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 شكر وعرفان
 

  "وق ل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسولو والمؤمنون "" صدق هللا العظيم
بذكرك , وال تطيب  إليي ال يطيب الليل إال بشكرك , وال يطيب النيار إال بطاعتك , وال تطيب اللحظات إال  

 اآلخرة إال بعفوك , وال تطيب الجنة إال برؤيتك

 إلى من بلغ الرسالة , وأدى األمانة إلى نبي الرحمة و النور سيدنا محمد صلى اهلل عليو وسلم-
البد ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية , من وقفة , نعود بيا إلى أعوام قضيناىا في رحاب  

مع أساتذتنا الكرام , الذين قدموا لنا الكثير , باذلينا بذلك جيودا , كبيرة في بناء جيل الغد   الجامعة ,
 ...لتبعث األمة من جديد

 ... إلى جميع أساتذتنا األف اضل
 " جدي نجاة"   ةالمشرف  ةوأخص بالتقدير والشكر للدكتور 

 : : بشراك قول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  اي نقول ليتال

اهلل ومالئكتو وأىل السموات و األرضين حتى النملة في جحرىا وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس    إن"
 ." الخير

 . الذي ساعدنا جزاه اهلل خيرا  " داود منصور"  وإلى الدكتور  

 "تواتي محمد  " وإلى صاحب المكتبة  
 

 وإلى كل من ساعدنا في انجاز ىذا العمل المتواضع
 
 
 
 



 االىداء
عز وجل بسمو الرحمان الرحيم بدات طريقي فكان سندي ورفيقي جعلتو ثقتي    ىشكري للمولاستيل  

ورجائي فجعل حسن الظن بو شف ائي لم افتقر لشئ وىو ربي ولم اىلك وىو رجائي الحمد هلل الذي انعم عليا  
 بنعمتي العلم رسم دربي وانار طريقي.

 ف الحمد هلل حمدا كثيرا حتى يبلغ منتياه  
توي الق لب بحبيا ترسم االبتسامة تسعد الروح بلق ائيا تشع انوار البيت بوجودىا تنسى االالم  الى من ير 

 بضحكتيا تحس طعمة الحياة بطاعتيا يرضى الرحمان برضايتيا
 الى من سخرت جيدىا وتفكرىا في اسعدي " والدتي الحبيبة "

 لييا صحتيا وعافيتيا.تعجز الكلمات عن تقديرىا وشكرىا حفظيا اهلل واطال في عمرىا ادم ع
الى من اجتيد في تربيتي علمني معنى االخالق القيم من وقف بجانبي وحفزني سعى السعادي وتلبيت  

 عن دربي لبلوغي غايتي وتحصيل علمي  كمطالبي دون النظر الى الثمن حصد االشوا
 .رحمو اهلل  نبض ق لبي وروحي عمود البيت وسندي  " والدي العزيز" 

 ربيم وابتسم برؤيتيم  الى من اسعد بق
 الى من سخرىم اهلل لي عونا وسندا في حياتي ف لم يترددوا لحظة في مواساتي  كل اخواتي

 راعاىم اهلل بعيناه التي التنام .
 كاملة بارك اهلل فييم واسعدىم    بن لحرشالى عائلة  

 الى خالتي واخوالي  
 الى من امضيت معيم اجمل االوق ات في مشوار الدراسة  

 الى كل من احب ق لبي وسعد لمالق اتو  
 والى كل من رفع يديو ودعا لي  

 بالتوفيق وتسيير
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 مقدمة
 الوسائل معو أصبحت جديدة، بأوضاع يوم كل في يطالعنا متسارعا ار تطو  يشيد العالم أصبح

 تتم أصبحت والتجارة المالية المعامالت فمعظم اإللكترونية، لمتجارة المحرك العصب اإللكترونية
 " التقميدي التوقيع"  القانونية التصرفات إثبات في التقميدية الوسيمة تعد لم وبالتالي إلكترونيا،

 بديال ليكون اإللكتروني التوقيع ظير لذا اإللكتروني، الشكل في تتم التي الحديثة لمتعاقدات مالئمة
 الوسائل باستخدام تتم التي والعقود القانونية التعاقدات وطبيعة ليتوافق التقميدي، التوقيع عن

 . الحديثة اإللكترونية واألجيزة

 المتقدمة الدول تنبيت وقد تنظيم، الى اإللكترونية التجارة مجال في السريع التطور ىذا ويحتاج
 عمى النص موضع في اختمفت أنيا إال اإللكترونية، التجارة تنظم التي القوانين غياب إلى اً ر مبك

 بقدسية تمس التي ائمر الج عمى بمقتضاه عاقب مستقال قانونا أصدر من فمنيا جنائيا، حمايتيا
 عمى تعديالت إدخال إلى ذىبت أخرى تشريعات وىناك ،(األمريكي التشريع) اإللكتروني التعاقد

 ائمر الج من المستحدثة الصور استيعاب إلى بيا يؤدي نحو عمى القائمة التشريعية النصوص
 جيود ىناك المجال ىذا في الدولية الجيود جانب والى الفرنسي، التشريع بينيا ومن االلكترونية
 ما المثال سبيل عمى ذلك ومن اإللكتروني، التعاقد موضوع تناولت والتي الحكومية غير المنظمات

 والمبادرة ، 6991 لسنة اإللكترونية لمتجارة النموذجي القانون: مثل االلكترونية، بالتجارة يتعمق
 . م 6991 سنة أبريل في لالتصاالت األوروبية المجنة بيا.  قامت التي األوروبية

 إطار وفي السريع، التطور ىذا تواجو جديدة قانونية بقواعد اال اإللكتروني التوقيع حماية يتم وال
 بالتوقيع ُيسمى ما ظير تأمينيا إلى وسعيا اإللكترونية، التعامالت مع وتماشيا التطور، ىذا

 االنترنت فضاءات عبر والمحمية الدولية المعامالت في ار مؤخ العمل بو انتشر الذي اإللكتروني،
 وقد. والدولية منيا المحمية التجارية التعامالت من األكبر النصيب عمى ُتييمن أصبحت التي



 مقدمة
 

2 
 

 تطبيق نحو ثابتة بخطى تسعى بدورىا ائرز والج. الدول من العديد في التقنية بيذه العمل انتشر
 .وتفعيميا التقنية ىذه

 وتغطيتو بمواكبتو ُممزما الُمشّرع معو بات اإللكتروني، التعامل مجال في التطور ىذا أن إال
 المستيمك أن اعتبار وعمى. داخمو المتعاممين لحقوق ضمانا النصوص من بالالزم وجنائيا مدنيا

 بالحماية األحق الضعيف الطرف وباعتباره فإنو اضي،ر افت فضاء ضمن يتعامل اإللكتروني
 .التعامالت ىذه بفعل بحقوقو يمس تجاوز أو اعتداء أي ضد القانونية

 قسم إحداث خالل من القانون سيادة عميو وأحكم التطور ىذا واكب بدوره ائريز الج والمشّرع
 والجنح الجنايات ائمر بج الخاص الثالث الفصل من مكرر الثالث القسم في العقوبات قانون ضمن
 ".لممعطيات اآللية المعالجة بأنظمة المساس" عنوان تحت األموال ضد

 الموضوع أهمية
 من اإللكتروني التوقيع مفيوم عمى بدايةً  الوقوف خالل من الموضوع ىذا اسةر د أىمية تظير

 مختمف عمى الضوء وتسميط اإللكترونية، المعامالت مجال في الحديثة المظاىر أىم أحد ىو حيث
 .اإلثبات في عميو القانونية الحجية إلضفاء يتطمبيا التي القانونية الشروط ومجموع صوره

 المبادالت افر أط لتعيين كوسيمة اإللكتروني التصديق وآليات مفيوم عمى التعرف َثم ومن
 وضمان المتعاممين لدى الثقة بث إلى اميةر ال القانونية لمنظم المالئمة القواعد وتحديد اإللكترونية

 .المعامالت ىذه موثوقية

 اإللكترونيين، والتصديق التوقيع عمى االعتداء ائمر ج صور مختمف عمى الوقوف إلى باإلضافة
 تحول قد التي اتز لمتجاو  والتصدي ليما لجنائية الحماية لضمان ّرع المش كفميا التي والوسائل

 .المبادالت تسييل في مساىمتيا من والحد اآلليات ىذه استعمال ترقية دون
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 تنظيمو في ائريز الج عر المش توجيات عمى الوقوف محاولتو في أيضا البحث أىمية تتجمى كما
 عمى االعتداء ائمر ج لمواجية اعتمدىا التي الجنائية الحماية ووسائل اإللكترونيين والتصديق لمتوقيع

 تصور بناء في يساعد قد مما األجنبي، التشريع توجيات مع ومقارنتيا اإللكترونية، المنظومة ىذه
 .ائرز الج في تواجيو التي التحديات وأىم اإللكترونيين والتصديق التوقيع تنظيم واقع حول

 اسباب اختبار الموضوع
 : التالي في الموضوع اختيار إلى دفعتنا التي األسباب تتمثل

 الموضوعية األسباب أما وذاتي، موضوعي بعدين ضوء في الموضوع ىذا اختيار أسباب كانت
 نحو يدفع مما اإللكتروني، لمتوقيع الجنائية لمحماية والتشريعية القانونية الحداثة حول فتمحورت

 مجال في اىنةر ال المستجدات مع المنظومة ليذه القانونية النصوص انسجام مدى في البحث
 ىذا عمى المصادقة وأىمية اإللكتروني، التوقيع أىمية ظل في خاصة اإللكترونية المعامالت

 قبل من المعتمدة الجنائية الحماية وسائل عن فضال اإلثبات، في حجية عميو يضفي بما التوقيع
 .اإللكتروني التوقيع عمى االعتداء ائمر ج لمواجية عر المش

 والطموح الموضوع، ىذا في البحث وضرورة بأىمية الشعور إلى فترجع الذاتية األسباب أما
 المساىمة في والرغبة لألعمال، الجنائي القانون ميدان في الجديد تقصي باتجاه يدفع الذي العممي

 .المواضيع ىذه مثل في القانوني النقاش اءر إث في - محدود بشكل ولو–
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 الدراسة منهج
 من والتحميمي ائير االستق المنيج عمى االعتماد تم أىدافو وتحقيق البحث إشكالية لمعالجة 
 فيما ائريز الج التشريع وبخاصة والوطنية األجنبية التشريعات بو جاءت ما وتحميل اءر استق خالل
 بعض وفي جنائيا، حمايتيما ووسائل اإللكترونيين والتصديق التوقيع عمى االعتداء ائمر بج يتعمق

 في والعربية الغربية التشريعات بعض مواقف لتبيان المقارن المنيج عمى االعتماد تم الوضعيات
 .الموضوع ىذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

5 
 

 الدراسة إشكالية
 أو إشارة كل:"  في يتجمى اإللكتروني، لمتوقيع محدد تعريف إستنتاج يمكننا سبق مما إنطالقا

 من يمكن ،و صاحبو بو يتفرد المعموماتية البيانات رسالة إلى يضاف إلكتروني رمز أو عالمة
 أو الرمز ذلك يتم أن و البيان، بذلك اإللتزام قبولو عدم أو قبولو عن و ىويتو عمى التعريف
 تعديل كل كشف مما يتمكن حتى مستمر بشكل عميو المحافظة لصاحبو تخول بصورة العالمة
 ."الحقا عميو يطرا قد البيانات لرسالة
 المعنوية و الطبيعة األشخاص لسعي نظرا بالغة أىمية الموضوع ليذا أن نستنتج ىنا من

 مجال إلى الدخول من تمكنيا اإللكترونية، العالمية التجارة لمجال لمدخول الخاصة أو العمومية
 إال إلييا التوصل يمكن ال أرباح تحقيق و كيانيا تحقيق منو و الدولية، كذا و الوطنية المنافسة
 عقود إبرام إلى يدفعيا الذي الشيء اإللكترونية، التجارة عالم في الحاصمة التطوارت بمواكبة

 .واحد آن في عمييا و ليا حجة يكون إلكترونيا توقيعا توقعيا إلكترونية
 التجارية و المدنية المبادالت يشجع محكمة بصورة تنظيمو و اإللكتروني التوقيع فموضوع

 الورقية التقميدية التعامالت تتطمبيا التي النفقات من الحد عمى يعمل كما الدولية، و منيا الوطنية
 .بالسرعة المتميزة اإللكترونية المعامالت خالف عمى الوقت و الجيد من الكثير تأخذ التي
 وما اإللكتروني التوقيع ما : "التالية المحورية اإلشكالية طرح يمكن سبق مما انطالقا و

 عمدنا إلييا، المشار اإلشكالية عمى اإلجابة وبغرض له؟ التشريعات توفرها التي نائيةجلا يةامحلا
 : كالتالي فصمين إلى الموضوع ىذا تقسيم إلى

 الفصل ىذا وتحت فيو بعنون نطاق الحماية الجنائية لمتوقيع االلكتروني األول الفصل في
شروط  نتناول الثاني المبحث في أما ، التوقيع االلكتروني مفيوم األول في نتناول مبحثين، أدرجنا

 صحة التوقيع االلكتروني
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 ىذا ونتناول االلكتروني لمتوقيع الجنائية الحماية نطاقصور  ّبعنوان فيو الثاني الفصل أما
جريمة  األول، المبحث فيجريمة التزوير وتقميد التوقيع االلكتروني  كذلك، مبحثين في لالفص

 .الثاني المبحث في  لمحصول عمى شيادة التصديق االلكترونياألدلة بقرارات كاذبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 االول الفصل
 االلكتروني لمتوقيع الجنائية لمحماية المفاهيمي االطار
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 تمهيد :
 ىذا يعنيو ما أك بو المقصكد ما نعي أف دكف اإللكتركني التكقيع تعبيرما نسمع  كثيرا
 كزيادة اإللكتركنية التجارة انتشار نتيجة مؤخران  باالنتشار بدأ الذم المفيـك ذلؾ... الجديد المصطمح

 .اإلنترنت عبر اإللكتركنية لتعامالتا
 قرارات لعدة األمريكي الككنجرس اعتماد بعد كخاصة اإللكتركني بالتكقيع االعتراؼ تـ أف كبعد
عطاءه بالشرعية لصبغة اإللكتركني بالتكقيع خاصة كتشريعات  مع ليتساكل القانكنية الحجية كا 

 .التجارية ك المالية التعامالت في اليدكم التكقيع
 كأنو خاصة اإللكتركني التكقيع أىمية مدل تعكس التشريعات كتمؾ اإلجراءات تمؾ أف شؾ ال

 .كيسر بسيكلة أعماليـ ممارسة عمى تساعدىـ البشر مالييف بيف لمتعامالت أداة أصبح قد
 يةفيكك كأىميتو اإللكتركني التكقيع حكؿ الضكء نمقي أف نحاكؿ سكؼ ىذا الفصؿ خالؿ كمف
 .عميو الحصكؿ
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 االلكتروني التوقيع مفهومالمبحث األول : 
 المممكس غير المادم العالـ إلى, المممكس المادم العالـ مف التحكؿ إلى, العممي الكاقع يتجو

 ال التعامؿ في حديثة ككسائؿ طرؽ فظيرت, االلكتركنية الدعامة إلى, الكرقية الدعامة مف ك, 
 . التقميدم ابمفيكمي التكقيع فكرة مع تماما تتفؽ
 االلكتركنية المعالجة نظـ انتشار أماـ لو مكانا التكقيع يجد ال قد, الظركؼ ىذه ظؿ في ك

 لإلجراءات مجاؿ كال, اآللية عمى كميا اعتمادا تعتمد ك, العالـ تغزك بدأت كالتي, لممعمكمات
 .ظميا في اليدكية

 حاجة في, الحديثة تصاؿاال كسائؿ مف غيره أك االنترنيت, طريؽ عف التعاقد أضحى حيث
 . الكسائؿ تمؾ خالؿ مف المتعاقديف األطراؼ بيف لمتعامؿ قانكنية ضكابط كضع إلى ممحة

 التكنكلكجيا كمظاىر, االقتصادية المعامالت بيف, تفاعؿ إحداث ضركرة ظيرت فقد تـ كمف
, الكصكؿ في لتأخرا بسبب, مادية خسائر مف تتكمفو ما ك التقميدية, المراسالت فاستخداـ الحديثة,
 الالـز مف جعؿ, المستخدمة الكرؽ كميات ك, التسكيؽ في المرتفعة المتطمبات ذلؾ إلى أضؼ
 .1ياتيالفع ك سرعتيا إلى باإلضافة, ؼيالتكال قميمة, جديدة كسائؿ عف البحث
 ةفيالكظ ذات يؤدم أف يستطيع,  التقميدم لمتكقيع بديؿ عف البحث إلى الحاجة كانت, ىنا مف

 التكقيع ىك, البديؿ ىذا ك, أخرل ناحية مف الحديثة اإلدارة كسائؿ مع يؼيتك ك, ناحية مف
 شبكة عبر بعد عف التعاقد في كبير دكر لو أصبح الذم electronic signature االلكتركني
 تعاقدات إلبراـ مكاف أم مف ك, كقت أم في ك, بحرية إلييا الدخكؿ لمجميع تتيح التي, االنترنيت

 التكقيع لظيكر الحقيقية البداية كانت ك. غالبا البعض لبعضيـ معركفيف غير أطراؼ مع, يةقانكن
 .البنكية المعامالت في, االلكتركني

 مف أخرل أكجو في قانكنا بو االعتداد ك االلكتركني التكقيع اعتماد تـ, الحقة مرحمة في ك
 لمتكقيع, أخرل صكر ذلؾ عدب فظيرت, غيرىا أك, المدنية أك, اإلدارية سكاء, المعامالت
 .االلكتركنية التجارة انتشار في ساىمت, االلكتركني
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 أعطيت التي ؼيالتعار  مختمؼ إبراز خالؿ مف, عنيا اإلجابة عمى سنعمؿ التساؤالت ىذه
 التكقيع ككظائؼ شركط تحقيؽ عمى, االلكتركني التكقيع قدرة كمدل, صكره تحديد ك, لمتكقيع
  العادم

 االلكتروني لمتوقيع تعريفات: المطمب االول 
 " ايضا ؼيتعر  بصياغة الفقو اىتـ كما االلكتركني لمتكقيع ؼيتعر  بكضع المشرع عني

 القانوني فيالتعر " : اوال
 مف اكثر لو محدد مفيـك اعطاء مف المشرع كقؼ االلكتركني, كالتكقيع مستجدة ظاىرة اماـ
 بو يضطمع الذم الدكر يكرس يفيكظ ؼيتعر  مفض االلكتركني التكقيع مفيـك يتبمكر فتارة مكقؼ,
 لمكجبات رضخ الذم الفرنسي المشرع حاؿ ىك ىذا شكمو, عف النظر كبغض االثبات في التكقيع
 ,20001 اذار 13 كالمؤرخ( 230/2000) رقـ القانكف تشريع خالؿ مف االلكتركني التكقيع حماية

 الى المذككر القانكف بمكجب المضافة( 1316)  المادة مف الرابعة الفقرة نص الى فاستنادا
 الضركرم التكقيع))  بأنو  التكقيع يعرؼ ,باإلثبات الخاصة الفرنسي المدني التقنيف نصكص
 بااللتزامات االطراؼ رضا عف يعبر كما , صاحبو ىكية يميز اف يجب القانكني التصرؼ الكتماؿ
 في التكقيع يتـ عندما القانكني, لمعمؿ الرسمية يكفؿ فأنو عاـ مكظؼ بو قاـ كاذا , عنيا الناشئة
 كضماف صاحبو, ىكية لتمييز بيا مكثكؽ طريقة باستخداـ يتـ اف يجب فأنو الكتركني, شكؿ

" مفيكما كضع قد الفرنسي المشرع اف نالحظ ىنا كمف. 2(( المقصكد القانكني بالنص ارتباطو
 النظر كبغض لمتكقيع عامة ظريةن اسس قد يككف بمكجبو الذم النص ىذا خالؿ مف لمتكقيع" عاما
 التكقيع يككف حينما الكظائؼ تمؾ عمى التأكيد مع المحرر عمى بو يظير الذم الشكؿ عف

 اف فبعد.  نفسو لمتكقيع محدد فيبتعر  التقيد دكف التكقيع ةفيلكظ" افيتعر  كضع انو أم الكتركنيا,
 ,3الكرقية بالكتابة كساكاىا( 1316)  المادة مف الثانية الفقرة بصمب االلكتركنية بالكتابة اعترؼ
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  58, ص2003,  1نكرجاف محمد عمي, التكقيع االلكتركني في ظؿ قانكف المعامالت االلكتركنية االردني, ط - 2
 91عايض راشد المرم: مدل حجية الكسائؿ التكنمكجية الحديثة في اثبات العقكد التجارية, رسالة دكتكراة, جامعة القاىرة, بدكف سنة, ص  - 3



 االنكتروني نهتوقيع انجنائية هحمايةنانفصم االول :              االطار انمفاهيمي  
 

00 

 

 الفرنسي المشرع يقرر االعتراؼ ىذا بمكجب.  االلكتركني بالتكقيع القانكني االعتراؼ مف البد كاف
 كضماف المكقع ىكية تميز كىي , لو التقميدية الكظائؼ تكريس في تكمف التكقيع مف العبرة اف في

 مجرد اف بحيث , االلكتركني كالتكقيع الخطي تكقيعال بيف ساكل قد يككف كبيذا بالمحرر, ارتباطو
ذا شكمو كاف ايا التكقيع عمى الشرعية تضفي القانكف في عمييا المنصكص الكظائؼ تحقيؽ  كا 
 مف إف كما" . الكتركنيا كاف كلك" رسميا" محررا عد رسمي مكظؼ مف االلكتركني التكقيع صدر
 عدـ , أعاله بالقانكف الفرنسي المشرع فعؿ كما معيف بشكؿ االلكتركني التكقيع تحديد عدـ شأف
 مستقبمي تطكر أم مع كالتكاءـ لمتأقمـ قابؿ النص مف يجعؿ مما االلكتركني التكقيع صكر تقييد

 عف الناشئة لممتغيرات استجابة أكثر أخرل لتقنيات يخضع قد الذم االلكتركني التكقيع ألشكاؿ
 العربية الدكؿ في صدرت التي لمتشريعات بالنسبة ماا.  المعمكمات نظـ مجاؿ في المذىؿ التطكر

 قد عامة بصكرة نجدىا , االلكتركنية لممعامالت  متكامؿ قانكني ىيكؿ اقرار شأنيا مف كاف التي ,
 التكقيع انبثاؽ خالليا مف يتـ التي 1التقنية البنية عمى ينصب" دقيقا" فنيا" مفيكما تبنت

 الصادر النمكذجي القانكف في جاء بما اخر جانب في تأثرت نفسو بالكقت انيا كما. 2االلكتركني
 التكقيع عرؼ الذم االلكتركني بالتكقيع كالخاصة التجارم لمقانكف المتحدة االمـ لجنة عف

 بيانات رسالة في مدرجة الكتركني شكؿ في بيانات))  انو عمى منو الثانية المادة في االلكتركني
 لرسالة بالنسبة المكقع ىكية لتعييف يستخدـ اف يجكز , طقيامن بيا مرتبط اك الييا مضافة اك

 المنكاؿ ىذا كعمى ,(( البيانات رسالة في الكاردة المعمكمات عمى المكقع مكافقة كلبياف البيانات
. دبي إمارة كتشريع. كالبحريني. االردني االلكتركنية المعامالت قانكف في العربي المشرع سار

 : اآلتية المالحظات مع 3االلكتركني علمتكقي المصرم كالتشريع
 بالمعامالت الخاص األردني التشريع بصمب كرد ما ىك كضكحا القانكنية ؼيالتعار  اكثر اف

 اك إشارات اك رمكز اك أرقاـ اك حركؼ ىيئة تتخذ التي البيانات)) بأنو عرفو الذم االلكتركنية
 رسالة في مماثمة أخرل كسيمة أم اك ضكئي اك رقمي اك إلكتركني بشكؿ مدرجة كتككف غيرىا
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 كقعيا الذم الشخص ىكية بتحديد يسمح طابع كليا بيا مرتبطة اك عمييا مضافة أك معمكمات
 ((مضمكنو عمى المكافقة كبغرض تكقيعو اجؿ مف غيره مف كيميزه

 غير مف الحقيقة كفي , كالمحرر التكقيع بيف الكطيدة العالقة تمؾ في العربية القكانيف ركزت
 إال اإلثبات صفة لو الذم بالمضمكف" مرتبطا يكف لـ إذا التكقيع عمى قانكنية قيمة إضفاء ممكفال
 ىك كما مادية ال منطقية عالقة أصبحت , فصاعدا االف مف كالمحرر التكقيع بيف العالقة إف

 .1الخطي كالتكقيع الكتابي المحرر بيف ما العالقة بشأف الحاؿ
 ىكية عف بالتعبير تتمثؿ التي لمتكقيع التقميدية كظائؼلم كمكرسة مؤكدة النصكص جاءت

 . بو كالرضا المحرر نص عمى كالمصادقة غيره مف كتميزه المكقع
 بتحديد تقـ لـ العربية الدكؿ في الصادرة المعامالت قكانيف في الكاردة النصكص جميع اف
نما الحصر سبيؿ عمى االلكتركني التكقيع أنكاع  . المثاؿ سبيؿ عمى كا 

 السمطة نطاؽ مف إخراجو شأنو مف اإلثبات في كأثره االلكتركني التكقيع بجدية االعتراؼ إف
 . المشرع أكردىا التي النصكص بصراحة كذلؾ لمقاضي التقديرية
 اكلى مف يعد الذم التكنسي االلكتركنية كالتجارة المبادالت قانكف مكقؼ إلى بالنسبة أما
 التكقيع بقانكنية اعترؼ كاف فأنو المعاصرة, التكنمكجيا رزاتمف بو جارت التي العربية القكانيف

نما" مباشرا" ايفتعر  وفيبتعر  يقـ لـ انو إال االلكتركني  إحداث منظكمة فيتعر  خالؿ مف عميو نص كا 
 اك الشخصية التشفير عناصر مف كحيدة مجمكعة))  انيا عمى عرفيا التي اإلمضاء اك التكقيع

 في التدقيؽ منظكمة عرؼ كما((.الكتركني امضاء إلحداث خصيصا ةالمييأ المعدات مف مجمكعة
 تمكف التي المعدات مف مجمكعة اك العمكمية التشفير عناصر مف مجمكعة))  انيا عمى اإلمضاء

 .2((االلكتركني اإلمضاء في التدقيؽ مف
 حيث اإللكتركني التكقيع ائرمز الج المشرع يعرؼ لـ البداية في:  تعريف المشرع الجزائري

 - 05: رقـ ائرمز الج المدني القانكف في اإلثبات في القانكنية بالحجية لو اؼر باالعت فقط اكتفى
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 كفؽ االلكتركني بالتكقيع يعتد: "أنو عمى 2 ؽ 327 مادتو في 2005 يكنيك 20 في المؤرخ 10
 ".أعاله 1مكرر 323 المادة في المذككرة الشركط
 :بقكليا الشركط ىاتو عمى 1 مكرر 323 المادة نصت حيث

 كأف أصدرىا الذم الشخص ىكية مف التأكد إمكانية بشرط الكرؽ, عمى بالكتابة اإلثبات يعتبر"
 .2"سالمتيا تضمف ظركؼ في كمحفكظة معدة تككف

 اإللكتركنييف كالتصديؽ بالتكقيع الخاص 04/  15 القانكف خالؿ مف األمر تدارؾ أنو غير
 :بقكلو 1/  2 لمادةا خالؿ مف اإللكتركني التكقيع كعرؼ
 الكتركنية ببيانات منطقيا مرتبطة أك مرفقة الكتركني, شكؿ في بيانات: االلكتركني التكقيع"

 ىك االلكتركني التكقيع أف القكؿ يمكف التعريؼ ىذا إلى كبالنظر ,"تكثيؽ ككسيمة تستعمؿ أخرل,
  3:عمى االلكتركني التكقيع احتكاء اميةز إل في الفقو بعض كافؽ بذلؾ كىك تكثيؽ, كسيمة
 بالمكقع خاصة تككف أرقاـ شكؿ تتخذ كما اتر كاشا حركؼ رمكز في تتمثؿ منفردة سمات - 1
 .فقط

 .المستخدـ ىكية مف التحقؽ بكسائؿ ذلؾ كيتـ بدقة المكقع شخصية معرفة - 2
 .السند بمضمكف المكقع رضا عف يعبر - 3
 .الكتركنية بمعمكمات متصمة تكثيؽ كسيمة ىك - 4
 تعيف االلكتركني, المحرر ببيانات مقترنة االلكتركني التكقيع في تستعمؿ البيانات ىذه أف دنج

 .المحرر في كرد لما كرضاه قبكلو كتفيد بذاتو الشخص
 :بقكليا 04/  15 القانكف مف 6 المادة أيضا بو تفيد ما كىذا
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 الشكؿ في الكتابة فمضمك  قبكلو كاثبات المكقع ىكية لتكثيؽ االلكتركني التكقيع يستعمؿ"
 "االلكتركني
 ىكية يحدد حيث التكقيع كظائؼ يحقؽ أف يجب االلكتركني التكقيع أف عمى التعريؼ ىذا ركز
 كىذا التكقيع في استخداميا تـ التي الطريقة يحدد لـ كما بالمكافقة, ادةر اإل عف كالتعبير المكقع
  1.مالئمة طريقة ألم المجاؿ يفتح حسف اتجاه

 الفقهي فيالتعر " : ثانيا
 مانع جامع مفيـك ضمف كتحديده االلكتركني التكقيع فيتعر  مف القانكني الفقو مكقؼ يكف لـ
 منيا ينظر التي الزاكية كبحسب لو فيتعر  مف بأكثر الفقو جاء ,اذ التشريعي المكقؼ عف مختمؼ

 المادم الغير البديؿ باعتباره االلكتركني لمتكقيع كصفي فيبتعر . 2الفقو في رأم اكتفى فقد , إليو
 في تؤدم – محددة إجراءات اتباع عف الناتج التكقيع))  بأنو اياه معرفا المادم التقميدم لمتكقيع
 لمتكقيع الحديث البديؿ ىك اإلجراءات ىذه مجمكع كيككف , مقدما معركفة نتيجة الى – النياية

 ((.التقميدم بمفيكمو
 التقني كتككينو ماىيتو إلى النظر خالؿ مف نيااللكترك  التكقيع 3اآلخر بعضيـ عرؼ بينما

 مصدره ىكية تحديد حيث مف االلكتركني التكقيع بو يقـك الذم يفيالكظ الدكر الى اشارة اية دكف
 إحدل عف يصدر صغير رقمي ممؼ))  بانو عرؼ اذ , عميو كقع ما عمى كرضاه مكافقتو كبياف

 – العقارم الشير نظاـ – مثؿ تماما حككمةال مف بيا كمعترؼ , كالمستقمة المتخصصة الييئات
 كتاريخ التسمسؿ رقـ مثؿ األخرل الميمة المعمكمات  كبعض االسـ تخزيف يتـ الممؼ ىذا كفي

 (( .كمصدرىا الشيادة انتياء
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 حسابية بعمميات البعض بعضيا مع تختمط التي األرقاـ مف مجمكعة))  بأنو آخر فيتعر  كفي
 كحدة))  بأنو عرؼ كما , 1((معيف بشخص خاص – سرم ككد -األخير في لنا يظير معقدة
 .2((الكثيقة محتكل في المكجكدة البيانات مع رياضية عالقة تحمؿ التي البيانات مف قصيرة
 الدكر كترسـ جية مف التكقيع ماىية تبيف فيالتعار  مف  ثالثة طائفة فيو جاءت الذم الكقت في
" تكقيعا يككف لكي التكقيع في تكافرىا الكاجب كطالشر  بتمؾ محددة أخرل جية مف بو المنكط

 ىذا كاف سكاء المحرر عمى تكقيعو كضع المراد الشخص بو يقكـ إجراء))  بانو عرؼ اذ" الكتركنيا
 اك بالرقـ  يحتفظ اف األمر في الميـ , خاصة شفرة اك الكتركنية إشارة اك رقـ شكؿ عمى االجراء
 يد في التكقيع ىذا صدكر اف في الثقة كتعطي , الغير مف واستعمال يمنع كامف سرم بشكؿ الشفرة
 بانو االلكتركني التكقيع تسمية يمكف ليذا الشفرة اك الرقـ حامؿ أم صاحبو مف صدر بالفعؿ انو

 التقنية اإلجراءات مف مجمكعة))  بأنو التكقيع فيتعر  المفيكـ ىذا تحت كيندرج. ((اجرائي تكقيع
 الذم التصرؼ بمضمكف كقبكلو اإلجراءات ىذه عنو تصدر مف شخصية بتحديد تسمح التي

 لمتكقيع مانعا جامعا مفيـك يحدد ما التالي يؼالتعر  في نجد كلعمنا. ((بمناسبتو التكقيع يصدر
 الجية مف بيا مرخص حركؼ أك رمكز أك إشارات كؿ))  بأنو وفيتعر  تـ حيث االلكتركني
 شخص بتمييز تسمح القانكني بالتصرؼ" كثيقا" ارتباطا كمرتبطة التكقيع باعتماد المختصة
 إف نالحظ إذ. 3((القانكني التصرؼ بيذا رضائو مف غمكض دكف كتنـ ىكيتو, كتحديد صاحبيا

 تحديد في اىتمامو جؿ ركز نفسو كبالكقت االلكتركني لمتكقيع التقنية البنية يغفؿ لـ يؼالتعر  ىذا
 حيث مف عاـ بكجو لمتكقيع القانكنية لممتطمبات االلكتركني التكقيع استجابة ضركرة عمى المفيـك
 بشكؿ المثبت القانكني العمؿ بمحتكل رضائو عف كالتعبير المكقع بيكية يؼالتعر  عمى قدرتو

 .الكتركني

                                                           
 -بدكف سنة  –جامعة القاىرة  –رسالة دكتكراة  –ئؿ التكنمكجية الحديثة في اثبات العقكد التجارية عايض راشد المرم : مدل حجية الكسا - 1

 . 91ص 
2  -  Bengamain Wright ,Distributing the risk of electronic signatures  ,practicing law institute- PLI order no . 
G4 – 3988 – SEP. 1999 . p. 67 

مف بحكث مؤتمر االعماؿ المصرفية االلكتركنية بيف الشريعة  -ة : التكقيع االلكتركني ) ماىيتو كحجيتو في االثبات ( جكل ابك ىيب - 3
 .443ص  –. 2000 –مايك  –جامعة االمارات العربية المتحدة   –كالقانكف 
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 االلكتروني التوقيع أشكال:  الثاني المطمب
 تتخذ اف الممكف مف لذا , بالحاسكب مبرمجة شخصية ىكية عف عبارة االلكتركني التكقيع أف
 باليد مخطكط تكقيع عمى يستند الذم (bitmap signature) النقطي التكقيع مثؿ مبسطة أشكاؿ
 ذلؾ في كيعتمد( biometric signature) البيكمترم التكقيع مثؿ متطكر اك معيف, محرر عمى
 كضغطات نظامية حركات عمييا يسجؿ خاصة كتابة لكحة الى يحتاج الذم الرياضيات عمـ عمى
 ( Digital signature)الرقمي التكقيع ىك استعماال كاألكسع تطكرا األكثر الصكرة اف عمى معينة
 االجراء اك بو يظير الذم الشكؿ عمى االلكتركني التكقيع صكر بيف ما التبايف يقتصر كال
 مف تقدمو ما كمستكل الثقة درجة حيث مف أيضا بينيا فيما تختمؼ بؿ , بو ليتـ اتخاذه الكاجب

 : اآلتي التفصيؿ كعمى تتيحيا التي التقنيات  الى استنادا  ضمانات
 Signature( المرقمن اليدوي التوقيع) الكتروني توقيع إلى الخطي التوقيع تحويل -":اوال

Manuscrite Numerisee 
 إلى اليد بخط المكتكب اليدكم التكقيع بتحكيؿ االلكتركني التكقيع صكر مف الصكرة ىذه كتتـ
 بكاسطة  كرقي محرر عمى كضعو بعد لو صكرة اخذ خالؿ مف تقنيا, تمثمو ماتيةمعمك  بيانات
 كسائط عمى يحفظ بيانية  رسـك كمجمكعة(   Scanner  السكانر)  الضكئي الماسح جياز

 CD)   ممغنطة شرائط عمى أك(   Hard disk)  االلكتركني الحاسب ذاكرة في , الكتركنية
drive  )ممغنطة اسطكانة أك  (floppy disk   )إضافة يراد محرر عمى  الستخدامو تمييدا 
 .1االتصاؿ شبكات عبر تناقمو أك  , عناصره الستكماؿ عميو التكقيع
 كاف سكاء , كفحكاه االلكتركني التكقيع أنماط مف النمط ىذا جكىر التقميدم التكقيع يمثؿ إذف

 نقال , معالجتو تمت , يدال بخط مخطكطة تككف أف الميـ شخصية عالمة أك اسما أك رمزا
 يمكف بأنو تتجسد , الطريقة ىذه ايجابية كلعؿ المعمكمات تقنيات بكاسطة كاستعماال كاسترجاعا
 ما إذا , المقارنة إجراء خالؿ مف المرسؿ تكقيع مف يستكثؽ أف االلكتركني, المحرر اليو لممرسؿ

 المادم الربط ذلؾ تحقؽ الطريقة ىذه إف كما , لممرسؿ الخطي التكقيع صكرة مف نسخة لديو كجد
                                                           

1  -  E.DAVIO,internet face au droit ,cahiers do C.R.I.D. ,n12; Ed .story cientica     ,p.80 
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 رأينا سنغير ما سرعاف إننا إال , المحرر ذات عمى لصقو خالؿ مف كالمحرر التكقيع بيف المنشكد
 ىذا إف ,حيث الطريقة بيذه الكامف الخطر مدل كاكتشفنا ذكره تقدـ فيما  أكثر النظر أمعنا ما إذا

 في الالزمة تكفرالثقة التي األماف درجات مف درجة بام يتمتع ال االلكتركني التكقيع أنكاع مف النكع
 ما كيجرم يده متناكؿ في كانت ما إذا التكقيع نسخة يستخدـ أف يستطيع إليو فالمرسؿ التكقيع,

 آثار أم ترؾ دكف التكقيع لصؽ يعيد ثـ كمف االلكتركني المحرر مضمكف عمى تغيرات مف يريد
 بصكرة كيمحقو عميو االتفاؽ تـ لما مخالؼ بمضمكف الكتركني محرر تحرير الى يعمد أك , مادية
 1.اآلخر لمطرؼ الخطي التكقيع

 بو القضاء يعتد كلـ التعامؿ نطاؽ مف االلكتركني التكقيع أنماط مف النمط ىذا استبعد بالنتيجة
 بإقرانو المكثكقية بعض إكسابو الممكف مف كاف كاف , لإلثبات المعد الكتابي الدليؿ استكماؿ في
 .2التشفير نياتبتق

 السري الرقم مع الممغنطة البطاقات باستخدام التوقيع -" :ثانيا
 مع المصارؼ ميداف في لالخير األكلى الكالدة االلكتركني التكقيع صكر مف الصكرة ىذه تمثؿ
 كىي إصدارىا يتكلى مف المالية كالمؤسسات المصارؼ مف فأف لذلؾ بالبطاقات, الكفاء ظيكر
 لمنقكد النقدم السحب عمميات في االلكتركني التكقيع إجراءات كتتمخص فةمختم  أنكاع عمى

 , متالحقة متتالية خطكات بثالث , اآللي الصراؼ  مف البطاقة مانح المصرؼ لدل المكدعة
 ليذا صممت الكتركنية دائرة ضمف الممغنطة البطاقة بإدخاؿ العميؿ بقياـ تتمثؿ األكلى الخطكة
 سرم رقـ إدخاؿ عف تتمخض التي التالية الخطكة باتخاذ ليأذف اآللي الصراؼ جياز في الغرض
 فأف , الجياز عمى مثبتة رقمية لكحة خالؿ مف(   personal identification) بالعميؿ خاص
 معيف بمقدار سحب إرادة عف التعبير كىي خطكة آخر عمى اإلقداـ جاز" صحيحا السرم الرقـ كاف
 العميؿ عميو يحصؿ نقدم بمبمغ الخطكات تمؾ تثمر.  بذلؾ صةخا مفاتيح عمى الضغط خالؿ مف
 تتكرر ,كىكذا فيو كضعت الذم المكاف مف البطاقة سحب يمحقو اآللي الصراؼ جياز خالؿ مف

                                                           
 .260ص – 2000 –دار النيضة العربية  –د. عبد الباسط حسف جميعي : اثبات التصرفات التي يتـ ابراميا عف طريؽ االنترنت  - 1

2  -  Chr. Devys  ,du sceau  numerique .. ala signature numerique in vers – une administration . sans 
papier ( sous la direction de christ : DHENIM paris . la  documentation . francaise  ,1996 . p.96  .  
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 حالة في أما اآللي الصراؼ مف مبمغ بسحب العميؿ فييا يرغب مرة كؿ في الخطكات تمؾ
 تتمحكر العممية فأف كخدمات, سمع مف مشتريات لثمف النقدم السداد عف كبديؿ البطاقة استعماؿ
 , بالمصرؼ الخاصة المعمكمات بنظـ بدكره يتصؿ خاص جياز عمى البطاقة تمرير عمى حينيا
 الرقـ بإدخاؿ قاـ فإذا , العميؿ عميو يحصؿ ما ثمف بسداد يسمح كاؼ رصيد كجكد مف التأكد بغية

 حساب مف التحكيؿ طريؽ عف نفسيا محظةال في المستحقات سداد تـ , بالجياز الخاص السرم
 ال كاليسر بالسيكلة العممية الناحية مف الطريقة ىذه تتسـ. 1التاجر حساب الى البطاقة صاحب
 الركتينية الشكمية قيكد مف التحرر معنى عمى تنطكم إذ , المصرفية األعماؿ مجاؿ في سيما

 كتختصر , لمعميؿ  الخطي كقيعلمت المضاىاة إجراء عمى تعتمد التي الشيء بعض كالمعقدة
 بند تحت المصرفية األعماؿ نطاؽ في استعممت لما ذلؾ كلكال كبيريف" كجيدا" كقتا الثالث خطكاتو
 المالية المعامالت  تسييؿ سبيؿ عمى تأتي إذ ,(  العميؿ محفظة خدمة)  المصرفية الخدمات
 .2كاالعتماد االئتماف فكرتي عمى تؤسس لككنيا , لمعميؿ
 سمؼ عمى الحصكؿ – مشتريات تسديد – آلي سحب)  قانكني عمؿ إلجراء يستمـز ما ؿك إذ
 دكف" انفا كرةكالمذ الثالثة اإلجراءات اتخاذ ثـ كمف اآللي الصراؼ جياز نحك التكجو ىك(  نقدية

 القانكنية, الناحية كمف.  االنترنت بشبكة مربكط بالعميؿ خاص الكتركني حاسكب بجياز االستعانة
 بالتكقيع مساكاتو شأف في الفقو اختمؼ , باليد المخطكط التكقيع عف الجكىرم الختالفو اكنظر 

 . األخير جانب إلى بو االعتراؼ أك التقميدم
 ضمف يكمف انو اساس عمى , الفقو مف جانب قبؿ مف الطريقة بيذه التكقيع فكرة نبذت فقد
 ما متى لمغير السماح يعني مما صاحبو شخص عف المادم انفصالو يعني مما سرم كرقـ بطاقة
 فيو يعجز الذم الكقت في السرم, الرقـ حكزتو إلى كصؿ طالما باستعماليا البطاقة عمى حصؿ
 الذم الشخص تحديد  في فائدتو كتنحصر بالعممية القائـ شخص تحديد عف االلكتركني التكقيع
 عف ال المادم انفصالو اقةببط المقترف السرم بالرقـ التكقيع إف آخر جانب مف نتائجيا يتحمؿ

                                                           
 186ص -بيركت  –منشكرات صادر الحقكقية  –كسيـ الحجار : االثبات االلكتركني  - 1
 . 77 – 76ص - 2002  -الطبعة االكلى  –نكرجاف محمد عمي : التكقيع االلكتركني في ظؿ قانكف المعامالت االلكتركنية االردني  - 2
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 محرر بأم التكقيع ىذا إلحاؽ يتـ ال حيث االلكتركني, المحرر عف بؿ فحسب المكقع شخص
نما كتابي  .تعاقدية كثيقة أية عف منفصال المصرؼ كثائؽ في تسجيمو يتـ كا 

 دليال الشخص اصطناع جكاز عدـ في اإلثبات نظرية مبادئ أىـ مع التعارض يعني مما
 إذا التكقيع بقانكنية لمقكؿ الكأس, مف المممكء الجانب إلى الفقو مف آخر قسـ نظر حيف في. لنفسو

 كنظرا العميؿ, صاحبو إال يعممو ال خاص سرم برقـ كالمقترنة الممغنطة البطاقة صكرة اتخذ ما
 سابوانت كتأكيد كالطمأنينة كاألماف الثقة ببعث تتمثؿ ايجابية ميزات مف الطريقة ىذه بو تتحمى لما
 إال يتـ ال القانكني العمؿ إف طالما البطاقة سرقة فييا يتـ التي األحكاؿ في حتى مصدره, الى

 مركرا الدفع أك بالسحب األمر إصدار إلى البطاقة إدخاؿ مف كالمترابطة المتالحقة خطكاتو باتخاذ
 بإمكاف يظؿ , لسرما الرقـ عمى االطالع يتـ حينما كأندرىا  االحتماالت أسكأ كفي , السرم بالرقـ
 البنؾ ابالغ خالؿ مف البطاقة بكاسطة كافة إجراءات مف يتـ أف يمكف ما كتجميد تعطيؿ العميؿ
 قانكنية عمميات مف العميؿ بو يقكـ ما اف في تكجييـ لتبرير الرأم ىذا أصحاب فيكيض. بذلؾ

 شكؿ عمى منيا خةنس تسمـ كرقية, ممغنطة كسائط عدة عمى تثبت الممغنطة بطاقتو إلى استنادا
 كالساعة سحب الذم المبمغ مقدار فييا يدكف السحب بعممية قاـ الذم الشخص إلى كرقي شريط
 لدل بيا يحتفظ النسخ كباقي , المتبقي الرصيد إلى إضافة كتاريخيا العممية فييا تمت التي

 . 1المصرؼ
 تترتب التي نتائجال حيث مف يختمؼ ال الغير قبؿ مف البطاقة استخداـ اف كذاؾ ىذا كفكؽ

 تكقيع كجكد أك البطاقة فاستخداـ التقميدم, التكقيع تزكير عف المشركع غير االستخداـ ىذا عمى
 الحالة في صاحبيا قبؿ مف تـ قد البطاقة استخداـ إف عمى قرينة ينيض كتابي محرر عمى

 أك تقميديا المكقع عيستطي الحالتيف كال كفي الثانية, الحالة في صاحبو مف التكقيع كصدكر األكلى,
 الخطي تكقيعو تقميد إثبات اك ضياعيا أك البطاقة سرقة بإثبات القرينة ىذه عكس يثبت الكتركنيا
 مف تمت , األكؿ الرأم أصحاب بيا تمسؾ التي الحجج اف نجد كالحقيقة.  الغير قبؿ مف كتزكيره
 اإللكتركني التكقيع بيف ارنةمق عممية اجراء عمى اعتمادا أم التقميدم التكقيع الى النظر خالؿ

 يعد انو أم , شخصيا اسما اك رمزا يمثؿ الذم التكقيع ذلؾ الخصكص كجو عمى الخطي كالتكقيع
                                                           

1  -  Santiago Cavanillias Mugica  ,Vincent Gautrais  ,Didier Gobert . Rosa Julia Barcelo  ,2000 p 57 
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 التكقيع في بكجكده احتجكا الذم النقص يعتريو ال اف الطبيعي مف لذا صاحبو لشخصية امتدادا
 مجافاتيا لمجرد بؿ الطريقة ذهى يعترم نقص عمى يقـك ال الرأم إف نجد اخر كبقكؿ , االلكتركني
 بمثؿ االحتجاج بشرعية تمسؾ الذم الثاني الرأم بخصكص ك. لمتكقيع التقميدية الصكرة خصائص

 منزلة ينزلو لـ انو , يبدك ما عمى , قانكنية تصرفات مف خاللو مف يتـ ما إلثبات التكقيع ىذا
 قياـ عمى بسيطة قرينة بمثابة برهاعت بؿ الحجية, كامؿ كتابي محرر لتأسيس يصمح الذم التكقيع

 الحاسكب جياز إف طالما , العكس إلثبات قابمة السرم الرقـ صاحب قبؿ مف التصرؼ
 مزدكج بأجراء القياـ دكف يحدث إف يمكف ال التثبت ىذا كاف الكتركنيا المعاممة ىذه ثبت االلكتركني

دخاؿ اآللي بالصراؼ ليا المخصص المكاف في البطاقة بتمرير  .1السرم الرقـ كا 
 داخؿ كالمعطيات البيانات تسجيؿ نظاـ في العطؿ كجكد بإثبات القرينة ىذه دحض كيجكز
 في أثره فأف كلذلؾ السرم الرقـ اختالس اك , البطاقة سرقة كاثبات , البنؾ اك المصرفية المؤسسة
 ما ينظـ اتفاؽك  مسبقة تعاقدية عالقة الطرفيف بيف فييا يكجد التي الحاالت عمى يقتصر اإلثبات

 شركط أىـ مف ,اذ القانكف ألحكاـ كمطابقتو لكجاىتو الرأم ىذا إلى كنميؿ. نزاع مف بينيما يثار
 تسجيؿ يتـ كىنا لإلثبات المييأ بالمحرر التكقيع إلحاؽ ىك المطمقة القكة ذم الكتابي الدليؿ إنشاء
 شبكة عمى اك تجارية محاؿ مف لمشتريات كثمف االلكتركني الدفع أك السحب عممية عمى التكقيع

 العميؿ بيف اتفاؽ ىناؾ كاف ما متى النطاؽ ىذا ضمف القانكني تأثيره ينحصر بالتالي.  االنترنت
 .2البطاقة أصدرت التي كالمؤسسة البطاقة صاحب

 Signature( )الذاتية الخواص باستخدام التوقيع)البيومتري التوقيع ":ثالثا
Biometric :) 

 يعتمد الكتركني تكقيع لتأسيس القياسي االحياء عمـ اعتمد بصاحبو, لتكقيعا صمة تأكيد بيدؼ
 االحيائي التكقيع يرتكز اذ , غيره مف تمييزه بغية لمشخص البيكلكجية لمميزات رقمية قياسات عمى

                                                           
 - 263ص -مصدر سابؽ  -د. حسف عبد الباسط جميعي - 1

2  -   J.-P.BUYLE  ,la carte de bangue a ‘piste magnetique  ,R.D.C.  ,      ,p 663 
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 االلكتركني التكقيع اجراء لغرض ليا مادية قياسات عمى كيعتمد فريدة بيكلكجية خصكصيات عمى
 .1البشرية العيف كمسح لشخصيةا البصمة مثؿ

 , الجيني كالحامض كمالمحو الكجو كتقسيمات البشرية اليد كخكاص , الصكت كنبرة كمستكل
 كيتـ(. 40)القمـ عمى الضغط كمدل اليد اىتزازات حيث مف اليدكم لمتكقيع الديناميكي كالتحميؿ
 لمشخص العائدة السمككية كا الطبيعية اك الفيزيائية الخكاص احد خالؿ مف الشخصية مف التحقؽ
 طريؽ عف االلكتركني الحاسكب ضمف ادخاليا ثـ كمف خاص جياز بكاسطة ليا صكرة بأخذ
 .المعمكمات برامج بأحد تشفيرىا ثـ كمف , المعمكمات ادخاؿ ادكات

 لمشخص المميزة الخكاص اشد عمى االلكتركني التكقيع صكر مف الصكرة ىذه النطكاء كنظرا
 عمى تتفكؽ ككنيا الى ,اضافة كبيريف كأماف ثقة محؿ كانت ممكف, مدل ابعد ىال بو كالمصيقة

 كالسرقة النسياف عف بمنأل يجعميا مما اإلنساف ذاكرة عف استغناءىا حيث مف التقنيات مف غيرىا
 في الشخصية فيتعر  مجاؿ في التقنية ىذه استثمرت االعتبارات كليذه.  السرم الرقـ حالة في كما
  2.كخطكرة حساسية يقاتالتطب اكثر

 كتصديؽ إلقرار القانكنية الناحية مف البيكمترم التكقيع صالحية تقرير ذلؾ نتيجة مف ككاف
 كلـ القانكني الفقو مف.  البعض نظر كجية مف الكتركني كسيط عبر تتـ التي القانكنية التصرفات

 نسخو اك تزكيره إمكانية باتلإلث المعد الكتابي الدليؿ عناصر الستكماؿ كتكقيع صالحيتو مف ينؿ
 بالمكف الالصقة العدسات مف معينة أنكاع استعماؿ خالؿ مف االلكتركني الحاسب قراصة قبؿ مف

عادة الصكت بصمة تسجيؿ يمكف كما الحاسكب, عمى المختزنة نفسيا كالخصائص كالشكؿ  كا 
 صالحيتو ثبتت طالما الخطي التكقيع تقميد نسبة الى تصؿ فمف عمت ميما تقميده نسبة الف بثيا,

مكانيتو  كقع ما بمضمكف االلتزاـ الى نيائيا ارادتو كانصراؼ غيره مف كتمييزه صاحبو تعييف في كا 
 .  عميو

 التكقيع في كالسرية األماف عنصر تكفر أنكر آخر" قسما نجد , المكقؼ ىذا مف النقيض كعمى
 مصيدة في يقع اف كبسيكلة يمكف الذم , العممي الخياؿ ضركب مف ضربا كعدكه البيكمترم

                                                           
 . 57ص -سابؽ  المرجع -لحميدد. ثركت عبد ا - 1
 . 12ص  - 2004 –االسكندرية  -دار الفكر العربي -التكقيع االلكتركني كحجيتو في االثبات -منير الجنيبيي كممدكح محمد الجنيبيي - 2
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 كتصديؽ إلقرار كأسمكب صالحيتو يعدـ مما , رةيفالش فؾ طريؽ عف المعمكمات قراصنة
 بداية في زاؿ ما االلكتركنية التكاقيع مف النمط ىذا فأف كذاؾ ىذا كبيف. القانكنية المعامالت

 .1األفراد بيف لماليا التعامؿ نطاؽ مف استبعاده حتـ مما الباىظة ويفتكال عمى عالكة مشكاره

 (  Digital Signature)  الرقمي التوقيع -" :رابعا
 مف االلكتركني التعامؿ نطاؽ في كشيرة أىمية كاألكثر انتشارا األكسع الصكرة التقنية ىذه كتعد

 في يكمف بالتأكيد ذلؾ في كالسبب .االلكتركني التكقيع أشكاؿ ببقية مقارنة كالدكؿ الشركات قبؿ
 تضمنت قد.  المعقكلة تكمفتو إلى إضافة بو يتميز الذم كالمكثكقية يكفره الذم فاألما طابع

 لممكاصفات الدكلية المنظمة عف الصادرة(  7498 -2) رقـ(  ISO) القياسية المكاصفات
 بمنظكمة تتصؿ معمكمة اك بياف))  انو عمى الرقمي لمتكقيع" ايفتعر  ,1988 عاـ في كالمقاييس

 إثبات إليو لممرسؿ يسمح كالذم – ككد – شفرة صكرة في منظكمة اغةصي أك أخرل, بيانات
 عف كبعيدا. 2((تعديؿ أك فيتحر  أم ضد كتأمينيا مضمكنيا سالمة مف كاالستيثاؽ مصدرىا
 خاص مفتاح محاكر ثالث عمى يرتكز الرقمي التكقيع إف مبسط كبمفيـك الفني, يؼالتعر  تعقيدات

 رقمية معمكمات عف عبارة(  الخاص المفتاح)  األكؿ فالمحكر. التشفير الى اضافة عاـ مفتاح ك
 المحرر مّصدر يككف ما غالبا الذم المرسؿ كيخص ضخمة, أرقاـ عمى يستند متسمسمة

 الكتركنيا تكقيعا المحرر بتكقيع تتمثؿ قانكنية األكلى نتيجتيف كضعو عمى يترتب االلكتركني,
 المكتكب المحرر كتحكيؿ المعمكماتية الرسالة بتشفير جسديت تقني عممي بأثر تتمثؿ الثانية كالنتيجة

 :نكعيف عمى لمرسالة الرقمي كالتشفير مقركءة غير رياضية معادلة إلى المقركءة الكتابة نمط مف
 كيستعمؿ الرسالة بو تشفر كاحد مفتاح عمى يعتمد الذم التشفير كىك: المتماثل التشفير-1
 المفتاح لنقؿ كسيمة إيجاد في تتمثؿ صعكبة التشفير مف النمط ىذا كيكاجو التشفير لحؿ ذاتو

 .إليو المرسؿ إلى المرسؿ مف آمنة بطريقة

                                                           
 .   88ص -مصدر سابؽ  -كسيـ الحجار - 1
 . 61ص  -مصدر سابؽ-د. ثركت عبد الحميد - 2
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 مضمكف لتشفير احدىما مفتاحيف عمى يعتمد الذم التشفير ىك: المتماثل غير التشفير-2
 .1تشفيرىا لفؾ كاآلخر الرسالة

 إرسالو أك االلكتركني الحاسب جياز في كحفظو تكقيعو كضع خالؿ مف المحرر يشفر حينيا
 عف عبارة أيضا كىك(  العاـ المفتاح)  الرقمي لمتكقيع الثاني المحكر يممؾ الذم االخر الطرؼ إلى

 المفتاح مع جنب إلى جنبا كتعمؿ منطقيا ترتبط ضخمة أرقاـ عمى يستند متسمسمة رقمية معمكمات
 كاضحة التشفير, فؾ بعد سالة,الر  أضحت فإذا المحرر, رةفيش بفؾ المتمثؿ بدكره كيقـك الخاص,
 عبر الرسالة قراءة العاـ المفتاح صاحب اليو لممرسؿ كيتاح ," صحيحا المرسؿ تكقيع كاف كمقركءة
 كجد فإذا , الخاص المفتاح يممؾ ال النو عمييا تعديؿ أم ادخاؿ مف يتمكف اف دكف فقط االنترنت
 ثـ ,كمف بو الخاص المفتاح طريؽ عف يياعم تكقيعو كضع بيا االلتزاـ كأراد لو" مالئما مضمكنيا

 .بو الخاص المفتاح بكاسطة الرقمي تكقيعو حاممة الرسالة إرساؿ يعيد
 عمييما المصادقة يتـ عاـ كمفتاح خاص مفتاح المفاتيح مف" زكجا تكقيع صاحب لكؿ إف أم

 مكماتيةمع برامج إلى استنادا استعماليما يتـ ك مصادقة, شيادة إصدار عبر معينة سمطة مف
 : اآلتييف األمريف في العاـ المفتاح عف الخاص المفتاح كيختمؼ خاصة,

 العاـ المفتاح استعماؿ يتاح حيف في فقط التكقيع صاحب قبؿ مف الخاص المفتاح يستعمؿ
 . التكقيع مكثكقية مف التأكد في يرغب مف لكؿ

 كمحمي شفرم كبشكؿ التكقيع لصاحب الشخصي الحاسب عمى الخاص المفتاح حفظ يتـ
 مف السر كممة يدخؿ , معيف محرر عمى تكقيعو كضع التكقيع صاحب يريد كعندما سر, بكممات

 مع المتعامميف األشخاص عمي العاـ المفتاح يكزع حيف في 2الخاص المفتاح تشفير فؾ اجؿ
 الكصكؿ بامكانيـ يككف اف الميـ مستقؿ معمكماتي ممؼ في أك السند مع إلييـ يرسؿ أك المكقع
 . إليو

                                                           
بحث مقدـ لمؤتمر القانكف  -ضمانات االمف كالتأميف في شبكة االنترنت  - اسماعيؿ عبد اهلل د. عادؿ محمكد شرؼ كعبد اهلل - 1

 . 2ك 1ص - 2000كالككمبيكتر بجامعة االمارات العربية المتحدة عاـ 
 .268ص -مصدر سابؽ-حسف عبد الباسط جميعي د. - 2
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 يستحيؿ المفتاحيف بيف كالمادم المنطقي الترابط مف كبالرغـ انو إلى ىنا اإلشارة مف كالبد
 بضاعتو طرح اراد" تاجرا اف لك مثال. العاـ المفتاح استعماؿ خالؿ مف الخاص المفتاح استنباط

 فأنو خدمات, أك منتجات مف سيعرضو ما عمى الكافة إطالع في كرغب االنترنت شبكة عمى
 ما لتعديؿ إمكانية أية دكف العركض بقراءة يسمح الذم العاـ المفتاح طريؽ عف ذلؾ مف يتمكف
 كما طمبيـ عمى بناء متخصصة جية خالؿ مف لمجميكر المفتاح ىذا تزكيد يتـ بنكد, مف فييا كرد

 اك الرفض سكل يممؾ ال المشترم إف أم بمكجبيا, تكقيعيـ صحة تفيد شيادات إصدار تتكلى
 .1تكقيعو بو مرفقا العقد ارساؿ كيعيد الخاص مفتاحو بكاسطة تكقيعو كضع خالؿ مف افقةالمك 

 تكقيع آلية المتماثؿ غير التشفير عمى بالذات المرتكز الرقمي التكقيع يعتبر األساس ىذا كعمى
 دقيقا تحديدا المكقع ىكية تحديد شأنو مف حيث الصدارة, مرتبة  يحتؿ يجعمو عالية مكثكقية ذات
 يحقؽ بذلؾ كىك بالتكقيع العبث أك المحرر مضمكف عمى تعديؿ ادخاؿ امكانية عدـ يضمف كما

 .2القانكني الفقو أكثر رام عمى" كامال" كتابيا" دليال يككف لكي المحرر في كافة الالزمة الشركط
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 189ص -سابؽ المرجع-كسيـ الحجار - 1
 . 89ص -سابؽ المرجع-د. عبد الفتاح بيكمي حجازم - 2
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 االلكتروني التوقيع الواجب توفرها شروط : الثاني المبحث
 القانكنية القكة المستنداتك  حرراتلما إكساب ىيااللكتركني  لتكقيعا مف الغاية كانت إذا
 يتـ بتكافرىا يتال الشركط مف مجمكعة تكافر ىي لذلؾ الكسيمة فإف العادم التكقيع في المقررة
 .القانكنية االلكتركني الحجية التكقيع إكساب
 لتخمص مكانيةإل نظرنا ركنياإللكت الدليؿ أىمية مف التقميؿ مكفي ال ذلؾ مف الرغـ عمى أنو إال

 يعطى: أنو عمى اإللكتركنية لمتجارة النمكذجي اليكنستلاير قانكف نص كقد مستقبال العيكب تمؾ مف
 حجية تقدير يفك  اإلثبات يف حجية مف تستحقو ما بيانات رسالة شكؿ عمى تككف اليت لممعمكمات

 أك خزيفت أك إنشاء يف استخدمت يتال الطريقة جدارةل االعتبار ييكل فاإلثبات البيانات رسالة
 سالمة عمى حافظةلما يف استخدمت يتال الطريقة جدارةلك  عمييا كبالتصكيت البيانات رسالة غالإب

 يتصؿ آخر  عامؿ مألك  منشئيا, ىكية بيا حددت يتال كلمطريقة عمييا, بالتصديؽ المعمكمات
 باآلمر

 .اللكترونيا لمتوقيع الفنيةالموضوعية  الشروط: األول المطمب
 القانكنية الحجة لو يككف حتى ذاتو التكقيع في القانكف يتطمبيا التي تمؾ الشركط بيذه يقصد
 :ىي الشركط كىذه الكاممػة
 .التوثيق- 1

 األطراؼ بيف عمييا المتفؽ أك تجاريان  المقبكلة أك المعتمدة اإلجراءات مف مجمكعة بو كيقصد
 التحقؽ تاريخ مف تعديؿ أم إلى يتعرض لـ( إلكتركني تكقيع) إلكتركنيان  قيدان  أف مف التحقؽ بيدؼ
 لمتكقيػع يككف كال(. األردني اإللكتركنية المعامالت قانكف مف 2ـ) التكثيؽ إجراءات كفؽ منو

 المفتكحة اإللكتركنية الشبكات في التعامؿ إف حيث مكثقان, يككف عندما إال حجية أم اإللكتركنػي
 اعتراض في المتمرسيف قبؿ مف كالتزكير لالعتراض عرضو يككف( ذلؾ شػابو كما اإلنترنت)

 عمى تعمؿ معتمدة جية خالؿ مف إال المخاطر ىذه مثؿ مكاجية يمكف كال اإللكتركنيػة األعمػاؿ
 التكقيع تستخدـ التي كالمؤسسات األفراد كمصالح حقكؽ عمى حفاظان  اإللكتركني التكقيع تكثيؽ
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 المؤقت األردني اإللكتركنية المعامالت قانكف مف( ب/32) المادة عميو نصت ما كىذا. اإللكتركني
 " حجية أم لو فميس مكثقان  اإللكتركني كالتكقيع اإللكتركني السػجؿ يكػف لـ إذا"  أنو عمى تنص التي

 مػف كاف كربما اإللكتركني التكقيع استخداـ نطاؽ مف يضعؼ التشدد ىذا أف نعتقد أننا إال
 كىذا اإللكتركني, بالتكقيع المتعمقة) 93/1999 رقـ األكركبي التكجيو تجربة فم االستفادة األفضػؿ
 حيث( المعزر) المتقدـ اإللكتركني التكقيع: األكؿ اإللكتركنية, التكاقيع مف نكعيف يعرؼ التكجيو
 يػكازم كىػك( اإلمضػاء) الخطي لمتكقيع بالنسبة الحاؿ ىك كما اإلثبات في كاممة حجية لػو يكػكف

 كيعكد المكثؽ غير اإللكتركني التكقيع: كالثاني. األردني القانكف في المكثؽ اإللكتركني تكقيػعال
 .كالرفض القبكؿ حيث مف التكقيع استخداـ لظركؼ كفقان  المكضكع قاضي 45 إلػى تقديره
 .لمتوقيع القانونية الصفات تحقيق- 2
 مقبكلة أك معتمدة إجراءات ىي ياإللكتركن التكقيع تكثيؽ في المتبعة اإلجراءات كانت إذا
 يحقؽ أف بد ال مكثقان  يعد حتى اإللكتركني التكقيع فإف األطراؼ بيف عمييا متفقان  أك تجاريػان 

 :اآلتية الصفات
 :العالقة صاحب بالشخص ارتباطه يظهر بشكل متميزاً  التوقيع يكون أن -أ

 بحيث نفسو لكتركنياإل التكقيع بإنشاء آخر شخص قياـ عدـ ضماف ىك ذلؾ مف كاليدؼ
 لذلؾ. كماديان  معنكيان  كثيقان  ارتباطان  العالقة صاحب بالشخص كمرتبطان  منفردان  التكقيع ىػذا يككف
 بالشػخص كمرتبطػة فريد بشكؿ متميزة كأرقاـ رمكز مف التكقيع إنشاء أدكات تكػكف أف يجػب

 اإللكتركنية المعامالت نكفقا مف(  31)المادة عميو نصت ما كىذا. اإللكتركني التكقيػع صػاحب
 .األكركبي االتحاد تكجيات كفي النمكذجي األكنيستراؿ قانكف في كردت كما األردني,

 :صاحبه بشخص لمتعريف كافياً  التوقيع يكون أن -ب
 ال فكذلؾ البصمة, أك الختـ أك كاإلمضاء صاحبو شخص عمى يدؿ العادم التكقيع كاف إذا

 أف يعني ال كىذا صاحبو, بشخص التعريؼ عمى قادران  المكثؽ ياإللكتركن التكقيع يككف أف بد
 المكقػع شخصػية مػف التحقؽ أك تحديد عمى يركز أف يكفي بؿ يشممو أك المكقع اسػـ مػف يتككف
 إلى الرجكع خالؿ مف التحقؽ ىذا كيتـ اإللكتركنية 46 تقـك التي الجيات مثؿ الرسػائؿ عمػى
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 فمف, إلكتركني تكقيع إنشاء يريد لمف المعتمدة التكثيؽ ياداتش بإصدار لممعمكمات أخرل مصادر
 التكقيع يستخدـ الذم شخصية مف التأكد يتـ إلييا الرجكع يػتـ التي الجيات ىذه خالؿ

 .1اإللكتركني
 .سيطرته وتحت بالشخص خاصة بوسائل اإللكتروني التوقيع إنشاء يتم أن - ج

 لسيطرة صكره مف صكرة بأم المكثؽ لكتركنياإل التكقيع أدكات خضكع كجكب بذلؾ كيقصد
 في المستخدـ الخاص المفتاح يككف أف يشترط الرقمي التكقيع في فمثالن  غيره, دكف التكقيع صاحب
 زكج رعايػة كاجب عميو يقع كالذم يستخدمو الذم الشخص سيطرة تحت الرقمي التكقيع إنشػاء

 القكاعد نصت كقد. غيره ألحد عنيا كاإلفصاح ىانشر  بعدـ عميو كالسيطرة يستخدميا, التي المفػاتيح
 :بقكليا( ب/6/3) المادة في الشرط ىذا عمى اإللكتركنية بالتكاقيع الخاصة المكحدة
 خاضعة اإللكتركني التكقيع إلنشاء المستخدمة الكسيمة كانت إذا مكثقان  اإللكتركني التكقيع يعد" 
 ".آخر شخص أم دكف المكقع لسيطرة التكقيع كقت فػي

 بعـد القيد عمى تعديل بإجراء تسمح ال بصورة به يتعمق الذي بالسجل التوقيع يرتبط أن -د
 .التوقيع في تغيير إحداث دون توقيعـه

 بإجراء تسمح ال بصكرة بو يتعمؽ الذم بالسجؿ مرتبطان  يككف أف اإللكتركني التكقيع في يشترط
 بعد القيد في تعديالن  أم إف بحيث, تكقيعال في تغيير إحداث دكف تكثيقو بعد القيد عمى تعديؿ
 ألنو ضركرم الشرط كىذا. صحيح كالعكس اإللكتركني بالتكقيع تعديالن  يحدث أف يجب تكثيقو
 مف اإللكتركني التكقيع نقؿ يمكف بحيث ما لشخص اإللكتركني التكقيع تغيير يمكف ذلؾ بخالؼ
 .اإللكتركني كالسجؿ اإللكتركني كقيعالت تزكير ثـ كمف, آخر سجؿ إلػى كنقمػو إلكتركنػي سجؿ
 
 

 
                                                           

1  - Sinisi Vincenzo, Digital Signature Legisilion in Europe, Op.cit, P489 
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 :االلكتروني التوقيع في العادي التوقيع شروط توافر مدى: الثاني المطمب
 المناسب العاـ المفتاح المستقبؿ استخداـ خالؿ مف تكمف السابؽ التساؤؿ عمى اإلجابة إف 
 تظير كىنا ةااللكتركني1 الكثيقة لتكقيع اخالص المفتاح استخدـ قد يككف أف بعد التكقيع شفرة لفؾ

 حررلما أك المستند ىذا عمى حصؿ قد تعديال أف يعيف الذم األمر ,رةيفالش فؾ عدـ: نتيجتاف
 أنو يعيف الذم رةيفالش كفؾ فتح بسبب التحقؽ عممية جناح أك التحقؽ عممية فشؿ بالتالي كيككف

 مف الكثيقة حتكلم مكيوت يتـ حيث الكثيقة ىذه مضمكف عمى تغيرم أك تعديؿ أم ىناؾ يكجد اؿ
 تطابؽ عف ناتج ذلؾ فإف الممؼ سالمة الىك  تعديؿ ألي تتعرض ـل فإذا ,المستقبؿ برمجيات خالؿ
 شخص الى االلكتركني التكقيع نسبة إف حيث لمكثيقة الممكىة القيمة مع لمتكقيع 2 الممكىة القيمة

 3تضمنتو ماب المتبادلة كماتالمعم لرسالة تكثيؽ شيادة بإصدار مختصة جية طريؽ عف يككف ما
 .ركنيةتإلك بيانات مف

 جية خالؿ مف كشفو يتـ المعمكمات تبادؿ أثناء االلكتركني السجؿ في خطأ أك ريتغ أم إف 
 جيةلا ىذه قياـ خالؿ مف ذلؾ كيتـ ما, شخص عف صدر قد التكقيع ىذا أف ببياف التكثيؽ
 السجالت تمييز أف ذلؾ إليو, سؿالمر  مف ليستعمؿ المعيف لمشخصيؼ لمتعر  رمز بإصدار
 عمؿ يتـ حيث ةااللكتركني المعامالت 4تكثيؽ مف األساسي اليدؼ ىك معني شخص عف الصادرة
 الغيػر راؽتاخ عمى يدؿ التطابؽ حيصؿ مؿ فإذا الناتج الممخص مع المبعكث الممخص بني مقارنة
 . ةااللكتركني 5 المستنداتك  كالػمحػررات لمتػكقيػع
 تككف أف أجؿ مف مختصة جية عف الصادرة التكثيؽ أىمية الى الباحث تكصؿ فقد كعميو 
 أجؿ مف األنظمةك  التشػريعات كافػة استجكبتيا التي الفنيػة الشركط ىذه إثبات في قانكنية قكة ىال

                                                           
 . 95 ص ص. 2010 األردف, , لمنشر كائؿ دار , اإللكتركني التكقيع تكثيؽ لجيات القانكني النظاـ. الطكاؿ الصفدم ميخائيؿ عبير- 1
 81 ص. 2012االردف ,  كالتكزيع, لمنشر الثقافة دار , كالمصرفية المدنية المكاد في اإللكتركني اإلثبات. النكافمة أحمد يكسؼ- 2
 165.  159 ص ص. 2008االردف ,  كالتكزيع, لمنشر الثقافة دار , اإللكتركنية التجارة عقكد في الكجيز. المطالقة محمد فكاز محمد- 3
 2009 لبناف الحقكقية الحمبي اتر منشك  مقارنة, اسةر د اإللكتركنية التجارة تلمعامال القانكنية الحماية أساليب. إسماعيؿ أحمد سعيد محمد- 4

 270.  266 ص ص.. 
 .الجديدة الجامعة دار. 2 ط. كاالقتباس التداكؿ بيف اإلثبات في حجيتو.  - صكره ماىيتو.  اإللكتركني التكقيع. قنديؿ السيد سعيد- 5

 79 ص. 2006. مصر
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 تعدك ال التي التكثيؽ شيادة إصدار خالؿ مف ةااللكتركني المستنداتك  حرراتلمكا التكقيع مكثكقية
 فكرة عمى كتعتمد مختصة تكثيؽ جية عف صادران  إلكتركنيا سجاؿن  أك إلكتركنيا مستندان  اككني عف
 التأمينية الناحيتيف مف األقكل ىك النكع ىذا أف ذلؾ اخالص, كالمفتاح العاـ المفتاح خكارزمية أك

 المفتاح بينما لمعامة متاحا يككف الرسالة ريتشف في المستخدـ العاـ المفتاح إف حيث1 كالتطبيقية
 عممية فإف كبالتالي العاـ2 المفتاح شفرة فؾ عمى قدرتو في االلكتركني التكقيع مثؿي كالذم اخالص

 مع خاصلكا العاـ المفتاح زكج ربط طريؽ عف يتـ مكقعيا كىكية الرسالة مف كؿ صحة تأكيد
 بو ريستث الذم اخالص المفتاح طريؽ عف إنشاؤه مت قد العاـ المفتاح كأف البعض, بعضيما

 الذم المشترؾ نفس قبؿ مف صادر االلكتركني التكقيع أف عمى يدؿ الذم األمر الرسالة مكقع
 كىكية الرسالة مف كؿ صحة تأكيد عمى تعمؿ الشيادة فإف كبالتالي اخالص بالمفتاح يحتفظ
 القانكنية القكة منح فإف كعميو عاؿ كمستكل قدر عمى يككف الثقة3 تكافر فإف كبالتالي مكقعيا
 لمتكقيع المصدرة التكثيؽ لشيادة الحجية كذات القيمة ذات منح بالضركرة يعيف االلكتركني لمتكقيع

 . ةااللكتركني
 :يمي فيما االلكتركني التكقيع في تكافرىا الكاجب الفنية الشركط إجماؿ مكفي كعميو 
 مف عاؿ   كمستكل كالسرية األماف تحقيؽ عمى قادرة آلية أك كسيمة أك طريقة استخداـ. 1
 .ةااللكتركني المستنداتك  حػرراتلمكا التكقيػع ىػذا عػمى عالطالا مف اآلخريف منع في الكفاءة
ا, إلكتركني المكقعة المستنداتك  المحررات نسخ تككف أف. 5  قدر فيو كيتكفر مقركءنا, مفيكمن
 .المستند نكعية تقدير أجؿ مف بو, لمكثكؽ تكفي الجدية الضمانات مف كاؼ
 شيادة بإصدار التشفيرك  البرمجيات بأمكر االختصاص ذكم مف جية أك شخص قياـ. 3
 المفتاح عمى الحصكؿ أجؿ مف جيةلا ىذه الى ما شخص يتقدـ أف بعد ,االلكتركني لمتكقيع تكثيؽ

 استخداـ سمطة كضوفي مف أك الشخص يذال كيككف ,االلكتركني التكقيع مثابةب ىك الذم خاصلا

                                                           
 ناشركف البداية دار , اإلسالمي بالفقو مقارنة اسةر د اإلثبات في حجيتو كمدل األنترنيت عبر اإللكتركني عالتكقي , البياتي يس نادية- 1

 59. ص  2014 أألردف , كمكزعكف
 62. ص 2005 , األردف , كالتكزيع لمنشر الثقافة دار , اإللكتركنية التجارة عقكد أحكاـ , بيار ع أبك غازم ـ,يىابر  إسماعيؿ نضاؿ - 2
 165 ص. السابؽ المرجع. المطالقة فكاز حمدم- 3
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 بإجراء آخر شخص بتفكيض الشخص يقـك بأف العادية لممعامالت مساكاة يككف كىنا التكقيع ىذا
 .المعامالت ىذه

 .التكقيع عمى التكقيع صاحب سيطرة. 4
 عمى يدؿ التطابؽ حيصؿ مؿ فإذا الناتج الممخص مع المبعكث الممخص بني مقارنة عمؿ. 5

 .1ةااللكتركني المستنداتك المحررات ك  لمتكقيع الغرم راؽتاخ
 عمى بالتكقيع قاـ الذم الشخص ىكية حديدت عمى قادرة المستخدمة اآللية فتكك  أف. 6

 .البيانات رسالة في الكاردة المعمكمات
 في حققيات إمكانية جدن التيك  االلكتركني بالتكقيع تكافرىا الكاجب السابقة الشركط كباستعراض 
 التكقيع فإف السابقة ركطكالش الضمػانػات ظؿ فيك  كبالتػالي ي,نكالتػق ينالف التطكر ىذا ظؿ

 .التقميدم التكقيع يؤديو الذم الدكر بذات يقـك أف عمى قادر االلكتركني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 166 ص. السابؽ المرجع. المطالقة فكاز محمد - 1
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  :خالصة الفصل االول

 التعامالت ظيكر إلى أدت ايد,ز المت كانتشارىا الحديثة التكنكلكجيا أف األكؿ الفصؿ في رينا
 مع تماما يتفؽ ال الذم التقميدم التكقيع أسيار  كعمى قانكنية, مشكالت عدة شابتيا التي اإللكتركنية

 أستبدؿ ليذا , اإللكتركنية المعامالت إثبات في عقبة يقؼ أنو كما آليا, المعطيات معالجة ظاىرة
 الكسائؿ أىـ أحد اعتبر الذم"  اإللكتركني التكقيع"  يسمى بما أشكالو, بجميع التقميدم التكقيع
 .اإلثبات

 فييا نحدد تشريعات كضع إلى فسارعت , لتنظيمو قانكنية حمكؿ يجادإ الدكؿ ألـز ىذا كلكف
 المتعمؽ 04/  15 القانكف التشريعي مكلكدىا كضعت التي ئرزاالج بينيا كمف القانكني, إطاره

 .استنار د محؿ ىك كالذم اإللكتركنية المعامالت لحماية كمبادرة اإللكتركني بالتكقيع
 تعريفو إلى التطرؽ خالؿ مف اإللكتركني التكقيع كـلمفي األكؿ الفصؿ خالؿ مف تعرضنا

 كظيفتو بحسب سكاء إليو ينظر ما باختالؼ كيانو عمى شاممة نظرة ألخذ كقضائيا, كفقييا قانكنيا
 باعتباره العادم التكقيع عف بيا يتميز التي اشكاؿ حددنا كما بيا, يتـ التي الرسائؿ أك تطبيقاتو أك
 إنشائو كسائؿ باختالؼ كاختمفت تعددت فقد لصكره بالنسبة أما إلكتركنية, دعامة عمى يقـك

 .الرقمي كالتكقيع الذاتية بالخكاص كالتكقيع
 كالتكقيع المكصكؼ اإللكتركني التكقيع عمييما أطمؽ صكرتيف حدد فقد ائرمز الج المشرع أما 

 .المؤمف غير اإللكتركني
  



 
 
 
 
 
 
 

 الثاني الفصل
 االلكتروني لمتوقيع الجنائية الحماية نطاق صور
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 تمهيد :
 عنكبوتية شبكة عبر تتم خاص نوع من معامالت ميالد إلى المعموماتية الثورة أدت
 عن أسفر التطور وىذا الحداثة ىذه المسافات، قمصت صغير حي إلى العالم حولت
 .التقميدية التوقيعات توفرىا التي الوظيفة نفس توفر إلكترونية توقيعات ميالد

 واصمت ثم اإللكترونية بالتجارة خاص قانون 1996 سنة األونسيترال لجنة أصدرت
 2001 سنة اإللكترونية بالتوقيعات خاص نموذجي قانون صدور غاية إلى العمل
 .العالم عرفيا التي والتطورات العوامل بكل متأثرة
نما ايجابيات فقط التطور ىذا يحمل لم  تسمى الجرائم من جديد نوع معو حمل وا 
 األشكال من شكل بأي اإللكتروني التوقيع عمى التعدي في تتمثل اإللكترونية، الجرائم
 .التزوير خاصة
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 االلكتروني التوقيع وتقميد التزوير : جريمةالمبحث االول 
 في حصمت التي والصناعية االقتصادية بالعوامل تأثرت وبالتالي جديدا، بعدا الجريمة اكتسبت

 من ينتقل الجريمة مفيوم أصبح وبالتالي األنترنت، وشبكة الحواسيب ظيور بعد خاصة العالم
 يعتبر اإللكتروني التوقيع وتزوير ذلك، من أخطر معموماتي مفيوم إلى خطير كالسيكي مفيوم
 . بالتكنولوجيا تأثر الذي التقميدي بالتزوير امتدت معموماتية جريمة بدوره

 التزوير جرائم:  األول المطمب
 ظير خاص نوع من جرائم بظيور لكن ىدفو، كان ميما القانون عمييا يعاقب جريمة التزوير

 التزوير جريمة لدراسة المطمب ىذا خصصنا ولذلك التقميدي التزوير جانب إلى جديد تزوير
 (.ثان فرع) المعموماتي التزوير إلى التعرض ثم( أول فرع) التقميدي

 التقميدي التزوير جريمة :األول الفرع
حالل ما شيء حقيقة تغير ىو التزوير لحاق شخصية فائدة تحقيق منو اليدف مكانو الغمط وا   وا 

 .أكثر بتفاصيل سنستعرضو يمي وفيما بالغير ضرر
 .التقميدية التزوير جريمة تعريف: أوال
 لمغير الضرر إحداث شانو من التغيير ىذا الحقيقة، تغيير ىو التزوير اشرنا، وأن سبق كما

 الفصل في الجزائري المشرع ذكرىا ، 1أركانيا توافرت إذا القانون عمييا يعاقب جريمة أنيا أي
 نفس من مكرر 253 إلى 197 من المواد في" التزوير" بعنوان جاء الذي ع.ق من السابع
 .القانون

 تأثير درجة عمى دليل مادة كل حسب متفاوتة بعقوبات التزوير جريمة عمى ج.ع.ق يعاقب
 2ج.ع.ق 216 المادة نص نجد اإلطار ىذا وفي المجتمع، في األفراد مصالح عمى الجريمة

                                                           
 .128محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص.  - 1
. 00دج إلى  1.000.00يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من »عمى أنو:  ق.ع.ج 216تنص المادة  - 2

 ،أرتكب تزوير في محررات رسمية أوعمومية: 215دج كل شخص، عدا من عينتيم المادة  2000
 إما بتقميد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع.- 1
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 العقوبات قوانين في كبيرة أىمية تحتل التي المواضيع من يعد والتوقيعات المحررات تزوير
 أفعال ألنيا والقتل السرقة جرائم مع بمقارنتيا خاصة حديثة أنيا كما بالثقة، تمس جرائم ألنيا

 نصوص خمق استدعت الحاجة ىذه والرسمية، العرفية المحررات وتوثيق الكتابة بظيور ظيرت
 1سالمتيا عمى والحفاظ المعامالت ليذه الحماية توفير بيدف الجرائم ىذه مع تتماشى

 تعريف تقديم أغفل أنو إال الجريمة ليذه كامل فصل أورد الجزائري المشرع أن من بالرغم
 2ارتكابيا بكيفية فقط اكتفى ولكن لمتزوير

 .التقميدي التزوير عن الكشف طرق: ثانيا
 إذا التزوير عن لمكشف طريقة تكريس تم أنو إال خطيرة نتائج عنو تترتب التزوير أن بالرغم

 يتم" الخطوط مضاىاة" يسمى إجراء إ.م.إج.ق في الجزائري المشرع أورد ، 3فعال التوقيع عمى وقع
 صحة من التأكد يتم وبالتالي إليو المنسوب التوقيع المعاممة أطراف احد إنكار حالة في إليو المجوء
 4:إما التوقيع
 :المضاهاة- 1
 عمى وارد المنكر لمطرف آخر بتوقيع المعاممة عمى الوارد التوقيع بمقارنة اإلجراء ىذا يتم
 لحساسيتيا نظرا المسألة صحة من لمتأكد خبير وجود تستدعي العممية ىذه لكن رسمي، محرر
 بحضور جمسة في القاضي أمام لمحضور خبير بتكميف يبدأ األفراد، بمصالح تتعمق وأنيا خاصة

 عمى بخطو يتميز شخص كل وأن خاصة المضاىاة إلجراء ليم الرسمية بالوثائق مرفقين الخصوم
 .5آخر شخص

                                                                                                                                                                                                 

ما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات- 2  أو مخالصات أو بإدراجيا في ىذه المحررات فيما بعد. وا 
ما باإلضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو اإلقرارات أو الوقائع التي أعدت ىذه المحررات لتمقييا أو إلثباتيا.  «.وا 

 .140¡ 139اللوش راضية، المرجع السابق، ص.  - 1
 .140مرجع نفسو، ص.  - 2
ر الفرعية في ظل قانون اإلجراءات المدنية، مذكرة لنيل إجازة المعيد الوطنية لمقضاء، وزارة العدل، الدفعة الثانية ثابتي عمار، دعوى التزوي - 3

 .13،ص  2004¡ 2001عشر، 
تيدف دعوى مضاىاة الخطوط إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقيع عمى المحرر » من ق.إج.م.و.إ عمى أنو:  164تنص المادة  - 4

 .«.العرفي..
 .108نصر محمد محمد، المرجع السابق، ص.  - 5
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 :الشهود شهادة- 2
 الواقعة بإثبات يتعمق فيما بشيادتيم لإلدالء األشخاص أحد تقديم عمى يرتكز اإلجراء، ىذا في

 مادية واقعة عمى تنصب الطريقة ىذه إليو، نسبتو يرفض الذي لمطرف بالنسبة التوقيع حصول أي
 المادة نص في الجزائري المشرع عميو نص 1ذلك ينكر ثم المحرر عمى يوقع شخص رؤية وىي
 .وا  .م.ج.إ.ق165/2

 المعموماتي التزوير جريمة:  الثاني الفرع
 سنتناول لذلك المجتمع في األفراد مصالح عمى تؤثر خطيرة جريمة المعموماتي التزوير يعد
 (ثانيا) اإللكتروني التوقيع تزوير طرق ثم( أوال) المعموماتي التزوير تعريف

 .المعموماتي التزوير تعريف: أوال
 المفيوم ىذا توقيع، أو محرر في الحقيقة تغيير ىو التزوير أن إلى البداية في اشرنا وأن سبق
 فمتى اإللكتروني، التوقيع أيضا يمس وأصبح اإللكترونية المعامالت بظيور جديدا بعدا اكتسب
 الرسمية المحررات في الثقة عنصر يزعزع نحو عمى اإللكتروني التوقيع في الحقيقة تغيير أن ثبت

 انتقال من ثقة عمى نكون اإللكترونيك مجال في خاصة2 المتعاقدين بمصالح المساس إلى ويؤدي
 في الواردة والمعمومات البيانات عمى ينصب والذي المعموماتي التزوير إلى التقميدي التزوير مفيوم

 .صور حتى أو 4ورقية دعامة أو 3ممغنطة أشرطة أو الحاسوب
 تزويرا يعد اإللكتروني التوقيع في القانون عميو نص ما وفق تغيير كل أن القول يمكن وبالتالي

 .5كالحاسوب اآللية الوسائل بإحدى لمغير ضرر إحداث شأنو من كان إذا سيما إلكترونيا

                                                           
نصر محمد محمد، 2كما يأمر القاضي بإجراء مضاىاة الخطوط، اعتمادا عمى المستندات » ... ق.إج.م و.إ عمى:  165/2تنص المادة  - 1

 «.. أو عمى شيادة الشيود، وعند اإلقتضاء، بواسطة خبير109¡ 108المرجع السابق، ص. ص. 
 .138حجازي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص. بيومي  - 2
 .142اللوش راضية، المرجع السابق، ص.  - 3
 .139بيومي حجازي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص.  - 4
 .142اللوش راضية، المرجع السابق، ص.  - 5
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 ظاىرة ضمن تدخل( بالتزوير سيما ال اإللكتروني التوقيع عمى االعتداءات) األفعال ىذه
 التكنولوجية الحممة بظيور ظيرت جريمة المعموماتية الجريمة عمييا أطمق مؤخرا ظيرت إجرامية

 وال القانون في الباحثون يتمكن لم األنترنت شبكة بظيور خاصة واستفحمت العالم اجتاحت التي
 ارتكابيا يتم جرائم أنيا عمى نقول أن يمكن أننا إال ليا، مانع جامع تعريف تقديم من المشرعين
نما التعريف في يكمن ال المشكل معموماتي، نظام بواسطة  خاصة تميزىا التي الخصائص في وا 

 بإحترافيتو 1العادي المجرم من اخطر يعتبر الذي المجرم وكذا واالكتشاف اإلثبات حيث من
 .وخبراتو

 مكرر السابع القسم خصص حيث الجريمة بيذه كذلك ىو اىتم فقد الجزائري، لممشرع بالنسبة
 سماه والذي ج.ع.ق من األموال ضد والجنح الجنايات عنوان تحت جاء الذي الثالث الفصل من

 ".لممعطيات اآللية المعالجة بأنظمة المساس: "بـ المشرع

 .اإللكتروني التوقيع تزوير طرق: ثانيا
 تتعدد اإللكتروني التوقيع تزوير وكيفيات طرق فإن المعمومات مجرمي احترافية إلى بالنظر
 وفيما 2 "البيضاء الياقات ذوي مجرموا" عمييا يطمق الذكاء فائقة فئات ىي الخطورة، في وتتفاوت

 :الطرق ىذه من بعضا سنستعرض يمي
 :السري بالرقم اإللكتروني التوقيع تزوير 1

 اآللي الصرف بطاقات في خاصة االنتشار واسع السري بالرقم التوقيع يعتبر
 :يمي كما أغراض لعدة القراصنة يستخدميا وعميو أنواعيا بمختمف

 .جزئيا أو كميا مزورة بنكية بطاقات استخدام -
 .مسروقة بنكية بطاقات استخدام -

                                                           
رادة توجيو إلى  - 1  القيام بالفعل.تتمثل مواصفات المجرم العادي في سموك غير مشروع، عمم بالجريمة، وا 
مجرموا ذوي الياقات البيضاء: ىي فئة من المجرمين متخصصة في مجال اإلختراق باحترافية تامة يرتكبون أخطر أنواع الجرائم دون أي  - 2

 فئات وىي: * فئة المخترقين: وتضم كل من الياكرز والكراكرز 3أثر يكشف فعميم نختمف تسميتيم حسب اليدف وغالبا ما يوزعون عمى 
 .12لممزيد أنظر: عطوي مميكة، مرجع سابق، ص 
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 1مشروعة غير بطرق صادرة بنكية بطاقات استخدام -
 عمى ووضعيا البطاقة عمى الواردة البيانات بسرقة المحترف يقوم التزوير من النوع ىذا في
 2الدفع وعممية األموال سحب في يستخدمونيا أخرى بطاقات
 :الرقمي التوقيع تزوير 2

 الدخول أو المعموماتية البيانات منظومة عمى إلكترونيا بالتجسس الطريقة ىذه في الجاني يقوم
 أن أي شيوعا، أكثر الجريمة ىذه تعتبر التوقيع، وأشكال رموز وتزوير مشروعة غير بطريقة
 .3فييا بالعبث ويقوم بالضحية الخاصة البيانات قاعدة إلى ويدخل المنظومة باختراق يقوم الجاني
 .مادية أىداف تحقيق ىدفيم يكون: المحترفين فئة* 
 .األشخاص من االنتقام ىدفيم يكون: الحاقدين فئة* 
 مميكة انظر المعمومات من لممزيد فقط التسمية ىدفيم يكون السن صغار تتمثل: اليواة فئة* 
 . يمييا ما و 12 ص 21 عدد الجزائر جامعة ،حوليات المعموماتية المعموماتية الجريمة عطوي،
 :اإللكترونية التصديق شهادة تزوير جريمة- 3

 استوفت ما إذا الكترونية تصديق شيادات بتقديم خاصة لجيات الجزائري المشرع خول
 إلتزامات منيا قانونية آثار تنتج الشيادات ىذه المعنوي، أو الطبيعي الشخص في سواء الشروط

 تقميد أي فإن األساس ىذا وعمى االلكترونية، التجارة مجال في المعاممة أطراف حقوق إثبات وكذا
 .االلكتروني التوقيع تزوير يساوي االلكتروني التوقيع عمى المصادقة شيادة في تزوير أو

 شيادة ليا تمنح لمدولة تابعة سمطة ىي االلكتروني التصديق جيات أن إلى اإلشارة تجدر
 الكتروني وسط في وتحفظ تنشأ الشيادات ىذه الكتروني، وسيط دور وتمعب لمتوقيع ضمان

                                                           
 .142اللوش راضية، المرجع السابق، ص.  - 1
 .145مرجع نفسو، ص.  - 2
 .151¡ 150اللوش راضية، المرجع السابق، ص. ص  - 3
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 شيادة تزوير جريمة عن الحديث يمكننا ىنا من والتزوير اإلختراق لخطر معرضة فيي وبالتالي
 .1احتيالية ألغراض االلكتروني التصديق

 :التشفير مفاتيح فض جريمة- 4
 الموقع سيطرة من وبالرغم أنو إال اإللكتروني التوقيع حماية في قصوى أىمية التشفير يحتل

 رموز اختراق األحيان من العديد في يتمكنون المعمومات مجرمي أن إال الخاص المفتاح عمى
 المادي الركن يتحقق وبالتالي حرية بكل فييا والعبث الرسائل مضمون إلى والدخول التشفير
 إلى الوصول بيدف المشفرة المعمومات إلى الوصول أو الشفرة مفتاح عمى التعرف بمجرد لمجريمة
 2مشروعة غير أغراض في واستخدامو واستنساخو التوقيع
 :المعموماتية المنظومة في المشروع غير الدخول- 5

 اآللية المعالجة بنظم الماسة الجرائم عمى نص عندما ميمة خطوة الجزائري المشرع خطى
 معموماتية منظومة في الغير طرف من دخول كل المشرع يعد وعميو ج،.ع.ق في لممعطيات
 االستخدام إلى بالنظر خطيرة جريمة الغش، طريق عن وخاصة كانت طريقة بأي آخر لشخص
 يجرمو لم -فحسب ىذا ليس الذكية واليواتف الحاسوب منيا التعاقد في الحديثة لموسائل السيء
نما -فحسب المشرع  مجرد أن أي الجريمة وصف يأخذ ألن كاف لوحده التصرف ىذا اعتبر وا 
 :التالية الصور في الجريمة وتتحقق 3ذلك بدون أو بقصد الجياز اختراق
 .الغش طريق عن معموماتي نظام إلى الوصول -
 .تخصو ال معمومات منظومة إلى بدخولو الجاني عمم -

 المشرع عمييا نص ضرر، أي يترتب لم ولو حتى قائمة الجريمة ىذه أن إلى اإلشارة تجدر
 .اإلطار ىذا في كرسيا التي العقوبات فييا أدرج والتي ع.ق مكرر 394 المادة في الجزائري
 

                                                           
 .152¡ 151مرجع نفسو، ص. ص  - 1
 .157اللوش راضية، المرجع السابق، ص.  - 2
 56. ص 2011المعموماتية في التشريع الجزائري والدولي، دار اليدى، الجزائر، زبيحة زيدان، الجريمة  - 3
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 :معموماتية منظومة بواسطة مرسمة أو معالجة أو مخزنة معطيات نشر جريمة- 6
 البيانات إخراج ميمتيا تكون التي الثالثة مرحمة إلى وصوال مراحل بعدة الجريمة تمر

 ىذه المعموماتي، المجرم بيا يقوم التي تمك احتيالية بطرق نتائج إلى لموصول والمعمومات
 بيدف الحاسوب جياز في المخزنة" المعمومات ببنوك" يسمى ما إطار في تكون المعمومات
 عمى آثار من التجريم من الصورة ليذه كان ولما 1لذلك معد برنامج بواسطة إلكترونيا معالجتيا
 2.الدستور من 40 المادة نص من انبثقت بنصوص بتأطيرىا المشرع قام األفراد

 وتجريمها المعموماتي التزوير جريمة أركان:  الثاني المطمب
 في بيا وترتبط األركان، من مجموعة عمى مستحدثة أو تقميدية كانت سواء الجريمة تقوم
 يجب التي العقوبة في والنظر األفعال تحديد في وفعال ىام دور تمعب األركان ىذه والعدم، الوجود
 نرى سوف وعميو الجريمة جسامة درجة حسب تختمف العقوبة فإن وبالتالي بشأنيا، تطبيقيا
 بيدف القانون في ليا المشرع كرسيا التي العقوبات ثم( أول فرع) في بالجريمة الخاصة األركان
 (.ثان فرع) المجرم متابعة

 المعموماتي التزوير جريمة أركان:  األول الفرع
 ىذا لمجريمة، وجود ال غاب إن الذي الشرعي الركن يترأسيا أركان، ثالث عمى الجريمة تقوم
 المساس بجرائم الخاص القسم أدرج الجزائري المشرع أن وبما الجرائم جميع في تقريبا متوفر الركن
 وجود عمى دليل أنو كما الركن ىذا توفر عمى دليل ىذا لممعطيات، اآللية المعالجة بأنظمة
 :3في يتمثالن المذان اآلخرين الركنين توافر إذا خاصة الجريمة
 
 

                                                           
 .57زبيحة زيدان، المرجع السابق، ص.  - 1
2 - 
مارس  07،صادرة بتاريخ  14 متضمن تعديل الدستور، ج.ر.ع 2016مارس  06مؤرخ في  01-16من قانون رقم  40تنص المادة  - 3

 «.تضمن الدولة عدم انتياك حرمة اإلنسان...» عمى أنو:  2016
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 .المادي الركن: أوال
 أن شأنو من الذي الحقيقة تغيير في يتمثل االلكتروني التوقيع تزوير جريمة في الركن ىذا
 العناصر من مجموعة توفر يستدعي الركن ىذا فإن ذلك عمى بناءا األفراد، بمصمحة ضرر يمحق
 1:وىي

 :الحقيقة تغيير 1
 يرد األخير ىذا أن اعتبار عمى االلكتروني والتوقيع اليدوي التوقيع في الحقيقة تغيير يختمف

 :بصورتين ذلك ويكون معموماتي نظام في مخزنة دعامة عمى
 .الحاسوب جياز داخل المعمومات في التالعب عند: األولى الصورة-
 .المحرر محتوى وتغيير خاطئة معمومات إدخال: الثانية الصورة -

 ويتم 2أجمو من زور لما( االلكتروني المحرر في) التوقيع استعمال ىو الصورتين من اليدف
 :التالية بالطرق ذلك

 :األولى الطريقة -
 كأن مباشرة غير أو مباشرة بصفة سواء كانت وسيمة بأي معمومات بإدخال الطريقة ىذه تتم
 أموال تحويل عنو ينتج مما البنك نفس في لعميل خيالي رصيد بإدخال بنك في موظف يقوم

 3.آخر لحساب
 :الثانية الطريقة -

 أنظمة في لمتالعب برنامج خالل من لممعمومات اآللية المعالجة مرحمة في بالبيانات التالعب
 بيا يعمل التي األوامر بعض بتغيير البنكية بالبرامج بالتالعب بنك موظف يقوم أن مثال عمميا

 .البرنامج
 

                                                           
 .134،ص.  2010خثير مسعود، الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر أساليب وثغرات، دار اليدى، الجزائر،  - 1
 .143اللوش راضية، المرجع السابق، ص.  - 2
 .143مرجع نفسو، ص.  - 3
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 : الثالثة الطريقة -
 .1السابقتين لممرحمتين متممة مرحمة تكون المعموماتي، اإلخراج مرحمة في تتم
 :الضرر 2

 ىو المقصود والضرر والعدم الوجود في بيا يرتبط التزوير جريمة لقيام ىام عنصر وىو
 2القانون يحمييا مصمحة إىدار في يتمثل الذي المباشر الضرر
 :المحرر 3

 حالة في الجزائية الحماية المشرع كرس لذلك لمتزوير محال نوعو كان ميما العنصر ىذا يعتبر
 معين معنى عمى تدل وعالمات حروف يتضمن مستند أنو عمى المحرر ويعرف بو، المساس
 3القانونية بالمراكز المساس شأنيا من واقعة يتضمن شخص عن صادر

 الطرق بإحدى االلكتروني التوقيع تزوير يكون أن يجب العناصر ىذه إلى باإلضافة
 .4القانون في عمييا المنصوص

 .المعنوي الركن: ثانيا
 في الجرائم ىذه تكون ما وخاصة الجنائي، القصد حول أساسي بشكل المعنوي الركن يتمحور

  5إحداث في الجاني رغبة بمدى يرتبط نفسي عنصر الركن ىذا ، عمدية الغالب
 العنصر ىذا تخمف إذا بحيث االلكتروني التوقيع في الحقيقة تغيير طريق عن لمغير ضرر

 .6المعنوي الركن يغيب

                                                           
 .144¡ 143راضية، المرجع السابق، ص. ص.  اللوش - 1
 .144مرجع نفسو، ص.  - 2
ساعد مريم، كراش ميدية، جريمة التزوير في المحررات، مذكرة لنيل شيادة الماستر في القانون، تخصص القانون الجنائي والعموم  - 3

 17¡ 18،ص. ص. . 04/02/2016الجنائية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أكمي محند أولحاج، البويرة، 
 .10مرجع نفسو، ص.  - 4
 .138خثير مسعود، المرجع السابق، ص.  - 5
 .138مرجع نفسو، ص.  - 6
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 فإن أعاله الفقرة في المذكور ىو العام القصد كان فإذا وخاص، عام نوعان الجنائي والقصد
 .1أجمو من زور فيما واستعمالو التوقيع تزوير حول يتمحور الخاص القصد

 بل ارتكابيا عمى مقدم ىو التي الجريمة بأركان عمم عمى الجاني يكون أن يكف ال وبالتالي
 .2الخاص القصد توافر من البد

 . لمتوقيع المعموماتي التزوير تجريم:  الثاني الفرع
 أورد ع.ق في والمشرع الجريمة جسامة درجة حسب العقوبة تتفاوت المعموماتية الجرائم في
 عمى مطبق ىو ما ومنيا الحالة حسب غرامات ومنيا لمحرية سالبة منيا العقوبات من مجموعة
 3.والطبيعي المعنوي الشخص
 .األصمية العقوبات: أوال

 وذلك مرتكبيا الشخص حسب كذلك تختمف كما أثرىا، جسامة درجة باختالف العقوبة تختمف
 : يمي كما ع.ق من 2مكرر 394 إلى مكرر 394 المواد باستقراء

 :الطبيعي لمشخص بالنسبة-أ
 دج 5.000.000 إلى دج 5000.00 من وغرامة سنوات 3 إلى شيرين من الحبس عقوبة

 .الجريمة باختالف تختمف الغش، طريق عن معموماتية منظومة في والبقاء الدخول لجريمة
 :المعنوي لمشخص بالنسبة -ب

 في ورد لما تطبيقا الطبيعي لمشخص المقررة لمغرامة األقصى الحد مرات خمس تقدر العقوبة
 . ع.ق من 4مكرر 394 المادة
 

                                                           
 .214أيمن رمضان محمد محمد، المراجع السابق، ص.  - 1
 .215¡ 214مرجع السابق، ص. ص.  - 2
جراءات مواجيتيا من خالل التشريع الجزائري، مقال منشور ضمن أعمال المؤتمر الدولي الرابع  - 3 فضيمة عاقمي، الجريمة اإللكترونية وا 

،ص.  05:20عمى الساعة  2021 جوان.25،تاريخ اإلطالع يوم  com.jilrc.www،منشور عبر الموقع  2017مارس  25-24عشر، 
129. 
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 .التكميمية العقوبات: ثانيا
 :وىي تكميمية أخرى عقوبات ىناك أن نجد أعاله الواردة العقوبات إلى باإلضافة

 :والمعنوي الطبيعي لمشخص -أ
 مكان إغالق المواقع، إغالق بالجريمة، القيام في المستعممة األجيزة مصادرة في تتمثل
 . ع.ق من 6مكرر 394 المادة في ورد لما تطبيقا 1وجد إن المحل أو االستغالل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
  50لسابق، ص فضيمة عاقمي، المرجع ا - 1
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  لكترونيال ا التصديق شهادة تزوير" المبحث الثاني : 
 الواجب بالثقة تخل كونيا وأخطارىا الجرائم أىم من المحررات في التزوير جريمة باعتبار

 شيادة وباعتبار الحقوق إلثبات المستعممة الوسائل من تعتبر التي خيرةألا ىذه في توافرىا
 لالعتداء محل فإنيا لكترونيالا بالشكل لمحقوق المثبتة لموسائل تطور آخر لكترونيالا التصديق

 ىذه أن ذلك من ىمألوا التطور ليذا حاصل وكتحصيل السرية وانتياك تالفإلوا بالتزوير عمييا
 ليا المصدرة بالجيات تتعمق وأخرى طبيعتيا تحديد حول شكالياتإلا من الكثير تثير الشيادة
 الوصف عن البحث الوضع يستدعي عمييا الواقعة التزوير أساليب تحديد بخصوص وأخرى
 . لكترونيالا التصديق لشيادات القانوني

 لكترونيال ا التصديق لشهادة القانوني الوصف: ولأل ا المطمب
 الفرع االول : اشكالية المحررات االلكترونية

 إضفاء مدى حول سيما ال الدولي المستوى عمى 1فقييا جدال لكترونيةالا المحررات شيدت
 المحررات تزوير عمى لمتزوير العامة القواعد تطبيق إمكانية مدى حول ومنو عمييا المحرر صفة

 الموسع الرأي تبني إلى واليونان وسويسرا بفرنسا الجنائي القضاء معظم انتيى وقد اإللكترونية
 عمى لمتزوير العامة القواعد تطبيق إمكانية ومنو اإللكترونية المحررات ليتضمن المحرر لتفسير
 في الدول ىذه مشرعي قبل من والمتبنى الراجح الرأي جعمو مما لكترونيةالا المحررات تزوير

 في معين رأي تبني عن المشرع بسكوت الجزائر في قائما زال ال الجدل أن الإ حقةال نصوص
 لمبدأ وفقا نص بدون معينة جريمة عن الحديث يمكن ال وأنو سيما ال العامة الجنائية النصوص
 عممية عن المترتبة النتيجة اإللكتروني التصديق شيادة تعتبر الجنائية النصوص في الشرعية
 القضاء وأمام الرقمية تالالمعام في والثقة منألا بث في بالغة أىمية وليا اإللكتروني التصديق
 المشرع عرف وقد موصوفة، كانت إن سيما ال األنترنيت عبر المتعامل حقوق استرجاع بخصوص

 وثيقة أنيا عمى 04-15 رقم القانون من 2/7 المادة بموجب اإللكتروني التصديق شيادة ريزائالج

                                                           
 .27-26،ص2014، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، اإللكترونيةأحمد عاصم عجيمة، الحماية الجنائية لممحررات  - 1
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 تعتبر و ، والمّوقع اإللكتروني التوقيع من التحقق بيانات بين الصمة تثبت الكتروني شكل في
 :  إذا وفقط إذا القانون لنفس وفقا موصوفة لكترونيالا التصديق شيادة
 لسياسةا طبق إلكتروني، تصديق خدمات مؤدي قبل من أو موثوق ثالث طرف من منحيا -

:  في تكمن بيانات تتضمن وأن سواه، دون لمموقع تمنح وأن عمييا، الموافق اإللكتروني التصديق
 تحديد موصوفة، إلكتروني تصديق شيادة أنيا أساس عمى الشيادة ىذه منح تم أنو عمى تدل إشارة
 لشيادة المصدر لو المرخص لكترونيإلا التصديق خدمات مؤدي أو الموثوق الثالث الطرف ىوية

 بتحديد يسمح الذي المستعار سمالا أو الموقع اسم فيو، يقيم الذي البمد وكذا لكترونيإلا التصديق
 استعمال من الغرض حسب وذلك قتضاءالا عند لمموقع خاصة صفة إدراج إمكانية مع ىويتو

 التوقيع إنشاء لبيانات موافقة وتكون لكتروني،إلا التوقيع من بالتحقق تتعمق بيانات الشيادة،
 شيادة تعريف رمز لكترونيإلا التصديق شيادة صالحية مدة ونياية بداية إلى شارةإلا لكتروني،إلا

 أو لكترونيإلا التصديق خدمات لمؤدي الموصوف لكترونيإلا التوقيع لكتروني،إلا التصديق
 التصديق شيادة استعمال حدود 1لكترونيإلا التصديق شيادة يمنح الذي الموثوق الثالث لمطرف

 التصديق شيادة أجميا من تستعمل قد التي تالالمعام قيمة حدود قتضاء،الا عند لكترونيإلا
 عند آخر معنوي أو طبيعي شخص تمثيل تثبت التي الوثيقة إلى اإلشارة قتضاءالا عند اإللكتروني

 .قتضاءالا
 معمومات عمى بناءا لكترونيإلا التصديق شيادة لكترونيالا التصديق خدمات مؤدي صدر

 التي تقميدية بطريقة أو رقمية أو الكترونية بوسيمة جزئيا أو كميا تستقبل الشيادة طالب العميل
 (الخدمات مؤدي ) الشيادة اصدر البيانات مع وتخزن وتدمج الكترونية بيانات شكل عمى نشئياي

 الذي مرألا ومصدرىا لكترونيالا التصديق الشيادة لصاحب االلكتروني بالتوقيع المتعمقة والبيانات
 2لكترونيةالا المحررات أنواع كأحد تصنف يجعميا
 

                                                           
 .04-15من القانون رقم  15المادة  - 1
أو جزئيا بوسيمة الكترونية أو لكتروني ىو كل رسالة بيانات تتضمن معمومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كميا إلالمحرر ا - 2

 رقمية أو ضوئية أو بأي وسيمة أخرى مشابية
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 الفرع الثاني : طبيعة شهادة التصديق االلكترونية
 تزوير جريمة تصنيف لنا يتسنى وحتى الوثائق أنواع كل عمى تقع التزوير جريمة أن وباعتبار

 التصديق شيادة أن ىل حول يتمحور إشكال عمى جابةإلا لنا ينبغي لكترونيالا التصديق شيادة
 ؟ عرفي أم رسمي الكتروني محرر لكترونيالا

 مؤدي عن الصادرة لكترونيالا التصديق شيادة بين الفصل ينبغي شكاليةإلا ىذه عمى إلجابةل
 .الموثوق الثالث الطرف يصدرىا التي وبين لمجميور لكترونيالا التصديق خدمات
 نص في لمجميور لكترونيالا التصديق خدمات لمؤدي تعريفا القانون ائريز الج المشرع أورد
 شيادات بمنح يقوم معنوي أو طبيعي شخص كل أنو عمى لو 04-15 رقم القانون من 2/2المادة

 لمطرف وعيد لكتروني،الا التصديق مجال في أخرى خدمات يقدم وقد موصوفة، الكتروني تصديق
 تطرق التي العامة عتباريةالا لألشخاص لكترونيالا التصديق خدمات تقديم ميمة الموثوق الثالث

 بموجب وعرفو لكترونية،الا لمحكومة تجسيدا 1الحكومي الفرع في لممتدخمين تعريفو بمناسبة ليا
 الكتروني تصديق شيادات بمنح يقوم معنوي شخص أنو عمى القانون نفس من 2/11 المادة

 الفرع في المتدخمين لفائدة لكترونيالا بالتصديق متعمقة أخرى خدمات يقدم وقد موصوفة،
 يقدم الموثوق الثالث الطرف 04-15 رقم القانون من 28 المادة نص إلى وبالرجوع الحكومي
 المرسوم من 2 المادة نص عرفيا التي لكترونيالا لمتصديق الحكومية السمطة رقابة تحت خدماتو
 و المعنوية والشخصية المالي لالستقالبا تتمتع إدارية سمطة أنيا عمى 1352-16 التنفيذي
 مكمف شخص أو عمومي ضابط أو موظف فيو يثبت ما كل ىو الرسمي المحرر أن باعتبار
 الشأن ذوي من تمقاه ما أو لديو تم ما عامة، بخدمة

                                                           
 .04-15من القانون رقم  2/13المادة  - 1
، يحدد طبيعة السمطة الحكومية لمتصديق  2016أبريل  25الموافق لـ  1437رجب  17، مؤرخ في  135-16مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 ا .االلكتروني و تشكيميا و تنظيميا و سيرى
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 الشيادات من يجعل الذي مرألا 1واختصاصو سمطتو حدود وفي القانونية لألشكال طبقا وذلك
 لكترونيالا التصديق خدمات لمؤدي يمكن ال الكتروني، شكل في رسمية محررات يصدرىا التي
 السمطة من ترخيص عمى الحصول دون لكترونيالا التصديق شيادة يصدر أن عام بشكل

 04-15 رقم القانون من 2/10 المادة في تعريفو جاء وقد لكترونيالا لمتصديق قتصاديةالا
 التصديق خدمات لالاستغ نظام"  أنو عمى ائريز الج لكترونيينالا والتصديق بالتوقيع المتعمق

 لو تسمح شخصية بطريقة الخدمات لمؤدي الممنوحة الرسمية الوثيقة في يتجسد الذي لكترونيالا
 القانون نفس من 38 المادة لنص وفقا الترخيص يرفق أنو كما"  خدماتو توفير في الفعمي بالبدء
 أنو منو 49 المادة وتنص لكتروني،الا التصديق خدمات تأدية كيفيات و شروط يحدد شروط بدفتر
 يدخل يجعمو ىذا كل خدماتو تقديم مقابل التنظيم طريق عن المحددة التعريفة تطبيق المؤدي عمى
 ضمن تدخل يصدرىا التي لكترونيالا التصديق شيادات فإن عامة بخدمة مكمفين طائفة ضمن

 .لكترونيالا شكميا في الرسمية المحررات
 المحررات ضمن الموصوفة االلكتروني التصديق شيادة الجزائري المشرع دخلي أن عجب ال

 العممية الحياة في أىميتيا إلى بالنظر ثباتإلا في القانونية الحجية ومنحيا لكترونيةالا الرسمية
 حول إشكال ذلك يثير لكن صدرىاوم الشيادة من كل بيا أحاط التي والقانونية التقنية والضوابط

 إلى بالنظر الرسمية المحررات في بالتزوير المتعمقة العامة الجنائية النصوص تطبيق إمكانية مدى
 تصديق شيادة أحكام نظم قد المشرع أن باعتبار ذلك يستدعي ال مرألا أن أو لكترونيةالا طبيعتيا

 . تزويرىا ذلك في بما 04-15 رقم القانون بموجب اإللكتروني
 تزوير ليشمل التقميدية التزوير نصوص بتعديل المشرع تدخل لو الجدل ىذا عن يغنينا كان

 استحداث أو العقوبات قانون في الفرنسي المشرع فعل كما عامة بصفة لكترونيةالا الدعامات
 شيادة تزوير حول ائريز الج المشرع موقف ولمعرفة البريطاني المشرع فعل كما خاصة نصوص
 في لو تطرقنا ما وىذا ليا القانوني الوصف لتحديد التوصل عمينا ينبغي كان اإللكتروني التصديق

                                                           
-75المعدل والمتمم ألمر رقم  2005يونيو  20ىـ الموافق لـ 1426جمادى األولى  13،المؤرخ في  10-05من األمر رقم  324المادة  - 1

والمتضمن القانون  2007ماي  13المؤرخ في  05-07المعدل بالقانون رقم  1975سبتمبر 26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58
 . 44 المدني، ج ر عدد
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 في 04-15 رقم القانون في الوضع ليذا معالجتو مدى ثم ومن الدراسة ىذه من السابقة الجزئية
 الموالية الجزئية في بالدراسة سنتناولو ما وىذا العامة الجنائية النصوص جمود ظل

 ائريز الج التشريع في اإللكتروني التصديق شهادة تزوير:  الثاني المطمب
 الفرع االول : تعريف تزوير

 غياب في 04-15 رقم القانون بموجب التزوير مصطمح عمى ائريز الج المشرع ينص لم
 العقوبات قانون تطرق ، الجنائية السياسة لمبادئ تطبيقا العام لمنص الرجوع يمكن الخاص النص
 توصمنا وقد الرسمية أو العمومية المحررات تزوير إلى منو 1السابع الفصل من الثالث القسم في
 خدمات بمؤدي تتعمق بيانات تتضمن رسمي الكتروني محرر لكترونيالا التصديق شيادة أن إلى

 البيانات طبيعة أن غير (الشيادة طالب) الخدمة بمتمقي تتعمق وأخرى لكترونيالا التصديق
 اإللكتروني التصديق خدمات مؤدي قبل من التزوير جريمة ارتكاب إمكانية يجعل مما الكترونية
 . الغير أو الشيادة طالب قبل ومن عامة بخدمة مكمف بصفتو

 الفرع الثاني : قيام جريمة التزوير
 التغيير ىذا يكون أن يمزم نماوا محرر، في الحقيقة تغيير يتم أن التزوير بجريمة لمقيام يكفي ال

 خدمات مؤدي يرتكب العام النص وبتطبيق 2القانون عمييا نص التي الطرق بإحدى حدث قد
 الكترونيا توقيعا الشيادة ضمن ما إذا خدماتو تأديتو أثناء التزوير جريمة لكترونيالا التصديق

 التوقيع ىذا يكون قد  أن اإلشارة وينبغي الخدمات مؤدي أي الشيادة بمصدر خاص  رامزو 
 لمتصديق قتصاديةالا السمطة تقوم الكترونية بيانات عن عبارة لكترونيالا التوقيع المزور

 بمؤدي خاص كتوقيع وضعيا ليتم مؤمنة إنشاء آلية طريق عن منيا والتحقق بإنشائيا لكترونيالا
 التصديق شيادة في توفرىا الواجب البيانات أحد الخدمات مؤدي توقيع أن باعتبار الخدمات

 الكتروني توقيع وضع في المتمثل التزوير أسموب يتداخل أن يمكن وىنا الموصوفة لكترونيالا
                                                           

يتضمن قانون العقوبات المعدل  1966يونيو 8الموافق لـ  1386صفر 18المؤرخ في  156-66من األمر رقم  218-214المواد من  - 1
 والمتمم.

رمزي بن الصديق، تزوير المحررات االلكترونية بين قابمية الخضوع لمقواعد التقميدية وضرورة مراعاة الخصوصية، مجمة االجتياد  - 2
 .207،ص  2018، 2،العدد 7لمدراسات القانونية و االقتصادية، المجمد 
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 أسموب مع قتصاديةالا السمطة قبل من لو الممنوح لكترونيالا التوقيع ذلك غير يضع كأن مزور
 الفعل ليذا 04-15 رقم القانون يتطرق لم لكتروني،الا التصديق خدمات مؤدي شخصية انتحال

 قانون من 214/1 المادة في المتمثل العام النص تطبيق توسيع ضرورة إلى يؤدي الذي مرألا
 النص تطبيق بمحاولة لكترونيالا التصديق شيادات تزوير قبيل من يعتبر كما ائريز الج العقوبات

 حتى أو التوقيع أو الشيادة بيانات في تغيير لكترونيالا التصديق خدمات مؤدي إحداث العام
 البيانات تغيير العقوبات لقانون وفقا التزوير أساليب ضمن وتدخل منحيا بعد ليا تغيير إجراء

 بطريق جوىرىا بتزييف إنشائيا أثناء الممنوحة لكترونيالا التصديق بشيادات المتعمقة والمعمومات
 من وأمميت دونت لمتي خالف الكترونية بيانات من التحقق تم أنو عمى شيادة صدارإب وذلك الغش

 قام قد بيا اعترف قد وقائع بأن كذبا بالشيادة أو كاذبة أنيا يعمم بيانات بتقريره أو طرافألا
 المشرع تطرق وقد الكترونيا تمقاىا التي لكترونيةالا البيانات عمدا بإسقاطو أو منيا بالتحقق

 3  إلى أشير 6 من بالحبس يعاقب حيث ذلك إلى 04-15 رقم القانون من بموجب ائريز الج
 كل العقوبتين ىاتين بإحدى أو ائريز ج دينار( 1000.000 إلى200.000) من وبغرامة سنوات
 ذلك في بما أخرى اض ألغر لممعني الشخصية البيانات استعمل الكتروني تصديق خدمات مؤدي
 أنو عمى المادة نصت حيث 70 المادة وأضافت خرىألا لكترونيةالا التصديق شيادات تزوير
 ائريز ج دينار( 1000 .000 إلى200.000) من وبغرامة سنتين إلى أشير 3 من بالحبس يعاقب

 سرية عمى بالحفاظ لتزامالبا أخل الكتروني تصديق خدمات مؤدي كل العقوبتين ىاتين بإحدى أو
 السجن في تتمثل 215 المادة في المتمثل العام النص في أقرىا التي العقوبة أن غير1 البيانات
 .لكترونيةالا تالالمعام إثبات في الشيادة أىمية إلى بالنظر أكثر ئمةالم المؤبد
 ىإل بالرجوع أنو غير محمو الحمول أو لكترونيالا التصديق خدمات مؤدي صفة بانتحال نماوا
 نص نجد لكترونيينالا والتصديق لمتوقيع العامة حكامألبا المتعمق 04-15 رقم القانون أحكام
 التصديق خدمات تأدية فعل يجرم حيث التزوير من سموبألا ىذا عمى يطبق أن يمكن 72 المادة

 نفس وفق ويعاقب الترخيص سحب رغم نشاطو يستأنف أن أو ترخيص دون لمجميور لكترونيالا
 إلى ائريز ج(200.000)دينار ألف مائتي من وبغرامة سنوات3 إلى واحدة سنة من بالحبس المادة

                                                           
 04-15في فقرتيا األخيرة من القانون رقم  71المادة  - 1
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 استعممت التي التجييزات تصادر كما العقوبتين ىاتين بإحدى أو (2 .000.000) دينار مميوني
 لكترونيالا التصديق خدمات مؤدي عمى يطبق أنو النص من يستنتج ما الجريمة رتكابال

 العام لمنص وفقا عميو يعاقب الشخصية انتحال فعل أن كما الموثوق الثالث الطرف دون لمجميور
 عقوبة أنسب أنيا ونرى المؤبد بالسجن العقوبات قانون من 214/3 المادة في المتمثل

 إعادة يتطمب الذي مرألا الموصوفة لكترونيالا التصديق لشيادة القانونية القيمة إلى بالنظر
 الخاص النص في النظر
 الرسمية تراالمحر  في التزوير لمجابية كفيمة كانت إن و الطرق ىذه أن المعاصر الفقو يرى 

 بتطويع الحصر ىذا في النظر إعادة تتطمب لكترونيةالا لمجريمة الخاصة الطبيعة أن الإ التقميدية
 رقم القانون تنظيم عدم ظل في سيما ال الحديثة التقنيات ىذه لمجارات العامة الجنائية النصوص

 لكترونيالا التصديق شيادات تزوير قبيل من تعتبر التي السموكات جل نقل لم إن لمعديد 15-04
 أخرى أساليب في- 04-15 القانون – الخاص النص كفاية وعدم

 في عامة بخدمة المكمف طائفة في يقع والذي لكترونيالا التصديق خدمات مؤدي لغير يمكن
 المادتين عمييما نصت التي (المعنوي و المادي )التزوير أساليب يرتكب أن العام الجنائي النص
 تزوير يتم أنو غير العقوبات قانون من 217-216 من المواد تطبيق يتم أنو غير 215و 214
 توقيع أو الشيادة بيانات تزييف أو بتقميد قام ما إذا لكترونيالا التصديق لشيادة المعني أو الغير

 الغير شخصية انتحل الذي المحرر عمى الشخص توقيع عدم يشترط العامة حوالألا وفي المؤدي
 في يختمفان ال لمتوقيع والمزور المنتحل أنو غير التوقيع بوضع ماديا التزوير صار الإ و فيو

 اصنةر لمق نشاء يمكن الكترونية بيانات عن عبارة المؤدي توقيع أن باعتبار لكترونيةالا المحررات
  عمى ءالستيالا عن تنجم التي المخاطر بين من ىذا ويعد بيانات ىكذا وا تصميم المحترفين

 النظام عمى يستولون بحيث عميو، القراصنة وسيطرة لكترونيالا التصديق لجية العائد التوقيع
 1.المعموماتي
 التوقيع عمى السيطرة عميو يترتب مما إليو المشروع غير دخوليم عبر التصديق بجية الخاص

 اللو استغ أو لكتروني،الا توقيعيا بيع بقصد أو الفضول بغرض وذلك بيا، الخاص لكترونيالا
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 العائد االلكتروني بالتوقيع المتعمقة التشفير مفاتيح باختراق فيقوم بالقرصان خاصة مآرب لتحقيق
 كشف أي لكترونيالا التوقيع بتشفير الخاصة البرامج كشف عنو ينجم امم وفكيا التصديق لجية
 . از رم أو إشارة مجرد ليكون رقمية صورة إلى مكتوبة صوٍرة من تحويمو آلية

 منع عمى القادر المحترف الوظيفي طارإلا تأمين لكترونيالا التصديق جية من يتطمب لذلك ،
 1.الخاص لمفتاحيا أو لتوقيعيا اختراق أي

 مالعإلا بتكنولوجيا المتصمة ائمر الج من لموقاية الخاصة بالقواعد المتعمق القانون جرم 
 معطيات في اتجار أو نشر أو توفير أو تجميع أو بحث أو تصميم فعل 2.ومكافحتيا تصالالوا

 استعمال أو نشر أو إفشاء أو حيازة وكل معموماتية معمومة طريق عن مرسمة أو معالجة أو مخزنة
 68 المادة أحكام عمييم تطبق كما ، القانون نفس من عمييا المتحصل المعطيات كل غرض ألي
 توقيع إنشاء بيانات استعمال أو إفشاء أو حيازة لفعل المجرمة الذكر سابقة 04-15 القانون من

 أو ضافةإلبا البيانات ىذه تزوير إلى ائريز الج المشرع يشير لم بالغير، خاصة موصوف إلكتروني
 وأىمية لخطورتيا تنظيمات أو الحقة تالتعدي في المسألة تدارك المشرع عمى ولعمو الحذف
 .3الشيادة طالب ويرتكب الشيادة
 نص في المتمثل العام الجنائي النص عمى بإسقاىا لكترونيالا التصديق شيادة تزوير جريمة 
 أعدت التي الوقائع قراراتإلا زيف أو أسقط أو أضاف ما إذا العقوبات قانون من 216/3 المادة
 لكن سنة عشرين إلى سنوات بعشر المادة نفس وفق يعاقب و ثباتياإل أو لتمقييا المحررات ىذه

 حكامألبا المتعمق 04-15 رقم القانون من 66 المادة في المتمثل الخاص النص إلى بالرجوع
                                                           

، األول  30المجمد ىال الحسن، تصديق التوقيع االلكتروني لجية التوثيق االلكتروني، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ،  - 1
 45-44-42ص 2014العدد 

 بمجرد اختراق مفاتيح التشفير المتعمقة بالتوقيع االلكتروني الخاص بجية التصديق االلكتروني وّفكيا، فإن القرصان يكون قد استولى عمى - 2
اطئة تخدم مصالحيم، وذلك عبر استخدام نظام التوقيع االلكتروني الخاص بتمك الجية، ويقومون مباشرة بإصدار شيادات تصديق الكتروني خ

المفتاح الخاص لجية التصديق في إصدار العديد من شيادات التصديق الخاطئة و المميورة بتوقيع جية التصديق دون معرفة جية التصديق 
سيكون أثره عظيما خاصة عند بذلك، ّمما يؤثر سمبًا في سمعة جية التصديق االلكتروني عند العامة باعتبار الشيادات ذات طبيعة رسمية، و 

صدار شيادات تصديق صحيحة وما ينجم عن ذلك من تعرض جية التصديق االلكتروني لمسؤولية قانونية كبيرة  إلغاء الشيادات الخاطئة وا 
 تجاه عدد كبير من المتضررين من تمك الشيادات الخاطئة.

يتضمن القواعد الخاصة لموقاية من الجرائم المتصمة  2009غشت  5الموافق ل  1430شعبان  14المؤرخ في  04-09القانون رقم  - 3
 2009لسنة  47بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال و مكافحتيا، ج ر عدد 
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 من أنو إلى التطرق دون الفعل ىذا عمى نص قد نجده لكترونيينالا التصديق و لمتوقيع العامة
 أشير ثالثة من بالحبس يعاقب أنو النص في ورد حيث لكترونيالا التصديق شيادة تزوير قبيل
 العقوبتين ىاتين بإحدى أو ائريز ج دينار ألف مائتي إلى ألف عشرين من بغرامة و سنوات 3 إلى
 العقوبة تعتبر ، موصوفة الكتروني تصديق شيادة عمى لمحصول كاذبة اراتر بإق أدلى من كل

 لكترونيالا التصديق خدمات مؤدي عمى يقع المقابل في أنو الإ العام النص مع مقارنة مخففة
 في النظر إعادة ينبغي أنو الإ الشيادة طالب بيا أدلى التي المعمومات من بالتحقق يقضي التزاما
 طالب بيا أدلى التي المعمومات كافة من التحقق المؤدي من كان بما يصعب أنو باعتبار النص
 .قبمو من الكترونيا استقبميا التي تمك أو الشيادة
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 :خالصة الفصل
 ال صورة خصوصا االلكتروني التصديق وشيادة عموما االلكتروني المحرر في التزوير يمثل

 اتر المحر  كون في ىميةألا ىذه وتتمثل ، الورقية الرسمية اتر المحر  في التزوير عن أىمية تقل
 المحررات ليذه وصار ثباتإلا في حجيتيا ليا قانونية لوقائع إثبات عمى تنطوي والعرفية الرسمية
 تضمنتو ما بحجية مساس عمى ينطوي ان شأنو من محتواىا في التغيير فإن ،االلكتروني الشكل

 وأن سبق ما ضوء في االلكتروني المستند في التزوير تجريم أىمية يبدو ار وأخي وقائع، من
 المحرر فكرة مع تمتقي ال التقميدية التزوير جرائم في المحرر فكرة أن من التفصي ذكرناه

 المقارنة التشريعات خطة وتختمف لحمايتو ضرورة التجريم ىذا من يجعل الذي مرألا االلكتروني
 إلى خاصة الموصوفة االلكتروني التصديق وشيادة عامة ةااللكتروني المحررات تزوير تجريم في

 ليشمل النصوص ىذه حكم يمتد ثم ومن التزوير، ىذا لتجريم عامة نصوصا يضع ولألا اتجاىين
 تجاهإلا وأما لماني،ألوا الفرنسي القانونين مثل المحررات ىذه صور كافة في الحاصل التزوير
 أنو غير المصري القانون التشريعات ىذه ومن ةااللكتروني اتر المحر  تزوير صور فيجرم الثاني
 الجدل عن تغني أن بإمكانيا العقوبات قانون في طفيفة تالتعدي اءر إج إمكانية ورغم سبق ومما
 لطبيعتيا تفسيرىا وضيق العامة الجنائية النصوص جمود بين القانوني النص غياب يسببو الذي
 من الكثير عن االلكتروني التصديق لتقنية المنظمة الخاصة النصوص وسكوت كفاية عدم وبين

  التزوير أساليب
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 الخاتمة

 القانون ظل في اإللكتروني التوقيع"  تناولت والتي المتواضعة اسةر الد ىذه خالل من
 اإللكترونية التجارة ظل في القانونية المعامالت تحديات أحد باعتباره"  04/  15
 خالليا من حاول إيجابية كخطوة 04/  15 بقانون ائريز الج المشرع جاء حيث
 من مسبوقة خطى عمى السير وكذا المعموماتية، مجال في الحاصمة اتر التغيي مواكبة

 العقود بو تثبت حديث كدليل اإللكتروني، التوقيع تثبت التي المقارنة التشريعات
 .إلكترونيا المبرمة والمعامالت

 احر اقت من تكمن النتائج من مجموعة إلى الموضوع ىذا ثنايا في البحث خمص وليذا
 التوصيات بعض

 :  البحث نتائج-1
  لمواعد المحدد 15/04 قانون في كترونيلاال التوقيع الجزائري عر المش عرف - أ

 وأضاف جية من عاما فايتعر  عرف يثحب مزدوجا فايتعر  كترونييناالل  لتوقيع العامة
 . الموصوف االلكتروني بالتوقيع خاصا نوعيا فايتعر 
 لصور حصري بشكل يشر لم االلكتروني لمتوقيع الجزائري المشرع فيتعر  إن -ب

 حرف أو صور ىينة في كان سواء، شكل أي يتخذ أن أجاز بل ، االلكتروني التوقيع
 صاحب شخص زبتميي يسمح منفرد بعطا لو يكون أن طةيشر  ،رمز أو رقم أو

ظيار ىويتو وتحديد التوقيع  بموجبو الرضا أو القانوني التصرف إقرار في رغبتو وا 
  يتسع كل مفتوحا المجالا كتار  محدد، مادي بشكل التوقيع يربط لم فيالتعر  أن كما
 من جديدة صورا و أشكاال تفرز قد تكنولوجية تطورات من يستجد لما فيالتعر  ىذا

 . ونير كتاالل التوقيع
 من ثباتاال في الكاممة جيةحال كترونياالل لمتوقيع ير الجزائ عر المش فىأض -ج

 و ، موصوف ونير لكتاال التوقيع يكون أن بشرط ،التقميدي بالتوقيع مساواتو خالل
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 التصديق خدمات مؤدي لدى تصديقو وجب موصوف نيكترو االل التوقيع يكون تىح
 . لمدولة العامة السمطات من لو المرخص ونير لكتاال
 بموجب ونير لكتاال لمتوقيع جنائية حماية ريتقر  عمى الجزائري المشرع حرص -د

 من الثاني الفصل افرد و وني،ر لكتاال لمتوقيع العامة لمقواعد المحدد 15/04 قانون
 .  ونير لكتاال بالتوقيع الماسة الجرائم عمى لمعقوبات منو الرابع الباب

 المعالجة أنظمة حماية خالل من نيو ر لكتاال لمتوقيع الجنائية مايةحال رتتقر  كما -و
 التوقيع إنشاء يتم حيث ، العقوبات قانون في عمييا المنصوص لممعطيات ليةاال
 في الوارد ليا الموسع فيالتعر  حسب وذلك ، معموماتية منظوم خالل من لكترونياال

  تصالاالو  عالماال تكنولوجيا جرائم من بالوقاية المتعمق 00/04 قانون
 : التوصيات

 من ،ونير لكتاال لتوقيع العامة لمقواعد المحدد 15/04 قانون تعديل ضرورة -1
 تزوير جريمة أىميا ، لكترونيةاال التوقيع عمى الواقعة الجرائم بعض إضافة خالل
  وني،ر لكتاال التوقيع

 الحماية أقر الذكر سالف 15/04 قانون في أنو الجزائري المشرع عمى يعاب ما -2
 النصوص ليذه كور تدا يستدعي مما. فقط الموصوف لكترونياال لمتوقيع الجنائية
 العادي لمتوقيع يعترف الجزائري عالمشر  أن إذ. أيضا البسط التوقيع لتشمل العقابية
 . القانون نفس من 0 المادة عميو نصت ما وىذا ،القضاء أما بالحجية

 الماسة خاصة المعمومات تقنية مئجرا ةحمكاف مجال في وليالد التعاون دعم -3
 و التقني التطور بفعل لمحدود عابرة جرائم أصبحت أنيا يثحب. ونير لكتاال بالتوقيع
 .الدول بين المساعدة تبادل يقضي مما ،يجالتكنولو 
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