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 جامعة برج بوعريريج يد كلية احلقوق والعلوم السياسية،عم -د . فرشة كمال كلمة 
 مبناسبة صدور أول عدد من جملة العدالة السيربانية 

 
يف  وتنوعا واالتصاالت، كما شهدت تزايداات لتكنولوجيا املعلوموم تطورا متسارعا شهدت املعمورة الي

 هلا. تعتمد الضاا  السيارا ي ساااا التطبيقات واخلدمات االلكرتونية اليت

لبنا  جمتمع املعرفة ولبنة ساااية يف منوو   األوىلوالن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سصبحت الركيزة 
              تمووع معوريف جديود يعتمود علوو التنووا االبتصواد  ماوومن وازدهوار ، تتطلوع اازا ور ااديودة اليووم، اىل منوا  جم

 املختلضة.يف والضكر  يف اجملاالت احليوية ، وكذلك علو التبادل املعر واإلمدااوعلو االمتكار ،الربمي

انونيووة وتنميميووة سن منووا  جمتمووع معووريف مسووتدام بتوواق اىل مي ووة ب واإلبليميووةلقوود مينووت الت ووارمل العامليووة 
الناظموووة  األطووورالووويت تاوووع  واالجتهوووادات الضقهيوووة يف اجملوووال وتُعتار التشوووريعات السووويارانية. يللضاوووا  السووويارا

الاتخدام الضاا  السيارا ي وتعاجل املسا ل القانونية النامجة عن ااتخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 يزة ساااية للبي ة الربمية الارورية جملتمع املعرفة.وتطبيقاهتا املختلضة يف احلياة االبتصادية واالجتماعية، رك

 تسواه وهبدف املسامهة يف تطووير البي وة السويارانية لبنوا  جمتموع املعرفوة مواكبوة لربمنوة االبتصواد الووط ، 
مووع كليووة احلقووول والعلوووم السيااووية و ووار العدالووة السوويارانية  ولووود علمووي  اإلمراهيموويجامعووة دموود البشوو  

األعموال البحييوة ملختلو  "جملة العدالة السيارانية" احملكمة و ااامعة معد كول ادااوي ملختلو   جديد هو:
رجوووال القوووانون  ختلووو  درجووواهت  العلميوووة ااوووت امة لتطلعوووات اووود الي ووورات القانونيوووة املوجوووودة يف التشوووريع 

رجوا  املعمووورة،و مي اازا ور  ووعوع بوواند جديودة توووا   وتت وان  موع موا مو  موون تشوريعات اويارانية يف س
 فاا ان السيارا ي من س  جتاوزات تعربل الس  يف ركب الدول املتقدمة حنو ابتصاد وط  مزدهر.

وهووو مووا يووارر دعوتنووا للبوواليد كعميوود لكليووة احلقووول والعلوووم السيااووية للمسووامهة البنووا ة يف ا وورا  هووذ  
 اجمللة.
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 التحوالت احلديثة للقانون حنو العدالة السيربانية

  مدير خمرب العدالة السيربانية مدير خمرب العدالة السيربانية   --د.خضري حممد د.خضري حممد   كلمةكلمة
  

الرقمووووة  وووملل معووو جمل القووو ن ن  أنالتحووو ال التلو ل  يوووة املديسوووة جمل لسوووتسو ا ووو ا القووو ن      ووو  املقيقوووة  إن

 ا يل ن مع هذا التط ر. أويل ن  أن إم ولطلب موه الي م و  دا 

و تحووه اووذا الورل وللوو  للاحووو ت التحوو ال الووع وموو   لوو  العلوو م  إنشوو   خموورب العدالووة    أنواشوو  

العريقووة اناويوة  لوو  الو رت واللت بووة حو ا  موو   يووو  هوظرايلوب الق ن نيوة املديسووة لفتلوو  رو فوو ا   لقو ن ن التقليوودي

 الوظر  يه  ان هذ  الوظرايل حتصاح ت القريب الع    حم  لويمل ووديو. يستد   إ  دة اإلثا ل أوال   د 

طصووووطو    واقتصوووو د انعل مووووة وبرلووووة القوووو ن ن ععوووو  الا  ووووو ي لوووور بشوووول   ميوووو  ت السوووو رة الووووذك   اا إن

وكأن القو ن ن اليو م جمل يعود الق ا د الس بقة حيتم لويمله  وإ و دة الوظور  يفو  و وب قلافو  أو  لسوف .انعل م ليةاان 

 .التمدرس اجل مع ه  لل  الذي كو  نعر ه موذ حو ال 

 إىلهبوووم  أدىاوو   ث سيووو  تاخمووورب العدالووة السوويربانيةا  وو  تالسووويربانية شوودل ان أوهووذ  الظوو هرة االلةونيووة  إن

      نشور ثق  وة القو ن ن االلوةو   إىلالع نسوع  مو  خااو  همسهاللوة العدالوة السويربانيةا و ا لة امل ملة اهذ   إطصدار

املديسوة لتصواح  و   اإلدارةرقموة الق ن ن وو يلوه وبرلتوه كاودي   و  انصو در اللاحويلية و علوه حلودم مصو    أو

 ه  انؤثر ال ع ا الذي له كلمته.وحمت ى الاحو ت ا  ا خم بر الاحو ه  الرائدة 

إن للة العدالة السيربانية لستقا  الاح ث الوع او   اقوة موع التلو ل  يو ل املديسوة لآل وام اصا واالصو ا 

وانعل مة أم  مصطلح العدالة  ف  يرمز لل  م  لوه  اقوة موع اوومل والقو ة واملو  واا توداا  ويتضوم  كو  مصو در 

 معو  ت للتلما للة انستقا ا.الق ن ن  مر ا  بلم 
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 حجيتها يف إثبات النزاع اإلداريالرسائل اإللكرتونية و 

 
              د.مقيمي رمية –د. نويري سامية     

 جامعة قاملة                                 
 :ملخص

ملااا ناناار ائرساااكرت ايئ تتنيااة تاا و ن اي هااا ت توقيعهااا ت  رساااةا ت رتونهااا ن ييتااة  ئ تتنيااة  اا   ائ عاماارت يقاا  
عليهااا  ت مااهل  مةااا مااهل اااأ اساا لكاا  دتاو ائ  ايااة ائورقيااة ائ قليكيااة ت تع ااين رساااكرت ائينيااك ا ئ ااتت   و جااا 
ئلبياانو امل  وياة  ئ تتنيااو ت قاك   انر ماهل يال تسااكرت ايتثااش اعن ار يايوعا ن نيا  امليااديهلو ئا ئ   هاي 

او يسايما  مااا ائقءااإل ا داري  ايفاة ن الارت ايىلاا     مهل يل ائوساكرت ائغأ مس بعك اسا عماةا ن اااش ا  با
 تعميو موهوا احل ومة ا ئ تتنية ن ائ  أ مهل ائكتش.

Abstract: 

Since electronic messages are written, signed, sent and saved in an 

electronic environment, the interaction occurs on or through them 

without the use of traditional paper writing tools. E-mail messages are 

considered a model for electronically written data, and it has become 

among the most common means of communication in Therefore, it is 

among the methods that are not unlikely to be used in the field of 

proof, especially before the administrative judiciary, especially in light 

of the trend to popularize the concept of e-government in many 

countries. 

 .مقدمة
جوهر ا  باو ي م رت ن احملا نة على ائكئيرت ئمس كيش يه  مااا ائقءااإلو رتياب تبقاى ائقواعاك ائا    او    

مسأئة ا  باو نوسهاو راو ائ طاور احلايفارت ن اااش ايتثااش ت املعلومااوو  احلاكيب عاهل ا  بااو ايئ اتت  ي 
ائقواعااكو ت مااا ي غااأ هااو اع ماااد تساااكرت جكيااك  مي اارت ائواا ت  عااهل ائقواعااك ائعامااة ئا باااو ت   ااا هااو تطبياا  ةاا   

رتياب  1ئا باوو ت ميز يثيغ ها ائممادية ت رت ف ائطاي  املادي ئلو يقة ت ىلريك ائعمقاو ماهل ائسااكاو املادياةو
ان واارو ن انتنااة اع ااأ   تعيااة املعلوماااو املساا نك ة ت ائاا  ،اار و علااى ا  ماا و نأرتااك ائرتا ااك ائركيسااية ئ ااور  

او ت ايتثااايو ن بااادش ائرساااكرت ت ائينقياااو عااين  جهااز  ائوااانل ت ائاا ل ل ت ائينيااك ا ئ ااتت و ت ائاا  املعلوماا
 2اس لكمر إبيقاع سري  ن تبادش ت استجاع املعلوماو ت  جراإل املوات او على ائثوقاو ت  يراا ائعقود.
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باااوو ت ناا ا مااكا رت ي هااا ماهل هاااا نااا  ييااك مااهل ائبنااب عااهل مااكا قبااوش هاا   ائوساااكرت ا كيااك  نااكئيرت   
 مقارنة م  اعدئة ائ قليكيةو

 .املبحث األول: رسائل الربيد االلكرتوين
يع ين ائينيك ايئ تت و  رتاك  هاو ائوسااكرت املسا نك ة ن ت اوئوجياا ايتثاايوو  ئا   ناه يقاوا ياري  اع اراد 

امل ا . ت مب رد متل  ائولص عاوا  يريك يبعءهو ن ني   حناإل ائعامل ن حلناو معكتد و دت  مراعا  ئلزما  ت 
ائ تت  مي اه تبادش ائرساكرت ايئ تتنياة ما  ائغاأم نماا يسا طي   ياراا ائعكياك ماهل ائ ثار او ائقانونياة ت ائارد علاى 

ت قاك يءاطر  -ن املسا قبرت ائقريا  –املراسمو ت امللا،بااو ا دارياةو  ت رتامت  متااا يعار ا جاراإلاو ائقءااكية 
اك ائازاع رتوش تثرف  ت  جراإل معلو    يقكا ه ا ائينيك ايئ تت   ماا ائقءاإل نوناه ائاكئيرت ائورتياك املس لكا ع

ائا ي ميل اهو ت ن ها   احلائاة  هارت سايقبله ائقا ااي ا داري ناكئيرت   بااوو ت   ا قبلاه  ماا هاي رت ي اه ن   باااو 
  3ائازاع ا داريو

عار  ملوهاوا رسااكرت ائينياك ايئ اتت و ت ،بيع اه ائقانونياةو   ت ئاجاية على ه   ائ ساااليو ي عال عليااا ائ 
 حل ية رساكرت ائينيك ايئ تت  ن ا  باو.

 .املطلب األول:: مفهوم الربيد االلكرتوين و طبيعته القانونية
ساب  يع ين ائينيك ا ئ تت و مهل  هو تطبيقاو اينتنر ت  ن رها اسا لكاما ماهل ائاارتياة ائعملياةو ت يرجا  ائ
 4ن  ئ     سرع ه ائواكقة ت سهوئة اس لكامه ت ت لو ه ائبسيطةو مقارنة يوساكرت ايتثاش ائووري اع راو

ت ي طل  ائ عر  ئرساكرت ائينيك ايئ تت  نكئيرت   باو ن ائازاع ا داريو تو اي  موهاوا ائينياك ايئ اتت   
 ت  كيك ،بيع ه ائقانونية ت  ئ  على ائانو ائ ايل:

 .رع األول: مفهوم الربيد االلكرتوينالف
ننرا عمهياة ائاكتر ائا ي يلعباه ائينياك ايئ اتت  نوسايلة اتثااش ت نقارت ئلمعلومااو ماهل جهاةو ت  دا  ئل  اار  

العمووود الفقووري ل ووبكة االنرتنووأ و عحوود ع وو   نا وور ايئ تتنيااة مااهل جهااة   ااراو  قااك تيفااوه ائاابعر  نااه:   
تهااي   E.mailئ اتت  ت ان وار ن معنااو  حنااإل ائعاامل  ار ائ ساامية اي ليزياة ت قاك الهار ائينيااك اي 5. جناحهوا

ت ابئراو مهل  ئ  رتاتئر نرت دتئة    ىلك ن ئغ ها اعيفلية مقايم ة ا   Electronic Mailا  ثار ئعبار  
م اارت املثاطل   ت    للا  ئاه تسامية جكياك و  واي  رنساا تعااكدو ائ سامياو ائا  تطلا  علياه ماهل ائاارتياة ائعملياة 

Courrier électronique   تMessagerie électronique   تMél   د ا  ائل ااة ائعاماة مماا
يلااازا ا داراو ت املثاااام ائعاماااة ابسااا لكاا مثاااطل    6و2003يونياااو  20ة  يفاااكار ماواااور ن ئلغاااة ائورنساااي

Courriel  .7ن ائاثوص ائرمسيةو يكي مهل ه   املثطلناو 
 ما ن مثر ت ن ا ا زاكرو    ا نا  ائينيك ايئ تت  هو ائ سمية املس لكمة مهل ائاارتية ائانريةو     ائواك  

ت ا اااكير ابئااا نر    هااا ا املثاااطل  يطلاااا  ئااايل  قااا  علاااى ائينيااااك   e.mailة هاااو ايميياااارت ماااهل ائاارتياااة ائعمليااا
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ايئ اااتت  نوسااايلة اتثااااشو يااارت علاااى ائعااااوا  ت ائرساااائة املاقوئاااة  ا اااا عاااين هااا   ائوسااايلةو ت علاااى  ئااا  سااااقوا 
 8ابس لكامه ن ه   ائكراسةو ت سي و  ئه ديئة ائوسيلة  ت ائرسائة  ا ا رتس  اعرتواش.

 ت ئارتا،ة مبوهوا ائينيك ايئ تت و نا  ييك مهل تعريوه ت ن ا ييا   نواعه.
 .عوال: تعريف الربيد اإللكرتوين
املوااارع ائورنساااي ن ائقاااانو  رقااااو تعريواااا اااااكدا ئلينياااك ايئ اااتت و رتياااب عر ااااه  9تباااار يعااار ائ واااريعاوو

ائرقمااي ن املاااد  اعت  ماااه  نااه:   ناارت و يوااأ  ائ قااة ن ايق ثاااد 2004يونيااو  22ائثااادر ن  575/2004
رسائة  اي نا  ي لها نثية  ت يفاوتية  ت مثانوية يثاور ت  يفاواوو يا و  رسااةا عاين ياب ة عاماة ئمتثاايو ت 
يااا و لزياهاااا علاااى  رتاااك  اااوادا هااا   ائواااب ة  ت ن املعاااكاو ائطر ياااة ئلمرسااارت  ئياااه رتااامت يااا م هل هااا ا اع اااأ ماااهل 

ااة ائعامااة ئلمثاطلناو ن  رنساا  ناه:   ت يقااة معلوماتياة يررهاا  ت يرسالها  ت يطلاا  اسا بعادها.  نماا عر  اه ائل 
 10عليها املس لكا عهل ،ري  ايتثاش يوب ة معلوماو. 

احملااااكد ئلقواعااااك ائعاماااة امل علقااااة ابئ وقياااا  ت  15/04نواااأ       ائ وااااري  ا زاكاااريو يساااايما ائقااااانو  رقاااو  
ماهل  ي تعريال ئلينياك ايئ اتت  ت هاو نوال احلااشو ابئاسابة ائ وقيا  ايئ اتت  ائ ثكي  ايئ تتنيلو جاإل  ائيا 

 .2004ئساة  15املثري رقو 

 11 ما ائوقه  قك عرف ائينيك ايئ تت   نه:  م اة ائ بادش اأ امل زامهل ئلرساكرت يال  جهاز  احلاسا  انيل. 
           ت هاااام مااهل عر ااه  نااه:   تلاا  املساا اكاو ائاا  ياا و  رساااةا ت اساا ممها يواسااطة نناااا اتثااايو يريااكي ائ ااتت 
ت ت ءمهل ملنوالاو خم ثر   او ،اي  يا لي رتقيقايو ت مي ااه اس ثاناف مر قااو ياه م ارت معا اة ائ لمااو 

ر ااه ر اارت   نااه:   ،ريقااة تساام  ي بااادش ائرسااااكرت  ت  يااة مساا اكاو   اارا ياا و  رساااةا ر قااة ائرسااائة  ا ااا.  ت ع
 12امل  وية يل اعجهز  امل ثلة يوب ة املعلوماو. 

ت يمرتا  علاى ها   ائ عريوااوم    ائابعر ماهاا يرناز علاى تيفال ائينياك ايئ اتت و ابع باار  تسايلة اتثااش 
و ماا ياطبا  علاى تعريال املوارع تع مك على تقاية احلاسوفم ت ائبعر ان ر يها و يبياا  مءامونه ت تاليو اهو ت ها

يويفوه عملياة نقارت ائرسااكرت ت ائو كا   ائورنسيو ت ائ ي نرا  نه مهل  دق ائ عريواوو نونه يومرت ائينيك ايئ تت 
 13مهل رتاس     رتاس  ر ر عين يب ة اينتنر.

 .عنواع رسائل الربيد اإللكرتوين اثنيا:

ائ تتنيااا عاااداي  ت تقليااكايو ياا و مااهل  مئااه  رساااش رسااائة اااأ ائينيااك ايئ ااتت  علااى  نااواعو  قااك ي ااو  يريااكا 
 14موقعةو ت قك ي و مهل  مئه  رساش رسائة موقعة ائ تتنياو ت قك ي و  يريكا ائ تتنيا مويفى عليه.

 :رسائل الربيد االلكرتوين الغري موقعة ) الربيد االلكرتوين التقليدي(- 1

يك اأ املوق  مهل يفاارتبه ت ائا ي ي بادئاه اع اراد عااد  ن تاقا  رتياا و يقثك ابئينيك ايئ تت  ائ قليكيو ائين 
ت ه   ائرساكرت هي ائواكعة ن ايس عماش ائينيكي ايئ تت  عين يب ة اينتنرو ت هي عاد  ي قيمة  15ائيوميةو
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ائرسااائةو مااا مل  ةاااو      ااا رساااكرت اااأ موقعااة ت ي مي ااهل مااهل  مةااا ائ نقاا  مااهل هويااة املرساارت  ت سااممة مءاامو 
 16ي هل هاام اتواق يل  ،راف ائعمقة على ايع كاد هب   ائرسائة.

 :رسائل الربيد االلكرتوين املوقعة إلكرتونيا-2

 17ت هي رساكرت ائينيك ايئ تت  املوقعة توقيعا ائ تتنيا مؤماام ت يمرت يهاد  تثكي  مهل ا هة املل ثة.
 :ليهارسائل الربيد االلكرتوين املو ى  - 3

ائينيااك املويفااى عليااهو هااو  كمااة تاا و ت اا   جااراإلاو ت واارت  ااما  ا رساااش  ااك خمااا،ر ائوقااك  ت ائساارقة  ت 
عااك  –ائكئيرت على  ياكاع ا رسااش ئاكا هيتاة ائينياك ت نا ئ   –ئقاإل مبلغ جزان يك عه  –ائ لل ت تو ر ئلمرسرت 

  18  باو اس ما املرسرت  ئيه ئه. –ائءرتر  ت يااإلا على ،لبه 
ت   ائ عريل ائساي  ي ء     رسائة ائينيك ا ئ تت  املويفى عليهو ت و يواسطة ،ارف  ئاب هاو هيتاة ائينياك 
ائا ي يلعا  دتر جهااة ائ ثاكي  ن احملاارر ايئ اتت  ائعاارنو  هاو يءامهل ئلمرساارت ساممة ائرسااائة ت عاكا تعر ااها 

  ا ،لااا   ئااا    بااااو اسااا ما املرسااارت  ئياااه ئل لااال  ت ائسااارقة مبقايااارت مبلاااغ ماااايل يك عاااه املرسااارتو نماااا تءااامهل ئاااه 
 19ئلرسائة.

 .الفرع الثاين: الطبيعة القانونية لعنوان الربيد االلكرتوين
  رو مساااأئة ائ  ييااال ائقاااانو  ئعااااوا  ائينياااك ايئ اااتت و  م اااا نباااأا ن ائوقاااه ائااا ي يااا ش جهاااودا حملاتئاااة 

          ت و ت ابئ اااااايل   دراجاااااه  ااااار تانااااايو قاااااانو  ائ ويفااااارت    ت ييااااال قاااااانو  يفاااااني و  ءااااا  ئاااااه ائعااااااوا  ايئ ااااات 
 20اكدو ت مي هل رد ه   اخلم او     ريعة اىلاهاو ركيسية:

 .االجتاه األول: الربيد االلكرتوين يعترب من بني  نا ر ال خصية القانونية كاالس  و املوطن
جكيك  ئمسو املك   ت ئلماو،هلو رتياب    ت ي ه  ه ا ايىلا        عاوا  ائينيك ايئ تت و يع ين يفور  

ائقسو اعيسر ئلعاوا  ائينيكي ي  و  مهل اسو املس لكا ت ئقبهو ت  لص ها ا ائار ي     ناه   ا ناا  عااوا  ائينياك 
ايئ تت  أي   مهل اسو ائوالصو تاليو اه ت يا له ن يعار اعرتياا و  هاو ي يع اين نوعاا جكياكا ئمساوم ت     

ت ن ساياق ها ا ائار ي رتااتش ائابعر 21ار  تقلياكا ئاه ت ابئ اايل ي  ءا  عرت اماه ائقانونياةوناا  ماهل املم اهل اع با
موااااهبة ائعااااوا  ايئ اااتت  ابملاااو،هلو  ااااملو،هل هاااو م اااا  ا قاماااة املع ااااد  ت مقااار  ائقاااانو و ت ابئ اااايل  هاااو ياااري  

  22ائولص مب ا  جغران معل.
  ائينيااك ايئ اااتت  يااري  ائوااالص ت ئ ااهل دت   كياااك ئ ااهل هاا ا ائااار ي يثااطكا يعقباااةو ت م اارت ن    عااااوا

ئلم ا و  هو يكد  ق  مقكا اخلكمة على يب ة اينتنرو ت ئ  ا  ه   ائعقباة اندا ها ا ائار يو ابع باار ها ا 
املااو،هل مااو،هل ا تا ااي ت ئاايل مااو،هل رتقيقاايو ت  ئاا  اساا اادا علااى    املساا لكا عاااكما يقااوا ي ساا يرت عاااوا  

ياب ة اينتنارو ي او  قاك ا  اار مقارا قانونياا تارتب  ياه مثااحلهو ت يبايار ماهل  مئاه نوااا،ا  ائ اتت  ابمساه علاى
 23ي م رت ن نور يياانته ائولثية ت  سرار  اخلايفة.
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ت ن ائواق  على ائراو مهل      ر  املاو،هل اي تا اي   ار  ج اياةو  ي  ناه يقال ن سابيرت اع ا  هباا  ارتر  
 ايفة م  تاامي ائ  ار  ايئ تتنية ت تزاياك  قبااش اع اراد علاى اخلاكماو ائا  تطار  ايعتاف هبا مهل قبرت املورعو 
  24عين يواية احل ومة ايئ تتنية.

 .االجتاه الثاين:  نوان الربيد االلكرتوين  بارة  ن بياانت فنية ذات طبيعة شخصية

عاوا  ائينيك ايئ تت  هو عبار  عهل اموعة ماهل احلارتف ت اعرقاااو ائا  ي  بهاا املسا لكا ت ائا  يسا لزمها 
يرتونااوش ايتثاااشو    يكتنااه ي تاا و عمليااة تبااادش املراساامو ماا  ائغااأ علااى ائوااب ة ت هاا ا مااا جعاارت يعاار ائوقااه 

ت رتارتف تعطاي معلومااو يلثاية عاهل ائوالص يوبهه يرقو ائ ليوو و رتيب ي م رت نرت ماهما ن اموعة  رقاا  
        املسااك   ئيااهو  ماا م عااهل ،رياا  رقااو ائ لوااو  نسا طي  ائويفااوش    مقااكا اخلكمااة ايتثااايو ت اسااو يفااارت  اخلاا  
ت امل ااا  ائاا ي يقاايو  يااهو ت ابئااراو مااهل    عاااوا  ائينيااك ايئ ااتت  اندرا مااا يااوي  رقامااا ن ت وياااهو  قااك رتاااتش 

ن  رنسااو ملااا يياهمااا مااهل املساا لكمة  Code Minitelيهه ي ااود ائاك وش     كمااة امليا اارت يعار ائوقااه توااب
ت يؤ   على ها ا ائار ي  ناه ي يقاكا  اكاك  قانونياة ن ت ييال ائعااوا   25توايه مهل رتيب اةي رت ائوين ت ائواليوةو

 26  ايئ تت .يسب     ه   اعرقاا ئيسر ةا ،بيعة قانونية اكد  رتمت مي هل    تاقلها ئلعاوا

 .االجتاه الثالث: العنوان االلكرتوين فكرة قانونية مستقلة

علاااى  ااامف ايىلااااهل ائساااايقلو  هااا  هااا ا ايىلاااا        ائعااااوا  ايئ اااتت  ي يوااابه  ي   ااار  قانونياااة 
ت  ئ  اسا اادا       رراإل ائوقاه ت  رت ااا ائقءااإلو قاك ا  لوار  27قاكمةو ت   ا هو   ر  قانونية مس قلة ي ا او

ن  كياك ،بيع اه ائقانونياةو ت يع اين ها ا ائار ي اارد ااتئاة ئل هارف ماهل ت ا  تانايو قاانو  ااكد  ءا  ئاه ائعااوا  
 28ايئ تت و مما جيعلاا ي ن و  معه.

 .نا يةاالجتاه الرابع: العنوان االلكرتوين من  نا ر امللكية الص

ي ه  ها ا ايىلاا     اع باار ائعااوا  ايئ اتت  ماهل عاايفار املل ياة ائثاااعيةو  هاو م ارت ائعمماة ائ  ارياة ت 
ت يسا اك ها ا ايىلاا      29ايسو ت ائعاوا  ائ  اري ت مهل   يسا ويك ماهل ائ انايو ائقاانو  ةا   ائعاايفار ائقاكماةو

ئ اااتت  يثاااوة  ايفاااة ابئاسااابة ئلموااارتعاو ائ  ارياااةو ائااا  تراااا  ن اعمهياااة ايق ثاااادية ائااا  مي لهاااا ائعااااوا  اي
 30ايس واد  مهل  كمة اينتنر ت ائك وش ن عامل ائ  ار  ايئ تتنية.

رتااوش هااا   انراإل مي اااهل ائقااوشو    ائااار ي اع اااأ مل ي ااهل مو قاااا  يماااا  هاا   ئياااهو ع  اسااا لكاماو ائينياااك ت 
ق ثاار عليااهو نماااا  نااه مااهل ائثااع  اع باااار  مب ايااة هاااتل اماااوشو ع  ايئ ااتت  ت عااكا ائاواااا ائ  ااااري ت ي ت

اع أ  يعمرت ن نطاق يب ة ل لل عهل يب ة اينتنرو ت    ،بيعة اةاتل ل لل عهل ،بيعاة ائينياك ايئ اتت  
             ن ن اااااأ ماااااهل املسااااااكرتو ت ابئاسااااابة يع باااااار  ماااااهل قبيااااارت ايساااااوو  هاااااو  مااااار ي اااااا  ئل اااااكقي  ناااااو  ايساااااو ئثاااااي  
ابئوااالصو ت مياااا  ئاااه ت ااا   تراق ت مسااا اكاو رمسياااة حلناااة مااايمد  ت ابعاااتاف ماااهل ا هااااو املل ثاااة ت ائينياااك 
ايئ ااتت  ئااايل نااا ئ و ت يبقاااى ائااار ي اعقااارف ئلثاااوافو اع باااار  مب اياااة ماااو،هل ا تا اااي ئثاااارتبه دا ااارت ياااب ة 
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ؤدي مااا يثاابو  ئياااهو يساايما علااى يفاااعيك اينتناارو    جاناا  مو،اااه احلقيقاااي دا اارت ا  ماا و ت مي ااهل ئاااه    ياا
 31اس قباش املعلوماو ت املس اكاو ايئ تتنية ت يءاف ةا ائقراراو ا دارية.

ممااا تقااكا إلااص    ائقااوش    ائعاااوا  ايئ ااتت و ئيساار ئااه ،بيعااة قانونيااة تا اانةو  مااهل ائثااعوية مبااا نااا  
هل جانبااا    ائ  ييال ائقاانو  ئلينياك ايئ اتت  ي  ار  ائويفوش    ائاناا ائقانو  ائ ي ي ماهو ااأ  نااا نارا ما

عاهل تيفاوه تسايلة ماهل ائوسااكرت ايئ تتنياة  قا  اةاكف ت ائغاياة ائا  ماهل  جلهاا يع اا  املوارع ائ عامارت ايئ اتت  
ينياااك )ائ باااادش ايئ اااتت ر ابئانااار ئساااماته اخلايفاااةو ت ابئ اااايل ئااايل هااااام ماااا مياااا  ماااهل اسااا لكاا ا دار  ائعاماااة ئل

ايئ اتت  ن معامم اا ت مراسام ا ا دارياةو ساواإل ما  موالويهااا )ائعااملل ابملر ا  ائعااار  ت ما  اع اراد امل عاااملل 
 معها.

 .املطلب الثاين: حجية الربيد االلكرتوين يف اإلثبات و موقف القاضي اإلداري منه
ايئ اتت  ن املعااممو ت ائ ثار او ائقانونياةو ننرا ئ طور ت ان وار يب ة اينتنر ت تزايك اس لكاا ائينياك 

ت  زاإل ه ا ائ طور اةاكرت ت ائسري و نا  مهل ائءرتري ائوقاوف علاى نيوياة   بااو ائ ثار او ائقانونياة ائا  تا و عاين 
رساكرت ائينيك ايئ تت و ت معر ة مكا رت ية خمرجاو ه   ائرساكرت ن ا  باوو يسيما ن الرت ائقواعاك ائقانونياة 

نمااا يابغااي  كيااك موقاال ائقا ااي ا داري مااهل هاا   ائوساايلة ت ناا ا مااكا اع ماااد  عليهااا ن   32حلائيااة ئا باااووا
   باو ائازاع ا داري.

 .الفرع األول: حجية الربيد اإللكرتوين يف اإلثبات
أ ئقاااك   اااأو رت ياااة رسااااكرت ائينياااك ايئ اااتت  ن ائوقااار ائااا ي تعااااالو  ياااه دترهاااا ن نقااارت املعلومااااو ت تاااو 

ت ي ياا     هاا ا ائو اا   33ايتثاااشو ياال خم لاال اعياالاص ائاا يهل قااك يرابااو  ن ائقياااا ابئ ثاار او ائقانونيااةو
ي طلاا  ائ عاار  حل يااة ائينيااك ايئ ااتت  ن ا  باااوو ت  ئاا  ن رتائااة   ا نااا  اااأ موقاا و  ت نااا  ممهااورا ي وقياا  

  ئ  على ائانو اعيت: ائ تت و ت ن ا رتائة ما   ا نا  مويفى عليه يعلو ائويفوش ت
 .ية الربيد االلكرتوين غري املوقععوال: حج

سب  ائقوش    ائينيك ايئ تت  ائغأ موق   )ائ قليكير هو ائ ي ي بادئه اع راد عاد  ن تاق  رتيا و ائيوميةو 
ئ تتنياة ائعادياة ت ننرا ئ و  ائرساائة اي 34ت ل لل رت ية ه ا ائينيك حبس  ا اش املس لكا  يه ت يفوة  ،را هو

ي ت م اا  ابئ قااةو  يمااا ي علاا  هبويااة مرساالها ت سااممة ا واهاااو  اا   قو ااا ن ا  باااو س لءاا  ئلساالطة ائ قكيريااة 
 35ئقا ي املو وعو ت مكا  ملامه ت توهمه ئلاوارتي ائ قاية اخلايفة ابعدتاو املعلوماتية.

 .يد االلكرتوين املوقع إلكرتونيااثنيا: حجية الرب 
قااك ساااتا ياال ائ  ايااة ايئ تتنيااة ت ائ  ايااة ائ قليكيااة دت   -ائورنساايو املثااريو ا زاكااري –ملااا نااا  املواارع 

اع باار ئوا رت ائ  اياة  ت دعام هااو ،املاا   اا تعطاي ديئاة موهوماة  ت قايلاة ئاادرامو  ا   ا اوا ائينياك ايئ اتت  
  ئااه رت ي ااه ن ا  بااو يواارا    تءامهل ائوساااكرت ائ قايااة يويفاوه معااف موهاوا يع ااين ن ايااةو  ي ااررا م  ااواب ي او 

املسا لكمة نسابة ائ  ايااة ملاهل يفااكرو عااه ت     وا  علااى حناو يءاامهل سامم ها. ت ئ اهل مااا هاو نااوع ها ا احملاارر 
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امل  اوف ائا ي يوا له ائينياك ايئ ااتت و هارت هاو اارر رمسااي  ا اارر عارنو ت ائا ي يااك عاا ةا ا ائ سااالش هاو مااا 
رت مقكا  كمة ائ ثكي  ايئ تت  ن احملرر ايئ تت  املوق  مهل  م انية ائقاوش  ناه يعطاي احملارر ائثاوة ي أ  تك 
 36ائرمسية.

              سااااب  تعرياااال احملاااارر ائرمسااااي علااااى  نااااه احملاااارر ائاااا ي يثااااكر عااااهل موالاااال عاااااا  ت ياااالص م لاااال  كمااااة 
قانونيااة ئ و ياا  اعتراق ائرمسيااةو  مااا احملاارر ائعاارن عامااةو ت  ئاا  ن رتااكتد ساالط ه تا  ثايفاااته ت ،بقااا ئ ت اااع ائ

 هاو ائا ي يا و ياال اع اراد دت  تاك رت مااهل قبارت موالال عااا ت عليااه  يلازا يع باار ائينيااك ايئ اتت  ااررا رمسيااا    
ي ااك رت موالاال عاااا  ت ياالص م لاال  كمااة عامااة ن  رياار   ت يءاا  ائ وقياا  ايئ ااتت  عليااهو ت ي نع قااك    

ة ائ ثكي  يقوا هب ا ائكترو       تاليو ه تانثر ن  يفكار يهاداو ائ ثكي  ايئ تت  ملهل يطلبهاو مقكا  كم
ئ ئ      ائينيك ايئ تت  ائ ي يمرت توقي  يفاارتبهو يوا رت ااررا عر ياا ن اااش ا  بااوو     ناه ياوي ن اياة مل 

ت ياا ئ   37ايئ اتت  ملااهل يفاكر عاااه.تا و علااى ياك موالاال عااا  ت ياالص م لال  كمااة عامااة ت يمارت ائ وقياا  
  رسائة ائينيك ايئ تت  املمهور  ي وقي   ئ تت  ت م   حب ية ن ا  باو ي تقرت عهل رت ية احملرر ائعرن.

 .حجية الربيد االلكرتوين املو ى  ليهاثلثا: 
ائورنسي ائ ي تاك رت  ابئينيك ايئ تت  املويفى عليهو مهل يياها املورع 38ئقك    و ائ  أ مهل ائ وريعاوو

اخلاص ابئ قة ن ايق ثاد ائرقميو ت ائ ي  عطى ئلن ومة سالطة  يفاكار  2004يونيو  21ابئقانو  ائثادر ن 
اعتامر اخلايفة ي عكيرت ائاثوص املطبقة هبكف ائويفوش     يراا ائعقك ابئطري  ايئ تت و ت  عمااي ئا ئ  يفاكر 

ائ ي مس  إبمتاا يعر ائو لياو ائ  يس لزمها ائقانو  يطريا   ت 2005يونيو  16ن  2005/674اعمر رقو 
   39.ائ تت و ت  يفب  ائينيك ايئ تت  املويفى عليه معت ا يه مهل ائاارتية ائ وريعية

ق ا  رنسيو على    اخلطاف املويفى عليه ت اخلاص إبيراا ائعقك  1369/8نص املورع ائورنسي ن املاد  ت 
 40ابئينيك ايئ تت . ت تاوي   مي هل  رسائه 

ابئينيك ايئ تت  املويفى عليه رتمت ان و ابئراو ماهل  مهي اهو     –ت رتمت املثري  - أي   املورع ا زاكريملت 
 ناه ياؤدي نوال تالااكل ائينياك ائ قلياكي املويفاى علياهو يارت  ناه   ءارت مااهو ن    ائينياك ائ قلياكي ي يمارت ائااكئيرت 

ابئراو مهل تسلمه ئهو ن رتل    ائينيك ايئ تت  املويفى عليهو يقكا  م انياة   بااو على قياا املرسرت  ئيه يقراإلته 
 41   املرسرت  ئيه تسلمه ت قاا يقراإلتهو ت ن ا  كيك اتريخ ت ساعة ائقراإل .

ن اع أو   ناا ناادي يءرتر  تك رت املورع ا زاكري ياص يفري  ئ انيو مسأئة ائينيك ايئ تت  يو رت عاا 
يك ايئ تت  املوق  ت املويفى علياه يوجاه  ااصو ت  ئا  ابئانار     مهياة ها يهل اع اأيهلو نو ماا يعاادي  ت ائين 

ن احل يااة احملاارر ائعاارن ايئ ااتت و ئااا ا ي عاال علااى املواارع ا زاكااري    يبااال رت ي هااا ائقانونيااة ت قو ااا ائ بوتياااةو 
  ن ائ عامرتو ت ن ا اىلا  ائكتئة حنو احل ومة ايئ تتنية.يسيما م  تزايك اس لكاا اع راد ئلينيك ايئ تت 

 
 .الفرع الثاين: موقف القاضي اإلداري من الربيد االلكرتوين كدليل إثبات يف النزاع اإلداري
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ىلكر ا يار      ناا مل  ك ن اعرت اا ت ائقراراو ائثادر  عهل الل ائكتئة ا زاكري تطبيقااو رتاوش ائينياك 
و ابئراو مهل نونه تسيلة ما ور  ن ايس عماش يل اع راد ت اأ مس بعك  ابئاسبة ئاادار و ااأ  نااا نارا ايئ تت 

   قو ا ن ا  باو لء  ئلسلطة ائواسعة ائ  ي م   هبا ائقا ي ا داري ن ااش ا  باوو ت ئل كئيرت علاى  ئا  
و يثانة يا وا قاكمر ابئينياك 2001ديسامين  28 قك قءى الل ائكتئة ائورنساي ن رت او ئاه يفاادر ي ااريخ 

ايئ تت   ك سأ ائعملية اين لايية ت علرت ائقءا   ئ  إبم انية  كيك هوية مرسرت ائرسائة ايئ تتنيةو يوءرت 
 تجود ت ك  ترقية   را.

يثاانة  2001نااو مين  16ت ن نواال ائسااياق  قاارو ا مااة اساا تااف ابرياال ن رت ااو ةااا يفااادر ي اااريخ 
  42ة قكمر يواسطة ائينيك ايئ تت  ت اع ينو  نه مب اية  عم   راد  تا نة مهل جان  املس قبرت.اس قائ

ت علاى سابيرت امل اااش  يءاا ماامت  اأو ا دار     ائينياك ايئ ااتت  ئاقارت ائعلااو يقرارهااو  ا   رت يااة ها ا اعماار 
 وئااااك  ن هاااا ا ائوااااأ و نمااااا    لءااا  ئساااالطة ائقا ااااي ا داريو ت ئااااه    أي اااا  ياااا ئ   ا ي رتساااا  قااع ااااه امل

امللا،  ابئقرار  ك ئه دترا ملنوالا ن ايع اكاد ابئينياك ايئ اتت و  يماا ي ثارت مبساأئة علماه ابئقارار ا داريو ت 
 ئاا  ن احلااايو ائاا  ت باار  يهااا ا دار  موا ق ااه علااى هاا   ائطريقااة ا كيااك  ن ا عاام  ت تجااود مااا يويااك قبوئااه 

  43ى يريك  ايئ تت و ت ة ا ائغر  قاا ي زتيك ا دار  يعاوا  يريك .ابس قباش ائقرار عل
ت   أا   نه ي جي   اواش  مهية دتر ائقا ي ا داري ن  رساإل رت ية ائينيك ايئ تت و انطمقا مهل سالط ه 

 نثاها ت يياا  ائاازاع ت مهل  ي  دئاة م اار    اااإل ائواسعة ن ااش ا  باوو ت دتر  ائوعاش املبين على قيامه ابئ نق  
 مكا قبوةا مهل عكمه.

  .املبحث الثاين: رسائل الفاكس و التلكس
   ائ قاياااو احلكي ااة ائاا  تساا لر  ماهااا ائساااكاو ايئ تتنيااةو هااي تساااكرت عجهااز  علميااة م طااور  ن عااامل 

امل عاقااك و سااواإل دا اارت  ايتثااايوو ت ااو  نقاارت ائساااكاو ايئ تتنيااة ائاا  ت باار ائ ثاار او ائقانونيااة ياال اع،ااراف
 44يلكا و    ارجها ت مهل يفور ه   ائ قاياو ائوانل ت ائ ل ل.

ننرا عمهية ه يهل ا هازيهل على املس ويل احمللي ت ائكتيلو ت ملا يؤداينه ماهل  اكماو عنيماة اع ار ن اااش ت 
        ت ائواااارناو ت ا داراو ايتثااااايو ت  يااااراا ائثااااوقاو ت ائ عاقااااكاو ت ان عااااا  احلرنااااة ايق ثااااادية ياااال اع ااااراد

           مماااا  دا    ان واااار اسااا لكامهاو ت هاااو ماااا ياااك   يااااا ئلبناااب عاااهل ماااكا اسااا لكاا رسااااكرت ائواااانل 45ائاااكتشوت 
ائ ل ل ن ا  باو ت  كيكا ن   باو ائازاع ا داريو ت ن سبيرت ائويفوش     ئ و ن ااتش  تي رساكرت ائواانل ت 

 ت  نيا رساكرت ائ ل ل.
 .ملطلب األول: رسائل الفاكسا

ئقاك   اا  عااكد ائرساااكرت ايئ تتنياة عااهل ،رياا  ائوااانل ي زاياك مااهل قباارت اع اارادو ننارا ملعاار  هو يءااما  تيفااوش 
رساااكلهو ت مساا اكا و  ساارع تقاارو ت  يفاابنر رساااكرت ائوااانل مااهل ائوساااكرت احلءااارية ا كيااك  ائاا  الهاارو ن 

          اسااا لكاا هااا   ائرسااااكرتو   ناااه ماااهل ااااأ املسااا بعك اسااا لكامها نوسااايلةائ عامااارت ائياااومي ئ  ااارادو ت ننااارا ين واااار 
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  بااااوو ت هااا ا ماااا ياااك عاا ئل سااااالش عاااهل ماااكا قباااوش ائقا اااي ا داري ئرسااااكرت ائواااانل ناااكئيرت   بااااو ن ائاااازاع 
 ا داريو                

رت ياااة رسااااكرت ائواااانل ن ئاجاياااة عاااهل  ئااا  ي عااال عليااااا ائ عااار  ياااكإلا ملوهاااوا رسااااكرت ائواااانلو      ت  
 ا  باو ت موقل ائقا ي ا داري ماها.

 .الفرع األول: مفهوم الفاكس
 ئ و ي  موهوا ائوانل ي وج  علياا تقكمي تعريل ئهو   نبل نيوية عمرت ائوانل ت اس لكامه.

 .عوال: تعريف الفاكس

عهل يعك  ت نقارت ائثاور  عاهل يط  على جهاز ائوانلو جهاز اس اساخ ابةاتلو نما يطل  عليه ايس اساخ 
مل ي عار  ئ عريال ائواانل اترناا  –ن خم لال ائاكتش ت  –ىلاكر ا ياار        املوارع  ت 46يعك  ت ابئينيك املثورو

ا اش ئلوقهو ت قك تعكدو تعريوااو ائوقهااإل ئلواانلو  هااام ماهل عر اه  ناه:   جهااز تاليو اه نقارت ائثاور  ائ اي اة 
        ت يعر اه ائابعر:   اهاااز ائينياك ايئ اتت  ائاا ي يسا لكا ن نقاارت 47اتل. ماهل م اا     ر اار عاين ياب او اةاا

  ت اسا قباش ائرسااكرت ت ائثاور ت املسا اكاو عاين اةااتل يسارعة م ااهياة يال اع اراد ت ائوارناو ساواإل دا ارت ائابمد
  48 ت  ارجها. 

املسا اكاو امللطو،اة ابئياك ت املطبوعاة ت عرف  يءا  نه:   جهاز اس اساخ ابةاتل مي هل يه نقرت ائرساكرت ت 
 نياة مهمااا   30ي امارت ا واهاا نأيفاالها ت تسالمها عااهل ،ريا  يااب ة اةااتل املرنزيااة ت يسارعة قياسااية ي تزياك عااهل 

 49نا  املرسرت  ئيه يعيكا . 
 . مل الفاكس و استخداماته اثنيا:

ئرساائة ن ا هااز   يقا  تزتيااك  يا و تواغيرت ائو ال ن  ،اار  عاكاد ت ىلهياز  ا  تليواو و رتياب يا و ت ا  ا
يرقو هاتل املرسرت  ئيهو    نوش ائرسائة     ياراو  وكية ت سلمها يب ة اةاتل املرنزية  ت اعرقاا ائثااعية ائا  
تقاوا إبرسااةا    جهااز  ااانل املرسارت  ئياهو ت ائا ي مب اارد تيفاوش ائرساائة  ئياه يثااكر يفاوات يوابه ا ار  ت عاااك 

 50ائرسائة يثكر  او ائثوو.اين هاإل مهل تسلو 
            تسااااا لكا  جهاااااز  ائواااااانل ن  رسااااااش ت اسااااا قباش ائرسااااااكرت ت ائو كااااا  ت ائثاااااور ت اخلاااااراك  يااااال اع ااااارادت 

ائورناو ت احل وماو ئيم ت  اراو مهل ماطل  ائ وات  على ائثوقاو ت  يراا ائعقود ت الا  ائقراراو ا داريةو ت 
ت معنو  جهز  ائوانل احلكي ة مزتد  مبميزاو عكيك و رتيب تس قبرت  ي رساكرت ن  ي تقار ت هباا  انار  تليواو  

         رساااااش ت اساااا قباش ائو كاااا  ت ائثااااور ابساااا لكاا ئ لاااازيهل  رقاااااا ائعماااامإلو ت مي ااااهل رياااا  ا هاااااز ابحلاساااا  ئياااا و  
 51احلاس و م   قي  اعما  ت ائسرية ة   ائو ك .

 –رتاوايل سا ة  يااهر  –قاك ناا  يؤ ا  علااى املسا اكاو ائا  يرسالها ائوااانلو   اا تقبارت احلوا  ملااك  قثاأ  ت 
،رياا  احلاارق )ائ ثاوير ائءااوكيرو  مااا قاكيااو  ئاا     رساااكرت ائواانل ياا و اس اسااا ها عاهل ل وااي ائ  ايااة تليعاكها 
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ان   قاااك  م اااهل ىلاااا  هااا ا ائعيااا  ابسااا لكاا ائاااورق ائعاااادي ن ائتاسااارتو عاااهل ،ريااا  ائواااانل ياااكي ماااهل ائاااورق 
 52احلراري.

 .الفرع الثاين: حجية رسائل الفاكس يف اإلثبات و موقف القاضي اإلداري منها
 كيكا رت ي ها ائقانونية ن ائ وري  ت  عهل م ان ها ن  َّ حب اا  يما  ص رساكرت ائوانلو يق ءي ماا ائبنب 

  باو ائازاع ا داريو    جان  ائ قثي عهل موقل ائقا ي ا داري مهل ايع ماد على رساكرت ائوانل نكئيرت ن 
   باو ائازاع ا داري. ت ساناتش ائقياا ي ئ  مهل  مش ما سيأيت

 .عوال: احلجية القانونية لرسائل الفاكس يف اإلثبات
   رساكرت ائوانل ن اائبية ائ وريعاو ائعريياةو   ا ،بقااا عليهاا  رت ااا اعدئاة ايع يادياةو    اا ي للاو عاهل 
ت اا  يفاااور  ئساااك ن اااال عاااديو  مهل هاااا هاا   ائ واااريعاو ت مل تعطهااا  ياااة رت يااة معيااااة ن ا  باااوو ت مل   ااا  

ماهاااا املوااارع ائورنساااي ماااهل  ااامش ائقاااانو  رقاااو ت 53املعايفااار ابملوهاااوا امل طاااور ائااا ي اع مكتاااه ايتواقيااااو ائكتئياااة 
ائاا  ساااتو هاا   ائرساااكرت ابئرساااكرت ائعاديااةو رتيااب جاااإل ن ائوقاار  54ق او 1316املعاكش ئلماااد   230/2000

 املاد     ائو يقة ايئ تتنية ةا نول قيمة ائو يقة ائ  ايية.ائ ائ ة مهل ه   
   ائرسااااكرت املرسااالة عاااين جهااااز ائواااانل ي ت م ااا  ابحل ياااة ااااأ    هااااام جانااا  ماااهل ائوقاااه ائورنسااايو يااارا 

نماا يارا جانا    55ائقانونية ن ا  باوو ع  اس لكامها ي ياطوي على  ي  اما  ماهل  اماانو اعماا  ائ قاينو
ر ر مهل ائوقه    عاثر ائ نريل ائ ي يي  ابئرساكرت ائ  ي و  رساةا عاين جهااز ائواانل جيعلهاا ي تسا ويك ماهل 

ائ وااريعي ئلقااانو  املااك  ائورنساايو ت ائاا ي مساا  يقبااوش يفااور احملاارراو ائعر يااة ن ا  باااو ماامت تءاامار  ائ عااكيرت
       ياار،ي مطايق هااا ئ يفاارت ت ايساا مرارية ت علااى هاا ا اعسااا و  هاا   ائرساااكرت  دئااة انقثااة ي يااك    تاا مو ابئبياااة 

           مااهل  قااا  نسااب ها ملااهل يااراد ايرت  ااا  هباااا  ت ائقااراكهلو ت ياارا ر اارت     رساااكرت ائوااانلم ئ اااي أي اا  هبااا ييااك
 56 يءا  لوها مهل نرت تمع  ن مثكرها ت مءمو ا.عليهو ت 
            مي ااااهل ائقااااوش  نااااه راااااو تبااااايهل انراإل ائوقهيااااة ت ا  م هاااااا رتااااوش مسااااأئة مااااكا قبااااوش رساااااكرت ائواااااانل نت 

         ي ااساااا  ماااا  ائ وااااريعاو املانمااااة ملساااااكرت  ا  باااااوو  ي    جلهااااا ي واااا  علااااى اع اااا   هباااا   ائوساااااكرتو ت اااا  مااااا
 57ا  باوو ت   ائورتا ائ  تءمهل يفنة ت سممة ه   ائرساكرت.

 ما املورع املثري  قك عاجل ائرساكرت ائ  ي و تبادةا عين جهاز ائوانل ن قانو  ائ ن يوو ت  كيكا ن نص 
 ا تءااماه ااارر موقاا  مااهل ائطر ااا   ت ااارر تبااادي  ماااهو رتيااب  قاار    اتواااق ائ ن اايو ي ااو  م  ااواب   12املاااد  

 ما املورع ا زاكاري  قاك اعاتف يرسااكرت ائواانل   58يرساكرت  ت يرقياو  ت  ي تسيلة مهل تساكرت ايتثاش احلكي ةو
ق ا ت ائا  تااص علاى  ناه:    329ن املااد  نكئيرت ئا باو ن معر  تانيماه ئلرسااكرت ت ائينقيااو يثاوة عاماة 

رت املوقاا  عليهاا قيمااة اعتراق ائعر يااة ماهل رتيااب ا  باااو ت ت او  ئلينقياااو هاا   ائقيماة  يءااا   ا نااا  ت او  ئلرساااك
 يفاالها املااودع ن م  اا  ائ ثااكير موقعااا عليااه مااهل مرساالها ت تع ااين ائينقيااة مطايقااة عيفاالها رتاامت يقااوا ائااكئيرت علااى 

 ع ل  ئ . 
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ي ءااا  ماااهل ناااص هااا   املااااد     املوااارع   ت اا .ت   ا تلاال  يفااارت ائينقياااة  ااام تع اااين نسااال ها  ي  ااارد ايسااا ت
ا زاكري ما  ئرساكرت ائواانلو ت ائا  عاين عاهاا ابئينقيااو نوال رت ياة اعتراق ائعر ياة املعاك  ئا بااوو يوارا    

تل  احملرراو ائعر يةو ت يءاف ئا ئ   ت و  موقعة ممهل  رسلها ت هو  مر يكيهيو  ئ   نه مهل  هو يرتا رت ية
ئرسائة ئكا م    ائ ثكير ت هو ائ ي يقكا  كمة ائوانلو نمثلنة ائينيك ت املوايفمو ائورا تواجك  يفرت ا

ت   ا نوى ائولص ائ ي نسبر  ئيه ه   ائرسائة  رساةا  ت مل ي لل  رتكا إبرسااةاو  ها   املاازعاة توقاكها قو اا 
ة    اارد دئيارت ي يسا اك  ئياهو  ي ائ بوتية   ا قكا ائكئيرت على  ئ و  ما   ا تلل  يفالها احملواوت تاازش ها   ائرساائ

 59على سبيرت ايس تاا .
مما تقكا مي هل ائقوش    املورع ي يع ين رساكرت ائوانل مساتية ئلساك ائعادي ن ا  باوو ااأ  ناه جياوز ملاهل 
نس   ئيه   باو ع سها ي ا ة ،رق ا  باوو ع  تاقعاة ا رسااش مادياة قاك ت او   يهاا نقااا  اعل تقاياة ماهاا 
ارت مااش رتثااوش  طاأ ن عمليااة ا رساااش ت ايسا قباشو  ءاام عااهل  ئا      يااعار  رساااش رسااكرت ائوااانل ائاا ي 
تثااكر  هاا   انئااة ي يؤنااك اساا ما مءاامونه مااهل قباارت املرساارت  ئيااهو ت ابئااراو مااهل نقاااا ائءااعل هاا  و  اا   رساااكرت 

ا مااا يااك عاا ئلمطائبااة ي ااك رت املواارع ت هاا 60ائوااانل ي تاازاش تساايلة تبااادش م ميااز  ن ائ عاماارت ائيااومي ياال اع اارادو
ا زاكري ياص يفري  يانو يه ه   ائوساكرت ت يكد قو ا ن ا  باوو  ئ   نااا نارا  ناه مي اهل ايع مااد علاى ها   
ائوسيلة ن ا  باوو ،املاا  ناه يا و اسا لكامها ن املعااممو ائيومياةو ساواإل ماهل قبارت ا دار   ت اع ارادو ئا ئ   ماهل 

 هبا نوسيلة   باوو ممت  ققر ائورتا املااسبة ائ  تءمهل يفن ها ت سمم ها.اعنس  اع   
 .اثنيا: موقف القاضي اإلداري من اإلثبات برسائل الفاكس يف النزاع اإلداري

ائا  اعت ار كية ائثاادر  عاهل ائقءااإل ائعااديو ت يكاياة نواأ  ناه توجاك ائعكياك ماهل اعرت ااا ت ائقاراراو ائقءاا
عااهل ا مااة  1992ديساامين  15ائثااادر ن  رساااةا عااين جهاااز ائوااانلو ناا نر ماهااا: احل ااو  ابئرساااكرت ائاا  ياا و

               ائاااااقر ائورنساااايةو رتيااااب انزع  رتااااك اع،ااااراف ن مطايقااااة نساااالة مااااهل مساااا اك    رسااااائه عااااين ائوااااانل ئ يفاااارت 
ائعر يااااة ن  رت يااااة اعتراقاملوقااااودو ت قااااك اع ااااينو  يااااه احمل مااااة رساااااكرت ائوااااانل مب ايااااة ائبياااااة اخلطيااااة ت مان هااااا 

 61ا  باو.
رتااوش  1994يونيااو  21 اك ناا ئ  رت مااا ر اار يفااادر عااهل ا مااة اساا تااف ابرياال ائغر ااة ائ اماااة ي اااريخ  

عقااك املقاتئااة امل علاا  إبيفاام  ائسااياراوو رتيااب مل يوجااك مااا ي باار ائعقااك سااوا رسااائة ائوااانل ت اع ين ااا احمل مااة  
  62نا ية   باو  يراا ائعقك.

نما قءر ا مة ائاقر املثرية    ائطاعاة تقكمر حمل مة املو وع يورقة مبيااا هباا اسا قائ ه مساببة مرسالة 
  ئيهااا عااهل ،رياا  ائوااانل ت قااررو   ااا  اا  ت توقياا  املطعااو   ااك و  اا   هاا   ائورقااة ائاا  ياا و  املرساارت  يفاالها 

   بوو ابئ  اية جياوز ت مل اه يواهاد  ائواهود ئكيهو نما هو م ب  ن  رساش ائرساكرت عهل ،ري  ائوانلو تع ين مبك
ت يعااك موقاال ائقءاااإل املثااري قريبااا مااهل ائواقاا و رتيااب ابع بااار امللرجاااو ائورقيااة  هاااز  63 ت ابئقااراكهل ائقءاااكيةو

           ائوااااانل ن اياااااة تقليكياااااة ياقثااااها ائ وقيااااا و   ب عاااااك ياااا ئ  عاااااهل ائ  اياااااة ائعر يااااة ت ائااااا  ماااااهل ياااال  هاااااو يااااارت،ها
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على ه ا اعسا   م مور مهل اع بارها مبك   بوو ابئ  اية يس مك قوته ت تجود  مهل توا ر ترقة يفاادر  ائ وقي و ت 
 مهل اخلثو  ت ممهل مي له.

 ما ابئاسبة ئلقءاإل ا داريو   ناا مل ن م هل مهل  كيك موقل تا   رتوش م انة رساكرت ائوانل ن ا  بااو 
                 انعااااااكاا اساااااا لكاا هاااااا   ائوساااااايلة نااااااكئيرت   باااااااو ن ائااااااازاع   ماااااااا ائقا ااااااي ا داريو نناااااارا حملكتديااااااة    مل نقاااااارت

ائكتئاااة ا زاكاااري يثااانة ا داريو  ايفاااة  مااااا ائقءااااإل ا داري ا زاكاااريو ااااأ  ناااه مي اااهل تسااا يرت اعاااتاف الااال 
لا    ...  يماا ي ع 19/01/2017ائ بليغاو ائ  ت و عين جهاز ائوانلو رتيب جااإل ن قارار يفاادر عااه ي ااريخ 

ماااهل قاااانو  ا جاااراإلاو املكنياااة ت ا دارياااةو قاااك  15ت  14يااابطم  تبلياااغ ائعريءاااة اي   ارتياااة: رتياااب    املاااادتل 
قاك نثار علاى تساليو  19ماهل املااد   05رتكدو ائبياانو ائواج   نرها ن ائعريءاة اي   ارتياةو نماا    ائوقار  

  ائقانو  مل مياا     ت او  ها   ائاسالة مس اسالة ائ  ليل ابحلءور مر قا ياسلة مهل ائعريءة اي   ارتيةو ابئ ايل
ماهل ائقاانو  قاك نثار علاى    ائابطم  ي ي او   ي يااصو   ناه ي عال  60مهل ائوانل  ت اأ  ت ،املا    املاد  

  64اس بعاد ه ا ائك  . 
ارتيااة مااهل و  جاااز تبليااغ ائعريءااة اي   مااهل  اامش مااا جاااإل ن هاا ا ائقاارار ي ءاا  ئاااا    الاال ائكتئااة ا زاكااري

 مش يفور  مس اسلة مهل ائوانل ،املا  نه ي يوجك نص قانو  ميا   ئ و ت ي ئ  مي هل ائقوش    تقكير قيماة 
رساااكرت ائواااانل ت مااكا قبوةاااا ت رت ي هاااا ن ا  باااو يبقاااى ييااك ائقا اااي ت  ئااا  رتساا  الااارتف ت مميسااااو 

 اازعة ا دارية.ائكعوا ت مبا ميل ه مهل رترية تاسعة ن ا  باو م  مراعا   ثويفية امل
   .املطلب الثاين: رسائل التلكس

يع ااين ائاا ل ل ماااهل ياال تسااااكرت ايتثااايو احلكي اااةو ائاا   يفاابنر تسااا لكا ن عااك  ميااااديهلو ماهااا  جاااراإل 
 ائثوقاو ت ائعقود يل اع راد ت املؤسساوو ت  يما يلي ن عر     موهوا ائ ل ل ت ن ا رت ي ه ن ا  باو.

 .سائل التلكسالفرع األول: مفهوم ر 
 ئ و ي  موهوا رساكرت ائ ل لو ساقوا مهل  مش ما سيأيت ي عريوه ت تو ي  نيوية عمله ت اس لكامه.

 .تعريف التلكس عوال:
يقثك هبا ائ بادش  ي ائ بادش ائينقاي ت يثاكق ها ا  X ي يرقية ت  Téléت و رت نلمة تل ل مهل مقطعل 
 65ائويفل على ائواليوة املاو،ة ئل ل ل.

يكاياة نوااأ    ايااف ائ عرياال ائقااانو  ئلا ل ل ن خم لاال ائ واريعاوو سااواإل ائغرييااة  ت ائعريياةو  مااا ابئاساابة 
ت  66علااى  نااه:  جهاااز ،باعااة  ئ ااتت  مااينق م ثاارت يبكائااة ئطباا  ائبياااانو. ئل عريواااو ائوقهيااةو  ا ااك مااهل عر ااه 

يفمو ائسل ية ت ائمسل ية ت عهل ،ريقاه يسا طي  هاام مهل عر ه  نه:   جهاز يرقية م ثرت  رتك  رتع هيتة املوا
املوتم ايتثاش  ي موتم ر ر ميل  نول ا هاز ن  ي م ا  ن ائعامل ت  ئ  ي لثايص رقاو ئ ارت مواتمو 

ت ياا ئ   67رتيااب يساا طي  ائطر ااا   رساااش ت اساا قباش ائرساااكرت ت ائينقياااو عااين تلاا  اعجهااز  ن  ااوا  معااكتد . 
 تسيلة ئاقرت ت تبادش املعلوماوو رتيب مي ل  نرت مهل ائطر ل ائو ك  امل بادئة يياهما.  ائ ل ل ي  ر  عهل نونه
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 . مل التلكس واستخداماته اثنيا:
يقوش ائبعر    نلمة تل ل تعين عهل جهاز ،ااي  ئاقارت ائرسااكرت يال موقا  معال ت موقا  ر ار يعياكو يطبا  

ائثادر  مهل املرسرت  ئيه ابئلو  اعسود يعك    يس رت اعرقاا ائبياانو ائثادر  مهل املرسرت ابئلو  اعمحر ت ائبياانو 
ت ه ا م  يكاية الهور و  ماا ان   قاك  يفابنر ائرساائة  68ائ ودية ئلمرسرت ت املرسرت  ئيه ت اتريخ ائيوا ت ائساعةو

ت يسا طي  ائثادر  ت و  ماكلة ئليملو  ما املس لمة    و  رترت ها مع كئاة ت ها ا ئ ساهيرت ائ ورقاة يال ائرساائ لو 
املوااتم ن  كمااة ائاا ل ل ايتثاااش مباياار  ماا   ي موااتم ر اار مي لاا  ا هاااز نوسااه ت ائ عاقااك معااهو سااواإل نااا  
دا رت ائو،هل  ت  ارجهو ت ي ي و  رساش ائرسائة  ي   ا    د ااش ائرماز ائثاني  و  ماا ابئاسابة ئ يالاص ائا يهل 

كمة مي اهو ايس واد  ماهاا عاهل ،ريا  امل اتا  اخلايفاة ائا  ي ميل و   جهز  ائ ل ل ت اأ املوتنل ن ه   اخل
  69تو ر ه   اخلكمة.

ي ئ   ائ ل ل هو  رتك ائوساكرت احلكي ة ن ايتثايوو ت ياكر    للو مؤسسة رتكي اة  ت م  ا  ىلااري ت 
        ائ  اريااةمااهو ت   ا ناا  اةاااتل سايك ايتثاايو احلكي ااةو  ا   ائا ل ل يعااك رتائياا سايك ايتثااايو ن اععمااش 

ي م   ائ ل ل ابئسرعة ت ائسارية ت ائو او  ت  هاو مساة ئاه  ناه ياتم   ارا مااداي م  اواي ئلو كا  املرسالة ت 70ا دارية.ت 
        عاهل ،ريقاهو  هاو يا ئ  يع اين ييتاة رمااة ئ باادش ائرسااكرت ت  ايفاة  ناه يسا لكا ن ياب ة  ايفاة يا ن و ن  دار اا 

وا يااكتر يابيه مل اتاا  ائينيااكو  ائوساي  يااكد هوياة ،اارن ائرساائة ت ي نقاا  مااهل مراقب هاا ياالص تساي  اايااك يقات 
تلقي جهاز املرسرت  ئيه ئلرسائة ت ياؤرخ عملياة ا رسااشو      ائوساي  يا و  مباا ياكش علاى تباادش ائرسااكرت  امش 

 71يس قباش.ت ا مك  معياةو ت ه   ا جراإلاو ت ورت رتك رتكا  دىن مهل اعما   يما ي عل  يعملي  ا رساش
  .الفرع الثاين: حجية التلكس يف اإلثبات و موقف القاضي اإلداري منه

ساناتش مهل  مش ما سيأيت تو ي  احل ية ائقانونية ائا  ت م ا  هباا رسااكرت ائا ل ل ن ا  بااو ت نا ا يياا  
 مكا قبوش ائقا ي ا داري ة   ائوساكرت نكئيرت   باو ن ائازاع ا داري.

 .القانونية لرسائل التلكس يف اإلثباتعوال: احلجية 
يكاية نوأ       ائوقه ائورنسي  قر ي م   رساكرت ائ ل ل ابحل ية ائقانونية ن ا  باو ت  ه  يعار ائوقاه 

 Danielائورنسي       ائ ل ل ئه اعتئوية على ائوانل مهل رتيب قو  احل ية ن ا  باو ) مهل يياهو ائوقياه 

Carton ما  ائ ل ل رت ياة ن ا  بااو عناه يقاوا ي قاكمي  كماة موااهبة خلكماة ائينياك املويفاى ر ت يرج  ائوقه
اب  اااا ة    ساااهوئة ا  بااااو اهااااز 72علياااه املءااامو  يعلاااو ائويفاااوش ت  اااما   كماااة رتوااا  ملاااك  زماياااة معيااااة.

 73ائ ل لو عنه يتم   را ئلعملية ائ  مرو عين   مف جهاز ائوانل.
ئورنساايو   نااه ي   لاال ياال جهااازي ائوااانل ت ائاا ل لو  ايفااة يعااك تعااكيرت  يمااا  ااص موقاال املواارع ات 

ائقانو  املك  ائورنسي ت اس  اي ه ن ميكا  ائ  اية ئ رت ائاكعاماو ت نارت اعجهاز  ايئ تتنياة احلكي اة ائا  لاز  
  74 يها املس اكاو.
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كاري ماهل رت ياة رسااكرت ائا ل لو ن  ما ابئاسبة ئل وريعاو ائعرييةو     موقل نرت مهل املورع املثاري ت ا زا
ا  باو ي   لل عهل موقوه مهل رت ية رساكرت ائوانل ن ا  باوو ائ  سب  ت    تعر ااا ةااو رتياب    املوارع 

املوارع ماا  ئرسااكرت  ق ا    329ا زاكري اعتف يرساكرت ائ ل ل نكئيرت معك ئا باوو ت ينهار ماهل ناص املااد  
وو نوال رت ياة اعتراق ائعر يااة املعاك  ئا بااو يوارا توقيعهاا مماهل  رسالها رتاامت ائا ل ل ت ائا  عاين عاهاا ابئينقياا

ت ااو ر علاااى ياارتا احملااارراو ائعر يااةو ت يءااااف ئاا ئ  ائوااارا  اارتر  تواجاااك  يفاارت رساااائة ائاا ل ل ئاااكا م  ااا  
 ها    ائ ثكير ائ ي يقكا  كمة ائ ل لو  ماا   ا ادعاى مرسارت ائرساائة  ناه مل يرسالها  ت مل ي لال  رتاكا إبرسااةاو

املاازعااة توقااك قو ااا ائ بوتيااة يواارا تقااكمي ائااكئيرت علااى  ئاا  مااهل اخلثااوو  مااا   ا  تلاال  يفاالها احملوااوت رتياهااا تااازش 
   75ائرسائة    ارد دئيرت ي يس اك  ئيه  ي على سبيرت ايس تاا .

 .اثنيا: موقف القاضي اإلداري من اإلثبات برسائل التلكس يف النزاع اإلداري
ائ ي ي و عهل ،ري  ائ ل ل   را مااداي م  اواب ئلرسااكرت ائا  يقاوا إبرسااةاو مماا يساهرت ماهل عا إل يتم ائ عاقك 

  باو املعاممو ائ  ت و عهل ،ريقهو ت ي ميز ائ عاقك ائ ي يا و عاهل ،ريا  ائا ل ل ابئساهوئة ت ائسارعة ت ائو او  
ت  جااز  76نونياة عاهل ،ريا  ائا ل لوت ا تقا و ت قاك  قار ائقءااإل ائورنساي ا ااز يعار اععمااش ت ائ ثار او ائقا

 الل ائكتئة ائورنسي  رساش ائقراراو ا دارية عين جهاز ائ ل ل ت اع ينها م رت ائقراراو ا دارية امل عارف عليها.
ت ابئاسبة ملوقل الل ائكتئة مهل رت ياة رسااكرت ائا ل ل ن ا  بااوو   ناه ئايل هااام موقال تا ا  تااكد 
ئلقا اااي ا داري ن ا زاكااار رتاااوش هااا   املساااأئةو  ي  نااااا نع قاااك  ناااه مي اااهل ئلقا اااي ا داري اسااا اادا    رتري اااه ن 

تمااا يؤنااك  ئاا  ائقاارار ائثااادر عااهل الاال اوو  با  باااو ن املاااد  ا داريااةو    يع مااك علااى هاا   ائوساايلة نااكئيرت 
ت ائااااااا ي جااااااااإل  ياااااااه:   رتياااااااب    املسااااااا أنل   تواليواااااااه ي ااااااااريخ  22/04/2002ائكتئاااااااة ا زاكاااااااري ي ااااااااريخ 

جااوا   09ي انوياة عبااا  رمءاا و نعااو  مسااعك املثااام ايق ثاادية مااتيصو     نقاا  ي اااريخ  06/11/1979
 .    نوية احملمكية ئواكك  املثلنة 1982
نقارت ماهل جكياك ماهل  15/12/1982املاؤرخ ن  143/82مبوج  قرار مهل مكير ائتيياة ئويياة ا زاكار رقاو ت 

  نوية احملمكية ابحلرا      نوية مورتو  يباف ائزتار.
رتياااب    املسااا أنل مل يل نااا  مباثااابه ت مل يسااا أنل عملاااه ت ائاااكئيرت علاااى  ئااا  ائااا ل ل املوجاااه ئاااه ي ااااريخ 

 ل  ماه ايئ ناق يعمله.ت ائ ي يط 19/05/1983
            .77 1982/ 20/12مهل يوا  اي كاإلرتيب      ر  مهائه ملاث    توقيل راتبه ائوهري يثوة  اكية 

ي ءا  ماهل ائقارار  عام و    الال ائكتئاة اع ماك علاى رساائة ائا ل ل ناكئيرت علاى عاكا ائ نااق املساا أنل ت  
 ملاث  عمله. يعملهو ت ابئ ايل   باو تاقعة  مهاش املس أنل

ي ئ  مي هل ائقوش    قبوش ائقا ي ا داري ئرسااكرت ائا ل ل ناكئيرت   بااو ن ائاازاع ا داريو يبقاى  ا ا  ت 
ئسلط ه ائ قكيرية ت رتري ه ن ا  باوم ممت نانر ه   ائوسيلة سا ؤدي    ت اويهل قااع اه ت اع قااد  رتاوش املاازعاة 

 املعرت ة عليه.
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 .خامتة
 ناه راااو ماا ي ئاه املوارع مااهل اهاوداو ماهل  جارت ت اا   ،اار تواريعي م  امارت يااؤ،ر  ن اخل ااا مي اهل ائقاوشوت 

ائناهر  ايئ تتنيةو     ائ وري  حباجة    مزيك مهل ائ كعيوو ئءرتر   قرار رت ية ئ رت تسيلة مهل تسااكرت ا  بااو 
 باااو ن املاااد  ا داريااة ايئ تتنيااةو ت  ئاا  تواااداي ئلثااعوابو ائاا  مي ااهل    تطاار  ن اااايو ا  باااو عامااة ت ا 

  ايفةو  ئ     اياف  ،ار توريعي م  امرت مهل يأنه احلك مهل  اعة ه   ائوساكرت يسيما ن ا اش ائ طبيقي.

 ت م رت  هو ائا اكجو ائ   سورو عاها ه   ائكراسة  يما يلي:ت  
مسا بعك  ابئاسابة ئاادار م  ي  ابئراو مهل نو  ائينيك ايئ تت  تسايلة ما وار  ن ايسا عماش يال اع اراد ت ااأ -

 نه ي يلقى اه ماما مهل قبرت نرت مهل املورع ت ائقا ي ا زاكريو رتيب مل  اك ن اعرت ااا ت ائقاراراو ائثاادر  
عهل الل ائكتئة ا زاكري تطبيقاو رتوش اع ماد ائقا ي ا داري على ه   ائوسيلة ن ا  باوو نما ي يوجك 

 اا ائقءاإل ا داري. ي نص يانمها نوسيلة   باو  م

ناااكئيرت   بااااو ن ائاااازاع ا داري يبقاااى  ا ااا  ئلسااالطة   وقباااوش ائقا اااي ا داري ئرسااااكرت ائواااانل ت ائااا ل ل -
ائ قكيريااة ئلقا ااي ا داري ت رتري ااه ن ا  باااو ماامت ناناار هااك  ائوساايلة ساا ؤدي    ت ااويهل قااع ااه ت اع قاااد  

 .سمم هاا املااسبة ائ  تءمهل يفن ها ت ورت رتوش املاازعة املعرت ة عليهو ت ئ  يورا  ق  ائ

 يااإلا على  ئ    ناا نويفي مبا يلي:
  اراد نثاوص قانونياةو تاانو مسااأئة اسا عماش تسااكرت ا  بااو احلكي ااة ن ائاكعوا ا دارياةو ت تبال رت ي هااا ن  .1

يئ تتنياااة ن ا  بااااو  مااااا ائقءااااإل ا داريو و ت  ئااا  ن الااارت تزاياااك اع مااااد ا دار  ا زاكرياااة علاااى ائوسااااكرت ا
 خم لل ا ايوو تواداي ئلثعوابو ائ  مي هل    تطر  ن ااش ا  باو   ااإل ننر ائكعاتا ا دارية.

 رتر  تك رت املورع ا زاكري ياص يفري  ئ انيو مسأئة ائينيك ايئ تت  يو رت عاا ت ائينيك ايئ تت  املوقا   .2
 مهياة ها يهل اع اأيهل نو ماا يعاادي  ن احل ياة احملارر ائعارن ت املويفى عليه يوجه  ااصو ت  ئا  ابئانار    

سيما م  تزاياك اسا لكاا نونية ت قو ا ائ بوتية يايئ تت و ئ ا ي عل على املورع ا زاكري    يبل رت ي ها ائقا
 اع راد ئلينيك ايئ تت  ن ائ عامرت ت ن ا اىلا  ائكتئة حنو احل ومة ايئ تتنية

ن ااااش ا  باااو ايئ ااتت   -ت  ايفااة ئلقا ااي ا داري–عقااك دتراو تكريبيااة م  وااة ئلقءااا   احلاارص علااى .3
على    ي تق ثر ه   ائكتراو على ا ان  ائانري  ق  يرت ت و  مثنوية اان  عملي مياار  ماهل  مئاه 

 ائقءا  رئية ت ويهل ارر ائ تت  ت اأها مهل املساكرت ائ قاية اع را.

 اهلوامش. 

 .06و ص 2005هيواإل يهل يلقاسوو ا  باو ا ئ تت و م نر  ماجس أو جامعة تونلو املاارو  1 
 .13و ص 1999مسأ ،ه عبك ائو ا و احل ية ائقانونية ئوساكرت املعلوماو املس نك ة ن ا  باوو رسائة دن ورا و جامعة ائقاهر و  2 
 .11و ص 2005ك ايئ تت و دار ائاهءة ائعرييةو ائقاهر و عبك اةادي  وزي ائعو يو ا وان  ائقانونية ئليني 3 
 .35و ص 2018زيك نماش امود نماشو  ثويفية ائ قا ي عين ائوساكرت ايئ تتنيةو رسائة ماجس أو نلية احلقوق جامعة ايس اكريةو  4 

5 (N) Tortello, (P) Lointiere, Internet pour les juristes, Dalloz, 1996, p 69. 

 .06عبك اةادي  وزي ائعو يو مرج  ساي و ص يءا:  
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6 www.culture.gouv.fr Vu Le 15 /05/2018 a 21 : 15 

 .06عبك اةادي  وزي ائعو يو مرج  ساي و ص  7 
 .07عبك اةادي  وزي ائعو يو مرج  ساي وو ص  8 
ائينياك ايئ اتت   ناه: تسايلة اتثااش يقاكا يواساط ها نقارت املراسامو  1986 ثويفاية ايتثاايو ايئ تتنياة ئعااا  عارف ائقاانو  اعمري اي يواأ  9 

يااا    مااورد اخلايفااة عااين يااب ة  طااوا تلوونيااة عامااة  ت  ايفااة  ت اائبااا ياا و ن ايااة ائرسااائة ائ تتنيااا علااى جهاااز ائ مبيااوتر ت مااهل   ياا و  رساااةا ائ تتن
 ا ياااكتر  ي لزياهاااا ئكيااااه تيااا و  رسااااةا عاااين ننااااا  طااااوا ائ لواااو     ائ مبياااوتر املسااا قبرت.  راجااا  ن  ئااا  املوقاااا  ايئ اااتت : اخلكماااة ائااا ي يقاااو 

www.findlaw.com   vu le 18/01/2019 a 17 :. 

10 http /www.culture.gouv.fr/culture/dgglf/terminologie/couriel.htm. Document informatisé 

qu’un utilisateur saisit envoie, ou consulte en différé, par l’intemédiaire d’un réseaux. / vu le 

22/01/2019 a 19 : 45 

 .12نقم عهل: عبك اةادي  وزي ائعو يو مرج  ساي و ص  11 
 . 146و ص 2009 ياا  اخلائكيو ائ ن يو ايئ تت و دار ائاهءة ائعرييةو ائقاهر و 12 

 .38 يءا: زيك نماش امود ائ ماشو مرج  ساي و ص 
 .14عبك اةادي  وزي ائعو يو مرج  ساي و ص  13
 .129و ص 2010يوسل  محك ائاوا لةو ا  باو ا ئ تت و رسائة دن ورا و جامعة ا س اكريةو  14 
 .54عبك اةادي  وزي ائعو يو مرج  ساي و ص  15 
 .129يوسل  محك ائاوا لةو مرج  ساي و ص  16 
 .130يوسل  محك ائاوا لةو مرج  ساي و ص  17 

يوااأ  ائقواعاك ائا    ااو ائساوق ائاكا لي ئللااكماو ائينيكياة ت  ساال  1997ديسامين 15ادر ن ها ا ائ عرياال مسا مك ماهل ائ وجااه اعترتل ائثا 18 
 .ر68)  ننر  وزي عبك اةاديو مرج  ساي و ص  2/9جود ا ن دتش اي اد ت ائوارد ياص املاد  

 .131يوسل  محك ائاوا لةو مرج  ساي و ص  19 
 .41زيك نماش امود ائ ماشو مرج  ساي و  20 
 .42نول املرج و ص 21 
 .36عبك اةادي  وزي ائعو يو مرج  ساي و ص  22 
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 إثبات ملكية املعرفة الفنية االلكرتونية يف القانون اجلزائري

 
 عروسي ساسية.د.

 1جامعة اجلزائر  -كلية احلقوق   
 

 امللخص: 

تثبت  ملييتتة افعراتتة ا االيتتة اة ي وليتة ن ا قتتالوب اجلزائتترل  اوليتتين افا تت اة يتت وو ا ثا تت  واف تتار  وا  ميتتة 
أب حيصت  افا تت علته دت ادد تصت كرت ا ي وليتة مت  متادل اذت ما  ا ت ك   جيب أب تغري مت  نيتإ  آ ر،رع عت 

كلازموب اب سركة اف الية حت  طائلة مساو يا م اجلزائية.   ت واب كتاب مالتام ملييتة وةاكتة افعراتة ا االيتة عوومتا  تو 
ب أذكيتا  اتت ا  تارا   ا سركةعااب   ه األ،ريد ة جت ل وني  ا افا ت لاعاعمىت كال  معراات  ا االيتة ا ي وليتة ة

كثرعو جترا ا   ببتا  ملييتة افعراتتة ا االيتة اة ي وليتة  تت  ذافتا معراتة االيتتة كلوتا طتو  تقاليافتتا افا تت كلوتا  تتو  
 .     اس و ة  ببا  ملييا 

 ا قالوب اجلزائرل.ع ببا  افليية لزاعععدعامة ا ي وليةعافعراة ا االيةالكلمات املفتاحية: 
Abstract: 

The ownership of electronic know how in Algerian law is proven by the owner’s 
fixed electronic signature that is encrypted with an algorithm, which must be 

changed from time to time, after the owner obtains an electronic certification 

from service providers who adhere to professional secrecy under their criminal 

responsibility. Therefore, ownership and protection of know how is required. In 

general, it is confidentiality, because the latter alone does not benefit the            

owner, whenever his know how is electronic, because there are many clever 

decoders, and the procedures for proving the ownership of electronic know  how 

in itself are know how.The more techniques the owner develops, the more easily 

he can prove his ownership. 

Key words: know how, electronic support, conflict, proof of ownership, 

Algerian law. 

 مقدمة. 

عتتتو  دا ايالو وجيتتتة ا عو لتتتة بواتستتتا ب  األمركييتتتة ،تتتف  اتتتين ا  تتتركة1 اج متتتا،را ن  يتتتين افوالتتتين ا ،با كتتتة
هبت   ا سترائيلية افتاصتة   تاوب  ترامل با ستاكفبع  ا وتة استات اهت  ر يافتا   NSOلضتائية كتف   ت  دتركة

عولتت  تتت ،  ن  تت ه ا تت عو   صتتاأل ا  تتركة األمركييتتة كتت  متت  ا  تتركا  ا،تت اق نيستتااب  مستتات مي ا ا بيرت
 بتوك بع بغوغ ب وبمييروسوا  وو دب. ا يف : بااكسبوكبع
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ا  لتتت عو ع اتتترب ا  تتتركة ا ستتترائيلية استتتات م  وستتتائ  تيالو وجيتتتة ، تتتريد ن عوليتتتة ا،تتت اق ،تتتوادهت قتتتووا
ي رد علتتته لواعتتت  ستتت،تتت اق نيستتتااب  افستتتات مإع وا ابع متتتا هلتتت   تتتا األمركييتتتة افاحتتت د واتستتتا  ن ا تتتوة  

مت  مستاو إ ودتصتيا   ع متا هلت   ل تركة ا سترائيلية  اعقتب افستات مإ IPا بياان  ا يت تضوال  عالتاوك  ا تت
 .وا اعر  علي م   ي  أكف وصحاايإ م  خمالف دول ا عامل

متتتتين نيلتتتتيا م ا اتتتتا  ي اييتتتتف نيتتتتا م متتتتين أعتتتت ائ م متتتت  ا رااضتتتتإ  لا بيتتتتين        ذا كتتتاب  تتتت ا نيتتتتال اةستتتترائليإ 
كتتاجلزائرع اا  تتركا  األمركييتتة افتت كو د تستتي ر علتته اضتتا  اةل لتت  العراا تتا ا االيتتة اة ي وليتتة ا تتيت ميالا تتا متت  

 حتقيرت أ ابح كف  توجا ا  ائ د ن اجملال وصالف أصحاهبا م  اكف أغاليا  ا عامل.
ل كقودان  آ ا بحث ن ا قالوب اجلزائرل ع  كياية  ببا  افاعاملإ اةلاصادكإ اجلزائركإ فليية األمر ا  

معراا م ا االية اة ي ولية ةسيوا مال م أصحا  م ا كين بساا  تو بعمين و وج اجلزائر  آ اةلاصاد ا رلوي 
ايقين  ذب عله أصحا   ق اعا  احلساسةع رلوالة ل اعا   امة كأم ك ا  و ةع ا ضرائبع اجلوا ك وغري ا م  ا

 ببا  مليية معراا م ا االية اة ي ولية عال  ك  دعو  اب، اق ف ا كع م ا رلوية م  افاجسسإ    ه اف ا كين
ما هي اآلليات القانونية اليت خيوهلا :اب صياغة ا اا ية اةلاصادكإ أ  كال  جالسيا مع و ي ا ديا ية ا يت لبحث ا

ج  ية وجود نيرت أماهت  حىت يثبت ملكيته عند كل نزاع؟ اجلزائري ملالك املعرفة الفنية االلكرتونيةالقانون 
)افبحث األول( ن ظ  ع هت تالظيم اف رع اجلزائرل  لوعراة ا االية  الص ،اصع مث  ع   اة ا االيةمليية عله افعر 

وسائ   ببا  مليية افعراة ا االية اة ي ولية  تقركر وجود   ا احلرت ن ا قالوب اجلزائرلع لبحث ن   ا ا قالوب ع 
 )افبحث ا ثاو(. 
 .جود حق ملكية على املعرفة الفنيةجدلية و : املبحث األول

 ووعة معا   أو أسا يب عولية خمافدعلا لة   لاقالعة ميي  ميي  تعركف افعراة ا االية عله أهنا:ب
 فا د ا، اععوجيب أب متال  أاضلية أو ميزد تالااسية ف  مبادردعغري حموية   لجو و  ا وصول   ي ا

 ب.Know howاألجنلوساكسوو ب   ا افص ل  أييت م  ا اعبري.2كسات م اب
:ب ووعة أهناعله ب بة ،صائص  ايييف افعراة ا االيةعاجا  ن تعركا   ا 3ول   كز ا اوجي  األو يب

أو ة ميي  ا وصول   ي ا معلوما  عوليةعانجتة ع  ا اجر ة واة،ابا عوا يت  ي: ِسر ِكَةعالعىن غري معرواة عووما 
جو ركةعالعىن  رو كة وماي د  لااج افالاجا  افاعال  نيو ا. ُمَعرََّاةعالعىن أب كام حت ك  ا   ي  كا  . س و ة

 ا سركة واجلو ركة.ب ودام  كسو  الرالبة اسااائ ا   روم
بوافعراة ا االية un savoir-faire techniqueن نيإ َميَّز اف رع اجلزائرل  إ افعراة ا االية ا اقالية ب

عوعرَّ  تعبريبسركة افعلوما  افاعلقة 4بعدوب تعركا واfaire commercial-un savoirا اجا كةب
عأبل :)افعلوما  سركة  ألعوال  ي  ذا كاب إبمياب نيائز ا احلصول عله اائ د الاصادكة مال ا أو ميزد 5ابألعوالب

تالااسية عله نيسا  م  ة حيو وهناعوكال  افعلومة غري معرواة     ا عامة وة مييال م احلصول علي ا م  
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حلااظ عله سركا ا ن ا ول  مصاد  أ،ر  وأب صانيب ا مل كضع ا حت  ا اصر  م  لب  دوب اد ام وجو  ا
 افالاسب(. 

غتري  ي تا ة وجود أو ع هت وجتود نيترت ملييتة علرب مساا وسوا  كال  افعراة ا االية تقالية أو جتا كة أو ا ي ولية
عله افعراتتتة )اف لتتتب ا ثتتتاو(مااتتترت عليتتت  ن ا اقتتت .اا بعا متتت   تتت ا ا اقتتت  كتتت ااين عتتت  لظركتتتة وجتتتود نيتتترت ملييتتتة 

أو اكاستب ا  صتتو د لالوليتةعأو كتتاب لت  نيا  تتا  صتتو د  مو تتوع ملييتة فتت  كتاب لتت  نيقق تتا  يا االيتة:بالا أهنتتا متالع
 .7.  ا افا وهت ا اق ي لركب م  لظرد اةجا اد اةجنلوسيسوو  لوو وع6درعيةب

اتاب اعت ا  اةجا تاد اةجنلوسيستوو  ترت ملييتة علته افعراتة ا االيتةعكعود 8غري ال  واقتا  ترأل ا تبعا ا ،تر
)اف لب ا وهتبافلييتتةبم  ،صوصتتية ن ا قتتالوب اةجنلوسيستتووع ذ كاعلتترت األمتتر ن ا والينع تترت دتصتتي آ متتا ف
ة ميال  صانيب   ة  عا اةمايا ا عمث  ب معا  ة ا ترأل ا قائت  ابفلييتة  يست  مباليتة علته استاحا ة  لامتة  األول(

 طافا أب   ا األمر مقبول ن  ال ا فا ا .  )اف لب ا ثا ث( -افعالوكة -افليية عله ا عالاصر غري افادكة
 املطلب األول: نظرية املعرفة الفنية حق شخصي.

كالير أصحا    ا اةجتاه اعابا  افعراة ا االية نيرت ملييةعوك  ب  آ أب ةاكا ا  منا تيوب م  ، ل  ا  تة 
لتتة بقتة معيالتتةعكوجود ع لتتة دتصتية تتتر ن مت  حيو  تتا الت  اتصتت  علوت  هبتتاعم  ،تت ل  ا  تة دتصتتية تر  ت   ع 

عوتتت  تلتتتزهت ا عامتتت  ابحلاتتتاظ علي اعوع لتتتة تتتتر،يص تلتتتزهت افتتتر،ص  تتت   عتتت هت اةستتتاعوال ،تتتا ج ا ال تتتاق ا تتت د ن 
 .وكساال    ا اةجتاه عله مف ا   ي: 9ا عق 

 ا  واس ة لظاهت أوة:أب افعراة ا االية ة ميي  أب تو   نيقا مالعا أو اسائثا    ة عال ما كلجا نيائز ا  آ ةاكا
.،ا ج   ا ا طا  ة كوج  مليية  لوعراة ا االية  ة م  ، ل ملييتة عالصتر ا تزابئ  ن افاسستة ا اجا كتة 10ا فا د

 .11ةب ا     و ا سعي جللب م
اثليا:أب   ه احلقوق )افعراة ا االيتة(ة تترد علته أدتيا  مادكتة حمت دد   افاع ت ا متا داتين  آ ا قتول أبهنتا  عيت د 

معتتتتتىن افلييتتتتتةعا ي ة تقتتتتتوهت علتتتتته أدتتتتتيا  مادكتتتتتة  تتتتت  تاجلتتتتته ن  تتتتترد ا عقتتتتت  ونيصتتتتتيلا  وتلتتتتتت أدتتتتتيا  غتتتتتري عتتتت  
            ثا  استتتتاغ ل ايتتتترد مبايتتتترد صتتتتالاعيامادكةعاصتتتتانيب  تتتت ه احلقتتتتوق كتتتترد نيقتتتت  علتتتته دتتتتي  غتتتتري متتتتادل  تتتتو استتتتائ

 .12أو جتا  
ملييتتتة أمتتترا غركبانع تتت  متتت  اذ تتتأ  ميتتتاب تصتتتو  اث ثتتتا:أب ألصتتتا   تتت ا اةجتتتتاه كتتتروب اعابتتتا  افعراتتتة ا االيتتتة نيتتترت 

ذ تعألب افليية ابعابا  ا نيقان عياليان  منا ختول صانيب ا سل ة اةسائثا    ي  ما نيتىت ة ك تا ك  ن اة،اصتاص 
 تت  أدتتتاص ر،تتروبعو ي  األمتتر علتته ، اتت  اب الستتبة  لوعراتتة ا االيتتة اقتت  كثبتت    تصتتإ خمالاتتإ أو أكثتتر ن 

 .13ية كام  عله ا  ي  لاس عو  ا كاعا ض مين ايرد اةسائثا ا ول  ذات  نيرت ملي
 ا عتتتتا:أب نيتتتترت افلييتتتتة  تتتتول صتتتتانيب  اةستتتتائثا  ن استتتتاعوال مليتتتت  واةلااتتتتاع مالتتتت عا و  و تتتت  اةستتتتاعوال 

 تتتيه  تتت  ستتتو  ستتتل يت اةستتتاغ ل وا اصتتتر  التتتيه  تتت  نيتتترت  عراتتتة ا االيتتتةواةستتتاغ ل وا اصتتتر   يالوتتتا صتتتانيب اف
 .14اةن ،اصان  الاس اساعوال ا  ي  اساعو
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،امسا:أب افعراة ا االية ة ميي  أب تيوب حمت ن حلترت افلييتة ة   بيعا تا غتري افادكتة احستبع   ةب ا قتالوب 
ة كعتتت   هبتتت ه افلييتتتةعارذا كتتتاب متتت  افويتتت  أب تيتتتوب حمتتت ن  لحيتتتا دعاو  افاعتتت   أب تاحتتتول  تتت ه احليتتتا د  آ 

 .15غري مادكة ملييةعا ي  رد سل ة مادكة عله أديا 
سادسا:أب اعابا  افعراة ا االية حم ن حلرت افليية كاعا ض مين ايرد دواهت نيرت افلييةعأل كوهنتا نيقتان م لقتان مت  
نييتتث متت د ا بقتتا  و ب تغتتري دتتتص افا تتتعا ي ة تالقضتتي  ة عالتت   تت ك حمتت  احلتترت لاستت عن نيتتإ األمتتر علتته 

 تبتتام افعلومتتا  افعاتتفد معراتتة االيتتة  عالصتتر ا ستتركة اتتاب  قيتت  ، اتت  اب الستتبة  لوعراتتة ا االيتتةعا ي نيتترت غتتري دائتتم ة
 ا تتالقا حميوتة .واعاتف 16ستركة كتاب  صتتانيب ا احلصتول علتته مزا  تا وةاكتتة نيقولت  علي تتا وا عيته صتتحي 

 افعلومتا  نيتائز أب أ،تر  ج تة مت  أكت   ا فا ا .كوتا  قتالوب حمويتة تيتوب اقتن اة، اعتا  أب17ا ارلستية

 .18افعلوما    ه حلواكة نيرت أل ميلت ة ا سركة ا اقالية
 ا االيتة وةاكا تا ابفعراة كاعلرت ايوا واة ازاما  احلقوق ومضووب ل اق حت ك   آ اةجتاه   ا ك  ب و   ت

  إ ا اوييز كقيم .كوا19افليية  ايرد   صال ا م    ة ا قومي  لسلوك افالااية وا اصراا  األعوال نيظر طركرت ع 

ولت  عتا ض  ت  ت .20مادكتة ملييتة مو توع ك تي  اي عوا ت ل تصاغ أو حياوك ا ا  ل وا قا ب   افا ا االية افعراة
 ا رأل ا قائ   وجود نيرت عيين عله افعراة ا االيةع و و مو وع اف لب افوايل.

 عيين. حق الفنية املعرفة الثاين:نظرية املطلب

 لظر م وج ة  افكر افلييةعوكساال وب حلرت حم  تيوب أب تصل  ا االية افعراة أب  آ اةجتاه   ا ألصا  ذ ب

 :كا يت و ي اعابا ا  ع د عله

  لاتاج افعالوكتة(م ( افادكتة غتري األدتيا  ك تو  ا تو افادكتة األدتيا  ك تو  كوتا ابحلترت اة،اصتاص أب:أوة

 ا غتري   تزاهت متين افا تت الظ تر علي تا وكظ تر  رافتا عله وحيص  علي ا وك يو  صانيب ا هبا وا ايرعايتاص ا    

 ا اوجت  ن أساستا احلترت حمت  كاتت  مل اةجتتاه احلرتعا ت ا مضتووب  ايترد األ،ت  ،ت ل مت  عوذ تت21نيقت  ابنيت اهت

مضتووب  علته  كتز عو منتا ا  تصتي واحلترت ا عيتين احلترت  تإ ا اقلي كتة ا اارلتة  آ كستاال  مل   يت عا و ذ تب ا ت ل
 ولايجتة ا وستاطة  ت ه  آ  اجتة  تيه انيت عا و أل مت  وستاطة دوب ستل ات  عليت  كبادتر احلترت احلرتعاصتانيب

 .22لالوو  ديال أل اي  و يه معقول أمر ا االية افعراة الليية ا لرا  ااب    ت

 مت ماداهت واساعوا ا اع    ي ا ا ،روب كاوص  أب ا االية ابفعراة ابةسائثا   لوا ت اةع ا  ن كابر ة:اثليا
 م تروع   ركترت   ي تا توصت  مت   يت  كستو  ا االيتة افعراتة ملييتة نيترت متامانعاترب ومستاقلة م تروعة  وستائ  ذ تت

 دوب افالااستإ  يتين مواج ة ن اسائثا  اساعوا اعا و  م كسبرت مل ا  ك  افالااسإ  يين مواج ة ن هبا اةسائثا 

 .23ني ود ليود أو
اساعوال واساغ ل وتصر عاييوب    نيرت ا االا ل اث ثان:أب  صانيب افعراة ا االية سل ا  افا ت ا ث ث م  

عال ا  عوض اب بيين مث ن ا  ل كاالا ل الوجب  ع  نيق   يتث حيظتر عليت   عت  ذ تت استاغ  ا أو اةلااتاع هبتاعأو لت  
 كيوب ابفقاكضة نييث تسرل لواع  افقاكضة اب السبة  ل راإ.
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عكوتتا 25عونييالئت  ت بتترت لواعتت  ا بتتة24مقا تت  متتادلولت  كيتتوب تالا  تت  عال تتا  ت وب عتتوض كتتأب كاتتفع هبتا  تت وب 
عك  ت  ت  مالتين ا غتري مت   ستا د استاعوا ا 26كيوب    نيرت مال  ا غري تر،يصان ابساغ  ا ع  طركرت عقود ا  ،يص

.كوتا كيتوب فا تت افعراتة ا االيتة نيتترت 27أو احلصتول علي تا  وستائ  غتري م تروعة وحتوت  األ ترا  ا الادتتئة مت  ذ تت
 ل احلصول عله ا اوائ  افا يتة ا تيت تت   ا عليت  ا تو مل كاوصت   آ  ت ه افعراتة ةستاعوا ا اساغ  ا وذ ت م  ،

اساعواةن دتصيانعو منا   ل اجل ود وا الاقا  م  أج  احلصول عله اوائ  ا افا يةعا  ا كعتين أب استاغ ل افعراتة 
 .28واني د  ي احلصول عله مزا  احلرت افا ية ا االية  منا  الن  سل ة اساعوا ا وك  افص لحإ كقود  آ لايجة

 ا عان:أب ا رأل ا سا رت ا قائم عله ع هت اةع ا  الليية افعراة ا االية  جة أب احلرت ن افعراتة ا االيتة نيترت غتري 
دائم أمٌر حم  لظترعألب افقصتود  ت واهت نيترت افلييتة  تو استاورا  حملت  ات  كتزول  ة  زوا ت  ا تو دواهت  لحترت لاست  ة 

تص افا تعاوجود ا   واساورا ه  و درم ةساورا  نيرت افليية عله ا  تي عوعال  ت بيترت ذ تت علته افعراتة   
ا االية جن  أب ا سركة درم  قا  حم  احلرتعارذا  ا   عال  أد  ذ تت  آ االتا  احلترت لاست عوم  مَثَّ كصتب  أمتران مبانيتان 

 اعو   ت كعت  احلترت ن افعراتة ا االيتة نيقتان دائوتان  ذا استاور  وتزول عال  ا قيوة ا االااسية ا يت ختو ا  لوا ت األصلي
 .29درم ا سركةعو ي  ابلااائ ا ك لت حم  نيرت افليية وتصب  معرواة  ليااة

علتته اعابتا  األستترا  ا اجا كتة كوتتراد   لوعراتة ا االيتتة متت  30ولت  أكتت  لتالوب ا اجستته اةلاصتادل األمركيتتي
       جا كتة   تي  واستين كت  كت  أدتيال وألتواع افعلومتا  م وتا كالت  مادكتةنيقتوق افلييتة عالت ما عتر   األسترا  ا ا

أو غتتري مادكتتتة   تترم أب كيتتتوب افا تتت لتتت  اختتت   جتتترا ا  معقو تتة  لحاتتتاظ علي تتاعوت رق فواج تتتة ستترلة والا تتتاك 
 األسرا  ا اجا كة.

اصت  عال تاعو ي  اب رجتوع  آ أما اب السبة  لو رع افصرل ارل  مل كا رق  ل بيعة ا قالوليتة  لوعلومتا  غتري اف
جنتت  التت  عتت   اةعات ا  علتته  تت ه افعلومتا  متت  لبيتت  أعوتتال 31لتالوب ةاكتتة نيقتتوق افلييتة ا ايركتتة ولتتالوب ا اجتا د

افالااستتة غتتتري اف تتتروعة ترتتتتب مستتتاو ية مرتيب تتا استتتاالادان  تتت عو  افالااستتتة غتتتري اف تتروعة و تتتيه علتتته أستتتا  نيتتترت 
ارهنا و ب عت    افعلومتا  غتري افاصت  عال تا دتي ن مت  أدتيال افلييتة ا ايركتة افليية.وايوا  ص اتاالية تر ه 

 ة أهنا مل تع  ا نيرت ملييةعولساالال ذ ت م  كوب   ه اةتاالية ل  ألام  افساو ية عت  الا تاك  ت ه افعلومتا  
 وع اف لب افوايل.و و مو  .32عله ا تيا  أعوال تاالالا مين افالااسة اف روعة و يه عله أسا  ايرد افليية

 معنوي. حق الفنية املعرفة الثالث: نظرية املطلب

 وتايتريه عقلت  مالاجتا  كااة عله  ل تص ا قالوب كع ي ا مبادرد سل ة تعر  نيقوق افليية ا ايركة أهنا

 اع اض أو مالا عة دوب لالوان حم دد ف د مايل مردود م  األايا    ه علي  ترد مما واةلاااع اةسائثا  ميالة ومتالح 

 33.اني 
 أب ن اة دواجيتة  ت ه وتيو  ج ة م  ا عيين واحلرت ا  تصي احلرت  إ جتوين مزدوجة طبيعة و  ه احلقوق

 ا اصر  نيرت    اييوب افليية علي  ا وا د ا  ي  عله افبادرد ا سل ة احلرت  صانيب جيع  ا عيين أل افادل احلرت
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 ا قالوليتة احلواكتة كتوار كوتا   تصت  ا ايترل    اعت    تن نيترت  صتانيب  كع تي نييتث دتصتي ونيترت  ت  ا قتالوو

 .  تصيا  اما ادا ابعابا ه ا   ين لااج    ي  كالسب أب ن احلرت    وكيوب اني  اع اض أو مالا عة دوب ايحول

 نيقتوق وا اجا كة وتايوب م  ا صالاعية ا ايركة افلييةنيقوق :لسوإ مها  آ ا ايركة افليية نيقوق وتالقسم

 ا ايا  ع   ما ترد احلقوق ا يااةعوتلت مواج ة ن انيايا  ا ايا ه م  صانيب ا متي  ج ك د ا ايا ا  عله ترد

 رستوهت كا  ا  تي  ن ا ايتا  عت  افاياملتة.أو  لت وائر ا  تيلية افالاعتةع ا اصتاميم افو توع كتاة، اعع منتاذج ن
 . 34ا اجا ل ا اجا كةع واةسم مميزد كا ع مة دا ا  عله ترد ا صالاعية.أو نيقوق وا الواذج

 اجت  مت  افا تف األديب وافتايل  لوبت عإ نيترت م  ا قسم   ا كايوبوا االية و  األد ية ا ايركة افليية ونيقوق

وماسستا   ا صتوتية ا استجي   ومالاجتي األدا   االتاو ا تيت متتال   ت  اجملتاو د وا االيتة. واحلقتوق األد يتة أعوتا م
 اجملتاو د  لوتا اإع اتاب احلقتوق متتال  افا ف نيقوق كال  األبريعو ذا عله  رامل م  كق هت ايوا ا ذاعة وا الازكوب

 .ا وسائ    ىت عال ا ا اعبري طركرت ع  ا وجود  آ افا اإ أعوال  ،راج ن سامه  أ،ر  ائا   آ تعود

 ةاكة  بسن علي ا   ساالاد م  اة،ا  عوج     ي  ا عافية ا ا ركعا  ج  ن ا يت تال  ج افاا يم   ه

 افعا   أو د م   الاك أب ا ا ركعا   إ ا ارق كبقه ت ركعيةع أسه احلقوقععله م  غري ا أو ا االية افعراة عله

 األطتر وا تر  أوا،تر مت  .و عت 36اة، اع  را د  الصوص كولحرت تالاو ا ا م  عومال ا35هبا ،اصة  ا ركعا  ا االية

 افلييتة جوالتب مت  اعاففتا عنييتث37اتااليتة تتركبه  طتا   تو ا ت ويل افساو  عله ا االية  لوعراة افالظوة ا قالولية

 .ا سركة افعلوما  ةاكة عالواب حت  ا سا ين اب قسم ا ايركةعوو د 

علتته التت  نيتترت ملييتتة  اب الستتبة  ايييتتف احلتترت علتته افعراتتة ا االيتتة ن ا قتتالوب اجلزائتترل  تت كالا و تتو ا تترأل ا تتراج 
 :ا اا ية ا ث ث  األسبا  آ ع مساال ك معالول

 مليية  لو  ل كالق  أب ا بائين القاضاه كلازهت عق   يوب:)ا بيين38اجلزائرل ا ا ركين ن ا بيين عق  تعركف -أوة

 نيترت  تي أل :)افلييتة علته افلييتة نيترت اجلزائترل اف رع َعرَّ َ  لق ل(.كوا    مقا   ن ر،ر ما يا نيقا أو دي 

 .39واأللظوة( ا قوالإ حترم  اساعواة كساعو  ة أب   رم األديا  ن وا اصر  افاواين
   بيعا  أو  يم ا اعام  ع  ،ا ج غري دي  أب:)ك  واألموال  ألديا  تقسيو  ن اجلزائرل اف رع وأ ا 

 اني  ة كسا يين ا يت  ي   بيعا ا ا اعام  ع  خترج ا يت .واألديا 40افا ية(  لحقوق حمال كيوب أب كصل  ا قالوب

 .41افا ية  لحقوق حمال تيوب أب ا قالوب جييز ة ا يت ا ي ا قالوب  يم اذا جة وأما  يا فا كساأبر أب

 مت  افلييتة نيترت حمت  كيتوب أب ك ت م مل اجلزائترل اف ترع أب ا قالوليتة ا الصتوص  ت ه ،ت ل مت  ك نيت 

 تترد ا تيت احلقتوق ،اصتة لتوالإ افت وعأب:)تالظم ا قتالوب ن علي  لص ما أكضا افادكةع   ي  غري أو افادكة األديا 

 سل ا     جن  أب ا االية افعراة ما ت سل ا   آ ا ايركةعواب رجوع افليية نيقوق مث 42مادكة( غري أديا  عله

 مت  تتواره التا كالااتين أب و ت    ولت  أو  عتوض عال تا ا االتا ل نيرت وتصر عال  واساغ ل اساعوال ا ث ث م  افا ت

 .ا قضا   آ ا لجو  ، ل م  وذ ت علي ا ا اع ل ألواع  يين علي ا كرد أب و   ما ية اوائ 
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 أايا  ذ   م  ا االية افعراة لزع ميي  ة ا عق عاال    ا هناكة ا االيةعو ع  افعراة لق  نيا ة ن نيىت ال -اثليا

 كستاثور  ركتة أب افبت أ نييتث مت  إبميالت  ا القت   ت ا مت  ا اعال عاافستااي  ات د طيلتة مع تا ا اعام  لايجة افالقي

 ما  عاقت  ليَّت  غتري دترم أ الت  ا االيتة  لوعراتة ا الالت  ا عقت  ن افالااستة عت هت دترم  وجتود نيتىت وذ تت .افعراة   ه

 : 43ا اا ية ا  روم ابجاواع م روعيا  األو يب ا اوجي 

 .ا االية افعراة لق  عق  مو وع واذ ما  ا سلين تالااه و، ما  سلعا افالااسة ع هت  ال  كاضو  أب -
 لقت  عقت  ستر ب أبالتا  ل تاط  افالقتي ايت  متا   ا  ل اجلغران ا لليم  و  حم د افالااسة ع هت  ال  كيوب أب -

 .ا االية افعراة
  آ ستا قا لقلت  ا تيت ا االيتة افعراتة حلواكتة عالت  غتىن ة كيتوب  ترو كةعأبب جت  ا بالت   ت ا احلاجتة تيتوب أب -

 .افالقي

 .ا عق  الا ا  ات كخ م  واني د سالة افالااسة ع هت  ال  سر ب م د تاجاو  ة أب -
 ا والعتة  آ  متا ترجتين  لحقتوق كوصتاد  افلييتة كستب معيالةعوأستبا  أبستبا  افلييتة كستب كتام -اث ثتا

 ي:اةستاي   وافترياث  ستبعة45افت و ا قتالوب ن افلييتة كستب وأستبا 44ا قتالوو ا اصتر  أو  آ افادكتة
 ا اصتر  ل تاق ن كت ، ب وا وصتية ا ي عاا عقت   و تين عال تا وافعتف واحليتا د وا  تاعة وا عقت  وا وصيةعاة اصتاق

 .افادكة ا والعة ل اق ن اا ،  واحليا د وا  اعة واة اصاق وافرياث اةساي   أماا قالوو.

افلييتة افت كو دعو ي:  أستبا  مت  أستبا  األلت  ب بتة علته ايت  كاتوار ا االيتة افعراتة علته احلترت أب واحلتال 
 Harland David"اب بيينعكاصتر ب  ا االيتة افعراتة ن ا اصتر  نيتال ن ا ي عوا عقت  وو تين اةستاي  

Sanders اللييتة اةنياجتاج ا بيتين ات كتخ مال  األ،ريد   ه إبمياب  يبسيعاأصب    ركة ا االية معراا  ابع نيإ 

 .46ا بيين عق  الوجب ا االية Harland"معراة ب

 ت و ه  كتالعيه أب جيتب ا ت ل ا ا تو  مستاج ا  تقاضتي  أمتر ا االيتة افعراتة اللييتة اةعت ا  أب عت  اضت 
 ومت -افعالوكتة األمتوال أصتبح   ت  احستب افادكتة األمتوال عله كالصب افليية نيرت كع  ا قالووعالم ا والين عله

 واترت افلييتة حمت  حلترت-تصتو ان نيستب-ا االيتة افعراتة تيتوب أب ميي     ت احلرتع   ا حم ن -ا االية افعراة  وال ا

 .اجلزائرل ا قالوب
 .االلكرتونيةوسائل إثبات ملكية املعرفة الفنية :املبحث الثاين

ا ببا  اب ياا ة ن ا  ي  اة ي وو كا ببا  اب ياا ة عله ا و قع  ترم  مياليتة ا اأكت  مت   اف رع اعاف
وأب تيتوب معت د وحماوظتة ن ظترو   )اف لتب األول(ا اوليتين اة ي وو عت  طركترت47 وكة ا  تص ا  ل أص   ا

او يا  مقتتتتتت مو ، متتتتتتة (ا تتتتتت ل كاحوتتتتتت  مستتتتتتاف لتتتتتتب ا ثاوتضتتتتتتو  ستتتتتت ما ا عتتتتتت  طركتتتتتترت ا اصتتتتتت كرت اة ي وو)
 .افعراة ا االية افعاجلة ا ي وليا  ببا  ملييةا ثا ث(. و ي وسائ   لب ا اص كرت)اف
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 األول:التوقيع االلكرتوين.  طلبامل
َُول ِتين و ببتا  لبو ت  مضتووب ا ياا تة ن ا  تي  اة يت وو

ع ت  ت 48كساعو  ا اوليين اة ي وو  اوبيترت  وكتة اف
ونيتت د صتتغريد متت  ا بيتتاان  اة ي وليتتةعا يت حتوتت  ع لتتة    تتية متتين  يتتاان  ا وبيقتتة اة ي وليتتة 49ا تتو عبتتا د عتت 

َولتََّعةعوتستتو   اوبيقتت
ُ
  ولستتبا    تتتص حمتتر ه ستتوا  كتتاب دتصتتا طبيعيتتا حيتتو   يتتاان   ل تتا  ا اوليتتين اة يتت وو اف

 .50وكاصر  حلسا   أو حلسا  ا  تص ا  بيعي أو افعالول ا  ل ميثل 
 ببتا  ملييات   ت ه افعراتة أمتاهت ونيىت كعا   ياا تة وتوليتين ما تت افعراتة ا االيتة اة ي وليتإ ن اجلزائتر كت  ي  

 لاض  ا ضرو د ذ تعجيب أب كال ئ  عله أسا :  ب ا ا قضا 
تصتتت   ا  يئتتة  هليتتة معتت   هبتتا أو  يئتتتة متتر،ص  تتا إبصتت ا   تتت ه 51دتت ادد تصتت كرت ا يتت وو موصتتواة .1

ُول ِتتين دوب ستتواه   تتي  مييتت  متت  حت كتت   وكاتت  وانيتت اهت مبتت أ األمتتاب ن تصتتويو  واحلصتتركة ن 
ا  تت ادا عترتبن ابف

 ا احيم اب السبة  لُوولِ ين.    

تعاو  عله ع هت تيرا  ا بياان  افستات مة ألكثتر مت  مترد متين  تواب ستركا ا  يت  ا وستائ  52ر ية مامالة .2
عوليتتة حتوكتتت  افعلومتتا   آ دتتيارا  غتتتري ما ومة)تبتت و غتتري ذا  معىن(فالتتتين افاتتوارد ولتت  اةعاوتتتادعوتقوهت علتته 

ُتتر،َّص  تتم متت  اةطتت ع علتته افعلومتتا  أو ا و تتا
تال تتول عوليتتة ا ا تتاري علتته حتوكتت   عو تت ا53األدتتتاص غتتري اف

 ا الصوص ا عادكة  آ لصوص ُم اَّرَد.

وم  افعلوهت أب ا يوبيوتر ُك يِ   ن   ه األ هت ا وسَن األ تم  اتزك  افعلوما .وة ت  مت  لقت  افعلومتا  
فا التإ وافتتر إ احلساسة)مث  احلرَكا  افا ية( صيغة م اَّرد  ب أُ كَ  احلاتاظ علته ست ما ا ونميال تا مت  عبتث ا

 وا لصوص.

ُول ِتتتين ب
ن ت تتاري افعلوما عوتستتتااِل   تتت ه افاتتاتي   آ ِصتتتَي     تتتية ب54مااتتاح ا ا تتتاري ا عوتتتوميوكستتات هت اف

معقَّ د)،وا  ميا (وتعاوتتتتتتتت  لتتتتتتتتود واعا يتتتتتتتتة ا ا تتتتتتتتاري علتتتتتتتته عتتتتتتتتاملإ أساستتتتتتتتيإ:اذوا  ميةعوطول افاااح)مقتتتتتتتت َّ ا 
 . bits55) اب ب 

اتت ا ا تتاري  تو عوليتتة  عتادد حتوكتت  ا بيتاان   آ صتتيغا ا األصتليةعوذ ت ابستتات اهت  ومت  اننييتة أ،ر عاتترب
 ا  يتة افامالتة أكثتر مالاعتة فا تت افعراتة ا االيتة- رأكالتا–بافاعلترت  اتت ا  تارد. ونيتىت تيتوب56ماااح ا ا اري اذتاصب

ت وكر تا اتة االيتةعكلوا عوت  علته ععلي  أب كغري ا  ارد دو  عو ي  ت  ذافتا ت تي  معر  ببا  ملييا    ه افعراة
. عيه توليعتت  اة يتت وو كلوتتا كتتاب مستتاقرا  تتو  نياتت  ا وبيقتتة اة ي وليتتة كتتة ملييا تتاكلوتا  تتو  ستتركا ا وةا

افولعة ا ي وليا كوا  و  ملييا   لوعراة ا االية افعاجلة  و    ه ا وبيقةعو و  اس جاع ا م  و تع ا اف تار 
 .57هت ا اوليين اة ي وو آ و ع ا األصليعو ي أنييا

عابختتتاذ  ووعتتة ا اتت ا ري ا اقاليتتة ا تتيت تستتو  58. تتت ا ري نياتت  ا واثئتترت افولعتتة ا ي وليتتا علتته دعامتتة نياتت 3
 اتزك  ا وبيقتة ا ي وليتا ن دعامتة احلات ع كوتا تضتو  است جاع  ت ه ا وبيقتة ن دتيل ا األصتلي ةنيقتاعوا احقرت 
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اوآ ما ت افعراة ا االية افعاجلة ا ي وليا نياظ ا  الاس  طافا أب ا قالوب .وم  األنيس  أب ك59م  توليع ا ا ي وليا
 . 60اجلزائرل ،ول عولية احلا  اة ي وو فا ت ا وبيقة افولعة اة ي ولية أو عف طر  اث ث

 االيتتتة افعراتتة املييتتتة   ببتتا افتتتوايل دتترح  اتتت ا ري ا اصتت كرت اة ي ووعافيولتتة  جتتترا ا   اف لتتبوستتيأيت ن 
 .اة ي ولية

 .اللكرتوينالثاين:التصديق ا طلبامل
كاوثتت  ا اصتت كرت اة يتت وو ن  ووعتتة ا جتترا ا  ا تتيت تق تتين  الستتبة ا وبيقتتة اة ي وليتتة افولعتتة ا ي وليتتا  آ 
دتتتص حم دعوتستتو   اقتت مي ا كتت  ي   ببتتا  عالتت  ل تتو  مالا عتتا   تتإ األطرا عذ تتت التت  ة ليوتتة  لوعراتتة ا االيتتة 

 ب مل كولتتين حمر  تتا ا ي وليتتا ومل جيتترل ا اصتت كرت علتته  تت ا ا اوليتتينعوم  أ تتم  تت ه ا جتترا ا  أب ك تت    اة ي وليتتة
علته  تت ا ا اوليتتين دتتتص اث تتث أو  يئتتة تستتوه هبيئتتة ا لتترا عأو ا تتيت تعتتر  هبيئتتة ا اصتت كرتعأو ا غتتري افوبتترتعأل متتا 

 اقلي كتتتةعنييث حتاتتتاج افعتتتام   اة ي وليتتتة  آ  تتت ه كعتتتر  هبيئتتتة اةعاوتتتاد ووظياا تتتا لركبتتتة متتت  وظياتتتة افوبتتترت ا
ا وظياتتتةعأل  آ موبتتترت ا ي ووعو تتت ه اجل تتتة أو ا  تتتتص ستتتوا  كتتتاب طبيعيتتتا أو معالو عمييالتتت  أب كقتتت هت دتتت ادا  

 آ مسات هت اةل ل  تاضو  اهل ععالوال عوكت ا  لوت  ا سترلع  ه ا  ت ادد ت تاو  علته ا اوليتين -ا اوبيرت–ا صحة
 ه اجل تتة ا صتتاد  عال اعو تت ا متت  دتتال  أب كاكتت  ا ع لتتة  تتإ ا  تتتص وا وبيقتتة اة ي وليتتة ا صتتاد د اة يتت وو  تت

 .احلاملة فعراا  ا االية61عال 

و  دد  ت ه ا ثقتة مييت   تت ه ا يئتة أب ختلترت  ت ك ا لظامتتا  لويتا ،اصتا اب اوليتين اة ي ووعممتتا ميالتين اذلتن  تتإ 
و تت ا متتا 62يتت وو ماضتتو  كااتتة ا اوليعتتا  اة ي وليتتة ا صتتاد د عال تتاعمستتات مي اةل ل عوكتت ا ،لتترت أ دتتيف ا 

كادل  آ   اا  لوع م  ا االظيم ا رهلتي مثت  متا تاعلت  ا بالوكعنييتث تتالظم ملاتا ،اصتا  يت  عويت    ك اعوتضتو  
 .وعلتتته لاتتته افالتتتوال كضتتتو  ما تتتت افعراتتتة ا االيتتتة63ستتت مة ذ تتتت ا اوليتتتين ن مواج تتتة افاسستتتا  افا يتتتة األ،تتتر 

 س مة توليع  اة ي وو ن مواج ة مالااسي .  ي وليةاة

 ونيىت تضو  اجلزائر  يئة اساثوا  رمالةعال أ ا قالوب اجلزائرل ب ث سل ا   لاص كرت اة ي ووع ي:  
و تتتي ستتتل ة مستتتاقلة تاواتتتين اب  تصتتتية افعالوكتتتة واةستتتاق ل 64ستتتل ة وطاليتتتة تو تتتين  تتت   ا تتتو كر األول .1

افتتايلعتيلف   ليتتة استتاعوال ا اوليتتين وا اصتت كرت اة ي وليتتإ وت وكرمهتتا و تتواب موبوليتتة استتاعوا واعنييث تاتتتوآ 
م وتتة  عتت اد سياستتة ا اصتت كرت اة يتت وو وا ستت ر علتته ت بيق تتا متتين افوااقتتة علتته تلتتت ا سياستتا  ا صتتاد د عتت  

 احليومية واةلاصادكة  لاص كرت اة ي وو.  ا سل اإ
ا ستتتتتل ة احليوميتتتتتة  لاصتتتتت كرت اة يتتتتت وو تال تتتتتا  تتتتت   ا تتتتتو كر افيلتتتتتف اب فكتتتتت  وتيالو وجيتتتتتا  ا عتتتتت هت  .2

 65واةتصالعوفام  اواري اذ ما   يااة افا ،لإ ن ا ارع احليومي.
يتتا  ندكتتة ،تت ما  ا اصتتت كرت ا ستتل ة اةلاصتتادكة ا تتيت تيوتت  م وا تتتا ن  عتت اد داتت  دتتروم حيتتت د كيا .3

اة يتت وو متتين مرالبتتة وماا عتتة افاعتتاملإ افتتوارك   تت ه اذ متتة اب الستتبة  لوتتواطالإعم  ،تت ل اختتتاذ ا اتت ا ري ا   متتة 
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 ضواب اساورا كة اذ ما  ن نيال ا عجز وا احقرت مت  م ا قتة طتا ل ا  ا،تيص متين سياستة ا اصت كرت اة يت وو 
    66عا  ا قائوة  إ افاعاملإ ن اجملال. الاس اعوا احييم ن ا الزا

وا اص كرت اة ي وو ماوار ابجلزائتر ةستيوا ن افبتادة  افصتراية مت  ،ت ل استاعوال ا ب التا  افغالاطيستية 
عاألمر ا  ل م  دأل  أب كسا م ن ت وكر مين لرا   لوالا اوكالاظر تعويو  عله كااة ا ال اطا  اةلاصادكة ةسيوا 

 ةسيوا تلت افاعلقة ابذ ما . اة ي ولية افعراة ا االيةمليية   ببا  وطينعوك عم اةلاصاد ا
كوتتا كيتتوب   تت ادا  ا اصتت كرت اة يتت وو ا تتيت ميالح تتا متتادل ،تت ما  ا اصتت كرت اة يتت وو افقتتيم ن  لتت  

زائرع  تترم أب أجالتتلعلاه ليوتتة ا  تت ادا  افوالونيتتة متت  طتتر  متتادل ،تت ما  ا اصتت كرت اة يتت وو افقتتيم ن اجل
كيتتتتتوب متتتتتادل اذتتتتت ما  األجالتتتتتل  تتتتت ا لتتتتت  تصتتتتتر  ن  طتتتتتا  اتااليتتتتتة   عتتتتت ا  افابتتتتتادل أ رما تتتتتا ا ستتتتتل ا  

 حت  طائلة مساو يا م ع  الا اك ا سركة اف الية و و مو وع اف لب افوايل..67اجلزائركة
 الثالث:مسؤولية مؤدي خدمات التصديق االلكرتوين. طلبامل

أبهنتم كت  دتتص 68مادل ، ما  ا اص كرت اة ي وو افاعلرت اب اوليين وا اص كرت اة ي وليإَعرَّ  ا قالوب 
طبيعتتي أو معالتتول كقتتتوهت التتال  دتتت ادا  تصتت كرت ا يتتت وو موصتتواةعول  كقتتت هت ،تت ما  أ،تتتر  ن  تتال ا اصتتت كرت 

 اة ي وو.  
تتر،يص متالحت  ا ستل ة اةلاصتادكة  لاصت كرت اة يت وو  ضين ل ام ندكة ، ما  ا اص كرت اة يت وو  آ 

  تروم أب كستتاون مقتت هت اذ متتة دتترم اجلالستتية اجلزائركتتة اب الستتبة  ل تتتص ا  بيعتتي أو أب كيتتوب ،ا تتعا  لقتتالوب 
اجلزائرل اب السبة  ل تص افعالول وكاواين  ق  د ما ية كااية مين ا اواين الا    و،فد كاايتة ن  تال تيالو وجيتا  

هت واةتصال  ل تص ا  بيعي أو افسري  ل تص افعالولع  تااة  آ ،لتوه مت  أل ماا عتة لضتائية نييوت  ا ع 
 علي  اي ا ن جالاكة أو جالحة تاالاىف مين ل ام ندكة ، ما  ا اص كرت اة ي وو. 

ا لااب متالحاب  صاة دتصيةعاق  ني د  ستالة  وع  م د ص نيية د ادد ا اأ ي  لب  احلصول عله ا  ،يص
انيت د لا لتة  لاج كتت  مترد وانيتت دع متين تبليتت  ا  ت ادد ن اجتت  ستاإ كومتتا ا ات ا  متت  ات كتخ استتا هت ا  لتب افثبتت  و 

إبدعا  اةساع هتع ة ال  ة كسو      اأدكة اذ مة  ة  ع  احلصول عله ا  ،تيص ا ت ل نيت د  مت د صت نييا  
  وه سالوا  لا لة  لاج ك .

وو  استجي  و صت ا  ومتال  و  غتا  ول تر ونيات  دت ادا  ا اصت كرت كيلف مادل ، ما  ا اص كرت اة ي  
 اة ي ووعواقا  سياسة ا اص كرت اة ي وو اذاصة   عا يت وااق  علي ا ا سل ة اةلاصادكة  لاص كرت اة ي وو.

جيتب علته متتادل ،ت ما  ا اصتت كرت اة يت وو احلاتتاظ علته ستتركة ا بيتاان  وافعلومتتا  افاعلقتة   تت ادا  و 
ا اص كرت اة ي وو افوالونية وكقين علي م اةكااا  جبوين ا بياان  ا  تصية ا ضرو كة فال  ونيا  د ادد ا اص كرت 

 تين  ت ه ا بيتاان   ة  عت  موااقتة صتانيب ا اة ي وو.كوا ة مييال م اساعوال   ه ا بيتاان  ألغتراض أ،تر  وة 
 ا صرحية.  

30



 إثبات ملكية املعرفة الفنية االلكرتونية يف القانون اجلزائري               د.عروسي ساسية                  

 

          تظ تتر أمهيتتة جلتتو  ما تتت افعراتتة ا االيتتة   لتتب ، متتة ا اصتت كرت اة يتت وو متتىت كالتت  معرااتت  معاجلتتة ا ي وليتتا
ببتا  أو عله دعامة ا ي وليةعم  نييث أب   ا ا جرا  ك عم ما ت افعراة ا االية متىت انياتاج  آ  ببتا  ملييات  إب

صتتلا  اب اوليتتين ا ي وليتتا علتته ا واثئتترت اة ي وليتتة افاضتتوالة افعراتتة ا االيتتة عتت  طركتترت طتتر  حماكتت   تتو متتادل ، متتة 
ا اصتت كرت اة ي ووعوذ تتت لظتترا ةب  تت ه اذ متتة حتتتام الجووعتتة متت  ا جتترا ا  ا رلا يتتة وا ردعيتتة تضتتو  أمال تتا 

 :69افسااي ك عوتاوث    ه ا جرا ا  ايوا كليوسركا ا وصلا ا   تص افسااي  مال ا ن مواج ة  قية 
حيتتاا  متتادل  تت ه اذ متتة  ستتج  كتت ولوب ايتت   وكتتة وصتتاة مستتاعو  ا اوليتتين افاعلتترت   تت ادد ا اصتت كرت  .1

 اة ي وو افوصواةع يث ميي  حت ك   وكة ا  تص عال  اساعوا     ا ا اوليين. 

ا سل ة اةلاصادكة  لاص كرت اة ي ووعم  ، ل تام مرالبة مادل ، ما  ا اص كرت اة ي وو م  لب   .2
عوليتا  تتت ليرت دو كتتة ومرالبتتا  اجائيتتة طبقتتا  سياستتة ا اصت كرت و تت ا  دتتروم وكيايتتا  ندكتتة ،تت ما  ا اصتت كرت 

 اة ي وو ا  ل تع ه   ه ا سل ة.

كيتتوب متتادل ،تت ما  ا اصتت كرت اة يتت وو ا تت ل ستتلم دتت ادد تصتت كرت ا يتت وو موصواةعمستتاوة عتت   .3
 ضتتر  ا تت ل كلحتترت أبل  يئتتة أو دتتتص طبيعتتي أو معالولعاعاوتت  علتته دتت ادد ا اصتت كرت اة يتت وو  تت هعوذ ت ا

ُولِ ين  ي   ياان   ل تا  ا اوليتين 
ايوا  ص صحة  يين افعلوما  ا وا دد ن   ه ا   اددعوك ا ا اأك  م  نييا د اف

 ادد ا اص كرت اة ي ووع ة  ذا ابب  مادل اذ مة افوااقة  بياان  ا احقرت م  ا احقرت افق مة و/أو ا  دد ن د
 ستتتركة  يتتتاان   ل تتتا  ا اوليتتتين اف ولتتتة ن اة ي وليتتتة التتت  مل كرتيتتتب أل  مهالعكتتتأب ة حيتتتاا  ما تتتت افعراتتتة ا االيتتتة 

 د ادد ا اص كرت اة ي وو افسلوة   عأو أب كساعو    ه ا   ادد ن غري األغراض ا يت مالح  ألجل ا. 

ادل ، ما  ا اص كرت اة ي وو  عقواب  ما ية و دا كة م  طر  ا سل ة اةلاصادكةعن نيا تة كاعرض م .4
ع هت اني ام م أنيياهت دا  األعبا  أو سياسة ا اصت كرت اذاصتة  ت  وافوااترت علي تا مت  طتر   ت ه ا ستل ةعوك ا ن 

  ه ا عقواب   إ ا غرامة افا ية م   نيا ة الا اك م  لوقاضيا  ا يت كا لب ا ا  ااع ا وطين واألم  ا عووميعت اوح
دج و تتتإ ستتتحب ا  ،تتتيص و تتتإ اختتتتاذ ا اتتت ا ري ا احاظيتتتة  تتت  جت يتتتزا   5.000.000دج  آ  200.000

مادل اذ ما عنيسب تصاليف األ، ا  افالصوص علي  ن دا  األعبا  اذتاص التادل اذت ما .كوا كقتين علته 
  .ر اف ين حت  طائلة ا عقواب  اجلزائيةمادل ، مة ا اص كرت اة ي وو اة ازاهت اب س

 خامتة.
 ةكتتتتتافعراتتتتتة ا االيتتتتتة وا تتتتتيت تعتتتتتر  أكضتتتتتا  عتتتتت د مستتتتتويا  كافعلومتتتتتا  غتتتتتري افاصتتتتت  عال تتتتتا أو األستتتتترا  ا اجا  

أو افعلومتتتتتا  ا ستتتتتركة أو األستتتتترا  ا صتتتتتالاعيةعمال معالتتتتتول مالقتتتتتول حيقتتتتترت  لعتتتتتوب اةلاصتتتتتادل ميتتتتتزد تالااستتتتتيةعوة 
جيتتتتتتو   لغتتتتتتتري استتتتتتتات ام ا  تتتتتت وب موااقتتتتتتتة ما ي تتتتتتتاعأو احلصتتتتتتول علي تتتتتتتا   ركقتتتتتتتة ختتتتتتتا ف افوا ستتتتتتتا  ا اجا كتتتتتتتة 

ا صتتتتتتتتالاعيةعة تستتتتتتتتاوجب ا  تتتتتتتتركاة وا الزك ة.اافعراتتتتتتتتة ا االيتتتتتتتتة جيتتتتتتتتب أة تيتتتتتتتتوب علاليتتتتتتتتةعو، اا حلقتتتتتتتتوق افلييتتتتتتتتة 
 ديليا  و جرا ا  ا اسجي عكوا أب ةاكا ا غري مقي د ال د طافا  قي  سركة.
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ما تتتتتت افعراتتتتتة ا االيتتتتتة اة ي وليتتتتتة  ببتتتتتا  مليياتتتتت  عالتتتتت  كتتتتت  لتتتتتزاع متتتتت  ة تياتتتتتي  غتتتتتري أب ا ستتتتتركة  تتتتتردد
رت  واكا تتتتا نيتتتتىت ة مالااستتتتي عةب و تتتتين افعراتتتتة ا االيتتتتة علتتتته دعامتتتتة ا ي وليتتتتة كا لتتتتب معراتتتتة االيتتتتة أ،تتتتر  تاعلتتتت

مستتتتتتتتاو فم ا االيتتتتتتتتة وا علويتتتتتتتتة ن  وافاالاميتتتتتتتتةعتيتتتتتتتتوب م تتتتتتتتاعة  تتتتتتتتإ ماعتتتتتتتتاملي اةل لتتتتتتتت  ا غتتتتتتتتري حمتتتتتتتت دد أع اد م
اة،تتتتت اق وا اجستتتتته اةلاصتتتتتادلع فتتتتتا جيالالتتتتتوه متتتتت  أمتتتتتوال متتتتت  استتتتتاغ ل افالااستتتتتة غتتتتتري ا الزك تتتتتة  تتتتتإ افاعتتتتتاملإ 

 اةلاصادكإ. 
يتتتتتة اة ي وليتتتتتة علتتتتته ا االيتتتتتة ا تتتتتيت تستتتتتاع  ما تتتتتت افعراتتتتتة ا اال عضتتتتتا متتتتت  صتتتتتو  افعراتتتتتة ولتتتتت  و تتتتتين اف تتتتترع 

 ببتتتتتتا  مليياتتتتتت ع وعلتتتتتته األ،تتتتتتري أب كتتتتتتاق  استتتتتتاعوا ا ايولتتتتتتين ا ي وليتتتتتتا علتتتتتته دعامتتتتتتة افعراتتتتتتة ا االيتتتتتتة افياو تتتتتتة 
كقتتتتوهت  ا تتتتاري ا   تتتتارد كعتتتت  ا  تتتتإ احلتتتتإ  آ ا ،تتتتر وكلوتتتتا كالتتتت  و  ا ي وليتتتتا دوب أب كغتتتتري ،وا  ميتتتتة توليعتتتت ع

 د كلوتتتتا تتتتتت عو  نيججتتتت  ن  ببتتتتتا  مليياتتتت ع ةستتتتتيوا وأب  تتتت ه ا اقاليتتتتتا  ك تتتت   علي تتتتتا طتتتتتر  ا  تتتتارد معقتتتتت
اة يتتتت ووع ألهنتتتتم افيلاتتتتإ  اقتتتتت مي دتتتت ادد ا اصتتتت كرت اة يتتتت وو علتتتتته حماكتتتت   تتتتم متتتتادل ،تتتت ما  ا اصتتتتت كرت 
  توليين ما ت افعراة ا االية اة ي ولية.   

 اهلوامش. 
مستاول نييوميعمقتال  1400وتا و تا اب،ت اق  NSOجعار أ و ا ال  ع ايسبوك ت ع  احلر  ا قضتائية  ت دا  ت  دتركة ا اجسته اةسترائلية  -1

 عله افولين ا اايل:  9:33عله ا ساعة  09/04/2020مال و   اا كخ 
https://www.updatelap.com/2020/04/facebook-accuses-israeli-firm-nso-group-spying-

whatsapp-users-us-servers.html 

 .12.14عله ا ساعة  23/01/2021ات كخ اةط ع: 
 29/04/2020ع مقال مال و   اا كخ: بواتسا ب تراين دعو  لضائية كف     دركة  سرائيلية ا، ل  ،وادم ا وجتسس  عله نيسااب ..... -

ات كخ اةط ع:  /http://www.alquds.com/articles/1588175693236094300عله افولين ا اايل: / 20:10ا ساعة عله 
 .13:51عله ا ساعة  23/01/2021

2- Michel  Kahn, franchise et partenariat, 5 édition, éditions dunod, Paris, 2009, p.14.  
3- Le règlement communautaire n°4087-88 de la commission du 30/11/1988, concernant 

l’application de l’article 85/03 du traite des catégories d’accord de franchise ,journal officiel des 
communautés européennes (JOCE) n°L359,28/12/1988, le règlement de l’union européenne 

n°330/2010 de la commission du 20/04/2010 concernant l’application de l’article 101/3, du 
traité sur le fonctionnement de l’union européenne a des catégories d’accords verticaux et de 
pratiques concertées, JOCE n°L102/1,23/04/2010.         

 كوليتتو 27 ن ا صتتاد د 41 عتت د ا رهليتتة ا اجا كةعاجلركتت د افوا ستتا  علتته اف بقتتة ا قواعتت  عحيتت د2004 كوليتتو 23 ن افتتا   02-04  لتتم قتتالوبا  -4

 مال . 27/03 عافادد2010غ   18 ن ا صاد د 46 ع د ا رهلية عاجلرك د2010 غ   15 ن افا   06-10  لم اب قالوب وافاوم عافع ل2004
عافاضو  ا اص كرت عله اتاالية ا اعاوب  إ اجلزائر وا وة   افاحت د األمركييتة ن  تال 2006لواوف  14افا   ن  06/402رسوهت ا رائسي  لم اف-5

 مال . األول افلحرت م  ا را عة عا اقرد2006لواوف  19ا صاد د  اا كخ  73ا علوهت وا ايالو وجياع اجلرك د ا رهلية ع د 
6-Paul Mathély, le nouveau droit français des brevets d’invention, librairie du journal des 
notaires et des avocats, Paris, 1991, p. 444. 
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7-Kennis Van Zaken, aspecten van know-how-recht in de Europese gemeenschap en de 

verenigde staten : know-how-law in the European community and the United States, Thesis 

(doctoral)-Rijksuniversiteit te Utrecht,English, 1980, p.216; Joseph Jehl, le commerce 

international de la technologie: approche juridique, thèse pour l’obtention du grade de docteur 
en droit, Dijon 1983, librairies techniques, Paris, 1985,p. 160.   
8 -Carly Long, John Swinson, , Intellectual property, computer and telecommunications, Law 

Review, Volume(14), Number(3), Australia, 2008,p.60. 
ع 1995دا  اجلامعتتة اجل كتت د  لال رعا ستتيال  كةعع جت ل واتتا  حموتت ك عايرد افعراتتة ا االيتتة واألستتا  ا قتتالوو حلواكا ا)د استتة ن ا قتتالوب األمركيتتي( -9

 .15ص:
10- Albert Chavanne, par Paul Roubier, la valeur des droits de propriété industrielle, éditions 

lexisnexis, Paris, 2006, p.102.   

11 -Jean-Marc Mousseron, Régis Fabre, Jacques Raymond, Jean-Luc Pierre, droit du 

commerce international, 2 édition, éditions litec, Paris, 2000, p.11. 
 .24عص: 2012سائ  اة  اذويلعافليية ا صالاعية ن ا اق  وا قالوب افعاصرعدا  ا اجرعا قا ردع -12
 .17ج ل واا  حمو ك عايرد افعراة ا االية واألسا  ا قالوو حلواكا ا)د اسة ن ا قالوب األمركيي(عمرجين سا رتعص: -13
افلييتتتة ا ايركتتتة وةاكا تتتا لالولياع لتتتة نيقتتتوق افلييتتتة ا ايركةعجامعتتتة انكتتتف ا عر يتتتة  لعلتتتوهت األماليةعا ر ضعا  بعتتتة حموتتت  حمتتتي ا تتت ك  عوضعنيقتتتوق  -14

 .17عص:2004األوآع
والتتب )د استتة اتااليتتة اجلنيستتاهت ا تت ك  عبتت  ا غتتين ا صتتغريعافعلوما  غتتري افاصتت  عال تتا وا احتت    ا تتيت تواجتت  ا صتتالاعا  ا  وائيتتة ن ا تت ول ا الاميةع -15

حموت ك عمرجين .جت ل واتا  65عص:2005افاصلة اب اجا د م  نيقوق افليية ا ايركة ت و  مولتف اف ترع افصترل(عدا  ا ايتر اجلامعيعا ستيال  كةع
 .18: سا رتعص

انيت  ا عتاملإ  عت  عالت ما لتر   ترا د 1984.ول  سا  عله  ت ا اةجتتاه ا قضتا  ن اليلت ا ستالة 67عص:مرجين سا رتنيساهت ا  ك  عب  ا غين ا صغريع -16
و  علته لاتن أب نياول  يين األسرا  ا اجا كة  ل ركة ا يت كاب كعو  اي ا  آ اني  ا  ركا  افالااسة وافاضوالة  يتاان  جيو وجيتة تي تف عت  انياوتال ا عثت

عت  افاقت هت كستاحرت ا  تجب  يولت  كعت  ن مال قة معيالة  جة أب تلت افعلومتا  ة مييت  أب تيتوب حمت ن حلترت افلييتة ن ا قتالوب اةليليتزل واب كتاب ا ا
 ،رلان  ع لا  ا ثقة ا واجب تواار ا ن األعوال ا اجا كة .الظر:

Jean-Christophe Galloux, Jacques Azéma, droit de la propriété industrielle, 8e édition, Dalloz, 

Paris, 2017, p.5. 
17- Cass.Com. 19 novembre 1964, Bull.civ, IV, 1965. 
18- Cass.Com. 3 octobre 1978, JCP, IV, 1978. 

19 -Carly Long, John Swinson, op.cit, p.61. 

ص: ع2009افعراتة ا عولية)د استة ن افا توهت وا عقتود وطترق احلواكتة(  عمال تو ا  احللتل احلقوليةع ريو ع بالابعا  بعتة األوآع جلتولع هلتري ستيبي  -20
113. 

 ن ا ايركتة غركتب دتلقاميعافليية .دتحاتة13عص:2007وا   اععدا ا ردتادعا قا ردع اة ايتا  ةاكتة نيترت ا ايركتة  ستيووعافليية   ترا يم حموت  -21
 .2عص:2008 اجل ك دعا سيال  كةع اجلامعة ا عر يةعدا  ا  ول لوالإ

 .184عص:2001 غ ادعا  بعة األوآعاحليوةع ا ايركةع ي   لوليية ا قالولية ،اطرعاحلواكة ة  اجملي عصفل عب  عصو  -22
23 -Jane P.Mallov, Ajames Barnes, L. Thomas Bowers, Arlen W Langvardt, Jane Mallor, Arlen 

Langvardt, business law, thirteenth edition, published by Mc Graw-hill/Irwin, New York, 

2007,p.258. 

 .105عص: 2015 ا اجا كة)افا وهت وا  بيعة ا قالولية ور ية احلواكة(عدا  ا ثقااة  لال ر وا او كينععوابعاأل دبع  را يم حمو  عبي ا ع األسرا   -24
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افعت ل وافتاوم  12/06/1984ا صتاد د  اتا كخ  24عت د  جرك د  هليةوافاضو  لالوب األسردع 1984و كولي 9افا   ن  11 -84ا قالوب  لم  -25
 مال . 212 آ  202عافواد م  27/02/2005ا صاد د  اا كخ  15ع د  جرك د  هليةع27/02/2005 افا   ن 02-05ابألمر  لم 

 .11عص:2007 ا رع ا قالوب ا اجا ل افصرلعدا  ا ال ضة ا عر يةعا قا ردع اة  اا وق -26
27 -Thomas w.Dunfee, David Barrel Cohen, Frank F.Gibson, Robert Wiener, John 

D.Blachburn, Jock Karns, Douglas Whitman, Nancy Kubasek, F.William -Mccavty, Bartley 

A.Brennan, modern business law and the regulatory environment, Mcgraw-Hill Inc, third 

edition, New York, 1996, p.335. 
  ع غت اد ا ال ترك  جامعتة -احلقتوق كليتة   آ  مق متة  دكاتو اه  عأطرونيتة)مقا لتة ا االية)د استة   لوعراتة  ا قالوليتة  م تع عاحلواكة  متالعم  ست هت -28

 .111عص: 2003
29- Richard A. Mann, Barry S. Roberts, business Law, édition 16, Publisher by cengage 

Learning, Canada, 2014, p.885. 

30- United States of America, Defend Trade Secrets Act of 2016, op.cit, article 1839 and article 

1831. 
 مالت .لالوب  12ع افتادد02/06/2002)ميتر (  اتا كخ: 22ع جركت د  هليتة عت د: 2002(  ستالة 82 لتم ) افصترل ا ايركتة افلييتة ةاكة لالوب -31

 .مال  66 افادد ع17/05/1999مير  ا صاد د  اا كخ  19عج   ع د 1999 سالة  17 لم  افصرل ا اجا د
32-Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS), 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf , visité le: 22/01/2021,à 16:16,article 

39 paragraphe 1:« 1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as 

provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall  protect  undisclosed  

information  in  accordance  with  paragraph 2  and  data  submitted  to governments or 

governmental agencies in accordance with paragraph 3». 

وافع  ة ع د  20/03/1883ا صالاعية اففمة ن  افليية حلواكة اب كه اتاالية م (اف روعة غري افالااسة(مير  10 افادد عله افادد   ه أنيا  
افا ،ة ن  10جرك د  هلية ع د  ع09/01/1975افا   ن  2-75  لم علي ا ابألمر عافصادق14/07/1967مرا  نيىت تع ك  اساوك لم ن

 :اي ا جا  عوا يت 04/02/1975

Article 10 bis/Unfair  Competition:« (1)  The  countries  of  the  Union  are  bound  to  assure  

to nationals of such countries effective protection against unfair competition.  

(2)  Any  act  of  competition  contrary  to  honest  practices  in  industrial  or  commercial  

matters constitutes an act of unfair competition. 

(3) The following in particular shall be prohibited: 

(i) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the 

establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; (ii) false 

allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, 

or the industrial or commercial activities, of a competitor; (iii) indications or allegations the 

use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the 

manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of 

the goods.» 

33-La propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, fiches techniques sur l'Union 

européenne, publié en octobre 2016, sur le site web: 
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http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/displayFtu.html?ftuId= 

 .13:56  ا ساعة عله 17/01/2021اةط ع ات كخ
عالتواب  علته كت ةب ( ابعابا مهتاl’enseigne ( ل تعا  (مراداتا le nom commercialا اجتا ل) اةستم اعاتف نيتإ اجلزائترل اف ترع أ، تا-34

 44كاعلترت اب ع ما عجركت د  هليتة عت د  19/07/2003افتا   ن  06-03  لتم األمتر ن ا اتوايل علته ا توا د  لوصت لحإ تعركات  ا  عنيستب
 26افتا   ن  59-75  لتم األمتر افاسستة(.ون كعتر  ا ت ل ا اجا ل:ا استوية أو ا عالتواب اةستم(مالت : 2/5 ع افتادد23/07/2003ا صاد د  اتا كخ 

 11 د عتت ركتت د  هليتتةعج2005اياتترل  06افتتا   ن  02-05ا قتتالوب  لتتم  ا قتتالوب ا اجا لعافعتت ل وافتتاوم  آ غاكتتة ا تت ل كاضتتو  1975ستتباوف 
 األمتوال األ،تر  ستائر أكضتا ك تو  كوتا .....ا اجتا ل ا ت  مت  جتز ا :)تعت -ا عر يتة اب لغتة-مالت  78/02 افتادد ع09/02/2005ا صتاد د  اتا كخ 

 :ا ارلسية اب لغة ا الص لاه و) .......ا اجا ل واةسم ا   كعالواب ا اجا ل ا   ةساغ ل ا   مة
(Font partie du fonds de commerce……. Il comprend aussi, sauf disposition contraire, tous 
autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds, tels que l’enseigne, le nom commercial…) 

 طبقا ا ع مة أديال م  ( دي  enseigneا  عا ) أب اعابا  عالاصر ا ع مةععله م  اجلزائرل اف رع لظر ن افص لحإ أب أكضا كعين و  ا

 ا صاد د 58 ع د  هليةرك د افسا لتعج إبع هت افاعلقة وا ييايا  ا  روم حي د 2013 لواوف 09 ن افا   378-13  لم ا االاي ل  لورسوهت

 مال . 3/18عافادد 2013 لواوف 18  اا كخ
دي عتسجي      (  و:)ك L’enseigneا  عا ) افاسسةعااب أو ا   ( اسويةLe nom commercialا اجا ل) اةسم تعلرت و ب نيإ ن
 : ارلسيا ا قالوب تعركف دا،ل (.و و افوا   ا اجا ل اب ال ام وماعلقة مبىن عله ملصقة صو د أو

Loi réglementant la publicité extérieure et les enseignes (n° 79-1150 du 29 décembre 1979), 

parue au JO du 30 décembre 1979, article1:(constitue une enseigne toute inscription, forme, ou 

image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'exerce). 

عدا  -مقا لة د اسة-ا  ،يص  اجلبو لععق  ةي  عزكز ع  ة.ا  اا أو ا  عا   آ ( ا ارلسيةenseigneكلوة) ا عريب ا اق   عا ترجم اق    ا
 .22عص: 2003 األوآع ا ثقااةعاأل دبعا  بعة

 .ا قتالوب02/04/2000 اتا كخ:  4423عجركت د  هليتة عت د: 2000  ستالة (15)  لتم األ دو ا اجا كتة واألسترا  اف تروعة غتري افالااستة لتالوب -35

. ةئحتة ةاكتة افعلومتا  24/05/2005 اتا كخ:  5  تاب ةاكتة األسترا  ا اجا كةعجركت د  هليتة عت د:  02/03/2005افتا   ن  (5)  لتم ا ق ترل
 .20/05/2005 اا كخ:  4045ا اجا كة ا سركةعافال و د أبهت ا قر عا سعودكةعع د 

 The Uniform Code of trade secrets to the US in 1985, op.cit ; United States of America, 

Defend Trade Secrets Act of 2016, op. cit. 

عا ياا  األول  را ا  اة، اع ومناذج   افالاعةعوخم  ا  ا اصويوا   ل وائر 2002( سالة 82لالوب ةاكة افليية ا ايركة افصرل  لم)-36
  اب  را د اة، اع ومناذج افالاعةعتصويوا  ا  وائر  2011 سالة  02.ا قالوب ا يوين  لم  عمرجين سا رتاياملةعوافعلوما  غري افاص  عال ا مالاف

 .12/04/20110 اا كخ:  رك د  هليةعج12/01/2011 كخ افاياملةعافعلوما  غري افاص  عال ا  اا
37- Trips, part II — standards concerning the availability, scope and use of intellectual property 

Rights, section 7: protection of undisclosed information. op.cit. 

كوليو  20افا   ن  10-05وافاوم  آ غاكة ا قالوب  لم  ع افع لا قالوب اف و افاضو  1975سباوف  26افا   ن  58-75  لم األمر -38
 مال . 351افادد  ع2005كوليو  26ا صاد د  اا كخ  44ع د  هلية  ك در ج ع2005

 مال .  674 افادد لاه افرجينع -39
 مال . 682/1عافادد  لاه افرجين -40
 مال .  2/ 682عافادد  لاه افرجين -41
 مال . 687عافادد  لاه افرجين -42

43- Règlement  de  la  communauté  européenne  (CE)  n°  2790/1999  de  la  commission  du  

22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des 
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catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées. Journal officiel des communautés 

européennes (JOCE), n° L 336/21, 29/12/1999, article : 5/B.  

 . 09:بعص. .افعا  عا سيال  كةعد ا ي عمال اد  و ين مص اهعافليية نيس  ااحي -44
 .مال  843  آ 773 م  افلييةعافواد اكاسا  ا ثاو:طرق سا رتعا اص  اف وعافع ل وافاومعمرجين ا قالوب افاضو  58-75  لم األمر-45

46 Kreis Alexandre, la transmission du know-how entre entreprises industrielles, éditions litec, 

Paris, 1987, p. 89. 
 مال . 1مير   323مرجين سا رتع افادد ع ا قالوب اف و افاضو  58-75 األمر  لم -47
عت د  ع جركت د  هليتة اوليين وا اص كرت اة ي وليإحي د ا قواع  ا عامة افاعلقة اب 04-15قالوب  لم ا اقرد األ،ريد مال .وا  327لاه افرجينع افادد  -48
 مال . 6 ع افادد10/02/2015ا صاد د  اا كخ  06

 مال . 2/01عافادد رجينافلاه  -49
 مال . 2/02عافادد  رجينافلاه  -50
 .مال  15ين عافادد افرج لاه -51
 .مال  10افادد  عافرجين لاه -52

53-Reynis Bernard, cliquer c'est signer, Sem. Jurid - Notariale et Immobilière n°49, 8 

Décembre 2000, éditions LexisNexis, Paris, p.1747.  
مالت  ا تيت َعرَّات  مااتاح ا ا تاري ا عوتومي  2/9وا اصت كرت اة ي وليإعمرجتين ستا رتعافادد حيت د ا قواعت  ا عامتة افاعلقتة اب اوليتين  04-15لالوب  لم  -54

رت ...عبا د ع  سلسلة م  األع اد تيوب مو وعة ن ماالاول اجلو و  هب   متييال م م  ا احقرت م  ا مضا  اة ي وو وت  ج ن دت ادد ا اصت كأبل :)
 اة ي وو(.

55- Eric Geier, How to Encrypt Your Email, sur cite internet: www.pcworld.com mise à jour 

APRIL 25, 2012 6:00 PM, visité le: 03/01/2021 à 14:20.      
مالتت  ا تتيت عراتت  مااتتاح ا ا تتاري اذتتاص  2/8ستتا رتعافادد  حيتت د ا قواعتت  ا عامتتة افاعلقتتة اب اوليتتين وا اصتت كرت اة ي وليإعمرجتتين 04-15لتتالوب  لتتم  -56

ُولِ ين اقنعوتسات هت  ل ا  ا اوليين اة ي ووعوكرتبن   ا افاااح الاااح ت اري عوو أبل :)
 مي(....عبا د ع  سلسلة م  األع اد حيو  ا نيصر  اف

 .مال  11/02لاه افرجين عافادد  -57
 وبيقتتة افولعتتة ا ي وليتتا ن دتتيل ا األصتتلي.وكام حت كتت  ا ييايتتا  افاعلقتتة  اتت  ا وبيقتتة افولعتتة ا ي وليتتا عتت  مالتت :)حتا  ا 04فتتادد ع اافرجتتين اتتهل -58

عت د  جرك د  هليتةع حي د كيايا  نيا  ا وبيقة افولعة ا ي ولياع05/05/2016 ما   ن 142-16سوهت ا االاي ل  لم طركرت ا االظيم(.وا االظيم  و افر 
:) ووعتتتتة تاتتتتأ ف متتتت  حماتتتتو  و اليتتتتة مال قيتتتتة وهلتتتتا  مالتتتت  ا تتتتيت َعرَّاتتتت  ا وبيقتتتتة اة ي وليتتتتة  يوهنا 2/1عافتتتتادد 08/05/2016ا صتتتتاد د  اتتتتا كخ  28

ا يت وو واترت ا اقترد  ا عرضعتسو   اوثيل ا واساغ  ا م  لب  ا  تص عف لظاهت ا ي وو(.وا وبيقة افولعتة ا ي وليتا أبهنتا ا وبيقتة افاصتلة مال قيتا  اوليتين
عتستو  ابستا هت و ا ثالية م  لاه افادد.أما دعامة احلا  ا ي وارت ا اقرد ا ثا ثة م  لاه افتادد:)أل وستيلة مادكتةعأ ا كتاب دتيل ا أو ،صائصت ا افادكة

 نيا  و اس جاع ا وبيقة افولعة ا ي وليا(كاأللراص افضغوطة. 
 مال . 3ايا  نيا  ا وبيقة افولعة ا ي ولياعمرجين سا رتعافادد حي د كي 142-16مرسوهت تالاي ل  لم  -59
 .مال  5عافادد افرجين لاه  -60
 مال . 15وافادد 13عافادد 2/12حي د ا قواع  ا عامة افاعلقة اب اوليين وا اص كرت اة ي وليإعمرجين سا رتعافادد  04-15لالوب  لم -61
كرت اة يتتت وو وستتتري ا حيتتت د تالظتتتيم افصتتتاأل ا اقاليتتتة وا دا كتتتة  لستتتل ة ا وطاليتتتة  لاصتتت  25/04/0162افتتتا   ن  134-16مرستتتوهت تالايتتت ل  لتتتم -62

 مال . 8عافادد 28/04/2016ا صاد د  اا كخ  26ع د  رك د  هليةوم ام اعج
63 -Sthéphane Piedelièvre, Emmanuel Putman, droit bancaire, économica, Paris, 2011, p. 338. 

مالتت . وافرستوهت ا االايتت ل  لتتم  18 آ  16حيت د ا قواعتت  ا عامتة افاعلقتتة اب اوليتين وا اصتت كرت اة ي وليإعمرجتين ستتا رتعافواد مت   04-15لتالوب  لتتم  -64
ا صتتتتاد د  اتتتتا كخ  26جركتتتت د  هليتتتتة عتتتت د حيتتتت د تالظتتتتيم افصتتتتاأل ا اقاليتتتتة وا دا كتتتتة  لستتتتل ة ا وطاليتتتتة  لاصتتتت كرت اة يتتتت وو وستتتتري ا وم ام اع 16-134
 مال . 5 آ  3افواد م  ع 28/04/2016

36

http://www.pcworld.com/


 إثبات ملكية املعرفة الفنية االلكرتونية يف القانون اجلزائري               د.عروسي ساسية                  

 

 

ا تيت  يالت  افقصتود مت  افات ،لإ 13ا اقترد  2حي د ا قواع  ا عامة افاعلقتة اب اوليتين وا اصت كرت اة ي وليإعمرجتين ستا رتعافادد  04-15لالوب  لم  -65
ول  تتت ع وافاسستتتا  ا وطاليتتتة افستتتاقلة وستتتتل ا  ن ا اتتترع احليتتتومي و م:)افاسستتتا  وا دا ا  ا عووميتتتة وا يئتتتا  ا عووميتتتة ا تتتت دد ن ا ا تتتركين افعوتتت

م تتاهت  ا ضتتبنعوافاتلوب ن افبتتادة  متتا  تتإ ا بالوكعوكتت ا كتت  دتتتص أو كيتتاب كالاوتتي  آ ا اتترع احليتتومي  يتتم طبيعاتت  أو م ام (عونيتت د لاتته ا قتتالوب
عحي د طبيعة ا سل ة احليومية 25/04/2016ا   ن اف 135-16مال عكوا لظو ا افرسوهت ا االاي ل  لم  28 آ  26ا سل ة احليومية ن افواد م  

 مال .  7و 5عافادتإ مرجين سا رت لاص كرت اة ي وو وت ييل ا وتالظيو ا وسري اع
 مال . 30حي د ا قواع  ا عامة افاعلقة اب اوليين وا اص كرت اة ي وليإعمرجين سا رتعافادد  04-15لالوب  لم  -66
 مال . 63عافادد افرجين لاه  -67
 مال . 43 آ  33ع م  2/12 وادعافلاه افرجين -68
 مال . 65ع 64ع 62ع 61ع 53ع 52ع 44 وادعافلاه افرجين -69
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 التصديق اإللكرتوين كآلية لتأكيد حجية احملررات اإللكرتونية يف املعامالت التجارية

 
 صديقي ساميةد.     

 رج بوعريريجبجامعة                                                                                 
 :ملخص

يعترب التصديق اإللكرتوين على الكتابة و التوقيع اإللكرتونيني أحد املفاهيم املستحدثة اليت ترتبت على ظهور 
نظرا لعدم املعامالت التجارية اإللكرتونية واستقرارها، ابعتباره يعطي الثقة يف التعامل اإللكرتوين بني املتعاملني 

يستوجب قانوان وجود آلية تقنية كان مما  عدم التقاءهم الفعلي،ل يقيين بسبب شكقدرهتم من التأكد من اهلوية ب
كذا التأكد من طبيعة صاحبها،نسبتها إىل لتأكد من إرادة التعاقد وصحتها،و و ا ،تكفل حتدي هوية األطراف

 العقد ومضمونه.
 أية حملتوى األصل طبق صورة وحفظ نقل يف تستخدم اليت احلديثة التقنيات ابستخدام االلكرتوين التصديق يتم

 البحث طرق من أكثر أو وبطريقة وقت أي يف ذلك إىل الرجوع ميكن حبيث الرقمية التقنية ابستخدام وثيقة
                  والتصديق للواثئق الورقية احملتوايت ملشاكل حلول وضع يف املسامهة وابلتايل دوليا، عليها املتعارف
دور التصديق اإللكرتوين يف أتمني حجية احملررات اإللكرتونية يف جمال  ، تكمن أمهة الدراسة يف توضيحااللكرتوين

معامالت التجارية طبقا للقانون اجلزائري، وعليه تناولنا البحث حمل الدراسة  يف مبحثني حيث نعاجل يف املبحث 
أتمني حجية األول مفهوم التصديق اإللكرتوين و اجلهات اليت تصدره، ونتناول دور التصديق اإللكرتوين يف 

 احملررات اإللكرتونية يف اإلثبات يف املعامالت التجارية.

Résumé: 

La certification électronique de l'écriture et de la signature électroniques 

est l'un des nouveaux concepts résultant de l'émergence et de la stabilité 

des transactions commerciales électroniques, car elle donne confiance 

dans les transactions électroniques entre les concessionnaires en raison 

de leur incapacité à vérifier l'identité avec certitude en raison de leur 

absence de réunion, qui était légalement tenue de disposer d'un 

mécanisme technique pour garantir la contestation de l'identité des 

parties, et s'assurer de la volonté du contrat, de sa validité et de son 

attribution à son propriétaire, ainsi que s'assurer de la nature et contenu 

du contrat. 

38



 التصديق االلكتروني كآلية لتأكيد حجية المحررات االلكترونية في المعامالت التجارية/د. صديقي سامية 

 

La certification électronique est effectuée à l'aide de technologies 

modernes qui sont utilisées pour transférer et conserver une copie 

exacte du contenu de tout document utilisant la technologie 

numérique,de sorte qu'il puisse être référencé à tout moment et par une 

ou plusieurs méthodes de recherche internationalement reconnues, et 

ainsi contribuer à développer des solutions aux problèmes du contenu 

papier des documents et de la certification électronique, L'importance 

de l'étude est de clarifier le rôle de la certification électronique dans la 

sécurisation de l'authenticité des documents électroniques dans le 

domaine des transactions commerciales selon la loi algérienne, et donc 

nous avons traité de la recherche à l'étude dans deux articles, où dans le 

premier sujet nous traitons du concept de certification électronique et 

des autorités qui la délivrent ,et nous abordons le rôle de la certification 

électronique dans la sécurisation de l'authenticité des documents 

électronique Transactions commerciales.  

 .مقدمة

لتكنولوجي الذي يعرفه العامل يف زمن الثورة املعلوماتية جعل من التعامل مما ال شك فيه أن التطور ا  
برام عقود جتارية بني ال التجاري، حيث أصبح كممكان إاإللكرتوين عرب االنرتنت من أهم وسائل التعامل يف اجمل

 املتعاقدين، بني املكاين التباعد رغم اتمة بسهولة العقود إبرام ابإلمكان املتعاملني رغم التباعد املكاين بينهم، وأصبح

 أو قيود دون بينها فيما تتحاور الشعوب أصبحت و تضم العامل ككل يف قوقعة، صغرية قرية مبثابة العامل فأصبح

 وتظهر أمهية املوضوع حمل الدراسة يف كون أن املعامالت اإللكرتونية أصبحتاحلديثة، االتصال وسائل عرب حواجز

ييفه مع النظم احلديثة والبنوك،ومن هذا املنطلق أصبح التوقيع التقليدي من غري ممكن تك واإلدارات الشركات تغزو
لتوقيع اليدوي، ولكن ووجد ما يسمى ابلتوقيع اإللكرتوين الذي أصبح البديل عن ا التجارية اإللكرتوين للمعامالت

ن جهات اخلاصة حىت تعطى له قوة ثبوتية يشرتط املشرع اجلزائري ضرورة التصديق على التوقيع اإللكرتوين م
ى هذا أساس نطرح اإلشكالية لونسبة احملررات اإللكرتونية إىل صاحبها، وتظهر أمهية التصديق اإللكرتوين يف وع

  :التالية
ما مدى حجية شهادة التصديق اإللكرتوين يف أتكيد القوة الثبوتية للتوقيع اإللكرتوين ونسبة املستند  

 ملوقعه ؟.
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 .املبحث األول:مفهوم التصديق اإللكرتوين
 تتم املفاوضات أن إذا مراحلها مجيع يف خاص طابع هلا اإللكرتونية، الوسائل طريق عن املعامالت إبرام إن 

              بوسائل احملرر على والتوقيع وكذا اإلبرام خمتلفة، بطريقة يتم والقبول ابإلجياب اإلرادتني تبادلو  بعد، عن
 اثلث طرف إلكرتونية، وحىت يعتد به يف اإلثبات بصفة رمسية يتطلب األمر توثيقه من قبل جهة اثلثة،غري تدخل 

           عام كموظف اثلث طرف إىل فخضوع العقود القانون، على جديد غري يعترب أمر املعامالت القانونية يف آخر
 واليت املعتادة، واملمارسات اإلجراءات منو وكيل، أو مسسار أو العقود يف وسيط توسط أو عمومي، ضابط أو 

 للمعامالت والثقة التأمني ضرورة أملته آخر وسيط ظهر املعامالت العقدية يف التكنولوجيا وبتدخل قانوان، نظمت

، وعليه نتطرق يف هذا املبحث إىل تعريف التصديق اإللكرتوين التوثيق أو ابلتصديق يسمى مبااإللكرتونية،
يف املطلب األول، ونتناول يف املطلب الثاين السلطات املعنية ابلقيام بعملية التصديق اإللكرتوين على  اإللكرتوين

 املعامالت اإللكرتونية،
 .املطلب األول:تعريف التصديق اإللكرتوين

 أبي الدليل إقامة هلم احلرية الكاملة يف األطراف حيث أن اإلثبات حرية مبدأ التجارية على  املعامالت تقوم 

 مناسبة انهيرو اليت ابلطريقة متهتصرفا إثبات من التجارية العالقة أطراف أحقية يعين مما، مناسبة انهيرو طريقة

 وقت من تستغرقه ماو  وبساطة، سرعة من التصرفات هذه طبيعة تقتضيه ملا نظرا هذا وأييت والقرائن، البينة ومنها

 اليت املنظمة التجارية الدفاتر مسك التجار على فرض عندما التجارة قانون أن إىل إضافة تنفيذها يف قصري

 .عقود من يربمونه مبا مستندات حترير إىل حباجة يعودون فال بدقة املعامالت كل فيها يسجلون
 مت تعاقدهم سواء إبرام يف حديثة استخدموا وسائل قد أطرف العقد يف املعامالت التجارية كان عليه إذا

 ذهبه اإلثبات هلم تقدمي دليلحيق  واحملررات  اإللكرتونية اإللكرتونية البياانت تبادل أو االنرتنيت خالل من ذلك

 هاته قيمة لتحديد املوضوع لقاضي التقديرية للسلطة النهاية يف ختضع ملبدأ حرية اإلثبات اليت  الوسائل استنادا

  .احملرر هذا إنشاء يف املستخدمة الوسيلة مراعيا احملررات
مكرر من القانون املدين اليت  323الكتابة اإللكرتونية يف نص املادة  دون عامة الكتابة ئريااجلز  املشرععرف 

 رموز أو عالمات أية أو أرقام أو أوصاف أو حروف على تسلسل من ابلكتابة اإلثبات ينتجنصت على أنه ) 

 (.إرساهلا طرق وكذا تتضمنها، اليت الوسيلة كانت مهما مفهوم معىن ذات
تتضمنها( أن املشرع اجلزائري يعتد إلثبات التصرفات القانونية  اليت الوسيلة كانت مما يفهم من عبارة )مهما

املرن، كما أن املشرع  القرص على أو املضغوط القرص على أو الورق كانت سواء مكتوبة أبـية وسلة كانت
وهو ما يستشف من عبارة )وكذا طرق إرساهلا( أي عرف اجلزائري يعرتف ابحملررات اإللكرتونية كوسيلة إثبات 

 شبكات على منقولة تكون واليت اليد طريق عن تكون اليت نقلها، وسائل من وسيلة الكتابة من خالل أية
  .املختلفة االتصال

40



 التصديق االلكتروني كآلية لتأكيد حجية المحررات االلكترونية في المعامالت التجارية/د. صديقي سامية 

 

 احملررات اإللكرتونية على أساس أهنا رسالة بياانت على أهنا تلك ونسيرتالاأل قانون من 01 عرفت املادة
 مبا مشاهبة، بوسائل أو ضوئية أو بوسائل إلكرتونية ختزينها أو استالمها أو إرساهلا أو إنشاءها املعلومات اليت يتم

 النسخ أو التلكس أو الربق أو اإللكرتوين الربيد أو اإللكرتونية البياانت تبادل احلصر ال املثال سبيل على ذلك يف

 .1الربقي
            القانوين التصرف صحة على كدليل اإلثبات يف القانونية وظيفتها اإللكرتونية الكتابة تؤدي لكي
 اليت نفسها الشروط هي من جمموعة فيها تتوفر أن جيب هبا املتعاملني بني وأمان ثقة وسيلة تكون وأن ومضمونه،

 ال أي والثبات والدميومة ابالستمرارية ، ومتصفة2مقروءة تكون أن وهي التقليدي، واحملرر الكتابة تتضمنها أن جيب
 هبا. والعبث واإلتالف للتعديل عرضة تكون

  توفري الثقة يف احملرر اإللكرتوين واستعماله يف اإلثبات يرتبط بصفة أساسية بتأمني الكامل للتوقيع اإللكرتوين
البياانت املدونة و احملرر معا مبا يسمح ملن يستقبل احملرر اإللكرتوين بتأكيد من شخصية املرسل وسالمة و صحة 

يف احملرر،وعدم قابليتها للتعديل ومن أهم الوسائل اليت اعتمد عليها املشرع اجلزائري هو التوثق أو ما يسمى أيضا 
ابلتوثيق اإللكرتوين اليت تعهد إىل جهة خمتصة ختضع من حيث إنشاءها وقيامها مبهامها إىل رقابة الدولة للقيام 

 محرر و التوقيع اإللكرتوين ونسبته لصاحبه.  بوظيفة التوثيق اإللكرتوين لل
 بنظام املتعلق 07/162ظهر التصديق اإللكرتوين ألول مرة يف التشريع اجلزائري مبوجب املرسوم التنفيذي 

 خدمات خمتلف وعلى الكهرابئية، الالسلكية فيها مبا أنواع الشبكات من نوع كل على املطبق االستغالل

حيث عرف التوقيع املؤمن على أنه  01/123املرسوم التنفيذي ويتمم يعدل والالسلكية، السلكية املواصالت
 يكون وأن احلصرية، رقابته حتت املوقع هبا حيتفظ أن ميكن بوسائل إنشاؤه يتم فقط، ابملوقع اخلاص ذلك التوقيع

 ومعطيات االلكرتوين يعالتوق إنشاء معطيات على نص للكشف،كما قابال يكون فيه تعديل وأي ابملعاملة متصال

 .3االلكرتوين التصديق خدمة ومؤدي االلكرتونية، الشهادة فحصه،
 القواعد املتضمن 15/04لكن اإلطار العام فيما خيص التصديق اإللكرتوين مل يصدر إال مبوجب قانون 

تسميه التوقيع املؤمن ابلتوقيع املوصوف، كما  تعريف أعاد والذي االلكرتونيني، والتصديق ابلتوقيع املتعلقة العامة
 الواجب ملتطلباتاأن املشرع اجلزائري مل يعرف التصديق اإللكرتوين يف هذا القانون، وإمنا قام كمدراجه ضمن 

 .4املوصوف اإللكرتوين التوقيع إنشاء آليات يف توافرها

 شخص اثلث أو جهة معتمدة عنلقد عرف بعض الفقهاء التصديق اإللكرتوين على أنه إجراء من طرف 
طريق بعض اإلجراءات الفنية يهدف إىل تثبيت مضمون احملرر،ودقة ما حيمله من توقيعات ونسبتها إىل من صدر 

 .5عنه، كما يضمن سالمة وأتمني التعامل عرب اإلنرتنيت سواء من حيث أطرافه أو حمله أو اترخيه
 يتم حيث احملرر، أو اإللكرتوين التوقيع صحة من للتحقق أمنة فنية كما عرفه بعض الفقهاء على أنه وسيلة

 التصديق خدمات مقدم عليه يطلق حمايد طرف أو هبا موثوق جهة عرب معني، كيان أو شخص إىل نسبته
 .6اإللكرتوين
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 املعامالت جيعل إجراء أو تقنية ووسيلة نظام عن من هذا املنطلق يستشف أن التصديق اإللكرتوين عبارة   

         احملررات وكذا اإللكرتونيني، للمتعاملني اهلوية حتديد عرب وذلك آمنة، أو فيها موثوق اإللكرتونية
 قد خطر كل من ومحايتها الغرض، هلذا خمصصة نظم عرب املتعاملني بني البياانت صحة من والتأكد اإللكرتونية،

 .ونصب واحتيال غش من عليها يطرأ
 املعامالت قانون اجلزائري جند أن القانون األردين قد عرف التصديق اإللكرتوين يفعلى غرار التشريع   

 التوقيع أن من اإلجراءات املتبعة للتحقق :أنه على منه الثانية املادة يف 2001 لسنة 85 رقم اإللكرتونية

 يف حدثت اليت األخطاء أو التغريات لتتبع أو معني، شخص من تنفيذه مت قد اإللكرتوين، السجل أو اإللكرتوين
 وفك واألرقام والكلمات الرموز على للتعرف التحليل وسائل استخدام ذلك يف مبا إنشائه منها الكرتوين سجل

 املطلوب، أما القانون اللبناين فيعرف الغرض حتقق أخرى إجراءات أو وسيلة أي أو العكسية واستعادة التشفري

 على املثبتة والتواقيع كتابة على اإللكرتوين العدل كاتب تصديق اإللكرتوين على أنه التصديق أي التوثيق

 .7أصدروها الذين أصحاهبا إىل نسبتها أتييد أو صحتها إلثبات اإللكرتونية املعامالت
قامت بعض التشريعات الدولية بتعريف التوثيق اإللكرتوين من بينها قانون األونسيرتال النموذجي بشأن 

منه حيث أشار فيها  07من املادة   01الذي عرفه بصفة غري مباشرة يف الفقرة  1996التجارة اإللكرتونية لسنة 
قة ابلشكل الذي جيعلها تتسم ابملصداقية، لذا إىل الشروط العامة الواجب توافرها حىت تعترب رسائل البياانت موث

جيب أن تكون الطريقة املستخدمة يف حتديد منشأ رسالة البياانت و أتكيد موافقته على مضموهنا موثوقا فيها 
ابلقدر املناسب الذي أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البياانت، ولتقدير درجة الثقة يف التعامل على الطريقة 

يؤخذ بعني االعتبار مستوى التطور التقين للمعدات اليت يستخدمها األطراف و طبيعة ونوع النشاط املوثوق هبا، 
التجاري و االمتثال إلجراءات التصديق اليت يضعها مقدم اخلدمات التوثيق اإللكرتوين كوسيط حمايد ومؤمتن على 

           التوثيق و االمتثال لألعراف  توثيق رسائل البياانت، و نطاق التنوع الذي ينتجه أي وسيط من إجراءات
 التجارية.       ت املمارساو 

 هوايهتم،وكذلك حتديد خالل من املتعاقدين والطمأنينة بني الثقة اإللكرتوين يبث من هنا نرى أن التصديق

عن  نزاع، وخيتلف وجود حالة يف القضاء أمام بصحتها واالحتجاج املعامالت لتلك القانونية القيمة إعطاء
          التصرفات توثق أو تنظيم غرضه التقليدي التوثيق أن اهلدف حيث حيث من التقليدي التصديق
 الثقة توفري فهو اإللكرتوين التصديق أما توثيقها، مت اليت التصرفات محاية وضمان احلقوق ،وتثبيت8القانونية

 اإللكرتوين يتم هبا كل منهما حيث يتم التصديق أيضا يف الوسيلة اليت وخيتلفان اإللكرتوين، للتوقيع واالئتمان

 .مادية ورقية بيئة ويف يدوية، بوسائل يتم الذي العادي عكس التوقيع إلكرتونية بوسائل
 .ملطلب الثاين:اجلهة املخول هلا صالحية التصديق اإللكرتوينا

 يعمل فيه وموثوق حمايد اثلث طرف وجود إن بث الثقة و األمان بني املتعاملني عرب اإلنرتنيت يستوجب

 و أتكيد صحتها، ويعترب إسناد محاية هذه البياانت وأتكيد صحتها إىل جهات خمتصة معتمدة  يف محاية على
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بيئة إلكرتونية أمنة  خلق على تعمل واليت االلكرتوين والتوثيق جبهات التصديق يسمى فيما وذلك اجملال، هذا
ين هو طرف اثلث حمايد يتمثل يف أفراد أو شركات أو جهات مستقلة املوثق اإللكرتو للتعامل عرب االنرتنيت و 

 حمايدة تقوم بدور الوسيط بني املتعاملني لتوثيق تعامالهتم اإللكرتونية.
أو خاصة تستخرج  عامة مؤسسة أو هيئة أهنا االلكرتوين التصديق بعض الفقهاء مؤدي خدمات عرف

رتوين يؤمن التوقيع اإللكرتوين و حيدد هوية املوقع ومعرفة املفتاح شهادات الكرتونية،وتكون مبثابة السجيل اإللك
 . 9العام

                   املوجهة التصديق تتمثل يف جهات ميز املشرع اجلزائري بني جهتني من التصديق اإللكرتوين
املادة  من 12لجمهور، وتعرف ابسم مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين، وهو ما يستشف من نص القفرة ل 

اليت نصت على أهنا   اإللكرتونيني والتصديق ابلتوقيع املتعلقة القواعد حيدد الذي 15/04  رقم من القانون 02
 جمال يف أخرى خدمات يقدم موصوفة،وقد إلكرتوين تصديق شهادات مبنح يقوم معنوي أو طبيعي كل شخص

 ابلطرف وتسمى احلكومي الفرع يف املتدخلني لفائدة التصديق اإللكرتوين،أما اجلهات الثانية فهي جهات التصديق
            واإلدارات للمؤسسات التصديق شهادات مبنح وتعىن املوثوق وال يكون إال شخص معنوي، الثالث

         بني املبادالت يف واملتدخلون الضبط، وسلطات املستقلة، الوطنية واملؤسسات العمومية،و اهليئات العمومية
 عن عبارة دائما مهامه وهذه اجلهات أو طبيعته حبكم احلكومي الفرع إىل ينتمي كيان أو شخص وكل البنوك،

السالف الذكر، وهناك  04/15من القانون  02من املادة  11الفقرة  تؤكده ما حبسب ،وذلك معنوي شخص
 34املادة  نص فحسب اإللكرتوين التصديق خدمات أتدية شروط جيب أن تتوفر يف من يرغب يف مزاولة نشاط

 :ايليمفي الشروط هذه تتمثل 04/15من القانون 

 املعنوي أو اجلنسية اجلزائرية للشخص الطبيعي، للشخص اجلزائري للقانون خاضعا يكون أن -

 كافية، مالية بقدرة يتمتع أن -

 للشخص املسري أو للشخص الطبيعي واالتصال اإلعالم تكنولوجيا ميدان يف اثبتة وخربة مبؤهالت يتمتع أن -

 املعنوي،

 .اإللكرتوين التصديق خدمات أتدية نشاط مع تتناىف جنحة أو جناية يف عليه احلكم سبق قد يكون ال أن -
كما يشرتط على وجوب حصول مؤدي اخلدمات إىل اجلمهور على ترخيص ملزاولة نشاطها متنحه السلطة    

 القواعد حيدد الذي 15/04من قانون  33إليه املادة ، وهو ما أشارت 10االقتصادية للتصدق اإللكرتوين
اإللكرتونيني، بينما مل تشرتط حصول الطرف الثالث املوثق و الذي يقدم خدمات  التصديق و ابلتوقيع املتعلقة

 التصديق لصاحل املتدخلني يف الفرع احلكومي على ذلك من السلطة احلكومية للتصديق.

 : يلييف اجلزائر على نظام هرمي للسلطات تتمثل فيمايرتكز نظام التصديق اإللكرتوين 
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 السلطة الوطنية لتصديق اإللكرتوين:  -أوال
 حيدد مستقلة مالية ذمة و املعنوية ابلشخصية تتمتع مستقلة إدارية رئيسية سلطة وهي،األول الوزير لدىتنشأ 

 املتعلقة القواعد حيدد الذي 15/04قانون من  18، وتعهد إليها استنادا إىل املادة  التنظيم طريق عن مقرها

 اإللكرتونيني املهام التالية: التصديق و ابلتوقيع
 .اإللكرتوين للتصديق سياستها إعداد -

 للتصديق االقتصادية والسلطة احلكومية السلطة تصدرها اليت اإللكرتوين التصديق سياسات على املوافقة -

 .اإللكرتوين

 .الدويل املستوى على املتبادل االعرتاف اتفاقيات عقد -

 .اإللكرتونيني والتصديق ابلتوقيع املتعلقة والتنظيمات القوانني مشاريع اقرتاح -

 اإللكرتوين للتصديق واالقتصادية احلكومية السلطتني مستوى على التدقيق بعمليات القيام -
 السلطة احلكومية للتصديق اإللكرتوين:  -اثنيا

 ابلشخصية و االتصال تتمتع اإلعالم وتكنولوجيات ابلربيد املكلف الوزير لدى تنشأ حكومية سلطة هي  

             الثالثة لألطراف اإللكرتوين التصديق نشاط ومراقبة العموم تقوم مبتابعة املايل، وعلى واالستقالل املعنوية
من قانون  28احلكومي،وتقوم وفقا للمادة  الفرع يف املتدخلني لفائدة اإللكرتوين التصديق وتوفري خدمات املوثوقة،
 اإللكرتونيني ابملهام التالية: التصديق و ابلتوقيع املتعلقة القواعد حيدد الذي 15/04
 إعداد سياستها للتصديق اإللكرتوين وعرضها على السلطة للموافقة عليها و السهر على تطبيقها. -
 لث املوثوق و السهر على تطبيقها.املوافقة على سياسات التصديق الصادرة من طرف اث -
االحتفاظ بشهادات التصديق اإللكرتونية ملنتهية الصالحية و البياانت املرتبطة مبنحها من قبل طرف اثلث  -

 املوثوق بغرض تسلينها إىل السلطات القضائية املختصة.
 نشر شهادات التصديق اإللكرتوين للمفتاح العمومي للسلطة -
دقيق على مستوى طرف اثلث موثوق عن طريق اهليئة احلكومية املكلفة ابلتدقيق طبقا لسياسة القيام بعملية الت -

 التصديق.  
 السلطة االقتصادية للتصديق اإللكرتوين: -اثلثا

 ومراقبة مبتابعة مكلفة تكون، ووالالسلكية السلكية واملواصالت الربيد بضبط املكلفة السلطة تعني من قبل

اجلمهور وتقوم  لصاحل اإللكرتونيني التصديق و التوقيع خدمات يقدمون الذين اإللكرتوين التصديق خدمات مؤدي
 :11مبهام التالية

 خدمات ملؤدي تراخيص منح مث اإللكرتوين، التصديق خدمات أتدية كيفيات حيدد الذي الشروط دفرت إعداد -

 اإللكرتوين. للتصديق الوطنية السلطة موافقة بعد اإللكرتوين، التصديق
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 تتخذ حيث للجمهور، املوجهة اإللكرتوين التصديق خدمات مقدمي من النشاط هذا ممارسي مراقبة على تسهر -

 العجز. حالة يف هذه اخلدمات تقدمي يف االستمرارية لضمان الالزمة والتدابري اإلجراءات كل
 بتكليف أو بنفسها اإللكرتوين،سواء التصديق سياسة مع الرتاخيص طاليب مطابقة مدى من أيضا تتحقق -

 معتمدة. تدقيق مكاتب
 االقتضاء. عند القضائية للمصاحل الصالحية،و تسليمها املنتهية التصديق شهادات حفظ على العمل - 

 التقارير واإلحصاءات وإصدار منها، بطلب أو دوراي السلطة إىل التصديق خدمات عن املعلومات كل إرسال -

 بنشاطها. اخلاصة العمومية
نظرا للدور الفعال الذي يقوم به مقدمي خدمات التصديق اإللكرتوين وخطورة النتائج املرتتبة عليها، فقد قام 
التشريع اجلزائري على غرار التشريعات املقارنة بفرض التزامات على عاتقها سواء ما كانت يف مواجهة صاحب 

 ادة الصادرة عنها، ومن هذا املنطلق فإن هذه االلتزاماتالشهادة نفسه، أو يف مواجهة الغري الذي عول على شه
 :  فيما يليتتمثل 
 التحقق من صحة البياانت املقدمة: -1

 توثيق املصدر هلم شهادة األشخاص من املقدمة البياانت صحة من ابلتحقق اإللكرتوين التوثيق جهات تلتزم

 وصعوبة دقة االلتزامات أكثر االلتزام هذا ويعترب الشهادة، يف وتضمينها عليها املصادقة متت ،واليت وصفاهتم املميزة

 اخلربة ذوي من ومتخصصني مالئم، وفين وظيفي كادر إىل حيتاج اإللكرتوين ألنه التوثيق جهات لعمل ابلنسبة
التصديق  خدمة مؤدي فإن ، وابلتايل12له شهادة التعاقد الصادرة الشخص و أهلية املقدمة البياانت من للتحقق
 العمالء، أي من املقدمة الرمسية الواثئق على الشهادات،ويستند تلك يف الواردة املعلومات صحة بضمان مطالب

 كبطاقة الرمسية الواثئق ، وذلك بفحص13التوقيع من التحقق بياانت مع اإلنشاء بياانت تكامل من التحقق

 موصى برسالة العادي الربيد أو اإللكرتوين أو املباشر ابالتصال عليها حيصل واليت السفر جواز أو الوطنية التعريف

 الطابع ذات املعلومات على عليها، وهذا االلتزام يفرض على جهات مؤدي خدمات التصديق ضرورة احلصول

 على املعين، وكذا احلصول للشخص االلكرتونية أو الكتابية املوافقة بعد الغري أو نفسه الشخص من الشخصي

 املصادقة أنشطة إطار خارج املعلومات وحفظها، كما مينع استعمال الشهادة إلصدار والالزمة الضرورية املعلومات

 له له حبيث جيوز املقدمة ابلبياانت املعين، و جيب التقيد الشخص موافقة على الكرتونيا أو كتابيا حيصل مل ما

 .مضموهنا تعديل أو الشأن أصحاب قبل من له املقدمة البياانت حذف أو إضافة
 تسجيل يتم أن فاألغلب املصادقة، خدمة مقدم لوم ميكن مفعوهلا ال انتهاء أو تزويرها ثبوت حال يف

 ويكون اإللكرتوين، الربيد عرب ترسل اليت ابلواثئق التسجيل إحلاق اإلنرتنت مث شبكة بواسطة بعد عن الشهادة

 مضمون مع إلكرتونيا هبا املصرح املعلومات توافق من الظاهر حسب التحقق عن مسؤوال املصادقة خدمة مقدم

 متس الطرف مادية وخسائر سلبية آاثر ينتج أداءه يف املستندات،حيث أن اإلخالل هبذا االلتزام والتقصري
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 الضرر حبسب املتعامل تعويض التصديق اإللكرتوين خدمات مقدم يلتزم احلالة هذه يف املتعامل الضعيف،وهو

 احرتامه الواجب اباللتزام اإلخالل نتيجة به أحلقه الذي
 :االلتزام بسرية البياانت -2

 واليت لديهم واملعلومات املتداولة التوثيق جلهات تقدم اليت البياانت كافة السرية على ابحلفاظ يشمل االلتزام

 ابلصفات تتعلق كانت أم شخصي، طابع ذات بياانت كانت سواء اإللكرتونية التوثيق جمال يف أبنشطتهم تتعلق

 املتعاملني بني القانون تدعيما للثقة به يسمح ملا وفقا إال األشخاص، أين مينع نشرها هؤالء يربمها اليت التجارية

 هذه فلوال بعض بعضهم يعرفون ال أشخاص بني تتم املعامالت هذه وأن معظم خاصة اإللكرتونية ابلوسائل

ومن هذا اجلانب للغري، الشخصية بياانهتم وتسليم الصفقات وٕامتام العقود إبرام على األشخاص أقبل ملا الضماانت
العميل حيث  بياانت سرية وخصوصية بضمان اإللكرتوين التصديق خدمات مقدم التزام على اجلزائري املشرع شدد

 لى أنه جيباإللكرتونيني ع التصديق و ابلتوقيع املتعلقة القواعد حيدد الذي 15/04من قانون  42أكدت املادة 

 التصديق بشهادات املتعلقة واملعلومات البياانت سرية على احلفاظ اإللكرتوين التصديق خدمات مؤدي على

 صاحب رخص إذا ما حال يف تنتفي االلكرتوين التصديق خدمات مقدم مسؤولية املمنوحة، غري أن اإللكرتونية

 تلك نشر جييز قضائي حكم صدور حال يف أو ،14عنها اإلعالم أو نشرها يف أو الكرتونيا كتابيا الشهادة

 عنها. اإلعالم أو البياانت
 التزامات تبعية ملؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين: -3

إن توقف مقدمي خدمات التصديق اإللكرتوين عن نشاطها ألسباب إرادية يلزمها إعالم سلطة املختصة 
 التصديق و ابلتوقيع املتعلقة القواعد حيدد الذي 15/04من القانون  58املادة  حيث أوجبت ماحنة الرتخيص

 احملددة اآلجال يف اإللكرتوين للتصديق االقتصادية السلطة إعالم التصديق اإللكرتوين خدمات اإللكرتونيني مؤدي

 فعل أبي أو اإللكرتوين التصديق بتأدية خدمات املتعلقة نشاطاته وقف يف برغبته السلطة التصديق هلذه سياسة يف

 للسلطة التصديق سياسة أبحكام اإللكرتوين التصديق خدمات مؤدي يلتزم احلالة هذه ويف ذلك، إىل يؤدي قد

 الرتخيص. سحب النشاط وقف على يرتتب اخلدمة، ابستمرارية املتعلقة اإللكرتوين للتصديق االقتصادية
اإللكرتونيني  التصديق و ابلتوقيع املتعلقة القواعد حيدد الذي 15/04من قانون  59كما تضيف املادة   

 أن إرادته عن خارجة ألسباب النشاط عن توقف الذي اإللكرتوين التصديق خدمات على أنه جيب على مقدم

 بعد املوصوفة شهادته كملغاء السلطة هذه تقوم أن على فورا، بذلك اإللكرتوين للتصديق االقتصادية السلطة يبلغ

 ذلك. إىل دفعته اليت املربرات وتقدير دراسة
 التوقيع املوقع وصحة هوية من التأكد التصديق هو جهة إىل اللجوء من األشخاص ابعتبار أن هدف   

 اليت البياانت كل جبمع األطراف التصديق وكمرادة جهات تقوم احملرر،لذلك توقيع يف املوقع هذا سلطة ومدى

 اآلمان ومفاتيح اإللكرتوين التوقيع وضع مفاتيح إعداد يف عيها تعتمد واليت اإللكرتونية، املعاملة أطراف ختص
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 التصديق خدمات مقدمي أو التصديق جهات تلتزم والواثئق املعلومات هذه صحة ولضمان سالمته، من والتحقق

 املفاتيح. هذه وأتليف تكوين يف البياانت هذه استعمال قبل األطراف بياانت صحة من التام ابلتحقق
 إلكرتوين سجل يضع أبن معنوي، أو طبيعي شخص كان سواء اإللكرتوين التصديق خدمة مقدم كما يلتزم

 يتعلق ما وكل يصدرها، اليت به الشهادات ويسجل اإللكرتوين، التصديق شهادات كمصدار املتعلق نشاطه لتدوين

 إلغائها. أو تعليقها واتريخ صالحيته ومدة إصدارها كتاريخ بياانت، من
 .التصديق اإللكرتوين يف اإلثباتحجية املبحث الثاين:

إن مسالة إثبات العقود اإللكرتونية من أهم العقبات اليت واجهت هذا النوع اجلديد من العقود، فقواعد   
اإلثبات التقليدية ظهرت يف بيئة ورقية تعرتف ابحلجية الكاملة للكتابة الورقية مع ضرورة التوقيع عليها بشكل 

اضح مع مقتضيات الدليل اإللكرتوين، ويف جمال املعامالت التجارية اإللكرتونية يعد خطي، وهو ما يتناىف بشكل و 
      التوقيع اإللكرتوين إحدى طرق االلكرتونية اليت تساهم يف إثبات العقود و املعامالت التجارية ألنه يعطي الثقة

 واحملررات التوقيع صحة من للتحقق آمنة فنية وسيلة اإللكرتوين التصديقو األمان بني املتعاقدين، ويعترب 

 هي مبثابة صك إلكرتونية اليت تصديق شهادة طريق عن معني كيان أو شخص إىل نسبته يتم حيث اإللكرتونية،

 املشرع أوهلا فلقد الشهادة ألمهية ونظرا التجارة اإللكرتونية، واملعامالت التوقيع من عدمه يف صحة إلثبات أمان

 حجيتها حيث من أو حتتويها اليت والسرية الشخصية البياانت طبيعة حيث من سواء الالزمة عناية اجلزائري
          اإلثبات، وعليه نعاجل يف املطلب األول دور شهادة التصديق اإللكرتوين يف توثيق التوقيع  يف القانونية

ء الثقة و األمان للتوقيع اإللكرتوين، أما املطلب الثاين فقد خصصناه إىل دور التصديق اإللكرتوين  يف إضفا
 .  اإللكرتوين

 .املطلب األول: دور شهادة التصديق اإللكرتوين يف توثيق التوقيع اإللكرتوين
 يكون ال ابلطرف اآلخر سابقة معلومة أية لديه يكون أن دون جتارية صفقة يف يدخل الذي إن الشخص

 التوقيع صدور وأتكيد الشهادة صاحب هوية إلثبات التوثيق جهة عن الصادرة الشهادة على التعويل سوى أمامه

 بني الربط وظيفة هلا وتكون موثوق، اثلث شخص من تسلم إلكرتونية رسالة هي التوثيق عنه، و شهادة اإللكرتوين
 املفتاح مع يتطابق الذي اخلاص املفتاح حائز بتحديد وتسمح والعامة، اخلاصة واملفاتيح معنوي أو طبيعي شخص

 واملمثل ،أخرى( تعريفية عنوان،أهلية،عناصر املتعامل)اسم، عن معلومات على الشهادة فيها،وحتتوي املذكور العام

 التسلسلي،واتريخ والرقم للمتعامل، واملفتاح العمومي الشهادة مصدر واسم املعنوي، للشخص ابلنسبة القانوين

 .15صالحيتها انتهاء واتريخ الشهادة تسليم
مبثابة دليل إثبات على وجود االلتزام أو العقد اإللكرتوين مربم بني شخصني شريطة أن  تعترب شهادة التصديق

تكون وفق الشروط القانونية اليت حددها التشريع الذي أنشأت ضمنه دون أي تعديل أو تدليس من شأنه أن 
التشريعات  ، واختلفتيفقد قمتها القانونية أمام اجلهات القضائية من أجل املطالبة أبي حق نصت عليه الشهادة

 فقد تسمى ابلشهادة اإلعالم وتكنولوجيا االنرتنت، عامل يف املستعملة ابملصطلحات املتأثرة املقارنة يف تسميتها
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 02من املادة  02،فقد عرفتها الفقرة 16التوثيق شهادة أو الرقمية الثقة ابلشهادة أو الرقمية الشهادة االلكرتونية أو
على أهنا رسالة  شهادة التصديق اإللكرتوين 2002لسنة  اإللكرتونية للتوقيعات النموذجي األونسيرتال من قانون
 التوقيع، و أضاف الدليل املرفق هلذا القانون أن إنشاء وبياانت املوقع بني االرتباط أن أخر يؤكد سجال أو بياانت

 شخص به يؤكد أو مستند وثيقة وهي للشهادة العام املعىن على كثريا خيتلف ال القانون هذا يف ابلشهادة املقصود

 .17اإللكرتوين الشكل هو بينهما الوحيد والفارق معينة وقائع حدوث على ما
من املرسوم التنفيذي  03 من املادة 08الفقرة  يف اإللكرتوين التصديق شهادة عرف فقد اجلزائر املشرع أما
 االلكرتوين التوقيع فحص معطيات بني الصلة تثبت إلكرتوين شكل يف السالف الذكر على أهنا وثيقة 07/162

اإللكرتونيني فقد عرفتها  والتصديق ابلتوقيع املتعلق 15/04 رقم قانون من 02من املادة  07واملوقع، أما الفقرة 
 على أهنا وثيقة يف شكل إلكرتوين تثبت الصلة بني بياانت التحقق من التوقيع اإللكرتوين واملوقع .

 هوية كمثبات زائري على اعتماد املعيار الوظيفي يف تعريف شهادة التصديق اإللكرتونية  واملتمثلقام املشرع اجل

 أن وأتكيد هويته، من التحقق يفيد مبا العام مبفتاحه ربطه طريق عن و ذلك اإللكرتونية، الرسالة مرسل الشخص

 صحيحة بياانت املوقعة البياانت وأن صحيح توقيعه وأن عن الشخص منسوب إليه، صادر اإللكرتوين التوقيع

 حبيث التغيري أم اإلضافة أم ابحلذف سواء تبديل أي عليها يطرأ ومل هبا التالعب يتم ومل التوقيع صاحب عن صادرة

دقة،               السالف الذكر كان أكثر 15/04إنكارها، كما أن القانون  ميكن ال موثقة البياانت هذه تصبح
 التوقيع اإللكرتونية حيث استعمل عبارة ) حتري الشهادة يف الواردة البياانت صحة منه لتأكد وذلك حرصا

 املرسوم التنفيذي  من 03 املادة يف واملوقع( الواردة اإللكرتوين التوقيع عبارة )تفحص من واملوقع( بدال اإللكرتوين

 لمة )تفحص(.ك من احلقيقة أوسع عن والتنقيب البحث ابعتبار أن كلمة )حتري( وهي 07/162
ميز املشرع اجلزائري نوعني من شهادات التصديق اإللكرتوين حيث يتمثل النوع األول يف شهادة التصديق 

 شهادة إلكرتونية هي 07/162من املرسوم التنفيذي  08مكرر  03البسيطة أو العادية حيث عرفها يف املادة 

 02من املادة  07واملوقع، أما الفقرة  اإللكرتوين التوقيع فحص معطيات بني الصلة تثبت إلكرتوين شكل يف وثيقة
 جهات عن تصدر اإللكرتونيني فقد عرفتها على أهنا شهادة والتصديق ابلتوقيع املتعلق 15/04 من قانون رقم

 املوقع الشخص هوية حتدد إذ واملوقع، التوقيع اإللكرتوين معطيات بني الصلة تثبت املتنوعة اإللكرتوين التصديق

 به. اإللكرتوين التوقيع معطيات ارتباط وتثبت
           شهادات كمصدار خاصة جهة من تصدر اليت املوصوفة اإللكرتونية الشهادة هي الثاين النوع أما
 التشريعات عليها نصت اليت الشأن وهي لصاحب أكثر أماان توفر البياانت من جمموعة على وحتتوي التصديق،

 اإللكرتوين. التوقيع أو اإللكرتونية التجارة نظمت اليت
يف املرسوم التنفيذي   اإللكرتونية أبهنا الشهادة الشهادات من النوع هذا قام بتعريف اجلزائري املشرع أن رغم

 التصديق شهادة منوذج عليها يشتمل أن جيب اليت البياانت السالف الذكر، لكنه أغفل عن ذكر162/ 07

و اعتمادها، لكنه تدارك األمر قانون  الشهادة هبذه األخذ يف صعوابت عدة يثري مما املوصوف، اإللكرتوين
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اإللكرتونيني ونص على البياانت اليت جيب أن تتضمنها  التصديق و ابلتوقيع املتعلقة القواعد حيدد الذي 15/04
 .شهادة التصديق املوصوفة

اتريخ اإلصدار اليت تقوم بتوثيق اتريخ،  هناك أنواع أخرى من شهادات التصديق اإللكرتوين مثل شهادة توثيق
ووقت إصدار التوقيع الرقمي غني يقوم صاحب الشهادة بعد التوقيع عليها كمرساهلا إىل جهة التوثيق اليت تقوم 
بتسجيل التاريخ عليها، وتوقيعها مث تعيدها إىل صاحبها،وهناك شهادة اإلذن واهلدف منها تقدمي بياانت 

حب التوقيع كعمله وحمل إقامته ومؤهالته و الرتاخيص اليت ميتلكها،أما شهادة البيان يف ومعلومات إضافية عن صا
 تبني املعلومات اخلاصة عن واقعة أو معاملة معينة، وصدورها ال يكون من أجل ربط شخص معني مبفتاح أو رمز

 .   18ة معينة ووقت وقوعهاعدف منها هو إثبات صحة واقمعني، وإمنا اهل
بياانت اليت البد أن تتضمنها شهادة التصديق اإللكرتونية جند أن املشرع اجلزائري، قد أشار إىل فيما خيص ال

 املوصوفة، ومل يشر إىل البياانت اليت حتتوي عليها االلكرتوين التصديق البياانت اليت جيب أن تتوفر يف شهادة

املوصوفة وحدها من تتمتع حبجية  كرتويناالل التصديق ابعتبار أن شهادة االلكرتوين البسيطة  شهادة التصديق
  اإللكرتوين التصديق خدمات ومؤدي املوثوق الثالث الطرف يصدرها إثبات كاملة يف معامالت التجارية اليت

 ابلتوقيع املتعلق 15/04 من قانون رقم 15،وتضمنت املادة 19احملددة للمواصفات وفقا سواه دون للموقع

 :يلي املتطلبات اليت جيب أن تتوافر يف شهادة التصديق اإللكرتوين وتتمثل فيمااإللكرتونيني  والتصديق
 التصديق لسياسة طبقا االلكرتوين التصديق خدمات مؤدي قبل من أو موثوق اثلث طرف قبل من متنح أن -

 .عليها املوافق االلكرتوين
 .سواه دون للموقع متنح أن -

 :اخلصوص على تتضمن أن جيب -

 االلكرتوين التصديق شهادة أهنا أساس على الشهادة هذه منح مت انه على تدل إشارة -أ

 .املوصوفة

 لشهادة املصدر له املرخص االلكرتوين التصديق خدمات مؤدي أو املوثوق الثالث الطرف هوية حتديد -ب

 .فيه يقيم الذي البلد وكذا االلكرتوين التصديق
 .هويته بتحديد يسمح الذي املستعار االسم أو املوقع اسم -ج

 لتصديق شهادة استعمال من الغرض حسب وذلك االقتضاء عند للموقع خاصة صفة إدراج إمكانية -د

 االلكرتوين.

 .االلكرتوين التوقيع إنشاء لبياانت موافقة وتكون االلكرتوين التوقيع من ابلتحقق تتعلق بياانت -ه

 .االلكرتوين التصديق شهادة صالحية مدة وهناية بداية إىل اإلشارة -و

 .االلكرتوين التصديق شهادة تعريف رمز -ز

49



 التصديق االلكتروني كآلية لتأكيد حجية المحررات االلكترونية في المعامالت التجارية/د. صديقي سامية 

 

 مينح الذي املوثوق الثالث للطرف أو االلكرتوين التصديق خدمات ملؤدي املوصوف االلكرتوين التوقيع -ح

 .االلكرتوين التصديق شهادة

 .االقتضاء عند االلكرتوين التصديق شهادة استعمال حدود -ط

 .االقتضاء عند االلكرتوين التصديق شهادة أجلها من تستعمل قد اليت املعامالت قيمة حدود -ي

 االقتضاء عند املعنوي أو الطبيعي الشخص متثيل تثبت اليت الوثيقة إىل اإلشارة -ك
اإللكرتونيني مجيع  التصديق و ابلتوقيع املتعلقة القواعد حيدد الذي 15/04من قانون  15تضمنت املادة 

ضرورية املتعلقة ابلشهادة أين تشمل على هدف منها، و شروط استخدامها ومدة صالحيتها، إضافة البياانت ال
إىل البياانت املتعلقة بصاحب التوقيع مما جتد اإلشارة إىل هويته وبياانت التحقق من صحة توقيعه، وكذا البياانت 

وقيعه اإللكرتوين وكل هذه املعلومات إلزامية املتعلقة مبقدمي خدمات التصديق اإللكرتوين اليت تشمل هويته، وكذا ت
وتكمن أمهية ذلك يف كون شهادة التصديق اإللكرتوين هلا دور ابلغ األمهية يف جمال اإلثبات من خالل موثوقية 

 التوقيع اإللكرتوين و منحه احلجية القانونية يف اإلثبات.  
 جلميع متضمنة الكرتونية التصديق شهادة تكون أن شرط به، احملتج احلق لصاحب احلجية هذه تقوم 
 لتعديل تعرضت قد تكون ال ،وأن20ضمنه أنشئت الذي للتشريع وفقا الشهادة هذه يف توافرها الواجب الشروط

 ينفذ ومل الشهادة هذه عليه نصت حبق للمطالبة القضاء أمام حجة وتكون قانونية قيمتها تفقد ال حىت تدليس أو
          ومعنوي طبيعي شخص بني مربم الكرتوين عقد أو التزام وجود على إثبات دليل مبثابة الشهادة هذه تكون

 أو العكس.    
 15/04 من قانون رقم 63 اعرتف املشرع اجلزائري حبجية شهادة التصديق األجنبية حيث نصت املادة

 مينحها اليت اإللكرتوين التصديق الشهادات اإللكرتونيني اليت نصت على أنه ) تكون والتصديق ابلتوقيع املتعلق

 خدمات مؤدي طرف من املمنوحة الشهادات قيمة نفس أجنيب بلد يف املقيم اإللكرتوين التصديق خدمات مؤدي

 اتفاقية إطار يف تصرف قد هذا األجنيب اخلدمات مؤدي يكون أن بشرط يف اجلزائر املقيم اإللكرتوين التصديق

 السلطة(. أبرمتها لالعرتاف املتبادل
         من هنا ميكن القول أن املشرع اجلزائري قد ساوى بني حجية شهادات التصديق اإللكرتونية 

 هذه تكون أن شريطة القانونية  اإللكرتونية الوطنية و أعطهم نفس القيمة حجية شهادات التصديقاألجنبية،و 

 تربمها اليت االتفاقية وضمن تشريعها، يف هبا معمول وتكون األجنبية، التصديق سلطات قبل من ممنوحة الشهادات

 .مجاعية تكون وقد ثنائية تكون قد االتفاقيات هذه حبيث األجنبية، الدول مع اجلزائر
 اإلنرتنت،من شبكة عرب األمن حتقيق يف ابلغة أمهية ذات األجنبية التصديق شهادة حبجية إن االعرتاف

 ملا املتعاملني عرب العامل من القيام مبعامالت جتارية إلكرتونية  ولتشجيع جهة، من املتعاقدين حقوق حفظ خالل

جهة أخرى، ومنح الشهادات التصديق األجنبية نفس قيمة شهادات  من للمتعاقدين متعددة فوائد من تعكسه
 التصديق الوطنية من حيث حجية اإلثبات يف املعامالت التجارية اإللكرتونية يتطلب وجود شروط تتمثل يف وجود
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 املخولة هي ابعتبارها واملواصالت الربيد ضبط سلطة تربمها الشهادة منها الصادر اجلزائر و الدولة بني اتفاقية

القانونية، كما يشرتط   القيمة نفس البلدين كال لشهادة تكون االتفاقية هذه مبوجب التصديق عملية مبراقبة قانوان
اجلزائر استنادا  يف األجنبية اإللكرتوين التصديق شهادة وسراين األجنيب، البلد يف اجلزائرية التصديق شهادة سراين

التصديق  شهادات تكون ال أن هو للقانون العامة القواعد تستلزمه شرط هناك آخر جانب إىل املعاملة ابملثل من
  العامة. اآلداب و للنظام خمالفة اجلزائر األجنبية املعرتف هبا يف

شهادة التصديق اإللكرتوين من قبل مقدمي خدمات التصديق اإللكرتوين يفرض عليهم نشري إىل أن إصدار 
 عالقة هلا تغريات من القانوين مركزه على يطرأ ما وكل التوقيع، بصاحب املتعلقة املعلومات وحتديث متابعة ضمان

إللغائها حيث أكدت املادة  جدي سبب توفر إذا هبا العمل توقيف يتطلب وقد الشهادة، يف املدونة ابلبياانت
 مؤدي اإللكرتونيني على أنه يلغي التصديق و ابلتوقيع املتعلقة القواعد حيدد الذي 15/04من قانون  45

 طلب على بناءا التصديق،أو لسياسة احملددة اآلجال يف االلكرتوين التصديق شهادة االلكرتوين التصديق خدمات

 االلكرتوين التصديق خدمات مؤدي ويلغي حتديد هويته سبق الذي فةاملوصو  االلكرتوين التصديق شهادة صاحب

 :يليما يتبني عندما املوصوفة االلكرتوين التصديق شهادة أيضا
 التصديق شهادة يف الواردة املعلومات أصبحت إذا أو ومزورة خاطئة معلومات على بناءا منحها مت قد أنه -

 التوقيع. إنشاء بياانت سرية انتهاك مت إذا أو للواقع مطابقة غري االلكرتوين
 .االلكرتوين التصديق لسياسة مطابقة تصبح مل أهنا -

 صاحب املعنوي الشخص حبل أو الطبيعي الشخص بوفاة االلكرتوين التصديق خدمات مؤدي إعالم مت أنه -

 .االلكرتوين التصديق شهادة
 .التصديق جهات من املمنوحة االلكرتوين التصديق شهادة و إلغاء تعطيل يتم املذكورة احلاالت وهبذه

 شخص   إىل اإللكرتوين التوقيع نسبة أتكيد هو التصديق شهادة من الرئيسي على هذا األساس فإن اهلدف

،أي بشكل   هويته وتعيني معني  يثبت مبا ابملوقع اخلاص اإللكرتوين التوقيع تصديق على الشهادة تلك تعمل دقيق 

 يتسىن ال التصديق هذا دون ألنه اإللكرتوين التوقيع تصديق إىل احلاجة أمهية تظهر هنا ومن قاطعة ، بصورة   هويته

 فشهادة مث ومن معينة، هوية شخص يدعي قد حبيث معهم املتعاملني هوية من التأكد اإلنرتنت عرب للمتعاقدين
 قام فإذا ،21عنه صدر من إىل ونسبته بصحته تشهد اإللكرتوين و التوقيع على التصديق تفيد اإللكرتوين التصديق

 التوقيع صدور يعزز ذلك إلكرتوين فإن حمرر على الشهادة بتلك املصدق اإللكرتوين توقيعه بوضع األطراف أحد

 صاحبه. عن
  .املطلب الثاين:دور التصديق اإللكرتوين يف إضفاء الثقة و األمان للتوقيع اإللكرتوين

ترتبط حجية التوقيع اإللكرتوين أساسا مبدى احلماية والضمانة اليت يوفرها للمعامالت اإللكرتونية اليت تضفي  
                   عليه املصداقية الالزمة حىت حيظى بثقة املتعاملني به، وهو أمر يتعلق مبدى جناعته ألداء دور التوقيع 

تكافؤ بني احملررات اإللكرتونية و احملررات الورقية وهو املساواة بني احملررات التقليدي، والتشريع اجلزائري أخذ مببدأ 
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اإللكرتونية دون متييز بينهما بسبب طبيعتهما أو الدعامة اليت تدون عليه، ومنه إعطاء احملررات اإللكرتونية و  الورقية
 .22نفس حجية احملررات الورقية يف اإلثبات
طلح جديد يقودان إىل تعريفه فقد نشأ نتيجة ظهور احلاسب اآليل يف إجراء إن ظهور التوقيع اإللكرتوين كمص

املعامالت التجارية، حبيث ال جيد التوقيع التقليدي مكاان له أمام انتشار نظم املعاجلة اإللكرتونية لعدم قدرته على 
   .التكيف مع الوسائل احلديثة يف إجراء املعامالت التجارية

تعريف التوقيع اإللكرتوين أبنه )بيان أو معلومة معاجلة  1999 األورويبوجيه من الت 03عرفت املادة 
وسيلة لتمييز الشخص إلكرتونيًا ترتبط منطقيًا مبعلومات أو بياانت إلكرتونية أخرى كرسالة أو حمرر و اليت تصلح 

 . وحتديد هويته(
يالحظ أن التوجيه األورويب قد تبىن تعريفا موسعا للتوقيع اإللكرتوين حبيث ال يقتصر على التوقيع الشخصي 
ابملعىن الضيق، و الذي يكفل للمحرر أو املستند حجيته القانونية يف اإلثبات ، بل جاء عاما وشامال حبيث 

 ت املختلفة ألنظمة املعلومات.االستعماال يفيشمل أشكاال أخرى من حتديد صاحب التوقيع ومتييزه 
 02يف املادة   2001 لسنة اإلشرتاع ودليل اإللكرتونية التوقيعات بشأن النموذجي األونسيرتال عرف قانون

 مرتبطة أو مضافة إليها  أو بياانت رسالة يف مدرجة الكرتوين شكل يف بياانت منه التوقيع اإللكرتوين على أنه يعين

 املعلومات على املوقع موافقة لبيان و البياانت رسالة إىل ابلنسبة املوقع هوية لتعيني تستخدم أن جيوز منطقيا،و هبا

 البياانت. رسالة يف الواردة
أيخذ على هذا التعريف أنه مل يقم بتحديد أنواع التوقيع اإللكرتوين املستخدم اتركا للدول وضع تشريعات 

ة استخدامه للداللة على شخصية املوقع، والتزامه ابحملرر أو املستند خاصة لتحديد أنواع التوقيع اإللكرتوين، وكيفي
            اإللكرتوين، وقد قام هذا التعريف بتوضيح وظائف التوقيع اليت تتمثل يف تعيني هوية املوقع على احملرر 

ئف اليت يقوم هبا التوقيع اإللكرتوين، و داللته على التزامه و املوافقة على معلومات اليت يتضمنها، وهي نفس الوظا
 . 23العادي

هناك من الفقهاء من عرف التوقيع اإللكرتوين على أنه بيان مكتوب بشكل الكرتوين يتمثل يف حرف أو رمز 
أو رقم أو إشارة أو صوت أو شفرة خاصة ومميزة ينتج عن إتباع وسيلة آمنة، وهذا البيان يلحق أو يرتبط منطقيا 

 للداللة على هوية املوقع على احملرر و الرضا مبضمونه،وأغلب التشريعات تستعمل ببياانت احملرر اإللكرتوين
مصطلح التوقيع اإللكرتوين أو مصطلح التوقيع يف الشكل اإللكرتوين النعدام االتفاق على تعريف واحد، و هذا 

 كرتونية يف الواقع العملينظرا للتطور السريع الذي تعرفه وسائل االتصال و ظهور أمناط عديدة من التوقيعات اإلل
 .24األمر الذي سيؤدي إىل تطوير التعاريف

 على األطراف اتفق ما إذا حيث أنه الثبوتية القوة حيث خيتلف التوقيع اإللكرتوين عن التوقيع الكتايب من

 السلطة قبل من االلكرتوين التوقيع على املصادقة ومتت وموافقته، صاحبه هوية حتدد التوقيع طريقة وكانت التوقيع

 تثبت أخرى وسيلة أي إىل حيتاج العادي ال التوقيع أطرافه، أما بني فيما اإلثبات يف حجيته يثبت وبذلك املختصة
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العادي  التوقيع التوقيع جند أن أداة حيث من متطلبات يف احملرر، أما من القانون يتطلبه ما توافر مراعاة مع صحته
 لألداة ابلنسبة أما، تزويره علم يسهل وليس فن أنه أي أبنواعه القلم طريق عن الشخص به يقوم عبارة عن رسم

 أو إشارات أو رموز أو أرقاما أو حروفا يكون أن ميكن إذ معينة صورة يف حيصر مل االلكرتوين التوقيع يف املستخدمة

توقيع اإللكرتوين تتمثل للغريه، وهناك عدة أنواع  عن ومتييزه املوقع هوية بتحديد تسمح الوسيلة هذه مادامت غريها
 :يليفيما

 قلم ابستخدام الشخصي توقيعه بكتابة املرسل هذا النوع من التوقيع يقوم فيه:االلكرتوين ابلقلم التوقيع -

 استنادا وذلك خاص، برانمج خالل من التوقيع صحة من التحقق ويتم اآليل، احلاسب جهاز شاشة على الكرتوين

 ابلقلم التوقيع ختزين اآليل، ويتم ابحلاسب ختزينها سبق قد يكون واليت يتخذها اليت واألشكال القلم هذا حركة إىل

 احلفاظ يف هنا التشفري مهمة ،وتكمن وغريها ونقاط و التواءات احنناءات من خصائصه جبميع مشفرا اإللكرتوين

 لالحنناءات، مطابقته ومدى التوقيع، صحة من التحقق يف تستعمل الشفرة وهذه وسريته، التوقيع أمن على

اخلاصة  واملعامالت اإللكرتونية املراسالت حفظ يف أيضا التشفري املشفر،ويستخدم التوقيع يف احلاصلة واخلطوط
 .أو فهمها قراءهتا أحد يستطيع ال وأرقام، بياانت إىل املراسالت فتتحول وختزينها ابألطراف

 من أجل عالية مواصفات له آيل حاسب جهاز يتطلب أنه أيخذ على هذا النوع من التوقيع اإللكرتوين

 .25إضافية توثيق جهة إىل حيتاج أنه كما ابلذاكرة احملفوظ التوقيع مع التقط الذي التوقيع من مطابقة التحقق
صفاته  على ابالعتماد املوقع هوية عن التحقيق : يرتكز هذا النوع يف املقام األول علىالتوقيع البيومرتي -

 نربة الصوت من التحقق أو الشخصية البصمة أو البشرية العني قزحية من يستخرج ما ،مثل الذاتية وخصائصه

 الشخصي اليدوي التوقيع أو الكرتونيا البشري الوجه مالمح على التعرف أو كتابة ويستظهر تسجيله يتم حنو على

 خالل استحضارها ميكن بشكل املعلوماتية الذاكرة يف ختزن ،ومنه26اإلهبام خيتار ما وعادة اليد أصابع بصمات أو

غريه،حيث يتم ختزينها بطريقة مشفرة يف  عن متييزه من متكن ابإلنسان الذاتية اخلواص هذه وارتباط قصرية مدة
ذاكرة احلاسب اآليل،ويعاد فك هذا التشفري للتحقق من صحة التوقيع وذلك مبطابقة صفات ومسات العميل 

ت اليت يتم ختزينها على جهاز احلاسب اآليل، وال يسمح له ابلتعامل إال يف حالة املستخدم للتوقيع مع الصفا
 املطابقة الكاملة.

ما ميكن قوله أن هذه الوسيلة يتم ختزينها واالحتفاظ هبا يف ذاكرة احلاسب اآليل، أو على قرص ممغنط فإنه 
احلاسب اآليل، أو عن طريق نظام فك ميكن مهامجتها أو نسخها بواسطة التقنيات اليت يستخدمها قراصنة 

التشفري، كما ميكن لقراصنة احلاسب اآليل استخدام أنواع معينة من العدسات الالصقة بنفس اللون والشكل 
 واخلواص اليت يتم ختزينها على احلاسوب كما ميكن تسجيل بصمة الصوت وإعادة بثها.

أرقام حسابية مطبوعة عن طريق التشفري لرتكيز استخدام  يتم يف هذا شكل من التوقيعالتوقيع الرقمي: -
               ، وتتم الكتابة الرقمية للتوقيع وحملتوى املعاملة عن طريق27وضغط حمتوى املعاملة اليت يتم التوقيع عليها

التشفري، وهذا ابستعمال مفاتيح سرية وطرق حسابية معقدة ومعادالت رايضية )لوغاريتمات( تتحول بواسطتها 
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             لة رقمية غري مقروءة وغري عاملة من رسالة ذات كتابة عادية مقروءة ومفهومة إىل معادلة رايضية أو رساامل
 ، ما مل يتم فك تشفريها ممن ميلك مفتاح فك الشفرة وهي املعادلة اخلاصة بذلك . مفهومة

 التوقيع صاحب إليها يهدف أو دالسن يتضمنها اليت املعلومات إقرار إىل يؤدي الرقمي من مزااي التوقيع

 والبنك البطاقة حامل بني عليها املتفق اإلجراءات إتباع ومبقتضى االئتمان بطاقة طريق عن ذلك أنه على والدليل

 بدرجة احلقيقة على دليل الرقمي التوقيع اليدوي للسحب اللجوء من بدال يريده الذي املبلغ على األول حيمل

 دون بعد عنه الصفقات كمبرام يسمح الرقمي التوقيع توقيعا وليس رقم فهو للسرية ضماان التقليدي التوقيع من أكثر

االلكرتونية، ورغم هذا ال ميكن أن ننكر  التجارة وضمان تنمية يف يساعد بذلك وهو جسداي املتعاقدين حضور
 للمسائلة تعرض وإال البنك اتفاق حسب البطاقة رقم بسرية ملتزم فالعميل الضياع أو للسرقة تعرضه احتمالية

 فهو آلخرين تسرب قد املختصة اجلهة من موثقة شهادة به الصادر االلكرتوين توقيعه كان فلو ذلك عن فضال

 للغري.  الرقم هذا سرب الذي الوحيد فسيكون عليها املنصوص احليطة إجراءات تتخذ مل طاملا ذلك عن مسؤول
 الشكل يف ابلكتابة اإلثبات يعترب) املدين اجلزائري على أنهمن القانون  01مكرر  323نصت املادة 

 تكون أن و أصدرها، الذي الشخص هوية من التأكد إمكانية بشرط  الورق على ابلكتابة كاإلثبات اإللكرتوين

 (.سالمتها تضمن ظروف يف حمفوظة و معدة
 وفق اإللكرتوين ابلتوقيع من القانون املدين اجلزائري على أنه) يعتد 327من املادة  02كما نصت الفقرة   

 لنص ووفقا اإلثبات يف اإللكرتوين التوقيع أعاله(،و عليه فإن حجية 01مكرر  323 املادة يف املذكورة الشروط

 وهي القانون نفس من 01 مكرر 323 املادة مواصفات فيه يتوافر أبن املدين تستلزم القانون من 327 املادة

 التوقيع وسيلة طريق عن االلتزام إنشاء إىل إرادته انصرفت من هو ،وأبنه التوقيع صاحب هوية حتديد ابألساس

 أن ،كما سالمتها تضمن ظروف يف وحمفوظة صادرة تكون املعاملة،وأن طالب أو الرسالة كمرسال اإللكرتوين

 يف واحلجية األثر حيث من التقليدية والكتابة اإللكرتونية الكتابة بني الوظيفي التعادل مببدأ أقر قد اجلزائري املشرع
 خالل به من املتعلقة األساسية املعلومات وحيدد املوقع شخصية اإللكرتوين اإلثبات، ولكن شريطة أن حيدد التوقيع

 املوقع الشخص هوية حتديد يتم رقمية، و وبياانت رموز من املشكل التوقيع هيكل خالل ومن اخلاص الشكل

 بشكل ابملستند وثيقا ارتباطا مرتبطا اإللكرتوين التوقيع يكون اإللكرتوين، وكذا جيب أن العنوان خالل من وأهليته

 طوال آمنة بطريقة واالسرتجاع للحفظ قابال يكون أن جيب مستمرا،كما االرتباط هذا يكون وأن فصله، ميكن ال

 التوقيع. هذا الستخدام فيها يرجع واليت املطلوبة الفرتة
من املرسوم  03  املادة 01الفقرة  مبوجب وذلك املؤمن اإللكرتوين التوقيع اجلزائري قد عرف املشرع كما أن
 يف احملددة للشرط يستجيب عمل أسلوب هو اإللكرتوين امللغى حيث نصت على أن التوقيع 07/162التنفيذي 
السالفة الذكر فقد أشارت  03من املادة  02املدين،أما الفقرة  القانون من 1 مكرر 323 و مكرر 323 املادتني

 :ابملوقع خاصا يكون أبن وهي املؤمن اإللكرتوين إىل ثالث شروط  للتوقيع

 .ابملوقع خاصا يكون أن  -
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 .احلصرية حتت مراقبته املوقع هبا حيتفظ أن ميكن بوسائل إنشاؤه يتم أن -

 للكشف قابال للفعل الحق تعديل كل يكون حبيث صلة، به املرتبط الفعل مع يضمن أن -

 عنه.
السالف الذكر فقد عرفت التوقيع اإللكرتوين على  15/04من قانون  02من املادة  01أما املادة الفقرة     

 أنه بياانت يف شكل اإللكرتوين مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببياانت إلكرتونية أخرى تستعمل كوسيلة توثيق، من

 العربية الدول ابقي شأنه يف ذلك شأن النموذجي األونسيرتال قانون ساير قد اجلزائري للمشرع التعريف هذا خالل

 اإللكرتوين. للتوقيع تعريفها يف
 التوقيع هو السالف الذكر فإن التوقيع اإللكرتوين املوصوف 15/04 رقم القانون من 07 املادة لنص وفقا  

 :أنه وهي املتطلبات أو الشروط من جمموعة فيه تتوافر الذي

 .موصوفة إلكرتوين تصديق شهادة أساس على ينشأ أن جيب -

 .سواه دون ابملوقع يرتبط أن -

 .املوقع هوية حتديد من ميكن أن  -

 .اإللكرتوين التوقيع كمنشاء خاصة مؤمنة آلية بواسطة مصمما يكون أن -

 .للموقع احلصري التحكم حتت تكون وسائل بواسطة منشأ يكون أن  -

  البياانت هبذه الالحقة التغريات عن الكشف ميكن ،حبيث به اخلاصة ابلبياانت مرتبطا يكون أن -
السالف الذكر له نفس حجية  15/04القانون  ملقتضيات وفقا املوصوف اإللكرتوين التوقيع من هنا فإن  

 معنوي، و أو طبيعي بشخص خاصا التوقيع هذا كان سواء التوقيع املكتوب
منه، و التوقيع املوصوف هو  07أشارت إليها املادة حىت يؤدي هذه الوظيفة البد من توافر املتطلبات اليت 

 للسلطة حجيته تقدير يرجع البسيط اإللكرتوين ،أما التوقيع28الذي أيخذ نفس قيمة اإلثباتية للتوقيع املكتوب

 للقاضي ميكن كما إليه، املنسوب طرف من إنكاره أو وإقراره وحفظه إنشاءه ظروف حسب للقاضي التقديرية

اآللية  موثوقية إثبات به يتمسك على من  كدليل تفرض حجيته أن ابلكتابة،كما ثبوت به كمبدأ األخذ
 القانون. عليها نص اليت والضوابط للمعايري واحرتامها إنشائه يف املستعملة

 أخذ من البد و آمنة، غري اإللكرتونية الكتابة ونقل ختزين و إصدار طرائق أن املعلوماتية جمال يف الثابت

 فعبء مبحتوايهتا، ومن هنا فإن التالعب اعرتاضها و دوهنا ميكن من و سليمة، إلبقائها االحتياطات من جمموعة

           التقنية أن على االلكرتوين احملرر يف جاء مبا حيتج من على أي الثابت عكس يدعي على عاتق من يقع اإلثبات
 لالعتداد ابحملرر تطلبها التشريع اليت الشروط تضمن وختزينه ونقله، إصداره، يف اليت استخدمت واألنظمة 

 االلكرتوين.
 احلماية الوسائل استخدام خالل من تظهر احملرر اليت سالمة على احملافظة يف اإللكرتوين التوقيع تكمن أمهية

 بني النتائج ومقارنة حروف، إىل الرموز وفك احلروف وترميز ،29الرقمية املفاتيح ابستعمال اليت متثل يف التشفري
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             يف تعديل أو تالعب وجود عدم من التأكد يتيح مما املرسلة، الرسائل مطابقة ومدى إليه واملرسل املرسل
 التقليدي. التوقيع يوفرها ال قد عالية محاية صوره بعض يف يوفر اإللكرتوين فالتوقيع وبذلك احملرر، 

حبجية احملررات اإللكرتونية الرمسية إال أنه يبقى غامضا من ما ميكن قوله أن التشريع اجلزائري رغم اعرتافه 
أو الضابط العمومي أو للشخص املكلف ابخلدمة العمومية  ،جانب أنه مل يتضمن أحكام تسمح للموظف

على داعمة إلكرتونية مع توقيعها مبوجب املنظومة املؤمنة إلحداث التوقيعات إمكانية حترير حمررات رمسية 
      .ملوصوفةاإللكرتونية ا

 .خامتة

 التشريعات أن حبيث كافة، اإلثبات أدلة بني اهلرم يعتلي الزمن من طويل مدى على التقليدي ظل السند  

 الواقعة إلثبات للقاضي تقدم أن ميكن اليت اإلثبات أدلة أقوى أنه أساس على التقليدي السند تستعمل كانت

 إمتام املمكن غري من رافقه ظهور احلاسب اآليل أصبح مصدر، ولكن مع ظهور التطور التكنولوجي والذي

 االلكرتوين السند ظهر احلديثة التكنولوجيا لوسائل التطور هذا ومع استخدامه دون املعامالت معظم أو املعامالت

 مبختلف احلديثة االتصال وسائل عرب تتم اليت االلكرتونية املعامالت إلثبات كأدوات االلكرتوين التوقيع وظهر

            أشكاهلا شريطة أن يتم توثيقه من قبل سلطات يعهد هلا هذه مهمة، ومن هذا املنطلق مت توصل إىل النتائج 
 االقرتاحات التالية:و 

 النتائج: -أوال
 جمال إذا مت التوقيع عليه من صاحبه،حيث أنه يف اإلثبات يف الكاملة احلجية اإللكرتوين السند يكون -

 ،وابلتايل القانونية آاثره ينتج حىت اإللكرتوينحملرر على ا التوقيع يشرتط القانون فإن اإللكرتونية واحملررات العقود

 القانون. يتطلبه ملا مستوفيا كان إذا الشرط هبذا يفي اإللكرتوين التوقيع أن القوانني معظم اعتربت
 حجية وبني بينها اإلثبات،وساوى يف املوصوفة اإللكرتونية التوقيعات حبجية املشرع اجلزائري اعرتف -

 التوقيع إلحداث ملؤمنةا اآللية ملتطلبات تستجيب ال اليت اإللكرتونية التوقيعاتوهناك بعض ، التقليدية التوقيعات

 حجية مما يؤثر على ،نسبية حجيةهلا  هبا املوثوقة اإللكرتوين التوقيع فحص آلية ومتطلبات، احملددة اإللكرتوين

  .الصور بتلك املوقعة اإللكرتونية رراتاحمل
 على اإللكرتوين من أجل احلفاظ التوقيع بتصديق يقوم اإللكرتوين التصديق خدمات مؤدي -

 اإللكرتوينيق تصد عن طريق إصدار شهادات االنرتنت عرب اإللكرتونية واملعامالت املراسالت سرية،ومصداقية

 بينهم. فيما يتعارفون ال ألهنم املتعاقدين وشخصية أهلية تؤكد استخدامها جمال حسب متنوعة
 التجارة وانتشار ةالتجاري املبادالت توسيع يف جنبية يساهماإللكرتوين األ بشهادة التصديق االعرتاف -

 هناك يكون أن االلكرتونية التصديق بشهادة لالعرتاف اشرتط أنه اجلزائري املشرع على يؤخذ ما لكناإللكرتونية، 

 .احلرة والتجارة اإللكرتونية التجارة ممارسة من حيد ما وهو ،متبادل اعرتاف اتفاق
 :االقرتاحات -اثنيا
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 أداء عدم عن التوثيق سلطة مسؤولية مدى وحتديد التصديق شهادة الواجب توافرها يف  بياانتتوضيح ال -

 يف الكتابة عنه تصدر الذي الشخص هوية من ، ووضع آليات حمددة من أجل التأكدكاملة بصورة مهمتها
 اإللكرتوين. الشكل
حذف شرط االعرتاف املتبادل عن طريق االتفاقية لقبول شهادة التصديق األجنبية وفتح اجملال أمام  -

مبدأ التكافؤ التقين للشهادات األجنبية و  ، واعتماداعتمادها بشروط تضاهي اعتماد الشهادات األجنبية وطنيا
 تجارية اإللكرتونية. الوطنية من أجل تطوير املعامالت ال

املشرع اجلزائري من أجل  طرف من اإللكرتونيني والتصديق للتوقيع املنظمة توفري أرضية مرنة من التشريعات -
 اإللكرتونية يف ظل التطور السريع الذي تعرفه. منظومة املعامالت على االعتداء جبرائم املتعلقة املستجدات مواجهة
 بشكل فعال فيماإعادة هيكلة املنظومة القضائية من حيث هيكل البشري وذلك من خالل تكوينهم  -

، خيص التقنيات احلديثة، ودورها يف اإلثبات بشكل يسمح هلم ابلفصل يف املنازعات املتعلقة ابلتجارة اإللكرتونية
 كم ابألجهزة املتطورة للقيام بعملها على أكمل وجه.ويد احملا ز وت
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 طبقا للتشريع اجلزائري سلطات القاضي اجلزائي يف قبول الدليل الرقمي

 

 د. عائشة عبد احلميد                
 جامعة الطارف               
 

 ملخص:
اليت ميكن للقاضي  االسياداد اليي  ت اليت أخذ هبا املشرع اجلزائري،و احدى وسائل و طرق اثبا االلكرتوين يعد الدليل
احلفيييال علييية مجمليييل ة ا امييي  ضيييماق حييي  اليييدةاع و ضييياةة ا  بيييارات خاتييية اباعلييي  ولقداعييية أوال،و ضيييمن اعا

كيييذا طييرف ضييباش الشييرطة القوييائية و ا مييين الا ييري عد يينظييو ضييبط ا و اببيي  لاطييجلر اجلييرائو املعلجلماابيييية و هييذا اثنيا،و 
حيث مييدق مييانجلق ا جييرا ات احلقيقيية ا اجلييرائو املعلجلماابييية،اسييال ا الييدليل الرمميي  ميين أجييل الجلتييجلا ا  ا  ييار 

الا ييري عيين اجليييرائو اسيييائدائية ا  يياا نظييو الافايييي  و تيي حيات زائييري للوييبطية القويييائية سييلطات و اجلزائييية اجل
 جلرائو اليت يجملعب الا ري ةي ا و ضاةة ا  تعجلبة اثباهتا إذا ما مجلرنت وجلرائو األخرى.املعلجلماابية وعابارها من ا

هتدف هذه الدراسة ا  اثبات أق االع م اآليل وشبكة االنرتنت من بني الاكدجللجلجيات اليت أحدثت ثيجلر  ا 
 ا إمامة الدليل. طرق االثبات اجلدائ  جبانب الاقديات الاقليدية اليت ال ابزاا ابلعب دورا هاما

 اجلرائو املعلجلماابية –طرق االثبات  –القاض  اجلزائ  –املعام ت االلكرتونية  –الدليل الرمم  كلمات مفتاحية: 
Abstract : 

The electronic guide is one of the means and methods of proof adopted 

by the Algerian legislator, which the judge can rely on special 

considerations related to conviction first, and to ensure the right of 

defense in addition to safeguarding the interest of society second, and 

this depends on the development of information crimes and systems of 

control and investigation The Algerian Code of Criminal Procedure 

granted extraordinary powers and powers in the field of search and 

investigation systems for information crimes as one of the crimes 

committed by the judicial police officers. It is difficult to investigate and 

difficult to prove when compared to other crimes. 

The aim of this study is to demonstrate that computer technology and 

the Internet are among the technologies that have revolutionized the 
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methods of forensic proof, as well as traditional techniques, which 

continue to play an important role in establishing evidence 

Keywords: Digital Guide - Electronic Transactions - Criminal Judge - 

Methods of Proof - Information Crimes 

  .مقدمة
مجلاج يية إق الاطيجلر امليذهل ا ابكدجللجلجيييات ا عي م واالابجمليياا جعيل الاشيريعات اجلدائييية العامليية عيياجز  علية 

مئييل هييذا الدييجلع ميين اجلييرائو ونايايية بجملجلتييياهتا وطابع ييا تييي امللمييجل  ياعييذر ابطبييي  الدجملييجل  الاقليدييية لقييانجلق 
العقييجلوت، وأييية ةاوليية لا ميل ييا قييا ال يطيياق مييد ابجملييطدم قبييدأ الشييرعية، لييذا بييدأ املشييرعجلق يداب ييجلق إ  ضييرور  

 م ميي  طبيعا يا اباتية، ولعيل الاشييري  اجلزائيري يعاي  ميين ةاتير  ا جيرام املعلجلمياق بقجلاعييد جدييد  ونجمليجل  ابيا 
حيث سارع بدوره إ  ابعيديل ميانجلق م والفراغ الاشريع  الذي أحدثا ،األوائل الذين ابفطدجلا إ  هذا الدجلع من ا جرا

 ، وأورد مسما جديدا حتت عدجلاق " املسا  أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات ".2004العقجلوت ا 
اجلانب ا جرائ  ا جيرائو الاايار  ا لكرتونيية حتيدي أميام االير الاشيريعات ا جرائيية، األمير اليذي وشكل 

أدى هبيييذه األخيييي  إ  إنشيييا  مراكيييز مانجلنيييية جدييييد  ابسييياهو ا مكاة ييية هيييذا الديييجلع مييين اجليييرائو، وإنشيييا  أج يييز  
ع ميين اجلييرائو ييياو وةيي  نجملييجل  ماخجملجمليية خجمليجملييا ا الب ييث والا ييري عد ييا، كمييا أق ذيي  األدليية ا هييذا الدييجل 

ابقليدية مما آاثر العديد مين ا شيكاليات ، خاتية وأق جيرائو الاايار  ا لكرتونيية ميد عخيذ طياب  دويل، إضياةة إ  
 إخواع هذا الدجلع من اجلرائو إ  مجلاعد إجرائية خاتة متس وحلقجلق العامة.

خاليير أنجلاع ييا وذليي  للكشيير حيييث خجملجملييت االيير الاشييريعات إجييرا ات خاتيية للب ييث عيين اجلييرائو ق
عد ا والجلتجلا إ  مرابكبي ا وإ  ار األدلة اباتة هبا وجيرائو الاايار  ا لكرتونيية الييت ابعيد تيجلر  مين تيجلر اجليرائو 
املعلجلماابيييية إحيييدى هيييذه اجليييرائو تيييي أنييي  ونظيييرا للخجملجلتيييية الييييت ياماييي  بييي  هيييذا الديييجلع مييين اجليييرائو وأعطييية هيييذه 

، هيذه ا جيرا ات ابياو خي ا االير مراحيل الاعامل م  هيذا الديجلع مين اجليرائو  ا خاجملاتات ةئات معيدة ابساطي
 الدعجلى القوائية وبداية قرحلة الب ث والا ري.

هيجل األمير ولدسيبة ومد أحاا القانجلق م مة مكاة ية اجليرائو بجمليفة عامية إ  ج ياب الويبطية القويائية وذلي  
اجل يياب إخاجملاتييات مادجلعيية وواسييعة حيييث يقييجلم هييذا اجل يياب  حيث خييجلا املشييرع  ييذاا لكرتونييية، جلييرائو الااييار 

بوبط أدلة اجلرمية والب ث عن مرابكبي ا وذل  مساعد  ألج ز  الا قي  القوائ  للجلتجلا إ  أدلية اجلرميية ، تيي 
أني  وبجملجلتيية هيذا الديجلع مين اجليرائو ء إنشيا  أج ييز  خاتية ملكاة ا يا سيجلا  كانيت هيذه األج يز  علية املسيياجلى 

  أو الدويل.الجلطين

وجييرائو الااييار  ا لكرتونييية هيي  إحييدى تييجلر اجلرمييية املعلجلماابييية وهييذه األخييي   ضييد لجملييا  العييام، لييذا ياخييذ 
بشأهنا  مجلعة من ا جرا ات اليت ابؤدي إ  الكشر عن اجلرائو والب ث عن مرابكبي ا وذ  املعلجلمات و ضياةة 

جلييرائو حتاييا  إ  أدليية  ثباهتييا ووعابييار أق هييذه اجلرمييية ميين تييجلر إال أهنييا اباميييز بدييجلع ميين ابجملجلتييية وكليهييا ميين ا
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، وهيذا األخيي ونظيرا ألهياي  ا ا ثبيات اجلديائ  ا لكيرتوين ساعمل ةي يا هيجل اليدليلاجلرائو املعلجلماابية ةإق الدليل امل
 أدى ولسلطات إ  إنشا  أج ز  ااجملة للاعامل م  هذا األخي.

  شكالية الاالية:وعلة ذل  سجلف نقجلم بطرح ا
مياهجل دور ج ياب الوييبطية القويائية ا الب ييث والا يري عين جييرائو الاايار  ا لكرتونييية ل و مياهجل الييدليل  -

 ا لكرتوين ، ومىت يعا ه القاض  حاية  ثبات هذا الدجلع من اجلرائو ل.
 ناداوا هذا الطرح من خ ا :

 .القاض  اجلزائ اية لإلثبات أمام الدليل ا لكرتوين ك  -أوال
 ضجلابط مبجلا إماداع القاض  ولدليل الرمم . -نيااث

 :الدليل اإللكرتوين كحجية لإلثبات أمام القاضي اجلزائي -أوال
 تعريف الدليل اإللكرتوين وخصائصــه: -1
 تعريــف الدليــل اإللكرتونــي: -أ

، كانيت مابايدية، ةمد يا ميا جيا  واسيعا ومد يا ميا جيا  جيا ت ةيميا  يل اليدليل ا لكيرتوينإق الاعيارير الييت 
          ضييييقا، وهيييذا يرجييي  للعليييو اليييذي يدامييي  إليييي  هيييذا اليييدليل، ةاخالفيييت بيييني بيييذل  آرا  البييياحئني ا  ييياا الاقديييية 

 و الباحئني ا ا اا القانجلين.
 مة الدولية ألدلة احلاسجلب.وعلي  سجلف نجلرد الاعارير الفق ية للدليل ا لكرتوين وابعريف  من مبل املدظ

متكين احلاسيجلب مين أو ختزيد يا ا شيكل رممي   ييث  حيث عرف علة أن :" كيل البييا ت متكين إعيدادها-
 .1إجناب م مة ما "

أبني :" يشيمل ذيي  البييا ت الرمميية الييت ميكين أق ابئبيت أق هدالي  جرميية ميد كما عرة  األسااذ "كيس  "  -
اجلرمية واجلاين أو بني اجلرمية واملاورر مد ا، والبيا ت الرممية ه   مجلعة من األرميام أرابكبت، أو ابجلجد ع مة بني 

 ".كاجلبة، الرسجلمات، الجملجلت والجملجلر اليت متئل االر املعلجلمات قا ةي ا الدجملجل  امل
وميد عرةاي  املدظمية ألوا مير  ا ميار  .2(IOCEالاعرير الجملادر عن املدظمة الدولية ألدلة احلاسجلب ) -
كيين ا عاميياد علي ييا أميييام وهييذا بقجل ييا أبنيي :" املعلجلماابييية املخزنيية أو املادقليية ا شييكل ثدييائ  واليييت مت 2000سييدة 

 . 3" احملكمة
 خصائــص الدليــل اإللكرتونــي: -ب

إق الييدليل ا لكييرتوين ا إطييار ا ثبييات اجلزائيي  ياميييز بعييد  خجملييائل صعليي  ذو طبيعيية خاتيية وملقارنيية ميي  
 زائ  الاقليدي، حيث جنده ياميز وبجملائل الاالية:الدليل اجل
يعا  دليل تي ملمجل  أي هجل ليس دلي  ماداي ة جل ابل  ا االت امللداطيسية أو الك روئية، ومن ء ةإق  -

ابرذة هذا الدليل وإخراجي  ا شيكل ميادي ملميجل ، ال يعيين أق هيذا الااميي  يعاي  دلييل، بيل إق هيذه العمليية ال 
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كجلهنييا عملييية نقييل لاليي  ا يياالت ميين طبيعا ييا ا لكييرتوين إ  ا يئيية اليييت متكيين ا سييادالا هبييا عليية معلجلميية ابعييدو  
  .4معيدة

 يعا  من مبل األدلة الفدية أو العلمية ة جل من األدلة املسامد  من اآللة. -
عيد إخفائ يا، مميا ييؤدي متكن اساخرا  الدليل ا لكيرتوين  بعيد ةيجله، وإتي ح ا بعيد إاب ة يا، وإ  ارهيا ب -

الاقلييدي، ة دالي  العدييد  ا لكيرتوين وملقارنية مي  اليدليل إ  تعجلبة اب   مد ا وه  من أهو خجملائل اليدليل
 . 5من ال امج احلاسجلبية و يفا ا اساعاد  البيا ت اليت ء حذة ا أو إللاؤها

ة، ابداقيييل مييين مكييياق آلخييير عييي  شيييبكات السيييرع األدلييية اجلزائيييية ا لكرتونيييية ذات طبيعييية ديداميكيييية ةيييائ  -
 ا ابجملاا ماعدية احلدود الزماق واملكاق.

  .6إمايابه ولسعة الاخزيدية العالية، ةآلة الفيديجل ا لكرتونية ميكد ا ختزين مئات الجملجلر -
ميكيييين ميييين خيييي ا الييييدليل ا لكييييرتوين رتييييد املعلجلمييييات عيييين اجليييياين وحتليل ييييا ا ذات الجلمييييت ، ةالييييدليل  -

  .7  وسلجلكيااب ا لكرتوين متكد  أق يسال حتركات الفرد، كما أن  يسال عادااب
 صور األدلــة اإللكرتونــيــة وشروطها: -2
 صور )أنواع( األدلــة اإللكرتونيــة: -أ

إق اليدليل ا لكيرتوين لييس تييجلر  واحيد  بيل يجلجيد ليي  العدييد مين الجمليجلر واألشييكاا وميد مسيم ا الييبع  إ  
 ة الاالية:األمسام الرئيسي

 أدلة رممية خاتة  أبج ز  احلاسب اآليل وشبكاهتا. -

 أدلة رممية خاتة ولشبكة العاملية للمعلجلمات واألنرتنت. -

 أدلة رممية خاتة ب وابجلكجلالت اببادا املعلجلمات بني أج ز  الشبكة العاملية للمعلجلمات. -

 أدليية خاتة ولشبكة العاملييية للمعلجلمات. -
 8ابقسيو الدليل ا لكرتوين لدجلعني رئيسيني ها:كما ميكن 

* أدلييييية أعيييدت لاكيييجلق وسييييلة إثبييييات : واملامئلييية ا السيييا ت الييييت ء إنشييياؤها بجلاسيييطة اآللييية ابلقائييييا وكيييذل  
 السا ت اليت ء حفظ جز  مد ا و دخاا وجز  ء إنشاؤه بجلاسطة اآللة.

الشيخل، أي أهنيا أثير يرتكي  اجلياين دوق أق يكيجلق  دشيأ دوق إراد  * أدليية مل ابعد لاكجلق وسيلة إثبات: وه  أدلية اب
راتبيا ا وجيجلده و ي  هييذا الديجلع ولبجمليمة ا لكرتونيية أو اآلاثر املعلجلماابييية ا لكرتونيية وهي  ابااسيد ا اآلاثر اليييت 

يعييد أساسييا  يرتك ييا مسيياخدم الشييبكة املعلجلماابييية، بسييبب ابسييايل الرسييائل املرسييلة مديي  أو اليييت يسيياقبل ا وهييجل مل
لل فظ من مبل من تدر مد  ، تيي أق الجلسيائل الفديية اباتية ابيامكن مين ضيبط هيذه األدلية وليجل بعيد ةيرت  بمديية 

 من نشجلئ ا.
 اشكاا رئيسية: 03وياخذ الدليل اجلزائ  ا لكرتوين 
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ر  إما  ا شيكل الجملجلر الرممييية: وه  عبار  عن صسيد احلقائ  املرئية حجلا اجلرمية، وتالبا ما ابقدم الجملجل  -1
 ورم  أو علة الشاشة.

 الاساي ت الجملجلابية: وابشمل احملاداثت الجملجلابية علة ا اابر واألنرتنت. -2
الدجملييجل  املكاجلبيية: وهيي  اليييت ييياو كاابا ييا بجلاسييطة اآلليية الرممييية ومد ييا الرسييائل عيي  ال يييد ا لكييرتوين،  -3

 .9رائل الاجلاتل ا جاماع ا اابر احملمجلا، و 
 الدليـل اإللكرتوين كوسيلة لإلثبات:شروط قبــول  -ب

هديا  نجلعيياق ميين الشييروش لقبييجلا تيي ة الييدليل ا لكييرتوين ا إثبييات املسييائل اجلزائييية، شييروش مانجلنييية وأخييرى 
 ةدية.

 الشيروش القانجلنييية:  -
 إق الدليل ا لكرتوين اجلزائ  يقجلم علة عدجملرين ها: الكاابة والاجلمي .

  ا حاية ا ا ثبات اجلزائ  جيب أق ابكجلق :ولدسبة للكاابة: وحىت ابكجلق 
: وهييذا يقاويي  أق ابكاييب  ييروف أو رمييجلب أو إشييارات ابييدا عليية املقجملييجلد مد ييا، ويسيياطي  اللييي مقييييرو   -
  .10ة م ا
بقا  الكاابيية ودوام ييا يقاويي  ابييدويد ا عليية دعاميية ابسييمق بئباهتييا وبقائ ييا، اي ابكييجلق دونييت قيياد  ومييييييية: -

 من البقا  واالسامرار حىت ميكن الرججلع إلي ا إق لزم األمر. وعلة ماد  متكد ا
أق ابكييجلق الكاابيية تييي مابليية للاعييديل : إق وجييجلد عيييجلب مادييية ا الييدليل ا لكييرتوين، سييجلا  و ضيياةة إ   -

 .11بيا اب  أو ةجل بعو ا أو الاليي ةي ا يفقد الدليل ميما  وولاايل لن يكجلق ملزما للقاض 
: وم ميا كانيت تيجلراب  أو شيكل  البيد أق ابايجلةر ةيي  شيروش معيدية لكي  ييؤدي و يفاي  أو دوره أما عن الاجلميي 

القيانجلين ا ا ثبييات اجلزائي ، إذ جيييب أق يامييز ولييدوام وا سييامرارية وأق يكيجلق مراببطييا بجملياحب  وأق يكييجلق ماجمليي  
 .12وينوحملرر ا لكرت 

 الشيروش الفدييييييييييية:  -
وق تييييييه علييييية الجلسييييييط  لكيييييرتوين وملجلمييييي  وحيييييده دوق تييييييه بسييييييطر  املجلمييييي  دجييييييب أق ييييييراببط الاجلميييييي  ا

 إمكانية الكشر عن اي ابعديل أو اببديل ا بيا ت احملرر ا لكرتوين أو الاجلمي  ا لكرتوين.،ا لكرتوين
 السلطة الاقديرية للقاض  اجلزائ  ا ابقدير األدلة ا لكرتونية.

 تقديـر الدليل الرقمي:سلطــة القاضي اجلزائي يف  -3
إق اليدليل الرممي   وي  للمبيدأ العيام ا ا ثبيات اجلديائ ، وهيجل حريية القاضي  اجلديائ  ا ا مادياع وحرياي  ا 
هذا الشيأق  يا أهيية وللية اعابيار أق القاضي  اجلديائ  هيجل اليذي يقيدر وحيده ميمية اليدليل ا لكيرتوين، وذلي  اببعيا 

إرابياح، ومن ج ة أخرى جند أق دور ا ثبات العلم  اتبق ل  أهية كبيي  خاتية  لألثر الذي حيدث  ا وجدان  من
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م    جلر الدليل ا لكرتوين املطلجلب لإلثبات ا اجلرائو ا لكرتونية، وهذا ميا جيعيل مين سيلطة القاضي  اجلديائ  ا 
 ا ثبات اجلدائ  أساسا لاكجلين وجدان  الوروري لل كو.

و ضياةة ،13من ميانجلق ا جيرا ات اجلزائيية 307كر  ا ماداع القوائ  ا املاد  ولقد أخذ املشرع اجلزائري بف
 .14ةإ  أق احملكمة العليا أكدت علة ضرور  مراعا  مبدأ االماداع القوائ  وابجلت  أبعمال  أمام احملاكو اجلدائي

 ضوابـط قبول إقتناع القاضي ابلدليل الرقمــي: -اثنيا
 ويامئل ا: االقناع:الضوابط اليت تتعلق مبصدر  -1

ضييابط أق يكييجلق الييدليل ا لكييرتوين مقبييجلال: ةعليية القاضيي  أق يسييامد اماداعيي  ميين أدليية مقبجلليية ومشييروعة  -
 وحترتم ا نساق وحريا .

ضابط ضرور  طرح الدليل ا لكرتوين ا جلسة للمدامشية: جييب علية القاضي  أق يسيامد مداعاي  مين أدلية  -
مين  353، 304، 300بني ابجملجلم اببعيا ملبيدأ الشيفاةية امليذكجلر ا امليجلاد  طرحت وجلليسة وخجملجملت للمدامشة

 من نفس القانجلق. 399، 355، 342،   285مانجلق ا جرا ات اجلزائية، ومبدأ الع نية  سب املجلاد 
 الضوابط اليت تتعلق ابالقتناع ذاتــه:  -2

ضيييابط م ئميية االماديياع القويييائ   ، و ضيياةة إ دييياع يقيييينوجييب عليية القاضيي  أق يجمليييدر حكميي  عليية إما
ملقاويييات العقييل واملدطيي ، اي أنيي  عليية القاضيي  اسيياداا  احلقيقيية الجلامعيية ومييا كشيير عد ييا ميين أدليية ال  يير  عيين 

 .15املدط  من تي ابعسر ا االساداا مقاويات العقل و 
العليييا لسييلطة  و ضيياةة إ  ضييرور  ابييجلةر ضييابط م ييو حييىت ال يسييابد القاضيي  ا حكميي  وهييجل مرامبيية احملكميية

  .16القاض  اجلدائ 
 خــامتـــــــــــــــــــــــــة:

ت خطجلرهتيا ا ابزاييد إ  حيد جلرائو الااار  ا لكرتونية االثر الكبي من الداحيية املاليية ولدسيبة لليدوا، وال بالي
الجلضي  البيد مين إختياذ مسيألة وناياية  يذا جلاج ا يا ليسيت وملسياجلى املطلجلب،وعابار أق اجلاهزيية ا جرائيية ملاآلق،

احلماييية اجلدائييية ا جرائييية للااييار  ا لكرتونييية بجملييفة خاتيية واحلماييية اجلدائييية ا جرائييية للااييار  ا لكرتونييية بجملييفة 
عاميية عليية كييجل أكئيير جدييية ميين طييرف الاشييريعات، ةلمجلاج يية هييذه الاطييجلرات مامييت الييدوا بسيين مييجلانني خاتيية 

واجلزائيير هي  األخييرى ماميت وال بالييت ابقيجلم بييذل  مين خيي ا الاعيدي ت املااالييية ملجلاج ية هييذا الديجلع ميين ا جيرام، 
 148ذيييادي الئانيييية  18امليييؤر  ا  06-17مييانجلق ا جيييرا ات اجلزائيييية والييييت كييياق آخرهيييا قجلجييب القيييانجلق رميييو 

ايية املاجمليلة املاومن القجلاعد اباتية ولجلم 04-09، إضاةة إ  إتدارها للقانجلق رمو 2017مار   27املجلاة  لي 
باكدجللجلجيات ا ع م وا ابجملاا ومكاة ا ا والذي جا  ا وما  مجلاكبة للاطجلرات الاكدجللجلجية ، كما مامت الجلبير  

 . 05-18املكلفة بقطاع ال يد وابكدجللجلجيا ا ع م وا ابجملاا قدامشة مشروع مانجلق الااار  ا لكرتونية رمو 

 ج الاالييية:ومن خ ا هذا الطرح ميكن اساخ   الداائي
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ميمية الييدليل ا لكيرتوين ال ابقييل عين ميميية الييدليل العلمي  ال ميكيين القيجلا أق ليي  مجلثجلمييية أكي  ملييا يامييز بيي  ميين  -1
 خجملائل علمية ومادية يقيدية ال ابرت   اا للش .

 الدليل ا لكرتوين أو الرمم  مئل  مئل الدليل الاقليدي ميكن أق يكجلق دليل إدانة أو دليل برا  . -2
حاييية الييدليل ا لكييرتوين ختاليير حسيييب الييدظو ا جرائييية املابعيية، لكدييي  ا اللالييب خاضيي  لسييلطة القاضييي   -3

 الاقديرية.
 الدليل ا لكرتوين ميكن االساداد إلي  إذا ء احلجملجلا علي  بطرق مشروعة. -4
يمييييا  ييييل عييييل، وةجييييرائو الااييييار  ا لكرتونييييية يفجملييييل ةي ييييا احمليييياكو اجلزائييييية حسييييب الجلتيييير ا جراميييي  للف -5

ا حاا كانت اجلرمية  ا بعيد دويل ةابقية خاضيعة ملبيادن ميانجلق العقيجلوت والييت أه يا مبيدأ ا خاجملا  القوائ  
 العيدية والشخجملية، أما ةيما تي ذل  ةقد ختو   ابفاميات ابسليو ا رمني بني الدوا.

ا ات ميين نييجلع خييا  ابسييالزم الاقيييد الاييام إجييرا ات الب ييث والا قييي  ا جييرائو الااييار  ا لكرتونييية هيي  إجيير  -6
 ولدل القانجلين ملا ابدطجلي علي  هذه ا جرا ات ا هذا الدجلع من اجلرائو من مسا   قجلق وحرايت األةراد.

اببقيية احلماييية اجلدائييية ا جرائييية للااييار  ا لكرتونييية ا الاشييريعات األجدبييية الجملييجلر  األمئييل اليييت وتييلت إلي ييا  -7
 ائية ا محاية هذا الدشاش.الاشريعات ا جر 

إجرا  الافاي  ا جرائو الااار  ا لكرتونية جيب القييام بي  مين ةئيات خاتية صييد الاعاميل مي  مسيارح اجليرائو  -8
 املعلجلماابية ملا ياميز ب  هذا الدجلع من اجلرائو.

والاعييدي ت املا حقيية  04-09واكييب املشييرع اجلزائييري احلركيية الاشييريعية العاملييية ميين خيي ا إتييداره للقييانجلق  -9
 لقانجلق ا جرا ات اجلزائية.

الكشر عن اجلرائو املعلجلماابية بجمليفة عامية مين اتيعب األعمياا الييت ابجلاجي  األج يز  املاخجملجملية ولكشير  -10
 عن اجلرائو.

 وعلة ضجل  الداائج السابقة ةقد ء الاجلتل إ  طرح ذلة من ا مرتاحات اآلابية:
 القانجلنية ا جرائية قا يكف  للاعامل م  هذا الدجلع من اجلرائو.الااديد املاجلاتل للمجلاد  -1
 ابجملعيد مساجلى ابكجلين األج ز  املاخجملجملة ولاعامل م  اجلرائو املعلجلماابية خاتة ا الاشري  اجلزائري. -2
جل  ابعزيز تيجلر الاعياوق بيني اليدوا خاتية ةيميا  يل  ياا اجليرائو املعلجلماابيية ا  ياا ابسيليو ا يرمني وبجملي -3

 واببادا املعلجلمات حجلا ا رمني.
إنشا  آليات ماخجملجملة ملكاة ة جرائو الااار  ا لكرتونية نظرا بطجلر  الدشاش ا جرام  الذي ميكن أق يقي   -4

 علة هذا الدشاش واألهية املازايد  ل  يجلميا.

 اهلوامش.
 .53: ،  مجملر(، حاية الدليل ا لكرتوين ا  اا ا ثبات اجلدائ ، دار اجلامعة اجلديد ، 2010بن مار  مجملطفة عائشة ، ) 1

 . 233: ، األردق( الا قي  ا اجلرائو املسا دثة، الطبعة األو ، دار احلامد للدشر والاجلبي ، 2014البشري ةمد األمني ، ) 2
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 اإلثباتمدى حجية سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية يف 

 
ــــد.            ــ ــ ــفــ ـــ ـــارح عـ ـــ ــ                                                          -1-/جـامعة اجلزائر ائشةـ

 -جباية– دــامعة جـ قندوز سناء/ جنومند.                                                                  

 .امللخص

املتعلق ابلتجارة االلكرتونية املورد االلكرتوين على حفظ  05-18ألزم املشرع اجلزائري مبوجب القانون رقم 
الكرتونيا إىل املركز الوطين للسجل التجاري، ونص مبوجب املرسوم  وإرساهلاسجالت املعامالت التجارية املنجزة 

ذلك، وهو ما جيعلها تتشابه مع  وكيفيتا، على إجراءات 2019مارس سنة  05املؤرخ يف  89-19التنفيذي رقم 
ضي الدفاتر التجارية اليت ألزم القانون التاجر العادي على مسكها وبني كيفية ذلك، ومبا أن املشرع منح للقا

إمكانية االعتداد ابلدفاتر التجارية يف اثبات املعامالت التجارية، فهذا يعين أنه ابإلمكان اعتماد سجالت 
 .املعامالت التجارية االلكرتونية هي األخرى كوسيلة اثبات يف املعامالت التجارية االلكرتونية

Résumé. 

Le législateur Algérien a obligé le fournisseur électronique en vertu de la 

loi n° 18-05 relative au commerce électronique à conserver les 

registresdes transactions commerciales conclues et à les sauvegarder et à 

les envoyer par voie électronique au centre national du registre du 

commerce, le législateur a stipulé aussi dans le décret exécutif n°19-89 

du 05 mars 2019 sur les procédures et les modalités pour cela. Ce qui 

rend ces registres similaires aux livres commerciaux que la loi obligeait 

le commerçant à conserver, et puisque la loi a accordé au juge la 

possibilité de se fier aux livres commerciaux en preuve, cela signifie que 

les registres des transactions commerciales électronique peuvent être 

adoptés comme moyen de preuve dans les transactions commerciales 

électroniques. 
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 .مقدمة

على التجار إعادة النظر يف الوسائل واألدوات اليت تنظم عملياهتم التجارية اليت  التكنولوجيفرض التطور 
أصبحت ال تتماشى مع الواقع العملي والسرعة املطلوبة يف اجملال التجاري، فظهرت أدوات الدفع االلكرتوين 

ر يلجؤون أكثر إىل املعامالت ، وأصبح التجا1وسندات الثمن االلكرتونية والفاتورة االلكرتونية والدفاتر االلكرتونية
، نظرا ملا متتاز به من سرعة تتماشى وخاصية املعامالت التجارية، االنرتنتالتجارية االلكرتونية اليت تتم عن طريق 

ومع انتشار املعامالت التجارية االلكرتونية أصبح من الضروري على املشرع التدخل لتنظيم هذا النوع من التجارة 
وحياته حيتاج بال شك إىل إطار تشريعي فعال  اإلنسان واجملتمع، فكل نشا  له ثأثهر  على الذي اكتسح العامل

      مايو سنة 10املؤرخ يف  05-18ينظم عمله وحيكم ما ينتج عنه من آاثر، وابلفعل صدر القانون رقم 
لقة ابلتجارة االلكرتونية  ، لينظم التجارة االلكرتونية يف اجلزائر، حيث حدد مفاهيم بعض املصطلحات املتع2018

كطريف املعاملة املتمثلني يف املتعامل االلكرتوين واملستهلك االلكرتوين، وحدد التزامات املتعامل االلكرتوين ليضمن 
 حقوق كل طرف يف هذ  املعاملة.

جالت ومن بني التزامات املورد االلكرتوين اليت نص عليها قانون التجارة االلكرتونية، االلتزام حبفظ س 
املعامالت التجارية املنجزة وتوارخيها، هذا االلتزام يقابله االلتزام الوارد يف القانون التجاري واملتعلق مبسك الدفاتر 
التجارية، حيث أن طبيعة الدفاتر التجارية الورقية ال تتماشى واملعامالت االلكرتونية احلالية اليت تتم الكرتونيا، مما 

ة االلكرتونية إىل سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية، وهي سجالت الكرتونية يتم استلزم اللجوء يف التجار 
حفظها وتداوهلا واالطالع عليها إلكرتونيا، لكن السؤال الذي يتبادر إىل أذهاننا هنا هل هلذ  السجالت 

أي هل ميكن  ارية العادية؟اليت حتوزها الدفاتر التجارية يف املعامالت التج اإلثباتااللكرتونية نفس احلجية يف 
 االعتداد هبا يف اثبات املعامالت التجارية االلكرتونية؟

لإلجابة على هذ  اإلشكالية وجب التطرق أوال إىل تعريف سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية ومتييزها 
ت يف اثبات عما يشاهبها من مصطلحات )املبحث األول( لننتقل بعدها إىل شرو  االعتداد هبذ  السجال

 املعامالت التجارية االلكرتونية)املبحث الثاين(.
 .تعريف سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية ومتييزها عما يشاهبها:املبحث األول

يف ظل غياب تعريف قانوين وفقهي لسجالت املعامالت التجارية االلكرتونية ابلنظر إىل حداثتها يف املنظومة 
ومتييزها عن خمتلف احملررات )املطلب األول(، القانونية اجلزائرية، فقد حاولنا التوصل إىل وضع تعريف هلا 

 )املطلب الثاين(.االلكرتونية املشاهبة هلا
 .ريف سجالت املعامالت التجارية االلكرتونيةتع: املطلب األول

مل يقدم املشرع اجلزائري تعريفا لسجالت املعامالت التجارية االلكرتونية لكنه ألزم املورد االلكرتوين حبفظها 
من القانون رقم  25من طرفه وتوارخيها، وإرساهلا إلكرتونيا إىل املركز الوطين للسجل التجاري، حيث تنص املادة 
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على أنه: " جيب على كل مورد الكرتوين حفظ سجالت املعامالت 2املتعلق ابلتجارة االلكرتونية 18-05
 التجارية املنجزة وتوارخيها وإرساهلا إلكرتونيا إىل املركز الوطين للسجل التجاري".

، 2019مارس سنة  05املؤرخ يف  89-19وتطبيقا لنص هذ  املادة فقد صدر املرسوم التنفيذي رقم 
،حيث 3كيفيات حفظ سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية وإرساهلا إىل املركز الوطين للسجل التجاري  ليحدد

عرفت املادة الثانية من هذا املرسوم، سجل املعامالت التجارية على أنه: " ملف إلكرتوين يودع فيه املورد 
لعقد، والفاتورة أو الوثيقة اليت تقوم مقامها، وكل االلكرتوين عناصر املعاملة التجارية املنجزة املتمثلة يف كل من ا

وصل استالم أثناء التسليم أو االستعادة أو االسرتداد، حسب احلالة، وهذ  العناصر جيب أن يتم ختزينها من قبل 
 املورد االلكرتوين بطريقة متكن من الولوج إليها وقراءهتا وفهمها لتمكني األعوان املؤهلني من تفحصها، كما جيب

يف  اإلتالفعلى املورد أن يقوم حبفظ هذ  العناصر يف شكلها األصلي، أو يف شكل غهر قابل للتعديل أو 
 ". 4حمتواها

ابلة لالطالع عليها ويقصد ابلسجل االلكرتوين عموما املعلومات اليت تدون على وسط ملموس وتكون ق
، ومن هذا املنطلق ميكن تعريف سجالت املعامالت 5أي وقت، وبشكل قابل للفهم واإلدراكبواستخراجها ف

التجارية االلكرتونية على أهنا: " سجالت الكرتونية تتضمن جمموع املعامالت االلكرتونية اليت قام هبا املورد 
عقود وحترير فواتهر وتسليم واستالم واستعادة أو اسرتداد مع تبيان توارخيها، يلتزم املورد  إبراممن  االلكرتوين

 الحتفاظ هبا وإرساهلا الكرتونيا إىل املركز الوطين للسجل التجاري".اب
 .متييز سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية عما يشاهبها: ايناملطلب الث

تتشابه سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية مع الدفاتر التجارية االلكرتونية كثهرا من حيث دورها 
ا ختتلف  الفرع األول(، كما تتشابه كذلك من حيث كوهنا حمررات الكرتونية )عنها يف عدة نقا  وتنظيمها إال أهنه

 ومن حيث إلزامية حفظها من قبل املورد االلكرتوين، مع العقود االلكرتونية والفواتهر االلكرتونية )الفرع الثاين(.
 .جارية االلكرتونيةمتييز سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية عن الدفاتر الت: الفرع األول

            متثل الدفاتر التجارية االلكرتونية قيد التاجر لعملياته التجارية ابلوجه الذي يتطلبه القانون لبيان مركز  
  املايل، بوسيلة الكرتونية مثل احلاسب اآليل وغهر  من األجهزة التقنية احلديثة، بطريقة منتظمة متنع أي تعديالت

، ومل يعرف املشرع اجلزائري الدفاتر التجارية االلكرتونية ومل ينص على التزام التاجر مبسكها كما 6أو حمو لبياانهتا
فعل مع الدفاتر اجلارية العادية، إال أنهه نص على جواز مسكها عن طريق أنظمة اإلعالم اآليل أو يدواي على 

 جمال املعلوماتية  م إصدار نص ينظم عملية الورق، وترك حتديد طريقة ذلك للتنظيم،  ومسايرات للتطور احلاصل يف
املسك احملاسيب ابلطريقة اآللية خاصة عملية حترير وثأطهر الربامج احملاسبية اآللية املنصوص عليه يف املرسوم 

، الذي حيدد شرو  وكيفية مسك احملاسبة عن طريق أنظمة 2009أبريل  07املؤرخ يف  110-09التنفيذي رقم 
الذي  م التطرق من خالله إىل نوعية جديدة من الدعامة للدفاتر التجارية وهي الدعامة و  7اإلعالم اآليل
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االلكرتونية، حيث جاء يف املرسوم السالف الذكر شرو  وكيفيات مسك احملاسبة "الدفاتر" عن طريق أنظمة 
 .8املايلاملتضمن النظام احملاسيب  11-07من القانون رقم  24اآليل وذلك تطبيقا للمادة  اإلعالم

تتشابه الدفاتر التجارية االلكرتونية مع سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية من حيث إلزامية مسكهما 
من القانون التجاري التاجر مبسك الدفاتر التجارية  10و 09من قبل التاجر، فاملشرع اجلزائري ألزم مبوجب املواد 

              ة االلكرتونية أين ألزم املشرع املورد االلكرتوين ابحلفاظ واألمر نفسه ابلنسبة لسجالت املعامالت التجاري
عليها، لكنها ختتلف من حيث املعامالت املسجلة هبا، فإذا كانت الدفاتر التجارية االلكرتونية متعلقة ابلتاجر 

ن يكون بصدد جتارة العادي، أي التاجر الذي ميارس جتارته ابلطرق التقليدية إما حضوراي أو عن بعد لكن دون أ
، فإن سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية متعلقة 05-18الكرتونية مبفهومها الوارد ضمن القانون رقم 

ابلتجارة االلكرتونية، أي املعامالت املرتبطة ابلنشا  الذي يقوم مبوجبه مورد الكرتوين ابقرتاح أو ضمان توفهر سلع 
 .9عن طريق االتصاالت االلكرتونيةوخدمات عن بعد ملستهلك الكرتوين، 

متييرررز سرررجالت املعرررامالت التجاريرررة االلكرتونيرررة عرررن العقرررود التجاريرررة االلكرتونيرررة والفررروات  : الفررررع الثررراين
 .االلكرتونية

           تشرتك سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية مع العقود والفواتهر االلكرتونية يف كوهنا حمررات 
           ويقصد بلفظ الكرتوين تقنية استعمال وسائل كهرابئية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو بصرية الكرتونية، 

 .10أو بيومرتية أو فوتونية أو على شكل آخر من وسائل التقنية املشاهبة
كما تشرتك سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية مع العقود التجارية االلكرتونية والفواتهر االلكرتونية من   

حيث الزاميتها للمورد االلكرتوين، فاملشرع اجلزائري قد ألزم املورد االلكرتوين بتوثيق كل معاملة جتارية الكرتونية 
حتت طائلة العقوابت  12د إبعداد فاتورة تسلم للمستهلك االلكرتوين، كما ألزم املشرع املور 11مبوجب عقد الكرتوين
 02-04من قانون التجارة االلكرتونية، اليت حتيل بدورها إىل تطبيق أحكام القانون رقم  44الواردة ضمن املادة 

نجزة ، وألزمه كذلك حبفظ سجالت املعامالت التجارية امل13احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية
من  41وهذا حتت طائلة العقوابت املنصوص عليها يف املادة  14وإرساهلا إىل املركز الوطين للسجل التجاري

 د ج. 200000إىل  20000واملتمثلة يف غرامة من  05-18القانون رقم 
لكرتونية وعلى الرغم من أنه كال من سجالت املعامالت التجارية والعقود التجارية االلكرتونية والفواتهر اال

تتعلق بنفس اجملال أال وهو التجارة االلكرتونية وتقع على عاتق نفس الشخص أال وهو املتعامل االلكرتوين إال أهنا 
ختتلف من حيث حمتواها، فالعقد االلكرتوين يضم بنود العقد وجمموع البياانت اليت نص القانون على إلزامية 

، يف حني تتضمن الفاتورة وصفا حملل 05-18من القانون رقم  13 تضمينها يف العقد واملنصوص عليها يف املادة
فيها جمموع املعامالت العقد اترخيه ومبلغ املعاملة التجارية ابلتفصيل، أما السجالت املعامالت التجارية فيذكر 
ة أو اسرتداد مع تبيان االلكرتونية اليت قام هبا املورد االلكرتوين من ابرام عقود وحترير فواتهر وتسليم واستالم واستعاد
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للمستهلك البد له من تسجيلها يف سجالت توارخيها، أي أنه كل عقد الكرتوين يربمه املورد وكل فاتورة يسلمها 
 املعامالت مع تبيان اترخيها.

بسجالت املعامالت التجارية االلكرتونية يف إثبات املعاملة االلكرتونية  شروط االعتداد: املبحث الثاين
 .ةالتجاري

تلعب سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية دورا هاما يف إثبات املعامالت االلكرتونية التجارية اليت قام هبا 
املورد االلكرتوين، ملا حتويه من معلومات حول مجيع العقود اليت أبرمها والفواتهر اليت أصدرها ومجيع العمليات 

ية بتفاصيلها وتوارخيها، إاله أن هذ  احلجية مرتبطة مبدى توفر هذ  والتصرفات األخرى املرتبطة بتجارته االلكرتون
السجالت على شرو  قانونية جتعل منها وسائل قانونية لإلثبات، سواء تعلق األمر ابلشرو  العامة الواجب 

هبا كوهنا  إثبات )املطلب األول(، أو الشرو  اخلاصةتوفرها فيها بصفتها حمررا الكرتونيا ميكن االعتداد به كدليل 
 يل لإلثبات )املطلب الثاين(.لشكل من أشكال الدفاتر التجارية تستلزم شكال ومضموان معينا يسمح بتقدميها كد

 .وجوب توفر الشروط العامة لالعتداد ابحملررات االلكرتونية: املطلب األول
كانت الكتابة الورقية والتوقيع التقليدي وال يزال توفر ضماانت للخصوم، مادام املشرع قد أضفى حجية  

فإن القاضي حيكم به، بل ويكاد ينعدم نطاق  اإلثباتهلذ  احملررات، حبيث أنه إذا توافرت شرو  احملرر املقدم يف 
ى حجية سجالت املعامالت التجارية ، ويف ظل غياب نصوص قانونية تبني مد15سلطته التقديرية خبصوصه

ابحملررات االلكرتونية.  اإلثباتااللكرتونية يف إثبات املعامالت االلكرتونية، فإنهنا نعود إىل القواعد العامة اليت حتكم 
ابلكتابة يف  اإلثباتمكرر من القانون املدين، اليت اعترب مبوجبها  323واليت نص عليها املشرع ضمن املادة 

ابلكتابة على الورق شر  إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها)الفرع  كاإلثباتالشكل االلكرتوين  
 األول(،وأن تكون معدهة وحمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها)الفرع الثاين(.

 .إمكانية التأكد من هوية مصدر سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية: لفرع األولا
تم التأكد من هوية صاحب الوثيقة العادية بواسطة توقيعه، وهو األمر نفسه ابلنسبة للمحررات ي 

االلكرتونية، إذ يتم التحقق من هوية صاحبها من توقيعه، لكن التوقيع يف السجالت االلكرتونية خيتلف عنه يف 
رتونية فإن التوقيع عليها يكون إذ يكون التوقيع من جنس الوثيقة، فإذا كانت الوثيقة إلك،الورقيةالسجالت 

الكرتونيا، والتوقيع االلكرتوين يتخذ عدة أشكال.وعلى الرغم من عدم نص املشرع صراحة على توقيع سجالت 
املعامالت التجارية االلكرتونية، إاله أنه جمرد كوهنا وثيقة الكرتونية يستلزم وجود ما يثبت ويؤكد هوية مصدرها، وهو 

 قيع والتصديق االلكرتونيني.ما ال يتم سوى ابلتو 
 .أن تكون السجالت االلكرتونية حمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها: الفرع الثاين

جيب أن تكون السجالت االلكرتونية حمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها، حيث جيب أن يضمن حفظها 
جيب أن يتضمن احلفظ على إمكانية اسرتجاعها يف شكلها األصلي الحقا والتحقق من توقيعها االلكرتوين، كما 

 :16اخلصوص ما يلي
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 الوثيقة االلكرتونية وتوقيعها االلكرتوين، أايه كان مرفقا أو متصال بشكل منطقي؛ -

 شهادة التصديق االلكرتوين للموقع؛ -

قائمة الشهادات االلكرتونية الوسيطة إىل غاية الوصول إىل السلطة الوطنية للتصديق االلكرتوين، إذا ما تعلق  -
 بشهادة الكرتونية موصوفة؛ األمر

قوائم الشهادات امللغاة أو نتائج التحقق من حالة الشهادات االلكرتونية الوسيطة إىل غاية الوصول إىل السلطة  -
 الوطنية للتصديق االلكرتوين؛

 اتريخ توقيع الوثيقة عند االقتضاء. -

ابلنفاذ إىل كل حمتواها وجيب حفظ الوثيقة املوقعة الكرتونيا على دعامة حفظ يسمح يف أي وقت 
يف غياب إمكانية  لإلثبات، إذ ال يعقل أن متثل الوثيقة دليال 17واسرتجاعها بواسطة الوسائل التقنية املالئمة

النفاذ إىل كل حمتواها. وقد تكرس هذا الشر  ابلنسبة لسجالت املعامالت التجارية االلكرتونية مبوجب نص 
الذي حيدد كيفيات حفظ سجالت املعامالت التجارية  89-19من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة 

االلكرتونية، حيث نصت الفقرة الثانية من املادة الثانية منه على وجوب ختزين عناصر املعامالت التجارية 
املودعة يف سجل املعامالت التجارية االلكرتونية، بطريقة متكن الولوج إليها وقراءهتا وفهمها لتمكني األعوان 

ؤهلني من تفحصها. ويتكفل املركز الوطين للسجل التجاري بوضع منصة الكرتونية حلفظ املعلومات املرسلة امل
 من قبل املوردين االلكرتونيني

 .توفر الشروط اخلاصة ابلدفاتر والسجالت التجارية: املطلب الثاين
دون غهرها من احملررات  تتمثل الشرو  اخلاصة يف تلك الشرو  اليت جيب توفرها يف الدفاتر التجارية 

إلمكانية االعتداد هبا كوسيلة اثبات يف املعامالت التجارية، واملتمثلة يف كل من شر  االنتظام )الفرع األول( 
وشر  ثبات البياانت )الفرع الثاين(، ومها الشرطان الواجب توفرمها كذلك يف سجالت املعامالت التجارية 

 .إلثباتااللكرتونية كي تكون هلا حجية يف ا
 .شرط االنتظام يف مسك السجالت: لالفرع األو 

مهما   اإلثباتبكافة طرق  إثباهتايف العقود واألعمال التجارية، حيث جيوز  اإلثباتعلى الرغم من حرية 
كانت قيمتها إال يف حالة وجود نص يقضي بغهر ذلك، إاله أنه املشرع نص صراحة على وجوب أن تكون الدفاتر 

، وتؤدي الدفاتر التجارية أهم دور من الناحية القانونية كوهنا أداة 18التجارية اإللزامية منتظمة لكي حيتج هبا التاجر
، حيث حيول مسك الدفاتر 19نتظام وحسب القواعد املنظمة هلاإثبات للمعامالت التجارية إذا ما  م مسكها اب

 ابنتظام دون حصول الغش يف بياانت هذ  الدفاتر أبية وسيلة.
 .شرط ثبات البياانت يف سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية: الفرع الثاين

يتعلق هبا، مبا يؤدي  يقصد بشر  ثبات البياانت أن تكون البياانت مدونة دون حذف أو إضافة أو تعديل
، وقد كرس املشرع اجلزائري هذا املبدأ ابلنسبة للدفاتر 20إىل حتقيق مبدأ عدم جواز إثبات عكس هذ  البياانت
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، اليت تنص يف فقرهتا األوىل على أنه دفرت اليومية 21من القانون التجاري 11التجارية العادية مبوجب نص املادة 
 يخ وبدون ترك أي بياض أو تغيهر من أي نوع كان أو نقل إىل اهلامش." ودفرت اجلرد ميسك "...حبسب التار 

من  23كما كرس املشرع شر  ثبات البياانت ابلنسبة للدفاتر التجارية االلكرتونية مبوجب نص املادة 
دون اليت تنص بدورها على أنهه: " جيب أن متسك الدفاتر احملاسبية املرقمة واملؤشر عليها ب 11-07القانون رقم 

 ترك بياض أو تغيهر من أي نوع كان أو نقل إىل اهلامش".
املشرع املورد االلكرتوين حبفظها، فإن تكريس  ألزمأما ابلنسبة لسجالت املعامالت التجارية االلكرتونية اليت 

: " ، اليت تنص على أنهه89-19من املرسوم التنفيذي رقم  02شر  ثبات البياانت ابلنسبة هلا  م مبوجب املادة 
 اإلتالف... جيب على املورد أن يقوم حبفظ هذ  العناصر يف شكلها األصلي، أو يف شكل غهر قابل للتعديل أو 

".وهبذا فإنه يتحقق يف سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية شر  ثبات البياانت مما يرتتب عليه  22يف حمتواها
أو حىت بني خمتلف أطراف املعاملة التجارية  23واإلدارية قضائيةضمان حجيتها يف االثبات أمام خمتلف اجلهات ال

 االلكرتونية املنجزة.
 ة.خامت

متثل سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية منطا جديدا من الدفاتر التجارية االلكرتونية اليت يلتزم املورد  
االلكرتوين حبفظها، وبتوفر شرطي التسلسل الزمين وثبات القيود فيها ابإلضافة إىل خمتلف الشرو  الشكلية اليت 

االلكرتونية ميكن  اإلثبات  السجالت متثل  وسيلة من وسائل جتعل منها حمررا الكرتونيا مبفهومه القانوين، فإن هذ
سيما يف ظل غياب نية واإلجراءات املرتبطة هبا، الاالعتماد عليها يف اثبات خمتلف املعامالت التجارية االلكرتو 

ع شرو  وسائل اثبات أخرى كالعقد االلكرتوين الذي ميثل حمررا الكرتونيا ذو حجية مطلقة إذا ما توافرت فيه مجي
االعتداد به من توقيع وتصديق الكرتونيني. وتبقى دائما للقاضي السلطة التقديرية يف قبول هذ  السجالت كدليل 

املقدمة أمامه، فللقاضي السلطة التقديرية يف  اإلثباتلإلثبات ويف مدى حجيتها وترتيبها بني خمتلف وسائل 
بينها الدليل األكثر قناعة ابلنسبة إليه واألقرب إىل الصواب  الرتجيح بني خمتلف األدلة املعروضة عليه، لهرجح من

السيما وأنه األمر يتعلق هنا ابإلثبات يف املواد التجارية اليت اعتمد فيها املشرع  24ابلنسبة إلثبات الوقائع القانونية
  .اإلثباتحرية 

وخالصة القول أن سجالت املعامالت التجارية االلكرتونية هلا نفس القوة والقيمة القانونية اليت عرفت هبا 
واملعامالت، مع األخذ بعني االعتبار األحكام اخلاصة هبذ  السجالت من  اإلثباتالدفاتر التجارية التقليدية يف 

 ت التجارية االلكرتونية.حيث كوهنا حمررات الكرتونية ومن حيث ارتباطها ابملعامال
 اهلوامش.

 .2001فرحة زراوي صاحل، الكامل يف القانون التجاري )التاجر واألعمال التجارية(، دار النشر وهران، الطبعة األوىل،  
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 الدليل اإللكرتوين وحجيته أمام القضاء اجلزائي

 
 برابح السعيدد.                

 كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة املسيلة

 ـــــيناتبثينة حبـيـبـ د.              
 1جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة      

 
 ملخص:

إن التقــدم العل ــل والتونولــوجل ووجــد دو ــا جداــدا مــا اكــراثبا و لتــاخ كــان إعبا ــا  ــو ا خــر اعت ــد  لــ  
دليـل  ل ـلا  و يبيعـة خصـاث  ميعتـع  ـا الـدليل اكنـاثل التقليـديا   ـو الدليل االلوـوو،ا والـ ي ات يـع بعـدة 

 .تقنيةا واوون قابال للنسخ واصعب التخل  منع
 ـ ا الـدليل  ـلن للقااـل اكنـاثل سـلطة واسـعة   تقـدار الـدليل اإللوـوو،ا حيـح ودـع وما مـا حيـح حةيـة 

لقبولــع انب ــل تــوا ر  ــدة  ــروع و ــل ملــرو ية  ــ ا الــدليل وكــ ا بلــول اقتنــاري القااــل درجــة اليقــ ا ووخــ ا  ــرع 
تحـدد حسـب يبيعـة الن ـام مناقلة الـدليل اإللوـوو،ا إال ون سـلطة القااـل اكنـاثل   قبـوي الـدليل االلوـوو، ت

 الساثد.

Abstract. 
The scientific and technological progress has created a new type of 

crime, and thus its proof was also based on electronic evidence, which 

has several characteristic that distinguish it from; the traditional forensic 

evidence, as it s scientific evidence, of a technical nature, and is 

reproducible and difficult to get rid of. 

As well as the judge’s conviction attaining the degree of certainty, 

and finally the requirement to discuss the electronic evidence, but the 

criminal judge’s authority to accept electronic evidence is determined 
according to the nature of the prevailing system. 

 .مقدمة
و ــر ث عــورة تونولوجيــا اإل ــالم واالتصــاي وســاثل الوووديــة  داــدة ودث إد   ــور و ــواي جداــدة مــا لقــد 

اإلجراما اليت ختتلف ما حيـح  ا ل ـا ومواـو  ا ومـا حيـح يراقـة ارتوااـا  ـا اكـراثب التقليداـةا و ـو مـا ود  
ة اــ ا اودــواري املســتحدعة مـــا   ــور العداــد مــا امللــوالث الـــيت وبر  ــا  ةــع قــواد  العقــو ث  ـــا اإلحايــ إد
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اكــراثبا كــ لن  ــلن  ــ ا الوســاثل االلوووديــة ادعوــق اع  ــا  لــ  القــواد  اإلجراثيــة خا ــة  ي ــا اتعلــ  بصــعوبة 
 إعباث   ا النوري ما اكراثب.

وهل ا كان ما الضروري مواكبة   ا التطور وإدخاي وساثل حداثة     لية اكتلاف   ا النـوري مـا اكـراثبا 
ا حاولت وج عة التحري والتحقي  االستعادة  لوسـاثل العل يـة   إعبـاث اكر ـةا لوـون الوسـاثل التقليداـة توـون ل 

 وقل  ا لية مقاردة بوساثل ارتواب اكراثب.
 اإلعباث اكناثل  ال ت اد  ل  اودلة االلووودية ما وبر  تطوراث العصـر احلـداح   كا ـة الـن ب القادوديـةا 

النوري ما اكراثب املستحدعة حيتـا  إد دو يـة خا ـة مـا اودلـة  اث يبيعـة تقنيـة و ل يـة إلعبا ـا وإدادـة لوون   ا 
مرتوب اا  ضـال  ـا  لـن و ـبح لعامـا  لـ  وج ـعة العدالـة ون تتعامـل مـإل الـدليل اإللوـوو، كـدليل مسـتحد    

 جماي اإلعباث اكناثل.
ا اإل والياث   جماي اإلعبـاث اكنـاثلا   سـبيل اال ت ـاد  ليـع  ال  ن ون الدليل االلووو، اث  العداد م

مااا اصقداا   كــدليل جنــاثلا وكوســيلة مــا وســاثل اإلعبــاث اكنــاثلا لــ ا  ــلن  ــ ا املواــوري اطــر  التســا ي او   
 ابلدليل اجلنائي االلكرتوين، وما مدى حجيته أمام القضاء؟

إد حمــورااا خصصــنا ااــور اووي لدراســة ما يــة الــدليل ولإلجابــة  لــ   ــ ا التســا ي  قــد قســ نا الدراســة 
 اكناثل االلووو، وما ااور الثا،  تناولنا ما خاللع حةية الدليل االلووو، وما القضاء اكناثل.

 .احمل ر األول: ماهية الدليل االلكرتوين
تصاي  ل  الـدليل اكنـاثل االلوـوو، ترتوع   لية اإلعباث اكناثل للةراثب املتصلة بتونولوجياث اإل الم واال

  تبارا الوسيلة الرثيسية إلعباث   ا النوري املستحد  ما اكراثبا ولبيان  ورة الدليل االلووو، سوف دتناوي ما 
 خالي   ا ااور مف وم الدليل االلووو، ووالا وتقسي اث الدليل االلووو، اثديا.

 .أوال: مفه م الدليل االلكرتوين 
ـــدليل االلوـــوو، وتباانـــتا وســـنحاوي  ي ـــا الـــل  ـــر  و ـــب  ـــ ا ت ـــيت قيلـــت بلـــون ال عـــددث التعرافـــاث ال

 التعرافاثا مث وتطرق إد خصاث  الدليل اإللووو،.
 .تعريف الدليل االلكرتوين-1

تنو ــت التعرافــاث الــيت قيلــت    ــون الــدليل اإللوــوو، وتباانــت بــ  التوســإل   مف ومــع وتضــي   يــعا  قــد 
 رف البعض الدليل اإللووو، أبدع "كل بياانث  وا إ داد ا وو ختعان ـا    ـول رق ـل  يـح اوـا احلاسـوب 

والعقـل واعت ـد ا العلـبا اـتب احلصـوي  لي ـا ا و ناك ما اعر ـع أبدـع "معلومـاث اقبل ـا املنطـ  1ما اجنا  م  ة ما"
              إبجـــــراءاث قادوديـــــة و ل يـــــة بوبـــــة البيـــــاانث احلاســـــبية املخعدـــــة   وج ـــــعة احلاســـــب ا خ وملحقا ـــــا و ـــــبواث 
االتصايا و وا استخدام ا   وي مرحلة ما مراحل التحقي  وو اااك ة إلعباث حقيقة  عـل وو  ـلء لـع  القـة 

ا ك ـا  ـرف أبدـع"  ـو  لـن الـدليل امللـت  مـا وو بواسـطة الـن ب الواجميـة املعلوماتيـة 2وو جا، وو جمين  ليع"جبر ة 
         احلاســــــوبية ووج ــــــعة ومعــــــداث وودواث احلاســــــب ا خا وو  ــــــبواث االتصــــــاي مــــــا خــــــالي إجــــــراءاث قادوديــــــة 
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وص موتوبــة وو رســوماث وو  ــور وو ــواي و نيــةا لتقــد  ا للقضــاء بعــد لليل ــا  ل يــا وو تفســ  ا    ــول دصــ
 .3وو واث إلعباث وقوري اكر ة لتقرار الواءة وو اإلدادة  ي ا"

  وكتـــوبر 1(IOCE)ومـــا التعراـــف املقـــو  للـــدليل اإللوـــوو، مـــا قبـــل املن  ـــة الدوليـــة ودلـــة احلاســـوب  
ــة وو املنقولــة  أبدــع  2001 ــع املعلومــاث  اث القي ــة اات لــة واملخعد ا و  د ــرة وخــر  موســعة 2 ــورة رق يــة" أبد

 .3اعر  ا دليل اللرية لألدلة اكناثية   امل لوة املتحدة أبهنا "بيإل املعلوماث املوجودة   احلاسوب"

ومـــا االحـــه  لـــ   ـــ ا التعرافــــاث وهنـــا متقاربـــة مـــإل بعضـــ ا الــــبعضا ووهنـــا حاولـــت اســـتيعاب  ـــ ا النــــوري 
الرق يــةا واسو ـادا سـا ســب   راـع مـا تعرافــاث للـدليل اإللوـوو،ا  وننــا  املسـتحد  مـا الــدليل املـرتبق  لتقنيـة

تعراــف الــدليل االلوــوو، أبدــع معلومــاث معدــة   د ــام املعلومــاث ا ليــة وملحقا ــاا وو متنقلــة  و ــاا توــون   
ــتب ه يع ــا ولليل ــا  ســتخدام بــرام  وتطب ــا  ــول جمــاالث وو دبضــاث م ناييســية وو ك ر ثيــة ا يقــاث وتونولوجي

خا ــة لت  ــر    ــول مرجــاث ورقيـــة وو إلوووديــة وو معرواــة  لــ   ا ــة د ـــام املعاكــة ا ليــة وو    ــا مـــا 
 او وايا إلعباث وقوري اكر ة ودسبت ا إد مرتوبي ا.

  .خدائص الدليل االلكرتوين -2
ا  قـد ادعوـق  لـن  لـ  يبيعـة  ـ ا الـدليل إن البيئة اليت اعيش  ي ا الدليل التقين بيئـة متطـورة بطبيعت ـاا هلـ 

دليـل  ل ــلا  و يبيعـة تقنيـةا واوــون ممـا جعلـع اتصـف بعــدة خصـاث  ميعتـع  ــا الـدليل اكنـاثل التقليــديا   ـو 
 ( 0-1يبيعة رق ية عناثية )قابال للنسخ واصعب التخل  منعا  إلاا ة إد ون لع 

  ليل علمي: الدليل االلكرتوين -أ
اتوون ما بياانث ومعلوماث  اث  يئة إلوووديـة  ـ  مل وسـةا إ  اـتب إدراك ـا  سـتخدام االلووو، الدليل 

وج ــعة ومعــداث احلاســب ا خ ود ــب برجميــاث احلاســوبا   ــو حيتــا  إد جمــاي تقــين اتعامــل معــعا و ــ ا اعــين ودــع  
 الدليل العل ل خيضإل لقا ـدة لـعوم  املعلوماث كدليل حيتا  إد بيئتع التقنية اليت اتوون  ي ا لوودع ما يبيعة تقنية

هاوبـع مــإل احلقيقــة كاملــةا و قــا للقا ـدة الراســخة   القــادون املقــارن مفاد ــا "ون القـادون مســعاا العدالــة ومــا العلــب 
 . 1  سعاا احلقيقة"

 الدليل االلكرتوين من طبيعة تقنية:-ب 
تنـت  دبضـاث م ناييسـية ي ـا و ـل بيئـة رق يـة وو تقنيـةا إن الدليل االلووو، مستوح  ما البيئـة الـيت اعـيش  

وو الووودية تو ا قي ت ا   إموادية التعامل مإل القطإل الصلبة اليت اتوون من ا احلاسب ا خا  ستخدام الوام  
والتطبيقـــاث اةا ـــة بـــ لنا   ـــل  اث يبيعـــة  داناميويـــة  اثقـــة الســـر ةا تنتقـــل مـــا موـــان إد  خـــر  ـــا يراـــ  

 .2االتصاي  بواث
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ومــا مث  لدــع انب ــل ون اوــون  نــاك توا ــ  بــ  الــدليل املر ــود وبــ  البيئــة الــيت  اعــيش  ي ــاا إ  ودــع ال وجــود 
للدليل الرق ل خار  بيئتع التقنيةا وإمنا جيب لول اوون  ناك دليل رق ل ون اوون مسـتوح  وو مسـتنبطا وو حـ  

 .3لرق ية وو التقنيةمستةلبا ما بيئتع اليت اعيش  ي ا و ل البيئة ا
 قابلية الدليل االلكرتوين للنسخ:-ج

إن   ا اةا ية تقلل وو تعـدم مـاير إتـالف الـدليل اإللوـوو، او ـللا حيـح تتطـاب  يراقـة النسـخ حيح 
الفقــدان وو التلــفا  ــا اــد الت يـ  مـإل يراقــة اإلدلــاءا ممـا الــول اــ ادة  ـدادة الفعاليــة للحفــا   لـ  الــدليل 

 .4يرا  دسخ  يب  او ل ما الدليل 
 صع بة التخلص من الدليل الرقمي - 

 وــا ا تبـــار  ـــ ا اةا ـــية ميـــعة ات تـــإل اـــا الـــدليل اإللوـــوو،  ـــا  ـــ ا مـــا اودلـــة التقليداـــةا حيـــح  وـــا 
وــاب  ــخ  للةــراثب و لــن الــتخل  بوــل ســ ولة مــا اووراق واو ــرية املســةلة إ ا قلــت    ا ــا إقــرارا  رت

بت عاق ا وحرق اا ك ا  وا واضا الـتخل  مـا بصـ اث او ـابإل سسـح اا وكـل  لـن جيعـل   ليـة الـتخل  مـا 
اودلة ومرا س الا حيح وهنا بيع ا لا اوون ما الس ولة اسوجا  ا وو اسوداد الدليل املست د من اا وما  لنسبة 

ح  وـا اسـوجا  ا وإ ـالح ا بعـد إتال  ـاا وإ  ار ـا بعـد إخفاث ـاا ممـا لألدلة التقنية  لن احلـاي  ـ   لـنا حيـ
اؤدي إد  عوبة التخل  من اا ون  ناك العداد ما الوجمياث ما  اث الطبيعة الرق يـة  وـا سقتضـا ا اسـوداد  

ور املسـتخدمة السـوجاري الصـ Recoverjpeg ا PhotoRecكا ة امللفاث الـيت   إل اث ـا وو إ الت ـا مثـل 
 USB  .1و اكراث Hard Diskوامللفاث اا و ة ما 

 ( للدليل اإللكرتوين:0-1الطبيعة الرقمية الثنائية )-ه
(ا والــيت تت يــع 0-1اتلــول الــدليل الرق ــل مــا تعــداد  ــ  حمــدود ورقــام عناثيــة موحــدة   الواحــد والصــفر )

اتوـون منـعا  الوتابـة مـثال   العـاق الرق ـل لـيق  بعدم تلاا ا  ي ا بين ا  ل  الر ب ما وحـدة الـرقب الثنـاثل الـ ي
هلــا الوجــود املــادي الــ ي دعر ــع    ــول ورقــلا وإمنــا   جم و ــة مــا اورقــام الــيت ترجــإل إد و ــل واحــد  ــو الــرقب 
الثنــاثل امللــار إليــعا  ــوي  ــلء   العــاق الرق ــل اتوــون مــا الصــفر والواحــد وبــا   تووان  ــا احلقيقــل  بــارة  ــا 

متوا لة اإلاقاري تست د حيوات ا وتفا ل ا ما الطاقةا ووما توواا معطياتع  لهنـا ختتلـف مـا حيـح احلةـب  دبضاث
 . 2واملواوري

 .ينيا: تقسيما  الدليل االلكرتويناث
إن الدليل اإللووو، ال اوجد  لـ   ـورة واحـدة وإمنـا لـع خا ـية التنـوري د ـرا ملـا تت تـإل بـع يبيعتـع مـا اـرورة 

الواقعة اإلجراميةا هل ا  لن  ناك حمـاوالث تلـراعية و ق يـة لتقسـيب الـدليل اإللوـوو،ا وسـنحاوي إبرا  ـا  توا قع مإل 
 ك ا الل 
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 احملاوال  التشريعية لتقسيم الدليل اإللكرتوين:-1
 (ا  لن الدليل التقين  وا تقسي ع إد عال  جم و اث و ل كالتاخ 2002و قا لو ارة العدي اومراوية )

و ل الواثث  املوتوبة واافو ة مثل الواـد اإللوـوو، وملفـاث بـرام  معاكـة  السجال  احملف ظة يف احلاس ب،-أ
 الول اث ورساثل  رف ااادعة  ل  االدودت.

 ا وتعتو مرجاث برام  احلاسوب.السجال  اليت مت إينشاؤها ب اسطة احلاس ب-ب
 .1ل وجزء آخر مت إينشاؤه ب اسطة احلاس بالسجال  اليت جزء منها مت حفظه ابإل خا-ج

وبطبيعة احلاي  لن وي حماولة لتقسيب الدليل التقين ما يرف الفق اءا وو اهليئاث الرمسية  وـا ون اوـون حمـل 
 جدي  ق لا و لن بسبب التطور املست ر ال ي اطرو  ل  البيئة التقنية اليت اعيش  ي ا   ا الدليل.

 الدليل اإللكرتوين احملاوال  الفقهية لتقسيم-2
   تقسيب الدليل اإللووو، إد وربعة وقسام تت ثل  ي ا الل 

وتلـــت ل  لـــ  ج ـــا  احلاســـب ا خ   القسااام األول:األ لاااة االلكرتوينياااة اةاصاااة وجهااازك الكمبيااا تر و ااابكا ا
 .2وملحقاتع كالطابعاث وك ا املودم واوقراص املدجمة و اكرة الفالش واو رية امل  نطة

 كالواد االلووو، و رف اااداثث.قسم الثاين: األ لة االلكرتوينية اةاصة ابالينرتينت: ال
القسام الثالا : األ لاة االلكرتوينياة اةاصااة بالوت قا ال  ينقال وتباا ل اصعل مااا  باص األجهازك اصتدالة بشاابكة 

 Cookiesا الووكيع TPC/IPوما ومثلت ا بروتوكوي االينرتينت: 
 .3األ لة االلكرتوينية اةاصة ابلشبكة العاصية للمعل ما القسم الرابع: 

 و ل  الع وم  وا تقسيب اودلة اإللووودية إد ودلة  اث يابإل ماديا وودلة  اث يابإل معنوي.
  كل دليـل خخـ   ـول املخرجـاث الورقيـة الـيت تسـةل  لي ـا املعلومـاث ابأل لة ذا  الطابع اصا يواقصد 

 .4ا واستخدم    لن الطابعاث و لن إبدتا  دسخ مطبو ة ما البياانثاملوجودة  ل  احلاسوب
 يقصد اا تلن اودلة اليت تتخ  م  راا م  ر حقيقل و خر معلوما  وو  األ لة ذا  الطابع اصعن ي:وما 

 ــفر وواحــد معنــويا واتوــون امل  ــر احلقيقــل مــا الطبيعــة او ــلية للــدليل اإللوــوو، واملت ثلــة   اورقــام الثناثيــة 
ا وما امل  ر املعلوما   يت ثل   النتيةة اليت ا  ر اا الدليل اإللووو،    ول معلومة 1واليت اف   ا احلاسوب

مف ومة وما يبيعة  وا للعقل البلري ون اتقبل ا واوجب مواو  اا ك ا لو   ر الدليل    ول رسالة موتوبة 
ب وو وحـدة العـر  املرثـل والـيت اـتب  ـا يراق ـا اسـتعرا  وي بيـاانث وو واليت  وا قراء ا بواسطة  ا ة احلاسو 

 .2معلوماث توتب  ل  لوحة املفاتيح بواسطة املستخدم وو توون معدة    اكرة احلاسوب وو  بوة االدودت
و ك ـا قــد ات ثــل الــدليل اإللوــوو،    ــول وو يــة ال ورقيــة وو  ــ  مطبو ــة كاو ــرية واوقــراص امل  نطــة و

الضوثية و   ا ما او ـواي  ـ  املاداـة والـيت اتواجـد الـدليل اإللوـوو،  لي ـا واتخـ  من ـا ودـواري وو ـواي متلفـة 
 .3ومتعددة
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 اثلثا: اإلجراءا  التقنية يف مجع األ لة االلكرتوينية 
حيتـا  م و ــة مــا ن ااقــ  لل ـر  بــإل الـدليل االلوــوو، الـ ي اثبــت اكر ـة املرتوبــة ودسـبت ا إد املــت با  ـ

 وساثل اليت تتنوري ما ماداة ووساثل إجراثية .
و ل اودواث الفنية اليت تستخدم   بيئة الن ام املعلوما ا ومـا األ وا  اصا ية يف مجع األ لة االلكرتوينية: -1

   ا الوساثل 
ث  ـــو  ـــبوة االدودـــت   اعتـــو  نـــوان االدودـــت املســـؤوي  ـــا تراســـل حـــعم البيـــاانعنااا ار بروت قااا ل اإلينرتينااات-و

اكـعء الرابـإل وتوجي  ا إد و دا  اا و ـو اتواجـد بوـل ج ـا  مـرتبق  الدودـتا واتوـون مـا وربعـة وجـعاء حيـح ون 
حيدد ج ا  احلاسوب ال ي   االتصاي منعا و ليع   حالة ارتواب إحد  اكراثب اوون ما الس ل التعرف  ل  

 .4كر ة و لتاخ لداد اكا،رقب اك ا  ال ي   ما خاللع ارتواب ا
ـــع يلبـــا مـــا   الالوقساااي-ب ـــ  وســـا  تلقي اع ـــل الووكســـل كوســـيق بـــ  املســـتخدم واللـــبوةا وتقـــوم  ورتـــع  ل

لية املتو رة لداعا  يتحق  الووكسل  ي ا إ ا كادت   ا اا cacheاملستخدم للبحح  ا  فحة ما ا ا ال اكرة
إبرساهلا دون الرجوري إد اللبوةا وما   حالـة  ـدم تنعال ـا مـا قبـل  لدـع  الصفحة قد جر  تنعال ا ما قبلا  يقوم

ومـا و ـب مـعان ون ا ipاع ل ك عود  بون واقـوم إبرسـاي الطلـب إد اللـبوة العامليـة حيـح اسـتخدم احـد  نـاواا 
 حــ  تلــن املتــو رة لداــع لفــه تلــن املعلومــاث الــيت   تنعال ــاا و  حالــة وجــود وي إ ــواي اــتب cacheالــ اكرة

 .1الع لياث اافو ة واليت خت  املت ب واملوجودة  ند معود اةدمة
ا إ ا كان د ام التل يل  يع 2و و قرص  وا ااق  ما تل يل احلاسب ا خ قرص بدء تشغيل الك مبي تر:-ج

اسـتخدم  ـ ا  حم يا بول ة مرورا ك ا جيب ون اوون القرص معود بوانم  مضا فة املساحةا ودع قد اوون املت ب
 الوانم  ملضا فة مساحة القرص الصلب

و ل برام  تقوم سراقبة بعض الع لياث اليت تتب  ل  مستو  اللبوة وو احلاسبا مـإل  ينظام قشف االخرتاق:- 
لليل ــا  ثــا  ــا وجــود وي إ ــارة تــدي  لــ  وجــود  داــدا حيــح ادــع اســةل وحــدا   ــور وقو  ــا واقــارن دتــاث  

ا الصــفاث امللـوكة لال تــداءاث  لــ  اود  ــة احلاسـوبيةا و  حالــة اكتلــا ع إلحــد   ــ ا التحاليـل سة و ــة مــ
 .3الصفاث اقوم إبد ار مدار الن ام واسةل البياانث اةا ة ب لن اال تداء

و ــو بــرانم   وــا تلــ يلع مــا قــرص مــرن واســ ح بنســخ البيــاانث مــا املن ومــة املعلوماتيــة  باارجما النسااخ:-ه
ب ودقل ا إد قرص  خر سـواء  لـ  التـوا ي وو  لـ  التـواخا و ـو بـرانم  مفيـد للحصـوي  لـ  دسـخة اةا ة  ملت 

 .4ما املعلوماث قبل وي حماولة لتدم  ا ما جادب املت ب
واقصـد اـا تلـن الع ليـاث الـيت  ـدف إد بـإل الـدليل اإللوـوو،ا و لـن بتحداـد وقـوري  ال سائل اإلجرائياة:-2

 سبت ا ملرتوب اا وما   ا الوساثل اكر ة إد  ااة د
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تـتب   ليــة تتبـإل امــرم املعلومـا  خصو ــا   حالـة إ ا ق اقــوم سحاولـة ا وااــعا و ـ ا  ــا يراــ  اقتفااء األراار: -أ
 اقتفاء واثرا  ستخدام جم و ة ما الوام  املسا دة و وال إد احلاسب ال ي ات منع الع لية.

 وـا االسـتعادة بـع   حصـر احلقـاث  واوسـباب واالحت ـاالث والفراـياثا  ي:االستعاينة ابلذقاء االصاطناع-ب
وما مث استنتا  النتاث   لـ  اـوء   ليـاث حسـابيع اـتب لليل ـا  لو بيـوتر و قـا بـرام   ـ  ت خصيصـا لـ لنا 

حت ـاي حيح وهنـا تعت ـد  لـ  د راـة االحت ـاالث إب طـاء كا ـة االحت ـاالثا مث وكثـر االحت ـاالث و ـوال إد اال
 .1اوقو ا مإل إ طاء اوسباب

ما العوامل املسا دة   بإل اودلة الرق ية وساثل الـتحفه  لـ  املـت با ولعـل  الت قيف خالل فرتك التحقيق:-ج
ما إبرا  ا التوقيف ال ي اعتو ما إجراءاث التحقي  و   اوابق حدد ا القادون و  ا لل حا  ة  ل  اودلة مـا 

 .2خفاء  لية اإلتالف وو اإل
 احمل ر الثاين: حجية الدليل اإللكرتوين يف اإلربا  اجلنائي

إن القاال قبل ون اصدر حو ع اقوم  لبحح ح  اتبـ  وجـع احلـ    الـد و ا و ـو   سـبيل  لـن اقـوم 
بفحـــ  اودلـــة املختلفـــة واطرح ـــا   اكلســـة ليناقلـــ ا اةصـــوم ســـعيا للو ـــوي إد احلقيقـــة الـــيت تراـــل اـــ  اا 

 وتوواا اقتنا ع اللخصل لتحقي  العدالة.
و ليـع سـوتناوي    ــ ا الفـرري  ــروع قبـوي الـدليل اإللوــوو،   اإلعبـاث )ووال(ا وســلطة القااـل اكنــاثل   

 تقدار الدليل اإللووو،   اإلعباث )اثديا(.
 أوال:  روط قب ل الدليل اإللكرتوين يف اإلربا 

ة   جماي اإلعباث اكناثل لو  ا  دة اوابقا هد وساس ا   قااـة احلـ  إن مسولة قبوي اودلة اإللووودي
ـــرادا وتت ثـــل تلـــن الضـــوابق   امللـــرو يةا واليقينيـــةا وإمواديـــة  ـــاة اةا ـــة و  اةصو ـــية املعلوماتيـــة لأل    احلي

 املناقلة.
 :مشروعية الدليل اإللكرتوين -1

اإلعباث اكعاثل  لن الدليل اكعاثل سا اتضـ نع مـا ودلـة إلوووديـةا يبقا ملبدو امللرو ية ال ي ختضإل لع قوا د 
ال اوـون ملـرو ا إال إ ا جـر  التنقيــب  نـع وو احلصـوي  ليــع وتقد ـع إد القضـاء  لطـرق الــيت رمس ـا القـادون الــيت 

كرامتـع اإلدسـادية توفل لقيـ  تـوا ن بـ  حـ  الدولـة   العقـابا وحـ  املـت ب   تـو   الضـ اانث الوا يـة الحـوام  
 . 3و دم ادت اك حقوقع اوساسية

ــة الــيت جــاءث وليــدة   علــ  القااــل اكعاثــل ون اســتقل قنا تــع   احلوــب مــا خــالي ودلــة ملــرو ةا ومــا اودل
إجــراءاث  ـــ  قادوديـــة وو  يلـــة  ـــال جيـــو  اال ت ـــاد  لي ـــاا وجيــب يرح ـــا هناثيـــاا  ـــل ا كـــان الـــدليل معيبـــا وجـــب 
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ودلةا  ل ا ق تفعل ااو ة  لن كان حو  ا  يـال وان اسـتندث   إ ـدارا إد ودلـة ملـرو ة استبعادا ما ب  ا
 .1إد جادب الدليل البايل

ــــــدليل اإللوــــــوو، املتحصــــــل  ليــــــع بطــــــرق  ــــــ  ملــــــرو ة وو مالفــــــة                   و لــــــ   ــــــ ا اوســــــا  اقــــــإل  يــــــال ال
للقادونا وو جاء دتيةة إجراء جعاثل ختلفـت كـل وو بعـض  ـرويعا ومـا ومثلـة الطـرق  ـ  امللـرو ة الـيت  وـا ون 
تســتخدم   احلصــوي  لــ  الــدليل اإللوــوو،ا إكــراا املــت ب ســواء مــادن وو معنــون مــا وجــل اإل صــا   ــا مفــاتيح 

ص بــعا وو احلصــوي  لــ  الــدليل اإللوــوو، دتيةــة اللــفرة وو كل ــاث املــرور للولــو  داخــل الن ــام املعلومــا  اةــا
تفتيش د ام معلوما   يلا وو القيام  ملراقبة اإللووودية للواـد اإللوـوو، واالتصـاالث اإللوووديـة  ـا بعـد دون 

 إ ن ما السلطاث القضاثية املختصة.
 :يقينية الدليل اإللكرتوين -2

وو،  ــا يراــ  دــو   مــا املعر ــة ووهل ــا املعر ــة احلســية الــيت القااــل  ونــع ون اصــل إد اقينيــة الــدليل اإللوــ
تــدرك ا احلــوا  مــا خــالي معاانتــع للــدليل اإللوــوو، و حصــعا وا خــر املعر ــة العقليــة  ــا يراــ  مــا اقــوم بــع مــا 

 .2استقراء ولليل واستنتا  ليصل إد احلقيقةا وجيب ون اصدر حو ع استنادا إليع
ـــدليل  القااـــل اســـتطيإل توـــواا اق ـــاثل مـــا خـــالي مطابقـــة ال ـــاث اكن ـــدليل اإللوـــوو،   اإلعب ـــة ال ـــع  ةي ين

اإللوــوو، املســتخر  مــا احلاســوب لأل ــل املوجــود بداخلــعا واــتب  لــن  ــا يراــ  املعر ــة احلســية كــالولو  داخــل 
ــة والــيت تقــوم  لــ  التحليــل واالســتنتا  مــا خــالي ا ــة الن ــام املعلومــا ا وو  ــا يراــ  املعر ــة العقلي لــربق بــ  اودل

واملالبســاث الــيت وحايــت اــا وبــ   ــروف اكر ــةا واتحقــ  اليقــ  لألدلــة الرق يــة وكثــر إبخضــا  ا للتقيــيب الفــين 
بوساثل  نية ما يبيعة   ا الدليل اوا ما  حصع للتوكد ما سالمتع وكـ ا  ـحة اإلجـراءاث املتبعـة   احلصـوي 

لـوبعا  ـل ا ق اتحقـ  اقـ  القااـل  علـ  ااو ـة ون تقضـل بواءتـع  لي ا ما وجل تفادي تلن العيـوب الـيت قـد ت
 .1ون اللن جيب ون افسر لصاحل املت ب املعلوما  و لن اسيسا  ل  قرانة الواءة

و ليع الوع   اودلـة اإللوووديـة ون توـون  ـ  قابلـة لللـن حـ   وـا احلوـب  إلدادـةا  لـن ودـع ال جمـاي 
ا ــوا   وسـ ا إال  نــدما اصــل اقتنــاري القااــل إد حـد اكــعم واليقــ ا و وــا التو ــل إد لـدحض قرانــة الــواءة و 

  لن ما خالي ما اعر  ما اودلة اإللووودية.
 إمكاينية مناقشة األ لة اإللكرتوينية: -3

واقصد ا ا اللرع وجوب استخالص القاال لقنا تع ما اودلة القضاثيةا وي تلن اليت يرحت   اكلسة 
اةصوم بصورة  لنيةا و  ا الضابق ملبدو حراة القاال   االقتناري حيق  العدالة واولـف احلقيقـة واضـ ا  ضور 

الـد اري مـا خـالي  ـتح  ب املناقلـة العلنيـة ومـام اةصــوم  ي ـا اقـدم مـا ودلـةا وال اوفـل   اودلـة ون تقـدم وعنــاء 
الســتناد إلي ــا مــا ون اوــون هلــا و ــل   ووراق اكلســةا وون  وــا اةصــوم مــا مناقلــت ا بصــورة  لنيــة بــل البــد ل

 .2الد و ا  ل ا ق اوا ك لن كان احلوب معيبا موجبا للنقض
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ـــع اصـــلح لل ناقلـــة سعـــ  ون اوـــون دلـــيال منتةـــا      ناقلـــة الـــدليل اإللوـــوو، تلـــعم  ون اوـــون الـــدليل  ات
جيـا احلاسـوب واالدودـتا  ـ ا  ضـال  ـا الد و ا وون توون سلطة التحقي   ل  درااـة بتقنيـة املعلومـاث وتونولو 

اــرورة ون اوــون القااــل اكنــاثل دفســع مــدر  تــدرابا  نيــا خا ــا  لــ  كيفيــة التعامــل مــإل تقنيــة املعلومــاث وود  ــة 
معاكة البياانثا ومإل اودلة الناهة  ا احلاسوب واالدودتا ح   ونع   ـب ومناقلـة اودلـة اإللوووديـة املطروحـة 

 .3 و  الع وميةومامع   الد
واـــ ا اتبـــ  ون الـــدليل اإللوـــوو، حموـــب و ـــ  قوا ـــد  ل يـــة حســـابية ال تقبـــل التوواـــل ممـــا اقـــوي مـــا اقينيتـــع 
واســا د القااــل   التقليــل مــا اوخطــاء القضــاثية واالقــواب وكثــر إد لقيــ  العدالــة والتو ــل بدرجــة وكثــر إد 

 احلقيقة.
 .ر الدليل اإللكرتوين يف اإلربا اثينيا: سلطة القاضي اجلنائي يف تقدي

تت ثل حةيـة اودلـة املتحصـلة مـا احلاسـب ا خ وو االدودـتا   مـد  قو ـا االسـتداللية  لـ   ـدق دسـبة 
الفعــل إد  ــخ  معــ  وو ك بــعا وو  ــل قي ــة مــا ات تــإل بــع الــدليل الرق ــلا أبدوا ــع املختلفــة الورقيــة واإللوووديــة 

 .1استداللية   كلف احلقيقة واملص راث الفيل يةا ما قوة
وو االدودـــت كــــدليل    ا خاملتحصـــلة مـــا احلاســــب   ودلــــةولقـــد تفاوتـــت التلــــراعاث املقاردـــة   اوخـــ  

اإلعباث اكناثلا   ن ا ما ووكل إد القاال تقدار قي ـة الـدليل واقتنا ـع و ـو مـا اسـ    إلعبـاث احلـرا واثدي  ـا 
ث و و ما اس    إلعباث املقيدا و خر  ـ ا الـن ب  ـو مـعا  مـا الن ـام  السـابق  حدد اودلة املقبولة   اإلعبا

 ول ا ويل   ليع  لن ام املختلقا وسوف دستعر   لن  ل  النحو التاخ 

 : مبدأ حرية اإلربا  قأساس لقب ل الدليل االلكرتوين -1
القاال  لن سلطة واسعة   تقييب الـدليل    ل الن ب القادودية اليت تعت د الن ام الالتيين   اإلعباثا  لن 

 .2ما حيح قي تع التدليليةا  للقاال قبوي الدليل وو ر ضع و و اعت د    لن  ل  مد  اقتنا ع اللخصل
ق إ    ل  ودع "جيو  إعباث اكـراثب  212وقد وخ  امللرري اكعاثري بن ام اإلعباث احلرا حيح دصت املادة 

 "أبي يرا  ما يرق اإلعباث...
ــة إلعبــاث  ــة تقــد   ــ ا اودل ــة اإللوووديــة   ود  ــة اإلعبــاث احلــر ال تثــ   ــعو ث ملــد  حرا ــة اودل  حةي
اكـراثبا وكــ لن مــد  حراـة القااــل اكنــاثل   تقــدار  ـ ا اودلــة  اث الطبيعــة اةا ـةا لوــون اوســا     ــ ا 

بعاد وي دليـل إلوـوو، ال اـرإ  إليـعا ولـع احلراـة الن ام  و حراة القاال   تقدار   ا اودلةا إ  لـع احلـ    اسـت
 التامة   التنسي  ب  اودلة املعرواة ومامعا للقضاء بواءة وو إدادة املت ب.

واكدار  ل كر ون سلطة القااـل اكنـاثل ال  وـا التوسـإل    ـوهنا  يـح اقـاي إن  ـ ا سـلطة اتـد لتلـ ل 
لقادودية ال  ونـع إدراك احلقـاث  املتعلقـة أب ـالة الـدليل اإللوـوو،ا  ضـال  ـا اودلة اإللوووديةا  القاال بثقا تع ا
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 لن  لن   ا الدليل ات تإل ما حيح قوتع التدليلية بقي ة إعباتيع قد تصل إد حد اليق ا ممـا ال  وـا معـع القبـوي 
 .1يلس ارسة القاال لسلطتع   التوكد ما عبوث تلن الوقاثإل اليت اعو  ن ا  لن الدل

 :يف ينظام اإلربا  اجلنائي اصقيد -2
د ام اإلعباث املقيد وو ااددا و يع توون اودلة حمصورة وحمددة سـلفا مـا قبـل امللـرريا بـل ون قو ـا التدليليـة 
حمددةا وال جيو  للقاال ون خير   لي ا وو ابين حو ع  ل  خال  ـاا وال اسـتطيإل توـواا  قيدتـع إال اـ ا الـدليل 

 .2القادونا  ال حيوب بعل ع اللخصلا وال جيعل للدليل قي ة وكثر مما  و حمدد لع  لقادونال ي حددا 
و لتاخ  القاال اكعاثل التعم  وخ   لدليل إ ا توا رث  روع معينةا وليق لـع ر ضـعا وابـين اقتنا ـع  ليـعا 

 واؤسق حو ع  ل  وساسعا ح  وإن ق اوا مقتنعا بع  خصيا.
ليت وخ ث بن ـام اإلعبـاث املقيـد للـدليل اإللوـوو، امللـرري اومراوـل لـ ا دـ   ـراحة  لـ  وما التلراعاث ا

حةية الدليل اإللووو،   اإلعباث اكناثل   العداد ما القواد  اةا ةا ومن ا  ل  سبيل املثاي ما دصت  ليع 
و لن  لـن   لـ  ون  IOWA  والاة واوا  1984ما قادون احلاسب ا خ الصادر سنة  16/و/716املادة 

مرجاث احلاسب ا خ توون مقبولة بو ـف ا ودلـة إعبـاث  لنسـبة للـوام  والبيـاانث املخعودـة  يـعا وكـ لن ا ـوف 
  والاة كاليفورديا  ةية الدليل اإللووو،   اإلعباثا و لن   تبـار النسـخ  1983قادون اإلعباث الصادر سنة 
 .3حيتوا ا احلاسب توون مقبولة بو ف ا و ضل اودلة املتاحة إلعباث البياانثاملستخرجة ما البياانث اليت 

ووكـــد القضـــاء اومراوـــل  لـــن   تبـــار ون اودلـــة املســـتخرجة مـــا احلاســـب ا خ واالدودـــت جيـــب ون توـــون 
 مقبولة كودلة إعباث ياملا توا ر  ي ب  ريان 

 اثفع بصورة سلي ة.اووي  ون اوون احلاسوب املستخر  منع الدليل اؤدي و 
 .4الثا،  ون اتوا ر   القاثب  ليع الثقة والط ودينة

 :يف ينظام اإلربا  اجلنائي اصختلط -3
ــع  ــاثل املخــتلقا والــ ي سقتضــاا حيــدد  ي ــاثل اقــإل د ــام اإلعبــاث اكن بــ  الن ــام احلــر واملقيــد   اإلعبــاث اكن

تقييد سلطة القاال   اإلعباث و   اث الوقت افسح امـاي امللرري ودلة إعباث معينة   بعض اكراثب ما خالي 
 ومام القاال   تقدار قي ت ا.

ق إ    السـاب  اإل ـارة إلي ـاا إال  212ولقد وخ  امللرري اكعاثري سبدو حراة اإلعباث كو ـل  ـام   املـادة 
ا القــادون  لــ   ــ   لــن" ون ودــع اتضــح مــا خــالي  ــ ا املــادة وقو ــا  نــد  بــارة "مــا  ــدا اوحــواي الــيت اــن   ي ــ

امللرري وكاستثناء وخ  سبدو اودلة القادوديةا إ  قيد   إعباث بعض اكراثب كةر ة العان املعاقب  لي ا   د  املادة 
ق ريا  341ق ري والــيت ال  وــا إعبا ــا إال  لطــرق الــيت وورد ــا امللــرري  لــ  ســبيل احلصــر   دــ  املــادة  339

            وحــــد رجــــاي الضــــبق القضــــاثل   حالــــة التلــــبقا وو اإلقــــرار  لرســــاثل وو املســــتنداث  و ــــل حمضــــر قضــــاثل حيــــررا
ا و وا تطبي  حالة الدليل الرق ـل  نـا    بـارة اإلقـرار  لرسـاثل واملسـتنداثا لوـون امللـرري 1وو  إلقرار القضاثل
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مـا القـادون  1موـرر 324قـا لـن  املـادة جعل الوتابة  ل  اللول اإللووو، متساواة مإل الوتابة  ل  الورق يب
ا  ــ  ون قــادون اإلجــراءاث اكعاثيــة ق اتضــ ا  ــراحة اإلعبــاث  ــا يراــ  ااــرراث اإللوووديــةا ك ــا ودــع ال 2املــد،

اوجــد دــ   ــراح اقضــل   حالــة ال  ــو  الرجــوري إد دصــوص قادوديــة وخــر  مثــل القــادون املــد،ا و لتــاخ  ــلن 
 .3العان هد دفس ا   مو ق قادو،يرق اإلعباث   جر ة 

وبناء  لـ  مـا تقـدم اتضـح ون القااـل اكعاثـل   اكعاثـر اسـت د قنا تـع مـا وي دليـل اط ـئا إليـع مـا اودلـة 
اليت تقدم   الـد و  دون التقيـد بـدليل معـ ا مـا ق اـن  القـادون  لـ   ـ   لـنا  القـادون مـنح للقااـل سـلطة 

إلعباثا  لع ون خخ  ما اودلة ما تط ـئا لـع  قيدتـعا واطـر  مـا ال اـرإ  لـعا و ـ ا واسعة وحراة كاملة   جماي ا
 ق إ  . 212ما دصت  ليع املادة 

 و ي ا اتعل  بويفية تقدار قي ة الدليل اإللووو،ا  لدع   ب الفقع العريب ما ارورة الت ييع ب  ومرااا وبا 
 اومر اووي  القي ة العل ية القايعة للدليل.

 .1اومر الثا،  ال روف واملالبساث اليت وجد  ي ا الدليل
ــع ون اقــدر  ــة العل يــةا وإمنــا ل ــا املعلومــاث مــا الناحي ــع تونولوجي ــع ون انــا ري  ي ــا اســتقرث  لي القااــل لــيق ل
ـــإل ب ـــروف الواقعـــة  ـــدليل اإللوـــوو، إ ا ق اقتن ـــع ون اطـــر  ال ـــيت وحايـــت اـــ ا الـــدليلا  ل ال ـــروف واملالبســـاث ال

 سا ا.ومالب
 .خامتة

ات يــع ب اتيـة متلفـة  ـا اودلـة التقليداـة و لتـاخ اعـد و ضــل مـا خـالي مـا سـب  اتضـح ون الـدليل االلوـوو، 
دليل إلعباث اكراثب املرتوبة   البيئة الرق يـةا ودـع مـا يبيعـة الوسـق الـ ي ارتوبـت  يـعا  لـر ب مـا ودـع دليـل  ـ  

 مادي واس ل إخفا ا.
 املتو ل إلي ا  وا حصر ا  ي ا الل وما النتاث  

 وا تعراف الدليل االلووو، أبدع معلوماث معدة   د ام املعلوماث ا لية وملحقا اا وو متنقلة  و اا -1
توـــون    ـــول جمـــاالث وو دبضـــاث م ناييســـية وو ك ر ثيـــة اـــتب ه يع ـــا ولليل ـــا  ســـتخدام بـــرام  وتطبيقـــاث 

ـــة وتونولوجيـــا خا ـــة لت  ـــر   ـــة وو معرواـــة  لـــ   ا ـــة د ـــام املعاكـــة ا لي ـــة وو إلووودي           ـــول مرجـــاث ورقي
 وو    ا ما او وايا إلعباث وقوري اكر ة ودسبت ا إد مرتوبي ا.

ــع خا ــية التنــوري د ــرا ملــا تت تــإل بــع يبيعتــع مــا -2 إن الــدليل اإللوــوو، ال اوجــد  لــ   ــورة واحــدة وإمنــا ل
 لواقعة اإلجرامية.ارورة توا قع مإل ا

ــع وو دســخع  لــ  وســطواانث -3  لــ  الــر ب مــا اختــا  الــدليل اإللوــوو،  ــول مــادي ســواء اثــل   يبا ت
 ليصبح    ول مادي مل و ا ال افقدا  لن كودع دليال إلوووديا دلو وتوون   بيئة تقنية معلوماث. 
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 ل  لر ب ما   لية إتال ع وو ح  ع.إن التطور التقين ووجد برام   وا اسوجاري الدليل الرق  -4
إن مسولة قبوي اودلة اإللووودية   جماي اإلعباث اكناثل لو  ا  ـدة اـوابقا هـد وساسـ ا   قااـة  -5

احل    احلياة اةا ة و  اةصو ـية املعلوماتيـة لأل ـرادا وتت ثـل تلـن الضـوابق   امللـرو يةا واليقينيـةا وإمواديـة 
 املناقلة.
ــة او -5 ــة للقااــل اكعاثــلا  ــلن اي ــئا إلي ــا اــ  اا ووجــد ا كا ي دلــة اإللوووديــة ختضــإل للســلطة التقدارا

 ومنطقيةا ومونع ما ون است د اقتنا ع من اا واعوي  لي ا   احلوب ال ي انت ل إليع.
 إلي ا  اإل ارةو ناك بلة ما التو ياث اليت انب ل 

اإلجراثـل اكنـاثل  لـدليل اإللوــوو،ا د ـرا وبيتـع واـرورتع   إعبــاث  ث مـا الضـروري ا ـواف امللــرري -1
لة بتونولوجياث اإل الم واالتصايا و لن  لن   ليع إما بقادون خـاص وو تعـدال الفصـل اووي مـا اكراثب املتص

 الوتاب الثا، ما قادون اإلجراءاث اكعاثية إب ادة الن ر   تصنيف اودلة.
ـــة االلووو التوكيـــد  لـــ  -2 ـــة   بـــإل اودل ـــة الدق ـــرام  وتطبيقـــاث معلوماتي ديـــة مـــا خـــالي اال ت ـــاد  لـــ  ب

 الستخرا  اودلة االلووودية توون    قابلة للطعا   اقين ا إال  لدليل الع لل العوسل.
 ة.د وة القضاء إد قبوي الدليل االلووو، كدليل و لل ال اقبل التلوين والطعا إال بعدم امللرو ي-3
 .تدراب ااقق  وقضاة احلوب  ل  كيفية التعامل مإل الدليل االلووو،.-4

 اهل امش.

1  Christine Sgarlata Chung and David J.Byer, The electronic paper trail: Evidentiary Obstacles 

to Discovery and Admission of Electronic Evidence, Journal of Science and Technology Law, 

Boston University, September 22, 1998, p4. Disponible en linge à l’adresse: 
http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Evidence/ChungByer.pdf. Date de 

consultation 01/02/2021. 

 .234ا ص2004ا جامعة اناف العربية للعلوم اومنيةا الرن ا 1حم د اوم  البلريا التحقي    اكراثب املستحدعةا ع 2
بيقيـة مقاردـةا  بـد النا ـر حم ـد حم ـود  ر لـلا  بيـد سـيف سـعيد املسـ اريا اإلعبـاث اكنـاثل  ودلـة الرق يـة مـا النـاحيت  القادوديـة والفنيـةا دراسـة تط 3

ـــــة  ـــــة والطـــــب اللـــــر لا املنعقـــــد   الفـــــوة ورق -12 ــــــ املوا ـــــ  لــــــ  04/11/1148-02 ـــــح مقدمـــــة لل ـــــؤار العـــــريب اووي لعلـــــوم اودلـــــة اكناثي
 .13ا الرن ا ص14/11/2007

1 International Organization of Computer Evidence. 
 .213اص2008مطابإل اللرية ا القا رة اا ١مصطف  حم ود موس ا التحقي  اكناثل   اكراثب االلووودية اع2

3 Marco Gercke, comprendre la cybercriminalité phénomène, difficultés et réponses juridiques, 

union internationale des télécommunications, Genève suisse, septembre 2012, p239. 
. و ـرف  بـد 61ا ص2010ووو،   جماي اإلعباث اكناثلا دار اكامعـة اكداـدةا اإلسـوندراةا راجإل   اثلة با قارة مصطفلا حةية الدليل االل 1

جــراثب اال تــداء  لــ  د ــب ر ــيدة بــوكرا  .126ا ص2015القــادر قنــدالا اإلعبــاث اكنــاثل   اكر ــة االلوووديــةا دار كامعــة اكداــدةا اإلســوندراةا 
 .387ا ص2012واملقارنا منلوراث احلليب احلقوقيةا لبنانا املعاكة ا لية   التلراإل اكعاثري 
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حم ــد   .232ا ص2011ا دار الثقا ــة للنلـر والتو اـإل ا   ـانا 1خالـد  يـاد احللـيبا إجـراءاث التحــري والتحقيـ    جـراثب احلاسـوب واالدودـت ا ع 2
ا 2018اثلا دراســــة مقاردــــةا دار اكامعــــة اكداــــدةا اإلســــوندراةا ك ــــاي  ــــا  ا اكوادــــب اإلجراثيــــة للةر ــــة اإللوووديــــة   مرحلــــة التحقيــــ  االبتــــد

 .126. و رف  بد القادر قندالا املرجإل الساب ا ص366ص
  . مقاي منلور  ل  املوقإل االلووو، ا   8ا ص2006  ر حم د با اودقا الدليل الرق لا  3

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026347.pdf ـــــــــدخوي إد ـــــــــخ ال . إرا
 .08/02/2021ملوقإل ا

علوماتيــة بــ  الوقااــة واملوا حــةا كليــة  راــع  ــارونا دور الــدليل الرق ــل   إعبــاث اكر ــة املعلوماتيــة   التلــراإل اكعاثــريا امللتقــ  الــويين حــوي اكر ــة امل 4
 .3دو  وا ص 17-16احلقوق والعلوم السياسيةا جامعة حم د خيضر بسورةا 

 .389ر يدة بوكرا املرجإل الساب ا ص 1
 .390ر يدة بوكرا املرجإل دفسعا ص 2
ا الســنة 09ا املـد 1بـا  رداـة حم ــدا "الـدليل اكنـاثل الرق ــل وحةيتـع ومــام القضـاء اكعاثل)دراسـة مقاردــة("ا املـة اوكاد يــة للبحـح القـادو،ا العــدد 1

 .284ا ص2014اةامسةا كلية احلقوق والعلوم السياسيةا جامعة م ة جبااةا 
 .88ا ص2006اكناثل الرق ل   جراثب الو بيوتر واالدودتا دار الوتب القادوديةا مصرا ممدو   بد احل يد  بد املطلبا البحح والتحقي  2 
اإلعبـاث  بد النا ر حم د حم ـود  ر لـلا  بيـد سـيف سـعيد املسـ اويا ورقـة  ـح مقدمـة لل ـؤار العـريب اووي لعلـوم اودلـة اكناثيـة والطـب اللـر لا  3

ــــرن  املنعقــــد   الفــــوة  اكنــــاثل  ودلــــة الرق يــــة مــــا النــــاحيت  ال ــــة والفنيــــةا دراســــة تطبيقيــــة مقاردــــةا ال ـــــ  4/11/1148-2قادودي -12 ـــــ املوا ــــ  ل
 .13ا ص14/11/2007

 .16ا ص2008ا دار الن ضة العربيةا القا رةا 2 الخ  بد الالا وقدا حةية املخرجاث الو بيوتراة   املواد اكناثيةا ع 4
 .368ا367 ا صحم د ك اي  ا  ا املرجإل الساب 1
 .368ك اي  ا  ا املرجإل دفسعا ص  2
 .16ا املرجإل الساب ا ص2008 الخ  بد الالا وقدا حةية املخرجاث الو بيوتراة   املواد اكناثيةا  3
 304ا ص2009ا اإلسوندراةا دار الفور اكامعلا 1خالد ممدو  إبرا يبا اكراثب املعلوماتيةا ع 4 
 304ملرجإل الساب ا صخالد ممدو  إبرا يبا  ا1 

ا موتبــة الو ــاء 1ومــ   ــر  اوســفا اإلعبــاث اكنــاثل للةر ــة االلوووديــة واالختصــاص القضــاثل اــاا دراســة مقاردــة للتلــراعاث العربيــة واوجنبيــةا ع 2 
 .339ا ص2015القادوديةا اإلسوندراةا 

 .306خالد ممدو  إبرا يبا املرجإل الساب ا ص3 
 .340وم   ر  اوسفا املرجإل الساب ا ص 4 
 308خالد ممدو  إبرا يبا املرجإل الساب ا ص 1 
 .215خالد  ياد احلليبا املرجإل الساب ا ص 2 
 .489ر يدة بوكرا املرجإل الساب ا ص 3
ا جامعــة اإلمـاراث العربيـة املتحــدةا 21ممـدو  خليـل البحــرا "دطـاق حراـة القااــل اكنـاثل   توـواا قنا تــع الوجداديـة"ا جملـة اللــراعة والقـادونا العـدد 1

 .353ا ص2004اوديو 
 بيــوتر واالدودــتا  كليــة اللــراعة والقــادونا حةيــة املخرجــاث الو بيوتراــة   املــواد اكناثيــة دراســة مقاردــةا مــؤار القــادون والو ــالخ  بــد الــالا وقــدا  2

 .739ا ص2000مااو 3-1جامعة اإلماراث العربية املتحدة ا 
ســلطة القااــل اكنــاثل   قبــوي وتقــدار الــدليل الرق ــلا امللتقــ  الــويين حــوي اكر ــة املعلوماتيــة بــ  الوقااــة واملوا حــةا كليــة احلقــوق بلةــراف ســاميةا  1

 .9ا ص2015دو  و 17-16عة حم د خيضر بسورةا والعلوم السياسيةا جام
 .349ا348ممدو  خليل البحرا املرجإل الساب ا ص 2
 .376حم د ك اي  ا  ا املرجإل الساب ا  3
وة منلــنســر حم ــد الوــوم  حم ــود وبــو حطــبا نســر حم ــد الوــوم  حم ــود وبــو حطــبا احل ااــة اكناثيــة واومنيــة للتوقيــإل اإللوووديــةا دراســة مقاردــةا  1

 .303ا ص2014املعارفا اإلسوندراةا 

87

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026347.pdf


 الدليل االلكتروني وحجيته أمام القضاء الجزائي         بثينة حبيباتني                 د. –د. برابح السعيد 

 

 

ا املــد اةــامق والعلــرونا احلقــوق 1وسـامة بــا  ــاب العبيــديا "اإلعبــاث  لــدليل االلوــوو،   اكــراثب املعلوماتيــة"ا جملـة جامعــة امللــن ســعودا العــدد  2
 .74ا ص2013والعلوم السياسيةا الرن ا اناار 

ا املـــد الســـابإل واة ســــونا املـــة اكناثيـــة القوميــــةا املركـــع القـــومل للبحــــو  1 نـــد جنيـــبا "حةيـــة الــــدليل اإللوـــوو،   اإلعبـــاث اكنــــاثل"ا العـــدد 1
 .60ا ص2014االجت ا ية واكناثيةا القا رةا مار  

 - ــ 1433ا جامعـة الوواـتا  ـعبان 36االسـنة 2احلقـوقا العـدد سـلطة القااـل اكنـاثل   تقـدار الـدليل اإللوـوو،"ا جملـة حم ـد وقـد املنلـاويا 2
 .533ما  ص2012اوديو 

 .534ملرجإل دفسعا صا  د وقد املنلاوياحم 3
 .384حم د ك اي  ا  ا املرجإل الساب ا ص 4
التلــبقا وإمــا  إلقــرار الــوارد   ق ري إمــا بنــاء  لــ  حمضــر قضــاثل حيــررا وحــد رجــاي الضــبق القضــاثل  ــا حالــة  341تثبــت جر ــة الــعان و قــا لل ــادة  1

 رساثل وو مستنداث  ادرة  ا املت ب وو  إلقرار القضاثل.
 لــ  ودــع " اعتــو اإلعبــاث  لوتابــة   اللــول اإللوــوو، كاإلعبــاث  لوتابــة  لــ  الــورق بلــرع إمواديــة التوكــد مــا  واــة  1موــرر  323تــن  املــادة  2

  ة    روف تض ا سالمت ا".اللخ  ال ي و در ا وون توون معدة وحمفو 
ا السـنة 1عاثـرراجإل  بدري  يصلا موا حة اكر ة املعلوماتية   القادون الدوخ والداخللا ويروحة لنيل   ادة دكتـوراا  لـوما كليـة احلقـوقا جامعـة اك 3

دلــة الرق يــةا ويروحــة لنيــل  ــ ادة الــدكتوراا .  وكــ لن  بــا  رداــة حم ــدا اإلعبــاث اكنــاثل للةــراثب املعلوماتيــة  و246ص ا2018-2017اكامعيــة 
 .283ا ص2015-12-07ا إراخ املناقلة 1 لوما كلية احلقوقا جامعة اكعاثر 

ــة اإلعبــاث اكنــاثل والتونولوجيــا احلداثــةا دار الن ضــة العربيــةا القــا رةا 540املرجــإل الســاب ا ص حم ــد وقــد املنلــاويا 1 .بيــل  بــد البــاقل الصــ  ا ودل
 . 22ا ص2002

88



 الضماانت التقنية العتماد التوقيع االلكرتوين كوسيلة إلثبات معامالت التجارة االلكرتونية                  أ. بن خالد فاتح -النوي خالد د. بن 

 
 

 بات معامالت التجارة اإللكرتونيةالضماانت التقنية العتماد التوقيع اإللكرتوين كوسيلة إلث
       
    
 جامعة خنشلة   -د. بن النوي خالد                                 

 2جامعة سطيف  –أ.بن خالد فاتح                                                                        

 : لخصامل

هذه أفرزت   ومن  معامالهتا،  هبا  تتميز  اليت  اخلصوصيات  مع  تتماشى  جديدة  مفاهيم  اإللكرتونية  التجارة 
إثبات   وسيلة  يعترب  الذي  اإللكرتوين  التوقيع  إشكاالت املفاهيم  من  اإللكرتونية  املعامالت  تطرحه  ملا  ونظرا  هلا، 

الثقة يف هذا النوع من  خاصة يف جمال الثقة، فإنه كان لزاما على املتعاملني يف جماهلا إجياد ضماانت تقنية تعزز 
 املعامالت. 

 شهادات املصادقة اإللكرتونية   –املصادقة اإللكرتونية    –التشفري    –التوقيع اإللكرتوين    الكلمات املفتاحية: 
Abstract . 
The tecnical Guarranties to Accredit The Electronic Signature as a 

means to prove the Electronic Trade Dealings 

The electronic tarde had resulted new concepts adapted to the 

specifities featured their dealings, and among these concepts the 

electronic signature which is considered as a tool or a mean of evidences 

of them, and due to what the electronic dealings imposed of special 

problems in the aspect of confidence.so ; it is obligatory upon the 

dealers in its field to find guarranties enhancing this type of dealings. 

Key words :The Electronic signature, the encoding, the electronic 

accredibility, testfiying of the electronic accredibility,    

 . مقدمة

من  »كل  أن  من  انطالقا  التقليدية،  القانونية  والعقود  التصرفات  يف  ابلغة  أمهية  يكتسي  اإلثبات  إذا كان 
وجوده، ألن الدليل هو قوة احلق، وكل حق ال دليل عليه هو والعدم يتمسك حبق ما عليه أن يقيم دليال على  

طابع خاص .(1)سواء« ذات  عقودا  تعترب  اليت  اإللكرتونية  التجارة  عقود  درجة يف  أعلى  تكون  األمهية  هذه  فإن 
اليت كانت  املفاهيم  من  إلكرتونية حديثة غريت  وسائل  عرب  بعد  عن  تربم  وألهنا  جهة،  من  ابلالورقية  التصافها 

 موجودة يف جمال اإلثبات من جهة أخرى. 

اخلصوصية إىل ظهور   أدت هذه  املستعملة يف هذا وقد  احلديثة  التقنيات  تتماشى مع  مصطلحات جديدة 

89



 الضماانت التقنية العتماد التوقيع االلكرتوين كوسيلة إلثبات معامالت التجارة االلكرتونية                  أ. بن خالد فاتح -النوي خالد د. بن 

 

النوع من العقود، حيث ظهرت احملررات اإللكرتونية ومن مث الكتابة اإللكرتونية كبديل للمحررات الورقية والكتابة  
 اليدوية، كما ظهر التوقيع اإللكرتوين كبديل للتوقيع اليدوي أو التقليدي. 

أن التوقيع هو العنصر األساسي يف الدليل الكتايب املعتد به قانوان، ألنه يعترب الوسيلة وإذا كان من املسلم به  
الوحيدة اليت من شأهنا نسبة احملرر إىل ُمصدره، فإن استعمال وسائل االتصال احلديثة يف املعامالت جعل فكرة 

بطبيعة   تتميز  اليت  اإللكرتونية  املستندات  تتماشى مع  التقليدي ال  الورقية، التوقيع  املستندات  خاصة ختتلف عن 
 األمر الذي أدى إىل ظهور نوع جديد من التوقيع هو "التوقيع اإللكرتوين". 

يتعلق  ما  يف  أكرب  إشكاال  يطرح  فإنه  املفهوم  حيث  من  إشكاال  يطرح  التوقيع  من  النوع  هذا  وإن كان 
 أنه كثريا ما يتعلق ابملسائل املادية.بضماانت اعتماده خاصة وأنه يتم على دعامة إلكرتونية عن بعد، وخاصة 

(، مث التطرق إىل احملور األولوعليه ستناقش هذه الورقة البحثية هذه اإلشكاالت من خالل بيان مفهومه )
 (. احملور الثاينضماانت الثقة فيه )

 .مفهوم التوقيع اإللكرتوين  احملور األول:
 التطرق إىل تعريفه مث بيان صوره على حنو التفصيل اآليت: ميكن حتديد مفهوم التوقيع اإللكرتوين من خالل  

 .تعريف التوقيع اإللكرتوين  أوال:
يعرف التوقيع عموما أبنه: »عالمة شخصية أو خطية يضعها املوقع ليؤكد صحة مضمون الورقة وصدق ما  

فالتوقيع إذا هو عالمة خطية أو إشارة  يضعها املوقع على ،(2) كتب هبا مع إقراره بتحمل املسؤولية عما جاء هبا«
املستند تلزمه مبا جاء فيه، وال يشرتط يف التوقيع أن يتم وفق صفة معينة فاملهم أن يكون داال على صاحبه، وهذه 

اه إرادة الداللة تتحقق من خالل ترك أثر متميز مرئي يبقى وال يزول مباشرة بعد الفراغ منه، ألنه الدليل على اجت
 املوقع إىل االلتزام مبضمون املستند.  

اإلثبات ابلكتابة يستوجب أن يكون املستند املقدم كدليل موقع من قبل الشخص املنسوب إليه، ويستوي  و 
يف ذلك أن يكون املستند رمسيا أو عرفيا، كما أن القوانني والتشريعات املختلفة جتعل التوقيع من احلقوق اللصيقة 

ي أن الشخص جيب أن يضع توقيعه على املستند املنسوب إليه بنفسه أي بفعل يده )سواء مت التوقيع ابلشخصية أ 
تفويض  فيها  ميكنه  معينة  ابستثناء حاالت  اخلاص(،  ابخلتم  أو  األصبع،  ببصمة  أو  اإلمضاء،  أي  مباشرة  ابليد 

م على  ووضعه  اخلاص  ختمه  ابستعمال  آخر  لشخص  شخص  يسمح  آخر كأن  لشخص  معني، توقيعه  ستند 
 .(3) احلالة أن يتم وضع اخلتم مبوافقة صاحبه وأمام نظره   ويشرتط يف هذه

الشخص  هوية  لتحديد  الشك  إليها  يتطرق  ال  وسيلة  جهة  من  هو  التوقيع  أن  نستنتج  أن  ميكن     وبذلك 
املوقع عليها وإقراره هلا، ومن جهة أخرى هو تعبري واضح عن اجتاه إرادة املوقع إىل التزامه مبضمون الورقة    املوقع،

 . (4)ومن جهة اثلثة هو دليل على حضور أطراف التصرف وقت التوقيع 
هذا ابلنسبة للتوقيع التقليدي، أما ابلنسبة للتوقيع اإللكرتوين الذي ظهر كالزمة من لوازم التجارة اإللكرتونية 
وثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فقد تناولته دراسات شىت وعرضت ملختلف التعريفات املقدمة له سواء 
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مستوى على  أم  املنظمات  مستوى  على  أم  الفقه  مستوى  ألهم   على  التعرض  وسنحاول  املختلفة  التشريعات 
 التعريفات املقدمة لعدم اتساع اجملال لذكر كل التعريفات وذلك على النحو اآليت بيانه: 

لقد مت التطرق للتوقيع اإللكرتوين ألول مرة من خالل القانون األونيسرتال النموذجي للتجارة اإللكرتونية لسنة 
م1996 السابعة  املادة  نصت  حيث  من ،  توقيع  وجود  القانون  يشرتط  »عندما  أنه:  على  القانون  هذا            ن 

 شخص، ُيستوىف ذلك الشرط ابلنسبة لرسالة البياانت إذا: 
)أ( استخدمت طريقة لتعيني هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على املعلومات على 

البياانت،املعل رسالة  يف  الواردة  تلومات  للغرض و)ب( كانت  املناسب  ابلقدر  عليها  ابلتعويل  الطريقة جديرة  ك 
 .  (5) الذي أنشأت أو أبلغت من أجله رسالة البياانت، يف ضوء كل الظروف، مبا يف ذلك أي اتفاق متصل ابألمر« 

اليت  الوظائف  يؤدي  أن  اإللكرتوين  التوقيع  اشرتط يف  النموذجي  القانون  أن  النص  ويتضح من خالل هذا 
قيع التقليدي وهي متييز هوية املوقع، والتعبري عن  رضائه فيما خيص االرتباط ابلعمل القانوين املتضمن يؤديها التو 

طريقة خالل  من  يتم  أن  فاملهم  التوقيع  لذلك  معينة  إجراءات  أو  طريقة  يشرتط  أن  دون  املوقعة،  الوثيقة           يف 
يف املطلقة  احلرية  دولة  لكل  ترك  قد  يكون  بذلك  وهو  وفقا موثوقة،  وإجراءاته  اإللكرتوين  التوقيع  طرق  حتديد   

 .(6) لتشريعاهتا اخلاصة 
رقم   التوجيه  مبقتضى  األوروبية  التوجيهات  عرفته  بتاريخ ـ   CE/93/ 1999كما  ديسمرب   13الصادر 

أبنه: »معطيات يف شكل إلكرتوين، ملحقة أو مرتبطة   (7)واملتعلق ابإلطار املشرتك للتوقيعات اإللكرتونية  1999
 .(8) منطقيا مبعطيات إلكرتونية أخرى تستعمل كوسيلة إلثبات صحتها«

التوقيعات اإللكرتونية الذي وضعته جلنة األمم   2001ويف سنة   النموذجي بشأن  صدر قانون األونيسرتال 
نون التوقيع اإللكرتوين مبوجب الفقرة )أ( من املادة الثانية ، وقد عرف هذا القا(9) املتحدة للقانون التجاري الدويل

أو مضافة  بياانت،  بياانت يف شكل إلكرتوين مدرجة يف رسالة  يعين  اليت نصت على: »)أ( "توقيع إلكرتوين": 
افقة املوّقع إليها، أو مرتبطة هبا منطقيا، جيوز أن تستخدم لتعيني هوية املوّقع ابلنسبة إىل رسالة البياانت، ولبيان مو 

 .(10) على املعلومات الواردة يف رسالة البياانت«
من  ألنه  التوقيع  من  النوع  هذا  تعريف  التشريعات  من  حاولت كثري  فقد  التشريعات،  مستوى  على  أما 
املستجدات اليت فرضتها التجارة اإللكرتونية من جهة، ومن جهة أخرى لكونه األداة اليت من شأهنا حتقيق الثقة 

من   واألمان توفره  ملا  نظرا  اعتمادها  على  التشجيع  مث  أاي كان جماهلا ومن  عامة  بصفة  اإللكرتونية  املعامالت  يف 
 امتيازات، ومن التشريعات اليت عرفت التوقيع اإللكرتوين نذكر على سبيل املثال ال احلصر: 

الفرنسي:-1 البداية خاليا من أي تع  التشريع  الفرنسي يف  التشريع املدين  ريف للتوقيع شأنه يف ذلك لقد جاء 
توكل  ما  عادة  املصطلحات  تعريف  مهمة  أن  ذلك  العاملي،  املستوى  على  املدين  القانون  مدوانت  جل            شأن 

القانون رقم املتعلق بتكييف قواعد  2000مارس    13لـ    2000-230للفقه، غري أنه تدارك األمر من خالل 
التقنيات   مع  اإللكرتوين،اإلثبات  ابلتوقيع  املتعلقة  القانون   املعلوماتية  يف  جديدة  نصوص  مبوجبة  أضاف  والذي 
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على  وانعكاساهتا  االتصال  تقنيات  جمال  يف  احلاصلة  والتطورات  يتوافق  مبا  التعديالت  من  مجلة  تضمنت  املدين 
املادة   نص  مبوجب  التوقيع  عرف  حيث  »التوق  4/1-1316املعامالت،  أن:  فيه  جاء  الضروري الذي  يع 

الستكمال التصرف القانوين حيدد هوية واضعه، وهو يعرب عن رضا األطراف اباللتزامات الناجتة عن هذا التصرف. 
 .(11) عندما يوقع التصرف من موظف عام فإنه يضفي عليه الصفة الرمسية« 

بصم اخلطية،  التوقيع:  صور  كل  يشمل  عام  تعريف  أنه  هو  التعريف  هلذا  ابلنسبة              ة واملالحظ 
األصبع، واخلتم، والتوقيعات اإللكرتونية وغريها. كما أنه جمرد ألنه ركز على وظيفة التوقيع بغض النظر عن طريقته، 
فاملهم أن حيدد هوية املوّقع من جانب، ويعرب عن إرادته يف قبول فحوى احملرر الذي وقعه وااللتزام مبقتضاه من 

 .(12) صادرا من موظف عام خمتص فإنه يسبغ صفة الرمسية على احملرر الذي حيملهجانب آخر، أما إذا كان التوقيع  
مث أكد املشرع الفرنسي على التوقيع اإللكرتوين مبوجب الفقرة الثانية من املادة ذاهتا حيث جاء فيها: »عندما يتم 

 رتبط به. التوقيع يف شكل إلكرتوين، يثبت ابتباع وسيلة موثوقة للتحقق تضمن صلته ابلتصرف امل
إن مصداقية هذه الوسيلة مفرتضة حىت يثبت العكس. عندما ينشأ التوقيع اإللكرتوين، فإن ضمان هوية املوقع 

 .(13) وسالمة التصرف تتم وفقا للشروط احملددة مبرسوم من جملس الدولة«
آمنة يعترب قرينة قانونية فمن خالل هذا النص أوضح املشرع أن التوقيع اإللكرتوين الذي يتم عن طريق وسيلة  

على أنه توقيع موثوق به إىل أن يثبت خالف ذلك، غري أنه مل حيدد الوسيلة اليت من شأهنا حتقيق األمان للتوقيع 
 اإللكرتوين وال شروط ذلك األمان بل ترك األمر جمللس الدولة.

اإللكرتوين كضرورة حتمية للتعامالت اإللكرتونية، اليت مل : لقد اهتم املشرع اجلزائري ابلتوقيع  التشريع اجلزائري-2
يكن املواطن اجلزائري مبنأى عنها على الرغم من عدم وجود تشريع خاص هبا، وكانت بداية االهتمام من خالل 

املشار إليه سابقا، حيث تضمن هذا القانون تعديل بعض مواد القانون املدين وإضافة مواد   10-05القانون رقم  
املعامالت، وقد أخر  املعلومات واالتصاالت على جانب  تكنولوجيا  ثورة  أفرزهتا  اليت  االنعكاسات  ى، متاشيا مع 

املعدلة، حيث نصت فقرهتا الثانية على   327أشار املشرع مبوجب هذا التعديل إىل التوقيع اإللكرتوين يف املادة  
، مما يعين أن هذا التعديل (14) أعاله«   1مكرر  323ادة  أنه: »يعتد ابلتوقيع اإللكرتوين وفق الشروط املذكورة يف امل

معدا  يكون  وأن  أصدره،  من  هوية  من  التأكد  إمكانية  اإللكرتوين  التوقيع  حيقق  أن  ضرورة  إىل  ابإلشارة  اكتفى 
 وحمفوظا يف ظروف تضمن سالمته، أي دون اإلشارة إىل مفهوم أو شكل التوقيع اإللكرتوين. 

ذا اجملال يرون أن هذه التعديالت اليت قام هبا املشرع على مستوى القانون املدين األمر الذي جعل املهتمني هب 
قانون خاص ابلتوقيع  الضروري إصدار  وأنه من  ومتعلقاته،  اإللكرتوين  التوقيع  غري كافية الستيعاب كل جوانب 

 اإللكرتوين. 
 11مؤرخ يف    04-15ن رقم  وهو ما كان ابلفعل وبعد طول انتظار، حيث أصدر املشرع اجلزائري القانو 

عام   الثاين  سنة  1436ربيع  فرباير  أول  املوافق  والتصديق 2015ه  ابلتوقيع  املتعلقة  العامة  للقواعد  احملدد  م 
املادة  (15) اإللكرتونيني اإللكرتوين مبوجب  التوقيع  اجلزائري  املشرع  اليت نصت   1/ 2، وقد عرف  القانون  من هذا 
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« بيا-1على:  اإللكرتوين:  أخرى التوقيع  إلكرتونية  ببياانت  منطقيا  مرتبطة  أو  مرفقة  إلكرتوين  شكل  يف  انت 
 . وهذا التعريف مل خيرج عما ورد يف التوجيهات األوروبية والقانون الفرنسي.(16) تستعمل كوسيلة توثيق«

وبعد عرض هذه التعريفات املقدمة للتوقيع اإللكرتوين ميكننا القول أبنه سواء على مستوى املنظمات أم على 
مستوى التشريعات وحىت على مستوى الفقه مت احلرص على بيان ما جيب أن حيققه التوقيع وهو حتديد هوية املوّقع 

ا إىل  املوّقع  إرادة  وانصراف  األشخاص،  من  غريه  عن  دون ومتييزه  وقعه،  الذي  احملرر  أو  املستند  مبضمون  اللتزام 
 االلتفات إىل صورة التوقيع أو وسيلته أو شكله. 

أو على أي  امسه  تدل على  إلكرتوين من شخص  اإللكرتوين هو كل عالمة صادرة بشكل  فالتوقيع  وعليه 
املفهوم صاحل الستيع  ،خاصية من خصائصه التصرف. وهذا  أو  املختلفة وتعرب عن رضاه ابلتعاقد  اب األشكال 

تكنولوجيا  جمال  يف  املتالحقة  للتطورات  تبعا  مستقبال  تظهر  قد  اليت  وحىت  حاليا،  املوجودة  اإللكرتوين  للتوقيع 
أنه  واالتصاالت، كما  هوية  املعلومات  حتديد  خالل  من  عام  بوجه  التوقيع  يف  توافرها  الواجب  الشروط     حيقق 

 تصرف املربم. املوّقع، والداللة على رضاه مبضمون ال
فجوهر االختالف بني التوقيع اإللكرتونية والتوقيع التقليدي يكمن يف الدعامة أو الوسيط الذي يدون عليه  
كل منهما، فبينما يعتمد التوقيع اإللكرتوين على دعامات إلكرتونية، يعتمد التوقيع التقليدي على دعامات ورقية 

 تذيل بتوقيع تقليدي. 
ا يتخذ  حني  يف  أنه  بصمة كما  أو  اإلمضاء،  يف  تتمثل  حمددة  صورا  أو  أشكاال  التقليدي                    لتوقيع 

على شكل  قصره  أو  الثالثة كلها  األشكال  هبذه  االعتداد  التشريعات يف  بني  اختالف  على  اخلتم  أو         اإلصبع، 
أو صورة معينة، فيمكن أن يكون أو اثنني فقط، فإن التشريعات اليت تناولت التوقيع اإللكرتوين مل حتصره يف شكل  

 حروفا أو أرقاما أو رموزا أو صورا أو إشارات أو غريها، فاملهم أن يسمح بتحديد هوية املوقِّّع وأن مييزه عن غريه. 
اإللكرتوين وأتمينه من  احملرر  استنباط مضمون  اإللكرتوين  التوقيع  فإنه ميكن من خالل  تقدم  ما  إضافة إىل 

حلذف، وذلك ابلربط بينه وبني التوقيع اإللكرتوين، حبيث يقتضي أي تعديل الحق توقيعا التعديل ابإلضافة أو ا
جديدا، إضافة إىل أن التوقيع اإللكرتوين مينح للمستند صفة احملرر األصلي؛ وابلتايل جيعل منه دليال معدا مسبقا 

 .(17) لإلثبات قبل أن يثور أي نزاع بني أطراف املعاملة
 .صور التوقيع اإللكرتوين   اثنيا:

انطالقا من أن اهلدف األساسي من ظهور التوقيع اإللكرتوين، هو حتقيق الثقة يف املعامالت اإللكرتونية، فقد 
حاول املتعاملون يف هذا اجملال استغالل كل ما تقدمه التقنيات املتطورة واملتجددة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

توقيع اإللكرتوين يتمتع بكل الشروط الواجب توافرها يف التوقيع التقليدي، وابلتايل واالتصاالت من أجل جعل ال 
املساواة بني احملررات اإللكرتونية واحملررات التقليدية يف اإلثبات بصفة مطلقة. األمر الذي أدى إىل وجود أشكال 

أكثر أماان، ومن مث حيازة ثقة عدد أكرب   عديدة هلذا النوع من التوقيع تبعا للتقنيات املستعملة فيه سعيا وراء جعله
من املتعاملني يف اجملال اإللكرتوين. ومن أهم صور التوقيع اإللكرتوين املعروفة حاليا نذكر على سبيل املثال: التوقيع 
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الثال األشكال  هذه  ونظرا ألمهية  الرقمي.  والتوقيع  البيومرتي،  التوقيع  السري،  ابلرقم  املقرتنة  البطاقة  طريق  ثة عن 
 سنتناول كال منها بشيء من التفصيل على النحو اآليت بيانه: 

: ويتم التوقيع هبذه الطريقة ابستخدام جمموعة من األرقام أو السري التوقيع عن طريق البطاقة املقرتنة ابلرقم -1
بالغها إىل إال إذا أراد هو إ-احلروف أو كليهما خيتارها صاحب التوقيع لتحديد شخصيته، وال يعلمها أحد غريه  

ما بـ)  -شخص  الطريقة  هذه  ) N.I. Pوتسمى  لـ  اختصارا  وهي   )Numéros d’identification 

personnels) (18).   من وغريها  املمغنطة،  أو  البالستيكية  ابلبطاقات  السري  التوقيع  هذا  يرتبط  ما  وغالبا 
. وينتشر هذا النوع من التوقيع اإللكرتوين بصفة خاصة يف (19) البطاقات احلديثة املشاهبة واملزودة بذاكرة إلكرتونية

 .  (20) جمال عمليات املصارف أي الدفع اإللكرتوين
الذاتية La signature Biométrique)  البيومرتي التوقيع    -2 ابخلواص  التوقيع  أيضا  عليه  ويطلق   :)

العتماده على اخلواص الذاتية املميزة لألفراد. ووفقا هلذا الشكل من أشكال التوقيع اإللكرتوين، يتم االعتماد على 
الطبيعي أن ختتلف من شخص إىل إحدى الصفات أو اخلواص الفيزايئية والسلوكية لإلنسان، واليت من املفرتض و 

آخر مثل: البصمة الشخصية، بصمة شبكية العني، بصمة الصوت، بصمة الشفاه، خواص اليد البشرية، التوقيع  
اإلمضاء  استعمال  يريد  الذي  للشخص  اجلسدية  الصفات  هذه  دقيقة إلحدى  تلتقط صورة  الشخصي...حيث 

ة احلاسوب، وتتم برجمته بطريقة جتعله ال يصدر أوامره ابلتعامل إال البيومرتي، مث يتم ختزينها بطريقة مشفرة يف ذاكر 
 . (21) بعد مطابقة بصمة املتعامل ابلبصمة املخزنة يف ذاكرته، أي بعد التأكد من هوية وشخصية املتعامل 

 ويندرج حتت هذه الصورة أيضا التوقيع ابلقلم اإللكرتوين، الذي مؤداه أن يقوم الشخص ابلتوقيع على شاشة 
من  التحقق  ويتم  خاصة،  مبواصفات  أجهزة كمبيوتر  وجود  يستوجب  مما  قلم خاص،  ابستخدام  اآليل  احلاسب 
صحة التوقيع استنادا إىل حركة القلم اإللكرتوين واألشكال اليت يتخذها من احنناءات أو التواءات، وغري ذلك من 

رة احلاسب اآليل حىت يتمكن من املقارنة بني مسات التوقيع اخلاص ابملوقِّّع، على أن يتم حفظ صورة منه يف ذاك
 .(22) التوقيع احملفوظ والتوقيع املرسل 

وقد انتقد هذا النوع من التوقيع من جهة أنه ميكن للمرسل إليه االحتفاظ بصورة من ذلك التوقيع مث يعيد 
التوقيع. ومع هذا   اإللكرتونية وينسبها لصاحب  الوسائط  وثيقة حمررة على  ال جيب رفض هذا وضعها على أي 

النوع من التوقيع بصفة مطلقة إذ ميكن االستفادة منه يف املعامالت اليت تتم عرب شبكات اإلنرتانت واإلكسرتانت 
 .(23) ألهنا تعترب شبكات آمنة إىل حد كبري، إضافة إىل أن مستعمليها عموما يعرفون بعضهم البعض

الرقمي   -3 اإللكرتوين (:La signature Numérique)  التوقيع  التوقيع  صور  أكثر          وهو 
استخداما، ويتم هذا النوع من التوقيع اإللكرتوين من خالل كتابة التوقيع واملستند الصادر فيه يف صورة أرقام، أي 
هذه  تفسري  أو  فهم  أخرى  أو جهة  يستحيل على أي شخص  مفهوم حبيث  مقروء وغري  إىل شكل غري  حتويله 

ملرسل إليه املقصود هو الوحيد القادر على فك هذه الشفرة ابملفتاح املتعمد لذلك. مما يعين أن عملية الشفرة. فا
املفتاح  املوقع وهو  قبل  الرقمي من  التوقيع  لتشفري  للتشفري أحدمها يستعمل  تعتمد على مفتاحني  الرقمي  التوقيع 
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وهو  (24) اخلاص  املستقبل  قبل  من  التشفري  لفك  يستعمل  والثاين  العام ،  الرسالة (25) املفتاح  سالمة  أتمني  حيقق  مما   ،
. على أن آلية (26) اإللكرتونية من جهة، ومن جهة أخرى ميكن من التحقق من صحتها وإثبات نسبتها بتوقيعها للمرسل

 العمل هبذين املفتاحني سنوضحها عند حديثنا عن التشفري يف فرع الحق. 
العام ال  املفتاح  فإن معرفة  مرتبطني حسابيا، ومع ذلك  أهنما  إال  متماثلني  وإن كاان غري  املفتاحني  وهذين 
من  العديد  أن  من  الرغم  وعلى  أنه  نقول  جيعلنا  وهذا  حسابيا،  اخلاص  املفتاح  معرفة  إىل  الوصول  من  متّكن 

ويست ما،  ملوّقع  العام  ابملفتاح  علم  على  يكونوا  أن  ميكن  توقيعاته األشخاص  صحة  من  للتأكد       خدمونه 
تلك  تزوير  يف  واستخدامه  املوقِّّع  لذلك  اخلاص  املفتاح  اكتشاف  يستطيعون  ال  أهنم  إال          اإللكرتونية، 

األمر الذي جيعل التوقيع الرقمي أكثر أنواع التوقيع اإللكرتوين أماان ألنه حيقق أعلى درجات الثقة   ،(27)التوقيعات
 : (28) بناء على أنه

 ابستخدام التوقيع الرقمي يتحقق االرتباط بني املستند الكتايب والتوقيع الوارد عليه.   -
 يضمن عدم إمكانية التدخل يف مضمون التوقيع أو مضمون احملرر الذي يرتبط به.  -
ستند املنسوب يؤدي إىل التحقق من هوية املوّقع، وأن الرسالة املوقّعة منه تنسب إليه، إذ ال ميكن له إنكار امل  -

 إليه لالرتباط املوجود بني املفتاحني العام واخلاص. 

إليه ابستعمال   - تتضمنها احملررات اإللكرتونية، ألنه ال ميكن قراءهتا إال ممن أرسلت  حيقق سرية املعلومات اليت 
 املفتاح العام للمرسل. 

فإنه يلزم وجود جهة حمايدة تتوىل تسليم    وحىت حيقق التوقيع الرقمي هذه الدرجة العالية من الثقة واملصداقية،
وصحة  املتعاملني  هوية  حتدد  إلكرتونية  شهادات  إبصدار  تقوم  إليه، كما  املرسل  إىل  املرسل  من  العام  املفتاح 
التوثيق والتصديق" واليت سنتناوهلا يف مطلب مستقل  بـ"جهات  املعلومات اليت تتضمنها رسائلهم وهي ما يعرف 

 الحقا. 
إىل أن األشكال املذكورة للتوقيع اإللكرتوين خمتلفة من حيث التقنيات املستخدمة فيها، ودرجة أخريا خنلص  

تبعا  تطور مستمر  أهنا يف  إىل  نظرا  بينها،  املفاضلة  أنه ال ميكننا  إال  منها،  اليت حيققها كل شكل  والثقة  األمان 
التقنيات املستعملة فيها، إضافة إىل   أن البحث عن حتقيق الثقة واألمان يف التوقيع للتطورات املتالحقة يف جمال 

اإللكرتوين ومن مث احلفاظ على احلقوق يف جمال املعامالت اإللكرتونية جيعل فرضية ظهور أشكال جديدة له قائمة 
اإللكرتوين، حيث  للتوقيع  املختلفة عن ذكر شكل حمدد  التشريعات  الذي يربر عزوف  األمر  دائم، وهو  بشكل 

التعريف طريقة خاصة صيغت كل  أو  نذكرها بشكل عام دون حتديد شكل معني  مل  اليت  اليت ذكرانها وحىت  ات 
 إلجرائه.

الوحيد يف قبول شكل أو صورة معينة للتوقيع اإللكرتوين واالعتداد به يف  القول أن الضابط  من هنا ميكن 
  اإلثبات، هو مدى حتقق الشروط الواجب توافرها يف التوقيع عموما يف هذا الشكل. 
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 .ضماانت الثقة يف التوقيع اإللكرتوين  احملور الثاين:
التوقيع  التوقيع، حجية  النوع من  إضفاء احلجية على هذا  اإللكرتوين مفادها  التوقيع  الثقة يف  إن ضماانت 

)التقليدي( اإللكرتوين يف اإلثبات تتحدد من خالل مدى توافره على الشروط الواجب توافرها يف التوقيع العادي  
من جهة، ومن خالل الضماانت التقنية اليت من شأهنا ضمان الثقة يف هذا النوع من التوقيع وهو ما سيتضح يف 

 اآليت: 
 .ط التوقيع اإللكرتوينشرو   أوال:

من   اإلثبات  يف  حجيته  األخري  هذا  يستمد  واليت  اإللكرتوين  للتوقيع  املنظمة  التشريعات  إىل             ابلرجوع 
رقم   األورويب  التوجيه  احلصر:  ال  املثال  سبيل  على  منها  نذكر  واليت  ابلتوقيع   1999-93خالهلا،  املتعلق 

لسنة  اإللكرتوين، اإللكرتوين  للتوقيع  النموذجي  للقانون   2001القانون  املتحدة  األمم  جلنة  عن           الصادر 
املتضمن تكييف قواعد اإلثبات مع التقنيات  2000مارس    13لـ    2000-230القانون الفرنسي رقم التجاري،

من   4-1316املتعلق بتنفيذ املادة    2001-272املعلوماتية املتعلقة ابلتوقيع اإللكرتوين، واملرسوم التنفيذي  رقم  
احملدد للقواعد العامة املتعلقة ابلتوقيع   04-15القانون املدين واملرتبط ابلتوقيع اإللكرتوين، والقانون اجلزائري رقم  

والتوقيع  العادي،  اإللكرتوين  التوقيع  اإللكرتوين:  التوقيع  من  نوعني  بني  مّيزت  أهنا  اإللكرتونيني...جند  والتصديق 
للتوقيع ا متاما  مساواي  املعزز  اإللكرتوين  التوقيع  جعلت  وقد  احملمي.  أو  املوصوف  أو  املؤمن  أو  املعزز  إللكرتوين 

أن يسمح بتحديد هوية -2أن يكون مرتبطا ابملوقع وحده،-1التقليدي أو اليدوي بشرط متتعه ابلشروط اآلتية:  
أن يكون مرتبطا -4إبقائها حتت رقابته احلصرية،    أن ينشأ ابستخدام وسائل متكن املوقع من-3الشخص املوقع،  

 . (29)ابلبياانت اليت يوثقها بشكل يسمح بكشف كل تعديل ميسها
 وابلنظر إىل هذه الشروط ميكننا اإلشارة إىل أنه: 

ابلنسبة للشرطني األول والثاين املتعلقني ابرتباط التوقيع اإللكرتوين ابملوقع وحده، ومساحه بتحديد شخصية -
ه، فهما يشريان إىل أن التوقيع اإللكرتوين جيب أن يدل داللة قطعية على شخص املوقع، وهذا األمر يعترب مصدر 

بديهي حىت يف التوقيع اليدوي أو التقليدي الذي يتم ابإلمضاء أو اخلتم أو البصم، ذلك أن حتديد هوية املوقع 
 لو مت التوقيع اإللكرتوين يف شكل أرقام أو حروف الذي أبرم تصرفا معينا أمر ضروري يف جمال اإلثبات. وعليه حىت 

أو رموز أو أصوات...جيب أن ميّكن يف النهاية من حتديد هوية صاحبه ومتييزه عن غريه وهو أمر حمقق يف مجيع 
صور التوقيع اإللكرتوين اليت أشران إليها سابقا، ألن كال منها يعتمد على صفات أو خصائص أو شفرات مميزة 

 ددة هلويته.للشخص وحم 

وابلنسبة للشرط الثالث الذي يقتضي أن ينشأ التوقيع اإللكرتوين بوسائل ميكن للموقع إبقاءها حتت رقابته -
إىل بعض املتطلبات اليت من   (30) يف ملحقه الثالث   CE/1999/93احلصرية، فقد أشار التوجيه األورويب رقم  

 شأهنا حتقيق تدابري األمن للتوقيع اإللكرتوين حيث أوجب يف فقرته األوىل أن تضمن هذه املتطلبات ما أييت: 
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التوقيع اإللكرتوين إال مرة واحدة، وينبغي أن تكون - املعطيات املستعملة إلنشاء  أال ميكن عمليا مصادفة 
 سريتها مضمونة.

احلص - من  متكن  إجيادها أن  ميكن  ال  التوقيع  إلنشاء  املستعملة  املعطيات  أبن  الكافية  الثقة  على  ول 
 ابالستنتاج، وأن التوقيع حممي ابلوسائل التقنية املتاحة وقت االعتماد. 

أن تكون املعطيات املستعملة إلنشاء التوقيع اإللكرتوين حممية بطريقة موثوقة من قبل املوقع الشرعي ضد -
 ل الغري. استعماهلا من قب

املعطيات  تعدل  أن  جيب  ال  أعاله  إليها  املشار  املتطلبات  أن  إىل  أشارت  فقد  امللحق  من  الثانية  الفقرة  أما 
 .املستعملة إلنشاء التوقيع اإللكرتوين، أو أن متنع خضوع تلك املعطيات للموّقع قبل إجراء التوقيع

املادة  نص  حرفيا يف  امللحق  هذا  اجلزائري  املشرع  تبىن  رقم    11  وقد  القانون  للقواعد   04-15من  احملدد 
 . (31)العامة املتعلقة ابلتوقيع والتصديق اإللكرتونيني املشار إليه سابق

املستعملة،  املعلوماتية  األنظمة  تقنيات  تطور  مبستوى  أساسا  يرتبط  املتطلبات  هذه  أن حتقيق  الباحثة  وترى 
ا األمر نظرا إىل التفاوت التكنولوجي بينها، مما يعين أنه على  وعليه فإنه ال ميكن اجلزم بتساوي الدول يف حتقيق هذ 

التوقيع  يف  الثقة  من  مقبولة  درجة  حتقق  اجملال حىت  هذا  يف  املتالحقة  التطورات  مواكبة  على  احلرص  دولة  كل 
 اإللكرتوين ومن مث يف املعامالت اإللكرتونية ككل. 

ط التوقيع ابملعلومات اليت يوثقها بطريقة تسمح ابكتشاف أما ابلنسبة للشرط الرابع واألخري واملتعلق ابرتبا-
أي حماولة تعديل يف هذه املعلومات، فإن هذا الشرط متأيت من أن محاية التوقيع اإللكرتوين وحىت التوقيع اليدوي 

املوقِّّع   ليست هدفا يف حد ذاهتا، بقدر ما هي محاية للمحرر املوقَّع، فوضع التوقيع على حمرر ما يعين اجتاه إرادة 
إىل االلتزام ابآلاثر القانونية املرتتبة عليه. لذلك نقول أنه حىت يتحقق هذا الشرط من الضروري إجياد تكامل بني 
احملرر  أو  البياانت  رسالة  يف  تغيري  أو  تعديل  يكون كل  حبيث  اإللكرتوين،  والتوقيع  احملرر  يف  الواردة  البياانت 

وكل تعديل أو تغيري يف التوقيع الوارد يف احملرر اإللكرتوين يؤدي إىل تعديل اإللكرتوين بعد توقيعه قابال للكشف،  
للتوقيع  املنظمة  التشريعات  نصوص  من  يستفاد  ما  وهو  لإلثبات.  صاحل  غري  جيعله  مما  احملرر كاملة،  بياانت 

 . (32) رتوين املرتبط بهاإللكرتوين اليت تقضي أبن توثيق التوقيع اإللكرتوين يؤدي ابلضرورة إىل توثيق احملرر اإللك
املادة   قد أضاف مبوجب نص  اجلزائري  املشرع  أن  األربعة، جند  الشروط  القانون   7/1إضافة إىل هذه  من 

تصديق   15-04 شهادة  أساس  على  املوصوف  اإللكرتوين  التوقيع  ينشأ  أبن  يقضي  آخر  شرطا  أعاله  املذكور 
املشار إليه   2001-272من املرسوم رقم    3/2املادة    موصوفة، وهو ما أشار إليه أيضا املشرع الفرنسي مبوجب 

التوقيع  لتوثيق  وإمنا كآلية  ليس كشرط  ولكن  اإللكرتوين  للتوقيع  املنظمة  القوانني  جل  إليه  أشارت  سابقا، كما 
 اإللكرتوين وزايدة قوته يف اإلثبات. 

عل ينبغي  املعزز،  اإللكرتوين  التوقيع  يف  توافرها  الواجب  الشروط  بيان  التشريعات وبعد  أن  إىل  نشري  أن  ينا 
اإللكرتوين  والتوقيع  العادي  اإللكرتوين  التوقيع  بني  التمييز  عن  قانونية  آاثرا  رتبت  قد  اإللكرتوين  للتوقيع  املنظمة 
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التقليدي  التوقيع  هبا  يتمتع  اليت  ذاهتا  القانونية  ابلقيمة  يتمتع  الذي  هو  فقط  األخري  هذا  أن  تتمثل  يف            املعزز، 
البسيط  أو  العادي  اإللكرتوين  التوقيع  أن  املخالفة  بطريق  يفهم  ورقية. وحىت ال  املكتوب على دعامة  اليدوي  أو 
ليست له أية حجية يف اإلثبات، فقد أشارت تلك التشريعات ذاهتا إىل أنه ال جيب أن جيرد من فعاليته القانونية 

ستند إىل شهادة مصادقة، أو أنه مل يتم إنشاؤه بواسطة آلية ويفقد قيمته كدليل إثبات أمام القضاء جملرد أنه ال ي
 .  (33) مؤمنة

للمحكمة  التقديرية  للسلطة  ختضع  اإلثبات  يف  العادي  اإللكرتوين  التوقيع  حجية  أن  يعين                  مما 
يف   حجية كاملة  ذا  اعتباره  املمكن  من  إذا كان  ما  حتدد  اليت  الفنية  للخربة  خيضعه  أن  له  الذي  القاضي،       أو 

ابلكتابة ثبوت  مبدأ  جمرد  اعتباره  أو  إلكرتوين .(34) اإلثبات،  توقيع  قدم  إذا  ما  حالة  يف  أنه  أيضا              ويعين 
ه يقدم التوقيع اإللكرتوين املعزز على العادي، ألن األول أعلى عادي، وتوقيع إلكرتوين معزز إلثبات تصرف ما، فإن

 قوة يف اإلثبات من الثاين. 
بعد هذا العرض لنوعي التوقيع اإللكرتوين، شروط التوقيع اإللكرتوين املعزز واآلاثر القانونية املرتتبة عن التمييز  

توقيع اإللكرتوين يف بيئة إلكرتونية أهم ما توصف به بينهما، واملتعلقة ابحلجية يف اإلثبات، ميكننا القول أن وجود ال
هو عدم الثبات والتطور املتالحق واملستمر، جيعله يف حاجة إىل ضماانت تقنية حتقق له االعرتاف القانوين بغض 

 النظر عما إذا كان بسيطا )عاداي( أو معززا، وهو ما سنتناوله يف اجلزئية املوالية.
 . وقيع اإللكرتوينقانوين ابلتضماانت االعرتاف الاثنيا:  

اإللكرتوين  التوقيع  بني  املساواة  مسألة  تربط  جندها  اإللكرتوين،  للتوقيع  املنظمة  التشريعات  على  ابطالعنا 
والتوقيع التقليدي أو اليدوي، ومن مث املساواة بني احملررات اإللكرتونية واحملررات الورقية بوجود ضماانت تقنية حتول 

استخدام التقنيات اإللكرتونية أو تزويرها، مبعىن أن قوة التوقيع أو املستند اإللكرتوين يف اإلثبات تعتمد دون إساءة  
على مصداقية النظام املعلومايت املستخدم يف إنشائه، كما جندها تؤكد على ضرورة وجود جهة اثلثة حمايدة تصدر 

الصاد الرقمية  املعلومات  صحة  على  خالهلا  من  تصادق  التوقيع شهادة  إليه  املنسوب  الشخص  عن  رة 
 . (35) اإللكرتوين

 ت التقنية: الضماان -1
إن اإلشكال يف حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات يغلب عليه الطابع التقين ال الطابع القانوين، ألن هذا 

املستوى الوطين، مما األخري أصبح أمرا مفروغا منه بعد أن نظمته التشريعات سواء على املستوى الدويل أم على  
يعين أن السبيل الذي من شأنه إعطاء التوقيع اإللكرتوين حجية أو قوة يف اإلثبات تضاهي احلجية املمنوحة للتوقيع 
التقليدي أو اليدوي أي حتقيق املناظرة بني التوقيعني يتمثل يف إجياد نظام تقين موثوق يضمن مصداقية املعلومات 

 ز هذه املصداقية من عناصر وبرامج تكميلية هلذا النظام. الصادرة من خالله، وما يعز 
جندها تركز على أن  وابلرجوع إىل الدراسات اليت تناولت األنظمة التقنية املستعملة يف جمال التوقيع اإللكرتوين،  

 :( 36) النظام املعلومايت الذي ميكن أن حيقق املصداقية املرجوة يف هذا اجملال جيب أن يكون
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يتمتع  - للمستندات نظام  أكرب  ثقة  منح  على  القضاة  حيمل  حبيث  أدائه  حلسن  الالزمة  ابلضماانت 
 اإللكرتونية. 

 نظام يضمن حفظا ومحاية منهجية ومنظمة جلميع العمليات املعلوماتية احلاصلة. -
نظام يقدر على جعل وسائط التخزين حيث البياانت املعلوماتية مسجلة ترصد عدد املرات اليت جتري فيها -

اينة هذه البياانت حىت ميكن ضبط اإلمكانية التقنية يف نسخ البياانت الرقمية اليت تبقى موجودة حىت ولو كانت مع
 مسجلة داخل األسطوانة الضوئية.

قد - من كوهنا  والتأكد  اإللكرتونية  املستندات  واستالم  إرسال  لتاريخ  دقيق  حتديد  إبجراء  يسمح  نظام 
 ن تعديل أو مس بسالمتها. استلمت من قبل من أرسلت إليه، دو 

وعلى الرغم من أمهية هذه الضماانت فإنه حىت وإن توافرت يف نظام معني فال ميكن اجلزم بقدرته على حتقيق 
 %( تنتفي معها إمكانية اخلطأ واالخرتاق.100درجة أمان كاملة )

يف مقدمة الوسائل املبتكرة يف   تقنيات التشفري اليت ترتبولعل أهم الضماانت التقنية املتاحة حىت اآلن هي  
اإلنرتنت واملتبادلة عرب  املربمة  واملستندات  العقود  أمن وسالمة  الضوء على هذه .  جمال حتقيق  تسليط  وسنحاول 

اقية للتوقيع اإللكرتوين خاصة وأننا بينا عند تناولنا التقنية ولو ابختصار حىت نوضح مدى قدرهتا على حتقيق املصد 
الرقمي   التوقيع  أن  اإللكرتوين  التوقيع  له-لصور  التقنية كأساس  هذه  يعتمد  الصور   -الذي  هذه  أحدث  يعد 

 وأكثرها استخداما وذلك على النحو اآليت: 
التشفي -أ إىل  Cryptographie)  تعريف  املعلومات  حتويل  عملية  هو  التشفري  من (:  مفهومة  غري  رموز 

. وقد عرفته تشريعات (37) العامة، حبيث ال يستطيع األشخاص غري املرخص هلم اإلطالع على املعلومات أو فهمها
 عديدة منها على سبيل املثال: 

املادة  - الفرنسي وذلك مبوجب  رقم    28التشريع  القانون  بتنظيم االتصاالت عن   1170-90من  املتعلق 
بفضل   ترمي،  اليت  التقنيات  »مجيع  أبهنا:  التشفري  وأدوات  وسائل  عرفت  اليت  حتويل بعد،  إىل  سرية،  اتفاقيات 

قبل الغري أو القيام بعملية معاكسة، وذلك معلومات أو إشارات مقروءة إىل معلومات أو إشارات غري قابلة للقراءة من  
   .(38) ابستعمال معدات أو برامج للحاسوب مصممة هلذه الغاية« 

اإللكرتونية- والتجارة  املبادالت  قانون  عرفه  حيث  التونسي  الفصل  ( 39)التشريع  جاء   2/5مبقتضى  والذي 
غري  مبقتضاها املعلومات املرغوب متريرها أو إرساهلارموز أو إشارات غري متداولة تصبح   إما استعمال  :التشفريفيه:»

 «. املعلومة بدوهنا   قابلة للفهم من قبل الغري، أو استعمال رموز أو إشارات ال ميكن الوصول إىل
املعلومات  معينة تسمح إبخفاء حمتوايت  أساليب  أو  وسائل  استخدام  التشفري هو  أن  إىل  مما سبق خنلص 

، وهذا من خالل (40)مقروء هبدف محايتها من أي تعديل أو استخدام غري مشروع  وذلك بتحويلها إىل شكل غري 
الطريقة أي ابستعمال مفتاح سري  الرسالة إىل صورهتا األصلية بنفس  مفتاح سري يستعمله املرسل، وتتم إعادة 

 ميتلكه من وجهت إليه هذه الرسالة. 
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ياانت قبل إرساهلا ابستخدام مفتاح معني يفرتض الربط فالتشفري من الناحية الفنية يعين إعادة كتابة رسالة الب
قبل  األصلية  صورهتا  يف  الرسالة  استعادة  على  القدرة  إليه  املرسل  لدى  تتوافر  أن  على  واألرقام،  البياانت  بني 

، وذلك إما ابستعمال املفتاح ذاته الذي استعمله املرسل، أو ابستعمال مفتاح آخر على حسب نوع (41) تشفريها
 ري املستعمل كما سنبني يف اجلزئية املوالية. التشف

إن أنواع التشفري تتعلق أساسا ابملفتاح املستعمل للتشفري، ولفك التشفري، هذا املفتاح الذي   أنواع التشفي:-ب
وقد  املتماثل،  أو  التماثلي  يعرف ابلتشفري  ما  إليه وهو  واملرسل  املرسل  من  يستعمله كل  واحد  يكون مفتاح  قد 

م  وهو  إليه  املرسل  ميلكه  واآلخر  املرسل،  ميلكه  أحدمها  مفتاحني  مثة  غري يكون  أو  الالمتاثلي  ابلتشفري  يعرف  ا 
 املتماثل. وسنحاول بيان كل منهما على النحو اآليت: 

الرسالة من انحية،   التشفي املتماثل:  - التشفري على استخدام مفتاح واحد لتشفري  النوع من  ويقوم هذا 
ملرسل إليه، ومن املفرتض أنه ولفك الشفرة من انحية أخرى. مبعىن أن يكون املفتاح ذاته يف حيازة كل من املرسل وا

 .(42) ال يعلمه أحد غريمها، وأنه ينبغي عليهما احملافظة على سريته طوال فرتة استخدامه 
وينتقد هذا النظام من حيث اعتماده على مفتاح واحد يتعني إرساله بطريقة سرية وآمنة إىل املرسل إليه حىت 

ذلك   األصلية،  صورهتا  إىل  الرسالة  إعادة  من  آمنة يتمكن  أبهنا  اجلزم  ميكن  ال  هذه  اإلرسال  عملية                أن 
كما قبل الغري واالطالع على املفتاح. %، ألهنا عادة ما تتم عرب اإلنرتنت مما يعطي إمكانية اخرتاقها من  100

يتحقق يف  قد ال  أمر  إليه، وهو  واملرسل  املرسل  بني  يفرتض وجود معرفة سابقة  النظام  أن هذا   ينتقد من جهة 
التجارة اإللكرتونية اليت تتم يف الغالب بني شخصني متباعدين ال يعرف أحدمها اآلخر. وهذه االنتقادات أدت إىل 

 .(43) تراجع استخدام هذا النوع من التشفري
لقد كان عدم جناح نظام التشفري املتماثل يف حتقيق الغاية من التشفري، واملتمثلة يف   التشفي غي املتماثل:  -

محاية األعمال والبياانت اليت يتم تداوهلا عرب وسائل االتصال احلديثة بصفة عامة واإلنرتنت بصفة خاصة، سببا يف 
 للتشفري هو التشفري غري املتماثل.   البحث عن بديل حيقق هذه الغاية، ومن مت توصل علماء التقنية إىل نظام آخر 

السابق، ويسمى  النظام  نوع واحد يف  استخدام  بدل  املفاتيح  نوعني من  استخدام  النظام على  ويقوم هذا 
( العمومي  أو  العام  ابملفتاح  األول  اخلاص )clé publiqueاملفتاح  املفتاح  الثاين  واملفتاح   ،)clé privé .)

عالقة رايضية متينة دون أن يعين ذلك إمكانية استنتاج أحدمها من معرفة اآلخر  على أن تربط بني هذين املفتاحني 
 كما أشران عند تناولنا للتوقيع الرقمي.

وتقوم آلية هذا النوع من التشفري على أن املفتاح اخلاص يكون معروفا لدى جهة واحدة أو شخص واحد 
فيكون معروفا لدى أكث العام  املفتاح  أما  املرسل،  العام فك فقط وهو  املفتاح  أو جهة. ويستطيع  ر من شخص 

الرسالة   اخلاص،شفرة  ابملفتاح  تشفريها  مت  املفتاحاليت  ملالك  املرسلة  الرسائل  لتشفري  أيضا  استخدامه      وميكن 
مالك  أن  مبعىن  طريقه،  عن  مشفرة  رسالة  شفرة  لفك  العام  املفتاح  استخدام  ابإلمكان  يكون  أن  دون  اخلاص، 

. وميكن أن نوضح آلية التشفري (44) و الوحيد القادر على فك شفرة الرسائل املشفرة ابملفتاح العاماملفتاح اخلاص ه
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املربمة  املعامالت  لتشفري  املتماثل  غري  للتشفري  و)بوب(  )أليس(  شخصني  استعمال  يبني  منوذج  خالل  من 
 : (45)بينهما

 
 ( برانمج  التشفري  من  النوع  هذا  يف  الشائعة  الربامج  لـ)PGPومن  اختصار  وهو   )Pretty Good 

Privacy" الذي صممه األمريكي )Phil Zimmerman  وهو برانمج يتميز بدرجة عالية 1991" عام ،
 .    (46) من األمان والدقة حىت أن هناك من يعتربه برانمج يكاد يستحيل خرقه

ونظرا لنجاعة التشفري غري املتماثل يف حتقيق محاية البياانت املتداولة عرب شبكة اإلنرتنت بصفة خاصة، فقد 
مت استعماله يف التوقيع اإللكرتوين، فظهر التوقيع اإللكرتوين الرقمي الذي رأينا أنه ينبين على مفتاحني عام وخاص 

تماثل ولعل هذا ما جعله أكثر أنواع التوقيع اإللكرتوين استخداما كما مبعىن أنه يعتمد على تقنية التشفري غري وامل
 قدمنا. 

على أن ما جتدر اإلشارة إليه هنا، هو أنه على الرغم من وجود ضماانت تقنية على درجة عالية من الثقة 
ي الذي  اإللكرتوين  احملرر  مصداقية  مث  ومن  اإللكرتوين  التوقيع  مصداقية  حتقق  أن  ميكن  هذا واألمان  عليه  وجد 

التوقيع، واليت كان أمهها التشفري غري املتماثل الذي وضحنا آلية عمله وأعطينا منوذجا تطبيقيا له، قيل أن إمكانية 
اخرتاقه تكاد تكون مستحيلة، إال أن هذا ال يعين أن هذا النوع من التشفري خيلو من الصعوابت، ذلك أن الواقع 

شكاالت اليت تواجهه واليت تتمثل أساسا يف: ما يضمن أن املفتاح العمومي العملي بني أن هناك العديد من اال
أهلية  من  ابلتأكد  املتعلقة  الصعوابت  إىل  إضافة  اخلاص؟   املفتاح  على  احلائز  املستخدم  إىل  فعال              يعود 

 املوقع، وإرادته، وخلو املعاملة من االحتيال.... 
للتوق املنظمة  التشريعات  العملية من خالل إجياد طرف وقد حاولت  املشاكل  اإللكرتوين إجياد حل هلذه  يع 

اثلث حمايد يقوم ابملصادقة على هوية احلائزين على املفاتيح املستعملة يف عملية التشفري، وسالمة املعاملة وتوافر  
 ند االقتضاء.  الرضا ويقوم حىت بتسليم مفاتيح التشفري ويكون ذلك من خالل إصدار شهادة إلكرتونية تستعمل ع

 : املصادقة اإللكرتونية  -2
للمعامالت والتجارة اإللكرتونية من جهة، واملنظمة للتوقيعات اإللكرتونية من  املنظمة  التشريعات  إن سعي 
والتوقيعات  واحملررات  اإللكرتونية  والتوقيعات  احملررات  بني  املساواة  مث  ومن  املناظرة  حتقيق  وراء  أخرى،  جهة 

 
 

 استعمال املفتاحيمنوذج يوضح   منوذج يوضح امتالك أليس املفتاحي 
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التقليدية، جعلها تقر جمموعة من اإلجراءات والوسائل اليت من شأهنا املساعدة على حتقيق هذه الغاية، وكان من 
ترب وسيلة فنية آمنة للتحقق من صحة التوقيع أو احملرر، حيث بني هذه اإلجراءات "املصادقة اإللكرتونية" واليت »تع

التصديق  يطلق عليه مقدم خدمات  أو كيان معني عرب جهة موثوق هبا أو طرف حمايد         تتم نسبته إىل شخص 
 .(47) أو مورد خدمات التوثيق«

 جهات املصادقة اإللكرتونية:   -أ
شأهنا  من  اليت  اإللكرتونية  املصادقة  شهادات  إبصدار  املختصة  اجلهات  هي  اإللكرتونية  املصادقة  جهات 
تتميز  األطروحة  هذه  بداية  منذ  أشران  وكما  املعامالت  هذه  اإللكرتونية. ألن  املعامالت  واألمان يف  الثقة  حتقيق 

وقد ال ميكن أن تتحقق هلم حىت إمكانية   بطابع خاص، لكوهنا تتم بني أطراف متباعدة ال يعرف بعضهم بعضا، 
اللقاء فيما بينهم يف أي مرحلة من مراحل إبرام املعاملة، مما يستلزم توفري جمموعة من الضماانت اليت تساعد على 

 حتديد هوية هؤالء املتعاملني وأهليتهم، وصحة إرادهتم، إضافة إىل التأكد من طبيعة املعاملة ومضموهنا. 
اإللكرتونية إذن، وجدت من أجل حتقيق هذه الضماانت، لذلك مت تعريفها أبهنا: عبارة   فجهات املصادقة

حيملها  الذي  ابلشخص  التعريف  وظيفتها  إلكرتونية  شهادات  تصدر  خاصة،  أو  عامة  جهات  أو  هيئات  عن 
هي: جهة أو منظمة ، أو  (48) وأهليته، وتصادق على توقيعه اإللكرتوين وعلى الصفقات اليت جيريها عرب اإلنرتنت 

اإللكرتونية إبصدار شهادات  تعامالهتم  لتوثيق  املتعاملني  الوسيط بني  بدور  تقوم  أو خاصة مستقلة حمايدة  عامة 
 .  (49)إلكرتونية

رقم األورويب  التوجيه  عرفها  اإللكرتونية    CE/1999/93وقد  للتوقيعات  املشرتك  ابإلطار  مبوجب املتعلق 
أو»  أبهنا:  11/ 2املادة   مرتبطة   كيان  أخرى  خدمات  يؤدي  أو  شهادات  يقدم  معنوي  أو  طبيعي  شخص 

، وعرفها قانون األونسرتال النموذجي املتعلق ابلتوقيعات اإللكرتونية الصادر عن جلنة (50) «ابلتوقيعات اإللكرتونية
تصديق /ه اليت جاء فيها:»مقدم خدمات  2مبوجب املادة    2001القانون التجاري هليئة القانون التجاري سنة  

 . (51)   يعين شخصا يصدر الشهادات وجيوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة ابلتوقيعات اإللكرتونية؛«
املادة   مبوجب  التصديق  جهات  عرف  قد  فنجده  اجلزائري  املشرع  القانون    (52) 2أما  احملدد   04-15من 
بني   فرق  أنه  اإللكرتونيني، غري  والتصديق  ابلتوقيع  املتعلقة  العامة  عرفه يف للقواعد  الذي  املوثوق  الثالث  الطرف 

من هذه املادة أبنه: »شخص معنوي يقوم مبنح شهادات تصديق إلكرتوين موصوفة، وقد يقدم خدمات   11الفقرة 
التصديق اإللكرتوين  الفرع احلكومي«، ومؤدي خدمات  أخرى متعلقة ابلتصديق اإللكرتوين لفائدة املتدخلني يف 

ت املادة أبنه: »شخص طبيعي أو معنوي يقوم مبنح شهادات تصديق إلكرتوين من ذا  12الذي عرفه يف الفقرة  
الثالث  الطرف  قد خص  يكون  هبذا  وهو  اإللكرتوين«،  التصديق  جمال  يف  أخرى  خدمات  يقدم  وقد  موصوفة، 

الذين عرفهم مبوجب ا الفرع احلكومي  لفائدة املتدخلني يف  املتعلقة ابلتصديق اإللكرتوين  لفقرة املوثوق ابخلدمات 
املادة    13 املعمول   02من  التشريع  يف  احملددة  العمومية  واهليئات  العمومية  واإلدارات  »املؤسسات  أبهنم:           ذاهتا 
الفرع به، إىل  ينتمي  أو كيان  شخص  وكذا كل  البنوك،  بني  ما  املبادالت  يف  واملتدخلون  الوطنية  واملؤسسات 
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 هذه الفئة، فهو خاضع لسلطة مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين. احلكومي حبكم طبيعته أو مهامه«. وما عدا  

التصديق، هي هيئات مستقلة  التعريفات هو أهنا جتمع على أن هيئات أو جهات  واملالحظ ابلنسبة هلذه 
من  بتدخل  منشأة  عامة  هيئات  تكون  وقد  معنوية،  أشخاصا  أو  طبيعية،  أشخاصا  تكون  قد                 حمايدة 

 يئات خاصة، تقوم بتوثيق املعامالت اإللكرتونية بطلب من أطرافها. الدولة، أو ه
 :(53) وميكن تلخيص املهام اليت ميكن جلهات التصديق أتديتها يف اآليت

التحقق من هوية الشخص املوقِّّع والذي يعد التزام رئيس هلذه اجلهات، حيث تقوم إبصدار شهادة توثيق -
ع اإللكرتوين أي أهنا تشهد على صحة التوقيع ونسبته إىل من صدر عنه، وما إلكرتونية تصادق مبوجبها على التوقي

املعاملة اإللكرتونية، إضافة إىل  القانونية للتعامل والتعاقد ألطراف  الرئيس من حتديد لألهلية  يستتبع هذا االلتزام 
ا املواقع  واالحتيال، كتعقب  الغش  عن  وبعده  وسالمته،  التعامل  هذا  مضمون  من  شبكة التحقق  على  لتجارية 

اإلنرتنت للتحري عن جديتها ومصداقيتها، وإذا ثبت هلا عدم أمن أحد تلك املواقع فإهنا تقوم بتحذير املتعاملني 
 مع ذلك املوقع، من خالل توجيه رسائل توضح فيها عدم مصداقية ذلك املوقع. 

ا على صحة التوقيع ونسبته إىل من إصدار التوقيع الرقمي، وشهادة توثيق هذا التوقيع اليت تشهد مبقتضاه-
املفاتيح  أو  اخلاصة  ابملفاتيح  األمر  تعلق  سواء  ابلتشفري،  املتعلقة  املفاتيح  إصدار  تتوىل  كما  عنه،           صدر 
العامة، وابلتايل تضمن هذه اجلهات الصلة بني مفتاح خاص ومفتاح عام، كما تقوم بنقل املفتاح اخلاص وتوقيعه 

 ة موثوقة دون االحتفاظ بصورة عن التوقيع ومفتاحه اخلاص. اإللكرتوين بطريق
ألغي - وما  منها،  قائم  هو  ما  فيها  توضح  اإللكرتونية  ابلتوقيعات  خاصة  إلكرتونية  سجالت             مسك 

 أو أبطل، وما مت إيقافه وتعليق العمل به. 
بة جلملة من الشروط، منها ما ورد وحىت تؤدي جهات التوثيق املهام املبينة أعاله، فإنه جيب عليها االستجا

القانون اجلزائري رقم   املتعلقة ابلتوقيع والتصديق اإللكرتونيني، حيث جاء يف   04-15يف  العامة  احملدد للقواعد 
السلطة   33املادة   متنحه  ترخيص  إىل  اإللكرتوين  التصديق  خدمات  أتدية  نشاط  »خيضع  القانون:  هذا  من 

من القانون ذاته: »جيب على كل طالب  ترخيص لتأدية   34«، وجاء يف املادة  االقتصادية للتصديق اإللكرتوين
اآلتية:   الشروط  يستويف  أن  اإللكرتوين  التصديق  املعنوي -خدمة  للشخص  اجلزائري  للقانون  خاضعا  يكون              أن 

وخربة اثبتة يف ميدان أن يتمتع مبؤهالت  -أن يتمتع بقدر مالية كافية،  -أو اجلنسية اجلزائري للشخص الطبيعي،  
أن ال يكون قد سبق احلكم عليه -تكنولوجيات اإلعالم واالتصال للشخص الطبيعي أو املسري للشخص املعنوي،  

 يف جناية أو جنحة تتناىف مع نشاط أتدية خدمات التصديق اإللكرتوين«. 
 فمن خالل هذين النصني نالحظ أن املشرع اجلزائري قد اشرتط يف مقدم اخلدمات: 

احلصول على ترخيص من قبل السلطة االقتصادية للتصديق اإللكرتوين: وقد متت اإلشارة يف القانون ذاته -
(، كما 29إىل أن هذه السلطة تعني من قبل السلطة املكلفة بضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية )املادة 

املادة   مبوجب  مهامها  من30حددت  منها:  نذكر  مهام كثرية  وهي  التصديق ،  خدمات  ملؤديي  الرتاخيص  ح 
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التدابري الالزمة لضمان استمرارية اخلدمات يف حالة عجز مؤدي خدمات  السلطة، اختاذ  اإللكرتوين بعد موافقة 
 التصديق اإللكرتوين عن تقدمي خدماته. 

وعليه ميكن القول أن املشرع اجلزائري قد أحسن حني جعل جهات التصديق خاضعة لرقابة الدولة، ذلك أن 
 اليت  توافر الشروط من التحقق إىل ويؤدي  اجلهات، هذه عمل على واألمان  الثقة  من نوع  يضفي اشرتاط الرتخيص

االحتيال فيفخت إىل ابلتايل ويؤدي العمل هلذا مبمارستها جديرة التصديق جهة جتعل                     هذه  عمل يف فرص 
اجلهات، كما أنه أحسن أيضا عندما جعل من بني مهام السلطة االقتصادية للتصديق اإللكرتوين اختاذ التدابري  

الالزمة لضمان استمرارية اخلدمات يف حالة عجز مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين، ألنه هبذا يقلل من فرص 
مصاحل املتعاملني املتوقفة على إصدار شهادات من قبل جهات التصديق للتعطيل قليلة، وهذا له قدر كبري تعرض  

وعدم  ابلسرعة  أساسا  لتميزها  اإللكرتونية  التجارية  املعامالت  يف  خاصة  وبصفة  التجاري  اجملال  يف  األمهية  من 
 إمكانية جتاوز املواعيد احملددة آليا.

ي يف حالة الشخص املعنوي والتمتع ابجلنسية اجلزائرية يف حالة الشخص الطبيعي: اخلضوع للقانون اجلزائر -
بتأدية   أجنيب  لقانون  اخلاضعة  املعنوية  لألشخاص  وال  اجلزائريني،  لغري  يرخص  اجلزائري ال  املشرع  أن  معناه  وهذا 

 خدمات التصديق اإللكرتوين على الرتاب اجلزائري. 
مالية كافية: أي  - يتمتع بقدرة  يريد أتدية خدمات أن  الذي  املعنوي  أو  الطبيعي  املايل للشخص  املركز  أن 

املايل  اجلانب  اجلزائري أيخذ  املشرع  الذي جعل  األمر  اجلزائري، ولعل  التشريع  اعتبار يف  له  اإللكرتوين  التصديق 
ذه التقنيات يف بعني االعتبار هو أن خدمات التصديق اإللكرتوين تعتمد على تقنيات تكنولوجية دقيقة، كما أن ه

تطور مستمر ومتالحق وعلى جهة التصديق مواكبة هذه التطورات حىت تضمن أتدية خدماهتا بدرجة عالية من 
الكفاءة، وهذا األمر يعد مكلفا جدا خاصة وأننا نعترب من الدول املستوردة للتكنولوجيا وليس من الدول املنتجة 

 هلا. 
مسري  - أو  الطبيعي  الشخص  يتمتع  اإللكرتوين أن  التصديق  خدمة  أتدية  يريد  الذي  املعنوي  الشخص 

مبؤهالت وخربة اثبتة يف ميدان تكنولوجيات اإلعالم واالتصال: وهذا الشرط يعترب من الشروط املتعلقة ابلكفاءة 
لبا املهنية جلهات التصديق، حيث اشرتط املشرع اجلزائري خربة اثبتة يف هذا امليدان، مبعىن أنه على من يقدم ط

ملنحه ترخيصا لتأدية هذه اخلدمات أن يقدم ما يثبت اخلربة الالزمة اليت تؤهله لتأدية هذه املهمة خاصة وأهنا كما 
قدمنا تعتمد على تقنيات متطورة يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، مما يستلزم دراية وختصصا. وهو حمق 

ءة عالية يف أداء هذه املهام حىت حيوز على ثقة املتعاملني يف ابشرتاطه ملثل هذا الشرط ألنه عليه أن يضمن كفا
 اجملال التجاري ويشجعهم على خوض جمال التعامالت اإللكرتونية.

أن ال يكون مقدم طلب الرتخيص قد سبق احلكم عليه يف جناية أو جنحة تتناىف مع نشاط أتدية خدمات -
ة تزوير أو احتيال إلكرتوين مثال، وهذا الشرط هو مبثابة التصديق اإللكرتوين: أي أن ال يكون قد ارتكب جرمي

عليهم وضع  يستوجب  والذين  اجملال  للمتعاملني يف هذا  الشخصية  واملعلومات  البياانت  املشرع على  حرص من 
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 ثقتهم الكاملة يف جهة التصديق وتسليمها كل ما تتطلبه اخلدمة اليت تؤديها هلم من معلومات خاصة.  

الشروط فإنه يقع على عاتق جهات التصديق، االلتزام ابحملافظة على سرية املعلومات وأسرار زايدة على هذه  
 . (55) ، وأن أي إخالل أبحد االلتزامات الواقعة على عاتقها يعرضها للمسؤولية(54) احلياة اخلاصة للمتعاملني معها

 شهادات التصديق اإللكرتوين:  -ب
املصادقة   اجلهات شهادات  قبل  من  هلا  املرخص  التوثيق،  تصدرها جهات  اليت  الشهادات  هي  اإللكرتونية 

الشروط  ويستويف  أصدره،  من  إىل  ينسب  توقيع صحيح  هو  اإللكرتوين  التوقيع  أبن  لتشهد  الدولة،  يف  املسؤولة 
 .(56) والضوابط املطلوبة فيه ابعتباره دليل إثبات يعول عليه

املادة   اإللكرتونية لسنة  /ب من قا2وقد عرفتها  التوقيعات  النموذجي بشأن  أبهنا:   2001نون األونسرتال 
 . (57) »رسالة بياانت أو سجال آخر يؤكدان االرتباط بني املوقِّّع وبياانت إنشاء التوقيع«

فقد ميز بني نوعني املتعلق ابإلطار املشرتك للتوقيعات اإللكرتونية    CE/1999/93أما التوجيه األورويب رقم
مبعطيات   ترتبط  بسيطة  إلكرتونية  شهادة  اإللكرتوين:  التصديق  جهات  عن  الصادرة  اإللكرتونية  الشهادات  من 

، وشهادة إلكرتونية موصوفة هي (58) ومعلومات متعلقة ابلتحقق من توقيع شخص معني وتؤكد هوية هذا الشخص
لشهادة اليت تليب املتطلبات الواردة يف امللحق األول من هذا التوجيه واليت قدمت من قبل مقدم خدمات تصديق ا

الثاين امللحق  يف  الواردة  املتطلبات  التصديق (59) يليب  شهادة  عرف  الذي  أيضا  اجلزائري  املشرع  تبناه  ما  وهو   .
املادة   القانون    2/7اإللكرتوين مبوجب  بياانت »  أبهنا:   04-15من  الصلة بني  تثبت  وثيقة يف شكل إلكرتوين 

املادة   املوصوفة مبوجب  اإللكرتوين  التوثيق  اإللكرتوين واملوّقع«، مث أشار إىل شهادة  التوقيع  من   15التحقق من 
القانون ذاته، مما يعين أن املشرع اجلزائري مييز بني نوعني من شهادات التصديق اإللكرتوين كما هو الشأن ابلنسبة 

  للتوجيه األورويب.
نسبة  هو أتكيد  اإللكرتوين  التصديق  إصدار شهادات  من  اهلدف  أن  نستنتج  التعريفات  هذه  فمن خالل 
هذه  تؤكد  توقيع صحيح، كما  هذا  توقيعه  وأن  عنه،  إىل من صدر  اإللكرتوين  احملرر  مث  ومن  اإللكرتوين  التوقيع 

ية من أي تالعب أو تغيري، مبعىن أهنا تصبح بياانت موثقة الشهادات أن البياانت اليت وقعها املوقع صحيحة وخال
املقدمة  الشهادة  من  آمنة جتعل  معلوماتية  وأنظمة  تقنيات  منها عن طريق  التحقق  يتم  إنكارها، حيث  ال ميكن 

 .  (60) سبيال لتعزيز الثقة لدى املتعاملني
تتض أن  جيب  إصدارها،  من  اهلدف  اإللكرتوين  التصديق  شهادات  حتقق  حددها وحىت  معينة  بياانت  من 

 اليت جاء فيها:  04-15من القانون    15/3املشرع اجلزائري مبوجب املادة 
أ  املوصوفة( على اخلصوص:  اإللكرتوين  التصديق  تتضمن )شهادة  أن  أنه مت منح -»جيب  إشارة تدل على 

ث املوثوق أو مؤدي حتديد هوية الطرف الثال-هذه الشهادة على أساس أهنا شهادة تصديق إلكرتوين موصوفة؛ ب
البلد الذي يقيم فيه؛ جـ  التوثيق اإللكرتوين وكذا  له املصدر لشهادة  املرخص  التصديق اإللكرتوين  اسم -خدمات 

إمكانية إدراج صفة خاصة للموّقع عند االقتضاء، وذلك -املوقِّّع أو االسم املستعار الذي يسمح بتحديد هويته؛ د
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اس من  الغرض  التصديقحسب  شهادة  التوقيع-هاإللكرتوين؛   تعمال  من  ابلتحقق  تتعلق                       بياانت 
و اإللكرتوين؛  التوقيع  إنشاء  لبياانت  موافقة  وتكون  شهادة -اإللكرتوين،  مدة صالحية  وهناية  بداية  إىل  اإلشارة 

التوقيع اإللكرتوين املوصوف ملؤدي خدمات -رمز تعريف شهادة التصديق اإللكرتوين؛ ط-التصديق اإللكرتوين؛ ز 
حدود  استعمال شهادة -شهادة التوثيق اإللكرتوين؛ دالتصديق اإللكرتوين أو الطرف الثالث املوثوق الذي مينح  

ي  االقتضاء؛  عند  اإللكرتوين  التصديق -التوثيق  شهادة  أجلها  من  تستعمل  قد  اليت  املعامالت  قيمة  حدود 
ك االقتضاء؛  عند  عند -اإللكرتوين،  آخر،  معنوي  أو  طبيعي  شخص  متثيل  تثبت  اليت  الوثيقة  إىل  اإلشارة 

 االقتضاء«. 
البياان اجلزائريفهذه  القانون  أمام  هبا  املعتد  اإللكرتوين  التصديق  شهادة  يف  ضرورية  تعد  أن (61)ت  ، كما 

الطرف الثالث املوثوق أو مقدم خدمات التصديق اإللكرتوين يكون مسؤوال عن األضرار اليت قد تنتج عن عدم 
. ونظرا لعدم صدور مراسيم (62) صحة هذه البياانت أو اإلخالل هبا، أو عدم إلغاء الشهادة وقت وجوب اإللغاء

تنفيذية توضح الشكل النهائي لشهادة التصديق، إضافة لعدم انطالق العمل هبذه الشهادة بشكل فعلي يف اجلزائر  
اإللكرتونية للجمهورية  للمصادقة  الوطنية  الوكالة  التصديق الصادرة عن  الباحثة إبيراد منوذج لشهادة  اكتفت  فقد 

 التونسية.  
وقد أعطى املشرع اجلزائري للطرف الثالث املوثوق أو مقدم خدمات التصديق اإللكرتوين احلق يف وضع بعض 

يف   يشري  مينحها كأن  اليت  اإللكرتوين  التصديق  شهادات  استعمال  على  احلدود القيود  إىل  يقدمها  اليت  الشهادة 
ال  املعامالت  لقيمة  األقصى  احلد  أو إىل  استعماهلا،  الشهادة، وهذا كله املفروضة على  فيها هذه  تستعمل  يت ميكن أن 

الغري  لدى  مفهومة  القيود  هذه  تكون  أن  ابإلطار (63) بشرط  املتعلق  األورويب  التوجيه  أوردها  اليت  القيود  ذات  وهي   ،
  .(64) 4-3/ 6التشريعي للتواقيع اإللكرتونية يف املادة 

 خامتة. 
 هذه الورقة البحثية إىل: من خالل  ختلص  

متاشيا مع متطلبات التجارة اإللكرتونية اليت متتاز ابلالورقية، أي أهنا تعتمد على احملررات اإللكرتونية بدل -
جديد من التوقيع وهو التوقيع اإللكرتوين الواثئق الورقية املعتمدة يف التجارة التقليدية، دعت الضرورة إىل اعتماد نوع  

يد واسع على مستوى العامل، حيث أصدرت هيئة األمم املتحدة ممثلة يف جلنتها اخلاصة ابلقانون التجاري الذي حظي بتأي
الدول إبصدار قوانني وطنية تنظم األونيسرتال الدويل "  " قانوان منوذجيا للتوقيعات اإللكرتونية، وحذت حذوها كثري من 

شرع اجلزائري الذي أصدر قانون التوقيع والتصديق اإللكرتونيني وتعرتف ابلتوقيع اإللكرتوين، كما هو احلال ابلنسبة للم 
 الذي وإن جاء متأخرا إال أنه يعترب التفاتة حسنة من املشرع اجلزائري للتطورات التقنية يف هذا اجملال. 

عملت جل الدول على زايدة الثقة يف التوقيع اإللكرتوين من خالل أتمينه إىل أقصى درجة ممكنة اعتمادا -
تقنيات التشفري من جهة، إضافة إىل اعتماد جهات تصديق حمايدة متنح شهادات مصادقة تعطي مصداقية   على
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أكثر للتوقيع اإللكرتوين وتسهل اعتماده، ومن مث تزيد ثقة املتعاملني يف الواثئق اإللكرتونية اليت حتل تدرجيا حمل 
 الواثئق الورقية التقليدية.

 اهلوامش.
لبنــان، بــريوت، الــدار اجلامعيــة للطباعــة والنشــر، أنــور ســلطان: قواعــد اإلثبــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة، دراســة يف القــانون املصــري واللبنــاين، د.ط، –(1)

 .05م، ص1984

)2(–Paule Robert : Le Nouveau petit Robert de la langue Française, texte remonté et amplifié 
sous la direction de : Josette Reuy-Delove et Alain Rey, Paris, édition Sejer, 2008, Maury 
p2371 

 .39انظر: جنوى أبو هيبة: التوقيع اإللكرتوين: تعريفه، مدى حجيته يف اإلثبات، القاهرة، دار النهضة العربية، د.ت، ص–(3)

 .225، القاهرة، دار النهضة العربية، د.ت، ص3حممد املرسي زهرة: احلماية املدنية للتجارة اإللكرتونية، ط–(4)

 لكرتونية.قانون األونيسرتال النموذجي للتجارة اإل–(5)

ار اجلامعـــة انظـــر: إميـــان مـــأمون أمحـــد ســـليمان: إبـــرام العقـــد اإللكـــرتوين وإثباتـــه: اجلوانـــب القانونيـــة لعقـــد التجـــارة اإللكرتونيـــة، د.ط، اإلســـكندرية، د–(6)
 .249، ص2008اجلديدة، 

)7(–directive 1999/93/CE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 1999 sur un 

cadre communautaire pour les signatures électroniques, JOCE, 19 janvier 2000.  
)8(–La signature électronique est définie comme une »donnée sous forme électronique, qui jointe 
ou liée logiquement à d’autres données électronique et qui sert de méthode d’identification«, 
JOCE, 19 janvier 2000, L. 13, p12.  

والـذي أقرتـه اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف دورهتـا  2001كـانون األول/ ديسـمرب   12القانون النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونية الصـادر يف –(9)
 .56/80األعمال، القرار رقم من جدول  161مبوجب البند  2002جانفي  24املنعقدة بتاريخ  56

 .03، ص56/80قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم –(10)

)11(–Article 1316-4/1 du code civil: »La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique 
identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des partie aux obligations qui 

découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à 
l’acte«. J.O du 14 mars 2000, P3968. 

، 2002، 72واالقتصـــادية، ع انظــر: علـــي ســـيد قاســم: بعـــض اجلوانـــب القانونيـــة للتوقيــع اإللكـــرتوين، جملـــة القـــانون واالقتصــاد للبحـــوث القانونيـــة–(12)
 .40ص

)13(– L’article 1316-4 alinéa 2e, réservé à la signature électronique, énonce que : »lorsqu’elle est 
électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien 
avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve 
contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité 
de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat«. 

 .24، مرجع سابق، ص42، السنة44ج.ر، ع–(14)

، الصــادرة يــوم الــثالاثء 52، الســنة 06ج ر، عم 2015ه املوافــق أول فربايــر ســنة 1436ربيــع الثــاين عــام  11مــؤرخ يف  04-15القــانون رقــم –(15)
 .16-6م، ص2015فرباير سنة  10ه املوافق 1436ربيع الثاين عام  20

 .07املرجع نفسه، ص–(16)

 .253مأمون حممد سليمان: إبرام العقد اإللكرتوين وإثباته، مرجع سابق، صانظر: إميان –(17)

 (.Number Identification Personal( وهو اختصارا لـ) P.I.Nويقابلها يف اإلجنليزية مصطلح الـ)–(18)
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(، وأمريكــــان إكســــربس Mastercard(، وماســــرت كــــارد )visaومــــن البطاقــــات املعمــــول هبــــا حاليــــا علــــى املســــتوى العــــاملي نــــذكر: بطاقــــة فيــــزا )–(19)
(American Express.) 

حلديثـة "الرتاسـل انظر: إبراهيم الدسوقي أبو الليل: اجلوانب القانونية للتعامالت اإللكرتونية: دراسة للجوانب القانونية للتعامل عرب أجهزة االتصال ا–(20)
 .158، ص2003العلمي، ، الكويت، جامعة الكويت، جملس النشر 1اإللكرتوين"، ط

ــع ســـابق، ص–(21) ــه، مرجـ ــرام العقـــد اإللكـــرتوين وإثباتـ ــليمان: إبـ ــأمون أمحـــد سـ ــان مـ ــنباطي: اإلثبـــات يف العقـــود 256انظـــر: إميـ ــد العـــاطي السـ ــا عبـ ، عطـ
 . 1/471اإللكرتونية دراسة فقهية، مقال مقدم ملؤمتر "األعمال املصرفية اإللكرتونية بني الشريعة والقانون، مرجع سابق، 

 .259-258انظر: إبراهيم الدسوقي أبو الليل: اجلوانب القانونية للتعامالت اإللكرتونية، مرجع سابق، ص–(22)

 .259انظر: إميان مأمون أمحد سليمان: إبرام العقد اإللكرتوين وإثباته، مرجع سابق، ص–(23)

ــاص مبوجـــب نـــص املـــادة –(24) ــرف املشـــرع اجلزائـــري املفتـــاح اخلـ ــن القـــانون  2/8عـ ــد العامـــة املتعلقـــة ابلتوقيـــع والتصـــديق  04-15رقـــم مـ احملـــدد للقواعـ
وين، ويـرتبط اإللكرتونيني اليت جاء فيه:»مفتاح التشفري اخلاص: هو عن سلسلة من األعداد حيوزها حصراي املوقع فقط، وتستخدم إلنشـاء التوقيـع اإللكـرت 

 .07بق، ص، مرجع سا52، السنة06هذا املفتاح مبفتاح تشفري عمومي«. ج.ر، ع

د تكـون أما املفتاح العام أو العمومي فقد عرفه املشرع اجلزائري املفاتح نصـه علـى أن: »مفتـاح التشـفري العمـومي: هـو عبـارة عـن سلسـلة مـن األعـدا–(25)
، 52، الســنة06ع موضــوعة يف متنــاول اجلمهــور هبــدف متكيــنهم مــن التحقــق مــن اإلمضــاء اإللكــرتوين، وتــدرج يف شــهادة التصــديق اإللكــرتوين«. ج.ر،

 . 07مرجع سابق، ص

 .236انظر: حممد املرسي زهرة: احلماية املدنية للتجارة اإللكرتونية، مرجع سابق، ص–(26) 

 م، 2012األحكام القانونية للتجارة اإللكرتونية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية احلقوق، قسم القانون التجاري،    :صفوان محزة إبراهيم عيسى–(27)
 .178ص

 .170-169إميان مأمون أمحد سليمان: إبرام العقد اإللكرتوين وإثباته، مرجع سابق، ص–(28)

 اليت نصت على:  CE/ 1999/93من التوجيه األورويب  2/2هذه الشروط تضمنتها: املادة –(29)
»2-»signature électronique avancée« une signature électronique qui satisfait aux exigences 

suivantes: a( être liée uniquement au signataire; b( permettre d'identifier le signataire; c( être 
créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif  et d( être liée aux 
données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données 
soit  détectable;« J.O des communautés européennes, 19.1.2000, L13, p14. 

مـن القـانون املـين واملرتبطـة ابلتوقيـع اإللكـرتوين حيـث  4-1316اخلاص بتطبيـق املـادة  2001مارس  30لـ 272-2001من املرسوم رقم    1/2واملادة  
 فيها: جاء 

»"signature électronique sécurisée": une signature électronique qui satisfait, en outre, aux 
exigences suivante : -être propre au signataire ; -être créée par des moyens que le signataire puisse 
garder sous son contrôle exclusif ; -garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute 
modification ultérieure du l’acte soit détectable «. J.O de la République Française, 31 mars 2001, 
p5070. 

»التوقيـع  إللكرتونيـني حيـث نصـت علـى:احملدد للقواعـد العامـة املنظمـة للتوقيـع والتصـديق ا 04-15من القانون اجلزائري رقم  07وتضمنتها أيضا املادة  
أن يــرتبط -2أن ينشـأ علــى أسـاس شــهادة تصـديق إلكــرتوين موصـوفة، -1اإللكـرتوين املوصـوف هــو التوقيـع اإللكــرتوين الـذي تتــوفر فيـه املتطلبــات اآلتيـة: 

أن يكـون منشـأ -5اصـة إبنشـاء التوقيـع اإللكـرتوين، أن يكـون مصـّمما بواسـطة آليـة مؤمنـة خ-4أن ميّكن من حتديـد هويـة املوقـّع، -3ابملوّقع دون سواه، 
أن يكــون مرتبطــا ابلبيــاانت اخلاصــة بــه، حبيــث ميكــن الكشــف عــن التغيــريات الالحقــة هبــذه -6بواســطة وســائل تكــون حتــت الــتحكم احلصــري للموقــّع، 

 .08، مرجع سابق، ص52، السنة06البياانت«. ج ر، ع

)30(- J.O des communautés européennes, 19.1.2000, L13, p20. 
 .08، مرجع سابق، ص52، السنة 06ج ر، ع–(31)
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 .119، ص2010، 2، ع5انظر: علي أبو مارية: التوقيع اإللكرتوين ومدى قوته يف اإلثبات دراسة مقارنة، جملة جامعة اخلليل للبحوث، مج–(32)

املــذكور ســابقا حيــث تنصــان علــى التــوايل علــى أنــه: »يعتــرب التوقيــع  04-15مــن القــانون اجلزائــري رقــم  9و-8املــادتني وهــو مــا يســتفاد مــن نــص –(33)
أعـاله، ال ميكـن جتريـد  8اإللكرتوين املوصـوف وحـده ممـاثال للتوقيـع املكتـوب، سـواء كـان لشـخص طبيعـي أو معنـوي«، »بغـض النظـر عـن أحكـام  املـادة 

أنـه ال يعتمـد علـى شـهادة تصـديق إلكـرتوين -2شـكله اإللكـرتوين، أو، -1فعاليتـه القانونيـة أو رفضـه كـدليل أمـام القضـاء بسـبب: التوقيع اإللكـرتوين مـن 
، ويقابلهـا نـص املـادة 08(، مرجـع سـابق، ص52، س06أنه مل يتم إنشاؤه بواسطة آليـة مؤمنـة إلنشـاء التوقيـع اإللكـرتوين«. )ج.ر، ع-3موصوفة، أو،  

مـــن القـــانون النمـــوذجي بشـــأن التوقيعـــات اإللكرتونيـــة الصـــادر عـــن جلنـــة  3و 6/3، ونـــص املـــادة CE/1999/93جيـــه األورويب رقـــم مـــن التو  2و5/1
 .2001القانون التجاري هليئة األمم املتحدة 

 .160-159م، ص2005انظر: حممد لورانس عبيدات: إثبات احملرر اإللكرتوين، د.ط، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، –(34)

القانونيـة يف  انظر: ابسيل يوسف: االعرتاف القانوين ابملستندات والتواقيع اإللكرتونية يف التشريعات املقارنة، جملة دراسات قانونية، قسم الدراسـات–(35)
 .21م(، ص2001-ه1422، )03، س02بيت احلكمة، بغداد، ع

 .23-22كرتونية، مرجع سابق، صابسيل يوسف: االعرتاف القانوين املستندات والتواقيع اإلل–(36)

 .243إلياس انصيف: العقود الدولية: العقد اإللكرتوين يف القانون املقارن، مرجع سابق، ص–(37)

)38(–»On entend par prestation de cryptographie toute les prestations visant à transformer à l’aide 
de conventions secrets des informations ou signaux clairs en informations ou signaux 

inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l’opération inverse, grâce à des moyens materiels, ou 
logiciels conçus à cet effet«. 

 ابملبادالت والتجارة االلكرتونية، مرجع سابق.يتعلق   2000أوت  9مؤرخ يف  2000لسنة  83قانون عدد –(39)

 .31ـ ص 2005، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي،  1عبد الفتاح بيومي حجازي: التوقيع اإللكرتوين يف النظم القانونية املقارنة، ط -(40)

 .80رأفت رضوان: عامل التجارة اإللكرتونية، مرجع سابق، ص–(41)

انـب القانونيـة للتوقيـع اإللكـرتوين، جملـة القـانون واالقتصـاد للبحـوث القانونيـة واالقتصـادية، كليـة احلقـوق، جامعـة انظر: علي سيد قاسـم: بعـض اجلو –(42)
 .13، ص2002، 72القاهرة، ع

اإللكرتونيــة، مرجــع ، رأفــت رضــوان: عــامل التجــارة 164-163انظــر: حممــد فــواز املطالقــة: الــوجيز يف عقــود التجــارة اإللكرتونيــة، مرجــع ســابق، ص–(43)
، علــي ســيد قاســم: 25، مرجــع ســابق، صالتشــريعات املقارنــة ، ابســيل يوســف: االعــرتاف القــانوين ابملســتندات  والتواقيــع اإللكرتونيــة يف85ســابق، ص

 .13بعض اجلوانب القانونية  للتوقيع اإللكرتوين، مرجع سابق، ص

 .165لكرتونية، مرجع سابق، صانظر: فواز املطالقة: الوجيز يف عقود التجارة اإل–(44)

)45(–Kolb Romain : Signature électronique, GALLIS Ingenierie, 31/10/2008, p4-5, Etude 

publié sur le site : http://www.calais-conseil.com 03/04/2015 à 11h 38m. 
 .25االعرتاف القانوين ابملستندات والتواقيع اإللكرتونية يف التشريعات املقارنة، مرجع سابق، صابسيل يوسف: –(46)

 .289، ص2006، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي،1حممد حسني منصور: اإلثبات التقليدي واإللكرتوين، ط–(47)

 .26ونية يف التشريعات املقارنة، مرجع سابق، صانظر: ابسيل يوسف: االعرتاف القانوين ابملستندات والتوقيعات اإللكرت –(48)

دار اجلامعـة اجلديــدة  ، اإلسـكندرية، 1انظـر: سـعيد السـيد قنـديل: التوقيـع اإللكــرتوين ماهيتـه، صـوره، حجيتـه يف اإلثبـات بــني التـدويل واالقتبـاس، ط–(49)
 .309ته، مرجع سابق، ص ، إميان مأمون أمحد سليمان: إبرام العقد اإللكرتوين وإثبا 76-75م، ص 2004للنشر،  

)50(–»prestataire de service de certification:  toute entité ou personne physique ou morale qui 
délivre des certificats ou fournit d'autres services liés aux signatures électroniques;«. J.O des 

communautés européennes, 19.1.2000, L13, p14. 
، 2002، منشـورات األمـم املتحـدة، نيويــورك 2001األمـم املتحـدة: قـانون األونسـرتال النمـوذجي بشـأن التوقيعـات اإللكرتونيـة مـع دليـل االشـرتاع –(51)

 .02، صA.02.V8رقم املبيع 

 .07، مرجع سابق، ص52، السنة06ج.ر، ع–(52)
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، عبـد الفتـاح بيـومي حجـازي: التوقيـع 182-177انظر: إبراهيم الدسوقي أبو الليـل: اجلوانـب القانونيـة للتعـامالت اإللكرتونيـة، مرجـع سـابق، ص–(53)

 .314، إميان مأمون أمحد سليمان: إبرام العقد اإللكرتوين وإثباته، مرجع سابق، ص134اإللكرتوين يف النظم القانونية املقارنة، مرجع سابق، ص

مـن القــانون املـذكور أعـاله علــى أنـه: »جيـب علـى مــؤدي خـدمات التصـديق اإللكــرتوين احلفـاظ علـى ســرية  42فقـد نـص املشـرع اجلزائــري يف املـادة –(54)
 البياانت واملعلومات املتعلقة بشهادات التصديق اإللكرتوين املمنوحة«.

 .13، مرجع سابق، ص52، السنة 06تراجع: ج.ر، عمن القانون السابق  54و 53وهو ما تضمنته املادتني –(55)

 .183إبراهيم الدسوقي أبو الليل: اجلوانب القانونية للتعامالت اإللكرتونية، مرجع سابق، ص–(56)

 .02األمم املتحدة: قانون األونسرتال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونية مع دليل االشرتاع، مرجع سابق، ص–(57)

)58(–L’article 1/9 : »certificat :  une attestation électronique qui lie des données afférentes à la 
vérification de signature à une personne et confirme l'identité de cette personne;« 

)59(–L’article 1/10: »certificat qualifié, un certificat qui satisfait aux exigences visées à l'annexe I et 
qui est fourni par un prestataire de service de certification satisfaisant aux exigences visées à 
l'annexe II; « 

 .183انظر: إبراهيم الدسوقي أبو الليل: اجلوانب القانونية للتعامالت اإللكرتوين، مرجع سابق، ص–(60)

 البيــاانت الــيت نــص املشــرع اجلزائــري علــى وجــوب توافرهــا يف شــهادة التصــديق اإللكــرتوين املوصــوفة ال ختتلــف كثــريا عــن البيــاانت الــيت تطلبهــاوهــذه –(61)
وذجي للتوقيعــات النمــ التوجيــه األورويب املتعلــق ابإلطــار التشــريعي للتواقيــع اإللكرتونيــة يف ملحقــه األول، والــيت ذكرهــا الــدليل التشــريعي لقــانون األونيســرتال

 من قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية اإلمارايت. 24/3من قانون التوقيع اإللكرتوين املصري، واملادة  20اإللكرتونية، واليت بينتها املادة 

 .13، مرجع سابق،ص52، السنة06، ج.ر، ع04-15من القانون رقم  54-53انظر: املادة –(62)

 .14-13، مرجع سابق، ص52، السنة06، ج.ر، ع04-15من القانون رقم  56-55انظر: نصي املادتني –(63)

)64(– J.O des communautés européennes, 19.1.2000, L13, p16. 
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 ط.د/ اومدور نجاة                 حجية الدليل االلكتروني وفقا لنظام اإلثبات الجزائي الحر -د/ فرشة كمال

 

 
 اجلزائي احلر اإلثباتحجية الدليل االلكرتوين وفقا لنظام 

 
 د. فرشة كمال/ ط.د اومدور جناة            

 ، برج بوعريريجاإلبراهيميجامعة حممد البشري       
 

 ملخص: 
 أي إىلحريربربة لراربربراا ل ال  ربربو   الربربي ينربربوه في ربربا اإلثبربربا أاممربربة اجلزائربربي ا ربربر مربرب  بربرب   اإلثبربربا يعتربربن امربربا  
م  خربلل سرب هته الواسربعة ل  رب  اجيايب  ل تدليل ع ى صحة ما يدعواه، ول قاضي دور اإلثبا وسي ة م  وسائل 

 ا قيقة. إىلالوصول األدلة و البحث عن ا دوه أتثري م  اخلصو ، هبدا 
ذلرب  أتسياربا ع ربى اجلنربائي، و  اإلثبربا ويعد الدليل االلنرتوين م  ب  الوسائل ا ديثة الربي يعتربد هبربا ل  ربال 

متحصربربل ع ي ربربا بهربربر   األدلربربةأه تنربربوه  بشربربرط، اإلثبربربا ا ربربر ل ااربربواد اجلزائيربربة، ياربربتند لنافربربة وسربربائل  اإلثبربربا أه 
أمربربا  القاضربربي اجلنربائي حيربربث يبربربل رربرارد ع ربربى مربربا رربربد  مشربروعة، و يشربربرتط لقبوشربربا شربرط اليقربرب  و اانارشربربة ا  ربورية 

مامربه مرب  أدلربة ل معربربرا اارافعربا ، و هربو مربربا أخرب  بربه ااشربرت اجلزائربربري شعتبربارد مرب  التشربربريعا  الربي أخرب    بربربدأ أ
 اجلزائي ا ر. اإلثبا 

 .ا ر اجلزائي اإلثبا الدليل االلنرتوين، اجلرائم ااع وماتية، الكلمات املفتاحية:
Résumé : 

Le système de preuve pénale libre est l’une des procédures dans 

laquelle les parties en procès ont pleinement la liberté de recourir à tous 

les moyens pour avancer des preuves ; le juge à travers son intime 

conviction et son rôle positif pour atteindre la vérité. 

Pour atteindre la vérité, les preuves électroniques doivent être 

obtenues par des moyens légaux. Le législateur algérien a adopté ce 

système de preuve électronique et ainsi ; le juge, en son âme et 

conscience, ne peut fonder sa décision que sur des preuves 

convaincantes qui lui sont apportées au cours des débats contradictoires 

défendus devant luiau cours du procès. 

Mots clés :Preuve électronique, cybercriminalité, preuve pénale libre. 
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 .مقدمة
عرفربة الربدالئل وذلرب  هبربدا ماجلنربائي  اإلثبا لعناصر  مي ل تقدمي النثري م  ااعهيا  لقد ساهم التقد  الع

الوارعيربربربة حربربربول اجلربربربرائم ااع وماتيربربربة، الربربربي  تربربربا  ا قيقربربربة  إظ ربربربارو القربربربرائ  الدالربربربة ع ربربربى ارتنربربربامي اجلر ربربربة، حربربرب   نربربرب  
 .إلي ابصعوش  ضبه ا و التوصل 

وذلربرب  ألتيتربربه و هدفربربه  ،اجلزائيربربة اإلجربربرا ا مربربواد ل ااتناولربربة اجلزائربربي مربرب  أهربربم ااواضربربي   اإلثبربربا ويعربربد امربربا  
 إدااة إىلجب ا ل أتسيس حنمه و يتوصل  و  اجلزائي القاضي إلي ااثبا  ا قيقة الي ياتند  إىلااتمثل ل الته   

اات م أو برا ته، و كما هو مع و  فاه الش  يفار لصاحل اات م، أتسياربا ع ربى مبربدأ ررينربة الربنا ة شعتبربارد مرب  أهربم 
 له ل مراحل سري الدعوى. اإلجرائيةنرسة لصاحل اات م، و هو أسا  ال ماتا  اابادئ اا
اجلزئربربي، ل حربرب  ابقربربب تشربربريعا  أخربربرى القواعربربد  اإلثبربربا اممربربب بعربربت التشربربريعا  ح يربربة الربربدليل ل لقربربد 

 العامة لإلثبا  اجلزائي ع ى أدلة ا اسب اآليل.
ينوه في ا ل قاضي اجلزائي م  بين ا التشري  اجلزائري، و ا ر،  اإلثبا التشريعا  الي ترتنز ع ى اما  ولعل 

 ل الدعوى. أمامه دور اجيايب ل تقدير الدليل و صدور ا نم وفقا لقناعته بنا  ع ى األدلة ااهروحة ل منارشة
ولعربربل اشربربدا الرئياربربي مربرب  هربرب ا ااوضربربوت هربربو اااربرباتة ل النقاشربربا  الربربي تربربدور ل الورربربب الربربراه  حربربول أدلربربة 

اجلزائربربي، ومربرب  اخربربتلا  اإلثبربربا اجلنائيربربة اااربربتحدثة، مربرب  خربربلل التهربربر  ل ربربدليل االلنربربرتوين و ح يتربربه ل  اإلثبربربا 
اجلزائي، برب  امربا  ريربد و امربا  حربر و امربا  اربت ن، ارأتينربا الرتكيربز ع ربى امربا  اإلثبربا  ا ربر، و منربه  اإلثبا  أاممة
  جلزائي احلر؟ا اإلثباتحجية الدليل االلكرتوين يف مدى حول  اإلشناليةاهرح 

ااهروحربربة اعتمربربدتا ع ربربى خهربربة ثنائيربربة، مربرب  خربربلل حمربربوري أل وضربربحنا ل ا ربربور األولأل  اإلشربربناليةلإلجابربربة ع ربربى 
 .مف و  الدليل الررمي، م  خلل التعرا لتعريفة و خصائصه، و أشناله، و ار  استخلصه

شربروط ربربربول  إىلاجلزائربربي، مرب  خربلل التعربربرا  اإلثبربا و تناولنربا ل ا ربور الثربرباينأل ح يربة الربدليل االلنربربرتوين ل 
 .ا رية ل تقدير األدلة االلنرتواية كوسي ة اثبا ، و اإلثبا الدليل االلنرتوين ل 

 .احملور األول: مفهوم الدليل االلكرتوين
            أج ربربزةالربربدليل ااشربربت  مربرب  أو بواسربربهة الربربنمم النا يربربة ااع وماتيربربة ا اسربربوبية، و أباربربهأل الربربدليل االلنربربرتوين  رايعربرب

رااوايربربربة و فنيربربربة لتقربربربد  ا أمربربربا   إجربربربرا ا و معربربربدا  و أدوا  ا اسربربربب اآليل، أو شربربرببنا  االتصربربرباال  مربربرب  خربربربلل 
الق ا  بعد حت ي  ا ع ميا أو تفاريها ل شنل اصوص منتوبة أو رسوما  أو صور و أشنال و أصوا  إلثبا  

 1في ا. اإلدااةوروت اجلر ة و لتقرير النا ة أو 
 أشكال الدليل االلكرتوين:-1

 أل إىلل دليل االلنرتوين عدة أشنال تنقام 
 .النرتواية خاصة ش اسب اآليل و شبناته أدلة_
 .النرتواية خاصة شلشبنة العااية اع وما  االارتاب أدلة_
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 .النرتواية خاصة بنوتوكوال  تبادل ااع وما  ب  أج زة الشبنة العااية لإلارتاب أدلة_
 .2خاصة شلشبنة العااية ل مع وما  أدلة_

 ألإىلويقام ك ل  
_س ل  حمفوظة ل ا اسب اآليل و هربي الوئئرب  اانتوبربة و ا فوظربة ومثربال ع ربى ذلرب أل النيربد االلنربرتوين 

 وم فا  و برامج معاجلة الن ما  و رسائل غرا ا ادثة ع ى االارتاب
يل وتعتربربن ارجربربا  بربربرامج ا اسربربومي و شلتربربايل   ي ماربرب ا بواسربربهة ا اسربربب اآل إاشربربااها_الاربرب ل  الربربي   

 .ATMالاحب اآليل  أج زة، مثلأل س ل  اشاتف و فواتري اإلاااه

بواسهة ا اسب اآليل مثل أورا  العمل ااالية  إاشااد_الا ل  الي حفظ جز  من ا شإلدخال، و جز    
ومرب     ربب معاجلت ربا مرب  خربلل  EXCELالعمربل مثربل  بربرامج أورا  إىلالي حتتوي ع ى مدخل    ت قيم ا 

 3النتامج إبجرا  العم يا  ا اابية ع ي ا.
االلنرتوايربربة تتعربربدد وسربربائل ا صربربول ع ي ربربا، و تعربربد وسربربائن اربربزي  ااع ومربربا  ااصربربدر  األدلربربةومربرب  تعربربدد تقاربربيم 

األهربربربم ل ربربربدليل االلنربربربرتوين، و أت ربربرباأل األرربربربراص الصربربرب بة، األرربربربراص ااراربربربة، شربربربرائف  الربربرب اكرة ا ديثربربربة  ذاكربربربرة الفربربربل  
USB األرراص ال وئية ،)CDs  خا ه ااع وما ،ageStor ،4الناخ االحتيااي. أشراة 

 خصائص الدليل االلكرتوين: -2
 مبناد ع ميأل -

شسربربتخدا  أسربرباليب ع ميربربة، و تفيربربد هربرب د اخلاصربربية  إالحيربث ال  نربرب  ا صربربول ع يربربه أو االاربربلت ع ربربى فحربربواد 
سربرب ها  التحربربري و التحقيربرب  أو ا اكمربربة، شلتعامربربل مربرب  هربرب ا الربربدليل إلثبربربا   أوعنربربد ريربربا  ضربربباط الشربربراة الق ربربائية 

، حيث جيب أه تبىن عم ية البحربث ع ربى أسربس ع ميربة، ف رب ا الربدليل ا رب  لقاعربدة ا قيقة   الوارعة أبشخاص ا(
لزو  جتاوبه م  القيقة كام ة وفقا لقاعدة ل الق ا  و هي أه   الق ا  ماعاد العدالة، أما الع م فماعاد ا قيقة( 

ب ربرورة  أع ربائهع ربى عربات  رغم االاتقادا  ااوجربه شرب د القاعربدة مرب  حيربث االلتربزا  الرب ي ي قيربه القربااوه و الق ربا  
توفر ااعرفة الع مية، ح  يتاىن التمييز ب  ما هو رااوين و ما هو ع مي، كما تفيد ه د اخلاصية ل ماألة حفربظ 

 5ا   ألسس ع مية. أهالدليل ال ي البد 
 أساسه تقلأل -

االلنرتوين، و العربا   ينوه التعامل م  الدليل االلنرتوين م  ربل تقني  متخصص  ل الدليل أهحيث جيب 
تعام  ربا مرب  القهرب   إمناايربةهو اب ربا  ررميربة تشربنل ريمت ربا ل  إمنااالفرتاضي كنل، ف  ا الدليل ليس عادي، و 

الص بة الي تشنل ا اسب اآليل ع ى أيربة شرباك ة ينربوه ع ي ربا، و مرب    البربد مرب  تهربوير متخصصرب  ل البحربث 
التفتربي  كقربادة تقنيربة  إاربارالربدليل فمربثل  نرب  حتقيرب  اسربتفادة ل البحربث ل هرب ا  أدوا اجلنائي مرب  حيربث تهربوير 

مربرب  حيربربث تهربربوير البحربربث ل  الربربه، و ييربربث يربربتم اصربربيت أفربربراد وبعربرب  جل ربربا  االسربربتدالل و التحقيربرب  يربربتم تهربربوير 
 6ردراهتم شستمرار ل تعامل م  ه د التقنية. 
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 الدليل االلنرتوين دليل متنوت و متهورأل -
و أاوات، فيمن  أه تنوه بياتا  غربري مقربرو ة مرب  خربلل ضرببن مصربدر الربدليل كمربا حيث ي م عدة أشنال 

ااراربربربة مربرب  خربربلل الشربرببنا  و اخلربربواد  و اا قمربربا ، و رربربد ينربربوه ل صربربورة بيربرباتا  مقربربرو ة   أاممربربةهربربو الشربربأه ل 
النربرتوين، و وتنربوت  كالوئئ  االلنرتواية و التوري  االلنرتوين أو تا يل  مرئية و مسعية أو مرفقا  ازاة ل بريد

، و لعربل تهربور هرب ا الربدليل شسربتمرار هربو خاصربية األدلربةياد ف وة متاربعة ل  ربال  أهالبياتا  الررمية م  اامن  
 7ت قائية امرا لهبيعته و امرا ل بيئة الي ينشأ في ا.

 الدليل االلنرتوين يصعب التخ ت منهأل -
شستعمال برامج و تهبيقا  خاصة، و هو ما يفار اتاا  الف ربا   إ الت احيث  ن  اسرتجات البياتا  بعد 

 إظ ارد إعادةأمر إب الة ذل  الدليل فم  اامن   إصدارح  ل حالة حماولة  إذالررمي شلقدرا  التخزينية العالية، 
          مربربرب  خربربربربلل ذاكربربربربرة اآللربربربربة الربربربي حتتربربربربوي ع ربربربربى الربربربربدليل، وكربربرب ل  فمحاولربربربربة اجلربربربرباين حمربربربربو الربربربدليل الررمربربربربي ياربربربرب ل ع يربربربربه 
كدليل، حيث أه ريامه ب ل  يا ل ل ذاكرة اآللة و هو ما  ن  استخراجه و استخدامه كربدليل ضربدد، و نرب  

 8  العبث و التحريف.  إذايقا  ل تعرا ع ى ما لبعت النامج والتهب إخ اعهالهبيعة الفنية ل دليل الررمي م  
 طرق استخالص الدليل االلكرتوين: -3

ماربربتحدثة تتناسربربب مربرب  ابيعربربة الربربدليل  إجرائيربربةاسربربتحدا ااشربربرت اجلزائربربري ع ربربى غربربرار شرربربي التشربربريعا ، اربربر  
جربربربا  ل رربربربااوه  االلنربربربرتوين، و عربربرباة  موعربربربة مربربرب  ااقومربربربا  التشربربربريعية انافحربربربة اجلر ربربربة ااع وماتيربربربة مربربرب  خربربربلل مربربربا

                إجربربربربربرا اعربربربربربرتاا ااراسربربربربربل  و التقربربربربرباط الصربربربربربور و تاربربربربرب يل األصربربربربربوا ، و  إجربربربربربرا اجلزائيربربربربربة، و تشربربربربربمل  اإلجربربربربربرا ا 
 ااراربة االلنرتواية. إجرا التفتي  و  إجرا أت األ  04-09التارمي، و  وضعه جملموعة م  الرتتيبا  وفقا ل قااوه 

تعريربربف موحربربد شربربا، و اعرف ربربا  إفربربرادأه اجلر ربربة ااع وماتيربربة تقربرباو  التعريربربف و   يتفربرب  ع ربربى  إىل اإلشربربارةوالبربربد مربرب  
أبهنربربرباأل االسربربربتخدا  غربربربري ااشربربربروت و غربربربري ااصربربربرح بربربربه ل بيربربرباتا  و ااع ومربربربا  أو اق  ربربربا أو ازين ربربربا أو اسربربربتعماشا عربربربن 

 ول و استقرارها.الوسائن االلنرتواية وتشنل ب ل   اعتدا  ع ى األشخاص و األموال و أم  الد
  و رربربربربد افربربربربرد ااشربربربربرت اجلزائربربربربري اصوصربربربربا تتع ربربربرب  إبجربربربربرا ا  ماربربربربتحدثة  نربربربرب  مربربربرب  خلشربربربربا اسربربربربتخلص الربربربربدليل
االلنرتوين، وذل   راعاة ضوابن شربن ية و موضربوعية ال مربة حفاظربا ع ربى جناعربة التحربري و التحقيرب  دوه االعتربدا  

           اباشربربربربربربرة هربربربربربرب د اإلذهجربربربربربربومي تربربربربربربوفر ع ربربربربربربى حرمربربربربربربة ا يربربربربربرباة اخلاصربربربربربربة لرشربربربربربربخاص، و أهربربربربربربم هربربربربربرب د ال ربربربربربربماتا  هربربربربربربو و 
 ساعة ل الن ار أو ال يل.  أي إىل اإلجرا ا ، و  ديد ميقا  اإلجرا ا 

 اعرتاض املراسالت و التقاط الصور و تسجيل األصوات: -أ
اقت ربربيا  التحربربري و التحقيربرب  ل جربربرائم حمربربددة حصربربرا  اإلجربربرا هربرب ا  إىلحيربربث مسربربف ااشربربرت اجلزائربربري شل  ربربو  

                جزائيربربربربربربة، و مربربربربربرب  بين ربربربربربربا اجلربربربربربربرائم اااسربربربربربربة أباممربربربربربربة ااعاجلربربربربربربة اآلليربربربربربربة  إجربربربربربربرا ا رربربربربربربااوه  05منربربربربربربرر  65اربربربربربربادة بربربربربربربنت ا
ا قيقربربة، شحربربرتا  شربربروط حمربربددة  إىلل وصربربول  اإلجربربرا ل معهيربربا ، و مربرب     نربرب  اسربربتخلص الربربدليل بواسربربهة هربرب ا 
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الاربربربر اا ربربربل، و حتريربربربر حم ربربر مربربرب  اربربربرا ضربربربابن الشربربربراة ، و ابيعربربربة اجلر ربربربة ، و كتمربرباه اإلذهرربربااوتا، و ااتمث ربربربة ل 
 الق ائية ااأذوه له شلعم ية.

ضربربربربرورة احربربربربرتا  سربربربربرية ااراسربربربربل ، و عربربربربرا االتصربربربرباال   إىل 04-09مربربربرب  القربربربربااوه  03و أشربربربربار ل ااربربربربادة 
ية، أبهنا كل ال ي حيدد القواعد العامة ااتع قة شلنيد و االتصاال  االلنرتوا 04-18االلنرتواية  وجب القااوه 

بيربرباتا  أو مع ومربربا  م مربربا   أو أصربربوا أو كتربرباش  أو صربربور أو  إشربربارا أو تراسربربل أو اسربربتقبال علمربربا  أو  إرسربربال
 9البصرية أو بهريقة ك رومغنااياية. األليااكااب ابيعت ا، عن األسلك أو 

 املراقبة االلكرتونية:  -ب
ااراربة االلنرتواية، و ذلرب   وجربب  إىلمف شل  و  حيث تناول ااشرت اجلزائري  موعة م  ا اال  الي تا

           اإلعربربربل اات ربربربم  القواعربربربد اخلاصربربربة ل ورايربربربة مربربرب  اجلربربربرائم ااتصربربرب ة بتننولوجيربربربا   04-09مربربرب  القربربربااوه  04ااربربربادة 
منتربربومي مربرب  الاربرب هة الق ربربائية ااختصربربة، ل ورايربربة مربرب   إذه وجربربب  اإلجربربرا و االتصربربال، حيربربث مسربربف شل  ربربو  شربرب ا 

أو التخريبيربة أو اجلربرائم اااسربة أبمرب  الدولربة، أو ل حالربة تربوفر مع ومربا  عرب  احتمربال اعتربدا  ع ربى  اإلرهابيةال األفع
منمومة مع وماتية ع ى حنو ي دد النما  العا  أو الدفات الوال أو مؤساربا  الدولربة أو االرتصرباد الربوال، كمربا أاربه 

اجلاريربة دوه  األيرباااتي ة هتم  إىلوصول اقت يا  التحراي  و التحقيقا  الق ائية عندما ينوه م  الصعب ال
 تنفي  ااااعدة الق ائية الدولية ااتبادلة. إاار، و  ن  االستعااة شاراربة االلنرتواية ل اإلجرا ه ا  إىلال  و  

 التسرب:  -ج
يعربربرا التاربربرمي أباربربهأل ريربربا  ضربربربابن أو عربربوه شربربراة ر ربربائية حتربربب ماربربربؤولية ضربربابن الشربربراة الق ربربائية اان ربربربف 

         أاربربربه فاعربربربل مع ربربربم أو شربربربري   إبي ربربربام مي  العم يربربربة،  راربربربربة األشربربربخاص ااشربربربتبه ل ارتنربربرباهبم جنايربربربة أو جنحربربربة بتناربربرب
 10أو خاا.

               جزائيربربربربربة  إجربربربربربرا ا رربربربربربااوه  11منربربربربربرر  65 وجربربربربربب ااربربربربربادة  اإلجربربربربربرا هربربربربرب ا  إىلحيربربربربربث أجربربربربربا  ااشربربربربربرت ال  ربربربربربو  
ارت ربربب ضربربرورة التحربربري و التحقيربرب  ذلربرب  ل اجلربربرائم ا ربربدد حصربربرا و مربرب  بين ربربا اجلربربرائم اااسربربة  إذاجزائربربري، و ذلربرب  

وكيربل اجلم وريربة أه  إخهربارأو لقاضي التحقي  بعربد  اجلم وريةأباممة ااعاجلة اآللية ل معهيا ، حيث جيو  لوكيل 
روط ااقربررة رربربااوتا. و ااتمث ربربة ل أيذه حتربب ررابتربربه حاربب ا الربربة  باشربربرة عم يربة التاربربرمي شحربرتا  ال ربربماتا  و الشربرب

اانتومي و ااابب و م     ن  استخدا  هوية ماتعارة ل قيا  شلتارمي ل مدة  منيربة حمربددة  اإلذهاحرتا  شرط 
 تقدر أبربعة أش ر راب ة ل ت ديد، و حيرر تقريرا يت م  أهم العناصر ال رورية اعاينة اجلر ة.

 التفتيش: -د
ااربربت زما  التحربربراي  أو التحقيقربربا  الق ربربائية اجلاريربربة،   وضربرب   موعربربة  أونمربربا  العربربا  ف مقت ربربيا  يايربربة ال

            ترتيبربربا  تقنيربربة اراربربربة االتصربرباال  االلنرتوايربربة، و جتميربرب  و تاربرب يل حمتواهربربا ل حين ربربا، و القيربربا  إبجربربرا ا  التفتربربي 
 11و ا  ز داخل اانمومة ااع وماتية.

115



 ط.د/ اومدور نجاة                 حجية الدليل االلكتروني وفقا لنظام اإلثبات الجزائي الحر -د/ فرشة كمال

 

، اات ربربربربم  القواعربربربربد اخلاصربربربربة ل ورايربربربربة مربربربرب  اجلربربربربرائم ااتصربربربرب ة 04-09ااوه القربربربرب 04مربربربرب   05وأجربربربربا   ااربربربربادة 
 منمومربة مع وماتيربة أو جربز  من ربا  إىلو االتصال و منافحت ا، التفتربي  ولربو عرب  بعربد باربرعة  اإلعل بتننولوجيا  

 و ك ا ااعهيا  ااع وماتية ااخزاة في ا، كما  ن  التفتي  ع  بعد ل منمومة ازي  مع وماتية.
         نربربرب  ل اربربرب ها  اان فربربربة شلتفتربربربي  تاربربربخري كربربربل شربربربخت لربربربه درايربربربة بعمربربربل اانمومربربربة ااع وماتيربربربة حمربربربل البحربربربث و 

 أو شلتدابري ااتخ ة  ماية ااعهيا  ااع وماتية الي تت من ا، رصد مااعدهتا و تزويدها بنل مع وما  ضرورية.
 .اجلزائي احلر اإلثباتاحملور الثاين: حجية الدليل االلكرتوين يف 

اجلزائي، خبربلا اااربائل اادايربة  اإلثبا ل اااائل اجلزائية، م  اابادئ اااتقرة ل امرية  اإلثبا تعتن حرية 
و رواعد ربوشا و روهتا، و يقصد هب ا اابدأأل حرية  ي  األاراا ل ال  و   اإلثبا الي حيدد في ا القااوه وسائل 

أيربة وسربي ة إلثبربا  ورربوت اجلر ربة  إىل تربدليل ع ربى صربحة مربا يدعواربه، فارب هة االهتربا  ت  ربأ ل اإلثبا كافة وسائل   إىل
 األدلربربة، و تعربربد كربربل اإلثبربربا ع ربربى ااربربت م، و يربربدف  ااربربت م بنربربل الوسربربائل، و ياربربتم ر القاضربربي ا قيقربربة بنربربل اربربر  

 12اه. قدار ما حتدثه م  أثر ل افس القاضي م  ارتياح و اامئن إالمتااوية ال تفاضل بين ا 
 .اإلثباتأوال: شروط قبول الدليل االلكرتوين يف 

            ا قيقربربربة ل الربربربدعوى العموميربربربة سربربربوا  كربربرباه ا نربربربم شإلدااربربربة  إليربربربهربربربربول األدلربربربة االلنرتوايربربربة كأسربربربا  تاربربربتند  إه
 أل أت اأو النا ة يته ب توفر عدة شروط 

 يقينية الدليل االلكرتوين:  -1
 ما   يه ا قيقة الوارعية. إىلويت  ى ذل  م  خلل االبتعاد ع  أي ام  أو ظ ، و االستناد 

 مشروعية الدليل االلكرتوين: -2
 اإلجرائيربةخالفربب القواعربد  إذا رب  األدلربة الررميربة ااتحصرب ة مرب  ا اسربب اآليل  إجربرا ا  إهو يقصربد برب ل   

 13ل ااواد اجلزائية. اإلدااة ة وال تص ف أله تنوه أدلة تبىن ع ي ا الي تنمم كيفية ا صول ع ي ا، فإهنا تنوه شا
فيشرتط أه ينوه الدليل متحصل ع يه بوسائل مشروعة و ال يعتد شلدليل ا صل ع يه ع ربى حاربامي رربيم و 
 أخلريا  العدالة أو ع ى حاامي كرامة الشخت و حقه ل الدفات، و منه يعد شال كل دليل كاه غري مشروت.

 مناقشة الدليل وفقا ملبدأ شفوية املرافعات: -3
الربدعوى ل اجلربرائم ااع وماتيربة، فااربه  أورا اثبربا  رائمربة ل  أدلربةكااب ارجا  الوسائل االلنرتواية تعربد   فإذا 

ل معرا اارافعا   أمامهع ى ما رد   إاليبل ررارد  أهاخلصو ، و ل ذل  ال ياوغ ل قاضي   أماجيب منارشت ا 
 14.أمامهو الي حص ب في ا اانارشة ح وراي 

 .اثنيا: احلرية يف تقدير األدلة االلكرتونية كوسيلة اثبات
 اإلثبربا الهري  االثبايت اارسو  لنل أاراا الدعوى  ا في م القاضي ل اختيربار وسربائل  اإلثبا يقصد يرية 

يعد مبدأ حرية القاضربي ل االرتنربات مرب  خربلل تقربدير و تقيربيم الربدليل مبربدأ ئين يعربد ، و اإلثبا االئمة ل وارعة حمل 
 15غاية حتقي  غايته. إىلال ي يايهر ع ى آخر مرحة م  مراحل تقدير الدليل اجلنائي من  اشأته  األسا 
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نافربة الوسربربائل بالبحربث عرب  ا قيقربة و  إاربارا ربر ش ريربربة النام ربة ل  اإلثبربا يتمترب  القاضربي اجلنربائي ل امربا  و 
              ا ربربربربربر يقربربربربربو  بربربربربربدور اجيربربربربربايب ل الربربربربربدعوى  اإلثبربربربربربا اامننربربربربربة بشربربربربربرط مشربربربربربروعية ت ربربربربرب  الوسربربربربربائل، فالقاضربربربربربي ل امربربربربربا  

اجلزائيربربة، و يتمتربرب  باربرب هة واسربربعة ل ربربربول األدلربربة و هربربو أهربربم مربربا  يربربز هربرب ا النمربربا  الق ربربائي، لربرب ل  فربرباه ل قاضربربي أه 
مرب  هنربا تتربأتى ، و اإلثبربا ه د الوسائل هي ما تعرا أبدلة ا قيقة،و   ارإظياتع  بنافة الوسائل الي تااعدد ل 

 16به وحدد يتمن  القاضي م  كشف ا قيقة ل الدعوى ااهروحة أمامه. إذأتية الدليل ل اااائل اجلزائية، 
 ألشلنابة ل فقه اجلزائري

أدلربربة النمبيربربوتر باربرببب اقربربت البربرباحث  ل هربرب د ااربربادة الع ميربربة شلربربرغم مربرب  وجربربود  إىل  يتهربربر  الفقربربه اجلزائربربري 
           االتصربربربربربالو  اإلعربربربربربل ، اات ربربربربربم  القواعربربربربربد اخلاصربربربربربة ل ورايربربربربربة مربربربربرب  اجلربربربربربرائم ااتصربربربربرب ة بتننولوجيربربربربربا  04-09القربربربربربااوه 

 17.اإلجرائيةمنافحت ا، ال ي امم اجلوااب و 
 شلنابة ل ق ا  اجلزائريأل

ى الدليل االلنرتوين ل بنا  حنم القاضربي و رناعتربه الشخصربية مرب  خربلل ربولربه لرسرباليب  ن  االعتماد ع 
ااراربربة  إجربرا التقنية ل شراة الق ائية ل التعرا ع ربى اجملربرم  مرب  خربلل النيربد االلنربرتوين و العنربواه االلنربرتوين و 

دالل شخلربربنة ااع وماتيربربة اان ربربزة  ع ربربربى االلنرتوايربربة و ربربربول ماربربتخرجا  ا اسربربب اآليل أباواع ربربا ااخت فربربربة و االسربربت
اجلزائربربربي اجلزائربربربري  اإلثبربربربا ل  ةااللنرتوايربربرب األدلربربربةالصربربرب بة ا  ربربربو ة، و تعربربربد مقبوليربربربة  األرربربربراصحواسربربربيب الفربربرباع   و 

 18تقدير ح يت ا.تردد ل ربوشا و  أوبالسة و ال يشوهبا ت ب مي  أحنام امرسخة ل 
 شلنابة ل قااوه اجلزائريأل 

حيث أه ا ر اارتنربز ع ربى مشربروعية الربدليل، اإلثبا   بنما   ه اجلزائري م  التشريعا  الي أخالقااو يعتن 
مصدارية ال  و  لإلجرا  ضرورية، و البد أه تتماشى م  ريم و أخلريا  اجملتم ، و ال يعتد شلدليل غري ااشربروت 

 لي م  اافرتا أه يبىن ع  ا القاضي ارتناعه.، ااإلثبا اجلنائي و ال يدخل ضم  عناصر  اإلثبا فل يقبل ل 
اجلزائيربة  اإلجربرا ا اجلزائربي ااقربررة ل رربااوه  اإلثبربا القواعربد العامربة ل  إىلااه يتم الرجوت  إىل اإلشارةو جتدر 

  يربنت القربربااوه ع ربى خربربلا ذلربرب   مربربا اإلثبربا اجلزائربري، الربرب ي اربت بربربدورد ع ربى جربربوا  اثبربا  اجلربربرائم بنافربة اربربر  
 القاضي وفقا لقناعته الشخصية.وحينم 

مد القاضربي يريربة واسربعة ل و  اإلثبا حرية  اجلزائري أبه ات صراحة ع ى اإلجرائيكاه مورف النما  حيث  
ببعت األحوال الي ينت في ا القربااوه  اإلثبا كاه غري مشروت، م  تقييد اما    إذاأو رف ه ااشروت لدليل ربول ا

         جزائيربربربة  وجربربربب فقرهتربربربا األوىل  إجربربربرا ا رربربربااوه  212  مربربربا ت ربربربمنته ااربربربادة صربربربراحة ل ذلربربرب ، و أتسياربربربا ع ربربربى ذلربربرب
       مربربربا عربربربدا األحربربربوال الربربربي يربربربنت في ربربربا القربربربااوه ع ربربربى غربربربري  اإلثبربربربا أل " جيربربربو  اثبربربربا  اجلربربربرائم أبي اريربربرب  مربربرب  اربربربر  أاربربربه

 ذل ، ول قاضي أه يصدر حنمه تبعا الرتناعه اخلاص."
يؤسربربس ع ي ربربا  ةاخلربربنة، ا ربربررا ، االسربربتدالال ، القربربرائ  و كربربل بينربرب ،االعرتافربربربيقصربربد بنربربل الهربربر أل الشربرب ادة، و 

القاضي ارتناعه الشخصي، و لهبيعة اجلرائم ااع وماتية و ابيعة الدليل االلنرتوين را  ااشرت اجلزائري إبدخال   ة 
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ماربتحدثة ل  إجرائيربةل رواعد تناو  أي  04-09اجلزائي،  وجب القااوه  اإلثبا م  ااقوما  التشريعية ل  ال 
التفتربي  ل منمومربة مع وماتيربة،  كربإجرا ة بهر  تقنيربة تتناسربب مرب  ابيعت ربا،  انافحة اجلرائم ااع وماتي اإلثبا  ال 

تا يل األصوا ، رتاا ااراسل  و التقاط الصور و اع إجرا  إىل إضافةو ح ز ااعهيا ، و ااراربة االلنرتواية، 
 و التارمي.

ي م مربربربا بنافربربربة لهبيعربربربة اجلربربربرائم ااع وماتيربربربة و ابيعربربربة الربربربدليل االلنربربربرتوين مربربرب  اامنربربرب  أه ال ينربربربوه القاضربربربمربربربرا او 
 .ل تثبب م  صلحية الدليل االلنرتويناخلنة التقنية  إىلهو ما ياتدعي ال  و  اجلوااب التقنية، و 

 .خامتة
عبربارة عرب   تعدالي اجلنائي،و  اإلثبا أه الدليل االلنرتوين م  األدلة اااتحدثة ل  ال  إىلخن ت ل األخري 

، باربرببب ابيعتربربربه اازدوجربربة ل رصربربد ااع ومربربربا  و تاربرب ي  ا ل سربرب ل  خاصربربربة اب ربربا  روام ربربا الصربربربفر و الواحربربد
يغة الررميربة ثنائيربة تتمثربل مرب    وتعد الص أررا  إىلشلنمم ااع وماتية، و حت ي  ا ع  اري  حتويل كل مع ومة ما  ة 

 ( و م    معاجلت ا.1و  0س ا ة م  ررم 
  موعة م  النتائجأل إىلو توص نا 

أه الدليل االلنرتوين فريربد مرب  اوعربه، لربه عربدة مسربا  أت ربا اعتمربادد ع ربى جوااربب ع ميربة و تقنيربة، لربه عربدة  -
  موعة م  التصنيفا . إىلأشنال و يقام 

يتهربور شسربتمرار  ربا يتماشربى مربرب  ى فااربربه كرب ل  يعربد دليربل متهربور و يبقربرب ايدة ع ربى تنربوت الربدليل االلنربرتوين  -
 التهورا  التننولوجية ا ديثة.

 ن  استخلص الدليل االلنرتوين شالعتماد ع ى عدة ار  ماتحدثة، و هو ما ت منه ااشرت اجلزائري  -
اات ربربربم  القواعربربربد اخلاصربربربة ل ورايربربربة مربربرب  اجلربربربرائم ااتصربربرب ة  04-09ه اجلزائيربربربة، و القربربربااو  اإلجربربربرا ا  وجربربربب رربربربااوه 
 و االتصال. اإلعل بتننولوجيا  

 إىلل وصربول  اإلثبربا ا ر، و م    جيربو  االسربتعااة بنافربة وسربائل  اإلثبا ااشرت اجلزائري أخ  بنما   إه -
 ا قيقة.

وه مشروعا، فالدليل غربري ااشربروت ال أه الدليل االلنرتوين م  اامن  أه يعد وسي ة اثبا ، بشرط أه ين -
 اجلنائي، و ال  ن  أه يبل ع يه القاضي تقديرد. اإلثبا يص ف ل 

ل االلنربربرتوين ل الربربدعوى اجلزائيربربة، غربربري أاربربه مقيربربد ل رربربرارد بشربربرط اليقربرب ، و أه القاضربربي حربربر ل ربربربول الربربدلي -
 ة ااقدمة له ل معرا اارافعا مشروعية الدليل و اانارشة أمامه ل اجل اة ح وراي بنا  ع ى األدل

 وبنا  ع ى ما سب  اقرتحأل 
نصوص خاصة شألدلة االلنرتواية، و اصه ع ى معايري و تقنيا  ماتحدثة تا ل لالتشري  اجلزائري  إضافة-

 عمل أج زة العدالة اجلنائية.
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ل تعامل م  األدلة االلنرتواية مواكبة التهورا  التننولوجية ا ديثة م  خلل تدريب أج زة العدالة اجلنائية -
 دوه الوروت ل ت ف ا أو ضياع ا، خاصة و أهنا أدلة حااسة.

تهوير كيفيا  استخلص األدلة االلنرتواية و ت افر اجل ود ع ى اااتوى الوال و الدويل لتا يل  ع ا -
و التقربربرباط الصربربربور و تاربربرب يل   التفتربربربي  و ااراربربربة االلنرتوايربربربة و التاربربربرمي و اعربربربرتاا ااراسربربل إجربربربرا ا و تاربرب يل 

 األصوا  ل حدود ما ينت ع يه القااوه، و مراعاة كافة اجلوااب التقنية و القااواية ل ذل .
 اهلوامش 

اجلنربائي شألدلربة الررميربة مرب  النرباحيت  القااوايربة و الفنيربة دراسربة تهبيقيربربة  اإلثبربا عبربد الناصربر حممربد حممربود فرغ ربي، حممربد عبيربد سربيف سربعيد اااربماري،  -1
 .13. ص 2007مقاراة، ااؤ ر العريب األول لع و  األدلة اجلنائية و الهب الشرعي، جامعة تايف العربية ل ع و  األمنية، الرايا، 

العربيربربة ااتحربربدة،  اإلمربارا سربلمة حممربربد انصربربوري، تهبيرب  مبربربدأ االرتنربربات الق ربائي ع ربربى الربربدليل االلنربرتوين، رسربربالة ماجياربربتري ل القربااوه العربربا ، جامعربربة  -2
 .24، ص 2018

 .14عبد الناصر حممد حممود فرغ ي، حممد عبيد سيف سعيد اااماري، اارج  افاه، ص  -3
 .45، ص 2008دليل الررمي و التحقي  ل اجلرائم االلنرتواية، ح قة ع مية، جامعة تايف ل ع و  األمنية، الرايا،  كراي أيد عمار، ال -4
 .07، ص 2006عمر حممد ب  يواس، الدليل الررمي، ااؤ ر الدويل للارتاب، جامعة الدول العربية،  -5
 .20، ص 2017، دار الن  ة العربية، أوىلاجلنائي، ابعة  ا اإلثبحا   حممد حنفي، الدليل االلنرتوين و دورد ل  ال  -6
 .27سلمة حممد انصوري، اارج  الااب ، ص  -7
، 2009-10-29-28اجلنربربربائي، ااربربربؤ ر ااغربربرباريب األول حربربربول ااع وماتيربربربة و القربربربااوه، يربربربو   اإلثبربربربا اربربربار  حممربربربد اجلم ربربربي، الربربربدليل الررمربربربي ل  ربربربال  -8

 .03أكاد ية الدراسا  الع يا، اراب س، ص 
، 2018مربربايو  10، الربرب ي حيربربدد القواعربربد العامربربة ااتع قربربة شلنيربربد و االتصربرباال  االلنرتوايربربة، ااربربؤر  ل 04-18فقربربرة أوىل، القربربااوه ررربربم  10ااربربادة  -9
 .06، ص 2018مايو  13، الصادرة بتاريخ 27ريدة الرمسية، العدد اجل
 جزائية جزائري. إجرا ا رااوه  12منرر  65ااادة  -10
 5و االتصربال و منافحت ربا، ااربؤر  ل  اإلعربل ، اات م  القواعد اخلاصة ل ورايربة مرب  اجلربرائم ااتصرب ة بتننولوجيربا  04-09م  القااوه  03ااادة  -11

 .06، ص 2009غشب  16، الصادرة بتاريخ 47ريدة الرمسية، العدد ، اجل2009غشب 
            اإلسربربربنندرية امعربربربةرسربربربالة ماجياربربربتري ل ا قربربربو ، ج اجلنربربربائي دراسربربربة مقاراربربربة، اإلثبربربا عائشربربة بربربرب  رربربربارة مصربربربهفى، ح يربربربة الربربربدليل االلنربربربرتوين ل  ربربربال  -12

 .118، ص 2009مصر، 
 .14، ص 2017، 10ل اثبا  اجلر ة ااع وماتية،   ة الباحث ل دراسا  األكاد ية، العدد اور اشدى حممودي، ح ية الدليل الررمي  -13
         ع ربى األدلربة ااقدمربة لربه ل معربرا اارافعربربا  إالاجلزائيربة جزائربري " وال ياربوغ ل قاضربي أه يبربل رربرارد  اإلجربرا ا ، الفقربرة الثاايربة مرب  رربااوه 212ااربادة  -14

 ي ا ح وراي أمامه"و الي حص ب اانارشة ف
 .118عائشة ب  رارة مصهفى، اارج  الااب ، ص  -15
 .230حا   حممد حنفي، اارج  الااب ، ص  -16
، 2018ل ااادة اجلزائية دراسربة مقاراربة، دار اخل دوايربة، اجلزائربر،  اإلثبا حتول أدلة  إىليوسف مناصرة، الدليل االلنرتوين ل القااوه اجلزائي الهري   -17

 .210ص 
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 حجية الدليل الرقمي يف اإلثبات اجلزائي يف التشريع اجلزائري
                 

 ط.د/ هالل نسرين مىن-د/دوار مجيلة   
 برج بوعريرج -كلية احلقوق والعلوم السياسية               
 
 :ملخص

نظري التطور العلمي و التكنولوجي يف عصران احلايل، وما صاحبه من تطور يف الفكر اإلجراميي الي مت ض ي  
البحي  عين لدلية اتبيام تتماعيه ميا هي ا النيوع عنه نوع جديد من اجلرائم تعرف ابجلرائم املعلوماتيية، اسيتل م ارمير 

من اإلجرام، وهو ما لدى اىل ظهور ما يعرف ابلدليل الرقميي يف ايال اإلتبيام اجلنيائي، هي ا ارديري يعيد مين لبير  
ابهتمام ابلغ من قبل فقهاء القانون  حيضاتطورام العصر احلدي  يف كافة النظم القانونية، فموضوع الدليل الرقمي 

لوحيدة و املشرعني عله غرار املشرع اجل ائرمت، ابلنظر ملا يتمي  به من تعقيد وصعوبة وك ا ابعتباره الوسيلة ااجلنائي 
 املعلوماتية. ميةو الرئيسية إلتبام اجلر 
 .جرائم املعلوماتية، الدليل الرقمي، اإلتبام اجل ائي، احلجيةالكلمات املفتاحية: 

Résumé : 

    Le développement humain dans le domaine technologique à 

mené à l’évolution de la notion du crime et celle de la preuve criminelle 
par la suite, ce dernier à découvert les nouveaux types de crime a 

engendré la naissance d’une nouvelle forme de preuves criminelles qui 

s’intéressent à la preuve numérique en matière de l’article criminel, 
donc le sujet de la preuve numérique à accordé une attention par les 

juristes de droit pénal et par les législateurs comme le législateur algérien  

en raison de sa complexité et de sa difficulté comme étant le seul et 

principal moyen pour prouver la cybercriminalité. 

Mots Clés :Cyber crimes ; la preuve numérique ; la preuve criminelle ; 

authenticité . 
 .مقدمة

املتسيييارع الييي مت تشيييهده نيييواحي احليييياة امل تلفييية، وميييا صييياحبه مييين اسيييتعمال التقنييييام ميييا التطيييور الكبيييري و 
ظهرم لمناط جديدة من اجلرائم التكنولوجية يف مجيا مناحي احلياة من است دام للحاسوب واالنرتنت، تبعا ل لك 

ميين جهيية لدييرى عييا لتيير  مل تكيين معهييودة يف السييابن، فتكنولوجيييا املعلومييام كمييا عييا لتيير ا يياه علييه البشييرية، ف نييه
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سليب وذلك من دالل ظهور اجلرائم اإللكرتونية لين انتقليت اجلرميية مين صيفتها العاديية لتصيل اىل لبعياد مسيتحدتة 
" اجليييرائم املعلوماتيييية لو اجليييرائم اإللكرتونيييية"، فتليييك التقنييييام ابالعتميياد عليييه التقنيييية احلديعييية ليلييين عليييه تسيييميتها

لل طر  ابلنظرو   ايدة حجم جرائمهم، ما ما يقابله من صعوبة اكتشاف اجرامهمساعدم وعجعت اجملرمني عله 
احملدق ال مت ابم يهدد مصاحل ارفراد و الدول يف مجيا اجملاالم، ما استدعه ارمير التجنيد للبحي  عليه وسيائل 

يف اياراة يديية و آليام ملكافحة هي ا النيوع مين اجليرائم ميا ميا يتماعيه ميا دصوصيياعا، جيراء عجي  الوسيائل التقل
نسيين التطييور يف اإلجييرام، فإلدليية اإلتبييام التقليدييية مل تعييد قييادرة يف اتبييام وقوعهييا،وهو مييا اسييتل م علييه التشييريعام 

الرقمييية لو لدليية  تسييميتها"لدلة اإلتبيياملالعتميياد علييه نييوع جديييد ميين اردليية اجلنائييية يف اييال اإلتبييام ليليين علييه 
الضيرورمت البحي  ملعرفية ميدى حجيية معيل هي ه اردلية يف اإلتبيام اجلنيائي،  ، ولقد لصيب  ميناإلتبام اإللكرتونية"

العوائين اليت تعيرت  و  لهيم املشيكالمو  سواء من الناحية الفنيية لو القانونيية وك ا معرفة ه ا النوع اجلديد من اردلة
االقتنيياع الش صييي للقاضييي الييدليل الرقمييي، ومييدى فعاليتهييا يف اتبييام جييرائم املعلوماتييية، ومييدى  تييري ذلييك علييه 

 اجل ائي يف التشريا اجل ائرمت.
" ماا مادا القيمااة اليب لياة للادليل الرقماي يف الكشاا  وعلييه ويف اييار ميا سيبن تسيتوقفنا اعييكالية مفادهيا 

 عن اجلرائم املعل مالية و إثباهتا؟".
طل  ارول عله اإليار ، حي  نسلط الضوء يف امللإلجابة عله ه ه اإلعكالية قسمنا حبعنا ه ا اىل مطلبني

املفيييياهيمي للييييدليل الرقمييييي بتبيييييان مفهومييييه، دصائصييييه، وتقسيييييماته، و كيفيييييه احلصييييول عليييييه،لما املطليييي  العييييا  
فسيينحاول ميين داللييه اظهييار مييدى قبييول القاضييي اجل ائييي للييدليل الرقمييي، وذلييك بيضييا  لهييم الشييروط الواجيي  

 ضي يف االقتناع ابلدليل الرقمي.توفرها لالعتداد به كدليل اتبام، وك ا سلطة القا
 .املطلب األول: اإلطار املفاهيمي للدليل الرقمي

ان ظهييور لمنيياط مسييتحدتة ميين اجلييرائم جييراء العييورة املعلوماتييية، ومييا ترتيي  عليهييا ميين آ ر و اعييكاليام حييول  
، ومبيا لن الكشي  عنهياكيفية اتبام ه ا النيوع مين اإلجيرام، بعيد فشيل وعيدم صيالحية لدلية اإلتبيام التقليديية يف 

ه ا النوع من اجلرائم  يستل م االعتماد عله يرق تقنيية تتناسي  ميا يبيعتهيا، وهيو ميا اسيتدعه اللجيوء اىل صين  
جديييد ميين وسييائل اإلتبييام ويسييهل يف فييك رمييو  وعييفرام هيي ه اجلييرائم تكييون ذام يبيعيية فنييية وعلمييية، وهييو مييا 

  ه و توضيحه فيما أييت:يطلن عليه ابلدليل الرقمي وهو ما سنحاول ابرا
 .الفرع األول: مفه م الدليل الرقمي 

 ما اظهار لهم مساته ودصائصه وك ا تقسيماته و لهم لنواعه. ،ويف ه ا اإليار سنبني تعري  الدليل الرقمي
ولعيل  ،: مل يتفين الفقيه اجلنيائي عليه تقيدي تعريي  موحيد وجياما ميانا لليدليل الرقمييأوال: لعري  الادليل الرقماي

 السب  يف ذلك راجا اىل التطور املستمر ال مت يطرل عله البيئة التقنية له.
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فهناك من يعرفه عله لنه " ذليك اليدليل امليإلدوذ مين لجهي ة احلاسي  اكيل، ويكيون يف عيكل ذبي ابم رقميية 
تم ونبضيييام مطناييسيييية لو كهرابئيييية ميكييين مجعهيييا لو بليلهيييا ابسيييت دام بيييرامة وتطبيقيييام تكنولوجيييية داصييية، ويييي

 .(1)تقدميها يف عكل دليل علمي ميكن اعتماده لمام القضاء اجلنائي"
وهناك من يعرفه أبنه " كل ما يستمد من النظم احلاسوبية و الوسائل التقنية بطريقية فنيية مين صيور ورسيومام 

قانونيية، وعين لو نصوص مكتوبية لو لصيوام لو ميواد فيلميية و غريهيا، وييتم الوصيول الييه لو احلصيول علييه بطريقية 
يريقه ميكن اتبام لو نفي العالقة بني املتهم وبني اجلرمية الواقعة، لو اتبام لو نفي العالقة بينه وبني اجملي  علييه مبيا 

 .(2)فيقضي اما برباءة املتهم لو ادانته"عة اقيعني القاضي للوصول اىل حقيقة الو 
لنه: " معلومام خم نية لو منقولية ليه بشيكل ميكين ( عله I .O.C.Eوعرفته املنظمة الدولية ردلة احلاس )

 .(3)قبوله يف احملكمة"
وعليه ميكن القول أبن الدليل الرقميي هيو ذليك اليدليل الي مت ينشيإل يف العيامل الرقميي االفرتاضيي، والي مت يكيون 

دم تعريفييا عليه عييكل مسيت رج مييادمت ييتم قبولييه يف جلسية احملاكميية، كمييا يتبيني لنييا جلييا أبن املشييرع اجل ائيرمت مل يقيي
 للدليل الرقمي يف لمت من القوانني املتعلقة ابجلرائم املعلوماتية.

 .اثنيا: خصائص الدليل الرقمي
 ميتا  الدليل الرقمي بعدة م ااي ودصائص ضي ه عن غريه من لدلة اإلتبام اجلنائية وتتمعل يف:

ملموسة يتم است الصيها مين الدليل الرقمي دليل علمي: وذلك رنه مشكل من معطيام الكرتونية غري  -1
بيىن العلمييي، كميا ييتم حفظيه علييه لسيذ علميية، لي لك فيي ن ميا ينطبين عليه الييدليل يبيعية تقنيية املعلوميام ذام امل

" القاان   العلمي ينطبن عله اليدليل الرقميي، فهيو  ضيا للي وم  اوبيه ميا احلقيقية كاملية وفقيا للقاعيدة اليت تقيول 
فاحلصيول السليمة، لدليل العلمي ما القواعد العلمييةويستبعد تعار  ا،احلقيقة" أما العلم فمسعاهمسعاه العدالة،

 .(4)عله الدليل الرقمي لو اإليالع عليه يكون ابست دام الوسائل العلمية فقط
الدليل الرقمي ذو يبيعة تقنية: فبالنظر ملا  تص به ه ا الدليل بكونه دليل علمي، ف ن التعاميل معيه ييتم  -2
تقنيني يف اردلة اجلنائية العلمية و البيئة االفرتاضية عله وجه اخلصوص، فالطبيعة التقنية ال ميكين معاجلتهيا بواسطة 

مييين ييييرف لدصيييائيني و تقنييييني يفهميييون يف البيئييية اليييت تنشيييإل فيهيييا و القيييوانني اليييت  ضيييا عيييا هييي ا  و قراءعيييا اال
 .(5)الدليل
: وهي تعد من بني لهم دصائص الدليل الرقمي و الت ضي ه عين غيريه الرقميصعوبة الت لص من الدليل  -3

هنائيا دون امكانية استعادعا كيالو ئن من اردلة اردرى، ف ن كان من اليسري و السهل الت لص من اردلة املادية 
وهيا واصيالحها بعيد ، ف ن ارمر  تلي  ابلنسيبة للدلية الرقميية اليت ميكين اسيتعادعا واسيرتجاعها بعيد حو ارعرية

اتالفهيييا واظهارهيييا بعيييد ادفائهيييا، وذليييك ابالعتمييياد عليييه لدوام وبراييييام ذام يبيعييية رقميييية مصيييممة دصيصيييا 
 .(6)ل لك

122



 حجية الدليل الرقمي في اإلثبات الجزائي في التشريع الجزائري                      ط.د هالل نسرين منى   –د. دوار جميلة 

 

الييدليل الرقمييي متنييوع و متطييور: فهييو يت يي  عييدة لعييكال خمتليية ومتنوعيية، كمييا لنييه دليييل متطييور، فتطييور  -4
له دليل رقمي بطر  كش  اجلرمية، ل لك كيان مين الضيرورمت تكنولوجيا املعلومام قد يكون عائقا لما احلصول ع

 .(7)الرقمية يف الكش  عن اجلرائم بطريقة تساير ذلك التطور يف اإلجراماالعتماد عله اردلة 
 .اثليا: أن اع الدليل الرقمي

 :(8)فالدليل الرقمي ميكن لن يت   عدة صور و لعكال ميكن تقسيمها اىل
وهي تشييمل كيييل الو ئيين املكتوبييية و احملفوظيية معيييل الربيييد اإللكيييرتو  احلاسيييوب:السييجالم احملفوظيية يف  -1

 ورسائل غرف الدردعة وملفام معاجلة الكلمام.

السييجالم املنشييئة بواسييطة احلاسيييوب: وهييي تعييد مبعابيية خمرجيييام لصييلية للحاسييوب، حييي  مل يشيييارك  -2
 للنقود.ارع اص يف اعدادها معل سجالم اعات  وفواتري لجه ة السح  اكيل 

السجالم امل تلطة: وهي الت ج ء منها مت حفظه ابإلددال وجي ء آدير مت انشياءه عين يريين احلاسي   -3
إلجيراء العملييام  Excelومت معاجلتهيا عين يريين بيرانمة اكيل منها لوراق العمل املالية الت مت حفظها ابإلددال 

 احلسابية عليها.

 وهناك من يقسمها اىل:
           ن وسييييييلة اتبيييييام: كالسيييييجالم اليييييت لنشيييييإلم بواسيييييطة اجلهيييييا  اإللكيييييرتو لدلييييية رقميييييية لعيييييدم لتكيييييو  -1

 .(9)تلقائيا، وك ا السجالم الت ج ء منها مت حفظه ابإلددال وج ئها اكدر مت انشاءه بواسطة اجلها 

لدليية رقمييية مل تعييد لتكييون وسيييلة اتبييام: وهييي اردليية الناعييئة دون ارادة الشيي ص، فهييي عبييارة عيين لتيير  -2
امللفيام و يرتكه اجلا  دون رغبة منه، لو هي امل لفام الت يرتكها مستعمل عبكة اإلنرتنت كياملواقا اليت تصيفحها 

 .(10)ملست دمجبها  االت  ارها و الت تسجل يف ال اكرة امل فية للقرص الصل  

 .الفرع الياين: مجع الدليل الرقمي
      بطيير  مجييا اردليية الرقمييية إلتبييام اجلييرائم املعلوماتييية املرتكبيية، فيي ن اخلبييري لو احملقيين يعتمييد علييه عييدة وسييائل 

 و آليام وهي تتنوع وتتشع  اىل:
 .أوال: ال سائل املادية املعتمدة جلمع األدلة الرقمية

ول االنرتنيييييييت ) الربييييييييد اليييييييت تسيييييييت دم يف بيئييييييية النظييييييام املعلوميييييييايت كعنيييييييوان بروتوكيييييييوهييييييي اردوام الفنيييييييية 
بيرامة احملادتيية(، فهيي متواجييدة بكيل جهييا  مييرتبط ابالنرتنيت، وكيي ا الربوكسيي و اليي مت يعيد وسيييط بييني اإللكرتو ،

وجييود لمت اعييكال يييتم لن ذاكرتييه بفييع املعلوميام الييت مت تن يلهييا، ويف حالية املسيت دم والشييبكة، وميين لهيم ميي اايه 
 فحص تلك العمليام احملفوظة و الت ختص املتهم و املوجودة عند م ود اخلدمة .

وهييي IDS) ابإلضيافة اىل بييرامة التتبيا و الييت تقييوم ابلتعيرف علييه حيياوالم االديرتاق و اليي مت يرميي  ليه ب)
بليلهيا حبعيا عين لمت عدييد، فهيو يقيوم برامة تسم  مبراقبة العمليام الت تتم عليه مسيتوى الشيبكة لو احلاسي  و 

 .(11)بتسجيل ارحداث فور وقوعها وين ر مباعرة مدير النظام ويسجل تلك البياانم اخلاصة ابالعتداء
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 .اثنيا: ال سائل اإلجرائية الستخالص الدليل الرقمي
وجنيد  ملرتكبهيا بتهاوهي مجلة العملييام اعادفية اىل مجيا اليدليل الرقميي معتميدة عليه بدييد وقيوع اجلرميية ونسي

 من بني ه ه الوسائل:
وذلك بتتبا اجملرم املعلومايت دصوصا يف احلاالم الت يقوم فيهيا مبحيو آ ر لفعاليه، وذليك اقتفاء ارتر:   -1

 ابست دام اموعة من الربامة املساعدة وصوال اىل احلاس  اكيل ال مت ضت منه العملية.

الرقميييية ف نيييه يعيييري التسيييايل حيييول امكانيييية تطبيقيييه للقواعيييد العامييية التفتيييياب: ابلنسيييبة للتفتيييياب يف البيئييية  -2
-09للتفتياب ابلنظر للطبيعة اخلاصة ع ه اجلرائم الت تتم يف العامل االفرتاضي، واملشرع اجل ائرمت من دالل القانون 

فحتيه لجيا  التفتييياب املتعلين ابلقواعيد اخلاصية للوقايية مين اجليرائم املتصيلة بتكنولوجييا اإلعيالم و االتصيال ومكا 04
منه، وبعد اإلهناء من عملية التفتياب يتم ضبط تلك اردلة كما بيني  5صراحة يف املنظومة املعلوماتية مبوج  املادة 

 .(12)السال  ذكره 04-09من القانون  6املشرع يف نص املادة 

دراييية بعميل املنظوميية اخليربة: لجييا  املشيرع اجل ائييرمت يف اجليرائم املعلوماتييية ابالعتمياد علييه كيل عيي ص ليه  -3
املعلوماتية حيل البحي  لو ابلتيدابري املت ي ة حلمايية املعطييام املعلوماتيية قصيد مسياعدة السيلطام املكلفية بتفتيياب 

هو ما لكدم عليه املادة اخلامسة يف فقرعا اردرية مين و  ملعلومام الال مة إلجنا  مهمتهااملنظومة املعلوماتية بكل ا
 .04-09القانون 

بيدوران نيراه لميير ابليغ ارخليية ابخلصييوص ولنيه لمير تقي  ويتطليي  لهيل اخليربة لتفحصييه وقيد لحسين املشييرع حنين 
 اجل ائرمت ابلنص عليه.

ابالعتمييياد عليييه اجرائيييي التسيييرب و اعيييرتا  املراسيييالم السيييت الص اليييدليل الرقميييي: ابلنسيييبة إلجيييراء  -4
لو اخلبييري اىل العييامل االفرتاضييي الشييرية القضييائية التسييرب ميكيين تصييوره يف نطيياق اجلييرائم املعلوماتييية بييددول ضييابط 

وذلك ابدرتاقه ملواقا معينة وفت  تطرام الكرتونية فيها واعرتاكه يف حاد م غيرف الدردعية ميا املشيتبه فييه وذليك 
           بطيير  اكتشيياف اقتحييام اعييياكر للمواقييا، وابلنسييبة إلجيييراء اعييرتا  املراسييالم فيييتم مبراقبييية كييل تراسييل لو ارسيييال
لو استقبال عالمام، اعارام، كتاابم، صور، لصيوام ومعلوميام خمتلفية بواسيطة لمت وسييلة الكرتونيية كميا بينتيه 

 .(13)22-06مستحدتة مبوج  القانون  ، وه ه ارسالي 04-09من القانون  2املادة 

 .املطلب الياين: قب ل القاضي اجلزائي للدليل الرقمي
ايييال اإلتبيييام اجل ائيييي لن القاضيييي ال  يييو  ليييه اصيييدار لحكيييام وفقيييا لعلميييه ان املسيييتقر و املتعيييارف علييييه يف 

و امنا ينبطيي لن يكيون بنياء عليه ميا يطير  لماميه مين لدلية اتبيام، فعليهيا يبي  قناعتيه يف تبيوم لو نفيي  الش صي،
عييدة خميياوف حييول التهمية و ابلتييايل اهنيياء اخلصييومة اجل ائييية علييه لساسييه، و ابلنسيبة للجييرائم املعلوماتييية فيي ن هنيياك 

مدى حجية الدليل الرقمي ابعتباره وسيلة اتبام لمام القاضي وذلك مبدى مشيروعيته يف اإلتبيام، فيالتطور املت اييد 
يف اال املعلوماتية قد يفيت  اجمليال للعبي   ي ا اليدليل، وكي ا مبيدى حريية القاضيي يف بنياء قناعتيه عليه لسيا  هي ا 

 سنحاول تبيانه فيما أييت: الدليل الرقمي املعرو  لمامه وهو ما
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 .الفرع األول: شروط قب ل الدليل الرقمي
قبييول الييدليل الرقمييي لمييام القاضييي اجل ائييي اىل سييلطته التقديرييية ابلييرغم ميين كونييه دليييل علمييي، وكونييه   ضييا 

 ك لك ال يكفي وحده لبناء القاضي قناعته عله لساسه وامنا ينبطي توافر مجلة من الشروط
 .الدليل الرقمي مشروعاأوال: أ  يك   

تقتضي مشروعية الدليل الرقمي قبوله ضمن لدلة اإلتبام اجلنائي من قبل املشيرع، مبعيىن لن  يي  القيانون فيهيا 
 .(14)االستناد اليه يف بناء و تكوين عقيدتهللقاضي 

            اسييت دام كمييا لنييه وحيي  يكييون الييدليل الرقمييي مقبييوال يشييرتط احلصييول عليييه أبسييالي  مشييروعة وابلتييايل فيي ن 
لو االعتماد عله وسائل غري مشروعة للحصول عله اردلة الرقمية يرتت  عليها بطالهنا وعيدم االعتيداد  يا كإلدلية 

احرتام القواعد العامية لإلجيراءام ابإلضافة اىل ضرورة  ،اتبام كاستعمال اإلكراه لو الطاب معال للددول اىل النظام
 . (15)القانونية العامة مبا فيها احرتام قيم العدالة و لدالقياعا والن اهة واحرتام حقوق الدفاعاجل ائية و املبادئ 

 .اثنيا: يقينية الدليل الرقمي
ان الفصل يف اخلصيومة اجل ائيية  ي  لن يكيون مبنييا عليه االقتنياع اليقيي  لقاضيي احلكيم مبيا ينتهيي الييه، ولال 

يعتيرب  ، وهي ا الشيرطالشك يفسر ملصالةة املاتهم"و االحتمال بناء عله قاعدة " يكون مبنيا عله الشك و الظن
عاما سواء ابلنسيبة للدلية التقليديية لو العلميية) اليدليل الرقميي(، و الوصيول لليقيني يتحقين مبيا يست لصيه القاضيي 
من دالل ما يعر  عليه من وقائا الدعوى، وميا ينطبيا يف ذهنيه مين تصيورام واحتمياالم ذام درجية عاليية مين 

لو بعقله، فياجل م بوقيوع جيرائم االستنباط سواء حبواسه  التإلكيد بعيدة عن لمت عك لو ري  قائمة عله االستقراء و
املعلوماتية ونسبتها للمتهم يتطل  نوعا جديدا من املعرفة مرتبط   ا النوع من اجلرائم ح  يتسىن للقاضي استبعاد 

 . (16)حالة الشك الت قد يقا فيها
 .اثليا: ضرورة مناقشة الدليل الرقمي

      املعروضيييية لمامييييه يف جلسيييييام  عناصيييير اإلتبييييياميؤسييييذ قناعتيييييه اال علييييه القاضييييي اجل ائييييي ال  يييييو  لييييه لن 
املبييادئ الييت  يي  لن يؤسييذ عليهييا القاضييي  ماحملاكميية، ودضييعت حلرييية مناقشيية ليييراف الييدعوى، فميين بييني لهيي

اقتناعه جند مبدل املواجهة، حي  يتطل  ه ا املبدل ير  اردلة يف اجللسية ميا اةحية الفرصية لميام لييراف اليدعوى 
 .(17)من كليهما، وه ا املبدل يرتبط ارتبايا وتيقا مببدل احرتام حقوق الدفاع ملناقشة اردلة املقدمة

مؤهالم تقنية ومعارف فنيية  ن مناقشة اردلة الرقمية املطروحة لمام القضاء قد يتطل ف  ،وعله ه ا ارسا 
غري تليك املتيوفرة يف القاضيي، وهيو ميا ييدفعنا للقيول بضيرورة وال اميية التإلهييل التقي  والفي  للقضياة ملواكبية املناقشية 

 العلمية للدلة اجلنائية الرقمية.
يف فقرعيييا العانيييية مييين قيييانون اإلجيييراءام اجل ائيييية عليييه لنيييه" ال يسيييو   212املشيييرع اجل ائيييرمت نيييص يف امليييادة و 

للقاضي لن يب  قراره اال عله اردلة املقدمة يف معر  املرافعام و الت حصلت املناقشة فيها حضوراي لمامه، وهو 
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كيانوا مين اخليرباء، وقيد   اال اذاما يع  ضرورة اجتهاد القاضي يف اجلرائم املعلوماتية، وعدم االعتماد عليه رلمت الطيري 
 .(18)لرة  ضمريه للتقرير احملرر من قبله ضمن حكمه وبناء عليه يكون متولدا من عقيدته وليذ من تقرير اخلبري

 .الفرع الياين: سلطة القاضي اجلزائي يف لقدير الدليل الرقمي
اذ حييدد كيل نظيام اردلية سلطة القاضي يف قبول الدليل الرقمي تتحدد حبسي  يبيعية نظيام اإلتبيام السيائد، 

قمي وك ا سلطة القاضي يف تقييمها، فما قيمة اليدليل الرقميي يف كيل نظيام وميا املقبولة لإلتبام، مبا فيها الدليل الر 
 هي اإلعكاليام الت تعين الدليل الرقمي؟

 أوال: سلطة لقدير القاضي للدليل الرقمي يف األنظمة املختلفة
عله لسا  اليدليل الرقميي ختتلي  حبسي  النظيام املعميول بيه يف التشيريا  كميا فسلطة القاضي يف بناء قناعته 

 سنوضحه فيما أييت:
يف نظام اإلتبام املقيد: لين يقوم املشرع بتحديد لدلة اإلتبام حصرا وك ا القوة اإلتباتية لكيل دلييل مين  -1

قاضيي فييه لمت دور يف تقيدير اردلية، للاردلة بناء عله قناعة املشرع  ا، ويسمه نظيام اردلية القانونيية، وال يكيون 
 . (19)لو البح  عنها وال  و  االستناد اىل لمت دليل ما مل يتم النص عليه صراحة من املشرع

ويف ه ا ارسا  ال  و  للقاضي اخلروج عن تلك اردلة، ويف حالة توافر اليدليل عليه عيروط قييدها وحيدها 
وان كيان القاضيي غيري مقتنيا بيه ومين بيني اليدول اليت لدي م بيه املشرع يكون القاضي مل ما بتإلسيذ حكمه ح  

 .(20)لمريكا، اجنلرتا، وجنوب افريقياجند 
: وهييو قييائم علييه لسييا  حريية اإلتبييام وال يقييوم فيهييا املشييرع بتحديييد اردليية، بييل ريف نظيام اإلتبييام احليي -2

حسيي  قناعتييه، و املشييرع اجل ائييرمت حسييم يكييون للقاضييي دور ا يياه يف البحيي  عيين اردليية وتقييديره قييوة تبوتيتهييا 
   مييين قييييانون اإلجييييراءام  307و  212موقفيييه ميييين لنظمييية اإلتبييييام اجلنيييائي بشييييكل واضييي  يف كييييل مييين املييييادتني 

تنص عله"  و  اتبام اجلرائم أبمت يريقة من يرق اإلتبام ماعدا ارحوال الت ينص فيهيا  212اجل ائية ، فاملادة 
فإلكييدم علييه لن  307ي لن يصييدر حكمييه تبعيا القتناعييه الش صيي، لمييا امليادة القيانون علييه غيري ذلييك، وللقاضي

 القاضي غري مل م بيضا  الطريقة اليت وصيل  يا اىل تكيوين عقيدتيه ويكفيي لن  يبيوا عليه التسيايل املطيرو  فقيط 
صيي للقاضيي تبىن نظام اإلتبام احلر كإلصل عام لو االقتناع الش و املتمعل يف" هل لديكم اقتناع ع صي"، فهو 

اجل ائي، فاملشيرع قيد مين  للقاضيي كاميل احلريية يف ايال تقيدير اردلية وفقيا لقناعتيه ال اتيية دون ضيرورة تقيدي ميربر 
ل لك، كما لن املشرع مل يسن نصوصا ضلي عله القاضي قبول لو عدم قبول لمت دليل مطرو  لماميه، بيل فسي  ليه 

ة وسيييلة لو دلييل يطمييئن الييه ضييمريه حي  ولييو تعلين ارميير ابردليية اجمليال لكييي  تيار حبرييية ويسيتلهم عقيدتييه مين لييي
املتعلن ابلوقاية مين اجليرائم املتصيلة بتكنولوجييا اإلعيالم و االتصيال  04-09اإللكرتونية، ابخلصوص و لن القانون 

نيائي بصيفة لمت استعناءام لو لوضاع داصة مما يوحي أبن اليدليل الرقميي مقبيول مبيدئيا يف اإلتبيام اجلومكافحتها 
 .(21)االقتناععامة وهو ما يؤكد اعتناق املشرع ملبدل حرية اإلتبام و 
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السال  ذكره جنده دالييا مين ليية لحكيام داصية تتعلين حبجيية اردلية  04-09كما لنه ابلرجوع اىل القانون 
اإلتبيام ارديرى، وال الرقمية يف اإلتبام، وهو ما يؤكد نية املشرع إلدضاع ه ه اردلة للقواعد العامة كسائر لدلية 

  و  للقاضي اجل ائي بناء عله ذلك رف  لمت دليل رقمي م  توفرم فيه الشروط املطلوبة لقبوله.
 .اثنيا: اإلشكاالت اليت لعيق الدليل الرقمي يف اإلثبات

، حتهياابلرغم من اجلهود املب ولة يف مكافحة اجلرائم املعلوماتية ومواجهتها و العمل عله تطوير لسيالي  مكاف
اال لن هناك معوقام وصعوابم ما ت ال تعيرت  عملييام اسيت الص اردلية اجلنائيية الرقميية، فمنهيا ميا هيو متعلين 
ابلدليل الرقمي يف كونه دليل غيري مرئيي وكي ا سيهولة حيوه و التالعي  بيه وكي ا عرقلية مجيا اردلية وصيعوبة الوصيول 

، كميا جنيد معيقيام متعلقية جبهيام التحقيين جيراء اجليا  اليها ابستعمال برامة وتطبيقام تعمل عليه ادفياء هويية
قلية املهييارام و اخلييربام يف اييال احلاسيي  اكيل، ونقييص اخليربة وعييدم معييرفتهم رسييالي  وتقنيييام ارتكيياب اجلرمييية 
املعلوماتيية، ليي ا وجيي  العمييل علييه  هيييل هيي ه اجلهييام لإلملييام بتقنيييام االتصييال احلديعيية، ابإلضييافة اىل املعيقييام 

التشريعي يف اال مكافحة اجلرائم  الفرا سابقة جند صعوابم لدرى مرتبطة ابلتشريا يف حد ذاته جراء القصور و ال
 . (22)املعلوماتية وعدم كفايتها جملا ة ه ا اإلجرام ال مت لصب  يهدد العامل أبسره

 .خامتة
لرقمييي يعييد ميين بييني املواضيييا بعييدما دلصيينا ميين دراسيية موضييوع ورقتنييا البحعييية هيي ه لييتم للقييول أبن الييدليل ا

املسييتحدتة يف ايييار القييانون اجل ائييي، وذلييك رنييه يعيياجل اتبييام لدطيير اجلييرائم و لعقييدها، رهنييا تقييوم علييه التقنييية 
الرقمييية ويف العييامل االفرتاضييي داصييية مييا تطييور الوسيييائل العلمييية و التكنولوجييية، كمييا اتضييي  لنييا جليييا أبن اليييدليل 

 لإلتبام يف اجلرائم املعلوماتية، ابلرغم مما يتمي  به بكونه دليل غيري ميادمت قيد يسيهل الرقمي يصل  رن يكون دليال
التالع  به وادفاءه وتدمريه لو حيوه، كميا لنيه مين جهية لديرى يسيهل اتباتيه واسيرتجاعه، ولن عمليية مجعيه واتباتيه 

 اإليار:بتاج خلربة تقنية وفنية، ومن دالل ذلك توصلنا اىل مجلة من النتائة يف ه ا 
لن التقيدم العلميي و التكنوليوجي توليد عنيه نيوع جدييد مين اجليرائم صياحبه ظهيور نيوع جدييد مين آلييام  -1

اإلتبييام مل تكيين مإللوفيية وهييي عبييارة عيين معلومييام خم نيية علييه عييكل نبضييام مطناييسييية يف لجهيي ة احلاسيي  اكيل 
 وملحقاته.
 دليل متنوع ومتطور.الدليل الرقمي دليل علمي ذو يبيعة تقنية كما لنه  -2
لن اليدليل الرقمييي ذو يبيعيية غييري مرئييية يصييع  احلصييول علييه، ولكيين ابسييتعمال بييرامة داصيية ميكيين ميين -3

 دالعا اسرتجاعه.
 للقاضي وقناعته.سلطة التقديرية لالدليل الرقمي معله معل ابقي اردلة اردرى يف اتبام اجلرائم  ضا ل-4
ث نيييوع مييين اكلييييام بطييير  احلصيييول عليييه اليييدليل الرقميييي مبيييا ييييتالءم لن املشيييرع اجل ائيييرمت قيييام ابسيييتحدا-5

 ويبيعته كاخلربة و التسرب و اعرتا  املراسالم و التفتياب يف البيئة الرقمية. 
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نقص العقافة املعلوماتية فيما يتعلن ابلدليل الرقمي لدى رجال الضبط القضائي و القضياة عليه حيد سيواء -6
 التعامل معه وانقاص يف قيمته العبوتية. وهو ما من عإلنه دلن صعوابم يف

 وعله ضوء ه ا املوضوع توصلنا اىل تقدي اموعة من التوصيام و االقرتاحام:
ضرورة النص صراحة عله اردلة الرقمية كإلدلة اتبام يف اجملال اجل ائي و االعتماد عله وسائل للتإلكد من -1

 سالمة ه ا الدليل.
 يف مجييا و البحييي  عيين الييدليل الرقميييي علييه العقافييية املعلوماتييية وكيفيييية احلييرص علييه ضتيييا مجيييا العييياملني-2

 التعامل معه للحفاظ عله قيمته يف اإلتبام وذلك بعقد دورام تكوينية رجل ذلك.
دعيوة املشييرع اجل ائييرمت اىل مواصيلة جهييوده يف اييال مكافحية اجلييرائم املعلوماتييية وذليك ابسييتحداث قييوانني -3

 للوقاية منها.
القضاء لقبول اليدليل الرقميي كيدليل اتبيام لصيلي  بيت ال يقبيل التشيكيك وال يطعين فييه اال بعيدم دعوة -4

 املشروعية.
 اهل امش.
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  القوة الثبوتية للتوقيع االلكرتوين 

 بودراع فايزةط.د/           
 1جامعة قسنطينة                                                                 

 

 ملخص:
قوانني  إصدار إىلالتشريعات  العديد من ، مما دفععلى القانون املدين يعد التوقيع االلكرتوين مصطلح حديث

 .خرىاأل اإلثباتمثله مثل وسائل  إثباتوسيلة  إىللالرتقاء به لتنظيم التوقيع االلكرتوين 
قانونية  إثباتكوسيلة   ومن بينها التشريع اجلزائري عاتكل التشري  حيث أنه مت  اعتماد هذه الوسيلة من قبل

،وقد نظم املشرع اجلزائري هذه الوسيلة من خالل تعديل القانون املدين االلكرتونية عقود والتجارةاملعامالت واليف 
قانون خاص ابلتوقيع والتصديق االلكرتونيني ملواكبة التطورات الطارئة يف جمال التجارة واملعامالت  وإصدار

 التجارية.
خر حىت والوسيط االلكرتوين وللمتعامل اآلاخلاصة ابملوقع  وطر بعض الش أن يليب التوقيع االلكرتوينوعلى 

 طراف.ابلنسبة لكل األتكون املعاملة مؤمنة 
 .يف املسائل االلكرتونية اإلثبات، اإلثباتحجية  التوقيع التقليدي، ،كرتوينإللاالتوقيع الكلمات املفتاحية:

 

Résumé 

La signature électronique est un terme moderne du droit civil, qui a incité de 

nombreuses législations à édicter des lois pour réglementer la signature 

électronique afin de la promouvoir comme moyen de preuve, à  l’égal des 'autres 

moyens de preuve. 

Considérant que ce moyen a été adopté par toutes les législations, y compris 

la législation algérienne comme méthode de preuve légale dans les transactions 

et contrats  relevant du commerce électronique. Le législateur algérien a  adopté  

cette méthode en modifiant le droit civil et en édictant une loi spéciale relative à 

la signature et la certification électroniques afin de suivre les récents 

développements en matière de commerce électronique et des transactions 

commerciales. 

La signature électronique doit respecter certaines conditions pour remplir son 

rôle. Afin que la transaction électronique soit sécurisée pour les parties au 

contrat. 

Mots clés: Signature électronique, signature traditionnelle, preuve authentique, 

preuve en matière électronique. 
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 .مقدمة
ال تتوافق اليت  ثباتاالت، ظهور وسائل حديثة يف االجمللقد نتج عن انتشار املعامالت اإللكرتونية يف شىت ا

بديل اعتماد  متلذلك  اإللكرتونيةأمام املعامالت ميثل عقبة  خراآل حيث أصبح هذاالتقليدي،  اإلثباتمع فكرة 
 مبناسبة عمليات الدفع اإللكرتوينبدأ أول ظهور للتوقيع . لقد اإللكرتوينوهو التوقيع  أال اإلثباتيف مسألة آخر 

 البنكية.البطاقات  والصرافات ابستخداملدى البنوك  اإللكرتوين
الثبوتية  قانوين يكرس القوة أسلوبالبد من  التصرفات القانونية، كان إبرامومع تطور تقنيات وأساليب 

 املقبولة أمام القضاء. القانونية علها من األدلةجي
خالل صياغة قوانني جديدة تتماشى مع الطبيعة من الدول هلذا الواقع املستحدث من العديد  توقد استجاب

إبدخال عدة تعديالت على هي األخرى القانونية والتقنية هلذه املعامالت. واجلزائر كغريها من الدول قامت 
االلكرتوين مع  اإلثباتابعتماد التعاقد و  تكنولوجية، بدءاجل مواكبة هذه التطورات الأمنظومتها القانونية من 

معاجلة ومحاية البياانت االلكرتونية، لتصل  ققعدة قوانني حت إصدار تلى للك ، مثاملدين تعديل القانون املدين
لتوقيع والتصديق االلكرتونيني، املتعلق اب 10/02/2015املؤرخ يف  04-15القانون  إصدار إىلاجلهود التشريعية 

 .االنرتنتاليت تتم عرب شبكة  التجارية للمعامالت الثقة واالئتمانري توف إىلوالذي يهدف ابلدرجة األوىل 
القانونية اليت تواجه تطبيق هذه اآللية  شكالتهم املأسنحاول من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على 

التوقيع االلكرتوين يف التشريع  بتنظيماليت دخلت الساحة القانونية وأصبحت واقعا بعد صدور قانون خاص 
 زائري.اجل

وفيما يتمثل  ؟اإلثباتيف  التوقيع االلكرتوين ةما مدى حجيومن خالل ما سبق سنطرح اإلشكالية التالية: 
األول حول مفهوم التوقيع مبحثني: إىلوإلجابة عن هذه اإلشكالية قسمنا هذه الدراسة هذا التوقيع اإللكرتوين؟ 

 االلكرتوين والثاين حول حجية هدا التوقيع.
 .يف القانون التوقيع االلكرتويناملبحث األول: 

،ينشأ من رموز أو حروف أو غريها  أو البصمة أو املصادقة املتكونة التوقيع االلكرتوين هو للك التوقيع
 وأن للتوقيعووضع عناصر حمددة ملفهومه، كما  تعريفبالكرتونية، ولقد تعرضت له خمتلف التشريعات  بطريقة

 .ودرجة ائتمانه إنشاءهاملتنوعة حسب طرق الصور  اخلصائص و االلكرتوين العديد من
 .لتوقيع االلكرتويناملفهوم القانوين لاملطلب ألول: 

خمتلف كل من التشريع اجلزائري و تعريفه يف   إىلالبد من التطرق  يف مفهوم التوقيع االلكرتوين كان للبحث
 .املصطلح واملفهوممن أجل ضبط األخرى التشريعات 

 .التوقيع االلكرتوين يف القانون اجلزائريالفرع األول: تعريف 
 .04-15والقانون رقم  07/162املرسوم التنفيذي رقم يتجلى معىن التوقيع االلكرتوين من خالل كل من 
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 .07/1621أوال: يف املرسوم التنفيذي رقم 
مكرر الفقرة األوىل من املرسوم التنفيذي رقم  3يف املادة وضع املشرع اجلزائري تعريفا للتوقيع االلكرتوين 

التوقيع االلكرتوين:  –، حيث نص على أن:" 01/123واليت جاءت مكملة للمرسوم التنفيذي رقم  07/162
و املذكور  1مكرر  323هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط احملددة يف املادة 

 أعاله."

 .ابلتوقيع والتصديق االلكرتونيني املتعلق 04-15القانون رقم اثنيا: يف 
جند أن املشرع اجلزائري قد أورد تعريفا للتوقيع االلكرتوين حيث نصت  04-15ابستقرائنا لنصوص القانون 
 أو مرتبطة منطقيا " التوقيع االلكرتوين: بياانت يف شكل الكرتوين، مرفقةأنمنه على  األوىلالفقرة  02املادة 

 ."تستعمل كوسيلة توثيق أخرى الكرتونيةببياانت 

وقد جاء بعد للك يف الفقرة الثالثة من نفس املادة ليحدد البياانت اإللكرتونية اليت ينشأ منها التوقيع 
 .االلكرتوين وهي الرموز أو مفاتيح التشفري اخلاصة اليت يستعملها املوقع إلنشاء توقيعه

املشرع اجلزائري تدرج يف تعريفه للتوقيع االلكرتوين حيث أنه كان أكثر نالحظ من التعاريف السابقة أن 
الذي ن أول قانون يدرج فيه التعريف مبا  01/123منه من املرسوم التنفيذي رقم  04-15وضوحا يف القانون 

لكرتوين اليت لكرت شروط التوقيع اال 2من القانون املدين 1مكرر  323مكرر قد أحالت على املادة  3أن املادة 
 ومل تعرفه.

 .األخرىالفروع الثاين: التعريف ابلتوقيع االلكرتوين يف بعض التشريعات 
 األمريكي.ندرج حتت هذا الفرع التعريف ابلتوقيع االلكرتوين يف كل من التوجيه األورويب والتشريع 

 .)األورويبأوال:تعريف التوقيع االلكرتوين حسب التوجيه 

النوع االلكرتونية، بشأن التوقيعات االلكرتونية يف نصوصه نوعني من التوقيعات3األورويب لقد ورد يف االجتاه
:" أبنهيعرف  األورويبيعرف ابلتوقيع االلكرتوين العادي: وهذا التوقيع حسب نص املادة الثانية من التوجيه  األول

كرتونية، والذي يشكل أساس ال أخرىمعلومة أتخذ شكلها الكرتوين تقرتن أو ترتبط بشكل منطقي ببياانت 
 ".منهج التوثيق

أما النوع الثاين: فهو التوقيع االلكرتوين املتقدم، وهو توقيع يرتبط ابلنص املوقع، وإلضفاء صفة التوقيع 
 :تتوفر فيه الشروط التالية أناملتقدمة على التوقيع االلكرتوين، جيب 

 .يرتبط وبشكل منفرد لصاحب التوقيع أن-

 .ف هوية صاحب التوقيعيتيح ويكش أن-

  .ينشأ من خالل وسائل موضوعة حتت رقابة صاحب التوقيع أن-
 4درجة أن أي تعديل حلق ابلبياانت ميكن كشفه. إىلأن يرتبط ابلبياانت اليت وضع عليها التوقيع -
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 اثنيا:تعريف التوقيع االلكرتوين يف التشريع األمريكي
، األسس القانونية للتجارة االلكرتونية و العقود 20005يونيو  30لقد وضع التشريع األمريكي الصادر يف 

املرتتبة عليها، حيث منحت العقود اليت يتم توقيعها الكرتونيا نفس القوة اإللزامية للعقود املكتوبة اليت يتم توقيعها  
يئات اهل إحدىكتابيا، وهكذا فقد جاء يف هذا القانون تعريف التوقيع االلكرتوين أبنه:" شهادة رقمية تصدر عن 

أي وثيقة أو عقد جتاري أو تعهد أو إقرار"، ووفقا للقانون األمريكي يف  إرسالاملستقلة و متيز كل مستخدم ميكن 
 عام و اآلخر خاص. مهاأحدشأن التوقيع االلكرتوين، فإن ملف التوقيع االلكرتوين حيتوي على مفتاحني 

وقيع اخلاص بشخص معني عن توقيعات اآلخرين، املفتاح اخلاص، هو للك التوقيع االلكرتوين الذي مييز الت
 6أما املفتاح العام فيتم نشره كدليل حبيث حيق ألي كان االطالع عليه.

 ومن خالل هذه التعاريف ميكن أن نستخلص اخلصائص املميزة للمفهوم القانوين للتوقيع اإللكرتوين.
 صور التوقيع االلكرتوينو  املطلب الثاين: خصائص

 بدراسة خصائص التوقيع االلكرتوين )الفرع األول(، وصوره)الفرع الثاين(.سوف نقوم 
 الفرع األول: خصائص التوقيع االلكرتوين

 يتميز التوقيع االلكرتوين مبجموعة من اخلصائص أمهها:
 التوقيع االلكرتوين يتم عرب وسائل الكرتونية وعن طريق أجهزة احلاسب لآليل واإلنرتنت، أو على كتيب أوال:

، حيث أصبح إبمكان أطراف العقد االتصال ببعضهم البعض واالطالع على واثئق ومستندات 7أو أسطوانة
، عكس 8يف حمررات الكرتونية، وأخريا التوقيع عليه الكرتونيا وإفراغه إبرامهالعقد، والتفاوض بشأن شروطه وكيفية 

               مة ورقية، تقرتن مبوجبها الكتابة التوقيع التقليدي الذي يوضع على دعامة مادية هي يف الغالب دعا
 ابلتوقيع، فتصبح عبارة عن مستند صاحل لإلثبات.

          عدم اشرتاط نوع حمدد من الصور يف التوقيع االلكرتوين، حيث أنه جيوز أن أييت على شكل حرف  اثنيا:
مح بتمييز شخص صاحب التوقيع وحتديد أو رمز أو إشارة أو حىت صوت، املهم فيه أن يكون دو طابع منفرد يس

 اإلمضاء، خبالف التوقيع التقليدي الذي يقتصر على 9هويته وإظهار رغبته يف إقرار العمل القانوين والرضا مبضمونه
 10اخلتم وبصمة األصابع. إليهخبط اليد وقد يضاف 

إلا كان التوقيع التقليدي عبارة عن رسم يقوم به الشخص أي أنه فن وليس علم، وابلتايل فإنه يسهل  اثلثا:
، حيث أن الوظيفة 11تزويره أو تقليده، فإن التوقيع االلكرتوين عكس للك علما وليس فنا مما يصعب تزويره

           وأتمينه من التعديل ابإلضافة  الرئيسية للتوقيع االلكرتوين هي االستيثاق من مضمون احملرر االلكرتوين،
أي تعديل الحق كإيقاع توقيع الكرتوين  إجراءأو احلذف، وللك عن طريق ربط احملرر االلكرتوين، حبيث يقتضي 

جديد، فضال عن للك يقوم التوقيع ابلشكل االلكرتوين أيضا مبنح املستند االلكرتوين صفة احملرر االلكرتوين، له 
 .12مسبقا قبل أن يثور النزاع بني األطراف إعدادهليل الكتايب الذي يتم نفس منزلة الد
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للك التوقيع الذي يتم عرب وسائل الكرتونية من جهة  ونستخلص من هذه التعاريف أن التوقيع االلكرتوين هو
كوسيلة توثيق واتصاالت الكرتونية بني األطراف من جهة أخرى واليت تعترب كعقد مث أييت التوقيع االلكرتوين  

 واثبات.
 صور التوقيع االلكرتوين الفرع الثاين:

أوجدت التقنيات احلديثة صورا خمتلفة من التوقيعات االلكرتونية، وميكن حصرها يف أربعة صور ختتلف من 
 حيث التكوين وآلية العمل وكذا مدى محايتها للبياانت وقدرهتا الثبوتية وسيتم كما يلي.

 أوال: التوقيع الكودي
املتمثلة يف بطاقة الفيزا وبطاقة الصراف اآليل 13وهو توقيع سري جند تطبيقه من خالل البطاقات الذكية

 وغريها.
املؤسسات املالية املخولة قانوان بذلك، تسلمها  إحدىمن قبل البنك أو من  اآليلبطاقة الصراف  إصداريتم 

قبل العميل نفسه، مث يقوم العميل إبدخال  من إالللعميل مع رقم سري حمفوظ جيدا ال ميكن االطالع عليه 
العملية، فإلا   إجراءالرقم السري الذي ميثل توقيع املستند االلكرتوين على  إدخالالبطاقة يف الصراف اآليل ومن مث 

حتويل النقود  أومعرفة الرصيد  أوكان الرقم صحيحا ظهرت اخليارات اليت ميكن للعميل استخدامها سواء السحب 
 . 14العملية تعاد البطاقة آليا للعميل إهناءلية كانت وبعد أو أي عم

أما خبصوص بطاقة الفيزا فهي بطاقة دفع أو شراء يقوم العميل أو املشرتي بتسليمها للبائع الذي حيوز جهازا 
حساب البائع الذي كان  إىلخمصصا الستخدامها ومبجرد إدخاهلا تقوم بتحويل مثن املشرتايت من حساب العميل 

 15ا رصيد قائم وقابل للصرف وكانت سارية الصالحية.هب
وهذا النوع من البطاقات صعبة االخرتاق والسرقة نظرا القرتاهنا ابلتوقيع الكودي الذي ال يعمل به سوى 

 العميل صاحب البطاقة.
 اثنيا: التوقيع الرقمي

من قدرة فائقة يف حتديد هوية أطراف يعترب التوقيع الرقمي من أهم صور التوقيع االلكرتوين، نظرا ملا يتمتع به 
العقود  إبراميف استخدامه وتطبيقه عند  واألمانالعقد، إضافة ملا يتمتع به أيضا من درجة عالية من الثقة 

 االلكرتونية.
وقد جاء التوقيع الرقمي من خالل فكرة الرموز السرية واملفاتيح املتماثلة وغري املتماثلة، من حيث اعتماده 

، وللك ابستخدامه برانجما حمددا، حبيث ال 16اللوغاريتمات واملعامالت الرايضية املعقدة من الناحية الفنيةعلى 
حتويل الرسالة قد مت  أنالشخص الذي حيمل مفتاح فك التشفري والتحقيق من  إالميكن ألحد كشف الرسالة 

 17يلحقها أي تغيري أو تعديل. حتققه من أن الرسالة الواردة مل إىلابستخدام املفتاح اخلاص إضافة 

والتوقيع الرقمي هو عبارة عن رقم سري أو رمز ينشئه صاحبه ابستخدام برانمج حاسب ويسمى الرتميز، 
صيغتها األصلية، حيث يقوم التوقيع على  إىل إعادهتاصيغ غري مفهومة مث  إىلوالذي يقوم على حتويل الرسالة 

134



 ط.د بودراع فايزة                                                              القوة الثبوتية للتوقيع االلكرتوين

 

نشئ مفتاحني خمتلفني ولكنهما مرتابطان رايضيا حيث يتم احلصول استخدام مفتاح الرتميز العمومي والذي ي
 .18عليهما ابستخدام سلسلة من الصيغ الرايضية أو اخلوارزميات غري املتناظرة

يعتمد التوقيع الرقمي على نوعني من التشفري، التشفري املتماثل وهو الذي له رقم سري واحد متبادل بني 
 االلكرتونية" هذا الرقم معلوم لدى صاحب اجلهاز.الطرفني مثل "التلكس والبطاقات 

أما التشفري غري املتماثل فانه يعتمد على زوج من املفاتيح، املفتاح العام والذي يسمح ألي شخص بقراءة 
املرسل والذي يعمل  إالأي تعديل عليه، أما املفتاح اخلاص فال ميلكه  إدخالدون إمكانيته  االنرتنتالرسالة عرب 
  الرسالة.على تشفري

يستخدم هذا النظام بصورة كبرية يف املعامالت البنكية وأوضح مثال عليه بطاقة االئتمان اليت حتتوي على رقم 
العميل الذي يدخل البطاقة يف ماكينة السحب لطلب االستعالم عن حسابه مثال أو صرف  إالسري ال يعرفه 
 .19جزء من رصيده

 رتويناثلثا: التوقيع ابستخدام القلم االلك
من بني صور التوقيع االلكرتوين اليت ميكن استخدامها يف توثيق التصرفات القانونية االلكرتونية، التوقيع 
ابستخدام القلم االلكرتوين، حيث يقوم بنقل التوقيع التقليدي بواسطة استخدام قلم الكرتوين حساس ميكنه 

 على شاشة احلاسوب عن طريق برانمج هو املسيطر أو احملرك لكل العملية وله وظيفتني:  ةالكتاب
تتمثل الوظيفة األوىل يف التقاط التوقيع بعد تلقي بياانت العميل عن طريق بطاقة يضعها يف اآللة املستخدمة 

العملية تظهر رسالة تطلب من  وهبا كامل البياانت الشخصية، مث تظهر على الشاشة االلكرتونية، بعد االنتهاء من
ره توقيعه ابلقلم االلكرتوين يف مربع خاص داخل الشاشة، مث يقيس هذا الربانمج التوقيع ويشف إدخالاملستخدم 

 مرتية.وحيتفظ به ويسمى الشاشة البيو 
التوقيع  إحصائياتأما الوظيفة الثانية فتتم عن طريق فك رمز الشارة مث يقارن املعلومات املوجودة عليه مع 

برانمج الكمبيوتر، والذي يعطي الرأي  إىلاملخزنة من قبل قاعدة البياانت، تصدر بعد للك تقريرها الذي يرسل 
 .20النهائي يف صحة أو عدم صحت هذا التوقيع

يف حالة سرقة البطاقة والرقم السري يف هذا النوع من التوقيعات، فانه ليس من السهل تقليد التوقيع، وابلتايل 
 .21االنرتنتيضفي نوعا من احلماية على املعامالت االلكرتونية املربجمة عرب  فانه

 .مرتيرابعا: التوقيع البيو 
هذا التوقيع ابالعتماد على أحد اخلواص  إنشاءالتوقيع البيومرتي أو التوقيع ابحلواس الذاتية، حيث يتم 

الشخصية للموقع، وهذا النوع من التوقيعات قائم على فكرة أن لكل شخص خواص لاتية متيزه عن غريه من 
 22، الصوت، شبكة العني...األصبعأمهها: بصمة 
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تزوير، إل أن التوقيع البيومرتي ليس بعيدا عن ال إاللكن رغم اختصاص هاته اخلصائص ابلثبات النسيب 
يستعمل املتحايلون طرقا وتقنيات مبتكرة لتزوير التوقيع عن طريق نسخ بصمة الصوت والعديد من الوسائل 

 االحتيالية.
ــروين ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــوقيع االلكتــ ــــ ــــ ــــ ــــجية التـــ ــــ  املبحث الثاين: حـ

فالبد من أن يكون موثق  إثباتهلكرتوين لا حجية ميكن حىت ميكن القول أبنه ميكن أن يكون التوقيع اال
 )املطلب األول(، وأن يتم التأكد من صحته من أن يكون صادرا من جهات توثيق معتمدة )املطلب الثاين( 

 املطلب األول: التوقيع االلكرتوين املوثق 
 لكي يكون التوقيع االلكرتوين موثقا البد من توفر الشروط التالية:

 األول: قدرة التوقيع االلكرتوين على حتديد شخصية حمررهالفرع 
ومفاد هذا الشرط أن  23لكي يكون التوقيع اإللكرتوين متقدما جيب أن يكشف هوية الشخص املوقع،

-15من القانون 7/3يكون التوقيع اإللكرتوين قادرا على التعرف بشخص صاحبه، وهذا ما نصت عليه املادة 
بقوهلا: "التوقيع املوصوف هو التوقيع اإللكرتوين الذي تتوفر فيه املتطلبات التالية...أن ميكن من حتديد هوية 04

لتوقيع اإللكرتوين من اسم الشخص املوقع أو أن يشتمل على هذا االسم، املوقع..."، وهذا ال يعيين أن يتكون ا
 24بل يكفي أن حيدد هوية الشخص املوقع.

اإلثبات ليس ابألمر السهل بسبب غياب  يفجية وابلرغم من أنّه االعرتاف ابلتوقيع اإللكرتوين ومنحه احل
ظيفة التوقيع العادي من حيث حتديد هوية حمرره وكذا عامل الثقة، إال أنّه ميكن أن يقوم التوقيع اإللكرتوين بنفس و 

 .25متييزه عن غريه
 الفرع الثاين: التعبري عن رضا املوقع

حيقق التوقيع االلكرتوين هذه الوظيفة ورمبا لدرجة أكرب من التوقيع العادي، للك أن بعض أشكال التوقيع 
ته مبضمون السند ونفس األمر ابلنسبة لإلمضاء العادي كاخلتم والبصمة تدل على صاحبها لكن ال تعرب عن موافق

ميكن تزويره، أما التوقيع االلكرتوين أبشكاله املختلفة فان له القدرة على التعبري عن رضا الشخص ابملوافقة على 
 .26مضمون السند

م املوقع وجتدر اإلشارة أنه تتحقق نية التعبري عن الرضا اباللتزام مبضمون السند االلكرتوين من خالل استخدا
 .27اباللتزام مبا مت التوقيع عليه اإلرادةالتوقيع تتجه  إنشاءمفتاحه اخلاص، وعند االنتهاء من بياانت 

 الفرع الثالث: اتصال التوقيع االلكرتوين ابلسند
يدعى هذا الشرط بشرط "السالمة" ويقد هنا بسالمة التوقيع االلكرتوين واملعلومات اليت يوقع عليها 

عملية  إجراءب أن يكون التوقيع االلكرتوين مرتبطا ارتباطا مينع أي تعديل على القيد بعد الشخص حبيث جي
التوقيع االلكرتوين. ويف حالة وجود تعديل على السند الذي مت التوقيع عليه فالبد أن حيدث تغري على التوقيع 

136



 ط.د بودراع فايزة                                                              القوة الثبوتية للتوقيع االلكرتوين

 

أن هذا التغري يكون ظاهرا يسهل اكتشافه وللك من أجل ضمان سالمة  إىلااللكرتوين كذلك، وجتدر اإلشارة 
 .28املعلومات الواردة على السند

 .الفرع الرابع: سيطرة املوقع االلكرتوين على التوقيع
      شاءنإالتوقيع االلكرتوين حتت سيطرة املوقع وحده وقت  شاءنإيقصد هبذا الشرط أن تكون بياانت 

الشرط بشرط "السيطرة" طبقا لدليل قانون األنستريال النمولجي بشأن التوقيعات ويدعى هذا ،29التوقيع
 االلكرتونية.

ــروين املطلب الثاين: ـــ ــــ ــــ ــــ ــوقيع االلكتــــ ــــ ــــ  .من قبل هيئة التصديقوتوثيقه  التـــ
التوثيق االلكرتوين لتوفري الثقة جاء دور  االنرتنتيف غياب أو انعدام الثقة يف العديد من املتعاملني يف شبكة 

واألمان من خالل منح الثقة يف التوقيع االلكرتوين حىت ميكن استخدامه ال ثبات ما حيتويه من تصرفات قانونية 
 من خالل هيئات التصديق، وهذا ما سنبينه من خالل ما يلي:

 .الفرع ألول: تعريف جهة التصديق االلكرتوين
لنمولجي بشأن التوقيعات االلكرتونية على جهة التصديق االلكرتوين مبصطلح يعترب يف قانون االنسرتال ا

على أنه:" شخص يصدر الشهادات وجيوز أن يقدم خدمات  02"مقدم خدمات التصديق"، حيث عرفته املادة 
 أخرى لات صلة ابلتوقيعات االلكرتونية".

أبنه:" أي شخص  2001لسنة  272أما القانون الفرنسي فقد عرف مقدم خدمات التصديق يف املرسوم 
 .30يقدم شهادات التصديق أو خدمات أخرى يف جمال التوقيع االلكرتوين"

املتعلق والتوقيع والتصديق  04-15من قانون  02/12وابلنسبة للمشرع اجلزائري فقد عرفه يف املادة 
موصوفة، وقد يقدم االلكرتونيني على أنه:" شخص طبيعي أو معنوي يقوم مبنح شهادات تصديق الكرتوين 

 خدمات أخرى يف جمال التصديق االلكرتوين."
 إىل فإضافةواملالحظ على هذه التعريفات أهنا وسعت من اجملال الذي تقوم به جهات التصديق االلكرتوين، 

دورها األساسي املتمثل يف شهادات التصديق االلكرتوين، فهي تقوم كذلك بنشاطات أخرى هلا صلة بتقنية 
التوقيع االلكرتوين. غري أنه ما يعاب على هذه التعريفات أهنا لكره "شخص طبيعي"، ففي الواقع العملي ال ميكن 

شخص  إالربات فنية، لذا ال ميكن أن يقوم هبا تقنيات وأجهزة معقدة وخ إىلله تقدمي خدمة تصديق ألهنا حتتاج 
 .31معنوي سواء كان عام أو خاص

 وجيب على من يريد أن يؤدي خدمة التصديق االلكرتوين طبقا للتشريع اجلزائري أن تتوفر فيه الشروط التالية:
 أن يكون خاضعا للقانون اجلزائري للشخص املعنوي أو اجلنسية اجلزائرية للشخص الطبيعي. (1

 تمتع بقدرة مالية كافية.أن ي (2

واالتصال للشخص الطبيعي أو املسري للشخص  اإلعالمأن يتمتع مبؤهالت وخربة اثبتة يف ميدان تكنولوجيات  (3
 املعنوي.
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 .32أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية أو جنحة تتناىف مع نشاط أتدية خدمات التصديق االلكرتوين (4

 قا للقانون اجلزائري تتمثل فيما يلي:وجلهات التصديق االلكرتوين واجبات طب
ونشر وحفظ شهادات التصديق  وإلغاءتعمل جهات التصديق االلكرتوين على تسجيل وإصدار ومنح  (1

 .33االلكرتوين

 .34احلفاظ على سرية البياانت واملعلومات املتعلقة بشهادة التصديق االلكرتوين (2

 .35بعد موافقته الصرحية إالال ميكن ملؤدي اخلدمة مجع البياانت الشخصية للمعين  (3

 مع بياانت التحقق من التوقيع قبل منح شهادة التصديق االلكرتوين. اإلنشاءالتحقق من تكامل بياانت  (4

كان صادر عن هيئة تقوم ابلتصديق االلكرتوين اليت تؤكد   إلا إال اإلثباتالتوقيع االلكرتوين ال حيوز حجية 
 خدمة يف التامني املايل للتوقيع. إدخال إمكانيةمستفيد مع شخصية املوقع وائتمان العملية ابلنسبة لل

 ومن خالل هذا االستنتاج يتجلى أوجه التشابه واالختالف بني التوقيع التقليدي وااللكرتوين. 
 الفرع الثاين: شروط أنواع التوقيع

فالبد من توافر مجلة من الشروط والضوابط )أوال(، كما أن  اإلثباتحىت يؤدي التوقيع االلكرتوين دوره يف 
هذه الشرط ختتلف عما هو متعارف عليه يف التوقيع التقليدي )اثنيا( مما جيعلنا نتساءل عن ضوابط التمييز بني 

 التوقيعني ) اثلثا(.
 36أوال: شروط التوقيع االلكرتوين 

على النحو  اإلثباتعلى الشروط الواجب توافرها حىت يتمتع التوقيع االلكرتوين ابحلجية يف 37نص القانون
 التايل:

 .: ارتباط التوقيع االلكرتوين بشخص املوقع دون غريه1
وجوبية أن يتم التوقيع االلكرتوين من طرف املوقع وحده 38األخرىأقر املشرع اجلزائري شأنه شأن التشريعات 

أي وجود عالقة مباشرة بيت  39الغاية من للك التعرف على إرادة املوقع ورضاه مبحتوى التصرفدون غريه، ولعل 
 .40والتوقيع، حيث تكون هذه العالقة ابالستعمال املنفرد للموقع لتوقيعه وعدم السماح للغري ابستعمالهاملوقع 

 .: أن يكون التوقيع كافيا للتعريف بصاحبه2
يتعني أن يكون مقتصرا على صاحبه من خالل 41ن التوقيع أاي كانت صورتهيعترب هذا الشرط شرطا بديهيا أل

 .42متيز هذا التوقيع بشكل فريد ابرتباطه بشخص املوقع وقدرته على التعريف به
وميكن التعرف على هوية املوقع من خالل ما يسمى ابملفتاح اخلاص الذي ميثل القلم يف التوقيع التقليدي، 

 .43املفتاح اخلاص إىله املوقع دون غريه والذي يسمح ابلدخول ويدعم برقم سري حيتفظ ب
وكمثال على هذا الشرط )التوقيع ابلرقم السري على بطاقات الصراف اآليل، حيث أن قيام حامل البطاقة إبدخال 
الرقم السري اخلاص به يف جهاز الصراف اآليل وقيام هذا األخري ابلتعرف على الرقم السري األمر الذي يرتتب عنه 
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كون كافية لداللة على شخصه، حبيث ميكنه من الشخص حلسابه، وابلتايل فان مثل هذه اإلجراءات ت إدخال
 .44العمليات اليت بريدها( إجراء

 .: أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة إبنشاء التوقيع االلكرتوين3
لتوقيع الكرتوين مؤمنة، وتكون املنظومة  إنشاءمنظومة بياانت  إىليتحقق هذا الشرط مىت استند هذا التوقيع 

 يها الشروط التالية:مؤمنة إلا توافرت ف
 التوقيع االلكرتوين. إنشاءالطابع املنفرد لبياانت  

 التوقيع االلكرتوين. إنشاءسرية بياانت  

 التوقيع االلكرتوين. إنشاءعدم قابلية االستنتاج أو االستنباط لبياانت  

 الغري قانونية.محاية التوقيع االلكرتوين من التزوير أو التقليد أو التحريف أو غري للك من الصور  

 .45مبحتوى أو مضمون احملرر االلكرتوين املراد توقيعه إتالفأي  إحداثعدم  

 .ريهغابلشخص املوقع لسيطرته وحده دون التوقيع االلكرتوين بواسطة وسائل خاصة  إنشاء: 4
حىت يكون التوقيع االلكرتوين فعاال جيب أن يتم إنشاؤه بواسطة أدوات تكون خاضعة لسيطرة الشخص 

ومن بني للك مفتاح التوقيع الرقمي اخلاص، ففي حال ،46املوقع وان تكون خاضعة لسيطرته وحده دون غريه
تكون أدواته )بغض النظر إلا كانت منظومة هذا املفتاح مدونة على قاعدة  أنتوقيع هبذا املفتاح جيب  إحداث

ن يكون التوقيع متميزا، لذا جيب بياانت حاسب آيل أو أي شيء من هذا القبيل( خاصة ابملوقع حىت يضمن أ
منظومة  إحداثتكون أداة  أنجيب -لات الوقت-على صاحبها أن حيرص عليها وعدم وصوهلا للغري وكذلك ويف

 .47التوقيع حتت سيطرته
: ارتباط التوقيع االلكرتوين ببياانت احملرر االلكرتوين بطريقة يتم من خالهلا الكشف عن التغريات الالحقة 5

  .اانتهبذه البي
احملرر االلكرتوين )وما حيتويه من بياانت خاصة وبياانت التوقيع( قد يتعرض للتغيري أثناء عملية نقله من  إن
، هذا التغيري قد يكون انشئا عن تدخالت من الغري أو بسبب تقين، ولذلك أوجب املشرع إليهاملرسل  إىلاملرسل 

 .اجلزائري هذا الشرط لالعتداد ابلتوقيع االلكرتوين
أحداث أي  أنولعل اهلدف من للك محاية احملرر االلكرتوين وضمان سالمة املعلومات الواردة فيه، حيث 

زعزعة سالمة هذه البياانت وجيعلها ابلتايل غري صاحلة لإلثبات وهو ما  إىلتعديل يف بياانت هذا اخلري يؤدي 
 .48حجية التوقيع االلكرتوين لاته إىلينسحب 

 إليهوتتم عملية فحص منظومة بياانت التوقيع االلكرتوين بفضل املفتاح العام للمرسل الذي يسمح للمرسل 
يكون لات  أنبواسطة برانجمه )الذي جيب  إليهابلعثور على ملخص احملرر االلكرتوين، وبعد للك يقوم املرسل 

ين وأخريا يقوم مبقارنة امللخص الناتج مع الربامج الذي استخدمه املرسل(، إبجراء ملخص آخر للمحرر االلكرتو 
 .49امللخص املستلم فان كان بينهما تطابق فإن احملرر االلكرتوين سليم ومل يتعرض لقرصنة أو ما شابه للك
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 .: أن ينشأ على أساس شهادة تصديق الكرتوين موصوفة6
توقيع االلكرتوين وسالمته من أجل احلرص على سالمة املعامالت االلكرتونية، البد من التأكد من صحت ال

وللك من خالل توثيقه، ويتم توثيق هذا األخري من طرف هيئة أو إدارة تكون خمولة للتثبيت التوقيع ومنح شهادة 
التوثيق، وللك منعا جلرائم االحتيال أو التزوير اليت ميكن أن ترتكب يف حال كان التوقيع حمرفا أو مزورا، مما يؤثر 

ت االلكرتونية، ولعل اهلدف من هذا الشرط محاية املعامالت االلكرتونية اليت تتم عرب على مصداقية املعامال
 .50ةناليت تعترب مفتوحة للجميع، مما جيعل هذه الشبكة عرضة لعمليات القرص االنرتنت

موقف املشرع اجلزائري خبصوص هذا الشرط والذي أوىل له أمهية من خالل ختويل هيئات إدارية  إىلوابلرجوع 
من بينها سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية واليت من بني صالحياهتا منح الرتخيص  51مستقلة

 .52ملزود اخلدمات
 .اثنيا: شروط التوقيع التقليدي

 ا يلي: يشرتط يف التوقيع التقليدي م
جيب أن يكون مطابقا للطريقة اليت اعتاد الشخص على استخدامها للتعبري عن موافقته على حمرر معني ورضائه  

 مبضمونه.

جيب أن يكون دائما مقروءا ومرئيا وال يكون مكتواب حبرب شفاف أو عبارة عن خطوط مستقيمة ال تدل على  
 االلتزام أو احلق.بزوال  إالشيء وهذا الشرط يعين عدم زوال التوقيع 

 .53جيب أن يكون مباشرا مبعىن أن يتوىل الشخص نفسه وضع التوقيع وأن يكون مضموان يف الورقة العرفية 

 .اثلثا: التمييز بني التوقيع االلكرتوين والتوقيع التقليدي
 يتميز التوقيع االلكرتوين عن التوقيع التقليدي من عدة أوجه نذكرها إبجياز: 

 .: من حيث الشكل1
يف  إليهمايضاف -إلا كان التوقيع التقليدي ينحصر من حيث الشكل يف صورة معينة كاإلمضاء والبصمة

، فان التوقيع االلكرتوين ميكن القول إنه غري حمصور يف 54التوقيع ببصمة اخلتم-تشريعات أخرى كالتشريع املصري
اليت  األشكالوات أو غري للك من صور معينة أبي شكل كان صور أو أرقام أو رموز أو إشارات أو حىت أص

ميكن أن يتخذها التوقيع االلكرتوين، بشرط أن يكون هلذا الشكل طابع منفرد يسمح بتمييز املوقع وحتديد هويته 
 .55التصرف القانوين وااللتزام به إبراميف  إرادتهوالتعبري عن 

 .: من حيث الدعامة اليت يوضع عليها2
على وسيط مادي غالبا هو الورق، جند التوقيع االلكرتوين يتم عرب وسيط إلا كان التوقيع التقليدي يتم 

 الكرتوين غري ملموس.
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 .: من حيث الوظائف اليت يؤديها التوقيع3
يف  إرادتهيؤدي التوقيع التقليدي دورا ثالثي األبعاد، فهو وسيلة لتحديد هوية الشخص املوقع والتعبري عن 

 االلتزام مبضمون احملرر، وأخريا كدليل على احلضور املادي ألطراف التصرف وقت التوقيع.
يف  إرادتهفإن التوقيع االلكرتوين يسمح بتحديد شخصية املوقع والتعبري هن  األخريوفيما عدا هذا الدور 

اللكرتوين وأتمينه ضد أي تغيري يطرا االلتزام مبضمون احملرر االلكرتوين كما يناط به االستيثاق من مضمون احملرر ا
عليه، وللك بربط بينه وبني التوقيع االلكرتوين، حبيث أن أي تعديل الحق يقتضي توقيعا جديدا، كذلك يناط به 
منح املستند االلكرتوين صفة األصالة حيث تكون النسخة املوقعة الكرتونيا هي النسخة األصلية، األمر الذي 

 .56قدما لإلثباتجيعل منها دليال معد م

 .الفرع الثالث: شهادة التصديق االلكرتوين
من قانون التوقيع والتصديق االلكرتونيني  2/7عرف املشرع اجلزائري شهادة التصديق االلكرتوين يف املادة 

 أبهنا:" وثيقة يف شكل الكرتوين تثبت الصلة بني بياانت التحقق من التوقيع االلكرتوين واملوقع". ومن خالل هذه
 ةصح ذاد من صحة التوقيع االلكرتوين وكاملادة يتبني لنا أن الغرض من شهادة التصديق االلكرتوين هو التأك

البياانت املوقع عليها، وأهنا صادرة عن املوقع ومل يطرأ عليها أي تعديل. وهناك أربعة أنواع من الشهادات 
 االلكرتونية وهي:

 االلكرتوين. اإلمضاءشهادة  (1

 واب.شهادة موزع  (2

 شهادة شبكة افرتاضية خاصة. (3

 الرمز. إمضاءشهادة  (4

 كما أن شهادة التصديق االلكرتوين تتضمن عدة بياانت وتتمثل فيما يلي: 
 اإلشارة الواضحة أن شهادة التصديق االلكرتوين صادرة بصفة موصوفة. -

 الشهادة منها. إصداركشف هوية اجلهة اليت مت   إىلبيان يشري  -

 املوقع.بيان حيدد هوية  -

 صفة خاصة للموقع عند االقتضاء. إدراجبيان إمكانية  -

 بيان يتعلق بتحقق التوقيع االلكرتوين. -

 بداية وهناية مدة صالحية شهادة التصديق االلكرتوين. إىلاإلشارة  -

 رمز تعريف شهادة التصديق االلكرتوين. -

 التوقيع االلكرتوين للجهة اليت أصدرت الشهادة. -

 .57ة وحتديد قيمة املعامالتحدود استعمال الشهاد -
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 إىلويتم استخراج هذه الشهادة عن طريق طلب يقدم من الشخص الذي يرغب يف احلصول على التوقيع 
 إبرامجهة التوثيق، ويقوم هذا الشخص بتزويد جهة التصديق جبميع املعلومات اليت تطلبها منه إلثبات قدرته على 

 .58التصرفات االلكرتونية
             ويف حالة املوافقة على طلبه تصدر جهة التصديق االلكرتوين شهادة التصديق حتتوي على مفتاح 

، وهو الشخص الذي ينسب إليه 60وحتتوي على املعلومات اليت تدل على هوية صاحب املفتاح اخلاص،59عام
 .61التوقيع، بعد للك تبدأ مسؤولية جهة التصديق االلكرتوين

 327/2ما تقدم موقف املشرع اجلزائري يف حجية التوقيع االلكرتوين من خالل نص املادة  نستنتج من كل 
من نفس  1مكرر  323على أنه:" يعتد ابلتوقيع االلكرتوين وفقا للشروط املذكورة يف املادة 62من القانون املدين

ين والتقليدي، ولالعتداد به جيب القانون". وطبقا هلذا النص يكون املشرع ساوى يف احلجية بني التوقيع االلكرتو 
واملتمثلة يف إمكانية التأكد من هوية الشخص  163مكرر  323أن تتوافر فيه الشروط املنصوص عليها يف املادة 

 الذي أصدر التوقيع، وأن يكون التوقيع معدا وحمفوظا يف ظروف تضمن سالمته.
هذا النص، فقد أقر املشرع اجلزائري حبجية التوقيع االلكرتوين وفق نصوص خاصة تنظمه وكان  إىلإضافة 

على أن:" التوقيع  7املتعلق ابلتوقيع والتصديق االلكرتونيني حيث نص يف املادة  04-15للك يف القانون 
 االلكرتوين املوصوف هو التوقيع االلكرتوين الذي تتوفر فيه املتطلبات اآلتية:

 أن ينشأ على أساس شهادة تصديق الكرتوين موصوفة،-
 أن يرتبط ابملوقع دون سواه،-
 أن ميكن من حتديد هوية املوقع،-
 أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة إبنشاء التوقيع االلكرتوين،-
 أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون حتت التحكم احلصري للموقع،-
 اصة به، حبيث ميكن الكشف عن التغيريات الالحقة هبذه البياانت."أن يكون مرتبطا ابلبياانت اخل-

من  1مكرر 323ومن خالل هذه املادة نالحظ أن املشرع، قد أضاف شروطا إضافية مقارنة بنص املادة 
رتوين القانون املدين وهذه الشروط البد من توفرها إلضفاء احلجية يف التوقيع االلكرتوين، وعليه ليعتد ابلتوقيع االلك

 صفت احلجية منها. إسقاطيف التشريع اجلزائري فالبد من توفر تلك الشروط، ألن انعدامها يرتتب عليه 
على أنه:" يعترب التوقيع االلكرتوين املوصوف وحده  04-15من القانون  8ما سبق نصت املادة  إالإضافة 

 مماثال للتوقيع املكتوب، سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي."
أمام القضاء   اإلثباتتتمتع ابحلجية الكاملة يف  فإهناحتققت الشروط السابقة يف التوقيع االلكرتوين،  إلاوعليه 

 بت مثلها مثل التوقيع التقليدي.كدليل اث
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 .خامتة
هو محاية  اإلثباتمن وراء تنظيم التوقيع االلكرتوين وإعطائه نفس الصالحية يف اجلزائري  إن هدف التشريع

األطراف املتعاقدة ابعتبار أن املتعاقد يف املعامالت االلكرتونية هو نفسه يف جمال العقود التقليدية ولكن فقط أنه 
وعليه يبقى احلق يف احلماية نفسه املتعارف عليه يف جمال يتم بواسطة وسائل ومن خالل شبكات تواصل عاملية 

 صية العقد االلكرتوين.مع إقرار التشريع خبصو  تقليديةالعقود ال

يف املسائل املدنية وعلى  لإلثبات ديد مفهوم التوقيع االلكرتوين كأداةحت أنه متالدراسة أوال  ويتبني من هذه
مبدى صحة وقابلية هذا التوقيع االلكرتوين  املتعلقة كما قد مت حتديد اخلصائصاثنيا  ،رأسها املعامالت االلكرتونية

القانون تعديل  النصوص اخلاصة به وكذامن خالل النصوص املتعلقة مبجال االتصاالت السلكية و الالسلكية و 
 .اإلثباتلة حجية املدين  يف مسأ

املشرع اجلزائري  نأ إىلالقانوين اخلاص هبذه العملية مع بعض التشريعات األجنبية انتهينا  اإلطاروبعد مقارنة 
واعتماد  اإلثباتقد أدرك هذه التطورات اخلاصة عندما أدخل تعديال يف القانون املدين بشأن ما خيص طرق 

 تشريع خاص ابلتوقيع والتصديق االلكرتوين  يف التشريع اجلزائري.
 االلكرتوين.اصة يف جمال التطور االقتصادي والتجاري و وهبذا قد واكب املشرع اجلزائري التطورات اخل

 التوصيات:
تعديل وتوسيع من خالل حتديد  إىلتعريف التوقيع االلكرتوين يف القانون اخلاص يبدوا أنه تعريف يف حاجة  -1

 أكثر خلصائصه املميزة.
حمل نقاش  االلكرتوينتبقى النقطة املتعلقة بفسح اجملال أمام األشخاص الطبيعية للقيام مبهمة هيئة التصديق -2

 .وجدل كبري
 .الهوامش

 

الكهرابئية وعلى خمتلف املتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية  07/162املرسوم التنفيذي رقم  -1
 .12، ص 07/06/2007، املؤرخة يف 37، ج.ر العدد رقم 30/05/2007خدمات املواصالت السلكية والالسلكية، املؤرخ يف 

 .1975لسنة  58املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم اجلريدة الرمسية، العدد  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  75/58األمر رقم  -2
 .1999ديسمرب  13بشأن اإلطار املشرتك للتواقيع االلكرتونية الصادر بتاريخ  39-1999األورويب رقم التوجه  -3
 .13، ص 2006، 1عيسى غسان ربضي، القواعد اخلاصة ابلتوقيع االلكرتوين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط -4
لكرتونية، نظام التجارة االلكرتونية محايتها مدنيا، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة االلكرتونية ومحايتها اال -5

 .233، ص 2004
 .216، ص 2000هدى حامد القشقوش، احلماية اجلنائية للتجارة االلكرتونية عرب االنرتنت، دار النهضة العربية، القاهرة،  -6
، ص 2010، 01االلكرتونية ومتطلبات النظام القانوين لتجاوزها، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، ط عباس العبودي، حتدايت اإلثبات ابلسندات -7

149. 
 .247، ص 2010،  دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان 2بشار حممود دودين ، اإلطار القانوين للعقد املربم عرب شبكة االنرتنت، ط-8
 .149عباس العبودي، املرجع السابق، ص  -9

 وما بعدها. 32، ص 2009، 01عيسى غسان ربضي، القواعد اخلاصة ابلتوقيع االلكرتوين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ط -10
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 .178مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوين للتعاقد عرب شبكة االنرتنت، املرجع السابق، ص  -28
 .80، ص 122عات اإللكرتونية، بند دليل اشرتاع قانون األونسيرتال النمولجي بشأن التوقي -29

30 -«prestataire de service de certification ‘ tout entite personne qui délivre des certificats 
électroniques ou fournit d’autres services en matière de signature électronique ». 

 .412، ص 2008، دار الكتب القانونية، مصر، -دراسة مقارنة-نتسامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عرب االنرت  -31
 .املتعلق ابلتوقيع والتصديق اإللكرتونيني 04-15من القانون 34طبقا للمادة  -32
 .من القانون املذكور أعاله 41نظر، املادة أ -33
 .من القانون املذكور أعاله 42نظر، املادة أ -34
 .املذكور أعالهمن القانون  43نظر، املادة أ -35
من القانون املتعلق ابلتصديق والتوقيع االلكرتونيني "بياانت يف شكل الكرتوين، مرفقة  01عرف املشرع اجلزائري التوقيع االلكرتوين من خالل املادة-36

 أو مرتبطة منطقيا ببياانت الكرتونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق".
الصادرة بتاريخ  60واملنشور يف اجلريدة الرمسية رقم  01/02/2015والتوقيع االلكرتونيني واملؤرخ يف  ( املتعلق ابلتصديق04-15القانون رقم ) -37

10/02/2015. 
 ( املتعلق ابلتوقيع والتصديق االلكرتونيني.04-15من القانون رقم ) 7/2املادة -38
ابلتوقيهع االلكهرتوين مهربرا للهك ابن صهاحب البطاقهة مها دام ههو والهذي اعهرتف  1987"ميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل حكم حمكمة مونبليهه سهنة  -39

ا بواسهطة الذي قام ابستخدامها وإدخهال الهرقم السهري فههذا يهدل علهى رضهائه وقبولهه املبلهغ املسهجل وأن املؤسسهة املاليهة قهد أتهت إبثبهات كهاف علهى ديوهنه
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م البطاقهة متزامنهها مهع إدخههال الههرقم السهري" ملزيههد مهن التفاصههيل حهول هههذه القضههية تسهجيل اآللههة لتلهك العمليههة والهيت كههان يتعهذر قبوهلهها لههو مل يكهن اسههتخدا
ر العالقههة بههني وموقههف القضههاء مههن التوقيههع االلكههرتوين أنظههر: فيصههل الغريههب، حجيههة التوقيههع االلكههرتوين يف اإلثبههات، مداخلههة ابمللتقههى العههريب الثالههث لتطههوي

 .2003ديسمرب  17-15مصر، أايم القانونيني و اإلداريني، املنعقد بشرم الشيخ، 
ور ابجللفة، أزرو حممد رضا، الثقة واألمان يف التوقيع االلكرتوين )دراسة مقارنة(، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، كلية احلقوق، جامعة زاين عاش -40
 .6، ص 2011، 7ع
د على اخلواص الفيزايئية أو اجلسدية أو السلوكية للموقع وقد أييت يف يتخذ التوقيع االلكرتوين عدة صور فقد أيخذ شكل التوقيع البيومرتي املعتم -41

لتوقيع االلكرتوين صورة رقم سري أو جمموعة أحرف وقد أييت ابستخدام القلم االلكرتوين... ملزيد من التفاصيل أنظر عبد هللا أمحد عبد هللا غرايبة،حجية ا
 وما بعدها. 21، ص 2005كلية الدراسات العليا، األردن، يف القانون األردين، رسالة ماجيستري يف القانون،  

، جملة جرش للبحوث 2001لسنة  58حممد أمحد بديرات: التوقيع االلكرتوين )دراسة يف قانون املعامالت االلكرتونية األردين املؤقت رقم  -42
 .276، ص2006، 2، ع10والدراسات، كلية احلقوق، جامعة جرش األهلية، األردن، مج 

احلل النهائي هلذه اإلشكالية أبن رفضت  2003-04-30يف هذا الصدد كان لقرار الغرفة املدنية الثانية جمللس النقض الفرنسي الصادر بتاريخ  -43
سطة والذي ال حيدد بشكل كايف وكامل هوية املوقع، حبيث ال ميكن االعتماد على اهلاتف النقال بوا 2000توقيع الكرتوين خارج أحكام قانون مارس 

(SMSإلمتام إجراءات التوقيع االلكرتوين مادام أن إمكانية استعمال اهلاتف النقال من طرف الغري يصبح ممكنا، وابلتايل عدم حتديد هوية ا ) ملوقع
 بصورة كاملة.

وم اإلنسانية، كلية احلقوق، جامعة زاين أشار اىل هذا احلكم: ازرو حممد رضا، الثقة واألمان يف التوقيع االلكرتوين )دراسة مقارنة(، جملة احلقوق والعل
 .7، ص 2011، 7عاشور ابجللفة، ع

معة إيناس بنت خلف اخلالدي: حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات )دراسة يف نظام التعامالت االلكرتونية السعودي(، جملة كلية اآلداب، جا -44
 .458الزقازيق، مصر، ص 

، 2005القانونيهههة ملعهههامالت التجهههارة االلكرتونيهههة )دراسهههة مقارنهههة(، أطروحهههة دكتهههورة، جامعهههة عهههني الشهههمس، حممهههد سهههعيد أمحهههد: أسهههاليب احلمايهههة  -45
 وما بعدها. 182ص
 ( املتعلق ابلتوقيع والتصديق االلكرتونيني.04-15من القانون ) 7/5املادة  -46
، ص 2006كتورة يف احلقوق، جامعة عني الشمس، القاهرة، مصر، عيسى غسان عبد هللا الربضي: القواعد اخلاصة ابلتوقيع االلكرتوين، أطروحة د  -47

 وما بعدها. 175
 .269حممد أمحد بديرات: املرجع السابق، ص -48
، ص 2006عيسى غسان عبد هللا الربضي: القواعد اخلاصة ابلتوقيع االلكرتوين، أطروحة دكتورة يف احلقوق، جامعة عني الشمس، القاهرة، مصر،  -49

177. 
امعة بنت خلف اخلالدي: حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات )دراسة يف نظام التعامالت االلكرتونية السعودي(، جملة كلية اآلداب، ج إيناس -50

 .459الزقازيق، مصر، ص 
 ( املتعلق ابلتوقيع والتصديق االلكرتونيني.04-15وما يليها من القانون رقم ) 16أنظر املواد  -51
 ( املتعلق ابلتوقيع والتصديق االلكرتونيني.04-15من القانون ) 02فقرة  30املادة  -52
، 2008، 67، ع 17مدى حجيته يف االثبات(، جملة الفكر الشرطي، مج -خماطره وكيفية مواجهتها-ثروة عبد اجمليد: التوقيع االلكرتوين )ماهيته -53

 وما يليها. 258الشارقة، إ. ع. م، ص 
 وما بعدها. 20يسى غسان عبد هللا الربضي املرجع السابق، ص ملزيد من التفاصيل أنظر: ع -54
 .259حممد أمحد بديرات: املرجع السابق، ص -55
 .259حممد أمحد بديرات: املرجع السابق، ص -56
 .04-15من القانون  15طبقا للمادة  -57
 .184السابق، ص مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوين للتعاقد عرب شبكة االنرتنت، املرجع  -58
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: هو عبارة عن سلسة من األعداد تكون موضوعة يف متناول اجلمهور هبدف متكينهم من التحقق من 2/9يقصد ابملفتاح العام وفقا للمادة  -59
 اإلمضاء اإللكرتوين وتدرج شهادة التصديق اإللكرتوين.

د حيوزها حصراي املوقع فقط، وتستخدم إلنشاء التوقيع االلكرتوين، ويرتبط : هو عبارة عن سلسة من األعدا2/8يقصد ابملفتاح اخلاص وفقا للمادة  -60
 هذا املفتاح مبفتاح تشفري عمومي.

 .04-15من القانون  60إىل  53راجع املواد من  -61
 .املتضمن القانون املدين اجلزائري املعدل واملتمم 26/09/1975املؤرخ يف:  58-75األمر رقم:  -62
 .من القانون املدين اجلزائري1مكرر  323نظر، املادة ا -63
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