
مدى حجية الوس��ائل اإللكرتونية يف إثبات املعامالت املدنية 
والتجاري��ة واإلداري��ة طبق��ا لقان��ون املعام��الت اإللكرتونية 

الكويتي: دراسة مقارنة
أ.د. محمود عبد الرحمن محمد*

امللخص:
والتوقيع  اإللكترونية  احمل���ررات  حجية  م��دى  حت��دي��د  ه��و  البحث  ه��ذا  م��وض��وع 
اإللكتروني في إثبات املعامالت املدنية والتجارية واإلدارية وفقاً لقانون املعامالت 
العربية  القوانني  ببعض  مقارناً   ،2014 لسنة   )20( رق��م  الكويتي  اإللكترونية 
واألجنبية، والقوانني النموذجية الصادرة عن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري 

الدولي. 
والهدف منه هو بيان مدى التوافق واالنسجام بني أحكام القانون الكويتي، وأحكام 
القوانني املقارنة في موضوعه، ومن ثم إبداء املالحظات على النصوص احلالية لهذا 
القانون، إن لزم األمر، وتقدمي مقترحات لتعديلها مبا يوفر درجة كافية من األمان 
في احملرر اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني، ومنع أي تالعب أو حتريف أو تبديل 

أو تغيير في محتوياتهما. 
وتتمثل خطة الدراسة في مبحثني: املبحث األول بعنوان حجية احملرر اإللكتروني في 
اإلثبات، واملبحث الثاني بعنوان حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات. ويسبقهما 
مبحث متهيدي يوضح إقرار القوانني املقارنة، صراحة، بحجية احملرر اإللكتروني 
والتوقيع اإللكتروني في اإلثبات، والتسوية بينهما، في هذا الصدد، وبني احملرر 
عليها  املنصوص  والضوابط  الشروط  استوفيا  إذا  التقليدي،  والتوقيع  الورقي 

للتحقق من صحتهما.
بينه  والفرق  اإللكتروني  احمل��رر  مفهوم  األول��ى،  مسألتني:  األول  املبحث  يعالج 
اإلثبات  في  اإللكتروني  احملرر  حجية  شروط  الثانية،  اإللكترونية،  الكتابة  وبني 
وفقا للمادة )9( من قانون املعامالت اإللكترونية الكويتي وما يقابلها في القوانني 
املقارنة، والتي ميكن بتوافرها أن يقوم احملرر اإللكتروني بنفس الدور الذي يقوم 

* أستاذ القانون املدني, كلية القانون الكويتية العاملية.
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به احملرر الورقي في إثبات التصرفات القانونية.
اإللكتروني  التوقيع  مفهوم  األول��ى،  أيضا:  مسألتني  فيعالج  الثاني،  املبحث  أما 
وصوره، الثانية: شروط حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات وفقاً للمادة )19( 
من قانون املعامالت اإللكترونية الكويتي وما يقابلها في القوانني املقارنة، والتي 
باستجماعها يؤدي التوقيع اإللكتروني دوره كامالً في اإلثبات شأنه شأن التوقيع 

التقليدي. 
التشابه بني أحكام قانون  أن هناك قدرا كبيرا من  إلى  البحث  وقد خلصت خامتة 
املقارنة في منح احلجية لكل من  القوانني  الكويتي وأحكام  اإللكترونية  املعامالت 
والتجارية  املدنية  املعامالت  إثبات  في  اإللكتروني  والتوقيع  اإللكتروني  احمل��رر 
اإللكترونية،  املعامالت  إجن��از  إلى  ي��ؤدي  لهما  احلجية  تلك  إق��رار  وأن  واإلداري���ة، 
وباألخص التجارية منها، بسهولة ويسر، وأنه إذا ما روعيت الشروط والضوابط 
مبا  بهما  للمتعاملني  األم��ان  من  واف��راً  قدرا  يحقق  ذلك  فإن  فيهما،  املطلوبة  الفنية 

يجعلهم واثقني من صحة معامالتهم واحلفاظ على أسرارهم وخصوصياتهم. 



أ.د. محمود عبد الرحمن محمد
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املقدمة: 
ال ريب في أن الكتابة تعد الوسيلة األساسية واملفضلة على باقي وسائل اإلثبات 
األخرى في مجال املعامالت املالية، وباألخص املدنية منها. ويقصد بالكتابة احملرر 
املثبت لتصرف قانوني معني، واملوقَّع من الشخص املنسوب إليه، سواء كان هذا 
احملرر رسمياً أو عرفيا. واحملرر التقليدي يكتب باحلروف واألرقام اخلاصة بلغة 
على  محسوس  م��ادي  بشكل  ويوضع  لتحريره،  يعتمدانها  التي  اللغة  أو  طرفيه 

الورق، أو أي دعامة مادية مشابهة. 
وفي ظل املعامالت اإللكترونية التي انتشرت حديثاً بفضل التطور التكنولوجي في 
مجال االتصاالت وتبادل املعلومات تختفي األوراق والدعامات املادية للمحررات، 
واألقراص  وامليكروفيلم  املثقبة  األشرطة  مثل  مادية  غير  دعامات  محلها  ويحل 
الصلبة أو املرنة وغيرها. وال مانع من ذلك، فكما ميكن تدوين الكتابة على الورق، 
فإنه ميكن أيضاً تدوينها على شريحة إلكترونية وتذييلها بتوقيع يسمح بتحديد 

شخص املوقِّع عليها ومتييزه عن غيره.
ث��ورة في مجال  أوج��د  قد  اإلنترنت  العقود عبر شبكة  إب��رام  إن  القول   وغني عن 
التجارة، وغيَّر من معالم العالقة بني التجار واملستهلكني، بحيث لم تعد املسافات 
الشاسعة مانعة من التعاقد بني أشخاص من شتى بقاع األرض رمبا ال تسنح لهم 
بل  التجارية،  العقود  على  األمر  يقتصر  ولم  بعضا.  بعضهم  برؤية  أبدا  الفرصة 
تعداه إلى العقود املدنية واإلدارية حيث أمكن لألفراد إجناز معامالتهم خارج نطاق 
ر  التجارة وفيما بينهم وبني مؤسسات الدولة عن طريق هذه الشبكة، وهو ما يسَّ
سبل احلياة اليومية في املجتمع وكرَّس مفهوم العوملة في العصر احلاضر. وإزاء 
وإثباتها،  املعامالت  هذه  لتوثيق  مناسبة  التقليدية  احمل��ررات  تعد  لم  الوضع  هذا 

وحلت محلها احملررات اإللكترونية املذيلة بتوقيع إلكتروني)1(.
وكان البد من استحداث قواعد قانونية تواكب هذا التطور، ومن ثم تسابقت الدول 
ذلك  واستوجب  عام،  بوجه  اإللكترونية  للمعامالت  املنظمة  التشريعات  سن  في 
التعرض إلثبات هذه املعامالت بالوسائل اإللكترونية )وهي احملررات اإللكترونية 
والتوقيع اإللكتروني(، بل إن بعض املنظمات الدولية اهتمت بهذا األمر ووضعت 

)1( ممدوح محمد على مبروك، مدى حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات: دراسة مقارنة بالفقه 
اإلسالمي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص1 وما بعدها.
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قواعد منوذجية لتنظيمه ولتتبناه الدول في قوانينها احمللية. 
 2014 وفي هذا اإلطار جاء قانون املعامالت اإللكترونية الكويتي رقم )20( لسنة 
هذا  ويضم  املناسبة،  والضوابط  القواعد  لها  ويضع  اإللكترونية  املعامالت  لينظم 
الثانية  املادة  حددت  وقد  فصول.  ثمانية  على  موزعة  مادة  وأربعني  ستاً  القانون 
على  القانون  هذا  أحكام  “تسري  أن:  على  بنصها  تطبيقه  نطاق  القانون  هذا  من 
السجالت والرسائل واملعلومات واملستندات والتوقيعات اإللكترونية ذات العالقة 
باملعامالت املدنية والتجارية واإلدارية، وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها، ما لم 

يتفق األطراف على غير ذلك، أو يتبني أن قانونا آخر هو الواجب التطبيق..”.
“وال  املادة بعض املعامالت والسندات من نطاق سريانه بقولها:  واستبعدت هذه 

تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: 
املعامالت واملسائل املتعلقة باألحوال الشخصية والوقف والوصية.  أ- 

أو  العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية أصلية  األم��وال  سندات ملكية  ب- 
تبعية. 

ه�-  السندات اإلذنية والكمبياالت القابلة للتداول. 
القانون إفراغه في محرر رسمي أو توثيقه أو ورد في  د- أي مستند يستلزم 

تنظيمه نص خاص في قانون آخر”.
اإللكتروني،  والتوقيع  اإللكترونية  احمل��ررات  بني  س��اوت  فقد  الثالثة  امل��ادة  وأم��ا 
وبني احملررات التقليدية والتوقيع الكتابي في إنتاج اآلثار القانونية، ومنها إثبات 
اإللكتروني  السجل  من  كل  “يكون  فقالت:  احل��ال،  بطبيعة  القانونية  التصرفات 
والتوقيع  اإللكترونية  واملعاملة  اإللكترونية  وال��رس��ال��ة  اإللكتروني  واملستند 
اآلثار  ل��ذات  منتجاً  واإلداري���ة  والتجارية  املدنية  املعامالت  مجال  في  اإللكتروني 
إلزامه  حيث  من  الكتابية  والتوقيعات  واملستندات  الوثائق  على  املترتبة  القانونية 
ألطرافه أو قوته في اإلثبات أو حجيته، متى أجري وفقاً ألحكام هذا القانون”. وقد 
خصص الفصل الثالث منه للمستند أو السجل اإللكتروني مبيناً الشروط التي يجب 
أن تتوافر فيه إلنتاج آثاره القانونية. كما تناول الفصل الرابع التوقيع اإللكتروني 
مقررا حجيته في اإلثبات إذا توافرت فيه الضوابط الفنية الواردة في هذا القانون 

والئحته التنفيذية.



أ.د. محمود عبد الرحمن محمد
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 موضوع البحث والهدف منه وأهميته:
والتوقيع  اإللكترونية  احمل���ررات  حجية  م��دى  حت��دي��د  ه��و  البحث  ه��ذا  م��وض��وع 
اإللكتروني في إثبات املعامالت املدنية والتجارية واإلدارية وفقاً لقانون املعامالت 
العربية  ال��ق��وان��ني  ببعض  مقارنا   2014 لسنة   )20( رق��م  الكويتي  اإللكترونية 
القانون  أحكام  بني  واالنسجام  التوافق  م��دى  بيان  هو  منه  والهدف  واألجنبية. 
توفيرها  مدى  في  وباألخص  موضوعه،  في  املقارنة  القوانني  وأحكام  الكويتي 
درجة كافية من األمان ملنع أي تالعب أو حتريف أو تبديل أو تغيير في محتويات 
احملرر اإللكتروني أو التوقيع اإللكتروني، كي تقوم بذات وظائف احملرر والتوقيع 
إن لزم  القانون،  لهذا  النصوص احلالية  إبداء املالحظات على  ثم  التقليديني، ومن 

األمر، وتقدمي مقترحات لتعديلها. 
ويكتسب هذا البحث أهميته من الزيادة العددية للعقود اإللكترونية يوماً بعد يوم 
وضخامة قيمتها املالية التي تقدر مبليارات الدوالرات في السنوات األخيرة، وما 
يتبع ذلك من تأثير ملحوظ في احلياة االقتصادية لألفراد والشركات، بل والدول 
أيضا. وكان البد، واحلال كذلك، من إحكام النصوص القانونية التي تتعلق بإثبات 
هذه العقود وإزالة أي عوائق قد تؤدي إلى عدم االطمئنان إليها أو تشكل عقبة في 

طريق توسعة استخدامها)2(.
منهج البحث:

اتبعنا في هذا البحث املنهج املقارن، حيث قارنا أحكام القانون الكويتي في خصوص 
حجية احملررات اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني بأحكام بعض القوانني العربية 
أهم  ومن  عليه،  سابق  وقت  في  وص��درت  املوضوع  نفس  نظمت  التي  واألجنبية 
 .2004 لسنة   )15( رقم  املصري  اإللكتروني  التوقيع  تنظيم  قانون  القوانني  هذه 
جلنة  عن  الصادر  النموذجي  القانون  أحكام  إل��ى  اإلش��ارة  املقارنة  اقتضت  وق��د 
التجارة  بشأن   1996 سنة   )Uncitral( الدولي  التجاري  للقانون  املتحدة  األمم 
اإللكترونية، وكذلك أحكام القانون النموذجي الصادر عن هذه اللجنة سنة 2001 

بشأن التوقيعات اإللكترونية. 

)2( عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني حلماية التجارة اإللكترونية: الكتاب األول - نظام 
وما  ص23   ،2002 اإلسكندرية،  اجلامعي،  الفكر  دار  مدنيا،  وحمايتها  اإللكترونية  التجارة 
بعدها. عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في التجارة اإللكترونية العربية، الكتاب الثاني، دار 

الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 2003، ص7 وما بعدها.
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وأهمها  الصلة،  ذات  األوروب��ي  االحتاد  توجيهات  إلى  سنشير  النهج  نفس  وعلى 
بالتوقيع  واملتعلق   1999 سنة  ديسمبر   13 املؤرخ   )1999/CE/93( رقم  التوجيه 
اإللكترونية.  بالتجارة  املتعلق   )2000/CE/31( رق��م  والتوجيه  اإلل��ك��ت��رون��ي، 
ما  الستنباط  وص��والً  املختلفة  القانونية  النصوص  حتليل  املقارنة  واستوجبت 

تتضمنه من أحكام ومقارنتها. 
طبقت  التي  القضائية  األحكام  عرض   – الدراسة  لهذه  استكماالً   – ينبغي  وك��ان 
النصوص القانونية، وباألخص في الكويت ومصر، ولكننا لم جند أي حكم تعرض 
ملوضوع اإلثبات بالوسائل اإللكترونية، وباألخص من محكمة التمييز )النقض(، 
وعدم  نسبياً  املوضوع  هذا  حداثة  إلى  ذلك  يرجع  ورمب��ا  اآلن،  حتى  البلدين  في 
اإلقبال عليه من جانب املتعاملني، ومن ثم ندرة النزاعات بشأنه. وعلى العكس في 
فرنسا، فقد صدرت بعض األحكام من محكمة النقض الفرنسية بهذا اخلصوص، 

وسنتناولها في موضعها من البحث. 

خطة البحث:
نعرض ملوضوع الدارسة في مبحثني، نخصص األول حلجية احملرر اإللكتروني، 
ونكرس الثاني حلجية التوقيع اإللكتروني. ويسبقهما مبحث متهيدي نخصصه 
لبيان إقرار القانون املقارن - في الكويت وفي غيرها من الدول - صراحة بحجية 
هذا  في  بينهما،  والتسوية  اإلثبات،  في  اإللكتروني  والتوقيع  اإللكتروني  احملرر 
والضوابط  الشروط  استوفيا  إذا  الكتابي  والتوقيع  الورقي  احملرر  وبني  الصدد، 

املنصوص عليها للتحقق من صحتهما. 



أ.د. محمود عبد الرحمن محمد
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مبحث متهيدي
إقرار القانون املقارن صراحة

 بحجية الوسائل اإللكترونية في اإلثبات
بحجية  وال��دول��ي  الوطني  الصعيدين  على  اإللكترونية  املعامالت  قوانني  أق��رت 
هذا  في  بينها،  وس��اوت  اإلثبات،  في  اإللكتروني  والتوقيع  اإللكترونية  احمل��ررات 
الصدد وبني احملررات الورقية والتوقيع الكتابي، وهو ما يعبر عنه مببدأ »التكافؤ 
الوظيفي بينهما«. وقد أوردنا في مقدمة هذا البحث نص املادة الثالثة من القانون 
القوانني  بعض  في  املماثلة  النصوص  يلي  فيما  ونورد  بذلك.  أقرت  التي  الكويتي 

األخرى.
أوالًـ في الدول العربية:

مبا  اإللكترونية  املعامالت  عاجلت  التي  العربية  القوانني  بعض  لنصوص  نعرض 
يسمح به املقام وتستوجبه الدراسة املقارنة. تنص املادة )7( من قانون املعامالت 
2001 على أنه: »أ� يعتبر السجل اإللكتروني  اإللكترونية األردني رقم )85( لسنة 
لآلثار  منتجاً  اإللكتروني  والتوقيع  اإللكترونية  والرسالة  اإللكتروني  والعقد 
القانونية ذاتها املترتبة على الوثائق واملستندات اخلطية والتوقيع اخلطي مبوجب 

أحكام التشريعات من حيث إلزامها ألطرافها أو صالحيتها في اإلثبات...«. 
كما تنص املادة )7( من قانون إمارة دبي اخلاص باملعامالت والتجارة اإللكترونية 
على أنه: »ال تفقد الرسالة اإللكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ ملجرد أنها 
جاءت في شكل إلكتروني. ال تفقد املعلومات التي تشير إليها الرسالة اإللكترونية 
املعلومات  تلك  تفاصيل  االطالع على  كان  للتنفيذ متى  قابليتها  أو  القانوني  أثرها 
متاحاً ضمن النظام اإللكتروني اخلاص مبرسلها ومتت اإلشارة إلى كيفية االطالع 

عليها«. 
شأن  في  اإلماراتي  االحت��ادي  القانون  من  للمادة)4(  تقريبا  مطابقة  امل��ادة  وه��ذه 
اإللكترونية  التجارة  قانون  في  كذلك  واألم��ر  اإللكترونية،  والتجارة  املعامالت 
ذات  اإللكترونية  للسجالت   )1(« أن��ه:  على  منه   )5( امل���ادة  تنص  إذ  البحريني، 
احلجية املقررة في اإلثبات للمحررات العرفية، وال ينكر األثر القانوني للمعلومات 
مبقتضاها  العمل  وإمكان  صحتها  حيث  من  اإللكترونية،  السجالت  في  ال��واردة 
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ملجرد ورودها � كلياً أو جزئياً � في شكل سجل إلكتروني أو اإلشارة إليها في هذا 
السجل«. 

الرسالة  »تنتج  العماني:  اإللكترونية  املعامالت  قانون  من   )1( امل��ادة  وبحسب 
شأن  ذلك  في  شأنها  للتنفيذ  وقابلة  صحيحة  وتعتبر  القانوني  أثرها  اإللكترونية 
إذا روعيت في إنشائها واعتمادها الشروط املنصوص عليها في  املكتوبة  الوثيقة 

هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا ألحكامه«.
وأشارت املادة )7( من نظام التعامالت اإللكترونية السعودي إلى أنه: »)1( يكون 
نفي  يجوز  وال  امللزمة،  حجيتها  اإللكترونية  والتوقيعات  والسجالت  للتعامالت 
جزئياً،�  أو  كلياً  مت��ت،�  أنها  بسبب  تنفيذها  مينع  وال  للتنفيذ،  قابليتها  أو  صحتها 
بشكل إلكتروني، بشرط أن تتم تلك التعامالت والسجالت والتوقيعات اإللكترونية 
ذات  من   )9( امل��ادة  وأضافت  النظام«.  هذا  في  عليها  املنصوص  الشروط  بحسب 
والسجل  اإللكتروني  والتوقيع  اإللكتروني  التعامل  من  كل  يعد   )3(« أنه:  النظام 

اإللكتروني حجة يعتد بها في التعامالت...«. 
وأما قانون تنظيم التوقيع اإللكتروني املصري، فقد نص على ذات احلكم في املادتني 
نطاق  في  اإللكتروني،  »للتوقيع  أن��ه:  على   )14( امل��ادة  وتنص  منه.   و)15(   )14(
للتوقيعات في أحكام  املقررة  املدنية والتجارية واإلداري��ة، ذات احلجية  املعامالت 
قانون اإلثبات في املواد املدنية والتجارية، إذا روعي في إنشائه وإمتامه الشروط 
حتددها  التي  والتقنية  الفنية  للضوابط  وفقاً  القانون  ه��ذا  في  عليها  املنصوص 
اإللكترونية  »للكتابة  أنه:  )15( على  املادة  القانون«. وتنص  لهذا  التنفيذية  الالئحة 
ذات  واإلداري��ة،  والتجارية  املدنية  املعامالت  نطاق  في  اإللكترونية،  وللمحررات 
احلجية املقررة للكتابة واحملررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون اإلثبات في 
املواد املدنية والتجارية، متى استوفت الشروط املنصوص عليها في هذا القانون 

وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون«.

ثانياًـ في الدول األجنبية: 
احملررات  بني  امل��س��اواة  على  األجنبية  ال��دول  قوانني  حرصت  مماثل  نحو  وعلى 
القانون املدني الفرنسي الذي نص في  اإللكترونية والتقليدية في اإلثبات، ومنها 
 2000 مارس  املادة )1316( املضافة بالقانون رقم 2000/230 الصادر بتاريخ 3 
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على مبدأ التعادل الوظيفي بني احملررات اإللكترونية واحملررات التقليدية)3(.
الكاملة في اإلثبات  القانونية  املادة احلجية  الفقرة األولى من هذه  وبعد أن منحت 
للمحررات اإللكترونية، أكدت فقرتها الثانية على أنه: »عند قيام تعارض بني محرر 
األكثر  احمل��رر  ويحدد  بينهما،  يفاضل  القاضي  ف��إن  تقليدي،  ومحرر  إلكتروني 
لديه،  املتوافرة  أو  املعروضة  للظروف  التقديرية وفقاً  مصداقية مبقتضى سلطته 
ن عليها احملرر، وهذا ما لم يوجد نص  دون أن يعتمد في ذلك على الدعامة التي ُدَوّ
قانوني أو اتفاق بني األطراف ُيقيِّد سلطة القاضي في هذا الشأن«، أي أن القاضي 
يرجح دليالً على آخر عند تعارضهما وفقاً لسلطته التقديرية مبعزل عن دعامته، 

ورقية كانت أو إلكترونية . 
ثم جاءت الفقرة الثالثة من هذه املادة لتُعرف الدليل الكتابي، دون أن تعير الدعامة 
من  ينتج  بالكتابة  اإلثبات  أو  الكتابي  »الدليل  إن:  قالت  حيث  أهمية،  أية  لها  املثبتة 
تتابع مجموعة من احلروف أو األشكال أو األرقام أو أي إشارات أو رموز أخرى 

تعطي داللة مفهومة، أيا كانت الدعامة املثبتة لها وأيا كانت طريقة نقلها«)4(.
الذي   2000 سنة  م��ارس   13 بتاريخ  الصادر   2000/230 رقم  القانون  يكن  ولم 
اعتمد الكتابة اإللكترونية في اإلثبات هو نقطة البداية في خصوص قبول اإلثبات 
التجارية. ومن  قبله في العالقات  الدليل اإللكتروني مقبوالً  اإللكتروني. فقد كان 
ذلك مثالً القانون املالي الصادر سنة 1990 الذي أكد على أن الفواتير املستخرجة 
التي  املشروعات  وأل��زم  األص��ل،  مثل  مقبولة  تكون   TéLématique ال���  بواسطة 
تزيد قيمة أعمالها عن 15 مليون يورو بإجراء اإلعالنات الضريبية ومنها ضريبة 

القيمة املضافة )T.V.A( بالطريق اإللكتروني.
وأما في العالقات املدنية فقد كان الدليل اإللكتروني مقبوالً في االلتزامات التي تقل 
800 يورو، دون تلك التي تزيد عن هذه القيمة. ومعنى ذلك أن الدليل  قيمتها عن 
اإللكتروني – فيما قبل هذا القانون – لم يكن مقبوالً في كل حالة يستوجب القانون 
فيها الكتابة كشرط لتكوين التصرف أو إلثباته. واستكماالً للقانون املذكور أعاله 
 2004 21 يونيو  2004- في   575 القانون رقم  2000/023( صدر  )القانون رقم 
بشأن الثقة في االقتصاد الرقمي )OCEN( الذي اعتبر أن: »الكتابة املطلوبة لصحة 

)3(  L’équivalence de L’ écrit électronique et de L’écrit papier. 
)4(  Loi  No  230 -2000 du13 mars 2000‚ Jorf 14 mars 2000‚ p.3968.  
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التصرف القانوني ميكن أن تتم وحتفظ في شكل إلكتروني« )5(. 
اعتمد  اإللكترونية،  والكتابة  التقليدية  الكتابة  بني  الوظيفي  التعادل  ملبدأ  وتطبيقا 
2011 التعادل بني اخلطاب الورقي واخلطاب  5 فبراير سنة  املرسوم الصادر في 
اإللكتروني ومنح األطراف إمكانية إبرام العقد بالطريق اإللكتروني، وهو ما ذهب 
إليه أيضا قانون العقود اإللكترونية األمريكي املوحد الصادر سنة 1999، إذ تنص 
الكتابة في احمل��رر، فإن  توافر  القانون  أنه: »في حال اشتراط  )8( منه على  امل��ادة 

البيانات املكتوبة بشكل إلكتروني تعتبر استيفاء لهذا الشرط«.
ثالثا– على الصعيد الدولي: 

وأما على الصعيد الدولي، فتنص املادة )5( من قانون األمم املتحدة النموذجي بشأن 
التجارة اإللكترونية لسنة Uncitral( 1996(على أنه: »ال تفقد املعلومات مفعولها 
القانوني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ ملجرد أنها في شكل رسالة بيانات«. وطبقا 
للمادة )2( من هذا القانون، فإن رسالة البيانات هي: »املعلومات التي يتم إنشاؤها 
بوسائل  أو  صوتية  أو  إلكترونية  بوسائل  تخزينها  أو  استالمها  أو  إرسالها  أو 

مشابهة...«. 
اخلطابات  ب��اس��ت��خ��دام  املتعلقة  امل��ت��ح��دة  األمم  اتفاقية  م��ن   )8/1( امل���ادة  وت��ن��ص 
اإللكترونية في العقود الدولية لسنة 2005 على أنه: »ال يجوز إنكار صحة اخلطاب 
للمادة  إلكتروني«. وطبقا  إنفاذه ملجرد كونه في شكل خطاب  إمكانية  أو  العقد  أو 
)ب/4( من ذات االتفاقية فإن اخلطاب اإللكتروني هو »أي خطاب يوجهه األطراف 
بواسطة رسالة بيانات«، وأشارت الفقرة )ج�( من ذات املادة إلى أن رسالة البيانات 
أو  إلكترونية  بوسائل  املخزنة  أو  املتلقاة  أو  املرسلة  أو  املنشأة  »املعلومات  هي 

مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة..«.
من هذه النصوص يتضح مدى اهتمام املشرِّعني في الدول املختلفة وعلى الصعيد 
الدولي بالوسائل اإللكترونية وإعطائها حجية الوسائل التقليدية في اإلثبات، ويدل 
الوقوف  وع��دم  االتصاالت  مجال  في  التكنولوجي  للتطور  تفهمه  مدى  على  ذلك 
عاجزين أمامه ال دور لهم. وبذلك يكون قد حسم كل االختالفات التي نشبت حول 
حجية هذه الوسائل احلديثة في اإلثبات ولم يترك أي مجال لالجتهاد أو التأويل في 
)5( ”Les écrits exigés pour la validité d’un acte juridique peuvent être établis et conse -

vés sous forme électronique“. Jorf،22 juin 2004 ،p.11168



أ.د. محمود عبد الرحمن محمد

149 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - العدد1 - السنة السادسة - العدد التسلسلي 21 - جمادى اآلخرة / رجب 1439 ه� – مارس 2018 م

هذا الشأن. كما لم تعد هناك أي حاجة إلبرام اتفاقات بني األفراد إلضفاء احلجية 
على هذه الوسائل بعد االعتراف التشريعي بحجيتها. 

ولكننا الحظنا أن هذه التشريعات متيز بني احملرر اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني 
أو  تقليدية  كانت  س��واء  الكتابة،  أن  حني  في  بينهما،  باالنفصال  يوحي  نحو  على 
أو إلكترونياً،  إلكترونية، ال تكتسب صفة احملرر إال بعد أن متهر بالتوقيع، كتابياً 

مبعنى أنه ال يكتمل احملرر إال بالتوقيع عليه، فهو إذن ركن أساسي فيه. 
وكان ينبغي، واحلال كذلك، تنظيم حجية احملرر اإللكتروني فحسب، على اعتبار أنه 
يشمل الكتابة والتوقيع معا، وحتديد الشروط والضوابط الالزمة لعدم العبث بكل 
من بيانات احملرر والتوقيع الوارد عليه، والتي تؤكد أيضا نسبة احملرر لصاحب 

التوقيع. 
احملرر  حجية  سنتناول  امل��ذك��ورة،  النصوص  ض��وء  ف��ي  فإننا،  ح��ال،  ك��ل  وعلى 

اإللكتروني في مبحث أول، ثم حجية التوقيع اإللكتروني في مبحث ثان.
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املبحث األول
حجية احملرر اإللكتروني في اإلثبات

نحدد أوالً مفهوم احملرر اإللكتروني، وثانيا شروط حجيته في اإلثبات، وذلك في 
مطلبني على التوالي. 

املطلب األول 
مفهوم احملرر اإللكتروني

اإللكتروني  التوقيع  قانون  وكذلك  الكويتي،  اإللكترونية  املعامالت  قانون  ف��رَّق 
املصري، بني الكتابة اإللكترونية واحملرر اإللكتروني. ونوضح الفرق بينهما في 

فرعني.
الفرع األول

تعريف الكتابة اإللكترونية
عرفت املادة )1( من قانون املعامالت اإللكترونية الكويتي الكتابة اإللكترونية بأنها: 
»كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي عالمات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو 
رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة، وتعطي داللة قابلة لإلدراك، وميكن 
استرجاعها الحقا«. هذا النص مطابق تقريبا لنص املادة )أ/1( من قانون التوقيع 
استرجاعها  »وميكن  تقول  التي  األخيرة  العبارة  عدا  فيما  املصري،  اإللكتروني 
الكويتي،  ال��ق��ان��ون  ال��ق��ان��ون األخ��ي��ر. يتضح م��ن ن��ص  ت��رد ف��ي  ل��م  الح��ق��اً« حيث 
بل  العادية  كالكتابة  الورق  على  تدون  ال  اإللكترونية  الكتابة  أن  أيضا،  واملصري 
على دعامة أخرى غير مادية، سواء كانت إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو غيرها، 
حيث  من  بل  تدوينها،  في  املستعملة  بالدعامة  ارتباطها  حيث  من  ال  إليها،  وينظر 
مبا  مضمونه  وحتديد  القانوني  التصرف  وج��ود  على  الدليل  إع��داد  في  وظيفتها 
ميكن أطرافه من الرجوع إليها في حالة نشوب خالف فيما بينهم، وهو ما يستلزم 
أن تعطي هذه الكتابة داللة قابلة لإلدراك، أي أن تكون مدونة بحروف أو رموز أو 
أي عالمات أخرى معروفة ومفهومة للشخص الذي يراد االحتجاج بها عليه وأال 
تتعرض للتعديل أو التحريف، وأن تتصف باالستمرارية والثبات، حتى ميكن بذلك 

استرجاعها الحقا، وحينئذ تأخذ حكم الكتابة التقليدية )الورقية()6( .
)6( E.A.CAprioli‚ Les Lettres Recommandées Electroniques‚ Cahiers de Droit de l’ E -

terprise‚ mai 2011‚ No 3‚ p.68.=



أ.د. محمود عبد الرحمن محمد

151 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - العدد1 - السنة السادسة - العدد التسلسلي 21 - جمادى اآلخرة / رجب 1439 ه� – مارس 2018 م

الورق  على  الكتابة  تكون  أن  يوجب  ما  القانون  في  ليس  أنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
دون غيره، وهو ما يؤكده القانون املدني الفرنسي في املادة )3/1316( )7(، وكذلك 
نص املادة )13( من اتفاقية األمم املتحدة بشأن النقل الدولي للبضائع لسنة 1981 
حيث ينصرف مصطلح الكتابة فيها أيضا إلى املراسالت املوجهة في شكل برقية 

أو تلكس )8(.
الفرع الثاني 

تعريف احملرر اإللكتروني
اإللكتروني،  للمحرر  متعددة  تعريفات  اإللكترونية  املعامالت  ق��وان��ني  أوردت 

ونستعرض بعضها على التوالي: 
قانون  ومنها  اإللكتروني(،  املستند  أو  )السجل  اسم  عليه  أطلق  من  القوانني  فمن 
بيانات  »مجموعة  بأنه:   )1( امل��ادة  في  عرفه  الذي  الكويتي  اإللكترونية  املعامالت 
أو  إبالغها  أو  إرسالها  أو  استخراجها  أو  تخزينها  أو  إنشاؤها  يتم  معلومات  أو 
استقبالها كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس أو على أي وسيط 

والكتابة  الورقية  الكتابة  بني  الوظيفي   التعادل  مبدأ  ضمنا  قبل  أنه  فيبدو  الفرنسي  القضاء  وأم��ا 
اإللكترونية قبل صدور القانون 230 لسنة 2000 ، وهو ما يتضح من حكم حملكمة النقض الفرنسية 
صدر بتاريخ 2 ديسمبر 1997 جاء فيه: »إن الكتابة ميكن أن تنشأ وحتفظ على أي دعامة، مبا فيها 

الفاكسات، طاملا أن سالمتها ونسبتها إلى شخص معني كانتا محققتني أو لم ينازع فيهما«.
» L’ écrit peut être établi  et conservé sur tout support ، y compris les Télécopies ،dés 
lors que son intégrité et L’imputabilité contenu à L’ auteur désigné ont été Vérifiées، 
ou  ne sont pas contestés«.    
Cass .com. fr ،2 déc .1997،D.1998 ،p.192،Note  D.r.Martin  
الدليل اإللكتروني في اإلثبات، على  الفرنسي أن يرفض قبول  ومع ذلك، فإنه كان ميكن للقاضي 
الرغم من تأكده من صحته ونسبته إلى الشخص الذي وقع عليه بحجة أنه ال يعتبر كتابة في مفهوم 
املادة 1341 من القانون املدني. ولكن املادة )1316 - 1(من هذا القانون واملضافة بالقانون 230 

لسنة  2000 تغلبت على هذه العقبة وقررت صراحة أن الكتابة اإللكترونية تعادل الكتابة التقليدية
E.A. caprioli، Le Juge et La preuve Electronique‚ Réflexion Sur Le Projet de Loi Portant  
Adaptation De La Preuve Aux technologies  de L’information et Relatif à La Signature 
Electronique« . www caprioli – avocats .com

)7(  عمر خالد زريقات، عقد البيع عبر اإلنترنت، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني شمس، 
ص189 وما بعدها.

)8(  فقد نصت هذه املادة على أن “اإلثبات الكتابي ينتج من تتابع حروف أو أشكال أو أرقام أو أية 
عالمات أخرى، أو رموز لها داللة معينة ومفهومة أيا كانت دعامتها وطرق إرسالها«

Fréderic Jérôm  pansier‚ Initiation à L’Internet Juridique‚ litec‚ 2e. édition‚ Paris‚ p‚104 
ets.

=
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التعريف  وه��ذا  فهمه«.  ميكن  بشكل  لالسترجاع  قابلة  وتكون  آخ��ر،  إلكتروني 
اإللكترونية  والتجارة  املعامالت  قانون  من   )2( املادة  في  ال��وارد  للتعريف  مطابق 
اإلماراتي في  القانون االحتادي  )1( من  املادة  الوارد في  إلمارة دبي، والتعريف 

شأن املعامالت والتجارة اإللكترونية. 
وفي نفس املعنى نصت املادة )1( من نظام التعامالت اإللكترونية السعودي على 
أن املقصود بالسجل اإللكتروني هو: »البيانات التي تنشأ أو تسلم أو تثبت أو حتفظ 
بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة لالسترجاع أو احلصول عليها بشكل ميكن فهمه«. 
وعلى نحو مقارب عرفت املادة )1( من قانون املعامالت اإللكترونية العماني السجل 
اإللكتروني بأنه: »العقد أو القيد أو رسالة املعلومات التي يتم إنشاؤها أو تخزينها 
أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبالغها أو تسلمها بوسائل إلكترونية على 

وسيط ملموس أو أي وسيط آخر، ويكون قابال للتسلم بشكل ميكن فهمه«.
اإللكتروني  السجل   )2( امل��ادة  عرفت  األردن��ي  اإللكترونية  املعامالت  قانون  وفي 
بأنه: »القيد أو العقد أو رسالة املعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها 
قانون  من   )1( امل��ادة  أيضا  عليه  نصت  ما  وهو  إلكترونية«،  بوسائل  تخزينها  أو 
التجارة اإللكترونية البحريني بقولها: »يقصد بالسجل اإللكتروني، السجل الذي 

يتم إنشاؤه أو إرساله أو تسليمه أو بثه أو حفظه بوسيلة إلكترونية«.
وأما قانون تنظيم التوقيع اإللكتروني املصري، فقد أطلق على احملرر اإللكتروني 
اسم »رسالة بيانات«، وهي وفقا للمادة )ب/1( »رسالة تتضمن معلومات تنشأ، أو 
تدمج، أو تخزن أو ترسل، أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية، أو رقمية، 

أو ضوئية، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة«.
 )Uncitral( وأطلق عليه قانون األمم املتحدة النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية
أيضا اسم »رسالة بيانات« وهي، طبقا للمادة )2( من هذا القانون »املعلومات التي 
يتم إنشاؤها، أو إرسالها، أو استالمها، أو تخزينها بوسائل إلكترونية، أو صوتية، 
البيانات  ت��ب��ادل  احلصر  ال  امل��ث��ال  سبيل  على  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  مشابهة،  بوسائل  أو 

اإللكترونية أو البريد اإللكتروني، أو البرق أو النسخ البرقي«.
بعد هذا العرض التشريعي لتعريفات احملرر اإللكتروني نالحظ أنها، وإن اختلفت 
في تسمية هذا احملرر ما بني سجل ومستند ورسالة بيانات، إال أنها تعبر عن مدلول 
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مشترك هو إنشاء أو تخزين أو استخراج، أو نسخ، أو إرسال أو إبالغ، أو استقبال 
معلومات أو بيانات بوسيلة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى مشابهة. 

القانون  في  ال��وارد  التعريف  ف��إن  امل��ذك��ورة،  التعريفات  بني  املقارنة  مجال  وف��ي 
أو  السجل  هو  اإللكتروني  احمل��رر  بأن  األخ��رى  القوانني  في  يشبهه  وما  الكويتي 
املستند  أو  السجل  بيانات ألن لفظ  اإللكتروني أشمل من تعريفه برسالة  املستند 
املتبادلة بني طرفي العالقة، صورا أخرى ال  يتسع ليشمل، إلى جانب املراسالت 
صفحات  على  املوجودة  اإللكترونية  العقود  مثل  املراسلة،  وصف  عليها  ينطبق 
وقد  األخرى)9(،  والقيود  وال��وف��اة  امليالد  وش��ه��ادات  الصحية  والسجالت  الويب 
نصت املادة )11( من قانون املعامالت اإللكترونية األردني على أنه: »إذا استوجب 
تشريع نافذ االحتفاظ مبستند لغايات التوثيق أو اإلثبات أو التدقيق أو أي غرض 
مماثل يجوز االحتفاظ بسجل إلكتروني لهذه الغاية، إال إذا نص في تشريع الحق 

على وجوب االحتفاظ بالسجل خطيا«.
املطلب الثاني

شروط حجية احملرر اإللكتروني في اإلثبات
وضع املشرِّع في القوانني املنظمة للمعامالت اإللكترونية شروطاً معينة في احملرر 
التقليدي. ونورد فيما يلي  إثبات مثل احملرر  اإللكتروني حتى ميكن قبوله كدليل 
النصوص القانونية التي أوردت هذه الشروط، ثم نتولى شرحها تباعا، فقد نصت 
بقولها:  الشروط  هذه  على  الكويتي  اإللكترونية  املعامالت  قانون  من   )9( امل��ادة 
»يشترط في املستند أو السجل اإللكتروني املنتج آلثاره القانونية توافر الشروط 

اآلتية مجتمعة:
إمكان االحتفاظ به بالشكل الذي مت إنشاؤه عليه، أو إرساله، أو تسليمه أو بأي  )أ( 
شكل يسهل به إثبات دقة البيانات التي وردت فيه عند اإلنشاء واإلرسال أو 

التسليم.
ميكن  بحيث  وتخزينها  بها  لالحتفاظ  قابلة  فيه  ال���واردة  البيانات  تكون  )ب( أن 

املركز  القومية،  اجلنائية  املجلة  اإلثبات،  في  اإللكترونية  احمل��ررات  حجية  الباري،  عبد  حامت    )9(
القومي للبحوث االجتماعية، مصر، املجلد السابع واألربعون، العدد الثالث، 2004، ص81 وما 

بعدها.
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الرجوع إليها في أي وقت.
ال��واردة فيه على هوية من ينشئه أو يتسلمه وتاريخ ووقت  أن تدل البيانات  )ه�( 

اإلرسال أو التسليم.
واألسس  للشرائط  طبقا  إلكتروني  سجل  أو  مستند  شكل  في  احلفظ  يتم  أن  )ح( 

التي حتددها اجلهة املختصة التي يخضع هذا النشاط إلشرافها.
وال تخل أحكام هذه املادة بأحكام أي قانون آخر ينص صراحة على حفظ املستند 
إجراءات  بإتباع  أو  معني  إلكتروني  شكل  في  املعلومات  أو  البيانات  أو  السجل  أو 
أي  مع  تتنافى  ال  كما  معني،  إلكتروني  وسيط  عبر  إرسالها  أو  حفظها  أو  معينة 
التي  اإللكترونية  السجالت  حلفظ  احلكومية  اجلهات  تقررها  إضافية  متطلبات 

تخضع الختصاصها”.
على  األردن��ي  اإللكترونية  املعامالت  قانون  من   )8( املادة  تنص  املعنى،  ذات  وفي 

أن:
)أ( يستمد السجل اإللكتروني أثره القانوني ويكون له صفة النسخة األصلية إذا 

توافرت فيه مجتمعة الشروط التالية: 
وتخزينها  بها  لالحتفاظ  قابلة  السجل  ذلك  في  ال��واردة  املعلومات  تكون  – أن   1

بحيث ميكن في أي وقت، الرجوع إليها.
2 – إمكانية االحتفاظ بالسجل اإللكتروني بالشكل الذي مت به إنشاؤه أو إرساله أو 
تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة املعلومات التي وردت فيه عند إنشائه 

أو إرساله أو تسلمه.
وتاريخ  يتسلمه  أو  ينشئه  من  على  السجل  في  ال��واردة  املعلومات  دالل��ة   –  3

ووقت إرساله وتسلمه.
)ب( ال تطبق الشروط الواردة في الفقرة )أ( من هذه املادة على املعلومات املرافقة 

للسجل التي يكون القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه. 
ال��واردة في الفقرة )أ( من هذه  )ج( يجوز للمنشئ أو املرسل إليه إثبات الشروط 

املادة بواسطة الغير”.
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 )12/2( امل��ادة  في  ُدبي  إلم��ارة  اإللكترونية  والتجارة  املعامالت  قانون  أورد  وقد 
اإللكترونية ما تستحقه  للمعلومات  “..يكون  أنه  حكما مشابها، حيث نصت على 

من حجية في اإلثبات، وفي تقرير هذه احلجية يعطي االعتبار ملا يلي: 
)أ( مدى إمكانية التعويل على الطريقة التي مت بها تنفيذ واحدة أو أكثر من عمليات 

اإلدخال أو اإلنشاء أو التجهيز أو التخزين أو التقدمي أو اإلرسال. 
)ب( مدى إمكانية التعويل على الطريقة التي استخدمت في احملافظة على سالمة 

املعلومات. 
)ج( مدى إمكانية التعويل على مصدر املعلومات إذا كان معروفاً. 

)د( مدى إمكانية التعويل على الطريقة التي مت بها التأكد من هوية املنشئ إذا كان 
ذلك ذا صلة. 

)ه�( أي عامل آخر يتصل باملوضوع”. 
وهذا النص مطابق تقريباً لنص املادة )10/2( من القانون االحتادي اإلماراتي في 

شأن املعامالت والتجارة اإللكترونية. 
املادة  نصت  فقد  البحريني،  اإللكترونية  التجارة  قانون  في  مماثل  حكم  ورد  كما 
إلى  املقدمة  املعلومات  تكون  أن  القانون  أوج��ب  إذا   3-“ أن��ه:  على  منه   )5/3-4(
بهذا  يفي  إلكتروني  سجل  شكل  في  تقدميها  ف��إن  بالكتابة،  ثابتة  آخ��ر  شخص 

الغرض إذا توافرت الشروط اآلتية: 
الحقا،  واستخراجها  املعلومات  هذه  على  الدخول  من  إليه  املرسل  يتمكن  أن  )أ( 

سواء عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك. 
)ب( أن يتمكن املرسل إليه من حفظ هذه املعلومات. 

في  النزاع  عند  اإلثبات،  في  اإللكتروني  السجل  حجية  تقدير  في  يراعى   -  4
سالمته ما يلي: 

)أ( مدى الثقة في الطريقة التي مت بها إنشاء أو حفظ أو بث السجل اإللكتروني. 
)ب( مدى الثقة في الطريقة التي مت بها توقيع السجل اإللكتروني. 

)ج( مدى الثقة في الطريقة التي استعملت في احملافظة على سالمة املعلومات التي 
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تضمنها السجل اإللكتروني. 
)د( أية أمور أخرى ذات عالقة بسالمة السجل اإللكتروني”. 

شروطاً   )18( امل��ادة  نص  في  أورد  فقد  املصري،  اإللكتروني  التوقيع  قانون  أما 
معاً،  اإللكترونية  واحمل���ررات  اإللكترونية  والكتابة  اإللكتروني  التوقيع  حلجية 
اآلتية:  الشروط  إذا ما توافرت فيها  اإلثبات  إذ نصت على توافر هذه احلجية في 
“أ- ارتباط التوقيع باملوقِّع وحده دون غيره. )ب( سيطرة املوقِّع وحده دون غيره 
على الوسيط اإللكتروني. )ج( إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات احملرر 

اإللكتروني أو التوقيع اإللكتروني”.
وقد حددت الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية الالزمة لتحقق 
هذه الشروط في الكتابة اإللكترونية واحملررات اإللكترونية في املادة )8( بقولها: 
اإللكترونية  واحمل��ررات  اإللكترونية  للكتابة  املقررة  اإلثبات  حجية  “...تتحقق 

الرسمية أو العرفية ملنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية اآلتية: 
)أ( أن يكون متاحاً فنياً حتديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة اإللكترونية أو احملررات 
حفظ  نظام  خالل  من  اإلتاحة  هذه  تتم  وأن  العرفية  أو  الرسمية  اإللكترونية 
إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك احملررات 

أو لسيطرة املعني بها. 
احملررات  أو  اإللكترونية  الكتابة  إنشاء  مصدر  حتديد  فنياً  متاحاً  يكون  أن  )ب( 
املصدر  هذا  على  منشئها  سيطرة  ودرج��ة  العرفية  أو  الرسمية  اإللكترونية 

وعلى الوسائط املستخدمة في إنشائها.
)ج( في حالة إنشاء وصدور الكتابة اإللكترونية أو احملررات اإللكترونية الرسمية 
أو العرفية من دون تدخل بشري، جزئي أو كلي، فإن حجيتها تكون محققة 
متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو 

تلك احملررات”. 
وقد اشترطت املادة )1-1316( من القانون املدني الفرنسي، إلعمال مبدأ التعادل 
توافر شرطني في  اإللكترونية،  والكتابة  )الورقية(  التقليدية  الكتابة  الوظيفي بني 

الكتابة اإللكترونية وهما)10(:
)10( »que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et 

conservé dans des conditions de nature à en garantir L’intégrité«.
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- إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي صدرت عنه هذه الكتابة.  1
- أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها.  2

القانون الفرنسي ما يسمى بسلطة أو مقدم  لتحقيق الشرط األول أنشأ  وضماناً 
شهادة التصديق اإللكتروني)11(، والتي يتم التأكد من خاللها بأن احملرر اإللكتروني 
صدر من املوقِّع عليه وليس من شخص آخر، وذلك باستخدام تقنيات معينة ومن 

أهمها تقنية التشفير التي سنعرض لها الحقاً.
وتأكيداً لتحقق الشرط الثاني، تطلب القانون الفرنسي حفظ احملرر اإللكتروني في 
شكله األصلي على حامل أو وسيط الكتروني قد يكون قرصا مدمجا أو قرصا مرنا 
أو قرص فيديو أو في ذاكرة احلاسب اآللي نفسه في اسطواناته الصلبة أو غير ذلك 
التطور  التي يكشف عنها  أو  الوقت احلاضر  املتاحة في  الوسائط  أو  من احلوامل 
القابلية لالستمرار مدة معينة  لهذا احلامل صفة  أن تكون  العلمي مستقبالً، على 

حتى ميكن استرجاع البيانات املدونَّة به طوال مدة صالحيته. 
وباألخص  باحملرر،  ال��واردة  اجلوهرية  املعلومات  حفظ  أيضاً  القانون  أوجب  كما 
تاريخ ومكان إرساله واستالمه وسداد الثمن أو األجرة املتفق عليها، إلى غير ذلك 
من البيانات مبا يحفظ حقوق طرفي احملرر وكل من له عالقة به، فضالً عن حتديد 

اجلهة املرسلة واجلهة املستلمة للمحرر)12(. 
التجارة  ب��ش��أن  ال��ن��م��وذج��ي  ال��ق��ان��ون  م��ن   )9/2( امل���ادة  ف��ان  وف��ي نفس اإلط����ار، 
اإللكترونية املعتمد من اجلمعية العامة لألمم املتحدة قررت أنه: “في تقدير حجية 
في  استخدمت  التي  الطريقة  جل��دارة  االعتبار  يولى  اإلثبات،  في  البيانات  رسالة 
التي  البيانات بالتعويل عليها، وجلدارة الطريقة  أو إبالغ رسالة  إنشاء أو تخزين 
التي  وللطريقة  عليها،  بالتعويل  املعلومات  سالمة  على  احملافظة  في  استخدمت 

حددت بها هوية منشئها وألي عامل آخر يتصل باألمر”.
وأضافت املادة )10( أنه: 

)11( »autorité ou prestataire de certificat électronique d>identification du signataire«.
الفكر  دار  املقارنة،  القانونية  النظم  في  اإللكتروني  التوقيع  ح��ج��ازي:  بيومي  الفتاح  عبد   )12(

اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األولى، 2005، ص50 وما بعدها.
-électronique Signature /http://enwikipedia.org/wiki/ électronic- signature 
– électronique signature act /http://www.kisa.or.kr/kisae
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“1 -عندما يقضي القانون باالحتفاظ مبستندات أو سجالت أو معلومات بعينها، 
يتحقق الوفاء بهذا املقتضى إذا مت االحتفاظ برسائل البيانات، شريطة مراعاة 

الشروط التالية: 
في  استخدامها  يتيح  نحو  على  فيها  ال��واردة  املعلومات  على  االط��الع  تيسير  )أ( 

الرجوع إليها الحقاً. 
)ب( االحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به أو 

بشكل ميكن إثبات... دقة املعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت. 
)ج ( االحتفاظ باملعلومات، إن وجدت، التي متكن من استبانة منشأ رسالة البيانات 

وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستالمها. 
أو السجالت... للفقرة )1( على  باملستندات  باالحتفاظ  االلتزام  ينسحب  ال   -  2
أو  الرسالة  إرس��ال  من  التمكني  هو  منها  الوحيد  الغرض  يكون  معلومات  أية 

استالمها.
يجوز للشخص أن يستوفي املقتضي املشار إليه في الفقرة )1( باالستعانة   -  3
في  عليها  املنصوص  ال��ش��روط  م��راع��اة  شريطة  آخ��ر،  شخص  أي  بخدمات 

الفقرات الفرعية )أ( و )ب( و )ج( من الفقرة )1(.
احملرر  أن  يتبني  امل��ق��ارن��ة  ال��ق��وان��ني  ون��ص��وص  الكويتي  ال��ق��ان��ون  ن��ص  مبراجعة 
اإللكتروني ميكن أن يقوم بالدور الذي يقوم به احملرر التقليدي في إثبات التصرفات 
التصرف  مضمون  على  بدقة  وي��دل  ق��راءت��ه،  ميكن  أن��ه  طاملا  )العقود(  القانونية 
القانوني الذي يتضمنه، ويكون كذلك إذا كان مدًوناً على دعامة إلكترونية تضمن 
له االستمرار مبا ميكن األطراف من الرجوع إليه عند الضرورة ويوفر لهم الثقة 

في صحة بياناته وعدم تعرضها للتعديل أو التحريف أو الزوال. 
التي تدخل على جهاز  املعادالت  تتم من خالل مجموعة من  اإللكترونية  والكتابة 
عن  قراءتها  ميكن  كتابة  صورة  في  لتخرج  معني  برنامج  وفق  وتعالج  الكمبيوتر 
طريق إحدى وسائل اإلخراج )الشاشة(، وتكون بدورها قابلة للتخزين واالسترجاع 

والطباعة، ومن ثم تقدميها ملن يطلبها أو إرسالها إليه بالطريق اإللكتروني. 
بوصفه  وينتهي  إلكترونية  غير  بطريقة  يبدأ  قد  اإللكتروني  احمل��رر  أن  ويالحظ 
إدخاله  إلكترونياً. فاحملرر قد يكون مكتوباً على دعامة ورقية، ثم يجري  محرراً 
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إلى احلاسب اآللي عن طريق تقنية املسح الضوئي، ثم يرسل إلى شخص آخر عن 
طريق شبكة اإلنترنت، ثم يخزن على قاعدة بيانات احلاسب اآللي للمرسل إليه، أو 

ينسخ على شريط ممغنط أو قرص ضوئي أو يرسل بالفاكس، الخ...
من   )9( للمادة  وفقا  اإلثبات  في  قانونية  حجية  اإللكتروني  احملرر  يكتسب  وكي 
أن  املقارنة، يجب  القوانني  يقابلها في  الكويتي، وما  اإللكترونية  املعامالت  قانون 

تتوافر فيه الشروط اآلتية: 
- “)الشرط األول( إمكان االحتفاظ باحملرر بالشكل الذي مت إنشاؤه عليه, أو 
إرساله, أو تسلمه, أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات التي وردت فيه 

عند اإلنشاء واإلرسال أو التسليم: 
واملعنى هو أنه لضمان سالمة احملرر اإللكتروني وعدم تعرض بياناته للتبديل أو 
التحريف، وإمكانية الرجوع إليه كلما قضت احلاجة، فال بد من االحتفاظ به بذات 
الشكل واملواصفات التي مت بها إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه من املرسل إليه)13(،  فإذا 
لم يكن ممكنا حفظه بذات شكله ومواصفاته، جاز حفظه بأي شكل آخر إذا كان من 

شأنه تسهيل إثبات دقة البيانات الواردة فيه عند اإلنشاء واإلرسال أو التسليم. 
ويتم حفظ احملررات اإللكترونية عن طريق تدوينها على دعامات إلكترونية )غير 
أو  الضوئية  األق��راص  أو  املمغنطة  األق��راص  أو  املدمجة  األق��راص  ورقية(، ومنها 
الدعامات  إلى غير ذلك، وحتفظ هذه  املغناطيسي  الشريط  أو  اإللكترونية  الذاكرة 

بواسطة جهات معتمدة بطريقة ال ميكن الوصول إليها إال من ذوي الشأن)14(.
- )الشرط الثاني( أن تكون البيانات الواردة في احملرر قابلة لالحتفاظ بها 

وتخزينها بحيث ميكن الرجوع إليها في أي وقت: 
مؤدى هذا الشرط أنه كي يحتج بالبيانات الواردة في احملرر اإللكتروني، ال يكفي 
)13( Florent suxe‚ La preuve du contrat électronique‚ master 2 droit‚ Université jean 

Monnet‚ Paris xi ‚2011- 2012 p.9 ets – A . raynourad‚ Adaptation du droit de la 
preuve aux technologies de L’information et à la signature électronique«. Defr -
nois‚ 2000‚ art 37174‚ p.595 ets .

)14(  حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق اإلنترنت، دار 
النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص11 وما بعدها؛ ضياء الدين مشيمش، التوقيع اإللكتروني: 
نشر،  سنة  دون  األول��ى،  الطبعة  بيروت،  احلقوقية،  للمنشورات  ص��ادر  دار  مقارنة،  دراس��ة 

ص77 وما بعدها.
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البيانات  هذه  تكون  أن  ذلك،  جانب  إلى  يجب،  بل  ذاته،  باحملرر  االحتفاظ  إمكانية 
قابلة أيضا لالحتفاظ بها وتخزينها بحيث ميكن الرجوع إليها في أي وقت وكلما 
خالف  حدوث  عند  القضاء  على  عرضها  أو  املعاملة  بنود  ملراجعة  الزماً  ذلك  كان 
بني أطرافها، إلى غير ذلك )15(. وفي هذا الصدد، جتدر اإلشارة إلى أن اخلصائص 
املادية لبعض الدعامات اإللكترونية التي تستخدم حلفظ املعلومات، مثل األقراص 
املمغنطة، قد تعيق حتقق هذا الشرط، نظراً ألنها تتميز بقدر كبير من احلساسية 
أو  الكهربائي  التيار  ق��وة  اخ��ت��الف  نتيجة  ال��وق��ت  ط��ول  م��ع  للتلف  يعرضها  مم��ا 
عن  وينتج  الكمبيوتر،  جهاز  على  تنزيلها  ح��رارة  درج��ات  في  الشديد  االختالف 
ذلك عدم إمكان االحتفاظ باملعلومات احملفوظة عليها في غير قليل من األحوال ملدة 
طويلة. ولكن التطور في هذا املجال مستمر وكل يوم تظهر فيه وسائل جديدة ذات 
سعة كبيرة ودرجة أمان وحماية فاعلة مثل أقراص الليزر واسطوانات )الدي في 
الثانية من املادة  الفقرة  الذاكرة وغيرها. وجتيز  دي( والفالش ميموري وشرائح 
)10( ألي شخص أن يستعني بخدمات شخص آخر مرخص له بحفظ املستندات 

والبيانات واسترجاعها إذا تطلب القانون حفظها)16(. 
وتوجد شركات متخصصة مرخص لها بتوثيق املعلومات اإللكترونية وتخزينها. 
اإللكترونية  ال��واردة في احمل��ررات  املعلومات  تأمني حفظ  الشركات حتاول  وهذه 
بوسائل تقنية عالية اجلودة متنع بها عمليات اختراقها أو التسلل إليها من جانب 
الغير، ومن هذه الوسائل تشفير بيانات احملرر أو ترميزها أو إقامة جدران حماية 
على الشبكات الداخلية واملواقع اخلاصة بالشركات وغيرها، وكلما كانت الشركة 
الدقة قبل  التجارية وتتحري  املعامالت  التي تقدم هذه اخلدمة ذات مصداقية في 
فاعلة،  لتأمينها  املستخدمة  الوسائل  كانت  وكلما  احمل��رر،  بيانات  بصحة  اإلق��رار 
كاملة  حجية  ونالت  اإلث��ب��ات  في  عالية  املعلومات(  )أو  البيانات  ه��ذه  قيمة  كانت 
استنادا إلى سالمتها وعدم النفاذ إليها أو التالعب بها. ونشير إلى أن املادة )14( 
من هذا القانون أجازت االحتفاظ باملستند أو السجل اإللكتروني )احملرر( لغايات 
اإلثبات أو التوثيق أو ألي غايات أخرى، ويكون حجة بني أطرافه، وذلك ما لم يرد 

الطبعة  الكويت،  العلمي،  الكويت للتقدم  )15(  محمد املرسي زهرة، احلاسوب والقانون، مؤسسة 
األولي، 1995، ص29 وما بعدها؛ عبيدات لورنس، إثبات العقد اإللكتروني، رسالة ماجستير، 

معهد الدراسات العربية � جامعة الدول العربية، القاهرة ص102 وما بعدها.
جامعة  ماجستير،  رسالة  اإللكترونية،  التجارة  عقود  أحكام  برهم،  إسماعيل  سليم  نضال    )16(

عمان العربية، دار الثقافة، األردن 2005، ص157 وما بعدها.
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نص خاص في قانون آخر يوجب االحتفاظ مبستند كتابي. 
- )الشرط الثالث( أن تدل البيانات الواردة في احملرر على هوية من ينشئه أو 

يستلمه وتاريخ ووقت اإلرسال أو التسلم: 
اإللكتروني  احمل��رر  في  ال��واردة  البيانات  على  ُيعوَّل  كي  أنه  الشرط  هذا  مقتضى 
كدليل إلثبات املعاملة محل احملرر، يجب أن يتبني منها هوية من أنشأ احملرر أو من 
يستلمه، وكذلك تاريخ ووقت إرساله أو تسلمه)17(. واملنشئ هو الشخص الطبيعي 
أو املعنوي الذي يقوم- أو يتم بالنيابة عنه - بإرسال الرسالة اإللكترونية )احملرر( 
أيا كان مضمونها إلى شخص آخر طبيعياً كان أو معنوياً. وال ريب في أن التأكد من 
هوية منشئ احملرر )الرسالة( أو من يتسلمه، ومن ثم مدى املصداقية أو الثقة التي 
يتمتع بها أي منهما في املعامالت التجارية، تتأثر بها احلجية أو القوة الثبوتية لهذا 
احملرر. ويرتبط بذلك حتديد تاريخ ووقت إرساله ملا لهما من فائدة في التحقق من 

بقاء بياناته وعدم العبث بها أو تعديلها أو تغييرها بعد هذا التاريخ. 
طبقا  إلكتروني  سجل  أو  مستند  شكل  في  احلفظ  يتم  أن  الرابع(  )الشرط   -
النشاط  هذا  يخضع  التي  املختصة  اجلهة  حتددها  التي  واألسس  للشرائط 

إلشرافها: 
مؤدى هذا الشرط أنه يجب أن يحفظ املستند أو السجل وما دًون فيه من معلومات 
عن  التقليدي  احلفظ  أو  الورقي  احلفظ  يعتمد  وال  إلكترونية،  بطريقة  بيانات  أو 
كلما  احملفوظة  البيانات  أو  للمعلومات  الرجوع  يسهل  حتى  وذلك  الكتابة،  طريق 
كانت هناك حاجة لذلك. ويتم احلفظ اإللكتروني للمستند أو السجل في موقع ذي 
الشأن على شبكة اإلنترنت أو في احلاسب اآللي اخلاص به. وميكن أن تنسخ صور 
املعلومات  أمن  أقراص مدمجة بهدف احلفاظ على  أو على  منه على شرائط مرنة 
أو البيانات الواردة في املستند أو السجل. وكل ذلك طبقا للشرائط واألسس التي 
حتددها اجلهة املختصة املرخص لها مبزاولة اخلدمات اإللكترونية والتي يخضع 

هذا النشاط إلشرافها )18(.
ويالحظ أن املادة )9( من القانون الكويتي السابق ذكرها قد أوردت حتفظني على 
)17(  عيسي غسان عبد الله الربضي، القواعد اخلاصة بالتوقيع اإللكتروني، رسالة دكتوراه، كلية 

احلقوق � جامعة عني شمس، 2006، ص128 وما بعدها.
)18( ضياء الدين مشيمش، التوقيع اإللكتروني، مرجع سابق، ص76 وما بعدها.
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أحكامها وهما: 
األول: وجوب احترام أحكام أي قانون آخر � غير هذا القانون بطبيعة احلال � ينص 
صراحة على حفظ املستند أو السجل أو البيانات في شكل إلكتروني معني، أو إتباع 

إجراءات محددة، أو حفظها أو إرسالها عبر وسيط الكتروني معني. 
الثاني: حق اجلهات احلكومية، فيما يتعلق بالسجالت اإللكترونية التي حتتفظ بها 
وتخضع الختصاصها، أن تقتضي متطلبات )شروط( إضافية إلى جانب الشروط 
وحمايتها  السجالت  لهذه  السرية  من  ق��در  أعلى  حتقيق  بهدف  أع��اله،  امل��ذك��ورة 
ال��ت��ي ميكن أن حت��دث ع��ن ط��ري��ق التجسس أو اإلره���اب  ال��ت��ه��دي��دات األم��ن��ي��ة  م��ن 

اإللكتروني. 
الكويتي  اإللكترونية  املعامالت  لقانون  التنفيذية  الالئحة  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
حلفظ  منها  ال��ث��ان��ي  الفصل  ف��ي  تعرضت  ق��د   2015 يناير   4 ب��ت��اري��خ  ال��ص��ادرة 

واسترجاع املستندات والسجالت اإللكترونية. 
أما بخصوص حفظ املستندات والسجالت اإللكترونية، فتنص املادة )2( منها على 

أنه: »يتبع حلفظ املستندات والسجالت اإللكترونية ما يلي«:
بحفظ  املتعلقة  واإلج���راءات  واللوائح  األنظمة  متطلبات  مع  احلفظ  يتفق  أن   -  1

السجالت والبيانات التقليدية ومبا ال يخل باملادة )9( من القانون. 
2 - أن يتم حفظ السجالت الصادرة بطبيعتها وبكامل بياناتها األصلية وأرشفتها 
وفي أي شكل من أشكال البيانات اإللكترونية التي ال تخل مبستوى السجل 

وبجودته.
-أن يتم وفق األنظمة أو اللوائح أو اإلجراءات أو االتفاقيات املبرمة بني طرفي   3
التعامل اإللكتروني وتتعلق بتحديد املدة الزمنية الواجبة لبقاء تلك السجالت 

واملستندات محفوظة خاللها. 
4 -مع مراعاة ما ورد بالبند )1( من هذه املادة، يجب أن يتضمن السجل اإللكتروني 
البيانات التي حتدد هوية السجل، وارتباطه بالتعامل اإللكتروني والسجالت 
احلد  بوصفها  التالية  العناصر  البيانات  تلك  وتشمل  األخ��رى،  اإللكترونية 

األدنى: 
معلومات منشئ السجل اإللكتروني. أ- 
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ب-  معلومات مرسل السجل اإللكتروني، إذا كان مختلفاً عن املنشئ. 
معلومات املرسل إليه السجل اإللكتروني.  ه�- 

املرجع أو رقم العملية التي يتضمنها السجل اإللكتروني وطبيعتها.  ح- 
ه�- تاريخ ووقت إنشاء السجل اإللكتروني وفقاً خلدمة الوقت )وهي “آلية تعنى 
بتنظيم الوقت ومزامنته باستمرار مع أجهزة احلاسب اآللي املرتبطة بشبكات 
احلاسب اآللي” م1 من الالئحة( أو ختم الوقت )وهو “معلومات يتم توفيرها 
إنشاء  ووقت  تاريخ  حتديد  مبوجبها  يتم  التصديق  خدمات  مزود  طريق  عن 
وإرسال وتسلم املستندات والرسائل اإللكترونية بدقة بحيث تعتبر حجة على 
1 من القانون( أو ما يتفق عليه الطرفان وفق أحكام املادة )15( من  الكافة م 

القانون. 
و- تاريخ ووقت إرسال السجل اإللكتروني وفقاً خلدمة الوقت أو ختم الوقت أو 

ما يتفق عليه الطرفان وفق أحكام املادة )15( من القانون.
تاريخ ووقت تسلم السجل اإللكتروني وفقا خلدمة الوقت أو ختم الوقت  ك-   

أو ما يتفق عليه الطرفان وفق أحكام املادة )15( من القانون. 
التسلم في حالة  إق��رار  أو  أو اإللغاء  التعديل  أو  إع��ادة اإلرس��ال  معلومات  و-   

اشتراط ذلك من قبل املرسل”.
عليها،  واالط��الع  اإللكترونية  واملستندات  السجالت  باسترجاع  يتعلق  فيما  وأما 
فتنص املادة )3( من الالئحة على أنه: “يراعى عند استرجاع السجالت واملستندات 

اإللكترونية واالطالع عليها ما يلي:
- توفير املعلومات املتعلقة بالتعامل اإللكتروني وفق صيغة إلكترونية متعارف   1
عليها أو متفق عليها صراحة بني طرفي التعامل اإللكتروني، ويجب أن تكون 

السجالت واملستندات اإللكترونية مقروءة ومفهومة وكاملة. 
- تطبيق احللول الفنية املناسبة لتسجيل جميع احلاالت التي يتم فيها االطالع على   2

السجالت اإللكترونية، أو الوصول إليها، أو التغيير فيها أو في بياناتها”.
بحفظ  تقوم  التي  اجل��ه��ات  تلتزم  األح���وال  جميع  “في  أن��ه:   )4( امل���ادة  وتضيف 
واس��ت��رج��اع ال��س��ج��الت وامل��س��ت��ن��دات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة بتحديد ص��الح��ي��ات االط��الع 
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والتعامل مع السجالت واملستندات اإللكترونية للعاملني بها بناًء على حاجة العمل، 
كما تلزم جميع العاملني بها باملعايير املتعلقة بحماية اخلصوصية املعمول بها في 
إال  باملتعاملني  املعلومات والبيانات اخلاصة  تلك اجلهات، وال يجوز االطالع على 

من قبل املوظفني املختصني بتقدمي اخلدمات”.
في  بحجية  متتع  اإللكتروني  احملرر  في  مجتمعة  املذكورة  الشروط  توافرت  فإذا 
اإلثبات تضاهي احملرر التقليدي، وميكن للقضاء االستناد إليه في حسم املنازعات 
املعروضة عليه على نحو مماثل للمحرر التقليدي، الرسمي أو العرفي، سواء كانت 
املنازعة مدنية أو جتارية أو إدارية، ما لم تكن مستثناة بنص خاص، ومهما كانت 

قيمتها.
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املبحث الثاني
حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات

متهيد وتقسيم: 
ال ريب في أن للتوقيع أهمية كبيرة في قبول وحجية املستندات الورقية في اإلثبات، 
إذ ال تقبل هذه املستندات وال تكون لها حجية في اإلثبات إال إذا كانت موقعة ممن 
صدرت منه، وبدون هذا التوقيع ال تكون هذه املستندات إال كمبدأ ثبوت بالكتابة 
اإلثبات.  في  حجة  تكون  لكي  القضائية  القرينة  أو  كالشهادة  أخري  بينة  يستلزم 
التوقيع اإللكتروني  واألمر كذلك في خصوص احملررات اإللكترونية حيث يقوم 
عليها بذات وظيفة التوقيع التقليدي على املستندات الورقية. فهذا التوقيع يعتبر حجر 

الزاوية بالنسبة للصفقات التي تبرم عبر اإلنترنت واالتصاالت اإللكترونية. 
محرر  على  التوقيع  يريد  م��ن  ب��ه  يقوم  إج���راء  ع��ن  ع��ب��ارة  اإللكتروني  والتوقيع 
اخلاصة  امل��راس��الت  أو  وال��ش��راء  البيع  وأوام��ر  واالتفاقيات  كالعقود  إلكتروني، 
بالتوقيع  يقوم  ال��ذي  الشخص  رب��ط  اإلج���راء  ه��ذا  خ��الل  من  يتم  بحيث  وغيرها، 

باحملرر املوقِّع عليه ويعبر عن موافقته على ما ورد به )مضمونه(. 
خاص  توقيع  منهم  لكل  يكون  أن  اإللكترونية  التجارة  عقود  أطراف  على  ويتعني 
به يستخدمه مبناسبة دفع قيمة البضاعة أو اخلدمة، سواء خارج شبكة اإلنترنت 
اآللي.  الشبكة باستخدام احلاسب  أو عبر هذه  اآللي،  باستخدام ماكينة الصراف 
بل  الورق،  على  يحدث  كما  باليد  باإلمضاء  القيام  اإللكتروني  التوقيع  يتطلب  وال 
إن الشخص يقوم غالباً بالضغط على زر معني، ومن ثم إدخال بيانات معينة على 
هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو غيرها، وبها يتم التوقيع على العقد أو الرسالة 

أو غيرها. 
وثانياً  وص��وره،  مفهومه  بيان  أوالً  تقتضي  اإللكتروني  التوقيع  حجية  ودراس��ة 
شروط حجيته في إثبات املعامالت اإللكترونية. ونخصص لهما مطلبني: نناقش 

في املطلب األول مفهوم التوقيع اإللكتروني وصوره. 
املعامالت  إثبات  في  اإللكتروني  التوقيع  حجية  ش��روط  الثاني  في  ونستعرض 

اإللكترونية.
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املطلب األول
مفهوم التوقيع اإللكتروني وصوره

اإللكتروني، ثم نبني صوره، ونتناول كال منهما في  التوقيع  نبدأ بتحديد مفهوم 
فرع على حدة.

الفرع األول 
مفهوم التوقيع اإللكتروني

نبني مفهوم التوقيع اإللكتروني أوالً لدى بعض املنظمات الدولية، وثانياً في بعض 
التشريعات الوطنية، وثالثاً في الفقه القانوني.

أوالً- مفهوم التوقيع اإللكتروني لدى بعض املنظمات الدولية:
املنظمات  هذه  ومن  اإللكتروني،  التوقيع  لتعريف  الدولية  املنظمات  بعض  تصدت 
جلنة األمم املتحدة للتجارة الدولية )األونسيترال( واالحتاد األوروبي. فقد أصدرت 
جلنة األمم املتحدة للتجارة الدولية قانوناً منوذجياً بشأن التوقيعات اإللكترونية مت 
للتوقيع اإللكتروني  الثانية منه تعريفاً  املادة  2001/7/5 وأوردت في  إقراره في 
أو  أو مضافة عليها  بيانات  إلكتروني، مدرجة في رسالة  »بيانات في شكل  بأنه: 
إلى رسالة  بالنسبة  املوقِّع  لتعيني هوية  أن تستخدم  بها منطقياً، ويجوز  مرتبطة 

البيانات، ولبيان موافقة املوقِّع على املعلومات الواردة في رسالة البيانات«.
ويالحظ على هذا التعريف أنه لم يحدد الطريقة التي يتم بها التوقيع اإللكتروني، 
متثلت  سواء  مناسبة  تراها  التي  الطريقة  تستخدم  أن  دولة  لكل  يتيح  بذلك  وهو 
في رموز أو إشارات أو أرقام أو أي طريقة أخرى موثوق بها. وبالعكس فقد ركز 
والتعبير  املوقِّع  الشخص  هوية  تعيني  حيث  من  اإللكتروني  التوقيع  وظائف  على 
عن موافقته على املعلومات الواردة في رسالة البيانات )احملرر اإللكتروني املوقِّع 

عليه( )19(.
 93 وأما االحتاد األوروبي، فقد أصدر توجيها بشأن التوقيعات اإللكترونية رقم 

اإللكترونية، رسالة  التجارة  اإللكتروني في عقود  التوقيع  )19(  محمد نور جستنيه، مدى حجية 
دكتوراه، كلية احلقوق � جامعة القاهرة، 2005، ص165 وما بعدها؛ عبد العزيز املرسي حمود، 
مدى حجية احملرر اإللكتروني في اإلثبات في املسائل املدنية والتجارية، مجلة البحوث القانونية 
واالقتصادية، كلية احلقوق - جامعة املنوفية، مصر، العدد احلادي والعشرون، 2002، ص15 

وما بعدها؛ حامت عبد الباري، حجية احملررات اإللكترونية، مرجع سابق، ص 84 وما بعدها.
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لسنة 1999، وقد حدد هذا التوجيه في املادة الثانية املقصود بالتوقيع اإللكتروني 
ببيانات  تتصل  أو  ترتبط  إلكتروني  شكل  في  معلومات(  )أو  »بيانات  إن��ه:  بقوله 
)أو معلومات( إلكترونية أخرى اتصاالً وثيقاً، وتستخدم أداة للتوثيق )أو وسيلة 

للمصادقة()20(.
ويالحظ على هذا التعريف أنه تطرق إلى التوقيع اإللكتروني من وجهة نظر فنية 
في  تتوافر  أن  يجب  التي  والسرية  لألمان  تكنولوجية  وسيلة  باعتباره  أساساً 
الرسالة اإللكترونية بحيث ال ميكن ألي شخص غير املرسل إليه أن يقوم بقراءتها، 

كما ال ميكن للمرسل أن يقوم بتعديلها)21(.

ثانياً- مفهوم التوقيع اإللكتروني في بعض التشريعات الوطنية: 
تعداه  بل  الدولية  املنظمات  على  اإللكتروني  التوقيع  بتعريف  االهتمام  يقتصر  لم 
إلى التشريعات الوطنية داخل كل دولة، وسنورد التعريفات التي أوردتها قوانني 

بعض الدول الغربية والعربية على النحو التالي:

)1( في القانون الفرنسي لعام 2000:
عرفت املادة )4/1316( من القانون املدني الفرنسي � )املعدلة بالقانون رقم )230( 
اإللكتروني  احمل��رر  قبول  مت  مبوجبه  وال��ذي   2000 سنة  م��ارس   13 في  الصادر 
كدليل إثبات مثله مثل احملرر التقليدي( � التوقيع عموماً بقولها إن: »التوقيع الالزم 
رضاء  عن  يفصح  وأن  وضعه،  من  هوية  يحدد  أن  يجب  قانوني  تصرف  لتمام 
األطراف بااللتزامات التي تتولد عن هذا التصرف. وعندما يضعه موظف عمومي، 
فإنه يضفي الصفة الرسمية على احملرر. وعندما يكون إلكترونياً، فإنه يتمثل في 
باحملرر  صلته  وضمان  املوقِّع  هوية  لتحديد  بها(  )موثوق  آمنة  وسيلة  استعمال 

)20(  غازي أبو عرابي وفياض القضاة، حجية التوقيع اإللكتروني: دراسة في التشريع األردني، 
مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية واالقتصادية، املجلد 20 العدد األول، 2003 ص169 وما 

بعدها.
إلكتروني  توقيع  عن  عبارة  وهو  املعزز(،  )أو  احملمي  التوقيع  يسمى  له  آخر  تعريف  ويوجد    )21(

يشترط فيه أن يكون: 
مرتبطاً ارتباطاً فريداً بصاحب التوقيع. أ- 

ب- قادرا على حتديد صاحب التوقيع والتعرف عليه. 
ج- مت إيجاده باستخدام وسائل يضمن بها صاحبه السرية التامة.

د- مرتبطاً باملعلومات املضمنة في الرسالة حيث أنه يكشف أي تغيير فيها الحقا«.
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الذي وضع عليه«. 
التوقيع  التوقيع:  نوعي  بني  جمع  الفرنسي  امل��ش��رِّع  أن  التعريف  ه��ذا  من  يبدو 
التقليدي )اليدوي( والتوقيع اإللكتروني، مع أن الوسائل املستخدمة في كل منهما 
مختلفة متاماً، ففي األول توضع عالمة مادية بواسطة اليد، وفي الثاني تتم املعاجلة 
التقنيات املعروفة للتوقيع  بواسطة وسيلة تقنية، ولم يحدد املشرِّع أي تقنية من 
اإللكتروني، والغرض من ذلك على ما يبدو هو فتح املجال أمام التطور السريع في 

مجال تكنولوجيا املعلومات.
املوقِّع  هوية  حتديد  وهما  عموماً،  التوقيع  وظيفتي  على  التعريف  هذا  ركز  وقد 
وإظهار رضائه مبضمون احملرر الذي وقع عليه، وأضاف شرطا خاصا من أجل أن 
يكون التوقيع اإللكتروني معتمدا في اإلثبات هو ضمان صلته باحملرر )التصرف( 
خالل  من  ذلك  ويكون  صاحبه،  هوية  على  التعرف  جانب  إلى  عليه،  وضع  ال��ذي 

استعمال آلية )تقنية( آمنة أو موثوق بها في هذا التوقيع)22(.

)2( في القانون الفيدرالي األمريكي لعام 2000:
الواليات،  تشريعات  مستوى  على  اإللكتروني  للتوقيع  تعريفات  ع��دة  وردت 
ولكننا سنكتفي بذكر التعريف الوارد في القانون الفيدرالي املوحد بشأن التوقيع 
رمز  أو  »ص��وت  بأنه:  اإللكتروني  التوقيع  ع��رف  حيث   ،2000 لعام  اإللكتروني 
بعقد  )يتصل منطقياً(  يلحق  إلكتروني  يقع في شكل  آخر  إج��راء  أي  أو  إش��ارة  أو 
أو  مستند  على  التوقيع  بقصد  شخص  من  يصدر  أو  ينفذ  )وثيقة(  آخر  سجل  أو 
وسيط  على  املوضوعة  »املعلومات  بأنه:  »السجل  القانون  هذا  عرف  وقد  سجل«، 

ملموس أو املخزنة في وسيط إلكتروني أو غيره..«.
ويالحظ على هذا التعريف أنه ذكر وظيفتي التوقيع من حيث حتديد هوية املوقِّع 
للتوقيع  م��ح��ددة  ل��م يشترط ص��ورة  أن��ه  وإظ��ه��ار رض��ائ��ه مبضمون احمل���رر، كما 
اإلل��ك��ت��رون��ي، األم���ر ال���ذي م��ن ش��أن��ه فتح امل��ج��ال أم���ام دخ���ول جميع ص��ور هذا 
التوقيع املعروفة حاليا والتي ميكن أن تستجد مستقبال حسب تطور تكنولوجيا 

املعلومات)23(.

)22(  عالء محمد نصيرات، حجية التوقيع اإللكتروني: دراسة مقارنة، دار الثقافة، األردن، 2005، 
ص24 وما بعدها. 

)23(  عالء محمد نصيرات، حجية التوقيع اإللكتروني، مرجع سابق، نفس املوضع.
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)3( في القانون األردني لعام 2001:
لسنة   )85( رق��م  األردن��ي  اإللكترونية  املعامالت  قانون  من  الثانية  امل��ادة  عرفت 
أو  أرقام  أو  حروف  هيئة  تتخذ  التي  »البيانات  بأنه:  اإللكتروني  التوقيع   )2001(
رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو 
أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها، ولها 
طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ومييزه عن غيره من أجل توقيعه 

وبغرض املوافقة على مضمونه«. 
يتضح من هذا التعريف أنه يشمل كافة صور التوقيع اإللكتروني املعروفة حاليا، 
كما يفتح الباب ألي صور جديدة لهذا التوقيع قد يتمخض عنها التطور التقني في 
املستقبل. فضالً عن ذلك، فإن هذا التعريف اهتم بأن يكون التوقيع اإللكتروني ذا 
طابع يسمح بتحديد هوية الشخص املوقِّع ويعبر عن رغبته في االلتزام مبا وقع 

عليه، مثلما هو احلال في القانون األمريكي كما رأينا أعاله.

)4( في قانون املعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي لعام 2006:
من  مكوَّن  »توقيع  بأنه:  اإللكتروني  التوقيع  القانون  هذا  من  األولى  املادة  عرفت 
حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معاجلة ذي شكل إلكتروني وملحق أو 

مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة«.
هذا التعريف ركز على اجلانب الفني في التوقيع اإللكتروني، وأشار إلى وظيفته في 
موافقة املوقِّع على مضمون الرسالة التي أدرج بها، دون وظيفته في حتديد هوية 
الشخص املوقِّع، وهو مطابق لفظاً ومعنى لتعريف التوقيع اإللكتروني الوارد في 

القانون رقم )2( لسنة 2002 بشأن املعامالت والتجارة اإللكترونية إلمارة ُدبي. 

)5( في قانون تنظيم التوقيع اإللكتروني املصري العام 2004:
عرفت املادة األولى فقرة )ج( من هذا القانون التوقيع اإللكتروني بأنه: »ما يوضع 
على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، 

ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص املوقِّع ومييزه عن غيره«. 
منها  يتكون  التي  األشكال  جميع  سرد  املصري  املشرِّع  ح��اول  التعريف  هذا  في 
املثال ال احلصر، بداللة  النهاية واردة على سبيل  اإللكتروني ولكنها في  التوقيع 
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قوله »أو غيرها«. ثم إنه اشترط أن تكون مقومات التوقيع ذات طابع متفرد، وهو 
شرط مهم من شروط التوقيع عموماً، ألنه يشكل ضماناً للسرية التامة، وهو بذلك 
ركز على إحدى وظيفتي التوقيع، وهي حتديد هوية املوقِّع ومتييزه عن غيره، دون 

وظيفته األخرى وهي قبول املوقِّع حملتوى احملرر. 

)6( في قانون املعامالت اإللكترونية الكويتي لعام 2014:
عرفت املادة األولى من هذا القانون التوقيع اإللكتروني بأنه: »البيانات التي تتخذ 
هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني 
أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل إلكتروني أو 
مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص 

الذي وقعها ومييزه عن غيره«.
اختالف  الرغم من  املصري على  القانون  الوارد في  التعريف  التعريف يشبه  هذا 
ألفاظهما، حيث ذكر صور التوقيع اإللكتروني على سبيل املثال ال احلصر واشترط 
السجل  أو  املستند  وق��ع  ال��ذي  الشخص  هوية  بتحديد  يسمح  طابع  لها  يكون  أن 

اإللكتروني، دون أن يشير إلى موافقته على مضمون احملرر الذي وقع عليه.

ثالثاًـ في الفقه القانوني:
تعرض بعض الفقهاء لتعريف التوقيع اإللكتروني، واختلفت تعريفاتهم له بحسب 
أو  بطريقة  كثيرا  اهتم  من  فمنهم  التعريف،  في  منهم  كل  عليه  ركز  ال��ذي  اجلانب 
كيفية نشوئه، ومنهم من سلط الضوء بصورة أكبر على وظائفه، ومنهم من جمع 

بني األمرين معا في تعريفه. 
فمن الفقهاء من عرفه بأنه: »مجموعة اإلشارات املذيلة في نهاية السند وفق إجراءات 
والولوج  السند  مضمون  وتزوير  سرقته  يستحيل  بحيث  وخوارزمية  حسابية 
إلى  النهاية  في  تؤدي  محددة  إج��راءات  إتباع  عن  الناجت  »التوقيع  أنه:  أو  إليه«)24(، 
للتوقيع  البديل احلديث  نتيجة معروفة مقدما فيكون مجموع هذه اإلج��راءات هو 

مبفهومه التقليدي«)25(.

سابق،  مرجع  املقارنة،  القانونية  النظم  في  اإللكتروني  التوقيع  حجازي،  بيومي  الفتاح  عبد    )24(
ص186 وما بعدها.

)25(  ضياء الدين مشيمش، التوقيع اإللكتروني مرجع سابق، ص124 وما بعدها. 
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فه بأنه: »آليات تقنية قادرة وحدها أو مع عوامل أخرى على تنفيذ  ومن الفقهاء من عرَّ
وظائف التوقيع اجلوهرية من حيث حتديد هوية صاحبه وإظهار رضاه مبحتوي 
التي تسمح بتحديد شخصية  التقنية  أنه: »مجموعة من اإلج��راءات  أو  العمل«)26(، 
التوقيع  يصدر  الذي  التصرف  مبضمون  وقبوله  اإلج��راءات  هذه  عنه  تصدر  من 
مبناسبته«)27(، أو أنه: تعبير شخص عن إرادته في االلتزام بتصرف قانوني معني 

عن طريق تكوين رموز سرية يعلمها هو وحده تسمح بتحديد هويته«)28(.
أصوات  أو  رم��وز  أو  أرق���ام  أو  ح��روف  “مجموعة  ب��أن��ه:  ف��ه  ع��رَّ م��ن  الفقهاء  وم��ن 
إلكترونية، أو تشفير رقمي، أو أي نظام معاجلة آخر، بحيث ميكن أن يعبر عن رضا 
أطراف التصرف القانوني، وأن مييز هوية شخص موقِّعه، وبحيث ميكن ارتباطه 
مبضمون احملرر الثابت على أية دعامة إلكترونية”)29(، أو أنه: “بيان مكتوب بشكل 
خاصة  شفرة  أو  صوت  أو  إش��ارة  أو  رمز  أو  رقم  أو  حرف  في  يتمثل  إلكتروني 
ببيانات  يرتبط منطقيا  أو  يلحق  البيان  آمنة، وهذا  إتباع وسيلة  ينتج من  ومميزة 
احملرر اإللكتروني في الداللة على هوية املوقِّع على احملرر والرضا مبضمونه” )30(، 
“كل إشارات أو رموز أو حروف مرخص بها من اجلهة املختصة باعتماد  أو أنه: 
التوقيع أو مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتصرف القانوني، تسمح ببيان شخص صاحبها 

وحتديد هويته، وتنم، دون غموض، عن رضائه بهذا التصرف القانوني”)31(.
ومن جانبنا نرى أن أفضل تعريف للتوقيع اإللكتروني هو الذي يجمع بني جانبيه 
التقني والوظيفي، أي طريقة نشوئه من الناحية الفنية والوظائف التي يؤديها من 
الناحية القانونية، غير أنه ال ينبغي أن ُيذكر في التعريف صور أو أشكال التوقيع 
اإللكتروني املعروفة اآلن على أنها على سبيل احلصر، بل على سبيل املثال فقط، 

)26(  محمد املرسي زهرة، احلاسوب والقانون، مرجع سابق، ص30 وما بعدها.
)27( Santiag c.m. et Autres‚ Commerce Electronique‚ Le Temps des Certitudes‚ Cahiers 

du Centre de Recherches informatique et droit‚ Brvylant- bruxelles‚2000‚p.57 ets.
)28(  حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق اإلنترنت، 

مرجع سابق، ص34 وما بعدها.
 2004 )29(  أمين سعد سليم، التوقيع اإللكتروني: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ص22 وما بعدها. 
 � احلقوق  كلية  دكتوراه،  رسالة  احلديثة،  االتصال  تقنيات  عبر  التعاقد  اجلمال،  حامد  سمير    )30(

جامعة القاهرة 2005 ص216 وما بعدها.
املدنية  املسائل  في  اإلثبات  في  اإللكتروني  احمل��رر  حجية  م��دى  حمود،  املرسي  عبدالعزيز    )31(

والتجارية، مرجع سابق، ص29 وما بعدها.
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حتى ال يقف ذلك حائالً في وجه أي تطور تقني مستقبلي في هذا املجال. 
أو  األرق��ام  أو  الرموز  من  مجموعة  هو:  اإللكتروني  التوقيع  أن  نرى  عليه  وبناًء 
إلكتروني  التي توضع على محرر  أو غيرها  أو اإلش��ارات  أو األص��وات  احل��روف 

وتستخدم لتعيني هوية املوقِّع ولبيان موافقته على البيانات الواردة في احملرر. 
الفرع الثاني

صور )أشكال( التوقيع اإللكتروني
تتعدد صور )أشكال( التوقيع اإللكتروني بحسب الطريقة املتبعة في إنشائه. وتوجد 
الباب  ولكن  الفرع،  هذا  في  أهمها  شرح  نتولى  التوقيع  لهذا  اآلن  معروفة  صور 
يظل مفتوحاً إلمكانية ظهور صور أخرى في املستقبل بحسب تطور التكنولوجيا 
القانوني طاملا  املستخدمة في هذا املجال. وال يوجد فرق بينها من حيث مفعولها 
توافرت فيها الشروط املطلوبة للتمتع باحلجية. ولعل ذلك هو ما دعا التشريعات 

املختلفة إلى ذكر صور التوقيع اإللكتروني على سبيل املثال ال احلصر. 
وجند ذلك واضحا في قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية، 
حيث نصت املادة )3( منه على أنه: »ال تطبق أي من أحكام هذا القانون، باستثناء 
أو حرماناً من مفعول قانوني ألي طريقة  أو تقييداً  املادة )5( مبا يشكل استبعاداً 
املادة  من   )1( الفقرة  في  إليها  املشار  باالشتراطات  تفي  إلكتروني  توقيع  إلنشاء 
)6(، أو تفي على نحو آخر مبقتضيات القانون املطبق«. ومفاد هذه املادة أنه ال ينبغي 
التمييز بني طرق التوقيع اإللكتروني، وأنها جميعها على قدم سواء، طاملا توافرت 
بخصوص  األوروب��ي  التوجيه  أيضا  اعتنقه  ما  وهو  تطلبتها،  التي  الشروط  فيها 
الثامنة منه على أنه: »بالنظر إلى سرعة  التوقيعات اإللكترونية، إذ نصت احليثية 
التطورات التقنية والطابع العاملي لشبكة اإلنترنت، فإنه من املستحسن األخذ في 
االعتبار التكنولوجيا املتعددة التي تسمح بالتحقق من البيانات إلكترونيا«. ولهذا 
واكتفى  ذك��ره،  سبق  كما  غيره،  دون  اإللكتروني  للتوقيع  محدداً  شكالً  َيعتمد  لم 

باإلشارة إلى ما يجب توافره، في أي شكل، كي يتمتع باحلجية في اإلثبات. 
املعروفة  التقنيات  تقنية من  أي  يذكر  لم  الذي  النظر  الفرنسي هذا  القانون  وتبنى 
للتوقيع اإللكتروني تاركاً املجال مفتوحاً أمام التطور السريع في عالم تكنولوجيا 
املعلومات. وقد عبر البعض عن هذا التوجه العام مببدأ احلياد التقني )32(. ونرى هذا 
)32(  ثروت عبد احلميد، التوقيع اإللكتروني: ماهيته � مخاطره وكيفية مواجهتها - مدى حجيته في 

اإلثبات، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2007 ص49 وما بعدها.
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املبدأ مطبقاً في تشريعات الدول العربية للتجارة واملعامالت اإللكترونية، وبدا ذلك 
واضحاً في تعريفاتها للتوقيع اإللكتروني التي اكتفت فيها بذكر صور لهذا التوقيع 

على سبيل املثال ال احلصر، وهو ما سبق أن أوردناه. 
ونتناول في هذا الفرع أهم صور التوقيع اإللكتروني في الوقت احلالي وهي: 

التوقيع الرقمي.  -  1
التوقيع البيومتري.  -  2

التوقيع بالقلم اإللكتروني.  -  3
التوقيع الكودي )أو السري( املرتبط بالبطاقة املمغنطة.  -  4

على أن يكون واضحاً أن تطور التجارة اإللكترونية قد يقتضي إيجاد صور جديدة 
للتوقيع اإللكتروني ذات مواصفات عالية من حيث الثقة والسرية. 

:Digital Signature أوالًـ التوقيع الرقمي
التوقيع الرقمي هو الكتابة الرقمية للتوقيع وحملتوى املعاملة اإللكترونية عن طريق 
التشفير)33(. والتشفير )أو الترميز( هو فرع تطبيقي لعلم الرياضيات، والذي يعمل 
إلى  واملفهومة  امل��ق��روءة  العادية  الكتابة  منط  من  احمل��رر  أو  التوقيع  حتويل  على 
معادلة رياضية غير معلومة وغير مفهومة، وذلك باستخدام مفاتيح سرية وطرق 
ممن  إال  التشفير  فك  يتم  وال  )لوغاريتمات(.  رياضية  ومعادالت  معقدة  حسابية 

ميلك مفتاح فك الشفرة، وهو املعادلة اخلاصة بذلك)34(.
وقد نصت املادة األولى من قانون املعامالت اإللكترونية الكويتي على أن التشفير 
رموز  إل��ى  إلكترونية  رسالة  أو  نصية  وثيقة  أو  بسيط  نص  حتويل  »عملية  ه��و: 
)33( E .A Caprioli‚ La Loi Française Sur La Preuve et La Signature Electronique Dans  

La Perspective Européenne“. J.C.P.G. ‚no 18‚3‚ mai 2000‚ p.78.
)34(  وردت تعريفات فقهية عديدة للتوقيع الرقمي، وكلها تدور في فلك املعنى املذكور مع اختالف 
اإللكترونية  التعامالت  توثيق  الليل،  أبو  الدسوقي  إبراهيم  املثال:  سبيل  على  راجع  األلفاظ، 
ومسؤولية جهة التوثيق جتاه الغير املتضرر، بحث مقدم مبؤمتر »األعمال املصرفية اإللكترونية 
بني الشريعة والقانون« املنعقد بدولة اإلمارات العربية، غرفة التجارة وصناعة دبي في الفترة 
2003 ص1856؛ حسام الدين عبد الغني الصغير، تطور املعامالت  من )12-10( مايو سنة 
املصرفية في عصر التكنولوجيا الرقمية، املؤمتر العلمي السنوي الثالث، كلية احلقوق - جامعة 
حلوان، ص15؛ أحمد سفر، العمل املصرفي اإللكتروني، املؤسسة احلديثة للكتابة، طرابلس، 
لبنان، 2006، ص198؛ عمر حسن املومني، التوقيع اإللكتروني وقانون التجارة اإللكترونية، 

الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 2003، ص51.
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غير معروفة أو مبعثرة يستحيل قراءتها بدون إعادتها إلى هيئتها األصلية«. كما 
املصري  اإللكتروني  التوقيع  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من  األول��ى  امل��ادة  عرفته 
البيانات  بأنه:  »منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة ملعاجلة وحتويل 
واملعلومات املقروءة إلكترونياً بحيث متنع استخالص هذه البيانات واملعلومات إال 

عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة ». 
وعرفت املادة )1/28/ من القانون الفرنسي رقم 1170 لسنة 1990 الصادر في 
االتصاالت عن بعد، خدمات التشفير بأنها: »أي  تنظيم  بشأن   1990 ديسمبر   29
خدمات تهدف إلى حتويل معلومات أو رموز واضحة إلى معلومات أو رموز غير 
مفهومة بالنسبة للغير وذلك عن طريق اتفاقات سرية، أو تنفيذ عكس هذه العملية 

بفضل وسائل مادية أو برامج مخصصة لهذا الغرض«. 
واالتفاقات السريةConventions Secrets  طبقا للمرسوم الصادر من مجلس 
الدولة الفرنسي بتاريخ 24 فبراير سنة 1998 هي: »مفاتيح غير معلنة الزمة لتنفيذ 

خدمة التشفير من أجل عملية التشفير أو فكها ». 
2004 بشأن »الثقة  575 لسنة  وقد حتدث الباب الثالث من القانون الفرنسي رقم 
في االقتصاد الرقمي« عن عملية التشفير بكافة جوانبها القانونية والتقنية والذي 
جاء بعنوان »السالمة في االقتصاد الرقمي«، وخصص الفصل األول منه للكالم 
عن وسائل وخدمات التشفير من حيث استخدام وتوريد ونقل واستيراد خدمات 

التشفير ، الخ )35(
وهذه الصورة من التوقيع اإللكتروني تعتبر من أكثر صور التوقيعات اإللكترونية 
أمناً ألن الكتابة املشفرة حتقق السرية الكاملة لرسائل البيانات عبر شبكة اإلنترنت، 
مما يساعد على ضمان عدم تغيير محتواها بعد التوقيع عليها، فضال عن التأكد من 

شخص املوقِّع وعدم قدرته على إنكارها )36(.
العام  املفتاحني  شفرة  تقنية  استخدام  هي  الرقمي  للتوقيع  احلديثة  وال��ص��ورة 
التنفيذية  )37(. وطبقا لالئحة  العام(  املفتاح  واخلاص واملعروفة باسم )تقنية شفرة 
الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  القانوني للتوقيع اإللكتروني، دار  النظام  الرومي،  )35(  محمد أمني 
دراسة  اإللكتروني،  التوقيع  السهلي،  اجل��الل  مطلق  سعود  ص27؛   ،2006 األول��ي،  الطبعة 

مقارنة بني مصر والكويت، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق � جامعة القاهرة، 2016، ص79.
Legifrance .gouv.fr :36(  راجع موقف التشريعات الفرنسية علي الرابط التالي(

)37(  محمد عمر ذوابه، عقد التمويل املصرفي، دار الثقافة، عمان، األردن، الطبعة األولي، ص148.
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لقانون التوقيع اإللكتروني املصري، فإن هذه منظومة تسمح لكل شخص طبيعي 
أو معنوي بأن يكون لديه مفتاحني منفردين، أحدهما عام متاح إلكترونيا، والثاني 

خاص يحتفظ به الشخص ويحفظه على درجة عالية من السرية. 
عملية  بواسطة  تنشأ  للكافة  متاحة  إلكترونية  »أداة  هو:  العام  الشفري  واملفتاح 
حسابية خاصة وتستخدم في التحقق من شخصية املوقِّع على احملرر اإللكتروني 
والتأكد من صحة وسالمة محتوى احملرر اإللكتروني األصلي«. أما املفتاح الشفري 
اخلاص فهو: أداة إلكترونية خاصة بصاحبها تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة 
اإللكترونية ويتم االحتفاظ بها على  التوقيع على احملررات  وتستخدم في وضع 
لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   12/1 م  و   11/1 م   ،10/1 )م  مؤمنة  ذكية  بطاقة 

التوقيع اإللكتروني املصري(.
معنى ذلك أن التوقيع الرقمي في هذه الصورة يقتضي وجود مفتاحني مختلفني 

ولكنهما مرتبطني رياضيا: 
البيانات، وهو سري  لتشفير  )Private Key( ويستخدم  األول خاص  واملفتاح 
ال يعرفه سوى املرسل. واملفتاح الثاني عام )Public key( ويستخدم لفك شفرة 
الرسالة، ومن ثم التأكد من شخص املوقِّع عليها وعدم تعرض محتواها ألي عبث أو 

تغيير، وهو متاح للكافة، ومن ثم يكون معروفاً لدى الشخص مستقبل الرسالة. 
وإلنشاء توقيع رقمي يجب احلصول على شهادة التصديق الرقمي، وهي وثيقة 
وهذه  املصادقة(.  )سلطة  به  موثوق  تصديق  خدمات  مقدم  يصدرها  إلكترونية 
وحتتوي  التوقيع،  منظومة  على  احلائز  الشخص  هوية  لتأكيد  تستخدم  الشهادة 

على بيانات للتحقق من توقيعه. 
ملخص  بإعداد  املرسل  يقوم  يلي:  فيما  فتتمثل  الرقمي  التوقيع  عمل  آلية  عن  أما 
اآللي  باحلاسب  محفوظ  تشفير  برنامج  باستخدام  )احمل���رر(  البيانات  لرسالة 
معادلة  أي  مفهومة،  غير  حسابية  أرقام  إلى  املفهومة  العادية  الكتابة  من  فتتحول 
رياضية خاصة، ويوقع عليها توقيعاً رقمياً عن طريق مفتاحه اخلاص، ثم يرسلها 
بقراءتها  بواسطته  ليقوم  العام  مفتاحه  مع  إليه  املرسل  إلى  اإلنترنت  شبكة  عبر 
والتحقق من شخصية املوقِّع عليها والتأكد من صحة وسالمة محتواها، ويستطيع 
فك شفرتها، أي حتويلها من صورتها الرقمية غير املفهومة إلى صورتها العادية 
أي  طرأ  فإذا  اآلل��ي،  باحلاسب  احملفوظ  التشفير  برنامج  نفس  خالل  من  املقروءة 
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تغيير في مضمون الرسالة أو حدث تالعب في التوقيع عليها فإن احلاسب اآللي 
الرسالة  صحة  من  إليه  املرسل  حتقق  ذل��ك  يحدث  لم  ف��إن  ف���وراً.  ذل��ك  سيوضح 
والتوقيع عليها � وهو نفسه ال يستطيع التعديل فيها ألنه ال يعرف املفتاح اخلاص 
باملرسل، فإذا أراد االلتزام بها فإنه يضع توقيعه عليها باستخدام مفتاحه اخلاص 
ويعيدها إلى مصدرها )املرسل(. وال ميكن لألخير التعديل فيها كذلك ألنه ال يعرف 

املفتاح اخلاص للمرسل إليه الذي أعادها إليه بعد توقيعه عليها )38(.
يسمح  ال  ألن��ه  الرقمي  التوقيع  طريق  عن  الرسالة  لطرفي  األم��ان  يتحقق  وبهذا 
الطرفني  بالتوقيع عليها، وال ميكن ألي من  أو  إليها والعبث بها  بالولوج  لغيرهما 
التعديل فيها إال مبوافقة اآلخر، ويكون ذلك باستخدام املفتاحني اخلاصني لكليهما 

)املرسل واملرسل إليه()39(.
ونظرا ألن التوقيع الرقمي يحقق أعلى درجات السرية واألمان للرسالة اإللكترونية 
شبكة  عبر  املتعاملني  بني  الثقة  لبث  ض��روري  أمر  وهو  التشفير،  نظام  خالل  من 
اإلنترنت فإن غالبية التشريعات أقرته )40(، ومت اعتماده من قبل الشركات التجارية 
الكبرى في توقيع املعامالت اإللكترونية التي تتم فيما بينها. فبهذا التوقيع أصبح 

إجراء الصفقات التجارية أسهل وأسرع وأكثر أمانا وأقل تكلفة. 
وبالرغم من ذلك، فقد ذهب بعض الفقه إلى أن هذا التوقيع ليس مبنأى عن االختراق 
من  سواء  البيانات،  رسالة  مضمون  في  التغيير  بسهولة  ميكن  »حيث  والقرصنة 
عن  اخل��اص  املفتاح  واستنساخ  التوقيع،  صاحب  جانب  من  أو  مصدرها،  جانب 
صياغة  ثم  متناولهم،  في  الذي  العام  املفتاح  من  بدًء  املعادلة  صياغة  إعادة  طريق 

رسالة البيانات من جديد وتوقيعها باملفتاح اخلاص بهم« )41(.

العربية،  النهضة  دار  اإللكتروني،  العقد  في  اإلرادة  عن  التعبير  الرحمن،  عبد  حمدي  خالد   )38(
العقد اإللكتروني وإثباته، دار  إبرام  132؛ إميان مأمون أحمد سليمان،   2005، ص  القاهرة، 

اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 2008، ص267.
التجارية،  العقود  إثبات  في  احلديثة  التكنولوجية  الوسائل  حجية  مدى  املري،  راشد  عايض   )39(
التوقيع  الزعبي،  خالد  ص97؛   ،1998 ال��ق��اه��رة،  جامعة   - احل��ق��وق  كلية  دك��ت��وراه،  رس��ال��ة 
التاسع  ال��ع��دد  للحاسبات،  األردن��ي��ة  اجلمعية  احل��اس��وب،  مجلة  ال��ع��ام،  املفتاح  اإلل��ك��ت��رون��ي، 

والعشرون، 2001، ص14.
62؛ حسن عبد الباسط جميعي،  )40(  ثروت عبد احلميد، التوقيع اإللكتروني، مرجع سابق، ص 
اإللكتروني،  التوقيع  املومني،  حسن  عمر  42؛  ص  سابق،  مرجع  القانونية،  التصرفات  إثبات 

مرجع سابق، ص54.
)41(  ومنها تشريعات الدول العربية، ويظهر ذلك جليا في تعريف هذه التشريعات للتوقيع اإللكتروني، 

حيث ذكرت أن التوقيع الرقمي هو واحد من صور هذا التوقيع، على نحو ما سبق ذكره.
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ولهذا اقترح البعض إنشاء نظام لألرشيف تتواله هيئة متخصصة تكون مهمتها 
اعتماد رسالة البيانات بوضع توقيعها اخلاص عليها، وذلك عن طريق مفتاح خاص 
بها شريطة أال يكون باإلمكان اختراق هذا املفتاح في خالل مدة ال تقل عن عشرين 

عاما)42(، وهو ما نراه جديرا بالتأييد. 
:Biometric Signature ثانياً ـ التوقيع البيومتري

على  باالعتماد  املتعامل  شخصية  من  “التحقق  بأنه:  البيومترى  التوقيع  يعرف 
لإلنسان  والسلوكية  واجلسدية  والطبيعية  الفيزيائية  والصفات  الذاتية  اخلواص 
تعتمد  اإللكتروني  التوقيع  صور  من  الصورة  فهذه   .)43( هويته”  وحتديد  لتمييزه 
على اخلصائص الذاتية للشخص والتي ينفرد بها عن غيره من األشخاص، ومن 
وشكل  ال��ص��وت،  ونبرة  العني،  قزحية  ومواصفات  األص��اب��ع،  بصمات  أمثلتها: 
في  والطريقة  الشخصي،  والتوقيع  ال��دم،  ضغط  ودرج��ة  اليد،  وخ��واص  الوجه، 
املشي وغيرها من الصفات اجلسدية والبيولوجية والسلوكية لإلنسان )44(. وتتمثل 
العميل،  التقاط صورة دقيقة خلاصية  الطريقة في  بهذه  اإللكتروني  التوقيع  آلية 
كبصمة أصبعه أو قزحية عينه أو صوته أو غيرها، بواسطة الفارة ولوحة املفاتيح، 
وتخزينها بطريقة مشفرة في ذاكرة احلاسب اآللي. وعندما يرغب هذا الشخص 
في إجراء عملية ما باستخدام التوقيع البيومتري يتم التحقق من صحة هذا التوقيع 
عن طريق مطابقة خصائص هذا الشخص مع اخلصائص التي مت تخزينها من قبل 
على جهاز احلاسب، فإذا تطابقت صفاته على شاشة احلاسب مع صفاته املخزنة 

داخل هذا اجلهاز متت املوافقة على إجراء العملية، وإال رفضت )45(.
وهذه الصورة من صور التوقيع اإللكتروني تتمتع بأمان كاف، ألن لكل شخص 

)42(  سمير عبد السميع األوان، العقد اإللكتروني، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2005، ص174.
)43(   ثروت عبد احلميد، التوقيع اإللكتروني، مرجع سابق، ص63.

)44(  إبراهيم الدسوقي أبو الليل، توثيق التعامالت اإللكترونية، مرجع سابق، ص 1854؛ جنوى 
أبو هيبة، التوقيع اإللكتروني، تعريفه ومدى حجيته في اإلثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ص50 وما بعدها.
)45(  عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع اإللكتروني، مرجع سابق، ص398؛ عادل محمود شرف 
وعبد الله إسماعيل، ضمانات األمن والتأمني في شبكة اإلنترنت، بحث مقدم إلى مؤمتر القانون 
والكمبيوتر واإلنترنت، كلية الشريعة والقانون - جامعة اإلمارات العربية، مايو 2006، ص1 

وما بعدها. 
Legifrance .gouv.fr  :راجع موقف التشريعات الفرنسية علي الرابط التالي
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بصمة  تتشابه  أن  علميا،  ميكن  فال  غيره،  عن  متيزه  التي  الذاتية  اخلصائص  من 
إنسان  ل��دى  مثيالتها  مع  اخلصائص  من  غيرها  أو  إنسان  عني  قزحية  أو  أصبع 
آخر، وبالتالي فهي تؤكد هوية صاحب التوقيع، وإن كانت ال تتضمن بالضرورة 
التعبير الصحيح عن رضائه مبضمون العملية التي يتم التوقيع عليها، ولهذا فإن 
من  للتحقق  كوسيلة  واملخابرات  األم��ن  أجهزة  بواسطة  تستخدم  الصورة  ه��ذه 

الشخصية وحتديد االستخدام املرخص لها)46(.
ومع ذلك يذهب بعض الفقه إلى القول بضعف التوقيع البيومتري وافتقاره لألمن، 
حيث ميكن تزويره من خالل إعادة نسخه، ويكون ذلك مثال بطالء األصابع والشفاه 
مبادة جتعلها مطابقة للبصمة املخزنة في جهاز احلاسب اآللي، أو تزوير قزحية 
تسجيل  أو  واخل��واص،  والشكل  اللون  بنفس  الالصقة  العدسات  خالل  من  العني 
يستخدمها  التي  الطرق  من  ذلك  غير  إلى  بثها،  وإع��ادة  جديد  من  الصوت  بصمة 

قراصنة احلاسب )47(.
ومع إقرارنا بإمكانية التالعب في البصمات املخزنة في احلاسب، إال أننا نرى أنه 
أمر بعيد املنال عمليا نظرا لصعوبة الوصول إلى اخلصائص الذاتية للشخص في 
الغالب من األحوال حيث إنها تكون مشفرة )أي مسجلة كخوارزمية( على احلاسب 
ويجب فك شفرتها أوالً قبل تزويرها، ثم إنه ال مانع من إيجاد وسيلة لتأمني هذه 
الصورة من التوقيع اإللكتروني عن طريق التصديق عليها من جهات معتمدة)48(. 

ولذلك نرى أنها تتمتع باحلجية الكافية في اإلثبات إلى أن يثبت العكس. 
:E-Pen-Signature ثالثاً ـ التوقيع بالقلم اإللكتروني

تتم هذه الصورة من التوقيع اإللكتروني عن طريق قيام املوقِّع بكتابة اسمه على 
شاشة احلاسب اآللي باستخدام قلم إلكتروني ضوئي حساس، وذلك عن طريق 

استخدام برنامج معني. 

)46(  جنوى أبو هيبة، التوقيع اإللكتروني، املرجع السابق، ص50
)47( ممدوح محمد على مبروك، مدى حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات، مرجع سابق، ص16؛ 
عادل محمود شرف وعبد الله اسماعيل عبد الله، ضمانات األمن والتأمني في شبكة اإلنترنت، 
مرجع سابق، ص1 وما بعدها؛ سمير حامد عبد العزيز اجلمال، التعاقد عبر تقنيات االتصال 

احلديثة، مرجع سابق، ص2015.
)48(  حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية، مرجع سابق، ص40؛ إميان مأمون 

أحمد سليمان، إبرام العقد اإللكتروني وإثباته، مرجع سابق، ص257.
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هذا البرنامج يقوم بوظيفتني: األولى خدمة التقاط التوقيع، والثانية خدمة التحقق 
من صحة التوقيع. فيطلب البرنامج بداية توقيع العميل باستخدام القلم اإللكتروني 
على مربع في داخل شاشة احلاسب، ويقوم هذا البرنامج بقياس خصائص معينة 
التوقيع وما  القلم على الشاشة من حيث شكل  إلى حركة  التوقيع باالستناد  لهذا 
أو  بالقلم  الضغط  درج��ة  أو  نقاط  أو  انحناءات  أو  ال��ت��واءات  أو  دوائ��ر  من  يتخذه 
شابه  وما  الشاشة  على  معينة  سمة  كل  وضع  بها  يجري  التي  النسبية  السرعة 
الشاشة  على  له  تظهر  معينة  مفاتيح  على  بالضغط  الشخص  هذا  يقوم  ثم  ذل��ك، 
بأنه موافق أو غير موافق على هذا التوقيع، فإذا متت املوافقة قام جهاز احلاسب 
البرنامج على نحو يتيح  البيانات اخلاصة بالتوقيع وتخزينها عن طريق  بتشفير 
استرجاعها الحقا. ومن ثم إذا أرسل العميل محررا إلكترونيا ووقعه بخط يده عن 
طريق القلم اإللكتروني فإنه يتم التحقق من صحته مبضاهاته بالتوقيع احملفوظ 

في ذاكرة احلاسب ))49((.
مبواصفات  ينفرد  آلي  حاسب  جهاز  إلى  يحتاج  اإللكتروني  بالقلم  التوقيع  وهذا 
خاصة متكنه من أداء مهمته في التقاط التوقيع من شاشته، والتحقق من مطابقته 
الكافي  التوقيع ال يحقق األمان  � ثم إن استعمال هذا  للتوقيع احملفوظ في ذاكرته 
والثقة الواجبة في التعامل اإللكتروني، إذ أنه بإمكان املرسل إليه أن يحتفظ بنسخة 
من التوقيع التي وصلته على أحد احملررات، ثم إضافته على أي محرر آخر يرغب 
ومواجهة  م��ح��ررات  اصطناع  عمليا  باإلمكان  يصبح  وبالتالي  عليه،  بإضافته 
الرابطة بني  التوقيع بها دون علمه)50(. وال توجد تقنية متاحة اآلن تؤكد  صاحب 
جهود  على  معقود  واألم��ل  اإللكتروني،  القلم  باستخدام  عليه  والتوقيع  احمل��رر 
الرابطة  إيجاد تقنية تضمن مثل هذه  املتخصصني في تكنولوجيا االتصاالت في 

مبا يوفر الثقة الكاملة في هذه الصورة من التوقيع.

املدنية  املسائل  في  اإلثبات  في  اإللكتروني  احمل��رر  حجية  م��دى  حمود،  املرسي  العزيز  عبد    )49(
مرجع  اإللكتروني،  التوقيع  السهلي،  اجلالل  مطلق  سعود  ص37؛  سابق،  مرجع  والتجارية، 

سابق، ص.77
التعامالت اإللكترونية، مرجع سابق، ص1856؛ حسن  الليل، توثيق  أبو  الدسوقي  إبراهيم    )50(
عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية، مرجع سابق، ص35، جنوى أبو هيبة التوقيع 
التكنولوجية  الوسائل  حجية  مدي  امل��ري،  راش��د  عايض  ص51؛  سابق،  مرجع  اإللكتروني، 
التجارية، مرجع سابق، ص112؛ ممدوح محمد على مبروك، مدى  العقود  إثبات  احلديثة في 

حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات، مرجع سابق، ص14.
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رابعاً ـ التوقيع الكودي املرتبط بالبطاقة املمغنطة:
هذه الصورة من التوقيع تتمثل في رقم سري ال يعرفه سوى صاحبه، وعادة ما 
يكون هذا الرقم رباعيا ليسهل حفظه. ويرتبط ببطاقة تصدر من إحدى مؤسسات 
االئتمان، ويغلب أن يكون بنكاً. وتستخرج البطاقة بكتابة طلب من العميل يحتوي 
على بيانات يحددها البنك، أو املؤسسة، مقدما، ويتم عمل الرقم السري لكل بطاقة 
ويطبع على مغلف محكم السرية داخل مظروف بواسطة ورق كربون بحيث يكون 
صاحب البطاقة )العميل( هو أول من يتعرف عليه، ومن املفروض أال يبوح به للغير 

حتى ال يساء استخدامه)51(.
وهذه الصورة من التوقيع هي األكثر شيوعاً في حياتنا، حيث تستخدم في القطاع 
املصرفي بشكل يسمح للجمهور بسحب أو إيداع أو حتويل النقود أو غير ذلك من 
العمليات من خالل أجهزة الصراف اآللي املنتشرة في كل مكان وفي أي وقت من 
اليوم، كما تستخدم في احملالت التجارية لسداد أثمان السلع واخلدمات، وأصبحت 

حتل محل النقود)52(.
إدخال بطاقته داخل فتحة صغيرة بجهاز  العميل  األول��ى، يجب على  وفي احلالة 
الصراف اآللي، فإن كانت صاحلة طلب منه إدخال رقمه السري )PIN( عن طريق 
الضغط على لوحة املفاتيح املوجودة باجلهاز، وعندئذ تظهر له عدة اختيارات من 

سحب أو إيداع نقود أو غيرها، ومن ثم ميكنه االختيار ما يريد منها)53(.
وفي احلالة الثانية، يجب على العميل تسليم بطاقته إلى البائع أو مقدم اخلدمة في 
احملل التجاري الذي يوجد لديه جهاز مخصص الستخدامها، حيث يقوم بتمريرها 
على هذا اجلهاز، فان كانت البطاقة صاحلة ووجد رصيد كاف بحساب صاحبها 
عن  مباشرة  اخلدمة  أو  السلعة  ثمن  س��داد  مت  االئتمانية  املؤسسة  أو  البنك  ل��دى 
رسالة  اإلثبات،  في  املستحدثة  املعلومات  لوسائل  القانونية  احلجية  الفتاح،  عبد  طه  سمير    )51(
التوقيع  احلميد،  عبد  ث��روت  ص111؛   ،1999 ال��ق��اه��رة،  جامعة   - احل��ق��وق  كلية   � دك��ت��وراه 
اإللكتروني، مرجع سابق، ص55؛ عبد العزيز املرسي حمود، مدى حجية احملرر اإللكتروني 

في اإلثبات، مرجع سابق، ص33.
)52(  إبراهيم رفعت اجلمال، انعقاد البيع بوسائل االتصال احلديثة: دراسة فقهية مقارنة، دار الفكر 
49؛ جنوى أبو هييبة، التوقيع اإللكتروني، مرجع سابق،  اجلامعي، اإلسكندرية، 2005، ص 

ص67.
)53(  أحمد خالد العجالني، التعاقد عن طريق اإلنترنت: دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
عمان، األردن، الطبعة األولي، 2002، ص69؛ ثروت عبد احلميد، التوقيع اإللكتروني، مرجع 

سابق، ص83.
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طريق التحويل من حساب العميل إلى حساب التاجر لدى نفس البنك أو لدى بنك 
آخر)54(.

وجتدر اإلشارة إلى أن ضياع البطاقة أو سرقتها ال ميثل خطرا كبيرا لصاحبها نظرا 
ألن استخدامها مقترن بالرقم السري الذي ال يعرفه سواه، وبالتالي ال يستطيع أي 
شخص آخر أن يستخدمها في سحب نقود من حسابه، ولهذا ينصح بعدم وضع 
البطاقة مع الرقم السري في مكان واحد خشية ضياعها أو سرقتها ومن ثم إساءة 

استعمالها من الغير. 
فضالً عن ذلك، فإنه زيادة في توفير سبل األمان في استخدام هذه البطاقة، زودت 
في  املستخدم  بتصوير  تقوم  بكاميرات  اآلل��ي  ال��ص��راف  شاشات  معظم  البنوك 
عمليات السحب واإليداع النقدي ومن ثم إذا ضاعت البطاقة أو سرقت واستخدمت 
طريق  عن  بذلك  قام  من  معرفة  أمكن  العميل،  حساب  من  مالية  مبالغ  سحب  في 
الرجوع إلى رقم حساب العميل وعرض العمليات التي متت على حسابه ومشاهدة 

الشخص الذي قام بهذه العمليات)55(.
ومن جانب آخر إذا فقدت البطاقة ومت إبالغ البنك فورا بفقدها، فان البنك يصدر 
أوامره للصراف اآللي بإيقاف كل العمليات التي تتعلق بحساب صاحبها، وعندئذ 
جتاه  مسؤوال  البنك  ويعتبر  نقوده.  وسحب  حلسابه  يدخل  أن  الغير  يستطيع  ال 
بفقدان  البنك  أبلغ  أن  بعد  مت  حسابه  من  النقود  سحب  أن  األخير  أثبت  إذا  العميل 
بذات  ج��دي��دة  بطاقة  استخراج  البطاقة  ف��ق��دان  حالة  ف��ي  للبنك،  وميكن  بطاقته. 

مواصفات البطاقة املفقودة ولكن برقم سرى جديد متاما)56(.
عالوة على ذلك، فإنه إذا لم يتمكن صاحب البطاقة من إدخال الرقم السري الصحيح 
الذي يقترن بالبطاقة في جهاز الصراف اآللي ألي سبب، فإن هذا اجلهاز يعطيه 
ثالث محاوالت إلدخال رقمه الصحيح، وفقا لبرمجة ذاتية داخله، فإن لم يتمكن 
الدكتوراه  دروس  وإثباته،  العقد  تكوين  اإللكترونية،  التجارة  عقود  ال��دي��ن،  ش��رف  أحمد    )54(
شمس،  عني  جامعة   - احلقوق  كلية  اإللكترونية،  التجارة  وقانون  اخل��اص  القانون  لدبلومي 
2000، ص75؛ حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية، مرجع سابق، ص35.

اإللكتروني: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،  التوقيع  )55(  سليمان على سليمان عمايرة، حجية 
معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ص79،

املعامالت  لقانوني  وفقاً  اإلث��ب��ات  في  اإللكترونية  احمل���ررات  حجية  النوافلة،  أحمد  يوسف    )56(
العليا - اجلامعة األردنية،  الدراسات  اإللكترونية والبيانات األردنيني، رسالة ماجستير، كلية 

2005، ص59.
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من ذلك سحب بطاقته تلقائيا وأوقف كافة العمليات املتعلقة بحسابه، وعندئذ البد 
للعميل من مراجعة البنك السترجاع بطاقته واحلصول على الرقم السري الصحيح 

اخلاص بها بعد أن يتأكد البنك من شخصيته )57(.
التوقيع اإللكتروني في  الذي يحاط به  من خالل هذا العرض يتضح مدى األمان 
اإلثبات  في  كاملة  بحجية  يتمتع  إنه  باطمئنان  القول  ميكن  بحيث  الصورة،  هذه 
املصرفية،  العمليات  خاصة،  بصفه  وهو  فيه،  يطبق  الذي  النطاق  في  اإللكتروني 
أي  يستطيع  فلن  ال��س��ري،  رقمه(  )أو  ك��وده  بإفشاء  البطاقة  صاحب  يقم  لم  فما 
شخص آخر غيره استخدامها أو العبث بها. ثم إن استخدام صاحبها لها على وجه 
صحيح يعني قبوله بالعمليات التي تتم من خاللها، وبذلك تتحقق وظائف التوقيع 
عموما في استعمالها، وبالتالي ميكن للبنوك وشركات االئتمان أن تستند إلى هذه 
الصورة من التوقيع إلثبات املبالغ التي سحبها عمالؤهم من حساباتهم دون أن 

يتعدى ذلك إلى وقائع أخرى. 
هذه  مثل  باستخدام  بقيمتها  والوفاء  اإللكترونية  الصفقات  إبرام  فإن  ذلك،  ومع 
البطاقات وجد اعتراضا من قبل البعض، استنادا إلى إمكان انفصال التوقيع ماديا، 
في هذه الصورة، عن صاحبه، عندما يتمكن الغير من احلصول على البطاقة وإبرام 
من  رأيناه  ملا  العملي  الواقع  في  التحقق  بعيد  أمر  وهو   ،)56( باستخدامها  الصفقات 
ضمانات حتوط بها ومتنع الغير من الوصول إليها أو استخدامها. وميكننا القول، 
إزاء هذا االعتراض، بأنه يفترض أن التوقيع الكودي صحيح إلى أن يثبت العكس. 
ببصمة  أو  الكتابي  )التوقيع  التقليدي  التوقيع  في  حتى  أيضا  موجود  أمر  وه��ذا 
إلى أن يثبت غير ذلك بتقدمي دليل على تزويره  أنه صحيح  إذ يفترض  األصبع(، 
اختالل  على  الدليل  بإقامة  يكون  هنا  العكس  وإث��ب��ات  غيرها)58(.  أو  باملضاهاة 
وإساءة  البطاقة  فقدان  على  أو  املصرفية  املؤسسة  داخ��ل  البيانات  تسجيل  نظام 

استخدامها. 
اإلثبات على نحو واسع  اإللكتروني في  التوقيع  الصورة من  وقد استعملت هذه 
وأشرنا  بها  حتاط  التي  الضمانات  من  انطالقا  املشرِّع  بها  واعترف  فرنسا،  في 

)57(   سليمان على سليمان عمايرة، حجية التوقع اإللكتروني، مرجع سابق، ص83.
اجلامعة  دار  اإلثبات،  في  حجيته  صوره،  ماهيته،  اإللكتروني:  التوقيع  قنديل،  سعيدالسيد    )58(
اإللكتروني،  العقد  إبرام  سليمان،  أحمد  مأمون  إميان  ص67؛   ،2004 اإلسكندرية،  اجلديدة، 

وإثباته، مرجع سابق، ص266.
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الذي  االتفاق  أن  إلى  استنادا  الفرنسية  النقض  محكمة  أقرتها  كما  أعاله)59(.  إليها 
سبق إبرامه بني العميل واملؤسسة املصرفية منح لهذا التوقيع احلجية الكاملة في 

اإلثبات)60(.
املطلب الثاني

شروط حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات
تتفق جميع التشريعات التي أضفت احلجية على التوقيع اإللكتروني في اإلثبات 
على ضرورة توافر شروط معينة في هذا التوقيع حتى يتمتع بتلك احلجية، سواء 

على الصعيد الدولي أو على الصعيد الوطني.
النموذجي  الشروط في قانون )األونسيترال(  الدولي، وردت هذه  فعلى الصعيد 
بشأن التوقيعات اإللكترونية لسنة 2001، إذ تنص املادة )6( منه على أنه: »حيثما 
القانون وجود توقيع من شخص، يعد ذلك االشتراط مستوَفي بالنسبة  يشترط 
إلى رسالة البيانات إذا استخدم توقيع إلكتروني موثوق به بالقدر املناسب للغرض 
الذي أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات، في ضوء كل الظروف مبا في ذلك 

أي اتفاق ذي صلة...«. 
وحتدد الفقرة الثالثة من هذه املادة الشروط الواجب توافرها في التوقيع اإللكتروني 
إلضفاء احلجية عليه بقولها: »يعتبر التوقيع اإللكتروني موثوقا به إذا توافرت فيه 

الشروط التالية: 
إذا كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة، في السياق الذي تستخدم فيه، باملوقِّع  )أ( 

دون أي شخص آخر.
)ب(   إذا كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة وقت التوقيع لسيطرة املوقِّع دون أي 

شخص آخر.
قابال  التوقيع  ح��دوث  بعد  ج��رى  اإللكتروني  التوقيع  في  تغيير  أي  ك��ان  إذا  )ج( 

لالكتشاف. 

)59(  ثروت عبد احلميد، التوقيع اإللكتروني، مرجع سابق، ص58.
 23 االقتصادي،  األه��رام  كتاب  اإللكتروني،  والتوقيع  القانوني  األمان  األباصيري،  فاروق    )60(
اإللكتروني وإثباته، مرجع  العقد  إبرام  2002، ص38؛ إميان مأمون أحمد سليمان،  ديسمبر 

سابق، ص265.
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التي  املعلومات  التوقيع قانونا هو تأكيد سالمة  الغرض من اشتراط  إذا كان  )د( 
يتعلق بها التوقيع، وكان أي تغيير يجرى في تلك املعلومات بعد وقت التوقيع 

قابال لالكتشاف.
 1999 التوجيه األوروبي رقم )93( لسنة  املادة )2( من  وفي ذات اإلطار، تقضي 
بشأن التوقيعات اإللكترونية بأنه: “كي يكون للتوقيع اإللكتروني حجية قانونية 

يجب أن يستوفي الشروط التالية:
أن يكون التوقيع مرتبطاً بشخص املوقِّع وحده.   )1(

أن يسمح بتعريف هوية املوقِّع.  )2(
أن ينشأ بوسائل تقع حتت سيطرة املوقِّع دون غيره.   )3(

عليها  يطرأ  قد  تعديل  أي  بكشف  يسمح  بشكل  بالبيانات  مرتبطاً  يكون  أن   )4(
الحقاً”)61(.

التشريعات  بعض  في  وردت  التي  الشروط  فنذكر  الوطني،  الصعيد  على  وأم��ا 
املقارنة، ومنها:

)1(  القانون الفرنسي: 
طبق املشرِّع الفرنسي التوجيه األوروبي رقم )93( لسنة 1999 فيما يتعلق بالتوقيع 
اإللكتروني، ويظهر ذلك من خالل التعديل الذي أدخله املشرِّع على املادة )1316( 
13 مارس  من القانون املدني الفرنسي مبقتضي القانون رقم )230( الصادر في 
سنة 2000، وطبقا للفقرة )4( من هذه املادة فإنه: “عندما يكون التوقيع إلكترونياً 
املوقِّع، وضمان صلة  لتحديد هوية  بها  يتكوَّن من استخدام وسيلة موثوق  فإنه 
التوقيع باحملرر الذي ُوضع عليه. والثقة في هذه الوسيلة مفترضة، إلى أن يثبت 
املوقِّع، وتضمن  اإللكتروني بطريقة حتدد هوية  التوقيع  إنشاء  عكس ذلك. ويتم 
الدولة”  للشروط احملددة مبرسوم يصدر من مجلس  املوقِّع وفقا  سالمة احملرر 
)62(. وهكذا ترك املشرِّع الفرنسي ملجلس الدولة صالحية إصدار الشروط القانونية 

)61(  Cass. Civ.، 8 nov. 1989، Bull. Civ. 1، NO 342، p-230  
مذكور في سعود مطلق اجلالل السهلي، التوقيع اإللكتروني، مرجع سابق، ص92.

)62(  ويراعى أن التوجيه األوروبي مييز بني التوقيع اإللكتروني املوثق والتوقيع اإللكتروني غير 
=املوثق، واألول هو الذي يتم باستخدام إحدى أدوات تأمني التوقيع ومُينح شهادة تفيد صحته 
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والضوابط الفنية والتقنية الالزمة لتمتع التوقيع اإللكتروني باحلجية في اإلثبات. 
2001 في  30 مارس سنة  الدولة برقم )272( في  وقد صدر مرسوم من مجلس 
هذا الصدد، وحددت املادة الثانية منه الشروط الواجب توافرها في األداة التي يتم 
إنشاء التوقيع اإللكتروني بها حتى يتمتع باحلجية، أو الثقة، حيث نصت على أن: 
“الثقة في الوسيلة املستخدمة في التوقيع اإللكتروني مفترضة، إلى أن يتم إثبات 
العكس، إذا كان يترتب على هذه الوسيلة إنشاء توقيع إلكتروني آمن، وكانت األداة 
املستخدمة في إنشاء التوقيع اإللكتروني آمنة، ومن املمكن أن يتم التأكد من صحة 

التوقيع اإللكتروني باستخدام شهادة تصديق معتمدة”. 
من هذا النص يتضح أن املرسوم املذكور يتطلب توافر ثالثة شروط في التوقيع 

اإللكتروني حتى يتمتع باحلجية هي:
- أن يكون التوقيع اإللكتروني توقيعا آمنا.   1

- أن يتم إنشاء هذا التوقيع بأداة آمنة.   2
- أن يتم التأكد من صحة هذا التوقيع بشهادة تصديق معتمدة )63(.  3

وقد فرقت هذه املادة بني التوقيع اإللكتروني البسيط )simple( وهو الذي ينتج 
وأنه صادر من جهة مخولة بذلك. وهو ماال يتوافر في الثاني. وبطبيعة احلال، تكون األفضلية 
التوجيه  أوصى  إذ  املوثق،  غير  التوقيع  قيمة  إهدار  ذلك  يعني  وال  املوثق،  للتوقيع  اإلثبات  في 
أنه غير مصحوب بشهادة  القانونية ملجرد  إثبات في اإلج��راءات  األوروبي بعدم إنكاره كدليل 
إلنشاء  آمنة  منظومة  طريق  عن  إنشاؤه  يتم  لم  ألنه  أو  معتمد،  موثق  من  صادرة  صحته  تفيد 

التوقيع اإللكتروني.
Alain Bensoussan، Yves le Roux، Cyptologie et Signature électronique a -
pects juridiques،  Hermes، Paris، 1999، P.76 ets.
وإن كانت بعض التشريعات لم تعترف إال بالتوقيع املوثق. راجع على سبيل املثال املادة )32/ب( 
من قانون املعامالت اإللكترونية األردني، واملادة )614( من القانون البحريني. راجع: غازي 

أبو عرابي وفياض القضاة، حجية التوقيع اإللكتروني، مرجع سابق، ص187.

)63(  ”La fiabililité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve 
contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique ، établie 
grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la véri -
cation de cette signature repose sur L’utilisation d’ un certificat électronique qu -
lifié ”. Electronique signatures in france by alexander menaisets، opiedescourtis : 
http//www.duniscom.net. 

=
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املادة  من  الثانية  الفقرة  في  املذكورة  الشروط  فيها  تتوافر  وسيلة  استخدام  عن 
الذي   )sécurisée( املؤمن  اإللكتروني  والتوقيع  املدني،  التقنني  من   4-1316

يستجمع – إلى جانب الشروط املذكورة في تلك الفقرة املتطلبات الثالثة اآلتية: 
أن يكون خاصاً باملوقِّع    -  1

بصفة  رقابته  حت��ت  بها  االحتفاظ  للموقع  ميكن  بوسائل  إن��ش��اؤه  يتم  أن    -  2
حصرية. 

أي  كشف  إلى  تؤدي  بكيفية  به  املتصلة  بالوثيقة  ارتباط  وجود  يضمن  أن    -  3
تغيير الحق يطرأ عليها )64(.

 2005 أكتوبر   4 بتاريخ  حكما  الفرنسية  النقض  محكمة  أصدرت  لذلك  وتطبيقا 
إلكترونياً ال يحمل توقيعاً مؤمناً  أن يقبل محرراً  “يجوز للقاضي  أنه:  قررت فيه 
كدليل إثبات، طاملا كان اإلثبات حراً وكانت الثقة في جائزة، ال ميكن أن تكون محل 
شبهة” )65(. ويالحظ أن اإلثبات يكون حراً )بأي وسيلة( إذا لم تتجاوز قيمة النزاع 

1500 يورو، حيث ال يجبر األطراف على استخدام وسيلة محددة في اإلثبات)66(.
ثم أصدرت ذات احملكمة حكما آخر أكثر حداثة بتاريخ 30 سبتمبر 2010 قالت فيه 
أن: »البريد اإللكتروني )الرسالة اإللكترونية( الذي يحمل توقيعاً إلكترونياً مؤمناً 
)67(. ومقتضى هذا احلكم أنه إذا كان البريد  هو وحده الذي يفترض أنه محل ثقة 

اإللكتروني يحمل توقيعاً إلكترونياً بسيطاً 
)signature électronique  simple( ، وليس مؤمناً طبقاً ملا ورد في املرسوم 
)272 ( الصادر في 30 مارس 2001، وجب على املدعي إقامة الدليل على صحته 
مستوف  البريد  ه��ذا  أن  من  بالتأكد  القاضي  ويلتزم  عليه،  املدعي  ينكره  عندما 

)64(  Lionel brochurieng ‚ Internet et Commerce Electronique‚ Delmas 1999 ‚p.124.
)65(  »le juge peut admettre qu’un écrit électronique non sécurisé comme preuve ‚ dé  

lors que la preuve est libre et que la sincérite du détenteur de l’écrit ne peut pas être 
suspectée« .  I.de laMberterie Et JF Blanchette: Le décret du 30 mars 2001 relatif  à 
La   signature électronique ‚ JCP E ‚ 2001 ‚1269.

)66(  Cass.com.4 oct. 2005 ‚comm. Électr. Mars 2006 ‚p35 
)67( »… seul L’ e-mail avec une signature électronique sécurisée est présumée comme 

fiable  L' admission de La preuve électronique dans  Le droit  français et le droit 
chinois  ‚par peihao yuan:
http : // blogs .u – paris lo fr/ content / l admission- de- la- preuve - %c3% A9 
électronique – dans – le – dr… 2017/11/06.
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الكتابة  في  الفرنسي  املدني  القانون  من   1316-4 و   1316-1 املادتني  ملتطلبات 
اإللكترونية.

ويراعى أن هذا احلكم لم يجرد البريد اإللكتروني الذي يحمل توقيعا ًبسيطاً من أي 
قيمة ثبوتية، إذ لم مينع االحتجاج به إذا كانت قيمة النزاع أقل من 1500 يورو، حيث 
يكون اإلثبات حراً، ثم إنه ميكن اعتباره بداية ثبوت بالكتابة إذا كان يجعل الواقعة 
املدعى بها قريبة االحتمال، كما أنه لم مينع األطراف من االتفاق على اعتباره دليالً 

كامالً في اإلثبات باعتبار أن قواعد اإلثبات املوضوعية ليست من النظام العام)68(.
)2( القانون األمريكي:

اإللكتروني ومساواته  بالتوقيع   2000 الفيدرالي األمريكي لسنة  القانون  اعترف 
في احلجية بالتوقيع التقليدي )اليدوي(. وعلى صعيد القوانني الداخلية للواليات 
جندها أيضا اعتمدت هذا التوقيع، ولكنها وضعت شروطاً ملنحه احلجية في اإلثبات. 
ومنها قانون والية كاليفورنيا الذي قرر بأن التوقيع الرقمي يكون له نفس القوة 

واألثر املترتبني على التوقيع اليدوي إذا توافرت فيه الشروط اآلتية:
- أن يكون قاصراً على الشخص الذي أصدره دون غيره.   1

أن يكون قابالً لإلثبات.   - 2
- أن يكون خاضعاً لسيطرة الشخص الذي يستخدمه فقط.   3

- أن يكون مرتبطاً بالبيانات بطريقة منطقية.  4
- أن يكون متفقاً مع التنظيمات التي يتبناها وزير الدولة )69(.  5

)3( القانون األردني:
أوردت املادة )31( من قانون املعامالت اإللكترونية األردني رقم )85( لسنة 2001 
الشروط الالزمة العتبار التوقيع اإللكتروني موثقا، وبالتالي مقبوال في اإلثبات، 
إذ نصت على أنه: “إذا تبني نتيجة تطبيق إجراءات التوثيق املستخدمة أنها معتمدة 
أو مقبولة جتاريا أو متفقا عليها بني األطراف، ويعتبر التوقيع اإللكتروني موثقا 

إذا اتصف مبا يلي: 
)68(  Cass.civ.30 sep.2010 ، Bull . civ 2010،1 No:  178.
)69( L. Grynbaum: Le droit de L’ écrit électronique : un frein au commerce en ligne 

)un  email n’est pas un écrit électronique au sens du code civil selon La cour de 
cassation “ Revue lamy  Droit de L’ immatériel ‚ 2011  ‚NO 67 ‚ p.33.
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أ-  متيز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العالقة.
ب-  كان كافيا للتعريف بشخص صاحبه.

مت إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وحتت سيطرته.  ج- 
ارتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة ال تسمح بإجراء تعديل على القيد  د- 

بعد توقيعه دون إحداث تغيير في التوقيع”.

)4( قانون املعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي:
2006 في شأن  القانون االحتادي اإلماراتي رقم )1( لسنة  نصت املادة )17( من 

املعامالت والتجارة اإللكترونية على أن:
إذا كان من املمكن التحقق  محمي  إلكتروني  توقيع  أنه  على  التوقيع  يعامل   -  1“
من خالل تطبيق إجراءات توثيق محكمة منصوص عليها في هذا القانون أو 
معقولة جتاريا ومتفق عليها بني الطرفني من أن التوقيع اإللكتروني كان في 

الوقت الذي مت فيه: 
أ- ينفرد به الشخص الذي استخدمه. 

ب- ومن املمكن أن يثبت هوية ذلك الشخص. 
ه� - وأن يكون حتت سيطرته التامة، سواء بالنسبة إلنشائه أو وسيلة استعماله 

وقت التوقيع. 
يعتمد  تأكيدا  توفر  بطريقة  به  الصلة  ذات  اإللكترونية  بالرسالة  ويرتبط  د- 
عليه حول سالمة التوقيع بحيث إذا مت تغيير السجل اإللكتروني فان التوقيع 

اإللكتروني يصبح غير محمى. 
- يعتبر االعتماد على التوقيع اإللكتروني احملمي معقوال ما لم يثبت العكس”.  2

لسنة   )2( رقم  ُدبي  إمارة  قانون  من   )20( املادة  لنص  تقريباً  مطابق  النص  وهذا 
2002 بشأن املعامالت والتجارة اإللكترونية. 

)5( قانون التوقيع اإللكتروني املصري: 
 2004 التوقيع اإللكتروني املصري رقم )15( لسنة  حددت املادة )18( من قانون 
الشروط الواجب توافرها، سواء في التوقيع اإللكتروني أو في الكتابة اإللكترونية 

أو في احملررات اإللكترونية كي تتمتع باحلجية في اإلثبات وهي: 
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أ-  ارتباط التوقيع باملوقِّع وحده دون غيره.
ب- سيطرة املوقِّع وحده دون غيره على الوسيط اإللكتروني. 

إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات احملرر اإللكتروني. ه�- 
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية الالزمة لذلك”.

)6( القانون الكويتي في شأن املعامالت اإللكترونية:
2014 في شأن املعامالت  قررت املادة )18( من القانون الكويتي رقم )20( لسنة 
للتوقيع  املقررة  احلجية  ذات  احملمي  اإللكتروني  التوقيع  اكتساب  اإللكترونية 
الكتابي في نطاق املعامالت املدنية والتجارية واإلدارية املنصوص عليها في أحكام 
قانون اإلثبات في املواد املدنية والتجارية متى روعي في إنشائه وإمتامه الضوابط 

الفنية الواردة في هذا القانون والئحته التنفيذية. 
أنه  التوقيع حتى يعامل على  التي يجب توافرها في  املادة )19( الشروط  وذكرت 

توقيع إلكتروني محمي وهي: 
أ- إمكانية حتديد هوية املوقِّع. 

ب- ارتباط التوقيع باملوقِّع نفسه دون غيره.
تنفيذ التوقيع باستخدام أداة توقيع آمنة وتقع حتت سيطرة املوقِّع وحده  و- 

دون غيره وقت التوقيع. 
د-إمكانية كشف أي تغيير في البيانات املرتبطة بالتوقيع احملمي أو في العالقة 
الفنية  الضوابط  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وحتدد  واملوقِّع،  البيانات  بني 

الالزمة لذلك”. 
التوقيع  “يعتبر  أن��ه:  على  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  من   )6( امل��ادة  ونصت 

اإللكتروني محمياً ومعتمداً إذا حتقق ما يلي: 
إذا كانت أداة إنشاء التوقيع املستخدمة مقصورة على املوقِّع دون غيره.    -  1

- إذا كان ممكناً كشف أي تغيير للتوقيع اإللكتروني يحدث بعد التوقيع.   2
- إذا كان ممكناً كشف أي تغيير في املعلومات املرتبطة بالتوقيع يحدث بعد وقت   3

التوقيع. 
- إذا كان ال ميكن نسخه من الدعامة اإللكترونية التي أنشئ بها”.  4
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من نص القانون الكويتي والقوانني املقارنة يتبني أن التوقيع اإللكتروني يجب أن 
يستجمع جملة من الشروط حتى يكون دليالً كامالً في اإلثبات شأنه شأن التوقيع 

التقليدي، وهي كالتالي: 

الشرط األول- إمكانية حتديد هوية املوقِّع:
مقتضى هذا الشرط أن يكون التوقيع اإللكتروني كافيا للداللة على شخص املوقِّع، 
مبعنى أن يكون له طابع شخصي مميز يدل على صاحبه وحده دون غيره، بحيث 
لو شاهده أحد عرف أن هذا التوقيع يعود للموقع وليس لشخص آخر. وهذا أمر 
أو  عالمة  باعتباره  إلكترونيا،  أو  تقليديا  ك��ان  س��واء  عموما،  التوقيع  في  بديهي 
إشارة متيز شخصية صاحبه وتعبر عن إرادته في االلتزام مبضمون املستند الذي 
وقع عليه. فإذا لم يكن التوقيع مميزا لشخص صاحبه فقد دوره في حجية احملرر 

املرتبط به)70(.
فالتوقيع  ال��ش��رط.  ه��ذا  حتقق  يضمن  املختلفة  ب��ص��وره  اإلل��ك��ت��رون��ي  والتوقيع 
الذي  اخلاص  الشفري  املفتاح  بفضل  املوقِّع  هوية  حتديد  على  قادر  مثال  الرقمي 
ينكره،  أن  به  املوقِّع  يستطيع  وال  آخر،  مفتاحا  يشبه  وال  التوقيع،  في  يستخدمه 
هوية  وتؤكد  التصديق  خدمات  مقدم  يصدرها  التي  التصديق  شهادة  إلى  إضافة 
التوقيع الرقمي، وحتتوي على بيانات للتحقق من  الشخص احلائز على منظومة 
توقيعه. ونفس الشيء يتحقق في الصور األخرى للتوقيع اإللكتروني. فالتوقيع 
البيومتري كاف جدا للتعريف بشخص صاحبه، إذ ال ميكن التعرف على املوقِّع إال 
من خالل خاصيته هو، سواء باستخدام بصمته اليدوية أو شبكية عينه أو غيرها، 
فإذا استطاع احلاسب اآللي التعرف عليها يكون صاحبها هو ذات الشخص صاحب 
التوقيع على املستند، ولذا يكون التوقيع في هذه الصورة معرفا بشخص املوقِّع. 
مبضاهاته  صحته  من  التحقق  يتم  فإنه  اإللكتروني  بالقلم  التوقيع  مت  إذا  وكذلك 
التوقيع في هذه  اآللي، وال يكون  بذاكرة احلاسب  الشخص احملفوظ  بتوقيع هذا 
الصورة صحيحا صادرا من املوقِّع إال إذا ثبتت مطابقته للتوقيع احملفوظ في ذاكرة 
احلاسب. وأيضا في التوقيع الكودي، أو الرقم السري املرتبط بالبطاقة املمغنطة، 
)70(   ممدوح محمد خيري املسلمي، مشكالت البيع اإللكتروني عن طريق اإلنترنت، دار النهضة 

العربية، القاهرة، 2004، ص181.
 .Biomtric signature؛ encyclopedia article about biometric signature
.http://encyclopedia.thefreedictionary.com/biometric
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ميكن القول باطمئنان إلى أنه يحدد هوية املوقِّع، حيث أن هذا الكود أو الرقم السري 
ال يعرفه سوى صاحب التوقيع، وما لم يتم إفشاؤه فال يستطيع أي شخص آخر 
الوصول إليه. وخير مثال على ذلك استخدام بطاقة الصراف اآللي املقترنة بالرقم 
السري، فان هذا الرقم يحدد هوية الشخص صاحب البطاقة )املوقِّع(، وبالتالي إذا 
أدخل البطاقة في فتحة جهاز الصراف اآللي وأدخل رقمه السري بواسطة لوحة 
املفاتيح بهذا اجلهاز، فإنه يتم التعرف من قبل اجلهاز على أن املوقِّع هو صاحب 
البطاقة، وبالتالي ميكنه من إجراء العملية التي يريدها، وإال رفض إمتامها، وبذلك 

يكون هذا التوقيع كاشفا عن شخص صاحبه)71(.

الشرط الثاني- ارتباط التوقيع اإللكتروني باملوقِّع نفسه دون غيره: 
صلة  ذو  جتعله  مميزة  بطريقة  اإللكتروني  التوقيع  يتم  أن  الشرط  بهذا  يقصد 
بشخص املوقِّع وحده، ومن شأنها منع أي شخص آخر من إنشاء توقيع مماثل. 
وهذا أمر بديهي على اعتبار أن التوقيع عالمة متيز شخصية املوقِّع، ومن ثم يجب 
التوصل لذلك  أن يرتبط به ارتباطاً وثيقاً بطريقة ال لبس فيها وال غموض. ويتم 
التي تؤكد ارتباطه بشخص  التوقيع  التقنيات املستخدمة في إنشاء  إلى  بالرجوع 
املوقِّع، فإذا ما رجعنا إلى جهات التوثيق اإللكتروني )أو التصديق عليه( التي قامت 
بتوثيق التوقيع اإللكتروني )أو إصدار شهادة بالتصديق عليه( لعرفنا من خاللها 
غير  أو  بيومتريا  أو  رقميا  توقيعا  كان  سواء  غيره،  دون  معني  لشخص  يعود  أنه 
الكويتي  القانون  )20( من  املادة  التوقيع اإللكتروني. وقد فرضت  ذلك من صور 
على من يتمسك بالتوقيع اإللكتروني احملمي تقدمي شهادة التصديق اإللكتروني 
الدالة على صحته وفقا لطبيعة القيود والشروط املفروضة على الشهادة مع اتخاذ 
اخلطوات الالزمة للتحقق من صحة التوقيع والشهادة وسريانها، ومع مراعاة أي 
التصديق على ما  الشهادة وجهة  الذي يحتج بهذه  أو تعامل سابق للطرف  اتفاق 

حتويه من بيانات أو املنسوب إليه إصدارها.
)71(  عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع اإللكتروني، مرجع سابق، ص443؛ محمود عبد الرحيم 
األولي،  الطبعة  نشر،  تاريخ  أو  ناشر  ب��دون  اإلنترنت،  عبر  التعاقد  في  التراضي  الشريفات، 

ص22.
Fréderic – Jérôme pansier‚ Initiation  à L’Internet Juridique ‚ litec ‚ 2e édition ‚ Paris، 
p.104.
Thierry Piette-Coudol ‚ la signature électronique، litec ‚ 2001 ‚ p.7؛ Christian féral -70-
schuhl ‚ le droit à la preuve de l’internet، Dalloz ‚ 2e édition ‚ Paris ‚ 2000 ‚ p.190.                     

سليمان عمايرة، حجية التوقيع اإللكتروني، مرجع سابق، ص162
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كما نصت املادة )6( من الالئحة التنفيذية لهذا القانون على أن التوقيع اإللكتروني 
يعتبر محميا وموقعا إذا حتقق ما يلي: 

غيره...« دون  املوقِّع  على  مقصورة  املستخدمة  التوقيع  إنشاء  أداة  كانت  -1إذا 
وفي نفس اإلطار، حددت املادة )9( من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكتروني 
املصري الضوابط الفنية والتقنية الالزمة لتحقق هذا الشرط حيث تنص على أنه: 
»يتحقق من الناحية الفنية والتقنية ارتباط التوقيع اإللكتروني باملوقِّع وحده دون 
إلكتروني  توقيع  إنشاء  بيانات  إلى منظومة تكوين  التوقيع  استند هذا  غيره متى 
إحدى  وت��واف��رت  الالئحة،  ه��ذه  من   )2،3،4( امل��واد  في  ال���وارد  النحو  على  مؤمنة 

احلالتني اآلتيتني: 
ونافذة  معتمدة  إلكتروني  تصديق  بشهادة  مرتبطا  التوقيع  ه��ذا  يكون  ن  أ  )أ( 

املفعول صادرة من جهة تصديق إلكتروني مرخص لها أو معتمدة. 
)ب( أن يتم التحقق من صحة التوقيع اإللكتروني طبقا للمادة )7( من هذه الالئحة. 
واملادة )7( املشار إليها، تنص على أن: تقدم الهيئة )هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 
املعلومات( بناء على طلب كل ذي شأن، خدمة الفحص والتحقق من صحة بيانات 
الهيئة، وتتحقق  إدارة  فئاته مجلس  اإللكتروني نظير مقابل يحدد  التوقيع  إنشاء 

الهيئة في سبيل القيام بذلك مما يأتي: 
التوقيع  إنشاء  بيانات  مع  وتوافقها  اإللكتروني  التصديق  شهادة  سالمة  )أ( 

اإللكتروني. 
)ب( إمكان حتديد مضمون احملرر اإللكتروني املوقِّع بدقة. 

أم  األصلي  اسمه  استخدام  حالة  في  س��واء  ��ع،  امل��وقِّ بشخص  العلم  )ج(  سهولة 
استخدامه السم مستعار أم اسم شهرة. ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بتقدمي 
هذه اخلدمة حتت إشرافها، وفي جميع األحوال تصدر الهيئة شهادة فحص 

التوقيع اإللكتروني”. 
فيها  توافرت  إذا  مؤمنة  إلكتروني  توقيع  إنشاء  بيانات  تكوين  منظومة  وتكون 

الشروط التي نصت عليها املادة )2( من نفس الالئحة بقولها: 
استوفت ما يأتي:  متى  مؤمنة  اإللكتروني  التوقيع  إنشاء  بيانات  “تكون 
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الطابع املتفرد لبيانات إنشاء التوقيع اإللكتروني.  )أ(  
)ب( سرية بيانات إنشاء التوقيع اإللكتروني. 

)ه�( عدم قابلية االستنتاج أو االستنباط لبيانات إنشاء التوقيع اإللكتروني. 
)د( حماية التوقيع اإللكتروني من التزوير أو التقليد أو التحريف أو االصطناع أو 

غير ذلك من صور التالعب أو من إمكان إنشائه من غير املوقِّع.
)ه�( عدم إحداث أي إتالف مبحتوى أو مضمون احملرر اإللكتروني املراد توقيعه. 

)و( أال حتول هذه املنظومة دون علم املوقِّع علما تاما مبضمون احملرر اإللكتروني 
قبل توقيعه له”.

سيطرة  حتت  وتقع  آمنة  توقيع  أداة  باستخدام  التوقيع  تنفيذ  الثالث-  الشرط 
املوقِّع وحده دون غيره وقت التوقيع: 

وهي:  املصري  القانون  من  )ب/18(  املادة  في  موجزة  بعبارة  ورد  الشرط  هذا 
»سيطرة املوقِّع وحده دون غيره على الوسيط اإللكتروني«. واملقصود به أن تكون 
أداة إنشاء التوقيع اإللكتروني حتت سيطرة املوقِّع وليس أي شخص آخر، أي أن 
يكون متفرداً بهذه األداة سواء عند إنشاء التوقيع أو عند استعماله بأي شكل من 
هو  فاملوقِّع  واستعماله.  التوقيع  رموز  فك  الغير  على  يستحيل  بحيث  األشكال، 
الوحيد القادر على استخدام هذه الرموز من أجل الوصول إلى التوقيع اإللكتروني. 
وقد عرفت املادة )1( من القانون الكويتي أداة التوقيع اإللكتروني بأنها: »جهاز أو 
أو باالشتراك  لتعمل مستقلة )بشكل منفرد(  إلكترونية معدة بشكل فريد  بيانات 
مع أجهزة وبيانات إلكترونية أخرى على وضع توقيع إلكتروني لشخص معني، 
بيانات فريدة مثل رموز  تلتقط  أو  تنتج  أجهزة  أو  أنظمة  أية  العملية  وتشمل هذه 
تعريف  أرقام  أو  خصوصية  مفاتيح  أو  أرقام  أو  حروف  أو  حسابية  مناهج  أو 

الشخصية أو خواصها«.
بأنه  اإللكتروني  الوسيط  القانون املصري  )1( من  املادة  املعنى عرفت  وفي نفس 
»أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع اإللكتروني«. وتتحقق سيطرة املوقِّع على 
باستخدام  اإلنترنت  عبر  اإللكترونية  املعامالت  مجال  في  اإللكتروني  الوسيط 
مفتاحني  لديه  يكون  أن  يجب  متعاقد  فكل  واخلاص.  العام  املفتاحني  شفرة  تقنية 
العميل  ويحصل  املفتاحني.  هذين  على  يسيطر  وأن  خاص  واآلخر  عام  أحدهما 
املوقِّع على هذين املفتاحني من جهة التصديق اإللكتروني التي تتولى عملية إصدار 
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هذه املفاتيح بناء على طلب العمالء، وهذه اجلهة لديها نظام حلفظ البيانات اخلاصة 
بناء  إال  للموقع  الذي تصدره  الشفرة اخلاص  بالعمالء، ولكنها ال حتتفظ مبفتاح 
الالئحة  من   )7( للمادة  طبقا  بينهما  إبرامه  يتم  مستقل  عقد  ومبوجب  طلبه  على 
التنفيذية للقانون الكويتي واملادة )12/1( من الالئحة التنفيذية للقانون املصري. 
واملفتاح الشفري اخلاص يجب أن يكون سريا ويتم االحتفاظ به على بطاقة ذكية 

مؤمنة ال يعلمها إال املوقِّع وحده دون غيره. 
وبحصول العميل املوقِّع على املفتاحني العام واخلاص، وحيازته ألداة حفظ املفتاح 
الشفري اخلاص  املفتاح  التي يخزن عليها  الذكية  البطاقة  الشفري اخلاص، وهي 
والكود السري املقترن به، فإنه يكون مسيطرا على الوسيط اإللكتروني. فإذا فقد 
ويعلمها  سرية  غير  اإللكتروني  التوقيع  إنشاء  بيانات  وأصبحت  السيطرة  هذه 
أشخاص آخرون، فإن هذا الشرط ال يكون متحققا، وال يعتبر التوقيع اإللكتروني 
عندئذ حجة في اإلثبات، حيث يكون مشكوكا فيه من حيث حتديد شخصية املوقِّع 

ومتييز هويته. 
وانطالقاً من ضرورة توافر هذا الشرط في التوقيع اإللكتروني أوجبت املادة )21( 

من القانون الكويتي على املوقِّع مراعاة األمور اآلتية: 
أ-  أن يتخذ قدراً معقوالً من العناية واالحتياط لتفادي استخدام الغير أداة وبيانات 

توقيعه استخداماً غير مشروع.
متى  املعنيني  واألشخاص  املختصة  اجلهة  إخطار  إلى  تأخير  دون  يبادر  أن  ب- 
الستخدام  تعرض  قد  اإللكتروني  توقيعه  أن  على  كافية  دالئل  لديه  توافرت 

غير مشروع. 
أن يبذل عناية الشخص احلريص في استخدام شهادة التصديق اإللكتروني  و- 
لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بهذه الشهادة 

طول فترة سريانها«)72(.
نصيرات،  ع��الء  بعدها؛  وم��ا  ص78  سابق،  مرجع  اإللكتروني،  التوقيع  سليم،  سعد  أمي��ن    )72(
حجية التوقيع اإللكتروني، مرجع سابق، ص88 وما بعدها؛ نضال سليم برهم، أحكام عقود 
التجارة اإللكترونية، مرجع سابق، ص86 وما بعدها؛ محمود الكيالني، التشريعات التجارية 
بعدها؛  األولي، ص298 وما  الطبعة  األردن،  للنشر، عمان،  وائل  دار  اإللكترونية،  واملعامالت 
عمر حسن املومني، التوقيع اإللكتروني وقانون التجارة اإللكترونية، مرجع سابق، ص109 
وما بعدها؛ إبراهيم الدسوقي أبو الليل، التوقيع اإللكتروني ومدى حجيته في اإلثبات، دراسة 
مقارنة، بحث منشور في مجلة احلقوق تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، ملحق 

العدد الثالث، السنة 29 سبتمبر 2005 ص121 وما بعدها.
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الشرط الرابع- إمكانية كشف أي تغيير في البيانات املرتبطة بالتوقيع احملمي 
أو في العالقة بني البيانات واملوقِّع:

القدرة  التوقيع اإللكتروني  إنشاء  أن يكون من شأن منظومة  يقصد بهذا الشرط 
على الكشف عن أي تغيير في البيانات املرتبطة بالتوقيع احملمي أو في العالقة بني 
حماية،  الشرط  هذا  من  والغرض  التوقيع.  وقت  بعد  يحدث  قد  واملوقِّع  البيانات 
ليس فقط التوقيع اإللكتروني، بل أيضا احملرر اإللكتروني مبا يتضمنه من بيانات 
من التعديل أو التغيير أثناء عملية نقله من املرسل إلى املرسل إليه، سواء بواسطة 
الغير، أو بواسطة املرسل إليه نفسه، أو بسبب عطل في الوسائل الفنية، إذ لو مت 
الثقة فيه من  أو تغيير في أي منهما فقد حجيته في اإلثبات حيث تتزعزع  تعديل 

جانب املتعاملني)73(.
ويلزم لتحقق هذا الشرط استخدام أدوات أو وسائل أو نظم من شأنها أن حتافظ 
على صحة احملرر اإللكتروني املشتمل على التوقيع اإللكتروني وتؤدي بالنتيجة 
إلى حتقيق الغاية املرجوة منها وهي كشف أي تعديل في بيانات هذا احملرر ومنها 

التوقيع اإللكتروني. 
ومن أهم الوسائل والنظم املتبعة في هذا الصدد ما يلي:

التقنية تعرف باسم  العام واخل��اص: هذه  املفتاحني  شفرة  تقنية  استخدام   -  1
يضمن  التقنية  فبهذه  قبل.  من  إليها  أشرنا  وقد  العام«  املفتاح  شفرة  »تقنية 
املوقِّع عدم إجراء أي تعديل أو تغيير في بيانات احملرر أو التوقيع اإللكتروني 

على النحو الذي سبق أن أوضحناه )74(.
البيانات  تشفير  طريقة  جانب  إلى  اإللكتروني:  التصديق  بسلطة  االستعانة   -  2
اخلاصة باحملرر اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني، يتم اللجوء إلى طرف ثالث، 

وما   164 ص  سابق،  مرجع  اإللكتروني،  التوقيع  حجية  مدى  مبروك،  علي  محمد  مم��دوح    )73(
بعدها؛ أمين سعد سليم، التوقيع اإللكتروني، مرجع سابق، ص24 وما بعدها؛ على سيد قاسم، 
بعض اجلوانب القانونية للتوقيع اإللكتروني، مجلة القانون واالقتصاد، كلية احلقوق، جامعة 

القاهرة، العدد الثاني والسبعون، 2002، ص14 وما بعدها. 
Alain bensoussan‚ Informatique Télécoms‚ Règlementations‚ Contrats -73 Fisc -
lité‚ Reseaux‚ Francis –Le -fèvre ‚ 1997‚ p.2013 ets.
)74( Charlotte Vier‚ Internet et Le Droit Française‚ Européen‚ et Comparé de l’Internet ‚ 

leglp presse، 2001‚ p.18 ets؛
Lionel bochurberg‚ Internet et Commerce Electronique‚ op. cit ‚ p.125 ets.
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يقوم بدور الوسيط بني أطراف العقد وهو سلطة التصديق اإللكتروني، وهي 
جهة أو منظمة عامة أو خاصة مرخص لها بإصدار ما يسمي »شهادة التصديق 
اإللكتروني«. وهذه الشهادة تثبت االرتباط بني املوقِّع وبيانات إنشاء التوقيع، 
وأنه لم يتم التالعب فيها ولم يطرأ عليها تعديل أو تبديل، وبذلك تصبح هذه 

البيانات موثقة وال ميكن إنكارها. 
اإللكتروني  التصديق  شهادة  تقدمي  اشتراط  على  إليه  املرسل  يحرص  ما  وع��ادة 
للتأكد من هوية الشخص الذي ينسب إليه التوقيع وصالحيته إلبرام التصرفات 
املفتاح اخلاص  الرسالة ومطابقته مع  لفك شفرة  العام  املفتاح  القانونية، وحتديد 
البيانات  م��ن  ذل��ك  وغير  املفتاح،  ه��ذا  وح��ائ��ز  التوقيع،  ف��ي  املستخدم  الشخصي 

الهامة. 
وتلتزم اجلهة التي تصدر شهادة التصديق اإللكتروني باتخاذ اإلجراءات املعقولة 
لضمان دقة وسالمة البيانات الواردة في الشهادات التي تصدرها، وأن تضع حتت 
املوقِّع  سيطرة  من  التحقق  من  متكنه  التي  املعقولة  الوسائل  إليه  املرسل  تصرف 
والتعرف  التوقيع،  وقت  بالفعل  سيطرته  حتت  كانت  وأنها  التوقيع،  وسيلة  على 
بتقدمي  املوقِّع  يلتزم  أخري  ناحية  ومن  املوقِّع،  هوية  لتحديد  املتبعة  الطريقة  على 
كافة البيانات الدقيقة والكاملة الالزمة إلصدار شهادة التصديق وأن يحافظ على 
سريتها وعدم تعريضها للسرقة أو الفقد. أما املرسل إليه فيجب عليه أن يتحقق من 
صحة شهادة التصديق وأنها لم تلغ ولم يوقف أثرها، وأن يراعي ما تتضمنه من 

قيود أو شروط أو استثناءات. 
وتتحمل جهة التصديق املسؤولية الكاملة عن صحة البيانات الواردة في الشهادة 

طوال مدة صالحيتها.
 2001 لسنة   272 رق��م  الفرنسي  الدولة  مجلس  من  الصادر  املرسوم  أطلق  وق��د 
»مقدم  اسم  اإللكتروني  التصديق  جهات  على   2001 سنة  مارس   30 في  الصادر 
خدمات التصديق. وعرفته املادة 11/2 منه بأنه: »كل شخص طبيعي أو اعتباري 
يقوم بتقدمي شهادة تصديق إلكترونية للجمهور ويقدم أية خدمات أخري مرتبطة 
بالتوقيعات اإللكترونية. وأكد هذا املرسوم في املادة اخلامسة منه على أن: »تضمن 
وسالمته  اإللكتروني  التوقيع  من  للتحقق  الالزمة  املتناهية  الدقة  التصديق  جهة 

ومطابقته«.  
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الثقة في  2004 بشأن  575 لسنة  الفرنسي رقم  القانون  32 من  املادة  ألزمت  كما 
النظر  »بصرف  بقولها:  بالسرية  اإللكتروني  التصديق  جهات  الرقمي  االقتصاد 
اإللكتروني  التصديق  اتفاق ينص على خالف ذلك، يكون مقدمو خدمات  أي  عن 
حالة  في  باخلدمة  إليهم  تعهد  الذين  باألشخاص  تلحق  أض��رار  أي  عن  مسؤولني 

اإلخالل بالسرية وانتهاك سالمة البيانات التي تقوم مبعاجلتها....()75(. 
ويراعي أن املادة )5( من الالئحة التنفيذية للقانون الكويتي بينت الضوابط الفنية 

للتوقيع اإللكتروني احملمي حتى يتمتع باحلجية في اإلثبات، وذكرت منها: 
- أن يكون التوقيع مرتبطا بشهادة تصديق إلكتروني صادرة من مزود خدمات   1

تصديق مرخص له...
إجراء  وق��ت  املفعول  سارية  بالتوقيع  املرتبطة  التصديق  شهادة  تكون  - أن   2

التوقيع. 
التصديق  ش��ه��ادة  م��ع  وتوافقها  ��ع  امل��وقِّ هوية  بيانات  سالمة  على  - احل��ف��اظ   3

اإللكتروني...
وحددت هذه املادة االحتياطات التي يجب على صاحب التوقيع اإللكتروني احملمي 
اتخاذها ملنع االستعمال غير املشروع لتوقيعه، وتتمثل هذه االحتياطات فيما يلي: 
اإللكتروني  التوقيع  ووث��ائ��ق  اإلل��ك��ت��رون��ي  التصديق  ش��ه��ادة  على  - احل��ف��اظ   1
الصادرة من مزود خدمات التصديق التي لها طابع السرية، وعدم متكني غير 

املصرح لهم باالطالع عليها. 
مزاولة  أحكام  وفق  للعبث  قابلة  وغير  وآمنة  مناسبة  وتقنيات  حلول  - تطبيق   2

خدمات التصديق اإللكتروني التي تصدرها اجلهة املختصة. 
- يجوز للموقع االستعانة بجهات فنية متخصصة للمراجعة والتدقيق مبا يدعم   3
جودة عملية التوقيع وسريته مع عدم اإلخالل بأي ضوابط أو شروط نظامية 

أو تعاقدية بني أطراف التعامل.
فور  التصديق  خدمات  م��زود  إب��الغ  اإللكتروني  التوقيع  صاحب  على  - يجب   4
البيانات  توثيق  يتم  أن  على  لتوقيعه،  مشروع  غير  استعمال  بوجود  علمه 

املتعلقة باالستعمال غير املشروع”.

للتوقيعات  القانونية  احلجية  إلضفاء  والتقنية  الفنية  الضوابط  الوهاب،  عبد  محمد  هشام    )75(
www.elctronicsignature.gov.eg  :اإللكترونية، منشور على املوقع اإللكتروني اآلتي
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وأما من يعتمد على التوقيع اإللكتروني لشخص آخر، فقد أوجبت هذه املادة عليه 
بيانات  باستخدام  وذلك  التوقيع،  هذا  صحة  من  للتحقق  الالزمة  العناية  يبذل  أن 

للتحقق من التوقيع اإللكتروني وفق اإلجراءات التالية: 
خدمات  مزود  من  صادرة  وأنها  الرسالة،  مرسل  شهادة  منشأ  من  التأكد   -  1“
وأنها  صالحيتها  من  والتحقق  الالئحة  هذه  أحكام  وفق  له  مرخص  تصديق 

سارية.
- التأكد من أن البيانات املرفقة مع التوقيع اإللكتروني مطابقة لبيانات صاحب   2

التوقيع من واقع الشهادة الصادرة له.
أي  أو  للتوقيع  اآللية  املطابقة  ع��دم  تفيد  حتذير  أو  تنبيه  رسائل  ظهور  - ع��دم   3
والتوقيع  ال��رس��ال��ة  ضمن  وذل���ك  احمل��ت��وى،  أو  باملنشأ  صلة  ذي  آخ��ر  خلل 

الواردين)76(.
ثالثاً ـ استخدام نظام األرشيف اإللكتروني : 

اإللكترونية بصفة  الوثائق والبيانات  اإللكتروني حلفظ  يستخدم نظام األرشيف 
مستمرة طوال مدة محددة مبا يضمن صحتها ويحافظ على سالمتها. ويتم حفظ 
التوقيع اإللكتروني لدي املسؤول عن األرشيف  احملرر اإللكتروني املشتمل على 
اإللكتروني عن طريق قيام أحد أطراف احملرر بتجميع البيانات والوثائق اإللكترونية 
عن  املسؤول  إلى  اإللكتروني  بالطريق  يرسلها  ثم  عليها،  ويوقع  حفظها  املراد 
حفظها، والذي يجب عليه أن يعد أرشيفاً إلكترونياُ حتفظ فيه كل الوثائق والبيانات 

اإللكترونية )77(.

Legifrance .gouv.fr :76(   راجع موقف التشريعات الفرنسية على الرابط التالي(
)77( مصطفي أبو مندور موسى، اجلوانب القانونية خلدمات التوثيق اإللكتروني: دراسة مقارنة، 
دار النهضة العربية، 2004 ص22 وما بعدها؛ ماء العينني سعداني، املصادقة على التعامالت 
القانونية،  العلوم  كلية  اخل��اص،  القانون  في  ماجستير  رسالة  مقارنة،  دراس��ة  اإللكترونية، 
2013، منشور على املوقع اإللكتروني ملجلة القانون واألعمال  جامعة احلسن األول، املغرب، 

www.droitetenrtereprise.org :على الرابط اآلتي



أ.د. محمود عبد الرحمن محمد

199 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - العدد1 - السنة السادسة - العدد التسلسلي 21 - جمادى اآلخرة / رجب 1439 ه� – مارس 2018 م

اخلالصة: 
مما سبق يتضح أنه إذا مت تأمني الطابع املتفرد لبيانات إنشاء التوقيع اإللكتروني 
نسبته  وصحة  االستنباط  أو  لالستنساخ  وبياناته  التوقيع  قابلية  عدم  يعني  مبا 
للموقع ومن ثم قبوله االلتزام مبضمون احملرر اإللكتروني، أنتج أثره في اإلثبات 
ومتتع بحجية مماثلة للتوقيع الكتابي أو ما يقوم مقامه من بصمة وغيرها، وهذا 
ما قررته املادة )18( من قانون املعامالت اإللكترونية الكويتي السابق ذكرها وما 

يقابلها من نصوص في القوانني املقارنة.
»تعتبر  أن:  على  نصت  الكويتي  القانون  من   )6( امل��ادة  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وجت��در 
على  حجة  اإللكتروني  السجل  أو  املستند  م��ن  ال���ورق  على  املنسوخة  ال��ص��ورة 
إليه توقيعه  الكافة أمام القضاء بالنسبة للمستند الرسمي، وحجة على من نسب 
اإللكتروني عليها بالنسبة للمستند العرفي بالقدر الذي تكون فيه كل منهما مطابقة 
ألصل املستند أو السجل اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني املوجودين على الدعامة 
وقد  القانون«.  هذا  من   )19-20( املادتني  في  ال��واردة  للشروط  وفقاً  اإللكترونية 
قصرت املادة )16( من قانون التوقيع اإللكتروني املصري هذا احلكم على الصورة 

املنسوخة على الورق من احملرر اإللكتروني الرسمي، دون العرفي. 
املستندات  صحة  إثبات  في  »تسري  أنه:  الكويتي  القانون  من   )7( املادة  وأضافت 
الورق،  على  املنسوخة  وصورها  والعرفية،  الرسمية  اإللكترونية  السجالت  أو 
هذا  في  نص  شأنه  في  ي��رد  لم  فيما  اإللكترونية  والكتابة  اإللكتروني  والتوقيع 
اإلثبات في  قانون  املنصوص عليها في  األحكام  التنفيذية،  أو في الئحته  القانون 
املواد املدنية والتجارية«. وقد وردت أحكام مشابهة في نص املادة )17( من قانون 

التوقيع اإللكتروني املصري(.
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اخلامتة:
اإللكتروني  والتوقيع  اإللكترونية  احمل��ررات  حجية  مدى  البحث  هذا  في  تناولنا 
قانون  أحكام  خالل  من  اإلثبات  في  إلكترونيا(  املوقِّعة  اإللكترونية  احمل��ررات  )أو 
بعض  أحكام  ضوء  وفي   2014 لسنة   )20( رقم  الكويتي  اإللكترونية  املعامالت 
رقم  املصري  اإللكتروني  التوقيع  قانون  وباألخص  والعربية،  األجنبية  القوانني 
املقارنة،  القوانني  من  وغيره  الكويتي،  القانون  أن  لنا  وتبني   .2004 لسنة   )15(
للمحررات  مماثل  نحو  على  اإلث��ب��ات  في  اإللكترونية  احمل���ررات  بحجية  اعترفت 
 )9( املادة  حصرتها  معينة،  شروط  فيها  توافرت  إذا  والعرفية  الرسمية  التقليدية 
من القانون الكويتي في أربعة بقولها: »يشترط في املستند أو السجل اإللكتروني 

املنتج آلثاره القانونية توافر الشروط اآلتية مجتمعة: 
إمكان االحتفاظ به بالشكل الذي مت إنشاؤه عليه أو إرساله أو تسلمه أو بأي  أ- 
شكل يسهل به إثبات دقة البيانات التي وردت فيه عند اإلنشاء واإلرسال أو 

التسليم. 
أن تكون البيانات الواردة فيه قابلة لالحتفاظ بها وتخزينها بحيث ميكن  ب- 

الرجوع إليها في أي وقت.
أن تدل البيانات الواردة فيه على هوية من ينشئه أو يستلمه وتاريخ ووقت  ت- 

اإلرسال أو التسلم. 
ث- أن يتم احلفظ في شكل مستند أو سجل إلكتروني طبقا للشرائط واألسس 

التي حتددها اجلهة املختصة التي يخضع هذا النشاط إلشرافها...”.
كما تبني لنا أن هذه القوانني أقرت بحجية التوقيع اإللكتروني وفقا لشروط معينة 
توقيع  أنه  على  التوقيع  “يعامل  بقولها:  الكويتي  القانون  من   )19( املادة  حددتها 

إلكتروني محمي إذا توافرت فيه الشروط اآلتية: 
إمكانية حتديد هوية املوقِّع.  أ- 

ب- ارتباط التوقيع باملوقِّع نفسه دون غيره. 
وحده  املوقِّع  سيطرة  حتت  وتقع  آمنة  توقيع  أداة  باستخدام  التوقيع  تنفيذ  ج- 

دون غيره وقت التوقيع. 
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د- إمكانية كشف أي تغيير في البيانات املرتبطة بالتوقيع احملمي أو في العالقة 
بني البيانات واملوقِّع...”.

والتوقيع  اإللكترونية  احمل���ررات  تطبيق  نطاق  أن  البحث،  ه��ذا  ف��ي  الحظنا  وق��د 
اإللكتروني يشمل جميع املعامالت املدنية والتجارية واإلدارية، إال إذا نص القانون 
على خالف ذلك في حاالت يكون املطلوب فيها أوضاعا أو أشكاال معينة في املستند 
أو املعاملة. وقد حددتها املادة )2( من القانون الكويتي بقولها: “.. وال تسري أحكام 

هذا القانون على ما يأتي: 
املعامالت واملسائل املتعلقة باألحوال الشخصية والوقف والوصية. أ - 

أو  أصلية  عينية  حقوق  من  عنها  ينشأ  وما  العقارية  األم��وال  ملكية  سندات  ب- 
تبعية.

ج- السندات اإلذنية والكمبياالت القابلة للتداول. 
في  ورد  أو  توثيقه  أو  رسمي  محرر  في  إفراغه  القانون  يستلزم  مستند  أي  د- 

تنظيمه نص خاص في قانون آخر”.
ومنها  اإللكترونية،  املعامالت  قوانني  كل  أن  إلى  أيضا  البحث  هذا  في  وخلصنا، 
احمل��ررات  حلماية  الوسائل  م��ن  ع���دداً  نظمت  ال��دراس��ة،  محل  الكويتي،  القانون 
اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني من املتطفلني عليها، حماية للخصوصية وضماناً 

للثقة في املعامالت، ومن أهمها التشفير والتوثيق أو املصادقة اإللكترونية. 
“عملية حتويل نص بسيط  والتشفير، وفقا للمادة )1( من القانون الكويتي، هو: 
يستحيل  مبعثرة  أو  معروفة  غير  رموز  إلى  إلكترونية  رسالة  أو  نصية  وثيقة  أو 
قراءتها بدون إعادتها إلى هيئتها األصلية”. فبهذه العملية ال ميكن فهم النصوص 
والوثائق والرسائل اإللكترونية وإعادتها إلى سيرتها األولى إال من قبل أطرافها، 
وميكن بالتالي، اعتبارها الوسيلة الوحيدة لضمان عدم إنكار التصرفات التي تتم 

عبر الشبكات اإللكترونية.
محايد  ثالث  ط��رف  تدخل  طريق  عن  فتتم  اإللكترونية،  املصادقة  أو  التوثيق  أم��ا 
وموثوق به في املعامالت اإللكترونية يقوم بدور الوسيط بني املتعاملني وتوثيق 
من  والتحقق  وأهليتهم،  املتعاملني  هوية  حتديد  كاهله  على  يقع  حيث  معامالتهم، 
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تشفير  بها  يتم  التي  اإللكترونية  املفاتيح  وإص��دار  وسالمته،  التعامل  مضمون 
املعامالت وكذلك شهادات التصديق اإللكترونية. وقد عرفت املادة )1( من القانون 
الكويتي “مزود خدمات التصديق اإللكتروني” بأنه: “الشخص الطبيعي أو املعنوي 
املعتمد واملرخص له من اجلهة املختصة بإصدار شهادات تصديق إلكترونية أو أية 

خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات اإللكترونية...”.
من  تصدر  التي  “الشهادة  بأنها:  عرفتها  فقد  اإللكتروني  التصديق  شهادة  وأما 
اجلهة املرخص لها والتي تصادق على إثبات نسبة التوقيع اإللكتروني إلى شخص 
إجراءات  إلى  استنادا  التوقيع  إنشاء  وبيانات  املوقِّع  بني  االرتباط  وتثبت  معني 
في  خاص  بحكم  واملصري  الكويتي  القانونني  من  كل  تفرد  وقد  معتمد”.  توثيق 
هذا الصدد، عن بقية القوانني املقارنة، حيث أحاال في شأن إثبات صحة احملررات 
قانون  )في  خاص  نص  شانه  في  يرد  لم  فيما  اإللكتروني  والتوقيع  اإللكترونية 
اإللكتروني  التوقيع  قانون  أو  التنفيذية  والئحته  الكويتي  اإللكترونية  املعامالت 

املصري والئحته التنفيذية( إلى أحكام قانون اإلثبات في املواد املدنية والتجارية. 
ومفاد ذلك أنه في حالة االدعاء بتزوير احملررات اإللكترونية أو التوقيع اإللكتروني 
أو الدفع بإنكارها تطبق أحكام املواد من )26( إلى )38( من القانون الكويتي رقم 
)39( لسنة 1980 بشأن اإلثبات في املواد املدنية والتجارية، واملواد من )28( إلى 
بإثبات صحة  1968 واخلاصة  )25( لسنة  اإلثبات املصري رقم  )59( من قانون 

احملررات. 
والتوقيع  اإللكترونية  للمحررات  احلجية  ش��روط  توافر  من  التحقق  أن  والواقع 
بنفسه،  القاضي استقصاءها  التي قد يصعب على  الفنية  املسائل  اإللكتروني من 

ويتعني عليه، عندئذ، ندب خبير متخصص في هذا الشأن واالستنارة برأيه.
حلجية  اإللكترونية  املعامالت  قوانني  إق��رار  أن  البحث،  ه��ذا  خامتة  في  ون��ق��ول، 
احملررات اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني في اإلثبات وفق شروط وضوابط فنية 
محددة قصد به إجناز املعامالت اإللكترونية، وباألخص التجارية منها، بسهولة 
للمتعاملني مبا يجعلهم واثقني في صحة  ويسر، مع حتقيق قدر وافر من األمان 

معامالتهم واحلفاظ على أسرارهم وبياناتهم الشخصية. 
على  فعال  حتقيقه  ميكن  الهدف  هذا  هل  هو:  الصدد  هذا  في  يثور  الذي  والسؤال 
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أرض الواقع من خالل منح احلجية للمحررات اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني؟ 
وفي اإلجابة على هذا السؤال نقول إنها حتقق، إلى حد كبير، الهدف املنشود منها، 
حيث تأتي غالبا مضبوطة ساملة من التزوير أو التقليد بفضل التقنيات احلديثة التي 
تضمن خلوها من أي شائبة تثير اللبس حول صحتها على نحو ما ذكرنا من قبل. 
ويساعد على ذلك االلتزام بأحكام القانون التي تتعلق باحملافظة على سريتها من 
أو من بعيد، فضال عن وضع عقوبات رادعة  بها من قريب  له عالقة  قبل كل من 
للقضاء على القرصنة عبر شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(، وكل ما يستجد من 
وسائل الغش والتحايل في مجال العقود اإللكترونية. ومما ال شك فيه أن التقدم 
التقني املتواصل الذي نشهده اليوم كفيل مبواجهتها واحلد من آثارها. وميكننا أن 
نقرر أيضا أن صور التوقيعات اإللكترونية احلالية، وباألخص الرقمية منها، تقلل 
بشكل كبير من مخاطر التزوير والتقليد مع تطور البطاقات ذات الذاكرة والبطاقات 

الذكية. 
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أهم املراجع:
أوالً- باللغة العربية:

إبراهيم الدسوقي أبو الليل: اجلوانب القانونية للتعامالت اإللكترونية، مجلس   -
النشر العلمي، جامعة الكويت، 2003. 

املصرفية  )األع��م��ال  مؤمتر  إل��ى  مقدم  بحث  اإللكترونية،  التعامالت  توثيق   -
 ، املتحدة  العربية  املنعقد بدولة اإلمارات  الشريعة والقانون(  اإللكترونية بني 

)10-12( مايو 2003 
- التوقيع اإللكتروني ومدى حجيته في اإلثبات دراسة مقارنة، بحث منشور في 
مجلة احلقوق تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت – ملحق العدد 

الثالث – السنة 29 ،سبتمبر 2005 .   
إبراهيم رفعت اجلمال: البيع بوسائل االتصال احلديثة ، دراسة فقهية مقارنة   -

، دار الفكر اجلامعي – االسكندرية ، 2005 .
في  حجيتها  ومدى  اإللكترونية  والتواقيع  الوثائق  الزعابى:  عتابه  بو  أحمد   -
اإلثبات القضائي – دراسة شرعية وقانونية مع املقارنة بالقانون اإلماراتي، 

دار الكتاب اجلامعي – العني – دولة اإلمارات العربية املتحدة 2010 .  
أحمد خالد العجالني: التعاقد عن طريق اإلنترنت ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة   -

للنشر والتوزيع ، عمان – األردن ، الطبعة األولى ، 2002 .
أحمد سفر: العمل املصرفي اإللكتروني ، املؤسسة احلديثة للكتابة ، طرابلس   -

 . 2006  ، – لبنان 
أحمد شرف الدين: عقود التجارة اإللكترونية ، تكوين العقد وإثباته ، دروس   -
الدكتوراه لدبلومي القانون اخلاص وقانون التجارة اإللكترونية ، كلية احلقوق 

 2000  ، شمس  عني  – جامعة 

أمير فرج يوسف: التوقيع اإللكتروني ، دار املطبوعات اجلامعية ، االسكندرية، 2008  -
اجلامعة  دار   ، وإثباته  اإللكتروني  العقد  إب��رام  سليمان:  أحمد  مأمون  إميان   -

اجلديدة للنشر – االسكندرية 2008 . 
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أمين سعد سليم : التوقيع اإللكتروني ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية   -
 . 2004  ، – القاهرة 

ثروت عبد احلميد : التوقيع اإللكتروني )ماهيته – مخاطره وكيفية مواجهتها –   -
مدى حجيته في اإلثبات( دار اجلامعة اجلديدة للنشر – اإلسكندرية،2007 

املجلة اجلنائية   ، اإلثبات  اإللكترونية في  : حجية احملررات  الباري  حامت عبد   -
السابع  املجلد   ، مصر   – االجتماعية  للبحوث  ال��ق��وم��ي  امل��رك��ز   – القومية 

واألربعون ، العدد الثالث ، 2204 . 
عصر  ف��ي  املصرفية  امل��ع��ام��الت  ت��ط��ور   : الصغير  الغني  عبد  ال��دي��ن  ح��س��ام   -
التكنولوجيا الرقمية – بحث مقدم إلى املؤمتر العلمي السنوي الثالث – كلية 

احلقوق – جامعة حلوان ، مصر العربية .
حسن عبد الباسط جميعي : إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن   -

طريق اإلنترنت ، دار النهضة العربية – القاهرة ، 2000 .
خالد الزعبي : التوقيع اإللكتروني ، املفتاح العام ، مجلة احلاسوب – اجلمعية   -

األردنية للحاسبات ، العدد التاسع والعشرون ،2001 . 
دار  اإللكتروني،  العقد  في  اإلرادة  عن  التعبير   : الرحمن  عبد  حمدي  خالد   -

النهضة العربية ، القاهرة،2005 .
خالد ممدوح إبراهيم : حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات ، دراسة مقارنة ،   -

دار الفكر اجلامعي – اإلسكندرية ،2008 . 
سعود مطلق اجلالل السهلي : التوقيع اإللكتروني، دراسة مقارنة بني مصر   -

والكويت، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق – جامعة القاهرة ،2016 . 
في  حجيته  ص���وره،  ماهيته،   – اإللكتروني  التوقيع   : قنديل  السيد  سعيد   -

اإلثبات، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية ، 2004 .
مقارنة،  دراسة  اإللكتروني،  التوقيع  حجية   : عمايرة  سليمان  على  سليمان   -

رسالة دكتوراه، معهد الدراسات العربية ، القاهرة . 
سمير حامد اجلمال : التعاقد عبر تقنيات االتصال احلديثة ، رسالة دكتوراة –   -
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كلية احلقوق – جامعة القاهرة ،2005 . 
في  املستحدثة  املعلومات  لوسائل  القانونية  احلجية   : الفتاح  عبد  طه  سمير   -

اإلثبات، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق – جامعة القاهرة ،1999 . 
سمير عبد السميع األوان : العقد اإللكتروني ، منشأة املعارف – االسكندرية ،2005.  -

صادر  دار  م��ق��ارن��ة،  دراس���ة  اإلل��ك��ت��رون��ي،  التوقيع  مشيمش:  ال��دي��ن  ضياء   -
للمنشورات احلقوقية، بيروت، لبنان ، الطبعة األولى، دون سنة نشر . 

إثبات  في  احلديثة  التكنولوجية  الوسائل  حجية  م��دى  امل��ري:  راش��د  عايض   -
العقود التجارية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق – جامعة القاهرة ، 1998 . 

في  اإلثبات  في  اإللكتروني  احمل��رر  حجية  مدى   : حمود  املرسي  العزيز  عبد   -
املسائل املدنية والتجارية ، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق، 

جامعة املنوفية، مصر، العدد احلادي والعشرين،2002 .
عبد الفتاح بيومي حجازي: التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية املقارنة،   -

. دار الفكر العربي، اإلسكندرية، الطبعة األولى،2005 
عبيدات لورنس: إثبات العقد اإللكتروني، رسالة ماجستير، معهد الدراسات   -

العربية، القاهرة، دون سنة طرح أو نشر . 
علي سيد قاسم: بعض اجلوانب القانونية للتوقيع اإللكتروني، مجلة القانون   -

واالقتصاد – كلية احلقوق، جامعة القاهرة، العدد الثاني والسبعون ،2002 
دار  اإللكترونية،  التجارة  وقانون  اإللكتروني  التوقيع  املومني:  حسن  عمر   -

وائل للنشر– عمان ، األردن، الطبعة األولى ،2003 
عيسي غسان عبد الله الربضي: القواعد اخلاصة بالتوقيع اإللكتروني، رسالة   -

دكتوراه– كلية احلقوق، جامعة عني شمس، 2006 . 
في  دراس��ة  اإللكتروني،  التوقيع  حجية  القضاة:  وفياض  عرابي  أبو  غ��ازي   -
التشريع األردني، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية واالقتصادية  املجلد 

20، العدد األول، 2002

األهرام  كتاب  اإللكتروني،  والتوقيع  القانوني  األم��ان  األباصيري:  ف��اروق   -
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االقتصادي، 23 ديسمبر 2002. 
محمد املرسي زهرة: احلاسوب والقانون ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،   -

الكويت، الطبعة األولى، 1995.
محمد أمني الرومي : النظام القانوني للتوقيع اإللكتروني ، دار الفكر اجلامعي،   -

اإلسكندرية، الطبعة األولى، 2006 . 
التجارة  عقود  ف��ي  اإللكتروني  التوقيع  حجية  م��دى  جستنيه:  ن��ور  محمد   -

اإللكترونية، رسالة دكتورا ، كلية احلقوق  جامعة القاهرة،2005.
مصطفي أبو مندور موسى: اجلوانب القانونية خلدمات التوثيق اإللكتروني،   -

دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2004.
ممدوح محمد خيري املسلمي: مشكالت البيع اإللكتروني عن طريق اإلنترنت،   -

دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 . 
اإلثبات،  في  اإللكتروني  التوقيع  حجية  م��دى  م��ب��روك:  علي  محمد  مم��دوح   -

دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.   
جنوى أبو هيبة: التوقيع اإللكتروني، تعريفه ومدى حجيته في اإلثبات، دار   -

النهضة العربية  القاهرة. 
رسالة  اإللكترونية،  ال��ت��ج��ارة  عقود  أح��ك��ام  ب��ره��م:  إسماعيل  سليم  نضال   -

ماجستير، جامعة عمان العربية، دار الثقافة، األردن، 2005 . 
لقانون  اإلثبات وفقا  اإللكترونية في  النوافلة: حجية احملررات  يوسف أحمد   -
– كلية  2005،  رسالة ماجستير  املعامالت اإللكترونية والبيانات األردنيني، 

الدراسات العليا – اجلامعة األردنية 

ثانياً – باللغة الفرنسية:
L  ɒ .ASSAYA ،V.BAUDOIN :“ La signature électroniques par cryptographie 
à clé publique » GCP E . 2003.1،p.146 
A ɒ .AYEWOUADAN : »LA Preuve des actes juridiques sous le prisme des 
contrats électroniques » ، lamy Droit de L’ immatériel،2009 
E ɒ .A.CAPRioli :« La Loi Française sur la preuve et la signature électronique 
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dans la perspective eunopéenne . Dir 1999/93/ ce du parlement européen 
et du conseil du 13 décembre 2009 » JCP G 2000، p.797  
Signature et confiance dans les communications électroniques en  ɒ

France et en Europe in Libre droit  ɒ ،Melanges en l’ honneur de 
Ph ɒ :Tourmeau، Dall0Z.2008
L ɒ .GRYNBAUM :« le droit de L écrit électronique: un frein au commerce 
en ligne ) un  e-mail  N’ est  pas un écrit électronique au sens du code civil ، 
selon la Cour de cassation » lamy Droit de L’immatériel،2011،No 67،p.33 
Pour une bonne réception de la lettre recommandée électronique  ɒ »JCP     
E،no،24، Février 2011 .
L  ɒ : Jacques: » Le décret No 2001-272 rélatif à la signature »، JCP G، 
P.1601.
M ɒ . Mekki » La gestion contractuelle du risque de la preuve« RDC 2009، 
P.453.
A ɒ .PENNEAU: » La forme et la preuve du contrat électronique«، in l’acquis 
Communautaire، le contrat électronique، Coll études juridiques، édition 
2010، economica.
» ɒ les nouveaux défis du droit de la preuve: contentieux contractuel et preuve 
de faits électroniques« in les nouveaux défis du commerce électronique، 
Rochfeld Judith، LGD J 2010
A ɒ .Raynouard: »Adaptation du droit de la preuve aux technologies de 
l’information et a la signature électronique«، Defrenois 2000، art. 37174، 
P.595.
V ɒ .SEDALLIAN: » Preuve et signature électronique« JCP G، Mai 2000
M ɒ .VIDEAU: »Aspects techniques de la preuve littérale reposant sur l’écrit 
électronique«، Coll. Lille 11، Centre Demogue، 2009، RLDI 2009، Supplém، 
n. 52، P.17  
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احملتوى:
الصفحةاملوضوع

139امللخص

141املقدمة

الوسائل  بحجية  صراحة  املقارن  القانون  إقرار  متهيدي-  مبحث 
145اإللكترونية في اإلثبات

150املبحث األول- حجية احملرر اإللكتروني في اإلثبات

150املطلب األول - مفهوم احملرر اإللكتروني

150الفرع األول- تعريف الكتابة اإللكترونية

151الفرع الثاني - تعريف احملرر اإللكتروني

153املطلب الثاني- شروط حجية احملرر اإللكتروني في اإلثبات

165املبحث الثاني- حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات

166املطلب األول - مفهوم التوقيع اإللكتروني وصوره

166الفرع األول - مفهوم التوقيع اإللكتروني

172الفرع الثاني- صور )أشكال( التوقيع اإللكتروني

183املطلب الثاني- شروط حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات

190الشرط األول- إمكانية حتديد هوية املوقِّع

191الشرط الثاني- ارتباط التوقيع اإللكتروني باملوقِّع نفسه دون غيره

حتت  وتقع  آمنة  توقيع  أداة  باستخدام  التوقيع  تنفيذ  الثالث-  الشرط 
193سيطرة املوقِّع وحده دون غيره وقت التوقيع

الشرط الرابع- إمكانية كشف أي تغيير في البيانات املرتبطة بالتوقيع 
195احملمي أو في العالقة بني البيانات واملوقِّع

199اخلالصة

200اخلامتة

204أهم املراجع




