمب عمى ىذه المخاطر من خبلل استخدام التوقيع االلكتروني 
الرقمي والمستند عمى التشفير المزدوج بالمفتاحين العام والخاص، حيث يتم تحويل 

. 83النص والتوقيع إلى رموز حفاظا عمى سبلمة العقد

يتضح مما سبق، أن ىذه الوظيفة ال تتحقق إال باستخدام التوقيع االلكتروني 
الرقمي دون باقي التوقيعات االلكترونية األخرى، الشيء الذي يؤكد أن التوقيع الرقمي 

. لو القدرة عمى إثبات سبلمة العقد من خبلل تقنية التشفير

والمبلحظ أن التوقيع االلكتروني أمكنو أن يؤدي نفس الوظائف التي يتطمبيا 
القانون في التوقيع التقميدي، بل أكثر من ذلك، فالتوقيع االلكتروني يفوق التوقيع 

. التقميدي، ويفضل عنو من خبلل األمن والسبلمة التي يعطييا لمعقد

 

 

                                                 
83

. 191، ص 2002، بدون ناشر، "تحديث قانون اإلثبات: "محمد محمد أبو زيد-  
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 عوو اللتوقي االللعوني  : المطلب الثاني

 التي أضفت الحجية القانونية عمى التوقيع االلكتروني 84تتفق جميع التشريعات
عمى ضرورة توافر شروط معينة تعزز ىذا التوقيع وتوفر فيو الثقة حتى يتمتع 

بالحجية، وتدور ىذه الشروط حول كون التوقيع مقصورا عمى صاحبو، وخاضعا 
لسيطرتو المطمقة، وقابميتو لمتحقق من صحتو، ىذا باإلضافة إلى ارتباطو بالبيانات 

. التي يثبتيا

: والشروط التي يجب توفرىا في التوقيع االلكتروني تتحدد في

انخٕقٛغ ٚكٌٕ يشحبطا بًٕقؼّ ٔيذذدا : انفقشة األٔنٗ

نشخظٛخّ ٔيًٛضا نّ ػٍ غٛشِ  

أٌ ٚكٌٕ انخٕقٛغ يشحبطا بشخض يظذسِ : أٔال

 (خطية، بيومترية)لكي يقوم التوقيع بوظائفو البد أن يكون التوقيع عبلمة 
مميزة، لشخصية الموقع عن غيره وتضمن تحديد ىويتو، إضافة إلى تحديد ىذه األخيرة 

يجب أن يحدد ذاتيتو بما يؤكد سمطتو في إبرام التصرف القانوني ورضاه بمضمونو، 
، 85فحتى يتسنى لمتوقيع القيام بأداء وظيفتو يجب أن يكون داال عمى شخصية الموقع

فوسيمة التعبير من خبلل الوسيط االلكتروني وجيات التصديق االلكترونية تتيح التعرف 
عمى ىوية صاحب التوقيع بطريق محسوسة، ومع تقدم التقنيات التي تستيدف التثبت 

من التوقيع االلكتروني والتي تسمح بتحديد ىوية صاحب التوقيع من خبلل أنظمة 
فعالة تكشف عمميات التسمل والقرصنة وحماية األطراف في ظل تقنيات عالية وبرامج 

                                                 
84

المشرع األمريكي، الفرنسي، التونسي، الجزائري، المصري، األردني، اإلماراتي، اليندي، : كل من التشريعات-  
. الكندي، البمجيكي، المغربي

85
، مرجع سابق، "إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبراميا عن طريق االنترنت: "حسن عبد الباسط جميعي-  

. 28ص 
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أمنية لمتأكد من ىوية أصحاب التوقيع بما يؤكد سبلمة التوقيع ويعزز الثقة ويدل عمى 
موافقة كل طرف عمى المعمومات الواردة برسالة البيانات فكل تقنية تميز صاحبيا، 

. 86مستوفية لمشروط المطموبة في التوقيع يعتمد عمييا كدليل إثبات

 المتعمق بالتبادل االلكتروني لممعطيات 53-05 من قانون 6وقد نصت المادة 
القانونية عمى ىذا الشرط، وذلك بالنسبة لمتوقيع االلكتروني المؤمن والمنصوص عميو 

.  من الظيير الشريف المعتبر بمثابة قانون االلتزامات والعقود417-3في الفصل 

 عمى عكس التشريعات األخرى، قد أعطى ىذا 53-05والمبلحظ أن قانون 
الشرط وغيره من الشروط لمتوقيع االلكتروني المؤمن وليس لمتوقيع االلكتروني كما جاء 

. في تشريعات الدول الخاصة بالتوقيع االلكتروني

تمتع الكتابة االلكترونية بذات " مدني فرنسي عمى 1316/1وقد نصت المادة 
الحجية بشرط إمكانية تعيين الشخص الذي صدرت منو وأن تعد وتحفظ في ظروف 

. 87"تحفظ طبيعتيا وسبلمتيا

ونجد أن التوقيع االلكتروني بصوره المختمفة إذا تم إنشاؤه بصورة صحيحة، فإنو 
يعد من قبل العبلمات المميزة والخاصة بالشخص وحده دون غيره، فالتوقيع بالقمم 

االلكتروني أو التوقيع الرقمي وغيرىا تتضمن عبلمات مميزة لشخص عن غيره، والذي 
يعني أن قيام أكثر من شخص باستعمال بعض أدوات إنشاء التوقيعات تمتمكيا مؤسسة 

                                                 
86

. 95، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، "النظام القانوني لمتوقيع االلكتروني: "خالد مصطفى فيمي-  
87
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مثبل، فإن تمك األداة يجب أن تكون قادرة عمى تحديد ىوية مستعمل واحد تحديدا ال 
. 88لبس فيو في سياق كل توقيع الكتروني عمى حدة

أٌ ٚكٌٕ يذذدا نشخظٛت انًٕقغ ٔيًٛضا نّ ػٍ غٛشِ : ثاَٛا

يٍ األشخاص 

يتطمب ىذا الشرط أن يكون التوقيع االلكتروني قادرا عمى التعريف بشخصية 
الموقع، حيث يعتبر ىذا الشرط بديييا إذ أنو وكما في التوقيع التقميدي بأنواعو الختم 
والبصمة واإلمضاء والتي تكون دالة عمى التعريف بشخص صاحبيا، فإنو يجب في 
ن لم يكن مشتمبل عمى اسم الموقع فإنو يكفي أن يحدد شخصية  التوقيع االلكتروني وا 

الموقع عمى الرسائل االلكترونية وذلك من خبلل الرجوع مثبل إلى جيات إصدار 
التوقيعات االلكترونية وشيادة التصديق المعتمدة والتي تبين شخصية ىذا المستخدم 

، فمثبل التوقيع الرقمي يحدد الموقع ألنو يعود إليو، باإلضافة إلى 89لمتوقيع االلكتروني
. أن الشخص الموقع ىو الذي اختار ىذا الشكل ليعبر عنو ويحدد ىويتو

التوقيع بالرقم السري في بطاقات الصراف اآللي حيث : ومثال عمى ىذا الشرط
أن قيام حامل البطاقة بإدخال الرقم السري الخاص بو في جياز الصراف وقيام ىذا 
دخال الشخص لحسابو لتكون ىذه اإلجراءات  األخير بالتعرف عمى الرقم السري وا 

تمام جميع عمميات البطاقة، فأمر تحديد ىوية  بمجمميا كافية لمداللة عمى شخصو وا 
العقد أمر ضروري خاصة في مجال الوفاء بااللتزامات العقدية ليتم تحديد أىمية 

صاحب التوقيع االلكتروني، فبل يتصور أن يتم منح شخص عديم األىمية أو ناقصيا 
توقيعا الكترونيا ألن ىذا األمر يبنى عميو التزامات كثيرة بحيث يتوجب عمى صاحب 

                                                 
88

.  51، مرجع سابق، ص "التوقيع االلكتروني: "سعيد السيد قنديل-  
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التوقيع االلكتروني أن يكون كامل األىمية لمقيام بيا وحتى تتمكن جية إصدار التوقيع 
.  90االلكتروني من منح التوقيع ليذا الشخص

ٔجٕد إجشاءاث حقُٛت حسًخ بانسٛطشة ػهّٛ :  انفقشة انثاَٛت

ٔاكخشاف أ٘ حؼذٚم ٚطشأ ػهّٛ  

أٌ حخبغ بانُسبت نّ اإلجشاءاث انخقُٛت انخٙ حًكٍ يظذسِ : أٔال

يٍ انسٛطشة ػهّٛ 

يتطمب ىذا الشرط أن يكون صاحب التوقيع منفردا بو بحيث ال يستطيع أي 
شخص معرفة فك رموز التوقيع الخاص بو أو الدخول عميو وسواء عند استعمالو ليذا 

، ويتم إنشائو في مجال المعامبلت القانونية عن طريق 91التوقيع أو عند إنشائو
مرحمتين متتابعين من البيانات، المرحمة األولى تقوم عن طريق استخدام بيانات معينة 

وتبدأ . يرسميا المرسل إلى المرسل إليو لفتح الرسالة المتضمنة التصرف القانوني
. 92العممية القانونية بتكوين المفتاح العام ويعقبو تكوين المفتاح الخاص

وىناك حكم قضائي فرنسي يؤكد ضرورة سيطرة الموقع عمى وسيمة التوقيع، 
، الخاص بالتوقيع 2000حيث يعد أول حكم صدر في فرنسا بعد صدور قانون مارس 

 ىذا 2000 أكتوبر 20 في Besançonااللكتروني، إذ أصدرت محكمة استئناف 
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براميا: "محمد حسام لطفي-   ، بدون ناشر، "استخدام وسائل االتصال الحديثة في التفاوض عمى العقود وا 
. 11، ص 1993
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. 25- 24، ص 2004، دار النيضة العربية، "التوقيع االلكتروني: أيمن سعد سميم-  
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، إذ جاء فيو ضرورة أن تكون وسائل التوقيع االلكتروني تحت سيطرة الموقع 93الحكم
ال ال يعتبر ىذا التوقيع حجة عمى الموقع وال عمى الغير . وحده دون غير، وا 

ومقتضى ىذا الحكم أن التوقيع االلكتروني يكون لو قيمة قانونية إذا كانت 
الوسائل التي يتم بيا تقع تحت السيطرة المباشرة لمموقع وحده دون غير، كما يجب أن 
تكون ىناك صمة بين ىذا التوقيع وبين التصرف المتضمن ليذا التوقيع، وأن يكون ىذا 
ن لم تتوفر ىذه الشروط فبل ينتج التوقيع االلكتروني أثرا قانونيا،  التصرف صحيحا، وا 

. 94وال يكون لو أي حجة في اإلثبات، ألنو ال يعبر عن ىوية الموقع

أٌ ٚكٌٕ يشحبطا بانًؼهٕياث انخٙ ٚخضًُٓا انًسخُذ : ثاَٛا

االنكخشَٔٙ بطشٚقت حسًخ باكخشاف أ٘ حؼذٚم ٚطشأ ػهّٛ 

أٔ ػهٗ يضًٌٕ انًسخُذ راحّ 

يضع الموقع عادة توقيعو في نياية المحرر بحيث ينسحب التوقيع عمى كافة 
البيانات الواردة بالمحرر ولكن ىذا ال يمنع من وضع التوقيع في أي مكان من المحرر 
إذا اتفق األطراف عمى ذلك ولكن يمزم أن يكون التوقيع متصبل اتصاال ماديا ومباشرا 

. 95بالمحرر المكتوب

ويمزم أن تكون ىناك رابطة حقيقية بين الورقة الموقع عمييا، وباقي أوراق 
المحرر فوضع التوقيع عمى المحرر ىو الذي يمنحو أثره وحجيتو القانونية ألداء 

. 96وظيفتو طالما أنو يدل داللة واضحة عمى إقرار الموقع بمضمون المحرر
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قضية أحد الموكمين مع محاميو، إذ احتج ىذا األخير عمى التوقيع االلكتروني الذي قام بو موكمو وقام بنشر -  
. البيانات الخاصة بالتوقيع بصحيفة
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. 29، مرجع سابق، ص "التوقيع االلكتروني: "أيمن سعد سميم-  
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. 34، مرجع سابق، ص " النظام القانوني لمتوقيع االلكتروني: "خالد مصطفى فيمي-  

96
. 28، مرجع سابق، ص "التوقيع االلكتروني: "ثروت عبد الحميد-  
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وتتعمق ىذه المسألة أساسا بكفاءة التقنيات المستخدمة في تأمين مضمون 
المحرر المدون الكترونيا وبالتالي تأمين ارتباطو بشكل ال يقبل االنفصال عن التوقيع، 
ومن أىم ىذه التقنيات تقنية التوقيع الرقمي الذي يعتمد عمى مفتاحين عام وخاص وال 
يستطيع أحد أن يطمع عمى مضمون المحرر إال الشخص الذي يممك المفتاح القادر 
عمى تمكين الشخص من ذلك، فيو يحول التوقيع إلى معادلة رياضية ال يمكن فيميا 

، وبناء عمى (Hachage irréversible)وال قراءتيا إال بالمفتاح الخاص من تقنية 
ذلك فإن المحرر يرتبط بالتوقيع عمى نحو ال يمكن فصمو وال يمكن ألحد غير صاحب 

.  97المحرر أن يقوم بتعديل مضمونو
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تطبيماث انتىليع االنكتسوَي : انًبحث انثاَي

أصبح من الممكن دفع ما يترتب عمى المشتري من ثمن السمع أو الخدمات عن 
طريق بطاقات الدفع االلكترونية، فقد استحدثت وسائط االتصال الحديثة بطاقات دفع 
تتماشى مع التجارة االلكترونية، إذ بواسطتيا يستطيع المشتري تحويل أو إيداع ثمن 
السمعة أو الخدمة لرصيد البائع بمجرد الوصول لبلتفاق، فأىم ما تمتاز بو شبكة 

ىو الفورية التي كانت من أسباب انتشار التجارة االلكترونية، وبمقابل ىذه " االنترنت"
الفورية فبلبد من توفير وسيمة دفع فورية تنبلءم مع طبيعة االتصال السريع، ومن 
: وسائل الدفع االلكتروني المستخدمة في سداد ثمن السمع أو الخدمات نذكر منيا

بطاقات الدفع االلكتروني بأنواعيا المتعددة، وأنظمة الدفع االلكتروني الحديثة مثل 
النقود الرقمية، الشيكات االلكترونية، ووسائل الدفع المصرفية مثل الياتف المصرفي، 

". بنوك االنترنت"

ويبرز ىنا دور التوقيع االلكتروني، إذ البد من توافر شكل معين من أشكال 
التوقيع االلكتروني إلتمام عممية الدفع، فعمى سبيل المثال جميع أنواع بطاقات الدفع 
االلكتروني تحتوي شرائط ممغنطة توجد عمييا بيانات تخص صاحبيا، ىذه البيانات 
يتحدد ليا رقم سري أثناء ترحيميا من الحاسوب إلى ىذا الشريط، وىذا الرقم يمثل 

. 98توقيعا الكترونيا

ولبيان تطبيقات التوقيع االلكتروني عبر وسائل االتصال الحديثة، ولمعرفة ما 
عمى سبيل )إذا كان لمدفع االلكتروني سمات مميزة قريبة من سمات الدفع المادي 

: ، نقسم ىذا المبحث إلى مطمبين(المثال، خاصية عدم قابمية الرجوع بأمر الدفع
                                                 

98
  - (S) Guinchard, Harichause (M), Tourdonner (R): “Internet pour le droit”, 2 

édition, montchretion, 2001, p. 229.  



 52 

المطمب )، تطبيقات التوقيع االلكتروني في بطاقات الدفع االلكتروني، (المطمب األول)
. ، تطبيقات التوقيع االلكتروني في أنظمة الدفع االلكترونية الحديثة(الثاني

اللتوقي االللعوني  ي  طاوقاا الي ي االللعونقي  : المطلب األول

البنك : تعددت بطاقات الدفع االلكترونية فيي جميعيا ثبلثية األطراف وىم
، وبطاقة الدفع االلكتروني عبارة عن قطعة من (التاجر)المسوق ليا، العميل و

الببلستيك المقوى تحتوي شريطا ممغنطا، ومنيا ما يحتوي ذاكرة الكترونية، كما 
" البنك"تتضمن البطاقة بعض البيانات، كاسم المستفيد، تاريخ انتياء استخداميا، اسم 

المسوق ليا، اسم المنظمة، أو المؤسسة المصدرة ليا، وفيما يمي بعض األنواع من 
. كفقرة ثانية وبطاقة السحب اآللي كفقرة أولىبطاقات الدفع االلكتروني، بطاقات الدفع 

  Débit Cardsبطاقاث انذفغ : انفقشة األٔنٗ

ويطمق عمييا أيضا اسم بطاقات الوفاء، وىي بطاقات تعتمد عمى وجود رصيد 
لمعميل لدى البنك المسوق ليا في صورة حسابات جارية بغرض مساواة سحوبات 

وبطاقة  (la carte bleue)، ومن ىذه البطاقات البطاقة الزرقاء في فرنسا 99العميل
في مصر واألردن، وتسمح ىذه البطاقة لحامميا  (Visa Electron)الفيزا إلكترون 

بدفع ثمن السمع أو الخدمات التي يبتاعيا من المحبلت التجارية التي تقبل الدفع 
إلى  (المشتري)الكترونيا، ويتم ذلك بتحويل قيمة السمع أو الخدمات من رصيد حامميا 

، وعممية التحويل تتم بإحدى الطريقتين وفي إحداىما يستخدم التوقيع 100رصيد البائع
: االلكتروني، وفيما يمي شرح لياتين الطريقتين

( off-line )انطشٚقت انغٛش انًباششة: أٔال

                                                 
99

. 103، ص 2003، دون دار النشر، "التجارة االلكترونية في المجال السياحي: "حامد ىند محمد-  
100

. 113، مرجع سابق، ص "النظام القانوني لحماية التجارة االلكترونية: "حجازي عبد الفتاح بيومي-  
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في ىذه الطريقة يستخدم التوقيع التقميدي من أجل تحويل ثمن السمع أو 
إلى رصيد البائع، وبيذه الطريقة يسمم  (المشتري)الخدمات من رصيد حامل البطاقة 

المشتري بطاقتو والتي تحتوي بيانات خاصة عن حامميا والبنك المسوق ليا إلى التاجر 
والذي بدوره يدون ىذه البيانات إضافة لقيمة السمعة أو الخدمة عمى فاتورة، ثم يوقع 
المشتري عدة نسخ من ىذه الفاتورة، وبعد ذلك ترسل إحداىا لمجية المسوقة لمبطاقة 

.  101لتحويل القيمة من رصيد المشتري إلى رصيد البائع

(: On- line )انطشٚقت انًباششة: ثاَٛا

في ىذه الطريقة يستخدم التوقيع االلكتروني، حيث يسمم المشتري بطاقتو إلى 
البائع الذي يمررىا داخل جياز آلي خاص لمتأكد من صحة البيانات الموجودة عمى 
البطاقة ومن وجود رصيد لممشتري يكفي لتسديد قيمة السمع أو الخدمات، بعد ذلك 

يدخل المشتري الرقم الخاص بو ليعمن موافقتو عمى إتمام العممية، وقد أسمفنا القول بأن 
. 102الرقم السري يعد أحد أشكال التوقيع االلكتروني

وبمجرد االنتياء من ىذه اإلجراءات يحول البنك المسوق لمبطاقة المبمغ 
المطموب مقابل ثمن السمع أو الخدمات من رصيد المشتري إلى رصيد البائع وىذه 

من أعمى  (on- line)العممية تتم مباشرة وكأنيا بمثابة دفع فوري، لذا تعد طريقة 
التي تعد بمثابة تعيد  (off-line)، بعكس طريقة 103درجات ضمان الوفاء لمتاجر

. لمتاجر من البنك المسوق لمبطاقة بتسديد ثمن السمع أو الخدمات لو

 Cash Card (A.T.M)بطاقت انسذب اٜنٙ : انفقشة انثاَٛت

                                                 
101

. 132، ص 2004، دار المطبوعات الجامعية، "التعاقد االلكتروني عبر االنترنت: "الرومي محمد أمين-  
102

  - Xavier Linant de Bellefonds: “le droit du commerce électronique”, Puf, 2005, 

p. 64.  
103

  - Guinchand (S) : «  Internet pour le droit » , op. cit, p. 231. 
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أكثر أنواع البطاقات االلكترونية شيوعا  (A.T.M)تعد بطاقة السحب اآللي 
، وىذه البطاقة تسمح لحامميا بسحب مبالغ نقدية من رصيده وبحد أقصى 104واستخداما

يتفق عميو في البداية مع البنك المسوق ليا، حتى في خارج أوقات الدوام الرسمي 
والعطل الرسمية، كما تمكنو من االستفسار عن رصيده وطمب كشف حساب مختصر 

يداع النقود ، ويشترط 105وتحويل كل أو جزء من رصيده إلى رصيد أي شخص آخر وا 
الستخدام ىذا النوع من البطاقات االلكترونية وجود رصيد لحامميا بالقيمة المطموبة، 
فإذا لم يكن لو رصيد في حسابو أو رصيد غير كاف فإنو ال يستطيع إتمام ما أزمع 

القيام بو، ألن ىذه البطاقة ال تعد بطاقة ائتمان إذ أن البنك المسوق ليا ال يوفر لمعميل 
نما عممو يقتصر عمى رد النقود الموجودة بحساب العميل بطريقة  تسييبل ائتمانيا، وا 

. 106الكترونية

كٛفٛت حطبٛق انخٕقٛغ االنكخشَٔٙ يٍ خالل بطاقت انسذب : أٔال

اٜنٙ 

 إضافة لمبطاقة –عمميا يسمم البنك المسوق لبطاقة السحب اآللي لعميمو 
حيث يستخدمو  (يفترض أن يكون سريا)رقما يتكون من أربع خانات - الببلستيكية

العميل بدال من التوقيع التقميدي، ولكي تتم العممية التي عزم العميل عمى إجرائيا يجب 
: أن يتبع عدة إجراءات متسمسمة، وىي كاآلتي

. إدخال بطاقة السحب اآللي في المكان المخصص ليا في الصراف اآللي- 1

                                                 
104

، دار وائل لمنشر، الطبعة األولى، "المسؤولية في العمميات المصرفية االلكترونية: "الصمادي حازم نعيم-  
. 29، ص 2003

105
، ص 2005، دار الثقافة لمنشر، الطبعة األولى، "أحكام عقود التجارة االلكترونية: "برىم نضال اسماعيل-  

89 .
106

  - Alain Bensoussan: “les cartes et le droit”, Hermes, 1992, p. 30-31. 
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إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة، إذ يحتوي شريط البطاقة الممغنط - 2
مفتاح الرقم السري، وبيذه الخطوة يعبر العميل عن إرادتو في إتمام التصرف إذ يعد 

. الرقم السري بمثابة توقيع ولكن بشكل الكتروني

سحب، إيداع، تحويل من رصيده إلى رصيد )تحديد العممية المصرفية، - 3
.  107 (...آخر

إضافت نًا سبق ٕٚجذ َٕع آخش يٍ بطاقت انذفغ : ثاَٛا

: االنكخشَٔٛت ْٔٙ

 crédit card 108بطاقة االرتمان- 1 

الفكرة التي تقوم عمييا بطاقة االئتمان تتمخص في أن البنك المسوق لمثل ىذه 
قرضا يسدد بو ثمن السمعة أو الخدمة التي ابتاعيا من  (العميل)البطاقة، يمنح حامميا 

التاجر، ولكن حامل البطاقة ال يحصل عمى النقود من البنك مباشرة لتسديد المبمغ 
نما  وبعد إجراءات محددة يسدد البنك ثمن -  وبواسطة البطاقة–المطموب منو، وا 

السمعة أو الخدمة لمتاجر مقابل فائدة يتفق عمييا مع عمميو، وعمى ىذا األخير سداد 
. 109قيمة القرض لمبنك خبلل آجل متفق عميو

                                                 
107

. 112، مرجع سابق، ص "النظام القانوني لحماية التجارة الكترونية: "حجازي عبد الفتاح بيومي-  
108

بأبعاد قياسية معينة، مدونة عمييا بيانات  (المدائن)قطعة من الببلستيك : التعريف الشكمي لبطاقة االئتمان-  
مرئية، وبيانات أخرى غير مرئية، ويقترن إصدار البطاقة لحامميا بمنحو رقما سريا يعمل حال استخدام 

. البطاقة في الوسط االلكتروني
عقد بمقتضاه يقوم مصدر البطاقة بفتح حساب بمبمغ معين لمصمحة شخص ىو حامل : التعريف القانوني      - 

البطاقة، يستطيع بواسطتيا الوفاء بمشتريات لدى المحاالت التجارية، وىذه األخيرة ترتبط مع مصدر البطاقة 
بعقد يتعيد بموجبو بقبوليا الوفاء بمتطمبات حاممي البطاقة الصادرة من الطرف األول، عمى أن تتم التسوية 

. النيائية بعد كل دورة محددة
.     115- 114، ص 2006، دار البيان، "إستراتيجية مكافحة جرائم النصب المستحدثة: "      محمد الشناوي

109
. 30، ص 2000، دار المناىج لمنشر والتوزيع، "العمميات المصرفية الخارجية: "الراوي خالد-  
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أما عن كيفية تطبيق التوقيع االلكتروني من خبلل بطاقة االئتمان، فإنو يتم عن 
طريق استخدام التوقيع الرقمي، فكل شخص يستخدم ىذا النوع من البطاقات 

االلكترونية في سداد ثمن السمعة أو الخدمة، يجب أن يتوافر لديو ما يعرف باسم 
وىو نظام تشفير عممو يشبو عمل  (Payment Gote Way)مدخل الدفع اآلمن 

السيارة المصفحة التي تنقل البيانات، إذ ينقل ىذا النظام البيانات الخاصة ببطاقة 
االئتمان والمعمومات المالية بشكل آمن من الموقع الخاص بالعميل إلى مراكز بطاقة 

االئتمان، ويكشف ىذا النظام عن بيانات البطاقة ويتأكد من صبلحيتيا، ويحول المبمغ 
ويخصص لكل . 110المستحق من رصيد المشتري إلى رصيد البائع بطريقة الكترونية

. 111شخص يممك برنامج مدخل الدفع اآلمن توقيع رقمي يستخدمو عند الحاجة

وىناك أيضا العديد من بطاقات الدفع االلكتروني التي يمكن من خبلليا تطبيق 
بطاقة الياتف : بطاقة الشيكات، والبطاقة المدفوعة مسبقا مثل: التوقيع االلكتروني مثل

. 112 (وىي قريبة من بطاقة االئتمان)وبطاقة النقل والبطاقة المدنية 

اللتوقي االللعوني  ي  ننمي الي ي االللعونقي  : المطلب الثاني

إذا كان تطور التجارة االلكترونية وازدىارىا يرجع إلى التقدم التقني والتكنولوجي 
في قطاع االتصاالت ومجال المعموماتية، فإن سبب انتشارىا يعود إلى تطور أنظمة 

الذين يعتمدون عمى الوسائط  (التجار)والبائعين  (المستيمكين)الدفع بين المشترين 
االلكترونية في إتمام تصرفاتيم، إذ تتمتع أنظمة الدفع االلكتروني بالسرعة والسيولة في 

ن كانت ىي التي –تسوية المدفوعات، فمن غير المتوقع يوما وجود تجارة الكترونية   وا 

                                                 
110

  -http://www.hyperMart.com.  
111

. 31، مرجع سابق، ص "التجارة االلكترونية في المجال السياحي: "حامد ىند محمد-  
112

  - Pascal Colombani : « fraudes à la carte bancaire », carnot, 2004, p. 47- 48. 

http://www.hypermart.com/
http://www.hypermart.com/
http://www.hypermart.com/
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بدون تطور مستمر ألساليب الدفع، فعممية تحويل أثمان - أوجدت نظم الدفع الحديثة
. 113السمع أو الخدمات أصبحت ىي حجر الزاوية في نجاح وتطور التجارة االلكترونية

: وبيذا سوف نقسم ىذا المطمب إلى فقرتين

النقود الرقمية : الفقرة األولى

الشيكات االلكترونية : الفقرة الثانية

Digital cashانُقٕد انشقًٛت  : انفقشة األٔنٗ
114
 

بداية يجب التنويو بأن النقود الرقمية ىي الوسيمة الوحيدة التي يمكن بموجبيا 
، فوسائل الدفع األخرى كالتحويبلت البنكية والبطاقات 115الدفع عبر االتصال المباشر

البنكية والشيكات االلكترونية ىي وسائل معالجة عبر االتصال المباشر ألمر من 
، 116المؤدي إلى المتمقي، كما في النقود الورقية التي تصدر عن البنوك المركزية

وأخيرا، تتمتع النقود الرقمية بخاصية تجعميا غير قابمة لمتزييف أو السرقة، إذ ليس ليا 

                                                 
113

، 1999، دار النيضة العربية، "الجوانب القانونية عبر وسائل االتصال الحديثة: "أبو الميل إبراىيم الدسوقي-  
. 5ص 

114
عبارة عن قيمة نقدية بعممة محددة تصدر في صورة بيانات إلكترونية مخزنة : "تعرف النقود االلكترونية بأنيا-  

عمى كارت ذكي أو قرص صمب بحيث يستطيع صاحبيا نقل ممكيتيا إلى من يشاء دون تدخل شخص 
".  ثالث

. 11، مرجع سابق، ص "الجانب االلكتروني لمقانون التجاري: "       نسرين عبد الحميد نبيو
115 -Fatima Zohra Dhimi : « commerce électronique sur Internet : vers l’émergence 

de nouvelles normes juridiques »,desa en droit prévé, université Hassan II Ain 

Choc, faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Casablanca, 

2001-2002, p. 34.    
116

  -  Guinchand (S) : « Internet pour le droit », op. cit, p. 223. 
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 (Pay pal)كيان مادي ممموس، فمصدرىا إحدى مؤسسات األموال الرقمية كمؤسسة 
(. Mark Twain Bank) باالشتراك مع بنك حقيقي كبنك 117

: أسانٛب إداسة انُقٕد انشقًٛت- 

، 118(Smart card المحفظة االلكترونية) بواسطة البطاقة الذكية :لاألسموب األو
بيانات متعددة، كالبيانات -  بفضل ذاكرتيا االلكترونية الواسعة–وتحتوي ىذه البطاقة 

المتعمقة بالبطاقة، وبيانات خاصة بحامميا كاسمو وتاريخ حياتو المصرفي، وبيانات 
خاصة بالمؤسسة التي أصدرتيا، كما تخزن عمى ىذه البطاقة النقود الرقمية في شكل 

حسب القيمة التي يريدىا مالكيا، وىذه البيانات تقرأ بواسطة شاشة  (Bits)وحدات 
، ومن مميزات ىذه البطاقة إمكانية تخزين إحدى خواص 119صغيرة مثبتة عمييا

 (بصمة أو ىندسة اليد أو مسح شبكة العين أو بصمة الصوت)اإلنسان الفيزيائية مثل 
في ذاكرتيا وتشغيميا بدال من الرقم السري، وتمتاز أيضا بإمكانية استخداميا في شبكة 
االنترنت لمتعريف بيوية حامميا والحصول عمى البريد االلكتروني بدال من استخدامو 

.  120آلية التشفير

                                                 
117

من أكبر المؤسسات العاممة في مجال تقديم النقود الرقمة، وتقدم ىذه المؤسسة  (Pay Pal)تعد مؤسسة -  
لؤلشخاص والشركات خدمة البريد االلكتروني لتبادل النقود الرقمية بسرعة وأمان وتكمفة زىيدة، وتعتمد ىذه 

. المؤسسة في عمميا عمى البنية التحتية لمبنوك التي تنظم الحواالت وبطاقات الدفع
118

تضم ىذه البطاقة في تكوينيا معالج رقائق صغيرا ينتج طاقة قادرة عمى تخزين البيانات ومعالجتيا، وقد -  
، غير أن القفزة النوعية ليا تحققت في (Roland Moreno)، العالم الفرنسي 1974اخترع ىذه البطاقة عام 

: الثمانينات في كل من أمريكا وأوروبا، وقد استخدمت في ثبلثة مجاالت أساسية وىي
. دفع ثمن السمع والخدمات- 1      
. تسديد تكاليف الرعاية الصحية- 2      
. خدمات النقل- 3      

. 30، مرجع سابق، ص "المسؤولية في العمميات المصرفية االلكترونية: "       الصمادي حازم نعيم
119

. 14، ص 1999، منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، "عالم التجارة االلكترونية: "رضوان رأفت-  
120

. 238- 237، مرجع سابق، ص "التوقيع االلكتروني وحجيتو في إثبات: "فيصل الغريب-  
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يتم بواسطة القرص الصمب أو ذاكرة الحاسوب لمعميل، فبعد : األسموب الثاني
أن يحول العميل نقوده الورقية إلى نقود رقمية يسحب ىذه النقود من حسابو المصرفي 
ويضعيا في حسابو االلكتروني، بعد ذلك يحمل ىذه النقود الرقمية عمى قرص صمب 

(CD)  أو عمى ذاكرة حاسوبو، وعندما يحدد العميل السمعة أو الخدمة التي يريد أن
يشترييا من تاجر يتعامل بالنقود الرقمية، يصدر أمرا عن طريق حاسوبو بدفع ثمن ىذه 

السمعة أو الخدمة، وىذا األمر ال يمكن لمبنك االستجابة لو إال بعد أن يدخل العميل 
.  121توقيعو االلكتروني

 Electronic Checksانشٛكاث االنكخشَٔٛت : انفقشة انثاَٛت

نظرا لما ألنظمة الدفع االلكتروني من أىمية في التجارة االلكترونية، عممت 
بعض البنوك عمى ابتكار شكل جديد من الشيكات سميت بالشيكات االلكترونية، ومن 

والبنك  (سيتي دينك)و (بوسطن)أىم البنوك التي أصدرت ىذه الشيكات بنك 
. االحتياطي الفيدرالي األمريكي

 (جية تخميص) واستخدام الشيك االلكتروني كوسيمة دفع يتطمب وجود وسيط 
ما بين المشتري والتاجر لمراجعة الشيكات االلكترونية والتحقق من صحة األرصدة 

. 122والتوقيعات االلكترونية

 

كٛفٛت حذشٚش انشٛكاث االنكخشَٔٛت ٔحٕقٛؼٓا انكخشَٔٛا : أٔال

                                                 
121

. 109، مرجع سابق، ص "التجارة االلكترونية في المجال السياحي: "حامد ىند محمد-  
122

. 33، ص 2003، دار الجامعة الجديدة لمنشر، "الوفاء باألوراق التجارية الكترونيا: "دويدار ىاني-  
بيانات يرسميا المشتري إلى البائع عن طريق البريد االلكتروني المؤمن أو : "الشيك االلكتروني عبارة عن      - 

التمكس أو أية وسيمة الكترونية أخرى، وتتضمن ىذه الشيكات ذات البيانات التي يتضمنيا الشيك البنكي من 
" اسم المستفيد والبنك المسحوب عميو والمبمغ وتاريخ الصرف وأخيرا اسم وتوقيع الحاسب ورقمو المصرفي
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 (المستفيد والساحب) يمزم تحرير شيك الكتروني أن يكون لكبل طرفيو :أوال
حسابات جارية في بنك واحد يقبل التعامل بالشيكات االلكترونية، إذ يحدد توقيعا 

. الكترونيا لكل من المشتري والبائع يسجميا في قاعدة بيانات البنك

الخدمة أو السمعة التي يرغب في  (الساحب) عندما يحدد المشتري :ثانيا
شرائيا، يحرر شيكا الكترونيا بثمن ىذه السمعة أو الخدمة ويوقعو الكترونيا ثم يشفره، 

وفي الواقع العممي يمكن تشفير بيانات الشيك والتوقيع معا أو توقيعو دون تشفير 
. 123البيانات

 (المستفيد)إلى البائع  (الساحب) بعد إعداد الشيك وتوقيعو يرسمو المشتري :ثالثا
. بواسطة بريده االلكتروني أو أية وسيمة الكترونية أخرى

 بعد تسمم البائع الشيك وفتح الشفرة واإلطبلع عمى بياناتو والتحقق من :رابعا
الساحب والمبمغ، يضع توقيعو عمى الشيك االلكتروني ويرسمو إلى البنك، حيث يراجع 
ىذا األخير الشيك ويتحقق من صحة البيانات واألرصدة، فإذا كانت البيانات جميعيا 

إلى رصيد البائع  (الساحب)صحيحة، يحول قيمة الشيك من رصيد المشتري 
.  124، وأخيرا يخبر الطرفين بإتمام العممية المصرفية(المستفيد)

ومن أبرز الشركات التي توفر برامج ونظما خاصة بإصدار الشيكات 
، وتتم (Arizona)ومؤسسة  (Scotts dale)ومؤسسة  (Net 1)االلكترونية، شركة 

. العمميات الخاصة بتخميص الشيكات االلكترونية (Net chex)شبكة 

                                                 
123 - Ghizlane Achab : « le paiement en ligne dans le commerce électronic : aspects 

de l’influence de la technique sur le droit », Desa en droit privé, université 

Hassan II, Ain Chok, faculté des sciences juridiques économiques et sociales, 

Casablanca, 2001, p. 23.  
124

. 69، مرجع سابق، ص "عالم التجارة االلكترونية: "رضوان رأفت-  
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إضافة لما تم ذكره من وسائل الدفع االلكترونية الحديثة ىناك الدفع عبر 
: الوسائط االلكترونية المصرفية وىي

: Phone Bankالهاتف المصرفي * 

ىناك عدة طرق لمدفع االلكتروني عبر الياتف المصرفي، الطريقة األولى ىي 
اتصال العميل مباشرة مع البنك الذي يتعامل معو، فبعد أن يتأكد البنك من ىوية 
المتصل عن طريق رقم حسابو أو رقم بطاقتو االلكترونية يعمل عمى إتمام العممية 

إلى  (SMS)المطموبة، أما الطريقة الثانية فتتمثل في إرسال العميل رسالة قصيرة 
البنك الذي يتعامل معو، محتوية بعض البيانات الخاصة بالعميل والمبمغ المراد 

، أما الطريقة األخيرة فتتمثل في أن العميل وبعد دخولو شبكة االنترنت 125تحويمو
وتصفح المواقع وما عمييا من سمع وخدمات، يدفع ثمن مشترياتو إما بواسطة ىاتفو 

المحمول أو بإحدى الوسائل التي ذكرناىا مسبقا كبطاقات الدفع االلكترونية أو النقود 
. 126الرقمية أو الشيكات االلكترونية

انطشٚقت انخٙ ٚطبق بٓا انخٕقٛغ االنكخشَٔٙ فٙ انٓاحف : ثاَٛا

انًظشفٙ 

عندما يتعاقد العميل مع البنك الذي يتعامل معو عمى تقديم خدمة الدفع عبر 
الياتف، يخصص لو توقيعا عمى شكل رقم يستخدمو عند الحاجة إليو، أو بواسطة 
رقمو الخاص بالبطاقة االلكترونية، أو عن طريق توقيعو الرقمي الخاص بالشيكات 

. االلكترونية أو النقود الرقمية

 
                                                 

125
  -la signature Electronique par téléphonie Mobile, p. 1.   

       http://www.legalbiznet.com/cgi-bin/neucs/viewnew.cgiz.  
126

. 198، مرجع سابق، ص "التجارة االلكترونية في المجال السياحي: "حامد ىند محمد-  

http://www.legalbiznet.com/cgi-bin/neucs/viewnew.cgiz
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: Internet bankاالنترنت المصرفي * 

البنوك عمى توفير خدمات -  في مجال التسوق–شجع اتساع شبكة االنترنت 
متعددة لعمبلئيا، من ىذه الخدمات توفير وسيمة الدفع االلكتروني المباشرة لمعميل، إذ 
شيدت بعض البنوك مقرات ليا عمى شبكة االنترنت تمكن العميل من الدخول إلييا 
ودفع ثمن السمع أو الخدمات مباشرة دون الرجوع إلى موظف البنك أو االستعانة 
بوسائل الدفع االلكتروني األخرى، وتتم عممية الدفع بواسطة رقم حساب خاص 

( On-line)بالعميل، إضافة إلى التوقيع بشكل رقم سري، وعممية الدفع تتم مباشرة 
.  127وكأنيا دفع فوري

إضافة إلى كل ىذه األنواع من التطبيقات الخاصة بالتوقيع االلكتروني، نجد أن 
الحكومة االلكترونية، فيي : ىناك تطبيقا آخر يختمف عن كل ىذه التطبيقات وىو

تعني استخدام وسائل االتصال التكنولوجية المتنوعة، والمعمومات في تيسير سبل أداء 
اإلدارة الحكومية لخدماتيا العامة االلكترونية ذات القيمة، والتواصل مع طالبي االنتفاع 

من خدمات المرافق العامة بمزيد من الديمقراطية من خبلل تمكينيم من استخدام 
وسائل االتصال االلكترونية عبر بوابة واحدة، وكذلك استخدام المعمومات بطرق تعتمد 

وبعبارة أخرى فإن الحكومة . عمى اآللية أي تقديم الخدمات الحكومية بطريقة الكترونية
االلكترونية تشير إلى استخدام المعمومات ووسائل االتصال التكنولوجي، كالشبكات 

.  128المتكاممة بعيدة المدى، واالنترنت والكمبيوتر من قبل اإلدارات الحكومية

ومن تطبيق التوقيع االلكتروني بالنسبة لمحكومة االلكترونية، يتم في توقيع 
.     129القرارات اإلدارية، وكذلك يعتمد في حالة تفويض التوقيع

                                                 
127

  -Alain Bensoussan: “le multimédia et le droit”, Hermes, 1196, p. 338. 
128

. 188، ص 2005، مركز البحوث، "اإلدارة االلكترونية وآفاق تطبيقاتيا العربية: "سعد غالب ياسين-  
129

. 251، ص 72، ص 2007، منشأة المعارف، "الحكومة االلكترونية: "داود عبد الرزاق الباز-  
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: انفصم انثاَي

انمىة انفُيت وانثبىتيت نهتىليع االنكتسوَي 

 

 

 

 

 

 

 

 الثورة التكنولوجية، خاصة في تيعد ظيور التوقيع االلكتروني من أىم إفرازا
مجال التجارة االلكترونية التي تحتوي مجموعة إجراءات تعتمد أساسا عمى التوقيع 

االلكتروني، فالتوقيع التقميدي لم يعد لو مكان أمام انتشار نظم المعالجة االلكترونية 
لممعمومات والتي بدأت تغزو العالم وتعتمد اعتمادا كميا عمى اآللية، وال مجال 

ولما ألىمية التوقيع االلكتروني في المعامبلت االلكترونية . لئلجراءات اليدوية في ظميا
فقد اتجو التفكير نحو إيجاد وسائل تقنية وفنية من أجل . واىتمام األطراف المتعاقدة بو
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ضمان ثقة المتعاقدين وتوفير األمان ليم خاصة وأن التوقيع االلكتروني ينشأ في وسط 
، ونظرا لما ألىمية التوقيع االلكتروني من دور في كفرع أولال مادي وال محسوس 

إثبات المعامبلت االلكترونية فقد اتجيت جل التشريعات إلى االعتراف بو ومنحو 
.     كفرع ثانالحجية القانونية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: انفسع األول

 نهتىليع االنكتسوَي انسلًي (انتمُيت)انطسق انفُيت 

إن التبادل التجاري عبر الشبكات المفتوحة في حاجة إلى اآلمان الذي يستمد 
من ثقة المتعاممين في فحوى رسالة البيانات، ومن الحماية القانونية ضد أعمال 

القرصنة االلكترونية، والمعروف أن رسالة البيانات تنتقل من حاسوب إلى حاسوب 
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آخر في صورة إشارات كيربائية عبر وسائل االتصال العادية، وىي ال توفر اآلمان 
المطموب إذ يمكن التبلعب في مضمون الرسالة، وقد يمتقطيا الغير ليعيد إطبلقيا بعد 
تحريفيا دون شاىد عمى تغييرىا، وقد ينكرىا من صدرت منو، كما قد تعرض لمتمف 

ولضمان سبلمة الرسالة ىناك . بسبب األعمال الفنية التي تصيب األجيزة المستخدمة
، إضافة إلى وجود أساليب لمتحقق من سبلمة مضمون (مبحث أول)طريقة التشفير 

(. مبحث ثان)الرسالة وزرع الثقة في المتعاقدين 

آنٛت انخشفٛش : انًبذث األٔل

بفعل تقدم وسائل االتصال واتجاه المشروعات نحو العالمية بحثا عن فرص 
جديدة لبلستثمار واالنتاج والتوزيع، وازدياد االستخدام التجاري لشبكة الشبكات، أضحى 

التشفير وسيمة لممحافظة عمى سرية البيانات الشخصية بعد أن كان مقصورا عمى 
 العسكرية وأجيزة االستخبارات، ولذلك اىتم الفنيون بالبحث عن أساليب تاالستخداما

جديدة لتشفير المعمومات أكثر سرعة، وأيسر استعماال، وتحقق أكبر قدر من اآلمان 
لممتعاممين، فاتجو االىتمام بآلية التشفير من خبلل وضع تعريف قانوني لو مع وضع 

(. مطمب ثان)وعرض أىم التقنيات التي يعتمد عمييا  (مطمب أول)ضوابط خاصة بو 

 مفتو اللتمقع ووتا طط  : المطلب األول

، وتطور بشكل مذىل بعد انتشار 130يعد التشفير عمم ولد منذ زمن بعيد
استخدام الحاسوب بسرعتو اليائمة وقدراتو العظيمة عمى المعالجة، ويمكن االستفادة من 

                                                 
130

كانت وسيمة التشفير تستخدم في األمور العسكرية، حيث ضمان سرية الرسائل كان شاغبل لمشعوب منذ أقدم -  
العصور، فتفننت في وسائل اإلخفاء والتمويو، كأن تكتب الرسالة عمى الرأس الحميق ألحد العبيد ثم ينتظر 
حتى ينبت الشعر، وينطمق العبد بعدىا حامبل الرسالة إلى المرسل إليو، ومن ذلك أيضا استخدام األحبار 

. السرية
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ىذا العمم لتحقيق الخصوصية وسرية المعمومات عن طريق تشفير الرسالة قبل إرساليا، 
. ثم فك شفرتيا عند استبلم الرسالة

وتبرز أىمية التشفير من خبلل القيام بحماية األعمال والبيانات التي يتم تداوليا 
من خبلل شبكة االنترنت، سواء كان تحويل األموال أو إرسال أرقام لبطاقات االئتمان 

. أو تبادل بيانات، أو أي أمر يتم من خبلل شبكة االنترنت

فاستخدام التشفير يوفر أعمى درجة ممكنة من األمن والحماية لمستخدمي 
االنترنت، جراء استخدام أفضل أساليب التشفير، فيو عممية تغيير في البيانات، بحيث 

. 131ال يتمكن من قراءتيا سوى الشخص المستقبل وحده باستخدام تقنيات فك التشفير
ولقد وضعت عدة تشريعات تعريفا لمتشفير، ذلك لؤلىمية التي يمعبيا من خبلل قيامو 

 ولحماية ىذه البيانات يجب مراعاة كفقرة أولىبحماية البيانات داخل شبكة االنترنت 
. كفقرة ثانيةضوابط التشفير 

 

 

 

حؼشٚف انخشفٛش : انفقشة األٔنٗ

يراد بالتشفير مجموعة من الرسائل الفنية التي تستيدف حماية سرية معمومات 
، وتشفير البيانات 132معينة عن طريق استخدام رموز خاصة تعرف عادة باسم المفاتيح

                                                 
131

. 37، ص 2007، منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، "العقود االلكترونية: "محمد البنان-  
132

  -Lionel Bochurberg : « Internet et commerce électronique », Delmas, 2
ème

 

édition, 2001, p. 153. 
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يستيدف المحافظة عمى سبلمتيا وتأمين خصوصيتيا فبل يستخدميا إال من وجيت 
.  133إليو

انخؼشٚف انقإََٙ نهخشفٛش : أٔال

 المتعمق بالتبادل االلكتروني لممعطيات 53-05نجد المشرع المغربي في قانون 
كل عتاد أو برمجية أو ىما معا، : " منو قد عرف التشفير بأنو12القانونية في المادة 

ينشأ أو يعدل من أجل تحويل معطيات سواء كانت عبارة عن معمومات أو إشارات أو 
رموز استنادا إلى اتفاقيات سرية أو من أجل انجاز عممية عكسية لذلك بموجب اتفاقية 

". سرية أو بدونيا

 18ولقد أصدر المشرع الفرنسي مرسوما بشأن التكامل بوسيمة التشفير في 
صياغة معمومات لمتعبير عنيا في شكل غير : ، فيو اعتبر التشفير بأنو1986فبراير 

.  134مفيوم من الغير

 استخدام التشفير 1996 يوليوز 26وقد أوجب القانون الفرنسي الصادر في 
، فقد جاء التعامل بيذه 135والترميز من أجل حماية التجارة االلكترونية وحماية سريتيا

 دجنبر 29 الصادر في 1180-9 من القانون الفرنسي رقم 28الوسيمة في المادة 
تمك التي تتم عن : "، حيث عرفت التعامبلت التي تتم بواسطة التشفير بأنيا1990

                                                 
133

. 266، ص 2003، الطبعة األولى، "الجوانب القانونية لمتوقيع االلكتروني: "عمي سعيد قاسم-  
134

، دار السبلم عابدين، سنة غير موجودة، "حجية وسائل االتصال الحديثة في اإلثبات: "محمد السعدي رشدي-  
. 56ص 

      - Daniel Kaplan : « guide du commerce électronique », Quercy, 2000, p. 192. 
135

  -Michelle Jean – Baptiste : « créer et exploiter un commerce électronique », 

Litec, 1998, p. 145. 
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طريق كتابة المعمومات في شكل رموز غير مفيومة من الغير سواء بوسائل مادية أو 
.  136"معالجة آلية تتم لتحقيق ىذا الغرض

 لسنة 83وقد عرف المشرع التونسي التشفير في الفصل الثاني من القانون عدد 
ىو : " المتعمق بالمبادالت والتجارة االلكترونية بقولو2000 غشت 9 المؤرخ في 2000

شارات غير متداولة تصبح بمقتضاىا المعمومات المرغوب تم يرىا أو  استعمال رمزا وا 
إرساليا غير قابمة لمفيم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات ال يمكن الوصول 

. 137"إلى المعمومات بدونيا

تغيير في شكل البيانات عن : "وقد عرفو قانون التجارة االلكتروني المصري بأنو
طريق تحويميا إلى رموز أو إشارات لحماية ىذه البيانات من إطبلع الغير عمييا أو 

". تعديميا أو تغييرىا

انخؼشٚف انفقٓٙ نهخشفٛش : ثاَٛا

وفتحو،  (المحرر االلكتروني)يعد التشفير ىو أكثر من عممية بخبلف النص 
ألن مجال سبلمة وسرية البيانات والمعامبلت التي تتم عبر شبكة االنترنت، تحتاج إلى 

تقنيات تكنولوجية لحمايتيا من االعتراض أو العبث بيا، ويوفر التشفير ميكانيكات 
خاصة يمثل ىذا اإلجراء، وخبلل العصور التي مرت اخترع العديد من الميكانيكات 

. التي توفر أمن وسبلمة البيانات عند نقميا

                                                 
136

  -Feral – Schuhl (ch), Cyber droit : « le droit a l’épreuve de l’Internet », Dalloz, 

1999, p. 167. 
 الصادر في 101-98 ثم وضع القرار رقم 1990     أقر المشرع الفرنسي بالتشفير بمقتضى القانون الصادر في 

 . الضوابط المتعمقة باستخدام التشفير24/2/1998

137
. 374، ص 2005، مركز النشر الجامعي، "المسؤولية المعموماتية: "عمي كحمون-  
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 كبرنامج –وتقوم فكرة التشفير عمى تغيير البيانات بواسطة آلية معينة 
. 138حيث يصبح معنى ىذه البيانات غير مفيوم أو مقروء- الكتروني

عممية تمويو الرسالة بطريقة تخفي حقيقة : "عرف بعض الفقياء التشفير بأنو
عمم الكتابة : "، وعرفو البعض اآلخر بأنو139"محتواىا وتجعميا رموزا غير مقروءة

. 140"السرية وعدم فتح شفرة ىذه الكتابة السرية من قبل غير المخولين

تقنية قواميا خوارزمية رياضية ذكية تسمح لمن : "وعرف التشفير أيضا بأنو
يمتمك مفتاحا سريا، بأن يحول رسالة مقروءة إلى رسالة غير مقروءة، وبالعكس، أي أن 

عادة الرسالة المشفرة إلى وضعيتيا األصمية . 141"يستخدم المفتاح السري لفك الشفرة وا 
سرية، " كوادت"تحويل الكتابة من نمطيا التقميدي المقروءة إلى : "وعرفو البعض بأنو

. 142"أي في شكل رموز وعبلمات غير مقروءة

تشفير المعمومات ىو تغيير مظاىرىا بحيث يختفي معناىا : "وعرفو البعض أنو
. 143"الحقيقي

يتبين لنا من التعريفات السابقة لمتشفير أنو إلتمام آلية التشفير أن يتوافر 
: العنصران التاليان

                                                 
138

  -Nicolas Macarez et Françoise Leslé : « le commerce électronique », puf, 

2001, p. 115. 
139

، دار وائل لمنشر، الطبعة األولى، "التوقيع االلكتروني وقانون التجارة االلكترونية: "المومني عمر حسن-  
. 54، ص 2003

140
، دار حامد لمنشر "أمنية المعمومات وتقنيات التشفير: "أحمد عوض حاج عمي، حسن عبد األمير خمف-  

. 34، ص 2005والتوزيع، الطبعة األولى، 
141

  -Lionel Bochurberg : « Internet et commerce électronique »,op. cit, p. 154. 

142
، مرجع سابق، "تحديث قانون اإلثبات، مكانة المحررات االلكترونية بين األدلة الكتابية: "أبو زيد محمد محمد-  

. 54ص 
143

  -Bowyer Dan (M) : « Access contrôle et personale identification systems », 

Butter Norths, 1996, p. 51.  
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يراد تشفيرىا، وتختمف البيانات في  (معمومات)توفر بيانات : العنصر األول
شكميا فقد تكون عبارة عن ممفات كمبيوتر وقد تكون إشارات كيربائية كإشارات البث 

. الصناعية الرقمية وقد تكون حروفا وأرقاما

آلية تشفير معينة لتطبيقيا عمى البيانات المراد نقميا، وىو : العنصر الثاني
برنامج حسابات الكترونية ميمتو تحويل البيانات من ىيئة واضحة مقروءة إلى ىيئة 
رموز أو إشارات غير مقروءة وبالعكس، وعمل آليات التشفير متشابو إال أن طرق 

.  تشغيميا مختمفة

ضٕابظ انخشفٛش : انفقشة انثاَٛت

يجب مراعاة ىذه الضوابط عند تشفير البيانات الخاصة بالتجارة االلكترونية، 
: وتتجسد في

يششٔػٛت حشفٛش انبٛاَاث ٔانًؼهٕياث : أٔال

نما تم التوصل إلييا جراء دراسات  لم يتم إيجاد عممية التشفير من عبث وا 
وأبحاث عدة مما دعا أغمب التشريعات إلى وضع قواعد ونصوص قانونية تعالجيا، 

فصدرت قوانين خاصة بالتجارة االلكترونية لتعالج التشفير إال أنيا اختمفت في أسموب 
معالجتيا لو، فنجد المشرع التونسي في القانون الخاص بالمبادالت والتجارة االلكترونية 
عالجو بشكل مباشر من خبلل نصوص خاصة، في الفصل الثالث، وأباح استخدامو 
في المراسبلت عبر االنترنت وفي تصرفات التجارة االلكترونية وكافة التصرفات التي 

. تتم بوسائل الكترونية

كما أكد المشرع التونسي عمى ضرورة حماية البيانات المشفرة والعناصر 
المستخدمة في عممية التشفير وفكيا، وفي أي اعتداء عمييا، سواء كان استخدام 

عناصر التشفير الشخصية المتعمقة بإمضاء من غير طرفي العبلقة الستخدام التشفير 
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عادتو إلى  في أساليب احتيالية أو سرقة مفاتيح التشفير التي تخص النص المشفر وا 
. 144الوضع الطبيعي من خبلل استخدام مفاتيح التشفير الخاصة

في المقابل نجد التشريعات العربية الخاصة بالتجارة االلكترونية، عالجت عممية 
التشفير بطريقة غير مباشرة من خبلل التوقيع االلكتروني الذي يقوم في األساس عمى 

شارات تعبر عن الموقع وتحدد  مبدإ التشفير وذلك بتحويل التوقيع إلى رموز وا 
 المتعمق بالتبادل االلكتروني 53-05شخصيتو، ومن بين ىذه التشريعات نجد قانون 

. لممعطيات القانونية الذي عالج التشفير بطريقة غير مباشرة يشوبيا غموض

، قد 2000 يونيو 30كما نجد قانون التجارة االلكترونية األمريكي والصادر في 
اعتمد التشفير كوسيمة لمتعامل في التجارة االلكترونية، خاصة تشفير التوقيع 

. 145االلكتروني

نبلحظ أنو لو حدت التشريعات العربية ومنيا المشرع المغربي حذو المشرع 
التونسي، لتمت معالجة عممية التشفير بشكل مباشر من خبلل نصوص خاصة بو 
منعا الختبلف االجتيادات الفقيية حوليا، وقد أراد المشرع بذلك لكي يستوعب كافة 
بقاء النص عاما دون تقييد، ألن عصر المعموماتية  مستجدات عصر التكنولوجيا وا 

 .يتجدد ويتطور يوميا

 

 

                                                 
144

. 137، مرجع سابق، ص "إثبات المحرر االلكتروني: "لورنس محمد عبيدات-  
145

دار الفكر الجامعي، : ، الكتاب األول"مقدمة في التجارة االلكترونية العربية: "عبد الفتاح بيومي حجازي-  
.  54، ص 2003
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انذق فٙ خظٕطٛت انبٛاَاث انًشفشة انًشسهت ػبش : ثاَٛا

االَخشَج 

يعد االعتداء عمى البيانات المرسمة بين طرفي العقد من خبلل االنترنت، اعتداء 
عمى خصوصية طرفي العبلقة، ألن البيانات التي يتم تبادليا بين الطرفين تمتاز 

طبلع الغير عمى ىذه . بالخصوصية وتعبر عن إرادتيما بالقيام بتصرف قانوني وا 
البيانات من الممكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بطرفي العبلقة واالعتداء عمى 

. خصوصيتيم بمعرفة البيانات التي تم كشفيا بعد فك التشفير

لقد أكد كل من المشرع المغربي والمصري والتونسي عمى احترام سرية البيانات 
المشفرة وعقاب كل من يقوم أو يحاول القيام باالعتداء عمييا، سواء أكان من خبلل 
محاولة فك الشفرة أو اإلطبلع عمى محتوى البيانات بالشكل الحقيقي دون أخذ اإلذن 
من طرفي العبلقة الذين أجروا عممية التشفير، فقد وضع المشرع المغربي في قانون 

فشائيا، حيث تم 05-53  نصوصا تعاقب من يقوم بانتياك البيانات المشفرة وسريتيا وا 
33 و32ذكر العقوبات التي تم التنصيص عمييا في المادة 

146 .

                                                 
146

:  عمى ما يمي53-05 من قانون 32تنص المادة -  
 درىم كل من استورد أو صدر أو ورد أو استغل أو 100.000يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مبمغيا       "

استعمل إحدى الوسائل أو خدمة من خدمات تشفير دون اإلدالء بالتصريح أو الحصول عمى الترخيص 
.  أعبله14 و13المنصوص عمييما في المادتين 

".       يجوز لممحكمة أيضا أن تحكم بمصادرة وسائل التشفير المعنية
: 33      وتنص المادة 

 أعبله، لتمييد أو ارتكاب جناية أو جنحة أو 14عندما يتم استعمال وسيمة تشفير حسب مدلول المادة       "
: لتسييل تمييدىا أو ارتكابيا، برفع الحد األقصى لمعقوبة السالبة لمحرية المتعرض ليا عمى النحو التالي

إلى السجن المؤبد إذا كان معاقبا عمى الجريمة بثبلثين سنة من السجن؛        - 
إلى ثبلثين سنة من السجن إذا كان معاقبا عمى الجريمة بعشرين سنة من السجن؛       - 
إلى عشرين سنة من السجن إذا كان معاقبا عمى الجريمة بخمس عشرة سنة من السجن؛       - 
خمس عشرة من السجن إذا كان معاقبا عمى الجريمة بعشر سنوات من السجن؛       - 
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كذلك ويبلحظ أن مشروع قانون التجارة االلكترونية المصري قد جرم االعتداء 
عمى البيانات المشفرة، بعض شفرتيا، وذلك بالحبس والغرامة أو أييما، ولكن في حالة 
العود إلى الجريمة تضاعف العقوبة من حيث حدىا األقصى، كذلك يمنع القاضي من 

إعمال سمطتو في التخيير ما بين الحبس والغرامة، لكنو يجمع بينيما ويطبقيما 
. 147معا

يبلحظ أن انتياك سرية البيانات والمعمومات أو إفشاؤىا يمثل جريمة جنائية، 
فإن كانت المعمومات تتعمق بسر من أسرار الدولة، ففي ىذه الحالة تعد الجريمة اعتداء 
ن كانت المعمومات تتعمق بسر خاص ألحد األشخاص فيي اعتداء  عمى أمن الدولة، وا 

. عمى حق اإلنسان في الخصوصية

اػخباس انُض انًشفش يذشسا انكخشَٔٛا : ثانثا

إن استخدام التشفير كوسيمة يعتد بيا القانون في شأن تحرير البيانات 
والمعمومات، يكون بواسطة الجيات المختصة التي يحددىا القانون أو الئحتو التنفيذية 

. في حالة اإلحالة إلييا

وترتبط عممية التشفير بمعمومات سرية، سواء تعمقت بالتجارة االلكترونية أو 
األسرار الشخصية أو التي تتعمق بالدولة، لذلك فقد حصر مشرع التجارة االلكترونية 

" مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار"المصري سمطة ىيمنة القرار في شأن التشفير في 
بمجمس الوزراء المصري، وىي ذات الجية التي تقوم باستيراد أدوات التشفير أو 

                                                                                                                                               

إلى عشر سنوات من السجن إذا كان معاقبا عمى الجريمة بخمس سنوات من السجن؛       - 
            ../..     .إلى الضعف إذا كان معاقبا عمى الجريمة بثبلث سنوات من الحبس عمى األكثر      - 
عمى أن أحكام ىذه المادة ال تطبق عمى مرتكب الجريمة أو المشارك في ارتكابيا الذي يسمم إلى السمطات    ../.. 

القضائية أو اإلدارية، بطمب منيا، النص الواضح لمرسائل المشفرة وكذا االتفاقات السرية البلزمة لقراءة النص 
. المشفر

147
. 55، مرجع سابق، ص "مقدمة في التجارة االلكترونية العربية: "عبد الفتاح بيومي حجازي-  
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 قد حدد 53-05، ونجد المشرع المغربي في قانون 148الترخيص باستيرادىا من الخارج
الجيات المختصة في مقدمي خدمات المصادقة االلكترونية وذلك بعد الحصول عمى 
التصريح المسبق من طرف السمطة الحكومية المكمف بالتكنولوجيا الحديثة، كما أن 

الحكومة ىي التي تحدد وسائل التشفير والطريقة التي يتم وفقيا اإلدالء بالتصريح ومنح 
.  149الترخيص

فقد جرمت المواثيق الدولية العبث بالبيانات والمعمومات المشفرة في شأن التجارة 
االلكترونية، فضبل عن االىتمام بعممية التشفير ذاتيا، من ذلك توجيو االتحاد األوربي 

 في شأن إطار أوربي لمتوقيع 1999 دجنبر 13 الصادر في 1999/1993رقم 
كل شخص طبيعي "االلكتروني، وعرف ىذا التوجيو، الشخص الذي يتولى التشفير بأنو 

أو اعتيادي يقدم شيادات الصحة والتوثيق والخدمات األخرى المتعمقة بالتوقيع 
كذلك فقد ألزم ىذا التوجيو، مقدمي ىذه الخدمة بالقيود الواردة في التوجيو ". االلكتروني

 في شأن حماية البيانات الشخصية، 1995 أكتوبر 24 الصادر في 95/46رقم 
والتزامو بعدم جمع ىذه البيانات سوى في الشخص المعني أو برضاه الصريح منو، وأن 

.  150تتعمق ىذه البيانات بالشيادة المطموبة

والسبب في تدخل الحكومة في ىذا المجال، راجع لكون عممية التشفير ترتبط 
بمعمومات سرية، سواء تعمقت بالتجارة االلكترونية أو األسرار الشخصية أو التي تتعمق 

. بالدولة، وىو ما يعني تعمقيا بشكل أو بآخر باألمن القومي لمببلد

                                                 
148

، ص 2000، دار النيضة العربية، "الحماية الجنائية لمتجارة االلكترونية عبر االنترنت: "ىدى حامد قمقوش-  
62 .

149
. 53-05 من قانون 14 و13المادتين -  

150
. 33، ص 2001، دار النيضة العربية، "الحماية الجنائية لمتجارة االلكترونية: "مدحت رمضان-  
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ونظرا لمضوابط التي تحكم عممية التشفير، فإنو تجدر اإلشارة إلى أن غالبية 
التشريعات أقرت عقوبات جنائية في حالة االعتداء عمى البيانات المشفرة أو العبث 

 من 33بوسائل التشفير دون وجو حق، وىو نفس ما أقره المشرع المغربي في المادة 
. 151 53-05قانون 

 تهقاا اللتمقع  : المطلب الثاني

يشكل تأمين المعامبلت االلكترونية من الضرورات التي يسعى إلييا دائما 
المتعاممون في مجال التوقيع االلكتروني، وكمما كان اإلجراء المتبع يوفر الثقة بين 

المتعاممين كمما زادت كمية المعامبلت االلكترونية والتجارة االلكترونية، ومن ىنا تأتي 
. أىمية البحث عن وسائل جديدة لمتشفير يستحيل عمى القراصنة الوصول إلييا

ثبات صحة صدور  فجاءت ىذه الوسائل بأنواعيا لضمان تأكيد االتصال وا 
المعمومة عن النظام التقني الصادر عنو، إال أنو لكل نوع منيا ثغراتو األمنية والتي تعد 

. في بعض األحيان غير كافية

فالتشفير من عمميات الترميز المعقدة والسرية، يتم فييا اتباع معادالت معينة 
لتغير شكل البيانات وعدم تمكين الغير من اإلطبلع عمييا، وتفسيرىا واالستفادة منيا، 
ن تمكن من الوصول إلى ىذه البيانات إال أنيا تبقى غير مفيومة ومبيمة ألنو  حتى وا 

. ال يمكن قراءتيا دون شفرتيا
                                                 

151
 أعبله، لتمييد أو ارتكاب جناية أو جنحة 14عندما يتم استعمال وسيمة تشفير حسب مدلول المادة : "تنص-  

: أو لتسييل تمييدىا أو ارتكابيا، يرفع الحد األقصى لمعقوبة السالبة لمحرية المتعرض ليا عمى النحو التالي
إلى الضعف إذا كانت معاقبا إلى الجريمة بثبلث سنوات من الحبس عمى ............. إلى السجن المؤبد      - 

. األكثر
      عمى أن أحكام ىذه المادة ال تطبق عمى مرتكب الجريمة أو المشارك في ارتكابيا الذي يسمم إلى السمطات 

القضائية أو اإلدارية بطمب منيا، النص الواضح لمرسائل المشفرة وكذا االتفاقيات السرية البلزمة لقراءة النص 
".   المشفر
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وىناك آليات لمتشفير قواميما الخوارزميات المعقدة عمى المفاتيح، أحدىما عام 
واآلخر خاص، وال يمكن حساب المفتاح الخاص من المفتاح العام لعدم تساوييما، 
وتتفوق اآللية األخيرة في تأمين سرية وأمنية البيانات المنقولة الكترونيا عن اآللية 

فقرة )والتشفير البلمتماثل  (فقرة أولى)األولى، ويتضح ذلك من خبلل التشفير المتماثل 
(. ثانية

شفشة "انخشفٛش باسخخذاو انًفخاح انسش٘ : انفقشة األٔنٗ

" قٛظش

، وأحيانا "المفتاح السري"يعد من أقدم أساليب التشفير التقميدية أسموب استخدام 
، وبيذه الطريقة يتم تشفير المعمومات عن طريق "المفتاح الوحيد"يطمق عميو 

نسبة لئلمبراطور " قيصر"معينة باستخدام مفتاح شفرة معينة، وسميت باسم " خوارزمية"
الذي استخدم ىذا األسموب في تأمين رسائمو إلى قادة " يوليوسو قيصر"الروماني 
. جيوشو

وفي ىذا النوع من التشفير يستخدم كل من المرسل البيانات ومستقبميا مفتاحا 
الذي تم إعداده بين طرفي العبلقة ليتم التشفير من خبللو  (clé sgmétrique)واحد 

شارات غير مفيومة، ومن ثم يتم فك التشفير بواسطة  وتحويل الرسالة إلى رموز وا 
. 153ىذه العممية (1)ويوضح الشكل . 152المفتاح نفسو المعد لمتشفير

 

 

 
                                                 

152
. 162، ص 2008، دار الثقافة، "الوجيز في عقود التجارة االلكترونية: "محمد فواز محمد المطالقة-  

153
. 195، ص 2003، مركز البحوث، "أمن شبكات المعمومات: "حسن طاىر داود-     
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ويمكن أن تتضح فكرة التشفير باستخدام المفتاح السري من خبلل مثال بسيط 
التي تقوم عمى أن نستبدل كل حرف من األبجدية حرفا آخر وفقا " االستبدال"لشفرة 

فمعنى ذلك أننا نضع مكان كل  (4)لمفتاح شفرة معين، فإذا كان مفتاح الشفرة ىو 
حرف في الرسالة الحرف الذي يميو في األبجدية بأربعة أحرف، وعندما نصل إلى 
نياية األبجدية نعتبر الحرف التالي ىو بداية األبجدية أي تصبح الحروف حمقة 

. 154متصمة

 :ونفترض أن المسافة الخالية تأتي بعد حرف الياء ويكون جدول التشفير كاآلتي

 ي و ه ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ص ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ب أ 

ث ت ب أ  ي و ه ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج 

جدول استبدال بسيط 

العدد عكس المعدود تذكيرا  (9 إلى3): وبذلك إذا أردنا تشفير الرسالة التالية
. وتأنيثا

 (االجتماع السري سيكون موعده يوم االثنين)

: تصبح الرسالة المشفرة ىي

 (جوجنخيكثجر طصتثطتيب ثيبكساثتيثجوجدت)

ويعتمد التشفير باستخدام المفتاح السري عمى أسموب تشفير البيانات 
 يعتمد ىذا األسموب عمى تشفير مجموعات الحروف حيث يتم (DES) 155القياسي

                                                 
154

  -Thierry Piette – Condol. : « la signature électronique », op.cit, p. 22-23.  

155
لمحكومة األمريكية في منتصف السبعينات من القرن العشرين، ولكنو " أي بي إم"ىذا األسموب طورتو شركة -  

. 1988خضع لتعديبلت كثيرة قبل أن تتم الموافقة عمى اعتماده في عام 
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تقسيم النص المراد تشفيره إلى مجموعات حجم كل منيا ثمانية حروف أي أربع وستون 
، ويتكون مفتاح التشفير من أربعة وستين خانة كذلك، منيا ست 156 (bit)خانة 

 كيف تمر 157 (2)وخمسون خانة لمتشفير وثماني خانات تستخدم لمتدقيق ويبين الشكل 
خانات المجموعة المطموب تشفيرىا أوال خبلل عممية أولية تتضمن إعادة ترتيب أماكن 

 بحجم LOالنصف األيسر )الخامات، ثم بعد ذلك يتم تقسيم المجموعة إلى نصفين 
ثم يتم . (بحجم اثنتين وثبلثين خانة أخرى Roاثنتين وثبلثين خانة، والنصف األيمن 

.  توليد مفتاح تشفير فرعي حجمو سبع وأربعون خانة من مفتاح التشفير الرئيسي

في عممية تحويل رياضية  Roوبعد ذلك يتم إدخال نصف المجموعة األيمن 
F(R.KEY) باستخدام مفتاح التشفير الفرعي، وينتج عن ىذه العممية مجموعة جديدة 
 Exclusive)ثم يتم إجراء العممية المنطقية  (اثنتان وثبلثون خانة أيضا)من الخانات 

OR)  بين ىذه المجموعة الجديدة وبين النصف األيسر من البيانات األصمية(LO )
أما النصف األيمن . (R1)مما ينتج النصف األيمن في صورتو النيائية المشفرة 

فيتم نقمو ليصبح ىو نفسو النصف األيسر في صورتو النيائية المشفرة  ROاألصمي 
(L1 .)

 

 

 

معا خبلل عممية تحويل رياضية  (R1)و (L1) ثم يتم تمرير النصفين الجديدين 
تتكرر ست عشرة مرة بحيث في كل مرة يتم استخدام تشفير فرعي مختمف متولد من 

                                                 
156

  -THibault Verbiest et Etienne Wéry : « le droit de l’Internet et de la société de 

l’information », op. cit, p. 360.  
157

. 193، ص 2000، مركز البحوث، "الحاسب وأمن المعمومات: "حسن طاىر داود-   
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في النياية يتم إجراء عممية إعادة ترتيب جديدة عمى . مفتاح التشفير الرئيسي
المجموعة الناتجة ىي عكس العممية األولى التي أجريت عمى المجموعة في البداية 

. 158لتنتج في النياية المجموعة المشفرة المكونة أربع وستين خانة

 

 

 

 

                                                 
158

. 193- 192، مرجع سابق، ص "الحاسب وأمن المعمومات: "حسن داود طاىر-  
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لتشفير البيانات  (DES)نظام  (2)شكل رقم 
  

 

 

 

 

  خانة 64 بطول Vالمجموعة المدخمة

 e( V)المجموعة بعد إعادة ترتيب خاناتيا 

 ROنصف المجموعة األيمن   Loنصف المجموعة األيسر 

F 

+ 

 K1المفتاح الفرعي 

 e   إعادة الترتيب 

                                          
 eإعادة الترتيب 

 

L1 = R0 
R1= L0+ F(Ro, K1) 

F 

+ 

R2= L1+ F(R1, K2) 

 

L1 = R0 

 

……………………………………………………………………
……………………………………………….. 

R16= L15+ F(R15, K16) 

 

L16 = R15 

 

R16 L16 

الكممة المشفرة 

 K2المفتاح الفرعي 
 

 eعكس إعادة الترتيب 
-1
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وعند إعادة التشفير يتم إعادة المجموعة إلى صورتيا األصمية، ولكن يبلحظ 
أنو إذا فقدت خانة واحدة أثناء نقل البيانات فإنو ال يمكن استعادة المجموعة التي 

ويعيب ىذا األسموب أن كل مجموعة مستقمة تماما عن . تحتوي عمى ىذه الخانة
. األخريات، فبل يمكن اكتشاف فقدان أي مجموعة خبلل عممية النقل

وتكمن عيوب ىذا النوع من التشفير في تبادل المفتاح السري نفسو بين الطرفين 
من خبلل إرسالو عبر االنترنت، مما يتيح الحصول عميو بكل سيولة، واإلطبلع عمى 
مفتاح التشفير ليتم اقتحام البيانات التي تم إرساليا، وتحويل النص المشفر إلى نص 

، ومن 159مقروء يمكن فيمو والذي أدى إلى تراجع استخدام ىذا النوع من التشفير
مساوئ ىذا النوع من التشفير، أنو ال يمكن لممرسل أن يثبت لممرسل إليو أنو قد أرسل 
المحرر االلكتروني أو العكس، فعدم توافر اآلمان الكافي، دفع إلى التفكير في تشفير 

. 160من نوع آخر بطريقة أخرى تكون آمنة ومحققة لمغاية المرجوة

غٛش )انخشفٛش باسخخذاو انًفخاح انؼهُٙ : انفقشة انثاَٛت

 (انًخًاثم

، حيث ابتكرىا الباحثان 1976يعود تاريخ آلية التشفير بالمفتاح العمني لسنة 
إثر أبحاث قاما بيا، وقد  (Martin Hellman و Whifield Diffie)األمريكيان 

أثبتت ىذه اآللية جدارتيا في توفير األمن والسرية لبيانات المحرر االلكتروني المنقولة 
. 161عبر إحدى الوسائط االلكترونية

                                                 
159

، بحث لنيل "الحماية القانونية لعقود التجارة االلكترونية عمى ضوء التشريع المغربي والمقارن: "إدريس الفوازي-  
- 50، ص 2009دبموم الماستر قانون األعمال، شعبة القانون الخاص، جامعة القاضي عياض مراكش، 

51 .
160

. 79، مرجع سابق، ص "القواعد الخاصة بالتوقيع االلكتروني: "عيسى غسان ربضي-  
161

  -Brian J. Bochetti : « united staes encryption export policy, turning the 

corner », www.wings, buffab. Edu/law/conplaw. 

http://www.wings/
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وقد تم تصميم ىذا األسموب ليناسب ثورة االتصاالت والعالم الذي بدأ يعيش 
عصر شبكات المعمومات، لذلك فخوارزمية التشفير تكون معروفة لمجميع، ويستطيع 
كل فرد في المجتمع أن يحتفظ بزوج خاص بو من المفاتيح، أحد ىذين المفتاحين 

سيكون مفتاح التشفير وتكون قيمتو معمنة، والمفتاح الثاني فيو مفتاح فك الشفرة والذي 
. 163 ((1)الشكل ) 162ال يكون معموما إال لممتمقي وحده

 

 

 

 

 

 

وتكمن ميزة ىذا النظام في أن معرفة المفتاح العام ال يمكن منو معرفة أو 
، وأن كل مفتاح يقوم بعكس عمل اآلخر، بمعنى أن ما 164تشكيل المفتاح الخاص

ذا ما أردنا تقرير سبلمة الوثيقة من التغيير 165يشفره األول يقوم اآلخر فقط بحمو ، وا 
دون سرية المعمومة، وفي نفس الوقت التحقق من ىوية المراسل، فيمكن االستعمال 

. 166المزدوج لمنظومة اإلمضاء ومنظومة ما يعرف بدالة التمويو
                                                 

162
  -Guy Hervier : « le commerce électronique », éditions d’organisation, 2001, p. 

180. 
163

.  195، مرجع سابق، ص "أمن شبكات المعمومات: "حسن طاىر داود-  
164

  -Guy Hervier: « le commerce électronique », op. cit, p. 177. 
165 -Sinsi Vinenzo : « digital signature le gislation in Europ, international busieness 

lauyer, 2000, p. 4. 
166

. 282، مرجع سابق، ص "المسؤولية المعموماتية: "عمي كحمون-  
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، الذي 167لمتشفير (RSA)ويعتمد التشفير باستخدام المفتاح العمني عمى نظام 
وظمت " أدلمان"و" شامير"و" رايغست" بواسطة ثبلثة عمماء 1987تم تطويره في عام 

، عن طريق توليد "المفتاح العمني"حتى اآلن شفرة مأمونة، ويعمل ىذا النظام باستخدام 
: مفتاحين من مفتاح واحد

أوليما يستخدمو المرسل لتشفير الرسالة قبل إرساليا، والثاني يستخدمو المتمقي 
لفك شفرة الرسالة، وبالتالي فإن المتمقي الحقيقي ىو الوحيد الذي يمكنو فك شفرة 

. يتم تركيبيا في الحاسب" رقاقة"الرسالة، ويمكن الحصول عمى ىذا النظام في صورة 

( RSA)التي تعتمد تقنية  (PGP)" الخصوصية الفائقة"وتوجد أيضا تقنية 
ىي األفضل فيما  (PGP)، وىذه التقنية أي ( Diffie- Hellman/Dss)وأيضا تقنية 

يخص البريد االلكتروني، حيث يمكن من خبلليا تشفير الرسالة قبل إرساليا عبر 
الشبكة، ويمكن من خبلليا استخدام التوقيع الرقمي إلثبات صدور الرسالة من 

. 168صاحبيا

، من بين مكوناتو (PKI)وتجدر اإلشارة أن البنية األساسية لممفتاح العمني 
سمطات منح الشيادات الرقمية، والتوقيع الرقمي والرسائل المركزة المستنتجة من : نجد

. الرسائل األصمية بواسطة خوارزمية القيمة االختبارية، باإلضافة إلى المفتاح العمني

واليدف من ىذه البنية األساسية ىو تسييل تأكيد شخصية أي شخص عمى 
شبكة االنترنت، فعند اعتماد البنية األساسية لممفتاح العمني يتم استخدام أسموب المفتاح 

. العمني في تعريف جميع األطراف المتعاممة

                                                 
167

. 133، ص 2005، دار حامد لمنشر والتوزيع، "التسويق االلكتروني: "محمد طاىر نصير-  
168

. 225- 224، مرجع سابق، ص "أمن الشبكات المعمومات: "حسن طاىر داود-  
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وتوجد ثبلثة مجاالت أساسية الستخدام المفتاح العمني، وىي تشكل جزءا من 
، وذلك نظرا لكفاءتو ومناعتو ضد الكسر 169 (PKI)البنية األساسية لممفتاح العمني 

ونظرا لوجود أجيزة تعتمد عميو بحيث يتم التشفير وفكو بشكل آلي تماما ىذه المجاالت 
: الثبلثة ىي

وىو أىميا، إذ تتعرف خوادم الشبكة عمى المستفيدين، : تعريف الشخصية- 1
. وكذلك يتأكد المستفيد من ىوية خادم الموقع الذي يتعامل معو

ىو أكثرىا انتشارا، حيث يتم استخدام المفتاح : تأمين االتصال بين النظم- 2
. العمني في تأمين عممية تبادل المفاتيح السرية

سبلمة وتكامل التطبيقات ىذا االستخدام الحديث لممفتاح العمني يضمن - 3
.  سبلمة وتكامل األجزاء البعيدة من النظم الموزعة

وعمى الرغم من أن ىذا النظام أفضل وأكثر أمنا من النظام السابق، إال أنو 
يعاب عميو أنو يأخذ وقتا أكثر في القيام بعممية التشفير أو فكيا، إذ أن عممية التشفير 

ولئلشارة ىنا يجب عدم الخمط بين تشفير التوقيع . 170فكو يجب أن تتزامنا في الغالب
االلكتروني، وبين تشفير الرسالة االلكترونية، صحيح أن كمييما يقوم عمى عممية 

حسابية يتم من خبلليا تشفير مضمون التوقيع أو الرسالة، ولكن ىناك فارق بينيما 
وىو أن تشفير الرسالة يشمميا بأكمميا، في حين أن التشفير في التوقيع يقتصر فقط 

. 171عمى التوقيع دون بقية الرسالة، بحيث يمكن أن يكون مرتبطا برسالة غير مشفرة

                                                 
169

  - Abel Aguado : « le droit de l’Internet », éditions SUD Ouest, 2001, p. 67. 
170

  - Daniel Kaplan : « Guide du commerce électronique », op.cit, p. 192. 

171
  - Thiery Piette – Coudol : «  la  signature électronique », op. cit, p.23. 
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من خبلل ما سبق يبلحظ أن التشفير يعتمد عمى عممية رياضية أو معادالت 
خوارزمية يتم بيا تحويل النص المراد إرسالو إلى رمز أو إشارات، ال يمكن فيميا إال 
بعد القيام بفك الشفرة وتحويل الرموز واإلشارات إلى نص مقروء من خبلل استخدام 
مفاتيح التشفير العامة والخاصة، فيذه العممية ال تتم إال إذا كان الطرف اآلخر أي 

. مستقبل الرسالة يممك مفتاح التشفير الذي يحول اإلشارات والرموز إلى النص األصمي
وبالتالي فإن التشفير يوفر أعمى درجة ممكنة من األمن والحماية لمستخدمي االنترنت، 

. جراء استخدام أفضل أساليب التشفير والتي يصعب الوصول إلييا

 

 

 

 

 

 

 

 

طسق انتحمك يٍ ساليت انسسانت ويصادلت عهيها : انًبحث انثاَي

تعتمد التجارة االلكترونية في إجراءاتيا عمى شبكة اتصال مفتوحة، كما أن 
غالبية العقود التي تتم بين أطرافيا تعد من العقود المبرمة بين غائبين، وذلك بسبب 

اختبلف مكان و زمان التعاقد وغياب العبلقة المباشرة بين أطراف التعاقد، إذ أنيم في 
.  أغمب األحيان لم يدخموا في عبلقات مع بعضيم البعض من قبل
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لذلك فان توافر عنصري األمان والثقة مطموب وضروري، من اجل تأكيد 
.  المعامبلت سواء من حيث صحتيا و نسبتيا إلى من صدرت عنو

 ولتحقيق عنصري الثقة و األمان، خاصة في التوقيع االلكتروني الذي ينشا 
.  بين طرفين أجنبيين، تم المجوء إلى طرق تحقق سبلمتو وتنسبو إلى مصدره

وتتمثل ىذه الطرق في أساليب التحقق من سبلمة الرسالة التي تحتوي التوقيع 
، ولتحقيق الثقة أكثر تم المجوء إلى طرف ثالث يؤكد كمطمب أولااللكتروني 

كمطمب المعمومات التي تتضمنيا الرسالة وكذا من أن التوقيع صادر ممن نسب إليو 
 .  ثان

 

 

 

 

 

 

 أالقب اللتتق  م أس ي العأاائ  : المطلب األول

تكمن األساليب التي تحقق السبلمة لمرسائل التي تمر عبر شبكة االنترنت، في 
التصدي لجميع أنواع اليجوم التي تندرج تحت أسموب إقحام الرسائل وتزوير 

والقيمة  (فقرة أولى)المعمومات، وتتجسد ىذه األساليب في المجموع االختياري 
(. فقرة ثانية)االختبارية 

 (Checksum) انًجًٕع االخخٛاس٘: انفقشة األٔنٗ
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يعد المجموع االختباري عبارة عن رقم يتم احتسابو بناء عمى مجموعة من 
البيانات، بيدف اكتشاف أي تغيير قد يطرأ عمى ىذه البيانات، أو أي خطإ قد يحدث 

خبلل نقميا، وىذا االختيار مفيد لمتأكد من أمن قنوات االتصال، فإذا قام الطرف 
المرسل بحساب المجموع االختياري قبل إرسال البيانات، وقام الطرف المستقبل بالشيء 

نفسو عند استقبالو البيانات، فإنو يمكن ببساطة مقارنة النتيجتين لمعرفة ما إذا كانت 
البيانات المنقولة قد وصمت سميمة، أم أن ىناك خطأ قد تم خبلل عممية النقل، ويمكن 

استخدام المجموع االختباري كذلك لمتأكد من سبلمة البيانات المخزنة، بحساب ىذا 
. المجموع وتخزينو، ثم إعادة احتسابو من وقت آلخر ومقارنتو بالنتيجة المخزنة

( Bytes)يتكون المجموع االختباري عادة من مجموعة محدودة من الحروف 
ويحتل مساحة أقل بكثير من المساحة التي تحتميا البيانات األصمية، ولذلك فمن 

الناحية النظرية ىناك احتمال بأن يعطي المجموع االختباري نفس النتيجة عند احتسابو 
، ولكن (Collision)لمجموعتين مختمفتين من البيانات، وىو ما يعرف بالتضارب 

المجموع االختباري قد تم تصميميا بحيث تجعل  (Alogorithms)خوارزميات 
.  172 (1)احتماالت التصادم أقل ما يمكن كما يبدو في الشكل 

( 1)شكل 

يحدث عندما ينتج نفس المجموع االختباري من  (collision)التضارب 
رسالتين مختمفتين 

 

 

                                                 
172

. 139، مرجع سابق، ص "الحاسب وأمن شبكات المعمومات: "حسن طاىر داود-  

 

الرسالة 
 األولى
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إال أنو يعاب عمى ىذا األسموب، أنو بإمكان المياجم إجراء تعديل متعمد مع 
المحافظة عمى نفس قيمة المجموع االختباري، ألنيا غير مصممة الكتشاف األخطاء 

. المتعمدة

( Hash)انقًٛت االخخباسٚت  : انفقشة انثاَٛت

لعبلج مشكمة األخطاء المتعمدة التي ال يعالجيا المجموع االختباري يتم 
، وفي ىذا األسموب يتم توليد مجموعة من الحروف (Hash)استخدام القيمة االختبارية 

ثابتة الطول مستنتجة من مجموعة من الحروف أطول بكثير، وتتميز بأن أي تعديل 
القيمة )يتسبب في تعديل كبير في المخرجات  (الرسالة األصمية)بسيط في المدخبلت 

. 173 (2)شكل  (االختبارية

( 2)شكل 

 تعديل بسيط في البيانات المدخمة يؤدي إلى تعديل كبير في القيمة االختبارية

 

 

 

 

                                                 
173

. 196، مرجع سابق، ص "الحاسب وأمن المعمومات: "حسن طاىر داود-  

الرسالة 
 الثانية

المجموع االختباري  خوارزمية
(Checksum) 

 
استخراج القيمة (أ)

االختبارية من 
 البيانات المدخمة 

تعديل بسيط في  (ب)
البيانات المدخمة يؤدي 
إلى تعديل كبير في 

 القيمة االختبارية 

 البيانات المدخمة

 تعديل بسيط

البيانات المدخمة 

القيمة االختبارية   خوارزمية
(Hash) 

 خوارزمية
القيمة االختبارية 

(Hash) 

100111010…

1 
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إن ىذا األسموب ال يستخدم في نفس األغراض التي يستخدم فييا المجموع 
االختباري، وعمى أي حال يجب أن تتوفر الخصائص التالية في خوارزميات القيمة 

: االختبارية

يجب أن يكون من المستحيل من الناحية العممية إنشاء مجموعة من - 1
البيانات يكون ليا نفس القيمة االختبارية لمجموعة أخرى من البيانات، ويمكن تحقيق 

ذلك بتصميم الخوارزمية بحيث إنيا ال يمكن تنفيذىا بالضد، لتخرج النص األصمي من 
. (أي أن اليندسة العكسية ىنا مستحيمة)القيمة االختبارية 

كبيرا نسبيا بما يكفي لمنع  (Hash)يجب أن يكون طول القيمة االختبارية - 2
المياجمين من إعداد قائمة من الممفات المصطنعة، واحد لكل قيمة من القيم 

االختبارية، وبالتالي يستطيعون استبدال أي رسالة فيحمون محميا الممف الذي ينتج 
نفس القيمة االختبارية المقابمة ليذه الرسالة، ومن الناحية العممية فإن القيمة االختبارية 

. ( بث160)، بل يفضل أن يكون 174 ( بث128)المناسبة يجب أال يقل طوليا عن 

يجب في حالة إدخال أي تعديل ولو بسيط جدا في بيانات الرسالة - 3
فإن القيمة االختبارية يجب أن تتغير بشكل كبير جدا، أي أن  (مدخبلت الخوارزمية)

واحدة في الرسالة يجب أن يتسبب في تعديل نصف حجم القيمة  (bit)تعديل خانة 
وىذا األمر ميم لمغاية، ألنو يمنع المياجم من أن يأخذ في تجربة تغيير . االختبارية

                                                 
174

  -Adil Boukbir, Adil Boukbir : « le commerce électronique entre l’immatérialité et 

la sécurité des transactions »,Desa de droit privé, université Hassan II, Ain Chok, 

faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Casablanca, 2003- 2004. p. 

125. 

0110011110… 



 91 

في الرسالة واحدة واحدة حتى يصل إلى محاكاة القيمة االختبارية  (bit)" خانة"كل 
. المقابمة

وتستخدم القيمة االختبارية في اكتشاف تزوير البيانات، وىي تعتبر األساس في 
، كما يستخدم ىذا األسموب في نظم التحقق من الشخصية، "التوقيعات الرقمية"إعداد 

ويتم استنتاج القيمة االختبارية من كممة السر المدخمة ومقارنتيا بما ىو مخزن في 
.  175الجياز، فإذا تطابقتا فإن ذلك يعني أن المستفيد قد أدخل كممة السر الصحيحة

 

 

المخااوي االللعونقي  : المطلب الثاني

تسمح المصادقة االلكترونية بضمان الصمة بين المنظومة العمومية لمتشفير 
وصاحبيا، بحيث يتأكد الطرف المقابل بأن اإلمضاء المعين يتعمق بيوية شخص 

، وقد استحدث ىذا اإلجراء لغاية 176معين دون آخر، فيتحقق اآلمان المطموب
االستثبات أو التصديق الذي يعبر في نياية األمر عن تدخل الغير والقدرة في مراقبة 
اليوية والتعريف بيا والتأكد من صدور اإلمضاء عن صاحبو دون آخر، فالتصديق 

ن شبو بالعدل، يعني تدخل الغير لضمان الرابطة بين اإلمضاء  االلكتروني، وا 
وصاحبو، دون تدخل منو بمضمون الوثيقة، الذي ال يمكن أن يدركو بحكم سرية 

المعمومة التي تتضمنو، ويسمم شيادة تعرف بشيادة المصادقة االلكترونية، التي يعتد 
. بيا أمام القضاء، وتمثل حجية ال يستيان بيا في إثبات عبلقة الشخص بإمضائو

                                                 
175

  -Thibault Verbien : « le droit de l’Internet et de la société de l’information », op. 

cit, p. 368. 
176  - Mohamed Diyaâ : « le commerce électronique au Maroc », Maghrébines, 

2008, p. 118. 
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ليذا سوف نتطرق في ىذا المطمب إلى سمطات ومقدمي خدمات المصادقة 
لى شروط والتزامات مقدمي خدمات المصادقة  (فقرة أولى)االلكترونية  . (فقرة ثانية)وا 

 

 

 

 

 

 

سهطاث ٔيقذيٙ خذياث انًظادقت االنكخشَٔٛت : انفقشة األٔنٗ

سهطاث انًظادقت االنكخشَٔٛت : أٔال

تعتبر المصادقة االلكترونية طريقة تسمح بضمان صحة البيانات المتداولة 
 من القانون رقم 15وعيد المشرع المغربي في المادة  (تأكيد ىوية الشخص وأىميتو)

 بميمة المصادقة إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصبلت وحدد اختصاصاتيا 05-53
: في

. اعتماد معايير االعتماد عمى الحكومة واتخاذ التدابير البلزمة لتفعيمو -

 .اعتماد مقدمي خدمات المصادقة االلكترونية ومراقبة نشاطيم -

وتقوم السمطة الحكومية المكمفة بالتكنولوجيا الحديثة في نياية كل سنة بنشر 
مستخرج من قرار االعتماد وبمسك سجل بأسماء مقدمي خدمات المصادقة االلكترونية 
المعتمدين، إضافة إلى ذلك فإنيا تسير عمى مراقبة احترام مقدمي خدمات المصادقة 
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االلكترونية لبللتزامات المنصوص عمييا في ىذا القانون، مما يعني أنو في حالة 
.   177المخالفة يتم معاقبة مزود أو مقدم الخدمة جنائيا كما يجوز الرجوع عميو بالتعويض

أما المشرع التونسي فقد أحدث ما يسمى الوكالة الوطنية لممصادقة االلكترونية 
ال " تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقبلل المالي"مقرىا العاصمة في مدينة تونس 

تكتسي صبغة إدارية وتخضع في عبلقاتيا مع الغير إلى التشريع التجاري تخضع 
 فقد منح ميمة المراقبة لموزير 178إلشراف الوزارة المكمفة بالقطاع، أما التشريع الفرنسي

. األول

وما يبلحظ أن المشرع التونسي وسع من نطاق اختصاصاتيا عمى خبلف 
المشرع المغربي، إذ بعد أن حدد اختصاصاتيا منحيا حق التدخل في كل نشاط عن 

طريق تخصيص ممتمكات الدولة المنقولة وغير المنقولة الضرورية لمقيام بمياميا، وأنو 
عند حل المؤسسة ترجع ممتمكاتيا إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتيا وتعيداتيا طبقا 

 .لمتشريع الجاري بو العمل

يقذيٕ خذياث انًظادقت االنكخشَٔٛت : ثاَٛا

جاءت مجموعة من التشريعات بتعريفات قانونية لمجية المختصة بإصدار 
النموذجي بشأن " األونيسترال"، فقد عرفيا قانون 179شيادات التصديق االلكترونية

شخص يصدر شيادات ويجوز أن يقدم : " بأنيا2التوقيعات االلكترونية في المادة 
، أما التوجيو األوربي بشأن التوقيعات "خدمات أخرى ذات صمة بالتوقيعات االلكترونية

كل كيان أو شخص طبيعي أو : " بأنيا11 في فقرة 2االلكترونية فقد عرفيا في المادة 
                                                 

177
 شرح قانون المبادالت والتجارة –مقدمة في التجارة االلكترونية العربية : "عبد الفتاح بيومي حجازي-  

. 131، ص 2003، دار الفكر الجامعي، "االلكترونية التونسي
178

  -Lionel Bochurberg : « Internet et commerce électronique », op. cit, p. 146- 

147. 
179

. 248، ص 2009، دار الثقافة، الطبعة األولى، "أحكام عقود التجارة االلكترونية: "نضال سميم برىم-  
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معنوي يصدر شيادات توثيق التوقيع االلكتروني أو يتولى تقديم خدمات أخرى متصمة 
". بالتوقيعات االلكترونية

أما قانون المعامبلت والتجارة االلكترونية التونسي فقد عرفيا في الفصل الثاني 
كل شخص طبيعي أو معنوي يحدث ويسمم ويتصرف في شيادات المصادقة : "بأنيا

". ويسدي خدمات أخرى ذات عبلقة باإلمضاء االلكتروني

 لم يأت بتعريف لمقدمي خدمة 53-05والمبلحظ أن المشرع المغربي في قانون 
نما حدد شروطا يجب أن تتوفر في مقدمي خدمة المصادقة االلكترونية،  المصادقة وا 

. عمى عكس التشريعات األخرى التي أتت بتعريف لمقدمي خدمات المصادقة

وبناًء عمى ما سبق يمكن تعريف الجية المختصة بإصدار شيادات التصديق 
يتولى إدارتيا شخص طبيعي أو معنوي، تعمل  (أو مؤسسة)ىيئة : "االلكترونية بأنيا

بترخيص من إحدى مؤسسات الدولة، وظيفتيا إصدار شيادات تصديق الكترونية تربط 
ومفتاحو العام، أو أية ميمة أخرى تتعمق بالتوقيع  (طبيعي أو معنوي)بين شخص 
".   االلكتروني

فاليدف الرئيسي من إنشاء جيات مختصة بإصدار شيادات تصديق الكترونية 
. ىو تمكين المرسل إليو من التأكد من ىوية المرسل وصبلحية توقيعو الرقمي

فمن أىم واجبات مقدمي خدمات المصادقة ىو إصدار شيادة المصادقة 
. االلكترونية

: 180ومن أشير مقدمي الشيادات الرقمية نجد

                                                 
180

. 211، مرجع سابق، ص "أمن شبكات المعمومات: "حسن طاىر داود-  
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ويمكن الوصول إلييا عن طريق موقعيا : (Belsign)" بل ساين"شركة - 1
وىي تمنح الشيادات لمجيات ولؤلفراد  (www.belsign.com)عمى شبكة االنترنت 

عمى حد سواء، وبرغم أن ىذه الجية تختص أساسا بدول االتحاد األوربي إال أنيا تقبل 
. منح الشيادات لخارج دول أوربا

وىي من أكبر الشركات المانحة : (Verisign)" فيري ساين"شركة - 2
لمشيادات الرقمية، وليا نشاط ممحوظ في المممكة العربية السعودية وىي تمنح جميع 

( www.verisign.com)أنواع الشيادات، ويمكن الدخول إلى موقعيا عمى االنترنت 
عمى شيادة تعريف مدة صبلحيتيا  (مجانا)لمحصول عمى الشيادات، ويمكن الحصول 

.  يوما60

( verisign" )فيري ساين"والتي اشترتيا شركة : (thawte)" ثوت"شركة - 3
، ويمكن الوصول إلييا من خبلل موقعيا عمى شبكة االنترنت 1999في عام 

(www.thawt.com) وىي تمنح نوعين من الشيادات إحداىما لؤلفراد واألخرى ،
. لخوادم المواقع

وىي شركة تقدم العديد من الخدمات، كما : (baltimore)" بالتيمور"شركة - 4
، كما تقدم ىذه الشركة كذلك الكثير (PKI)تقدم حموال لمبنية األساسية لممفتاح العمني 

-business)من الخدمات في مجال التجارة االلكترونية وخاصة في مجال األعمال 

to-business) ويمكن الوصول إلى موقعيا عمى شبكة االنترنت . وأمن المؤسسات
 .http://www.baltimore.com: من خبلل العنوان التالي

وىي شركة تقدم الشيادات الرقمية لمخوادم : (entrust)شركة إنترست - 5
لتأكيد شخصية المواقع عمى شبكة االنترنت لضمان أمن المعامبلت عمى الشبكة، 

http://www.belsign.com/
http://www.belsign.com/
http://www.verisign.com/
http://www.verisign.com/
http://www.thawt.com/
http://www.thawt.com/
http://www.baltimore.com/
http://www.baltimore.com/
http://www.baltimore.com/
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ويمكن الوصول إلى موقعيا عمى شبكة االنترنت من خبلل العنوان 
   .http://www.entrust.com:التالي

فشيادة المصادقة االلكترونية ىي شيادة تصدرىا جيات المصادقة المرخص 
ليا من قبل الجيات المسؤولة في الدولة، لتشيد بأن التوقيع االلكتروني ىو توقيع 

صحيح ينسب إلى من أصدره، ويستوفي الشروط والضوابط المطموبة فيو باعتباره دليل 
. 181إثبات يعول عميو

 المتعمق بالتبادل االلكتروني 53-05لم يعرف المشرع المغربي في قانون 
 وكيفية 182لممعطيات القانونية شيادة المصادقة وما يجب أن تحتويو من بيانات

. 183استعماليا وضوابط االستعمال

النموذجي شيادة المصادقة " األونيسترال"وقد عرفت المادة الثانية من قانون 
رسالة بيانات أو سجل آخر يؤكدان االرتباط بين الموقع وبيانات : "االلكترونية بأنيا

.  184"إنشاء التوقيع

فالغرض من شيادة المصادقة االلكترونية تأكيد أن التوقيع االلكتروني صادر 
ممن نسب إليو، وأن توقيعو صحيح، كما تؤكد الشيادة أن البيانات الموقع عمييا 
صحيحة صادرة من الموقع، ولم يتم التبلعب فييا، فيي تصبح موثقة، وال يمكن 

، فشيادة التصديق االلكترونية تمعب نفس الدور الذي يمعبو جواز السفر، 185إنكارىا
                                                 

181
  -Ugo Draetta : « Internet et commerce électronique »,op. cit, p. 27. 

182
ىوية الموقع ىوي صاحب الشيادة، عناصر التدقيق في إمضاء صاحب : البيانات التي يجب أن تحتوييا-  

:  الشيادة، مدة صبلحية الشيادة مجال استعمال الشيادة، موجود في
          http//:www.law.maiami.edu.froomking/artiloe.   
183 - Mohamed Diyaâ : «   le commerce électronique au Maroc » , op. cit, p. 119. 

184
  -Olivier Cachard : « la régulation internationale du marché électronique », 

L.G.D.J, p. 299. 
185

 .136، مرجع سابق، ص "الجوانب القانونية لمتعامبلت االلكترونية: "إبراىيم الدسوقي أبو الميل-  
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فيذا 
األخي

ر 
يعرف 
بصاح

بو 
كيف إصدار  (1)وبين الشكل . 186والجية المصدرة لو نفس الشيء بالنسبة لشيادة

. 187الشيادة الرقمية

 

 

 

 

 

 

 

 

ويتم التحقق من المعمومات عن طريق استخدام المفتاح العام لمن صدرت عنو 
الشيادة الكترونية، والذي يكون مذكورا في الشيادة نفسيا، نظرا لبلرتباط بين المفتاح 

                                                 
186

  -Thierry Piette Coudol : «  la signature électronique », op.cit, p. 77. 

187
. 210، مرجع سابق، ص "أمن شبكات المعمومات: "حسن طاىر داود-  
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يجب أن تتضمن شيادة المصادقة االلكترونية . 188العام والخاص لصاحب الشيادة
. بيانات معينة، حتى يمكنيا أداء ميمتيا في التوثيق وبث األمان والثقة لدى المتعاممين

تربط : "وقد عرفت المادة الثالثة من التوجيو األوربي الشيادة االلكترونية بأنيا
بين أداة التوقيع وبين شخص معين وتؤكد شخصية صاحب التوقيع من خبلل استيفاء 

وتقوم بمنح ىذه الشيادة جية مختصة بتقديم ىذه  (5)الشروط الواردة بالممحق رقم 
. 189 ("2)الخدمات بعد استفاء الشروط المقدمة بالممحق رقم 

الوثيقة : " في الفصل الثاني بأنيا2002 لسنة 83وعرفيا القانون التونسي 
االلكترونية المؤمنة بواسطة اإلمضاء االلكتروني لمشخص الذي أصدرىا والذي يشيد 

.  190"من خبلليا أثر المعاينة عمى صحة البيانات التي تتضمنيا

فشيادة المصادقة االلكترونية عبارة عن سجل الكتروني صادر عن سمطة 
توثيق معتمدة تحتوي عمى معمومات خاصة بالشخص الذي يحمميا والجية المصدرة 

، فيي بمثابة اليوية التي يصدرىا 191وتاريخ صبلحيتيا، وأيضا المفتاح العام لمشخص
شخص محايد لتعرف بالشخص الذي يحمميا، وتصادق عمى توقيعو االلكتروني خبلل 

. 192فترة معينة وكذا عمى المعامبلت التي يجرييا عبر الشبكات المفتوحة كاالنترنت

يجب اإلشارة ىنا، عمى أنو توجد نماذج لشيادة التصديق عمى التوقيع 
 الصادر من مجمس الدولة الفرنسي 2001 مارس 30االلكتروني، فقد نظم مرسوم 

الخاص بالتوقيع االلكتروني نموذجين من شيادة التصديق عمى التوقيع االلكتروني، 
                                                 

188
  -Guy Hervier: “commerce électronique”, op. cit, p. 181. 

189
، مجمة "العقد االلكتروني بين زوال السند المادي عند إبرامو واآلثار الآلمادية لتنفيذه: "عز الدين بن عمر-  

. 92، ص 2001، 10القضاء والتشريع، العدد 
190

. 160، مرجع سابق، ص "النظام القانوني لمتوقيع االلكتروني: "خالد مصطفى فيمي-  
191

. 115، ص 2000، 2، مجمة القضاء والتشريع، العدد "التجارة االلكترونية: "المنصف قرطاس-  
192

. 2005، ص 2001، الطبعة األولى، بيروت "التنظيم القانوني لشبكة االنترنت: "طوني عيسى ميشال-  
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النموذج األول ىو نموذج التصديق االلكتروني العادي، ىو وثيقة الكترونية تصدر عن 
الجية المختصة بالتصديق عمى التوقيع االلكتروني، تقر فييا بصحة بيانات التوقيع 
االلكتروني وصمتو بالموقع، وال يتضمن ىذا النموذج بيانات أخرى، والنموذج الثاني 

فيو التصديق االلكتروني المعتمد، ىذا النوع مميز ألنو يجب أن يتضمن عدة بيانات 
، المادة السادسة، ىذه البيانات توفر أمنا أكثر 2001 مارس 30نص عمييا مرسوم 

.  193لصاحب الشأن، تضمن لو صحة بيانات التوقيع االلكتروني، وصمتو بالموقع

يعتبر التوقيع المصادق عميو  (6)، المادة 2001 مارس 30وطبقا لمرسوم 
بشيادة التصديق المعتمدة توقيعا صادرا من صاحبو، وىو حجة في اإلثبات، ومعنى 
ذلك أن شيادة التصديق عمى التوقيع االلكتروني المعتمدة بمثابة قرينة عمى صحة 
التصرف القانوني المتعمق بالتوقيع االلكتروني المصادق عميو، شريطة توفر شروط 

 .194معينة

وقد عرف قانون التوقيع االلكتروني المصري في المادة األولى المخصصة 
الشيادة التي تصدر من الجية المرخص : "لتعريفات شيادة التصديق االلكتروني بأنيا

.  195"ليا بالتصديق وتثبت االرتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع

وتتعدد شيادات التوثيق بحسب استخداميا والغرض منيا، فإلى جانب شيادة 
 Digitalتوثيق التوقيع الرقمي توجد شيادات أخرى مثل شيادة توثيق تاريخ اإلصدار 

time stamp التي توثق تاريخ ووقت إصدار التوقيع الرقمي، حيث يقوم صاحب 
الشيادة بعد التوقيع عمييا بإرساليا إلى جية التوثيق التي تقوم بتسجيل التاريخ عمييا 

                                                 
193

. 89، ص 2004، 7، مجمة التحكيم العربي، العدد "الدفع االلكتروني وسائل الدفع الحديثة: "سميحة القيموبي-  
194

: أن يكون وسيمة التوقيع االلكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره-  
. أن يكون ىذا التوقيع موثوق فيو بناًء عمى أن النظام االلكتروني الذي أنشأ ىذا التوقيع يمكن الوثوق فيو    - 
. أن يكون فحص التوقيع االلكتروني مستندا عمى شيادة التوقيع االلكتروني المعتمدة    - 

195
. 416، ص 2008، دار الفكر الجامعي، "التحكيم االلكتروني في عقود التجارة الدولية: "خالد ممدوح إبراىيم-  
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-Authorizingوتوقيعيا من جيتيا ثم تعيدىا إلى مرسميا، وأيضا شيادة اإلذن 

certificate وبمقتضاىا يتم تقديم معمومات إضافية عن صاحبيا مثل عممو ،
 Attesting Certificateومؤىبلتو والتراخيص التي يممكيا، وكذلك شيادة البيان 
، ومن ىنا تظير أىمية 196التي تفيد في بيان صحة واقعة أو حدث ما ووقت وقوعو

ىذه الشيادات ومدى خطورة المعمومات التي تتضمنيا والتي يعتمد الغير عمييا وعمى 
.  أساسيا يحدد تعامبلتو

ششٔط ٔانخضاياث يقذيٙ خذياث انًظادقت : انفقشة انثاَٛت

انششٔط انٕاجب حٕفشْا فٙ يقذيٙ خذياث انخظذٚق : أٔال

االنكخشَٔٛت 

لممارسة مينة مقدمي خدمات المصادقة االلكترونية البد من توافر مجموعة من 
الشروط نص عمييا المشرع المغربي وىي أن يكون طالب االعتماد مؤسسة في شكل 

شركة مقرىا االجتماعي بتراب المممكة وأن يتمتع بإمكانيات فنية ومالية تمكنو من 
الوثوق بخدمات المصادقة االلكترونية التي يقدميا، وأن يتوفر عمى مستخدمين ليم 

المؤىبلت البلزمة لتقديم خدمات المصادقة االلكترونية ووجود نظام لمسبلمة قادر عمى 
اتقاء تزوير الشيادات االلكترونية والتأكد من أن معطيات إنشاء التوقيع االلكتروني 

. تطابق معطيات التحقق منو عندما تقدم في آن واحد المعطيات معا

لماذا قصر المشرع المغربي ميمة تقديم : وفي ىذا الصدد يطرح التساؤل التالي
خدمات المصادقة عمى الشخص المعنوي؟ لئلجابة عمى ىذا التساؤل نشير إلى أن 

. في الشخص الطبيعي (المشار إلييا أعبله)ذلك يرجع إلى صعوبة توفر الشروط 

                                                 
196

  -Froomkin Michael : « the essential role of trusted third parties in électronic 

commerce », 1996, p. 110. 



 101 

، الذي منح الشخص الطبيعي حق 197وىو بخبلف ما جاء بو التشريع الفرنسي
. تقديم خدمات المصادقة االلكترونية

وفضبل عن ذلك فقد ألزم المشرع المغربي عمى مقدم خدمات المصادقة التحقق 
من ىوية الشخص الذي ستسمم لو الشيادة وأن المعمومات والمعطيات المسممة من قبل 
ىذا األخير صحيحة وصادقة، كما عميو أن يقوم بإخبار الشخص الذي يطمب تسميمو 

شيادة الكترونية كتابة قبل إبرام عقد تقديم خدمات المصادقة االلكترونية بكيفيات 
وشروط استعمال الشيادة وكيفيات المنازعة وطرق تسوية الخبلفات، وكذا بإخبار 

 يوما عمى األقل قبل تاريخ انتياء صبلحية شياداتيم 60أصحاب الشيادات المؤمنة 
. 198بحمول أجميا ودعوتيم إلى تجديدىا أو إلغائيا

فضبل عن ذلك يمتزم مقدمو خدمات المصادقة االلكترونية بإبرام تأمين تغطية 
، ىذه الشروط المشار إلييا أعبله ىي نفس 199األضرار الناتجة عن أخطائيم المينية

الشروط التي نص عمييا المشرع التونسي غير أنو اشترط أن يكون مزود خدمات 
المصادقة االلكترونية من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام عمى األقل، مما 

يعني أنو ال يمنح الترخيص لشخص أجنبي ويشترط في الشخص أن يكون حامبل ليذه 
الجنسية بصفة أصمية أو مكتسبا ليا لسبب الحق، وأن يكون متمتعا بحقوقو المدنية 

والسياسية ونفي السوابق العدلية، بمعنى أن يكون متمتعا بحسن السير والسموك، ونرى 

                                                 
197

  - Adil Boukbir : « le commerce électronique entre l’immatérialité et la sécurité 

des transactions », op. cit, p. 130. 
198

( 60)يمتزم مقدم خدمات المصادقة بإخبار أصحاب الشيادات المؤمنة ستين : "5/3 في فقرتيا 21المادة -  
".  يوما عمى أقل قبل تاريخ انتياء صبلحية شياداتيم لحمول أجميا ودعوتيم إلى تجديدىا أو إلغائيا

199
طالب الشيادة يرجع عمى مزود الخدمة عمى أساس المسؤولية العقدية، أما الغير فيرجع عميو عمى أساس -  

.  المسؤولية التقصيرية شريطة توفر عناصر الخطأ، الضرر، العبلقة السببية
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أن ىذا الشرط ميم نظرا لما يمنح من ثقة وطمأنينة في مقدمي خدمات المصادقة 
.   االلكترونية وكان من األجدر بالمشرع المغربي أن ينص عميو

إضافة إلى ذلك اشترط المشرع التونسي أن يكون طالب الترخيص غير مزاول 
.  200ألي نشاط ميني آخر حتى يتفرغ لعمل ميمة مزود الخدمة

ن كان التشريعين المغربي والتونسي اشترطا أن يكون  وبقي أن نشير إلى أنو وا 
 من 22ففي التشريع المغربي فقد نصت المادة . مزود الخدمة موجودا بموطنو األصمي

.  المتعمق بالتبادل االلكتروني لممعطيات القانونية، عمى ىذا الشرط53-05القانون رقم 
إال أنيما منحا شيادات المصادقة االلكترونية المسممة من مزود خدمات المصادقة 

االلكترونية الموجود ببمد أجنبي نفس القيمة القانونية لشيادات المصادقة المسممة من 
مقدم خدمات المصادقة الموجود مقره بالمغرب أو بتونس شريطة أن يكون معترفا 

بالشيادة في إطار اتفاق متعدد األطراف يعتبر المغرب أو تونس طرفا فيو أو باتفاق 
ثنائي يتعمق باالعتراف المتبادل بين المغرب وبمد إقامة مقدم الخدمات ونشير إلى أنو 

يشترط أال يكون ذلك االتفاق مخالفا لمنظام العام أو اآلداب العامة حسب القانون 
. التونسي

 حول ما إذا كانت شيادة المصادقة التي 201ويتساءل بعض الفقو الفرنسي
منحيا مقدم خدمات المصادقة غير فرنسي وال ينتمي إلى إحدى دول أعضاء 

المجموعة األوربية ليا نفس قيمة الشيادة التي يمنحيا مقدم خدمات فرنسي أو ينتمي 
؟ يذىب بعض الفقياء إلى أنو وحتى تكتسي الشيادة الممنوحة ةإلى المجموعة األوروبي

: لمقدمي خدمات ال ينتمون إلى دول المجموعة األوربية نفس القيمة القانونية

                                                 
200

. 135، مرجع سابق، ص "مقدمة في التجارة االلكترونية: "عبد الفتاح بيومي حجازي-  
201

  - Lionel Bochurberg : « Internet commerce électronique », op. cit, p. 145. 
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أن تكون تمك الشيادة متوفرة عمى الشروط التي نص عمييا المشرع  -
 .الفرنسي

 .     أن تكون ىناك اتفاقية ثنائية أو متعددة األطراف وتعد فرنسا طرفا فييا -

ومن الشروط األخرى التي يجب أن تتوافر بالجية المختصة بإصدار شيادات 
التصديق االلكترونية، شروط يمكننا القول بأنيا شروط فنية، كأن يكون الشخص 
الطبيعي أو الممثل لمشخص المعنوي ذا كفاءة مينية في ممارسة نشاط إصدار 

، كأن يكون ميندس تقنيات حديثة أو من مبرمجي الحواسب 202شيادات التصديق
االلكترونية، أو أن تكون لديو خبرة مينية بمجال عممو، وىذا الشرط ىو أحد المتطمبات 

األساسية التي حددىا التوجيو األوروبي لمجية المختصة بإصدار شيادات 
.    203التصديق

 من قانون المبادالت والتجارة 11 قد ورد في الفصل 204كما أن القانون التونسي
االلكترونية، مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في مزود خدمات المصادقة 

االلكترونية سواء أكان شخصا طبيعيا أم ممثبل قانونيا لمشخص المعنوي وتتجمى ىذه 
: الشروط في

أن يكون من ذوي الجنسية التونسية؛ - 1

أن يكون حاصبل عمى األقل عمى شيادة األستاذية أو ما يعادليا؛ - 2

أن يكون مقيما بالببلد التونسية؛ - 3
                                                 

202
  - Sedallian (M) : « commerce électronique : les reformes Européennes »,p. 8. 

         http://www.europa.eu.in/comm/dg/f1/Media/elecomm/index.htm.   
203

  - Brunc (B) : « nature et impact juridiques de la certification dans le commerce 

électronique sur Internet, 2001, p. 2. 

         http://www.lex.electrinica.org.  
204

. 448، مرجع سابق، ص "النظام القانوني لمتوقيع االلكتروني: "عبد الفتاح بيومي حجازي-  

http://www.europa.eu.in/comm/dg/f1/Media/elecomm/index.htm
http://www.lex.electrinica.org/
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أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسة ونفي السوابق العدلية؛ - 4

.  أال يتعاطى نشاطا مينيا آخر- 5

انخضاياث يقذو خذيت انًظادقت االنكخشَٔٛت :  ثاَٛا

اختمفت االلتزامات المتعمقة بمقدم خدمات المصادقة االلكترونية الختبلف 
التشريعات، إال أنو مع ذلك تبقى التزامات من المفروض اإلجماع عمييا بين جميع 

القوانين التي تعتمد ىذا النظام، فالتأكد من صحة البيانات المدونة في شيادة التصديق 
لكن كيف . االلكترونية تتم بالتأكد من ىوية الموقع وصحة توقيعو وسمطاتو في التوقيع

يمكن ليذه الجية أن تضمن صحة البيانات المدلى بيا من قبل صاحب الشأن مع أن 
ىذه الجية ال يحق ليا إيراد أي تحفظ عمى صحة البيانات الواردة في الشيادة 

االلكترونية الميم إذا ثبت تزوير تمك البيانات من قبل صاحبيا أو انتياء سريانيا توجب 
.   تحت طائمة المساءلة205عمييا آنذاك االمتناع عن إصدار تمك الشيادة

فااللتزام األضمن لمحماية ىو أن يعمل مقدم الخدمة عمى إخبار الشخص الذي 
يطمب تسميمو شيادة الكترونية كتابة عن كيفيات وشروط استعمال الشيادة وعن كيفية 

والمعروف أن مشكمة االختصاص القضائي من . المنازعة وطرق تسوية الخبلفات
المشكبلت الجسيمة في نطاق المعامبلت االلكترونية ألن ىذه المعامبلت عابرة لمحدود 
وأن أطرافيا ال يوجدان في بمد واحد وبالتالي تثار مسألة القانون الواجب التطبيق وأيضا 

. 206المحكمة المختصة

                                                 
205

  - Séverine Mas- Foveau et Malika Benchour- Verstrepen : « le commerce 

électronique toute confiance », op. cit, p. 98-99. 
206

، "الحماية القانونية لعقود التجارة االلكترونية عمى ضوء التشريع المغربي والقانون المقارن: "إدريس النوازلي-  
- 2009مراكش، السنة الجامعية - بحث لنيل دبموم الماستر في قانون األعمال، جامعة القاضي عياض

2010   .
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وليذا فإن المشرع المغربي عندما ألزم مزود خدمة المصادقة بيذا الشرط 
بخصوص المنازعات التي قد تنشأ معو والتي يوجد مقرىا االجتماعي خارج المغرب 
ومعرفة الطرف اآلخر بيا الذي ىو طالب الشيادة االلكترونية يكون قد أوجد حبل 

. لجانب ىام من المشكبلت التي قد تترتب عمى المعامبلت االلكترونية

كما ألزم المشرع المغربي مقدم خدمات المصادقة االلكترونية بإخبار أصحاب 
الشيادات المؤمنة قبل انتياء صبلحيتيا حينيا بشيرين وذلك إما إلى تجديدىا أو 

ونعتبره وقتا كافيا ألن إلغاء الشيادة قد يضر بالمتعاممين بيا ما لم يتم . 207إلغائيا
إببلغيم بمدة معقولة قبل ىذا اإللغاء وال فرق في الكيفية التي يتم بيا اإلببلغ 

. واألصوب أن يتم أيضا الكترونيا

إن إلغاء الشيادة االلكترونية يتم عبر حاالت حددىا المشرع المغربي في المادة 
 إذا كانت تمك الشيادة تم تسميميا بناء عمى معمومات مغموطة 53-05 من قانون 21

أو مزورة فالمغموطة ىي معمومات صحيحة إال أنيا تخص شخصا آخر، أما المزورة 
. فيي معمومات غير حقيقية قدميا أحد األطراف

كما يتم إلغاء الشيادة االلكترونية بناء عمى أن المعمومات الواردة فييا لم تعد 
مطابقة لمواقع وىي مسألة لم يوضحيا المشرع المغربي ورغم ىذا وتفاديا لكل تغميط 

يتعين عمى طالب الشيادة أنو كمما طرأ تغيير عمى المعمومات المدلى بيا إعبلم مزود 
عبلم الطرف اآلخر أو إلغاؤىا . 208الخدمة الذي عميو إما تعديميا وا 

إن المعطيات المتعمقة بإنشاء التوقيع االلكتروني يجب أن تكون سرية فإذا ثبت 
الختراقيا بفك تشفيرىا أو تزويرىا أو تقميدىا، يعني ذلك أن ىذه المعطيات تم اختراق 

                                                 
207

. 53-05 من قانون 23المادة -  
208

. 100، ص 2006، مطبعة أميمة، الطبعة األولى، "عقود االستيبلك: "عبد الحميد أخريف-  
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سريتيا مما يرتب التزاما عمى مزود خدمة المصادقة االلكترونية الذي عميو أن يسارع 
بإلغاء تمك الشيادة االلكترونية ولقد عاقب المشرع المغربي جنائيا عمى عممية إفشاء 

من نفس القانون ويرفع ىذا االلتزام إذا كان األمر يتعمق  (30المادة )األسرار بمقتضى 
ببيانات يجب تبميغيا عمى السمطة القضائية أو السمطة اإلدارية أو أعوان السمطة 

. الوطنية

وفي المقابل تقع أيضا عمى طالب الشيادة االلكترونية التزامات لتحقيق التوازن 
: 209اتجاه مقدمي خدمات المصادقة االلكترونية نمخصيا فيما يمي

التزام صاحب الشيادة االلكترونية بسرية البيانات والمعطيات المتعمقة  -
. بالتوقيع االلكتروني واعتبار كل تصرف صادر عنو إلى أن يثبت عكسو

إببلغ مقدم خدمات المصادقة االلكترونية عن أي تغيير لممعمومات التي  -
تضمنتيا الشيادة منعا لؤلضرار بالغير الذي تعمقت حقوقيم ومصالحيم 

 .210بتمك الشيادة

كما يحق لطالب الشيادة إلغاء الشيادة االلكترونية عندما يثار إشكال حول  -
بقاء سرية المعطيات المتعمقة بإنشاء التوقيع كحالة أولى وفي حالة ثانية 

وفي غير ىاتين . التي تنعدم فييا مطابقة المعمومات المضمنة في الشيادة
الحالتين فإن كل طمب خارج عنيا واعترض عمييا الغير البد من 

 .استصدار حكم قضائي يوقف اإللغاء طبقا لمقواعد العامة

 . 211عدم استعمال الشيادة االلكترونية المنتيية صبلحيتيا أو الممغاة -

                                                 
209

، ص 2008، مطبعة الوراقة الوطنية، الطبعة األولى، "التبادل االلكتروني لممعطيات القانونية: "العربي جنان-  
70 -71 .

210
يتعين عمى صاحب الشيادة االلكترونية القيام في أقرب اآلجال بتبميغ مقدم : "53-05 من قانون 26المادة -  

". خدمات المصادقة كل تغيير يطرأ عمى المعمومات التي تتضمنيا الشيادة



 107 

نشر مستخرج من قرار االعتماد في الجريدة الرسمية ومسك سجل بأسماء  -
 .مقدمي خدمات المصادقة االلكترونية

التأكد من احترام مقدمي خدمات المصادقة االلكترونية الذين يسممون  -
 .شيادات المصادقة االلكترونية مؤمنة اللتزاماتيم المنصوص عمييا قانونيا

التحقق تمقائيا أو بطمب من أي شخص ييمو األمر من مطابقة نشاط مقدم  -
خدمات المصادقة االلكترونية الذي يسمم شيادات الكترونية مؤمنة ألحكام 
ىذا القانون أو النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقو ولو أن يستعين بخبراء 

 .إلنجاز مياميا المتعمقة بالمراقبة

كما أنو إذا عاينت ىذه السمطة الوطنية بناء عمى تقرير أعوانيا أو خبرائيا  -
أن مقدم خدمات المصادقة االلكترونية الذي يسمم شيادات مؤمنة لم يعد 

-05 من قانون 21متوفرا عمى أحد الشروط المنصوص عمييا في المادة 
 أو أن نشاطو غير مطابق ألحكام القانون المذكور المشار إليو سمفا أو 53

لؤلنظمة المتخذة لتطبيقو تطمب منو التقيد بالشروط أو األحكام المذكورة 
وفي حالة عدم تقيد مقدمي الخدمة بالشروط . داخل األجل الذي تحدده

المذكورة بعد انصرام األجل الذي قدره شيرين قامت السمطة الوطنية بسحب 
االعتماد المسمم ويشطب عمى مقدم الخدمة من سجل مقدمي الخدمات 
 .المعتمدين وينشر مستخرج من قرار سحب االعتماد بالجريدة الرسمية

وأخيرا إذا كان من نشاط المخالف أن يمس متطمبات الدفاع الوطني أو أمن 
الدولة الداخمي أو الخارجي فإن السمطة الوطنية تؤىل التخاذ جميع التدابير التحفظية 

                                                                                                                                               
211

يجب عمى صاحب الشيادة، في حالة شك يتعمق باإلبقاء عمى سرية : "05-53 من قانون 27المادة -  
المعطيات المتعمقة بإنشاء التوقيع أو انعدام مطابقة المعمومات المضمنة في الشيادة لمواقع، إن يطمب إلغائيا 

".    من ىذا القانون21في الحال ألحكام المادة 
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الضرورية لوضع حد لمنشاط المذكور دون اإلخبلل بالمتابعات الجنائية التي تترتب 
.  عمييا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: انفسع انثاَي

 انحجيت انماَىَيت نهتىليع االنكتسوَي انسلًي

يرتبط مضمون المحرر الورقي بالدعامة التي يثبت عمييا، وىي عادة ما تكون 
عمى شكل ورق، حيث ال تتوافر مصداقية المحرر إال ببقاء ىذا المضمون عمى 

الدعامة الورقية األساسية، إال أن األمر يختمف فيما يتعمق بالمحرر االلكتروني، فيذا 
. األخير لكي تكون لو مصداقية يجب أن يتوفر عمى توقيع يثبتو

فالتحول من التوقيع التقميدي المعروف إلى توقيع في شكل رقمي يمثل تطورا 
مذىبل وتحديا قانونيا ال يمكن إنكاره، األمر الذي جعل التقنين يعممون عمى أن يقدموا 

لرجال القانون وسائل فنية تحقق األمن وتضمن الدقة في تعيين من صدر عنو 
التصرف والوثوق فيما يتم بواسطتو تصرفات، فالتوقيع االلكتروني لكي يكون دليبل 

لئلثبات، يجب أن يحدد ىوية الشخص ويعبر عن قبولو بااللتزامات الواردة في 
المحرر، فبل قيمة لدليل اإلثبات إذا لم يكن موقعا من أطرافو، وبالتالي يصبح دليبل 
قائما إلى حين تقديم دليل آخر بخبلف ذلك، وبيذا رصدت التشريعات التي نظمت 
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اإلثبات االلكتروني لمتوقيع االلكتروني بعدا قانونيا يعادل بقوتو الثبوتية الحجية المقررة 
وما يترتب عن ىذه الحجية القانونية من آثار تثبت  (المبحث األول)لمتوقيع التقميدي 

(. المبحث الثاني)القوة لموثوق بالتوقيع االلكتروني 

 

 

 

 

االػخشاف انقإََٙ بانخٕقٛغ االنكخشَٔٙ انشقًٙ : انًبذث األٔل

أصبح االعتراف بعالم المعموميات مؤكدا، والشك في إتمام التصرفات التي تتم 
من خبلل شبكة االنترنت، والذي جاء بإصدار العديد من الدول لتشريعات المعامبلت 

االلكترونية والتي ساوت بينيا وبين التصرفات التي تتم تقميديا من خبلل الدعائم 
الورقية المكتوبة من حيث القيمة القانونية، فيذا العصر يعتمد األسموب المرئي 

والمسموع المنقول عبر شبكة االنترنت من خبلل شاشات الحاسوب وليس األسموب 
. التقميدي

ولمواكبة التطورات السابقة فيما يخص إبرام ىذه التصرفات عبر شبكة 
االنترنت، فقد ثم البحث عن بديل لمتوقيع التقميدي يكون قادرا عمى التناسب وىذه 

التصرفات االلكترونية والذي نتج عنو التوقيع االلكتروني واالعترف بو بشكل قانوني 
. لكي يكون متداوال بين الناس
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فمنح الحجية لمتوقيع االلكتروني مرتبط ارتباطا وثيقا بدرجة اآلمان التي يفوز 
بيا التوقيع االلكتروني في المعامبلت بين ذوي الشأن، وبالتالي يرقى لمدرجة التي 

. 212يمكن معيا لمقانون أن يضفي عميو الثقة والحجية القانونية

ىذا ما دفع بمختمف التشريعات إلى منح الحجية لمتوقيع االلكتروني، سواء عمى 
(. مطمب ثاني)، أو عمى المستوى الوطني (مطمب أول)المستوى الدولي 

 

 

 

الهناو التقانتني اليولي  : المطلب األول

يتسم القانون الدولي بتعدد قواعده بين تمك التي تتسم بطابع توجييي لمدول 
بقصد إيجاد حد أدنى من القواعد الموحدة خاصة بالنسبة لممواضيع التي تتسم بكونية 

المجوء إلييا كما ىو الحال بالنسبة لمتجارة االلكترونية وخاصة التوقيع االلكتروني، 
فقرة )والتوجيو األوربي  (فقرة أولى)ويتجمى ىذا خاصة في قانون األونسترال النموذجي 

 (.ثانية

" األَٔسخشال" قإٌَ: انفقشة األٔنٗ

النموذجي الصادر عن األمم المتحدة عمى مبدأ ىام " األونسترال"نص قانون 
وىو حجية التوقيع االلكتروني في إثبات المعامبلت، شرط أن تتوافر بو شروط محددة 
منيا ارتباط التوقيع بشخص موقعو ومن ثم يميز ىذا الموقع دون غيره عن اآلخرين، 

                                                 
212

. 120، مرجع سابق، ص "التوقيع االلكتروني: "ثروت عبد الحميد-  
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شرط أن تكون منظومة التوقيع تحت سيطرة الموقع دون أي شخص آخر، كذلك يمكن 
. اكتشاف أي تغيير في التوقيع االلكتروني

" األونسترال"ففي ىذا الصدد ورد في البند األول من المادة السادسة من قانون 
حينما يشترط وجود توقيع : " بأنو2001النموذجي الخاص بالتوقيعات االلكترونية لسنة 

من شخص، يعد ذلك االشتراط ضروريا بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا استخدم توقيع 
الكتروني يعول عميو بالقدر المناسب لمغرض الذي أنشئت أو أبمغت من أجمو رسالة 

كما أقام البند ". البيانات مع مراعاة كل الظروف، بما في ذلك أي اتفاق ذي صمة
الثالث من ذات المادة افتراض مؤداه أن التوقيع االلكتروني يصبح موثوقا بو، ومن ثم 

يمكن التعويل عميو متى كانت األداة التي استخدمت في إنشائو تخص الموقع دون 
غيره، وكانت لحظة إجراء التوقيع تحت سيطرتو، وكان باإلمكان كذلك اكتشاف أي 

. 213تحريف يطرأ عمى التوقيع االلكتروني بعد صدوره

 من القانون النموذجي لمتجارة االلكترونية عمى االعتراف 7وقد نصت المادة 
. 214بالتوقيع االلكتروني بشرط أن يكون التوقيع داال عمى ىوية الشخص الموقع

النموذجي بين نوعين من التوقيع االلكتروني، " األونيسترال"ولقد فرق قانون 
فيناك التوقيع االلكتروني العادي والذي جاء النص عميو في معظم القوانين وىو 

البيانات االلكترونية التي تتخذ ىيئة حروف أو رموز أو أرقام أو إشارات وغيرىا، والتي 

                                                 
213

 - « Lorsque la loi exige la signature d’une certaine personne, cette exigence  est 

satisfaite dans le cas d’un message de données s’il est fait usage d’une signature 
électronique dont la fiabilité est suffisante au regard de l’objet pour lequel le  
message de données a été créé ou communiqué, compte tenu de toutes les  
circonstances, y compris toute convention en la matière ». 

214  -« Lorsque la loi exige la signature d’une certaine personne, cette exigence est 

satisfaite dans le cas d’un message de données : 

       a) Si une méthode est utilisée pour identifier la personne en question et pour 

indiquer qu’elle approuve l’information contenue dans le message de donnée » 
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تستخدم لمتوقيع عمى رسالة بيانات عادية بغرض تحديد ىوية صاحبيا والداللة عمى 
شخصيتو والتزامو بمضمون ما قام بالتوقيع عميو، وىذا النوع من التوقيع تقتصر 

وظيفتو فقط عمى ما يقوم بو التوقيع التقميدي من وظائف، إضافة إلى أن درجة اآلمان 
التي يتمتع بيا ليست بالدرجة العالية مما يجعل حجيتو باإلثبات ال ترقى إلى درجة 
اليقين التام، والذي يؤدي إلى إخضاعو لمسمطة التقديرية لمقاضي لتحديد مدى درجة 
اآلمان المستخدمة في ىذا النوع من التوقيعات، ومدى تحقيقو لوظائف التوقيع والتي 
يكون لمخبير الفني المكمف من قبل المحكمة دور في ذلك، والذي إما أن يجعمو ذا 

حجية كاممة باإلثبات أو االستعانة بو كمبدإ ثبوت بالكتابة، وقد حرص القانون 
. 215النموذجي عمى إضفاء الحجية عمى ىذا النوع من التوقيع

يمكن القول بأن الغاية من ىذه المادة ىي إنشاء آلية يمكن من خبلليا جعل 
التوقيعات االلكترونية التي تستوفي المعايير الموضوعية لمموثوقية التقنية، تتمتع مسبقا 

باالعتراف القانوني، حتى قبل استعماليا فعميا، وتحظى بقيمة قانونية تجعميا ترتب 
. نفس األثر القانوني الذي يترتب عمى استخدام التوقيع الخطي

أما النوع الثاني من التوقيع االلكتروني فيو التوقيع المعزز أو المحمي، والذي 
يتخذ ىيئة بيان في شكل الكتروني متصل برسالة بيانات ويجب أن يحقق وظائف 

ومزايا تزيد عمى التوقيع االلكتروني العادي، إضافة لتحقيقو ىوية الشخص القائم بو 
وتحديد شخصيتو والتزامو بمضمون المحرر الموقع عميو، فإنو يجب أن يحقق ربطا 

بين الموقع والتوقيع والسماح لو بالسيطرة عمى التوقيع بحيث يصعب تعديل ىذا التوقيع 

                                                 
215

، رسالة النيل شيادة الماستر، وحدة ماستر "العقد االلكتروني وحجيتو في اإلثبات المدني: "عبد الرفيق أورام-  
القانون المدني واألعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، طنجة، 

.   79، ص 2008- 2007
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بعد إجرائو وعدم إمكانية إنتاج نفس التوقيع من شخص آخر، والذي يمكن من اكتشاف 
. 216أي تعديل أو تحريف في مضمون المحرر أو التوقيع

انخٕجّٛ األٔسبٙ : انفقشة انثاَٛت

لقد نظم التوجيو األوربي بعض الجوانب القانونية لمتوقيع االلكتروني، مستيدفا 
التنسيق بين تشريعات الدول األعضاء في االتحاد األوربي، ألن وضع نظام مشترك 

حول شروط التوقيع االلكتروني ومعايير االعتراف بآثارىا القانونية سوف يساىم بشكل 
. واسع في تدليل العقبات التي قد تعترض استخدام ىذه اآللية داخل األسواق األوربية

ويساعد التوجيو األوربي في خمق إطار قانوني متناسق داخل المجموعة 
األوربية، ىذا التناسق من شأنو تدعيم الثقة في وسائل االتصال الحديثة التي تساعد 

. في استخدام آمن ليذه الوسائل في إنجاز المعامبلت

ويقر التوجيو األوربي باإلنفاقات المتعمقة باإلثبات والتي بموجبيا يتفق أطرافيا 
. 217عمى شروط قبول التوقيع االلكتروني في اإلثبات

ويسعى االتحاد األوربي من خبللو التوجيو المذكور إلى إقامة التكافؤ بين 
التوقيع االلكتروني وبين التوقيع التقميدي من حيث الحجية، وقد حدد التوجيو نطاق 

التكافؤ بخصوص التوقيع المعزز الذي يتم إصداره عن طريق آليات حمائية وتأمينية، 
الخاص  (93/99)إذ في الفقرة األولى من المادة الخامسة من التوجيو األوربي رقم 

بالتجارة االلكترونية والتوقيع االلكتروني تمزم الدول األعضاء بأن تعمل عمى أن يكون 
التوقيع االلكتروني المتقدم أو المعزز بالمستند إلى شيادة توثيق والذي يتم إصداره من 

: خبلل تقنيات تضمن لو الثقة واآلمان

                                                 
216

. 188- 185، مرجع سابق، ص "تحديث قانون اإلثبات: "محمد محمد أوزيد-  
217

. 340، مرجع سابق، ص " دراسة مقارنة–التعاقد عبر االنترنت وآثاره : "طارق عبد الرحمن ناجي كميل-  
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تتوافر فيو المتطمبات القانونية لمتوقيع بالنسبة لممعطيات االلكترونية، بنفس - 1
. الطريقة التي يوفرىا التوقيع الكتابي المكتمل الشروط بالنسبة لممحرر الكتابي

يكون مقبوال كدليل إثبات كامل أمام القضاء حيث يمنح الحجية المقررة - 2
. لمتوقيع الخطي

يتضح من خبلل ىذه المادة أن التوجيو األوربي أراد من الدول األعضاء العمل 
عفاء التوقيع االلكتروني  عمى إلغاء أي تمييز بين ىذا التوقيع والتوقيع التقميدي، وا 

.  المتقدم الحجية الكاممة في اإلثبات أمام القضاء مثل التوقيع التقميدي

أما التوقيع غير المعزز، فإن التوجيو األوربي ال يفرض عمى الدول األعضاء 
إال االلتزام بعدم إنكاره كوسيمة إثبات لمجرد كونو في شكل الكتروني أو أنو يرفق 

بشيادة تؤكد صحتو عن طريق استخدام أدوات تأمين التوقيع، وىذا ما جاءت بو الفقرة 
الثانية في المادة الخامسة من التوجيو توجو الدول األعضاء إلى عدم إىدار قيمة 

ن لم  التوقيع االلكتروني في اإلثبات واالعتداد بو كدليل ومنحو الحجية المناسبة حتى وا 
. 218يكن مستوفيا لشروط التوقيع االلكتروني المعزز أو المتقدم

وىذا يعني أي االعتراف بحجية التوقيع االلكتروني في ىذه الحالة ال يتساوى 
مع االعتراف القانوني المقرر لمتوقيع االلكتروني المتقدم، بحيث يجب عمى من يتمسك 
بالتوقيع االلكتروني الذي ال يتوافر فيو المتطمبات القانونية أن يقيم الدليل أمام المحكمة 

صدار التوقيع االلكتروني . عمى جدارة التقنية المستخدمة في إنشاء وا 

                                                 
218

، رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا المعقمة، شعبة القانون الخاص، وحدة "التوقيع االلكتروني: "عمر ىبطي-  
قانون األعمال، كمية الحسن الثاني، عين الشق، كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار 

.  49، ص 2007- 2006البيضاء، 
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وفي إطار إعطاء مصداقية لمتوقيع االلكتروني، أصدرت أجيزة االتحاد األوربي 
، 2003 يوليو 14تعميمات بشأن التوحيد الغيابي األوربي لمتوقيعات االلكترونية بتاريخ 

إذ بواسطة ىذه التعميمات أنشئت لجنة التوقيع االلكتروني التي من مياميا وضع 
 .تفاسير وتوصيات بشأن التوحيد القياسي لخدمات التوقيع االلكتروني

 

األننمي التقانتنقي التوهقي  : المطلب الثاني

أفرزت التكنولوجيا الحديثة المرتبطة باالتصاالت ثورة في المفاىيم القانونية 
التقميدية السيما ما يتعمق باإلثبات، مما أدى بأغمب التشريعات الداخمية إلى مبلءمة 
قواعدىا المتعمقة باإلثبات مع مستجدات وواقع التجارة االلكترونية قصد إزالة العقبات 

والعراقيل التي تقف أماميا بسبب عدم استيعاب القواعد التقميدية آلليات ووسائل عمميا، 
فقد أدى التطور التكنولوجي خاصة في مجال التجارة االلكترونية، إلى اعتراف جل 

التشريعات بالتوقيع االلكتروني، أدى العتبار حجية ىذا األخير مساوية لمتوقيع 
. التقميدي

ىذا ما سوف نتطرق لو من خبلل الحديث عن االعتراف الذي أدلت بو كل من 
 (.فقرة ثانية)والمصري والتونسي  (فقرة أولى)الفرنسي والمغربي : التشريعات

انخششٚغ  انًغشبٙ ٔانفشَسٙ : انفقشة األٔنٗ

قإٌَ االنخضاياث ٔانؼقٕد ٔقإٌَ :  انخششٚغ انًغشبٙ: أٔال

 53-05سقى 

تبنى المشرع المغربي التوجو الذي اعتمدتو لجنة األمم المتحدة بأخذه لمبدإ 
المقاربة الوظيفية لبلعتراف بمعادلة التوقيع االلكتروني لمتوقيع التقميدي، غير أن ذلك 
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يبقى متوقفا بطبيعة الحال عمى تعزيز الثقة والطمأنينة لدى المتعاممين بالسندات 
إال أنو قد تبنى باألساس جل المقتضيات . االلكترونية الموثقة بالتوقيع االلكتروني

الجوىرية عن القانون المدني الفرنسي بعد تعديمو وتتميمو في مجال التبادل االلكتروني 
.  219لممعطيات القانونية

ع بين .ل.، الفرع الثاني من ق1-418ولقد سوى المشرع المغربي في الفصل 
التوقيع االلكتروني والتوقيع التقميدي بطريقة غير مباشرة، ذلك عن طريق اإلثبات 

تتمتع الوثيقة المحررة عمى دعامة الكترونية بنفس قوة اإلثبات : "بالكتابة حيث جاء فيو
". التي تتمتع بيا الوثيقة المحررة عمى الورق

يستفاد من ىذا الفصل أن الوثيقة المحررة الكترونيا والتي تتضمن توقيعا 
الكترونيا ليا نفس حجية الوثيقة المحررة عمى الورق التي تتضمن توقيعا يدويا، ومنو 

. فإن التوقيع االلكتروني لو نفس حجية التوقيع التقميدي

ع، حيث .ل. من ق417-1إال أن المشرع المغربي في الفقرة الثانية من الفصل 
تقبل الوثيقة المحررة بشكل الكتروني اإلثبات، شأنيا في ذلك شأن الوثيقة : "جاء فييا

المحررة عمى الورق، شريطة أن يكون باإلمكان التعرف، بصفة قانونية، عمى الشخص 
". الذي صدرت عنو وان تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنيا ضمان تماميتيا

 تقابميا شروط 1-417فالشروط التي جاءت في الفقرة الثانية من الفصل 
، 53-05 من قانون 6خاصة بالتوقيع االلكتروني المؤمن أو المعزز وذلك في المادة 

: والتي جاء فييا

: يجب أن تتوفر في التوقيع االلكتروني المؤمن الشروط اآلتية

                                                 
219

، مطبعة األمنية، الطبعة األولى، "تأمبلت حول قانون التبادل االلكتروني لممعطيات القانونية: "أحمد أدريوش-  
. 18، ص 2009
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. أن يكون خاصا بموقعو -

 .أن ينشأ عن طريق وسائل يتمكن الموقع من إبقائيا تحت مراقبتو الخاصة -

أن يضمن مع التصرف الذي يتصل بو رابطة بحيث يمكن التعرف عمى  -
 .   أي تغيير الحق في مضمون التصرف

 يؤكد الوثوق في التوقيع االلكتروني المؤمن، ذلك من 3-417كما أن الفصل 
تتمتع كل وثيقة مذيمة بتوقيع الكتروني مؤمن : "خبلل الفقرة الثالثة منو حيث جاء فييا

والمختومة زمنيا بنفس قوة اإلثبات التي تتمتع بيا الوثيقة المصادق عمى صحة توقيعيا 
". والمذيمة بتاريخ ثابت

 من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية 53-05إن المشرع المغربي جاء بقانون 
الحاصمة، وخاصة في مجال التجارة االلكترونية، التي تعتمد عمى التوقيع االلكتروني، 
فقد ساوى المشرع المغربي بين التوقيع االلكتروني والتوقيع التقميدي، شريطة أن يتوفر 

.  220(53-05 من قانون 6المادة )األول عمى شروط خاصة 

انقإٌَ انفشَسٙ : ثاَٛا

 المتعمق بتطوير 2000 مارس 13 الصادر في 230/2000أدخل قانون رقم 
قانون اإلثبات لتكنولوجيا المعمومات والتوقيع االلكتروني، تعديبل عمى التقنين المدني 

 من القانون المدني، حيث جاء في 1316الفرنسي، شمل ىذا التعديل باألساس المادة 
: فقرتيا األولى تعديبل كاآلتي

الوثيقة االلكترونية ليا نفس الحجية التي تتوفر عمييا الوثيقة الخطية بشرط أن "
...". تكون ليا القدرة عمى تحديد الشخص الصادرة عنو

                                                 
220

  - Mohamed Ei Maârouf : « la signature électronique vaut preuve juridique mais 

les certificateurs manquent a l’appel, la vie économie,n° 33, 9 avril 2010.   
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التوقيع ضروري : "من القانون المدني الفرنسي عمى أن (1316/4)تنص المادة 
إلتمام العقد القانوني، ولتحديد ىوية من وضعو، كما يكشف عن رضا األطراف 

، حينما يكون التوقيع الكتروني فإنو يكمن في استخدام ...بااللتزامات الناشئة عن العقد
...". طريقة جاىزة لتحديد اليوية بما يضمن ارتباطو بالعقد الذي وضع عميو التوقيع

 فقد أدخل عمييا المشرع الفرنسي تغييرا وخاصة في عبارة 1326أما المادة 
، وذلك يمغي كل تفرقة بين التوقيع "التوقيع بواسطة الشخص"لتصبح " التوقيع بخط اليد"

الخطي والتوقيع االلكتروني، فاإلمضاء ىو الذي يمكن إصداره بخط اليد لكن التوقيع 
االلكتروني بواسطة الشخص، بحيث يشمل التوقيع الخطي والتوقيع االلكتروني بكافة 

أشكالو، وىذا يعني أن التوقيع االلكتروني لو نفس اآلثار القانونية المترتبة عمى 
. 221اإلمضاء الخطي دون تمييز بينيا من حيث اآلثار القانونية

، 230/2000يظير من خبلل استعراض التعديبلت التي جاء بيا القانون رقم 
أن المشرع الفرنسي قد استجاب لمتوجييات األوربية الداعية إلى تطوير التشريعات 

فالمشرع الفرنسي وضع . الوطنية لمدول األعضاء لتنسجم مع قواعد ىذه التوجييات
ألول مرة تعريفا لمتوقيع يجعمو مستوعبا لكل ما يستجد من طرق التطور التكنولوجي 

.   222في المستقبل

يبلحظ أن ىذا القانون جاء لتنظيم التوقيع االلكتروني من الناحية التقنية، 
وتحديد الشروط الواجب توافرىا حتى يمكن لمتوقيع أن يستفيد من قرينة الموثوقية 

. وبغرض االعتراف بحجيتو

انقإٌَ انًظش٘  ٔانقإٌَ انخَٕسٙ : انفقشة انثاَٛت

                                                 
221

. 50، مرجع سابق، ص "استعمال الوسائل االلكترونية في المعامبلت التجارية: "أحمد البختي-  
222

  - J. Huet : « vers une consécration de la preuve et la signature électronique », 

Dalloz, 2000, p. 55.  
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انقإٌَ انًظش٘ : أٔال

 حتى يمنح التوقيع 4اشترط قانون التوقيع االلكتروني المصري في المادة 
: االلكتروني الحجية في اإلثبات، أن تتوافر عدة شروط وىي

. أن يرتبط التوقيع بالموقع وحده دون غيره- 1

. أن يسيطر الموقع وحده دون غيره عمى الوسيط االلكتروني- 2

إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر االلكتروني أو التوقيع - 3
. االلكتروني

من القانون التوقيع االلكتروني، أن  (3المادة )وقد أقر المشرع المصري في 
التوقيع االلكتروني يتمتع بذات الحجية المقررة لمتوقيع في مفيوم قانون اإلثبات في 
المواد المدنية والتجارية متى تم طبقا لؤلوضاع وبالشروط المنصوص عمييا في ىذا 

. القانون والئحتو التنفيذية

ويبلحظ عمى ىذا النص أن المشرع المصري أسبغ حجية مطمقة عمى التوقيع 
. االلكتروني في المعامبلت المدنية والتجارية وكذلك المعامبلت اإلدارية

إال أن المشرع المصري تحفظ بالنسبة لحجية ىذا التوقيع، بأنو البد وأن يستوفي 
كذلك الشروط الفنية والتقنية، والتي غالبا ما تدور حول شكل التوقيع أو صورتو وكيفية 

.  223إتمامو، وكذلك تشفير ىذا التوقيع والوسائل األخرى لتأمينو

يبلحظ أن المشرع المصري أضفى حجية اإلثبات القانونية عمى التوقيع 
االلكتروني لتكون لو نفس حجية التوقيع التقميدي، إذ وسع من نطاق تطبيق التوقيع 

                                                 
223

.  202، ص 2008، مرجع سابق، "حجية البريد االلكتروني في اإلثبات: "خالد ممدوح إبراىيم-  
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االلكتروني ليشمل جميع المعامبلت التي يجوز إتماميا الكترونيا، بشرط أن تكون 
.  موقعة الكترونيا وفقا لمشروط والضوابط التي وضعيا المشرع بيذا الخصوص

انقإٌَ انخَٕسٙ : ثاَٛا

ع بين اإلمضاء االلكتروني .ل. من ق453ساوى المشرع التونسي في الفصل 
يتمثل اإلمضاء اليدوي في وضع أمر أو عبلمة : "واإلمضاء اليدوي في الحجية بقولو

خاصة بخط اليد العاقد نفسو مدمجة بالكتب المرسوم بيا أو إذا كان الكترونيا في 
 يتضمن صمة اإلمضاء المذكور بالوثيقة االلكترونية 224استعمال منوال موثوق بو

". المرتبطة بو

وقد جاء المشرع التونسي في قانون المبادالت والتجارة االلكتروني التونسي، 
عطائو نفس األثر القانوني لمتوقيع العادي، حيث وردت  باستخدام التوقيع االلكتروني وا 

: من القانون السالف الذكر، إذ تنص عمى أنو (4المادة )إشارة ليذا الموضوع في 
والمعروف أن ". يعتمد قانونا حفظ الوثيقة االلكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية"

الوثيقة مكونة من كتابة وتوقيع، وىذا يعني أن القانون التونسي أعطى نفس اآلثار 
.   225القانونية المترتبة عمى التوقيع العادي لمتوقيع االلكتروني ألغى التمييز ضده

، إذ 4 في فقرتو 1316قد تبنى المشرع التونسي نيج المشرع الفرنسي بالفصل 
جاءت مرنة وقابمة ألن تستوعب كل تطور إعبلمي أو الكتروني دون حصره في 

                                                 
224

مفيوم المنوال الموثوق بو، ويقر عمماء اإلعبلميات ورجال القانون عمى حد السواء، أن ضمان الصمة بين -  
اإلمضاء وصاحبو ال يمكن أن يتحقق من الوجية الواقعية إال بتدخل طرف ثالث سمي بمزود خدمات 

.  المصادقة االلكترونية
225

- 130، ص 2003، 9، مجمة القضاء والتشريع، العدد "القوة الثبوتية لموثيقة االلكترونية: "بديع بن عباس-  
131 .
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صيغة جامدة أو حيز زمني ضيق، وقد اشترط المشرع التونسي أن يكون اإلمضاء 
.  226موثوقا بو حتى يضمن حجيتو

أما بالنسبة لمتشريع األردني فقد ساوى حجية التوقيع االلكتروني بحجية التوقيع 
التقميدي وذلك في المادة األولى من قانون المعامبلت االلكتروني األردني ونص بيا 

يعتبر التوقيع االلكتروني منتجا لآلثار ذاتيا المترتبة عمى التوقيع الخطي : "عمى
بموجب أحكام التشريعات النافذة من حيث إلزامو لؤلطراف وصبلحيتو من حيث 

". اإلثبات

لقد ساوى كل من المشرع التونسي واألردني بين التوقيع االلكتروني والتوقيع 
التقميدي في الحجية شأنيم شأن باقي التشريعات التي أعطت الحجية لمتوقيع 

. االلكتروني

يتضح من عرضنا لمنصوص السابقة أن التشريعات المختمفة أولت اإلثبات 
االلكتروني اىتماما، حيث ساوت التوقيع االلكتروني بالتوقيع التقميدي وأقرت لو حجية 
مساوية لحجية ىذا األخير، لذا لم يعد إحداث التوقيع بواسطة وسيمة الكترونية عقبة 

أمام االعتراف بو وقبولو كعنصر في دليل اإلثبات، فقد أصبح التوقيع االلكتروني بعد 
مساواتو بالتوقيع التقميدي أداة تصمح لتوثيق التصرفات التي تتم بواسطة الوسائط 

، كما أن مساواة التوقيع االلكتروني بالتوقيع التقميدي أنيت سمطة 227االلكترونية
. القاضي التقديرية في األخذ بالتوقيع االلكتروني أو رفضو

غير أن ىذه الحجية المقررة لمتوقيع االلكتروني ليست مطمقة وال تمنح لجميع 
التوقيعات االلكترونية أيا كانت مصداقيتيا ودرجة توثيقيا، فيناك ثقة بالمتطمبات 

                                                 
226

.  62،  مرجع سابق، ص "تطور تقنيات اإلعبلمية وتأثيرىا عمى اإلمضاء: "محمد بمحاج عمر-  
227

. 228، مرجع سابق، ص "أحكام عقود التجارة االلكترونية: "نضال سميم برىم-  
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والشروط التي عمقت التشريعات المختمفة عمييا مساواة التوقيع االلكتروني الرقمي 
بالتوقيع التقميدي من حيث الوظيفة والحجية، عمما بأن ىذه التشريعات تمكن أيا 

 .شخص من أن يثبت حجية التوقيع االلكتروني أو كشفيا بأية وسيمة ممكنة

آثاس االػخشاف بذجٛت انخٕقٛغ انشقًٙ : انًبذث انثاَٙ

أثبت التقدم العممي والتكنولوجي ظيور الوثائق والمعامبلت االلكترونية التي 
تقتضي االعتراف بالتوقيع االلكتروني، حيث أصبحت تكنولوجيا الترميز في الوقت 

الرىن تحظى باعتراف واسع النطاق بوصفيا األداة المناسبة لؤلمان والثقة في 
التوقيع الرقمي والتشفير ويمكن أن تساعد : االتصاالت االلكترونية، وىناك وسيمتان ىما

ىذه األخيرة التوقيع الرقمي عمى إثبات مصدر البيانات والتحقق من مصداقيتيا، ويمكن 
أن يساعد التشفير عمى الحفاظ عمى سرية البيانات واالتصاالت، ويعد وجود آليات 

آمنة موثقة أمرا حاسما لتييئة بيئة الكترونية جديرة بالثقة، حيث تستخدم تقنيات متنوعة 
مثل تقنيات التوقيع الرقمي وغيره من أشكال التوقيعات االلكترونية أو أية أساليب أخرى 
يجري استحداثيا كي تؤدي وظائف التوقيع بخط اليد في بيئة الكترونية، ولذلك يعادل 
التوقيع االلكتروني في وصورتو الرقمية حجية التوقيع التقميدي، السيما إذا كان عمى 

. قدر كفا من الموثوقية

ولبلعتراف بالتوقيع االلكتروني في صورتو الرقمية سنبحث في مدى تحقيق 
، ثم مدى تحقيق (مطمب أول)التوقيع االلكتروني الرقمي لشروط التوقيع التقميدي 
(.    مطمب ثان)التوقيع االلكتروني الرقمي لوظائف التوقيع التقميدي 

 

 

 تتقق اللتوقي االللعوني العومي لتعوو اللتوقي اللتقلقيد  : المطلب األول
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ميزت التشريعات التي نظمت اإلثبات االلكتروني ما بين الحجية المقررة لمتوقيع 
االلكتروني البسيط والحجية المقررة لمتوقيع االلكتروني المتقدم، فيما أقرت التشريعات 

صراحة حجية التوقيع االلكتروني المتقدم مساوية لحجية التوقيع التقميدي، اختمفت فيما 
بينيا عمى الحجية المقررة لمتوقيعات االلكترونية البسيطة، فمثبل لم ينكر التوجيو 

األوربي بشأن التوقيع االلكتروني حجية التوقيع االلكتروني البسيط، شريطة إذا قدم 
صاحبو الدليل عمى صحة منظومة إنشائو، وفيما يمي نذكر المتطمبات والشروط التي 
يجب أن يحققيا التوقيع االلكتروني الرقمي لئلقرار لو بحجية مساوية لحجية التوقيع 

. التقميدي

إَشاء انخٕقٛغ االنكخشَٔٙ انشقًٙ بٕاسطت : انفقشة األٔنٗ

ٔسائم خاطت بانشخض انًٕقغ ٔخاضؼت 

نسٛطشحّ ٔدذِ دٌٔ غٛشِ 

يكون التوقيع االلكتروني متقدما بشرط أن يتم إنشاؤه بواسطة أدوات تكون 
خاصة بالشخص الموقع، وأن تكون خاضعة لسيطرتو وحده دون غيره، من ذلك مفتاح 

التوقيع الرقمي الخاص، ففي حالة إحداث توقيع بيذا المفتاح يجب أن يكون أدواتو 
سواء أكانت منظومة ىذا المفتاح مدونة عمى قاعدة بيانات الحاسوب أم عمى قرص )

لذا يجب عمى . خاصة بالموقع حتى يضمن أن يكون التوقيع متميزا (خاص أو دسكت
صاحبيا المحافظة عمييا وأن يحرص عمى وصوليا إلى الغير، كذلك يجب أن تكون 

، وتتحقق من الناحية الفنية والتقنية 228أداة إحداث منظومة التوقيع تحت سيطرتو
سيطرة الموقع وحده دون غيره عمى الوسيط االلكتروني المستخدم في عممية تثبت 

التوقيع االلكتروني الرقمي عن طريق حيازة الموقع ألداة حفظ المفتاح الشفري الخاص، 
                                                 

228
  - Viven (N) : « la signature électronique », p. 1. 

     http://www.fixalonline.com/signature.électronique.htm.  

http://www.fixalonline.com/signature.�lectronique.htm
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إذ من الضروري أن يكون التوقيع االلكتروني الرقمي محاطا بالسرية في ضوء اآلمان 
. 229، وذلك باستخدام تقنيات التشفير(االنترنت)المفقود عمى الشبكة العالمية المفتوحة 

 والذي كيف قواعد اإلثبات مع 2000-230وقد نص القانون الفرنسي رقم 
 عمى أن التوقيع االلكتروني حتى يكون فعاال 1316تكنولوجيا المعمومات في المادة 

تعني األداة  (بالمعنى الفني)يجب أن يكمن في استخدام وسيمة جاىزة لمتشغيل وىي 
التي يمكن الثقة فييا إلحداث منظومة التوقيع االلكتروني وكشف ىوية صاحب التوقيع 

.  230وضمان سبلمة المحرر االلكتروني

اسحباط انخٕقٛغ االنكخشَٔٙ ببٛاَاث انًذشس : انفقشة انثاَٛت

االنكخشَٔٙ بطشٚقت حكشف بٓا أ٘ حغٛٛش الدق 

ػهٗ بٛاَاث انًذشسة ٔػهٗ انخٕقٛغ راحّ 

يجب عمى التوقيع االلكتروني أن يحقق ىذه الخاصية العتباره توقيعا متقدما، 
فقد يتعرض لمتغيير أثناء عممية نقمو من المرسل إليو، ىذا التغيير قد يكون سببو عطبل 

. في الرسائل الفنية أو تدخل الغير أو من المرسل إليو

إن تحقق سبلمة بيانات المحررة من خبلل وسيمة التوقيع االلكتروني، يتطمب 
في ىذا األخير وظيفة إضافية عمى وظائف التوقيع التقميدي، تتمثل في كشف أي 

تغيير الحق يمس بيانات المحرر االلكتروني أو بيانات إنشائو عقب توقيعو، ويمكن 
، فمن المحظة التي 231كشف التغيير من خبلل منظومة فحص التوقيع االلكتروني

يستقبل المرسل إليو المحرر االلكتروني يجب عميو فحص بيانات إنشاء التوقيع 
                                                 

229
، دار الجامعة الجديدة لمنشر، " دراسة مقارنة–حماية المستيمك في التعاقد االلكتروني : "أسامة أحمد بدر-  

 . 213، ص 2005

230
  - Sedallain (A) : « commerce électronique : les reformes Européennes », p. 5. 

       http://www.europa.eu.int/comm/dg/f1/madia/elecomm/index.htm.   
231

 .68، مرجع سابق، ص -" دراسة مقارنة–الكتابة االلكترونية : "خديجة قبال-  

http://www.europa.eu.int/comm/dg/f1/madia/elecomm/index.htm
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بفضل شيادة )االلكتروني التي سوف تسمح لو بالتيقن من ىوية صاحب التوقيع 
وسبلمة بيانات المحرر االلكتروني وبيانات إنشاء التوقيع  (التصديق االلكتروني

االلكتروني، وتتم عممية فحص منظومة بيانات التوقيع االلكتروني الرقمي بفضل 
المفتاح العام لممرسل الذي يسمح لممرسل إليو بالعثور عمى ممخص المحرر االلكتروني 

الذي يجب أن يكون )، بعد ذلك يقوم المرسل إليو بواسطة برنامجو (القيمة االختبارية)
بإجراء ممخص آخر لممحرر االلكتروني، وأخيرا  (ذات البرنامج الذي استخدمو المرسل

بينيما فإن  (التطابق)يقارن الممخص الناتج مع الممخص المستمم فإذا ثم التوافق 
ويبين الشكل التالي كيفية . المحرر االلكتروني يكون صحيحا ولم يعبث بو أحد

ويبين . لضمان سبلمة الرسالة ونسبتيا إلى مرسميا الحقيقي" التوقيع الرقمي"استخدام 
الشكل التالي، استخدام التوقيع الرقمي لضمان سبلمة الرسالة ونسبتيا إلى مرسميا 

. الحقيقي

 

 

 

 

 

 

ف
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 لية 



 126 

الفحص تتم من خبلل منظومة فحص التوقيع االلكتروني الموجودة في شيادة التصديق 
االلكترونية، وىي آلية أو برمجية مخصصة لتطبيق بيانات فحص التوقيع االلكتروني 

ما أن : الرقمي، وعممية الفحص تقدم ثبلث إجابات ممكنة إما أن التوقيع صحيح وا 
جراءات الفحص ال تشمل عمى بيانات كافية  ما أن مسار وا  التوقيع غير صحيح، وا 

. 232لئلجابة

 تتقق اللتوقي االللعوني لتوااي اللتوقي  : المطلب الثاني

يعد التوقيع بمعناه التقميدي كعبلمة خطية وشخصية لو دور ميم في عممية 
اإلثبات، فيو من ناحية ال يتسرب إليو الشك في تحديد شخصية الموقع، ومن ناحية 

قراره ليا، وىو أخيرا  أخرى تعبير واضح عن إرادة الموقع في التزامو بمضمون الورقة وا 
دليل عمى حضور أطراف التصرف وقت التوقيع أو حضور من يمثميم قانونيا أو 

. ماديا

وفي ضوء ىذا الطرح لمدور الثبلثي الذي يمعبو التوقيع، يأتي التساؤل عن 
الدور الذي يقوم بو التوقيع الرقمي في ظل انتشاره نظرا لممعالجة االلكترونية 

مجال لئلجراءات اليدوية، بل نوع " اآللية"لممعمومات، إذ لم يعد أمام االعتماد عمى 
. جديد من اإلجراءات يعبر عنيا اختصارا بالرقم أو الرمز أو الشفرة

 

 

 

 

                                                 
232

  - Puybareau (A) : « le signature électronique en quête de reconnaissance », p. 1.  

      http:// www.latribune.fr/dossiers/technologies.nsf.  

http://www.latribune.fr/dossiers/technologies.nsf
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حؼشٚف انخٕقٛغ االنكخشَٔٙ انشقًٙ بٕٓٚت : انفقشة األٔنٗ

طادبّ ٔانخؼبٛش ػٍ سضاِ بًذخٕٖ انًذشس 

االنكخشَٔٙ 

إلى أن التوقيع ليس فقط عبلمة أو " J.Chevalier"يذىب األستاذ شيفاليو 
نما أيضا تعبير عن إرادة الموقع لمشاركتو في  إشارة تميز ىوية شخص الموقع، وا 

قراره لمحتوى المحرر، وموافقتو عميو . المحرر المثبت لمتصرف، وا 

إن التوقيع االلكتروني بصوره المختمفة لو القدرة عمى تحديد ىوية الشخص 
الموقع في حال تدعيم ىذه الصور من التوقيع االلكتروني بوسائل تدعم الثقة بيا لمقيام 
بوظائفيا عمى قدر يفوق ما تقوم بو الصور التقميدية لمتوقيع، فنجد أن التوقيع الرقمي 

، 233بما يتمتع بو من ثقة خاصة عبر شبكة االنترنت قادر عمى تحديد ىوية الشخص
وذلك من خبلل قيامو عمى عممية تشفير المزدوج بالمفتاحين العام والخاص ويمكن 

األطراف من تحديد ىوية بعضيم وذلك من خبلل تحويمو لمتوقيع والمحرر االلكتروني 
إلى معادالت خوارزمية رياضية ال يستطيع أحد فكيا إال من يحمل المفتاح الخاص 

. 234بو

إضافة لذلك فإن استعانة أطراف العبلقة بجيات التصديق إلصدار شيادات 
التوقيع، تؤدي إلى تحقيق وظيفة التوقيع بتحديد ىوية الشخص الموقع والذي يستخدم 

. ىذه الشيادة، وذلك باحتوائيا عمى معمومات ىامة عن صاحبيا

وكنتيجة نجد أن التوقيع االلكتروني بصوره المتعددة قادر عمى تحديد ىوية 
الموقع، وخاصة التوقيع الرقمي الذي يتفوق عمى التوقيع التقميدي بالنظر لقدرتو عمى 

                                                 
233

. 163، ص 2002، 2، مجمة األحداث القانونية التونسية، العدد "اإلمضاء االلكتروني: "نوفل بن أحمد-  
234

. 151، مرجع سابق، ص "التوقيع االلكتروني: "مشيش ضياء أمين-  
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الوثوق من شخصية صاحب التوقيع في كل مرة قد يستخدم فييا الموقع ىذه المنظومة 
الرقمية بالتوقيع، إضافة لما يقوم بو عمى مستوى تشكيل العقد من حيث أن األطراف 

.   235يستخدمونو كوسيمة مبلئمة لمتأكد من صبلحية العقود المبرمة عمى الشبكة

فالتوقيع االلكتروني الرقمي المبني عمى المفتاحين العام والخاص الوحيد القادر 
عمى توثيق مضمون اإلرادة عبر الشبكات المفتوحة، بسبب ما تتعرض لو ىذه 

، مما يؤدي لتحريف مضمون الرسالة وليذا 236الشبكات من ىجمات من قبل القراصنة
لجأت العديد من منظمات األعمال إلى استخدام برامج تأمين معامبلت الشبكة والتحقق 
من صحة مضمون الرسالة الحاممة إلرادة األطراف العقدية، ومن أفضل ىذه الوسائل 
التوقيع الرقمي الذي يقوم عمى تقنيات تكفل تفرده وقيامو بوظائف التوقيع التقميدي من 

تحديد ىوية صاحبو والتعبير عن إرادتو بالموافقة عمى مضمون ما وضع التوقيع 
.  237عميو

وعميو فإن التوقيع الرقمي بما يقوم عميو من التقنيات المستخدمة في تأمين 
المحرر المدون الكترونيا، فإنو يستطيع أن يعبر عن إرادة الشخص بصورة قد تفوق 

، فالشخص الذي يستخدم مفتاحو الخاص ليشفر رسالة 238الصور األخرى من التوقيع
معينة ويقوم من تمقي ىذه الرسالة بفك التشفير والتأكد من صحة توقيع ىذا الشخص 

عن طريق المجوء إلى جية التصديق لمتوقيع الرقمي، فإن ذلك يعتبر من الوسائل 
اآلمنة في التعبير عن اإلرادة والتي يمكن المجوء إلييا في التعامل عبر الشبكات 

                                                 
235

، مرجع سابق، "إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبراميا عن طريق االنترنت: "حسن عبد الباسط جميعي-  
. 45ص 

236
. 186، دار الجامعة الجديدة لمنشر، بدون طبعة، ص "العقود الدولية: "محمد حسين منصور-  

237
. 132، ص 2000، بدون ناشر، وطبعة، سنة "عقود التجارة االلكترونية: "أحمد شرف الدين-  

238
  - Berbry .E : « le droit électronique de la protection à la confiance », droit de 

l’informatique et des télécoms, 1998, p. 14-28. 
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المفتوحة، فالشخص ال يستخدم توقيعو الرقمي إال ليعبر عن إرادتو في الموافقة عمى 
.  239مضمون الرسالة

حًٛض انخٕقٛغ االنكخشَٔٙ انشقًٙ يٍ خالل : انفقشة انثاَٛت

اسحباطّ بانشخض طادب انؼالقت 

إن غياب التقابل الجسدي لؤلطراف في التصرفات االلكترونية، يطرح شكل 
الثقة بين األطراف المتعاقدة، إال أن لمتوقيع الرقمي وسيمة لحل ليذا المشكل، تتمخص 
ىذه الوسيمة في أنو يتم إرسال نموذج لمعقد إلى المرسل إليو حتى يتمكن من اإلطبلع 

عمى بنود العقد الذي يحتوي عمى عبارة تفيد قبولو لمتعاقد أو رفضو، وبمجرد قبول 
المرسل إليو فإنو يضغط عمى مفتاح اإليجاب في لوحة مفاتيح الحاسوب أو لدى الخانة 

المخصصة لمقبول، حيث يحرك المؤشر عمى الشاشة ويضغط عمييا في الخانة 
. المخصصة لمقبول عمى الشاشة

إن مقتضيات التعامل االلكتروني توجب ضرورة أن يضع المتعاقد مفتاحو 
إذ يعتبر ىذا . الخاص في الخانة المخصصة لذلك حتى يرسمو إلى المتعاقد اآلخر

دليبل عمى موافقة الطرف اآلخر ألن المفتاح الخاص ال يعممو إلى المتعاقد وحده دون 
. غيره

إن اليدف من التصرفات التي تتم عبر الوسائط االلكترونية ىو ربط العبلقة 
بين الشخص الموقع والمحرر االلكتروني الصادر عنو، ففي ظل غياب التقابل 

الجسدي لؤلطراف في مثل ىذه التصرفات، وعدم ثبات المحرر االلكتروني عمى دعامة 
الكترونية واحدة، يتطمب من التوقيع االلكتروني الرقمي الذي يعبر عن ىوية صاحبو 

                                                 
239

. 73، ص 2005، دار الثقافة، "حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات: "عبلء محمد نصيرات-  
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ن تغيرت دعامتو أن يكون مرتبطا بشكل متميز  ويثبت محتوى المحرر االلكتروني وا 
. بصاحبو

 وبخصوص إثبات التوقيع االلكتروني الرقمي لسبلمة العقد االلكتروني، نجد أن 
ىذه الوظيفة ال تتحقق إال في التوقيع الرقمي دون أنواع التوقيع االلكتروني األخرى، 

فمن خبلل التوقيع الرقمي يتم التغمب عمى المخاطر التي قد تصيب محتوى العقد، ذلك 
من خبلل تقنية التشفير وكذلك بتدخل الطرف الثالث بين المتعاقدين الذي ىو ىيئة 

.  240المصادقة االلكترونية

والواقع أن التوقيع االلكتروني السيما في الصورة الرقمية يمكن أن يقوم بدور 
التوقيع التقميدي بل ربما بوجو أفضل، فالتوقيع االلكتروني في الشكل الرقمي يعتبر 

. 241وسيمة أكيدة إلقرار البيانات التي يتضمنيا السند

فضبل عمى ذلك، إن التوقيع االلكتروني الرقمي يوفر ذات القدرة من اآلمان 
والثقة أكثر مما يوفرىا التوقيع التقميدي، نظرا لما يحيط ىذا النوع من التوقيع من 
. 242إجراءات تقنية عديدة، فبل مناص من اعتبار التوقيع الرقمي دليبل عمى الحقيقة

مع " التوقيع الرقمي"يتضح ذلك أكثر من خبلل الشكل الذي يبين استخدام 
. الرسائل المشفرة لضمان درجة عالية من األمن

                                                 
240

، 2007، دار الجامعة الجديدة لمنشر، "انعكاسات العولمة عمى عقود التجارة الدولية: "محمد إبراىيم موسى-  
. 45ص 

 - Samira Zayerh : « les problèmes juridiques du commerce électronique au 

Maroc »  ,mémoire pour l’obtention du diplôme des études superieures 

approfondies, université Mohamed V- Agdal, droit des affaires, 2000- 2001.p. 

54.   
241

. 14، ص 2001، بدون ناشر، "عناصر الدليل الكتابي التقميدي: "محمد المرسي زىرة-  
242

  - Chamaux (F) : « l’information au regard du droit des affaires », J.C.P, 1975, 

p. 73. 
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ي
الحظ أن التوقيع الرقمي يفضل عمى التوقيع التقميدي من عدة زوايا ذلك أن التوقيع 

العادي عبارة عن رسم يقوم بو الشخص، ألنو فن وليس عمم، ومن ىنا يسيل تزويره أو 
تقميده، أما التوقيع الرقمي، فيو من حيث األصل وبسبب استخدام معايير آمان 

ن كان ىذا ال يعني أنو يمكن  محكمة، فيو عمم وليس فنا، وبالتالي يصعب تزويره، وا 
عند اختبلل معايير األمن المعموماتي أن يتم استخدام توقيع الغير االلكتروني، وتكمن 

في اختيار أجزاء من الوثيقة المرسمة ذاتيا ثم تشفير ىذه األجزاء،  (التزوير)صعوبة 
وىو ما يقوم بو برنامج الحاسوب وليس الشخص، وتحصين التوقيع الرقمي رىين 

 . بحماية سرية كممة السر ومفتاح التشفير

 

 

 



 132 

خــــــاتًت 

إزاء التطور التكنولوجي والمعموماتي واستخدام وسائط الكترونية في معالجة 
البيانات، ظيرت لمواقع العممي وسائط حديثة في إبرام التصرفات القانونية تختمف في 

طبيعتيا عن الوسائل التي اعتاد األشخاص استخداميا، ومع الدخول الفعمي ليذه 
الوسائط حيز إبرام التصرفات، ظيرت مصطمحات جديدة في المجال القانوني األمر 
الذي ترتب عميو طرح تحديات جديدة عمى الصعيد القانوني تتمثل في عدم استيعاب 
القواعد الحالية ليذه المصطمحات المستحدثة، وانطبلقا من ذلك وجدت الحاجة إلى 

. ضرورة تطوير ىذه القواعد لكي تستوعب المصطمحات المستحدثة

إن ظيور فكرة التوقيع االلكتروني غيرت من مفيوم التوقيع التقميدي، إذ تراجع 
ىذا األخير بعد دخول التوقيع االلكتروني وبسرعة شديدة في مجاالت الحياة المختمفة، 

وبما أنو واقعة مستجدة عمى الفكر القانوني، فقد صدرت تشريعات تنظمو وتعطيو 
اإلطار القانوني الخاص بو، بل أن بعض ىذه التشريعات كالتشريع الفرنسي منحت 

تعريفا محددا وواضحا لمفيوم أو ماىية التوقيع يشمل التوقيع التقميدي وااللكتروني وأي 
 53-05شكل آخر يظير بالمستقبل، في المقابل نجد المشرع المغربي في قانون 

المتعمق بالتبادل االلكتروني لممعطيات القانونية لم يأت بتعريف لمتوقيع االلكتروني 
سواء التوقيع االلكتروني البسيط أو المؤمن، مما يدل عمى أن المشرع المغربي يعيش 

. فراغا تشريعيا عمى ىذا المستوى وىو الخطأ الذي وقع فيو بالنسبة لمتوقيع التقميدي

وبسبب اختبلف التقنية المستخدمة في تشغيل منظومة التوقيع االلكتروني 
ظيرت عدة أشكال مختمفة لو، فمنيا ما يعتمد عمى الخواص الطبيعية والفيزيائية 

، ولكل شكل (المتماثمة والغير المتماثمة)لئلنسان، ومنيا ما يعتمد عمى تقنية المفاتيح 
منيا قوة ثبوتية تختمف عن األخرى، وقياس مستوى القوة الثبوتية لمتوقيع االلكتروني 
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يرتكز عمى مدى قدرة منظومة تشغيمو عمى تحقيق وظيفتي التوقيع التقميدي، التي 
.  تتمثل في التعبير عن إرادة الموقع في االلتزام بمحتوى المحرر، وتحديد ىويتو

فالتوقيع االلكتروني لو القدرة عمى تحقيق وظائف التوقيع التقميدي، بل أكثر من 
ذلك فالتوقيع االلكتروني إضافة إلى ىذه الوظائف فإنو يتفوق عمى التوقيع التقميدي في 
كونو يحقق سبلمة العقد، وذلك في الصورة الرقمية التي تتميز عن باقي صور التوقيع 
االلكتروني في كونو يحقق سبلمة العقد، بفضل تقنية التشفير والمصادقة االلكترونية، 
فالتوقيع االلكتروني الرقمي ىو الوحيد الذي يقدر عمى تحقيق ىذه الوظائف دون باقي 

. صور التوقيع االلكتروني األخرى

وبفضل الطرق التقنية لمتوقيع االلكتروني الرقمي يستطيع أن يحقق األمن والثقة 
لدى المتعاممين خصوصا وأن التعامل يكون باستعمال وسائل غير محسوسة، يصعب 
فييا تأكيد التعامبلت واإلجراءات، وليكتسب التوقيع االلكتروني حجية في اإلثبات فقد 
تم وضع شروط خاصة بو، يجب أن تتوفر فيو لكي يكتسي القوة الثبوتية، فقد أشارت 

.  السالف الذكر في مادتو السادسة53-05إلييا كل التشريعات بما فييا قانون 

فيذه الشروط، البعض منيا يتوفر في صور التوقيع االلكتروني، إال أنيا توجد 
بأكمميا في التوقيع االلكتروني الرقمي الذي يتوفر عمى تقنيات تمكن من تحقيق ىذه 

. الشروط وكذا من حماية ىذا النوع من التوقيع

والمصادقة االلكترونية كميا  (القيمة االختيارية)وسواء التشفير أو دالة التمويو 
تساىم في تحقيق الوظائف والشروط التي تمكن التوقيع االلكتروني الرقمي من تحقيق 

. الحجية في اإلثبات

نظرا لغياب العبلقة المباشرة بين األطراف في معظم التصرفات التي تتم عبر 
، فإن توافر عنصري (االنترنت)الوسائط االلكترونية خاصة التي تتم عن طريق شبكة 
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الثقة واآلمان في ىذه التصرفات جزء أساسي وضروري لتطويرىا وانتشارىا، ألجل 
توافر ىذين العنصرين عممت التشريعات التي نظمت اإلثبات االلكتروني عمى إيجاد 
طرق خاصة تمكن من زرع األمن والثقة لدى أطراف التعاقد، وتمثمت ىذه الطرق في 

التشفير والمصادقة االلكترونية، فاألول اىتمت بو جل التشريعات وذلك بوضع تعريفات 
 (االنترنت)خاصة بو، لما لو من دور فعال في تحقيق األمن داخل شبكة االتصاالت 

لكي يتمكن األطراف من إبرام تصرفاتيم بكل ثقة وآمان، إال أن ىذا غير كاف، ولزرع 
الثقة أكثر ثم إيجاد طرف ثالث في العبلقة التي تربط طرفي العقد، وظيفتو توطيد 
العبلقات وتوثيقيا ذلك من خبلل شيادة الكترونية يصدرىا تحتوي مجموعة من 

البيانات وظيفتيا تأكيد العبلقة ما بين الموقع وتوقيعو االلكتروني، وألىمية الدور الذي 
يمعبو الطرف الثالث فقد وضعت جل التشريعات تعريفا خاصا بو، باستثناء المشرع 

المغربي لم يأت بتعريف لو، بل أشار إلى أنو يجب أن يكون شخصا معنويا فقط، عمى 
. عكس التشريعات األخرى التي تركت االختيار بين الشخص المعنوي أو الطبيعي

فقد حدد المشرع المغربي شروطا خاصة بالطرف الثالث، وأيضا لم يأت 
. بتعريف لمشيادة االلكترونية وال حتى المعمومات التي يجب أن تتضمنيا ىذه الشيادة

وبما أن الطرف الثالث يقوم بدور الوسيط المؤتمن بين األطراف الذين يقومون 
بإبرام التصرفات عبر وسيط الكتروني، فإنو يعد مسؤوال مدنيا وجنائيا عن كل خطإ 

. يرتكبو يمحق باألطراف أو بالغير ضررا

فالتشفير والمصادقة االلكترونية ليما دور ميم في حماية التصرفات القانونية، 
 السالف الذكر، لم ييتم بيذه التقنيات، 53-05إال أن المشرع المغربي في قانون 

خصوصا وأن التصرفات بتنوعيا واختبلفيا تكون عبر وسيط الكتروني ال مادي وال 
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محسوس، تتخممو مخاطر عدة، مما يستدعي التدخل التشريعي لكي يحمي جميع 
. التصرفات التي تتم عبر ىذا الوسيط

ولما لمتوقيع االلكتروني من أىمية في التصرفات القانونية وخاصة في التجارة 
االلكترونية، فإن جل التشريعات اىتمت بو، وتجمى ىذا االىتمام بإعطائو قوانين 

. خاصة بو تنظمو وتعالج جميع األحكام الخاصة بو

ىكذا يتضح أن التوقيع االلكتروني الرقمي ىو القادر عمى تحقيق الحجية 
. القانونية والتفوق عمى التوقيع التقميدي، سواء من الناحية القانونية والتقنية

فالتشريعات التي نظمت التوقيع االلكتروني، لم تأت صراحة عمى ذكر أن 
التوقيع االلكتروني في وصورتو الرقمية القادر عمى تحقيق الحجية، بل إنيا جاءت 
لتنظيم التوقيع االلكتروني بصفة عامة، وذلك مخافة ظيور توقيع الكتروني آخر 

. يضاىي التوقيع االلكتروني الرقمي في تحقيق الحجية

: ومن النتائج المتوصل إلييا يمكن طرح االقتراحات اآلتية

بعد االنتياء من البحث في موضوع إشكالية التوقيع االلكتروني وحجيتو في 
اإلثبات، ومن خبلل التطرق إلى النقط الحساسة والميمة في ىذا الموضوع، وخصوصا 

:  خمصنا إلى االقتراحات اآلتية53-05فيما يتعمق بالتشريع المغربي في قانون 

نظرا لما لمتجارة االلكترونية من أىمية، خاصة وأنيا تتم عبر وسائط : أوال
الكترونية، يجب عمى المشرع المغربي أسوة بالتشريعات األخرى وخاصة الفرنسي، أن 

. يضع قانونا خاصا بالتوقيع االلكتروني ينظم الجانب التقني والقانوني منو

 استشارة أىل 53-05لقد أغفل المشرع المغربي عند وضعو لقانون : ثانيا
االختصاص التقني، حيث ظير ىذا جميا من خبلل حديثو عن التشفير، وكذلك األمر 
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بالنسبة لشيادة المصادقة االلكترونية، إذ يجب تكوين فريق عمل يضم أىل 
االختصاص التقني والقانوني، من أجل تطوير الوسائل التقنية الحديثة عمميا وحمايتيا 
قانونا، فتطويرىا يجعميا جديرة بالحصول عمى الحجية القانونية في اإلثبات، والخروج 

من الخوف نحو األجيزة الحديثة، فالتدخل التشريعي لوضع نظام خاص بالتوقيع 
االلكتروني يجب أن يتمتع بقدر كاف من الدقة التقنية لمنح الحجية القانونية، وأن 
تكون الوسائل التقنية القائمة لمتوقيع االلكتروني تتمتع باآلمان التقني الذي سيجعل 

. التوقيع االلكتروني يتفوق عمى التوقيع التقميدي

 وضع تعريفات دقيقة وخاصة تعريف التوقيع االلكتروني، ذلك لتجنب كثرة :ثالثا
. التعريفات المختمفة التي يمكن أن توجو لمتوقيع االلكتروني

 يجب إجراء تعديبل في قانون االلتزامات والعقود، وخصوصا الباب :رابعا
المتعمق باإلثبات واالقتداء بالمشرع الفرنسي الذي قام بوضع تعريف محدد لمفيوم 

وماىية التوقيع حيث يشمل كل من التوقيع التقميدي وااللكتروني وأي شكل من التوقيع 
. قد يظير مستقببل

 عقد دورات تدريبية مكثفة لفائدة المنتسبين لمسمك القضائي تتناول :خامسا
مجال اإلثبات االلكتروني، وخاصة الجانب التقني، بحيث يصاحب ىذا الجانب 

العممي، يمارس من خبللو القضاة آلية تكوين المحرر االلكتروني وتشغيل منظومة 
التوقيع االلكتروني، وباعتقادي أن عقد دورات تدريبية لمقضاة يعد أفضل بكثير من 
إنشاء محاكم تختص في المنازعات، وكذا نشر ثقافة التعامل االلكتروني بين رجال 

. الفقو والقانون والقضاء

 يجب تدريس مادة التجارة االلكترونية بما تتضمنو من العقد االلكتروني :سادسا
وتوقيع االلكتروني، ذلك أسوة بالجامعات األخرى، كجامعة القاضي عياض بمراكش، 
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عداد جيل من  وجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، من أجل مواكبة التطور التكنولوجي، وا 
. الطمبة القانونيين ليم تكوين متكامل في جميع الجوانب

 عقد ندوات عممية تكنولوجية من أجل مواكبة كل تطور سواء القانوني :سابعا
والتقني الخاص بالتوقيع االلكتروني، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين ذوي 
 ةاالختصاص، وخصوصا األشخاص والجيات الميتمة بيذا المجال في الدول المتقدم

.     لبلستفادة من تجاربيم القانونية والقضائية
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انًالحك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

انًصطهحاث انتمُيت  : (1)انًهحك  

آلة تشغيل البيانات الكترونيا، آلة معالجة : أجهزة المعالجة االلكترونية- 
. البيانات الكترونيا

تقنية استخدام وسائل كيربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو : االلكتروني- 
. الكترومغناطيسية أو أي وسائل مشابية في تبادل المعمومات وتخزينيا
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 إن مصطمح االنترنت ىو اختصار لكممتين انجميزيتين األولى :االنترنت- 
international والثانية Wet work وبالتالي فإن اصطبلح Internet يقصد بو 

شبكة االتصاالت الدولية، ومن أىم التعريفات، أنيا شبكة ىائمة من أجيزة الكمبيوتر 
. اليائمة المتصمة فيما بينيا بواسطة خطوط االتصال عبر العالم

تكون المادة  (حقائق، رموز، أرقام، مبلحظات، جمل) ىي :Dataالبيانات - 
. الخام، حيث تجرى عمييا العمميات المختمفة داخل الحاسوب النتاج المعمومات

دارة األنشطة التجارية المتعمقة بالبضائع :التجارة االلكترونية-   إنجاز وا 
والخدمات بواسطة تبادل المعطيات عبر شبكة االنترنت أو األنظمة التقنية الشبيية 

نشاط اقتصادي يعرض من خبللو شخص عن بعد وبطريق الكتروني التزويد بسمع أو 
خدمات سواء كانت السمع أو الخدمة منتوجا رقميا قاببل لمتسميم الكترونيا أو كانت 

.  منتوجا ماديا يسمم بطرق اإلرسال العادية

. تطبيق المعرفة العممية في العمميات الصناعية: التكنولوجيا- 

: Signature électronique sécuriséeالتوقيع االلكتروني المؤمن - 
توقيع ينشأ بواسطة طريقة إنشاء معتمدة بموجب شيادة الكترونية مؤمنة تمنحيا السمطة 
الوطنية العتماد ومراقبة التصديق وفق شروط تقنية معينة، وفي ىذه الحالة تفترض في 

. ىذه الطريقة المصداقية إلى أن يثبت العكس

 ىو جياز الكتروني يقوم باستقبال البيانات وتخزينيا، ومن ثم :الحاسوب- 
إجراء مجموعة من العمميات الحسابية والمنطقية عمييا وفقا لسمسمة من التعميمات 

المختزنة في ذاكرتو، ومن ثم يقوم بإخراج نتائج المعالجة عمى وحدات  (البرنامج)
. اإلخراج المختمفة
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ىو جياز الكتروني ميمتو القيام ببعض العمميات المالية : الصراف اآللي- 
االلكترونية، تحفظ فيو النقود بطريقة آلية، وبكمية محددة من العمبلت لتسييل إجراء 

. عمميات السحب النقدي

 تشمل ىذه الفئة المسؤولين عن تشغيل وصيانة بعض األجيزة :الفنيون- 
والمعدات المستعممة في عممية التصوير المصغر والطباعة واالستنساخ، فضبل عن 

المسؤولين عن تجييز مدخبلت الحاسب االلكتروني وتشغيل أجيزة االتصال عن بعد، 
.        إلى آخر ذلك من العمميات التي تحتاج إلى خبرة فنية

 ىو جياز شبيو بالقمم يستعمل عادة باالقتران مع شاشة :القمم االلكتروني- 
. تميفزيونية إلدخال أو تغيير المعمومات وذلك بمبلمستو لمشاشة وكتابتو عمييا

 عبلمات أو رموز أو خطوط ليا معنى مفيوم وواضح :الكتابة االلكترونية- 
. تنشأ بوسائل وبرمجيات معموماتية وتسجل أو تحفظ في وسائط الكترونية

رسالة بيانات تتضمن معمومات تنشأ أو تدمج، أو : المحرر االلكتروني- 
تخزن، أو ترسل أو تستقبل كميا أو جزئيا بوسيمة الكترونية، أو رقمية، أو ضوئية، أو 

. بأية وسيمة أخرى متشابية

ىي عبارة عن بطاقة دفع عبئت بمبمغ معين، تتيح : المحفظة االلكترونية- 
الشراء لدى عارض واحد أو أكثر، حيث يكون لمشخص عدد من الوحدات التي تمثل 

. نقودا قام بشرائيا من قبل

 وىي عبارة عن البيانات بعد معالجتيا بمختمف :informationالمعمومات - 
طرق المعالجة كالحساب والمقارنة والفرز وغيرىا أي نتيجة معالجة البيانات بحيث 

. تظير بشكل مفيد لممستخدم
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ثابتة أو ) وسيمة مادية :Support électroniqueالوسيط االلكتروني - 
( أو كتابة)تشتغل من خبلل حاسوب تمكن من تسجيل وتخزين بيانات  (محمولة

الكترونية من ممف نصية أو صوتية أو مرئية أو غيرىا، كاألقراص الصمبة والمرنة 
. والمدمجة

مصطمح مكون من الحرفين األولين لمكممة األولى : (Bit) (خمية)بث - 
، وتعني رقما ثنائيا، وىي (binary digital)والحرف األخير لمكممة الثانية من العبارة 

. تمثل أصغر وحدة في الذاكرة يمكنيا تخزين أحد عنصري النظام الثنائي

ىو عبارة عن تخزين رسائل المعمومات الشخصية في : بريد الكتروني- 
حاسوب مركزي مرتبط بشبكة اتصاالت محمية واسعة، وفي كل مرة يطرق فييا 

المستخدمون البريد االلكتروني يستطيعون الوصول إلى رسائميم الشخصية لمرد عمييا 
عطاء إشعار باستبلميا .  أو تحويميا أو اتخاذ إجراء آخر بشأنيا وا 

رسال : تبادل لممعطيات االلكترونية-  من حاسوب " رسائل بيانات"عممية وا 
.   آلخر من خبلل شبكة ونظام ومعايير معموماتية موحدة

عمى غير نظم تشفير المفاتيح التقميدية والتي تستخدم : تشفير المفتاح العام- 
مفتاحا منفردا أو واحدا، فإن نظم تشفير المفتاح العام تستخدم مفتاحين أحدىما لمتشفير 

. واآلخر لفك أو تفسير التشفير

عقد عن بعد يتم فيو تبادل اإليجاب والقبول بطريق الكتروني : عقد الكتروني- 
من خبلل شبكة االتصال ويدخل في نطاقو العقد المبرم من خبلل تبادل اإليجاب 

أو )وىو أيضا عقد عن بعد يعرض فيو الموجب إيجابو . والقبول عبر البريد االلكتروني
بخصوص سمع أو خدمات من خبلل موقع الكتروني بوسائل  (عرضو التعاقدي

، ويتم (االنترنت خاصة)وتقنيات الكترونية خاصة بيذا الغرض عمى شبكة لبلتصال 
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قبولو من طرف القابل بعد أن تتوفر لديو اإلمكانية لمراجعة تفاصيل العرض والطمب 
رسالو نيائيا وال ينعقد العقد بإرسال . وتصحيح قبولو إن اقتضى األمر قبل تأكيده وا 

نما عند توصل القابل باإلشعار بالتوصل من طرف الموجب . القبول وا 

. ىو أداة الكترونية لفتح دائرة كيربائية أو إغبلقيا: مفتاح الكتروني- 

 الشخص الذي يتوفر عمى معطيات متعمقة بإنشاء توقيع :موقع الكتروني- 
.  الكتروني والذي يعمل لحسابو أو لحساب الشخص الذي يمثمو

ىو مجموعة األجيزة واألشخاص واإلجراءات : نظام المعالجة االلكترونية- 
. التي تستخدم لوظائف معالجة البيانات الكترونيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2)انًهحك زلى 
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 1428 يٍ ذي انمعدة 19 صادز في 1-07-129ظهيس شسيف زلى 

 انًتعهك بانتبادل االنكتسوَي 53-05، بتُفير انماَىٌ زلى (2007 َىفًبس 30)

 ذو انمعدة 25، بتازيخ 5584نهًعطياث انماَىَيت، انجسيدة انسسًيت، عدد 

 (2007 ديسًبس 6 )1428

 

 

 

 

 

 

 

الئحت انًساجع 

 الللي التع قي  :  وا
انُظٕص انقإََٛت - 1

 30 )1428 من ذي القعدة 19 صادر في 1-07-129ظيير شريف رقم  -
 المتعمق بالتبادل االلكتروني 53-05، بتنفيذ القانون رقم (2007نوفمبر 

 ذو القعدة 25، بتاريخ 5584لممعطيات القانونية، الجريدة الرسمية، عدد 
 (. 2007 ديسمبر 6 )1428

. قانون االلتزامات والعقود المغربي -
انكخب - 2

المؤلفات العامة - أ
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، الطبعة "الجوانب القانونية لمتعامبلت االلكترونية: "إبراىيم الدسوقي أبو الميل -
 .2003األولى، 

، "الجوانب القانونية عبر وسائل االتصال الحديثة: "أبو الميل إبراىيم الدسوقي -
 . 1999دار النيضة العربية، 

تحديث قانون اإلثبات، مكانة المحررات االلكترونية : "أبو زيد محمد محمد -
 .2002، دون دار لمنشر، "بين األدلة الكتابية

، "تأمبلت حول قانون التبادل االلكتروني لممعطيات القانونية: "أحمد أدريوش -
 .2009مطبعة األمنية، الطبعة األولى، 

، المنظمة العربية "حجية المحررات االلكترونية في إثبات: "أحمد شرف الدين -
 .2008لمتنمية اإلدارية، 

، بدون ناشر، وطبعة، سنة "عقود التجارة االلكترونية: "أحمد شرف الدين -
2000 .

أمنية المعمومات وتقنيات : "أحمد عوض حاج عمي، حسن عبد األمير خمف -
 .2005، دار حامد لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، "التشفير

، " دراسة مقارنة–حماية المستيمك في التعاقد االلكتروني : "أسامة أحمد بدر -
 .2005دار الجامعة الجديدة لمنشر، 

ثباتو: "إيمان مأمون أحمد سميمان - ، دار الجامعة "إبرام العقد االلكتروني وا 
 ..2008الجديدة لمنشر، 

، دار الثقافة لمنشر، "أحكام عقود التجارة االلكترونية: "برىم نضال اسماعيل -
 .2005الطبعة األولى، 

، دون دار النشر، "التجارة االلكترونية في المجال السياسي: "حامد ىند محمد -
2003. 

 .2000، مركز البحوث، "الحاسب وأمن المعمومات: "حسن داود طاىر -

 .2004، مركز البحوث، "أمن الشبكات المعمومات: "حسن طاىر داود -
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إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبراميا عن : "حسن عبد الباسط جميعي -
 .2002، دار النيضة العربية، "طريق االنترنت

، دار "التحكيم االلكتروني في عقود التجارة الدولية: "خالد ممدوح إبراىيم -
. 2008الفكر الجامعي، 

، دار الفكر "حجية البريد االلكتروني في اإلثبات: "خالد ممدوح إبراىيم -
 .2008الجامعي، الطبعة األولى، 

 .2007، منشأة المعارف، "الحكومة االلكترونية: "داود عبد الرزاق الباز -

، دار الجامعة الجديدة "الوفاء باألوراق التجارية الكترونيا: "دويدار ىاني -
 .2003لمنشر، 

، دار المناىج لمنشر والتوزيع، "العمميات المصرفية الخارجية: "الراوي خالد -
2000. 

، منشورات المنظمة العربية لمتنمية "عالم التجارة االلكترونية: "رضوان رأفت -
 .1999اإلدارية، 

، دار المطبوعات "التعاقد االلكتروني عبر االنترنت: "الرومي محمد أمين -
 .2004الجامعية، 

، مركز "اإلدارة االلكترونية وآفاق تطبيقاتيا العربية: "سعد غالب ياسين -
 .2005البحوث، 

 .  2003، دار النيضة العربية، "موجز أصول اإلثبات: "سيد أشرف جابر -

، "التعاقد االلكتروني في التشريعات العربية: "شحاتو غريب محمد شمقامي -
.    2005دار النيضة العربية، 

، دار "المسؤولية في العمميات المصرفية االلكترونية: "الصمادي حازم نعيم -
 .2003وائل لمنشر، الطبعة األولى، 

، الطبعة األولى، "التنظيم القانوني لشبكة االنترنت: "طوني عيسى ميشال -
 .2001بيروت 
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 المسؤولية الناتجة –المسؤولية التقصيرية االلكترونية : "عايد رجا الخبليمة -
، دار الثقافة، الطبعة األولى -"عن إساءة استخدام أجيزة الحاسوب واالنترنت

2009  .
 المسؤولية الناتجة –المسؤولية التقصيرية االلكترونية : "عايد رجا الخبليمة -

، دار الثقافة، الطبعة األولى -"عن إساءة استخدام أجيزة الحاسوب واالنترنت
2009 . 

عقود االستيبلك مطبعة أميمة، الطبعة األولى، : "عبد الحميد أخريف -
2006 . 

 .2005، "مدى حجية المحرر االلكتروني: "عبد العزيز المرس حمود -

، "النظام القانوني لحماية التجارة االلكترونية: "عبد الفتاح بيومي حجازي -
 .2002الكتاب األول، دار الفكر الجامعي 

 شرح –مقدمة في التجارة االلكترونية العربية : "عبد الفتاح بيومي حجازي -
 .2003، دار الفكر الجامعي، "قانون المبادالت والتجارة االلكترونية التونسي

، الكتاب "مقدمة في التجارة االلكترونية العربية: "عبد الفتاح بيومي حجازي -
 . 2003دار الفكر الجامعي، : األول

، مطبعة الوراقة "التبادل االلكتروني لممعطيات القانونية: "العربي جنان -
 .2008الوطنية، الطبعة األولى، 

، دار الجامعة الجديدة، "التجارة االلكترونية: "عصام عبد الفتاح مطر -
2009. 

الجوانب القانونية لقنوات االتصال الحديثة والتجارة : "عمي كحمون -
 .2000، دار إسيامات في أدبيات المؤسسة، بدون طبعة، السنة "االلكترونية

 .2005، مركز النشر الجامعي، "المسؤولية المعموماتية: "عمي كحمون -

، المكتب "وسائل االتصال الحديثة وحجيتيا في اإلثبات: "عمرو عيسى الفقي -
 .2006الجامعي الحديث، 
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، درا الثقافة، الطبعة "إثبات المحرر االلكتروني"لورنس محمد عبيدات، -
 .2005األولى، 

، دار "انعكاسات العولمة عمى عقود التجارة الدولية: "محمد إبراىيم موسى -
 .2007الجامعة الجديدة لمنشر، 

، منشورات المنظمة العربية لمتنمية "العقود االلكترونية: "محمد البنان -
 .2007اإلدارية، 

، دار "حجية وسائل االتصال الحديثة في اإلثبات: "محمد السعدي رشدي -
 .السبلم عابدين، سنة غير موجودة

، دار البيان، "إستراتيجية مكافحة جرائم النصب المستحدثة: " محمد الشناوي -
2006    . 

 .2001، بدون ناشر، "عناصر الدليل الكتابي التقميدي: "محمد المرسي زىرة -

استخدام وسائل االتصال الحديثة في التفاوض عمى : "محمد حسام لطفي -
براميا  .1993، بدون ناشر، "العقود وا 

، دار الجامعة الجديدة، بدون طبعة، "العقود الدولية: "محمد حسين منصور -
2006. 

، دار حامد لمنشر والتوزيع، "التسويق االلكتروني: "محمد طاىر نصير -
2005. 

الجرائم الناشئة عن االستخدام غير المشروع لشبكة : "محمد عبيد الكعبي -
 .2005، دار النيضة العربي، "االنترنت

، دار "الوجيز في عقود التجارة االلكترونية: "محمد فواز محمد المطالقة -
 .2008الثقافة، الطبعة األولى، 

 .2002، بدون ناشر، "تحديث قانون اإلثبات: "محمد محمد أبو زيد -

، مطبعة النجاح الجديدة، "قواعد اإلثبات والوسائل المعموماتية: "محمد مرابط -
 .2005الطبعة األولى، 
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، دار النيضة العربية، "الحماية الجنائية لمتجارة االلكترونية: "مدحت رمضان -
2001. 

الطبيعة القانونية لمعقد : "منير محمد الجنبييي، ممدوح محمد الجنبييي -
 .، دار الفكر الجامعي، بدون سنة"االلكتروني

، المؤسسة الحديثة "المصارف والنقود االلكترونية: "نادر عبد العزيز شافي -
 .2007لمكتاب، الطبعة األولى، 

، منشأة "الجانب االلكتروني لمقانون التجاري: "نسرين عبد الحميد نبيل -
 .2007المعارف، 

، دار الثقافة، الطبعة "أحكام عقود التجارة االلكترونية: "نضال سميم برىم -
 .2009األولى، 

، "المعامبلت واإلثبات في مجال االتصاالت الحديثة: "نور الدين الناصري -
 .2007مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى، 

 
 

المؤلفات الخاصة - ب
التوقيع االلكتروني وأثره في إثبات الحقوق : "إبراىيم بن شايع الصقيل -

، منشورات العربية "وااللتزامات بين الشريعة اإلسبلمية والنظم والقواعد القانونية
 .2008لمتنمية اإلدارية، 

 .2004، دار النيضة العربية، "التوقيع االلكتروني: أيمن سعد سميم -

 .2007، دار الجامعة الجديدة، "التوقيع االلكتروني: "ثروت عبد الحميد -

، المركز القومي "التنظيم القانوني لمتوقيع االلكتروني: "خالد عبد الفتاح محمد -
 .2009لئلصدارات القانونية، الطبعة األولى، 

، دار الجامعة "النظام القانوني لمتوقيع االلكتروني: "خالد مصطفى فيمي -
 .2007الجديدة، 

 . 2004، الدار الجامعية لمنشر، "التوقيع االلكتروني: "سعيد السيد قنديل -
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 األولى، ة، مكتبة صادر بيروت، الطبع"التوقيع االلكتروني: "ضياء أمين مشيش -
2003. 

، دار الكتب "النظام القانوني لمتوقيع االلكتروني: "عبد الفتاح بيومي حجازي -
.   2008القانونية، 

، دار الثقافة، "حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات: "عبلء محمد نصيرات -
2005 . 

، الطبعة األولى، "الجوانب القانونية لمتوقيع االلكتروني: "عمي سعيد قاسم -
2003 .

، دار الثقافة، "القواعد الخاصة بالتوقيع االلكتروني: "عيسى غسان ربضي -
 .2009الطبعة األولى، 

 .2005، "التوقيع االلكتروني وحجية في اإلثبات: "فيصل الغريب -

، دار وائل "التوقيع االلكتروني وقانون التجارة االلكترونية: "المومني عمر حسن -
 .2003لمنشر، الطبعة األولى، 

 

األطشٔداث انجايؼٛت - 3

، أطروحة لنيل "الوفاء الرقمي عبر االنترنت المظاىر القانونية: "صميحة حاجي -
الضمانات التشريعية في : الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث

قانون األعمال المغربي، جامعة محمد األول، كمية العموم القانونية واالقتصادية 
 .2006- 2005واالجتماعية، وجدة، 

مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود : "المري عياض راشد -
جامعة القاىرة، - ، رسالة دكتوراه في القانون التجاري، كمية الحقوق"التجارية
 .  1998مصر، 

انشسائم انجايؼٛت - 4

، رسالة "استعمال الوسائل االلكترونية في المعامبلت التجارية: "أحمد البختي -
لنيل دبموم الدراسات العميا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون األعمال 
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والمقاوالت، جامعة محمد الخامس، كمية العموم القانونية واالقتصادية 
 .2004- 2003الرباط، السنة الجامعية - واالجتماعية السويسي

الحماية القانونية لعقود التجارة االلكترونية عمى ضوء : "إدريس النوازلي -
، بحث لنيل دبموم الماستر في قانون "التشريع المغربي والقانون المقارن
- 2009مراكش، السنة الجامعية - األعمال، جامعة القاضي عياض

2010  . 

، رسالة لنيل دبموم -" دراسة مقارنة–الكتابة االلكترونية : "خديجة قبال -
الدراسات العميا المعمقة، قانون األعمال والمقاوالت، جامعة محمد الخامس، 
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