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  :الممخص

الحكسبة  فيكسع خيرة عصر التكنة األالعربية فى اآلتعيش جميكرية مصر 
 مالذ يالتعامؿ مع العالـ الخارج فييرة لما ليا مف مزايا كث اإلنترنتالرقمية كعالـ 

يستمـز  الذمك  ،مصر كالعالـ مف جائحة ككركنا وكبخاصة لما تعانيبمراحؿ كثيرة  سبقنا
 وتىيمف حيث ما اإللكتركنيكاف عمينا أف نيتـ بالتكقيع لذا  يجتماعالتباعد اال

 .يالرقم ،مالبيكمتر  ،مالرمز السر ،المرقـ يمف التكقيع الرقم وشكالأك 
ىي ك  ،اإلثبات فيكتركنى كحجيتة لىـ تطبيقات التكقيع اإلأ إلىتطرؽ البحث 

ة الحككمية نشطتتحقؽ فييا خدمات المكاطنيف باأل التيالبيئة  ىيك  ،اإللكتركنيةالحككمة 
ؿ عف عف التنسيؽ فيما بينيـ باستخداـ شبكات المعمكمات كاالتصا فضلن  ،لمدكائر المعنية

نتاجية ككفاءات األجيزة ىميا مكافحة الفساد كتحسيف إأبعد كذلؾ لما ليا مف فكائد 
اىـ التطبيقات أ. كمف الحككمية الدكلي التعامؿ عمى المستكل  في اإللكتركنيةالتجارة  أيضن
البيع كالشراء  يفبراـ العقكد كتشريعات تنظـ ىذا المكضكع إلثيؽ فقد صدرت مكا ي،كالمحم

ف مميزاتيا قمة التكمفة كسرعة لمسمع كالخدمات مابيف الدكؿ بعضيا البعض كمف ضم
رقاـ أككاد ك أالعمؿ عمى  في اإللكتركنيةداء لبيئة العمؿ المشترؾ كتعتمد التجارة األ

ا لمعايير دكلية كتسمح ببناء قاعدة بيانات تشمؿ ككاد عالمية طبقن أ ىيك  ،لممنتجات
تماـ إطراؼ التعامؿ فييا كتسيؿ لأل مكدقيقة كحديثة عف المنتجات الجار معمكمات مناسبة 

 .بدكف كصؼ لممنتج يمنتج عالمم العمميات التجارية أل
اتناكؿ البحث  ييدؼ  الذمك  اإللكتركنيالقانكنية لمتكقيع  اإلثباتحجية  أيضن

 فيرادة صاحبة كالجيكد الدكلية إىكية الشخص كالمكقع كالتعبير عف تحديد  إلى
مـ المتحدة كالتشريعات بى كاألك كر كتكضيح مكقؼ المشرع األ ،اإلثباتتدعيـ حجية 

للستفادة مف التشريعات  اإللكتركنيالتكقيع  فيثبات كالمقارنة مف حجية لإل ةالكطني
القانكني كذلؾ  اإلطارىذا  فيالمقارنة كتعظيـ دكر التشريعات المشتركو الكطنية 

  .يف الجرائـ التقنية كمعاقبة الجانم أمتكاب عدـ ار بيدؼ 
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Abstract:  

In the present era , the Arab Republic of Egypt lives in the age 
of expansion of digital computing and the Internet due to its many 
advantages in dealing with the outside world that has proceeded us in 
many stages ; especially Egypt and the world are suffering from the 
pandemic of Corona which requires social separation. So we have to 
take care of the electronic signature in the terms of what it is and its 
forms of digital numbered signature ; secret code, Biometric, digital. 

The research has touched on the most important applications of 
electronic signature and its authenticity in the proof ; it is the 
electronic government. It is the environment in which citizen services 
are achieved through the governmental activities of the departments 
concerned , as well as , coordination among them using information 
networks and remote communication , because of its benefits ; the 
most important of which is combating corruption and improving the 
productivity and efficiencies of government agencies 

Also the electronic commerce is among the most important 
applications in dealing at the international and local levels. 
Agreements and legislations have been issued to regulate this matter 
for the conclusion of the contracts in the sale and purchase of goods 
and services between countries. The low cost and the fast performance 
for the common work environment are among its advantages. 
Electronic commerce depends on codes and numbers for products 
which are global codes according to international standards and allows 
building up a database that includes appropriate , accurate and up-to-
date information about the products being dealt with and makes it easy 
for the parties to complete the commercial operations for any global 
product without a description of the product. 

The research also has dealt with the legal proof of the 
electronic signature which aims to determine the identity of the person 
and the signatory and to express the will of its owner and the 
international efforts in strengthening the authenticity of evidence and 
clarifying the position of the European legislator,the United Nations 
and national legislations and comparison from authenticity for proof 
in the electronic signature to benefit from the comparative legislation 
and maximize the role of national joint in this legal framework with 
the aim of not committing any of technical crimes and punishing the 
perpetrator.  
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 :مقدمة

شيا العالـ كنجني اعك  تعتبر نتاج الثكرة الصناعية التي مع ثكرة االتصاالت 
، خاصة عمى صعيد تبادؿ الكثائؽ بيف اإللكتركنية، نمت المعاملت اثمارىا حالين 

، كمع نمك اإلنترنتتتـ عبر عالـ  التياألفراد كمؤسسات الدكلة كعمميات البيع كالشراء 
ىذه المعاملت في السنكات األخيرة، ظيرت الحاجة لتحديد ىكية األطراؼ المتعاممة 

ثبات صحة التكقيع عمى ىذه المعاملت، كحجيتيا القانكن ية، خاصة في فيما بينيا، كا 
مكاف إنكار بعض األطراؼ لعلقتيـ اإللكتركنيةظؿ سيكلة تعديؿ بيانات السندات  ، كا 

بيذه المعاملت، ككحؿ يتفؽ مع الطبيعة التقنية ليذه التطكرات استخدمت تقنية 
عبر الكسائؿ  كتعززت أىمية التكقيع -اكما تـ ذكره سمفن  -اإللكتركنيالتكقيع 

مف خلؿ )التجارة  إلكتركنيًّاألف كؿ شيء بات  ؛لحاضرفي الكقت ا اإللكتركنية
 ....". اإللكتركني، التقاضي تركنياإللك، الدليؿ اإللكتركنية، الحككمة اإللكتركنية

مف األمكر الجديدة عمى  اإللكتركنية عبر الكسائؿ حيث يعتبر التكقيع 
كيككف ىناؾ تكقيع غير التكقيع  اإذ لـ يكف في الحسباف أف يحدث يكمن  ؛األشخاص

كالتجارة  اإلنترنت، فمع التطكر المذىؿ الذم أحدثو اإلثباتالمألكؼ الذم نظمو قانكف 
، نشأ ىذا النمط مف التكقيع بيف (1)اإلنترنتكعقد الصفقات الضخمة عبر  ،اإللكتركنية

لحسـ ما يثكر أشخاص ال يرتبطكف بعلقة قانكنية مسبقة، كقد ال يتـ بينيـ اتفاقات 
فقد نشطت الجيكد الدكلية كاإلقميمية لبحث السبؿ الكفيمة  ،بينيـ مف نزاعات، كمف ىنا

تقكـ عمييا التجارة، حيث  التيبتكفير األماف كالثقة ليذا التكقيع كىما مف أىـ األسس 
رفع مستكل األمف كالخصكصية بالنسبة لممتعامميف عمى  إلى اإللكتركنييؤدم التكقيع 

ية تحديد ىكية ، مف حيث إمكاناإللكتركنيةخاصة في مجاؿ التجارة  اإلنترنتشبكة 
، كيساعد (2)كالتأكد مف مصداقية األشخاص كالمعمكمات إلكتركنيًّاالمرسؿ كالمستقبؿ 

المؤسسات عمى حماية نفسيا مف عمميات التزييؼ  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ 
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بعقد صفقات عف بعد  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ كتزكير التكقيعات، كما يسمح 
 .اإللكتركنيةكىك بذلؾ يساعد في تنمية كضماف التجارة  ،كدكف حضكر المتعاقديف

، إال إذا اإلثباتفي  دليل كاملن  –مف الناحية القانكنية  –كال تعد الكتابة  
ي المعد أصل الكتابكانت مكقعة، فالتكقيع ىك العنصر الثاني مف عناصر الدليؿ 

ف التكقيع ىك الشرط الكحيد لصحة الكرقة العرفية سكاء في القانكف إلإلثبات، بؿ 
إذ ظيرت  ؛في الحياة القانكنية االمصرم أك المقارف، فمـ يعد التكقيع التقميدم حكرن 

أساليب جديدة لمتكقيع انسجمت مع التقنية الجديدة في مجاؿ المعمكمات، كقد تضمنت 
يات الدكلية كالتشريعات في الدكؿ المتقدمة قكاعد تقضي بالمساكاة في القيمة االتفاق

كالتكاقيع  اإللكتركنيةالقانكنية بيف السندات كالتكاقيع التقميدية مف جية، كبيف السندات 
 . (3)مف جية أخرل اإللكتركنية

التكقيع عبر الكسائؿ كلتكضيح ذلؾ سكؼ يتـ التعرؼ عمى معنى  
التكقيع عبر كأىـ أشكالو )مطمب أكؿ(، ككذلؾ سكؼ نتناكؿ تطبيقات  اإللكتركنية
 (. في التشريعات المقارنة )مطمب ثاف   اإلثباتكحجيو  اإللكتركنيةالكسائؿ 

 
 المطمب األول

 وأشكاله اإللكترونيةالتوقيع عبر الوسائل معنى 

 تقسيم: 

البحث عف بديؿ لمتكقيع التقميدم يستطيع أف يؤدم ذات  إلىاتجو الكاقع  
الكظيفة مف ناحية كيتكيؼ مع كسائؿ اإلدارة الحديثة مف ناحية أخرل. كىذا البديؿ 

التكقيع عبر الكسائؿ كىك ما يسمى  امحددن  اا أك رمزن ا سريًّ يمكف أف يككف رقمن 
تؤدم في النياية  انكلكجيًّ تباع إجراءات محددة تكاالتكقيع الناتج عف أم  اإللكتركنية

فيككف مجمكع ىذه اإلجراءات ىك البديؿ الحديث  ،انتيجة معينة معركفة مقدمن  إلى
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لمتكقيع بمفيكمو التقميدم، بحيث يتـ مف خلؿ ىذه العممية ربط ىكية المكِقع )أم 
 الشخص الذم يقـك بالتكقيع( بالكثيقة المكقع عمييا. 

التكقيع عبر القانكنية القائمة ال تعرؼ  ف معظـ النظـإ ،كالجدير بالذكر 
تكفؿ قبكؿ ىذا  التيا كضع القكاعد ، كال تألفو، لذا كاف لزامن اإللكتركنيةالكسائؿ 

التكقيع، كتضمف حجيتو كلغرض الكصكؿ ليذه الغاية، تكجب عمينا أف نتعرؼ عمى 
كلتكضيح ذلؾ نقسـ ىذا بكافة أبعاده كنتطرؽ ألبرز أشكالو،  اإللكتركنيالتكقيع 
 ي:كالثان ،اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ كؿ معنى الفرع األ :فرعيف إلىالمبحث 

 .اإللكتركنيةأشكاؿ التكقيع عبر الكسائؿ 
 

 الفرع األول
 اإللكترونيةالتوقيع عبر الوسائل معنى 

بتعاريؼ عدة متعددة مف خلؿ  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ لقد عرؼ  
، كسكؼ نكتفي بذكر جزء مبسط منيا االفقو كالقضاء كالقانكف، كقد تـ ذكرىا سابقن 

 لمتذكير فقط. 

بأنو رمكز محسكبة بكاسطة  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ فقد عرؼ الفقو 
. كما يرل الفقو (4)لصاحب ذلؾ التكقيع اككف حصرن ي اسرين  ابرنامج حاسكبي يستخدـ مفتاحن 

، ارتباط ىيإذا تكفر فيو شركط  اإلثباتيتمتع بالحجية ب إلكتركنيًّا اتكقيعن  أف التكقيع يككف
مكانية كشؼ  اإللكتركنيالتكقيع بالمكقع كحده دكف غيره، كسيطرة المكقع عمى الكسيط  كا 

 .(5)اإللكتركنيأك التكقيع  اإللكتركنيأم تعديؿ أك تبديؿ في بيانات المحرر 

كنصت عمى  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ كما عرفت معظـ التشريعات 
لسنة  2رقـ  اإللكتركنيةشركط تحققو، فقد عرفو قانكف دبي لممعاملت كالتجارة 

مكز أك صكت أك نظاـ معالجة بأنو: "تكقيع مككف مف حركؼ أك أرقاـ أك ر  2002
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كمميكر بنية تكثيؽ أك اعتماد تمؾ الرسالة". كقد حدد شركطو  إلكتركنيبشكؿ 
إذا كاف مف الممكف  يمحم إلكتركني: )يعامؿ التكقيع عمى أنو تكقيع (6)لنصبا

التحقؽ مف خلؿ تطبيؽ إجراءات تكثيؽ محكمة منصكص عمييا في ىذا القانكف 
كاف في  اإللكتركنيكمتفؽ عمييا بيف الطرفيف، مف أف التكقيع  ،اأك معقكلة تجاريًّ 

الكقت الذم تـ فيو: أ. ينفرد بو الشخص الذم استخدمو. ب. كمف الممكف أف 
يثبت ىكية ذلؾ الشخص. ج. كأف يككف تحت سيطرتو التامة سكاء بالنسبة إلنشائو 

ذات الصمة أك  اإللكتركنيةأك كسيمة استعمالو كقت التكقيع. د.كيرتبط بالرسالة 
سلمة التكقيع بحيث إذا تـ تغير السجؿ يعكؿ عميو حكؿ  ابطريقة تكفر تأكيدن 

  .محمييصبح غير  اإللكتركنيفإف التكقيع  ،اإللكتركني

بأنو:  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ كعرفو مشركع التكجيو األكركبي بشأف 
عف قبكلو لمحتكل  اكذلؾ تعبيرن  ؛ببيانات يستعمميا صاحب التكقيع ا"تكقيع رقمي يرتبط حتمن 

ىذه البيانات كبشرط أف تتحقؽ بو الشركط التالية: أ. أف يخص صاحبو كحده دكف غيره، 
ب. أف يسمح بالتعرؼ عمى صاحبو، ج. أف يتـ بكسائؿ تمكف صاحبو مف االحتفاظ بو 

كقع بو عمييا بحيث يمكف  التيتحت سيطرتو كحده دكف غيره، د. أف يتـ ربطو بالبيانات 
كذلؾ بأف يقدـ شيادة معتمدة  ،تعديؿ الحؽ ليا، كتكافر الشركط السابقة بو اكتشاؼ أم

 ركط المذككرة فيو. لمتكقيع يؤكد شخصيتو كتكافر الش اتتضمف نمكذجن 

 2004لسنة  15المصرم رقـ  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ كما عرفو قانكف 
كيتخذ شكؿ حركؼ أك أرقاـ أك رمكز أك إشارات  ،إلكتركنيبأنو: "ما يكضع عمى محرر 

. كقد (7)أك غيرىا كيككف لو طابع منفرد يسمح بتحديد شخص المكقع كيميزه عف غيره"
: أ. (8)بالشركط اآلتية اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ حدد القانكف سالؼ الذكر شركط 

حده دكف غيره عمى الكسيط ارتباط التكقيع بالمكقع كحده دكف غيره. ب. سيطرة المكقع ك 
. كتحدد اإللكتركني. ج. إمكانية كشؼ أم تعديؿ أك تبديؿ في بيانات المحرر اإللكتركني

 اللئحة التنفيذية ليذا القانكف الضكابط الفنية كالتقنية اللزمة. 
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، اإللكتركنيةتكقيع عبر الكسائؿ أنو لكي نككف أماـ  إلىكنخمص مف ذلؾ 
 فإنو يجب تحقيؽ ثلثة شركط: 

 ( أف تككف فريدة مف نكعيا لشخص استخداميا.1) 
  .( أف تككف قادرة عمى التحقؽ بصكرة مكثكؽ بيا2) 
مستكل قياسي بطريقة بحيث إذا تـ تغيير السجؿ  إلى( أف تككف مرتبطة 3) 

 التكقيع يفسد.  اإللكتركني
صر ال الحالمحتممة تشمؿ سبيؿ المثاؿ  يةاإللكتركنعبر الكسائؿ أمثمة مف التكقيعات  

  :يميما 
 انقر فكؽ مكافؽ عمى شاشة. - 1
 كممة السر. - 2
 رقـ تعريؼ شخصي. - 3
 تكقيع رقمية. - 4
 التكقيع الرقمي.  – 5
 مسح بصمات األصابع. - 6
 مسح شبكية العيف. - 7

كسيمة تقنية فرضيا  ىي اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ فإف  ،كعمى ذلؾ 
براـ  اإللكتركنيةعبر الكسائؿ التطكر التكنكلكجي لمكاكبة التجارة  كتداكؿ السندات كا 

 اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ ، بيف أشخاص غائبيف. لكف اإللكتركنيةالعقكد 
التكقيع  تحديد ىكية صاحب ىييستطيع أف يؤمف الكظائؼ الجكىرية لمتكقيع اليدكم، ك 

 إلىر عف رضا ىذا الشخص بمضمكف السند كمكافقتو عميو كاتجاه إرادتو كالتعبي
ال يمنع اإللماـ بدقائؽ  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ ف إااللتزاـ بمضمكنو. كما 

 .االمكقع، كىك ال يتـ إال إراديًّ  النص
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اكيتميز  باالستقلؿ كالكحدانية، بحيث يستحيؿ أف يمتمؾ شخصاف ذات  أيضن
 يستطيع أف يؤمف القدر ذاتو مف الثقة اإللكتركنيالرقمي الكاحد. كذلؾ فإف التكقيع  التكقيع

يؤمنيا التكقيع اليدكم إذا تمت مراعاة الشركط القانكنية كالتقنية المتعارؼ  التيكاألماف 
يكفر إمكانية إنجاز المعاملت  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ . بؿ إف اعمييا دكليًّ 

ألنو يتيح التكقيع عف بعد بدكف الحضكر  ؛متطمبات التكقيع اليدكم ىيتضا بسرعة كبرل
ذا كاف (9)الجسدم لشخص المكقع لمضياع أك  امعرضن  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ . كا 

اعميو بصكرة تامة مكثكقة، فإف التكقيع اليدكم معرض  ايكف مؤمنن  السرقة، إذا لـ  أيضن
ذا كاف  لمتزكير أك كسيمة تقنية، فيك ال يصدر  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ التحكير. كا 

التكقيع عبر عف الكمبيكتر بؿ بكاسطتو بأمر مف صاحب التكقيع. كعميو، فإف كاف 
عف التكقيع اليدكم مف حيث الشكؿ، إال إنيما  اجذريًّ  ايختمؼ اختلفن  اإللكتركنيةالكسائؿ 

مف  اأف يؤمف مزيدن  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ باستطاعة  ؿيؤدياف الكظائؼ ذاتيا، ب
 .(10)االمعترؼ بيا دكليًّ  الثقة كاألمف عبر سمطات المصادقة

سلمة الرسالة بحيث  بات يضمف اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ كما يستفاد مف 
لـ يطرأ أم تغيير عمييا أثناء عممية اإلرساؿ. ككذلؾ الكثكؽ مف ىكية المرسؿ كعدـ إنكاره 
إرساؿ الرسالة ألف المفتاح الخاص ال يمكف أف يككف مع أحد غيره. كيتـ عادة إنشاء 
المفتاحيف العاـ ك الخاص داخؿ جياز صاحب التكقيع بحيث يضمف عدـ خركج ىذا 

يتـ إنشاء  ا. كلطريقة أكثر أماف فإنو غالبن (11)اح الخاص خارج إطار جيازه الشخصيالمفت
المفتاحيف الخاص كالعاـ في بطاقات ذكية كيككف المفتاح الخاص في البطاقة الذكية 
لشخص نفسو كبذلؾ يصعب خركج ىذا المفتاح الخاص خارج حدكد ىذه البطاقة مثؿ 

 قات االئتماف الذكية كبعض بطاقات العمؿ.بطاقة األحكاؿ الشخصية الذكية كبطا
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 الفرع الثاني 

 اإللكترونيةالتوقيع عبر الوسائل أشكال 

لو صكر كأشكاؿ متعددة كمتنكعة تختمؼ  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ إف 
تستخدـ لضماف سلمة التكقيع كتأمينو لكي يؤدم  التيباختلؼ التقنية التكنكلكجية 

الكظائؼ التقميدية لمتكقيع التقميدم، حيث تشترؾ جميع ىذه التقنيات فيما بينيا 
ة تحؿ محؿ التكقيع إلكتركني)كبدرجات( في إنشاء نظاـ لمتكقيع باستخداـ كسائؿ 

اؿ التكقيع . كعمى ذلؾ يمكف تكضيح أىـ أشكاالتقميدم كتؤدم نفس الكظائؼ تقريبن 
 عمى النحك الذم سيرد:  اإللكتركني

 التوقيع اليدوي المرقم:  -ولاأل الغصن 
 إلى ايتـ ىذا التكقيع بكاسطة المكقع نفسو الذم ينقؿ المستند المكّقع منو يدكيًّ 

فيقكـ بقراءة كتصكير كنقؿ التكقيع كمجمكعة ، (Scanner) جياز الماسح الضكئي
، يمكف إضافتو إلكتركنيتكقيع  إلىرسكـ بيانية تحفظ داخؿ جياز الكمبيكتر، فيتحكؿ 

حيث يتـ  ،. كيمتػاز ىذا التكقيع بمركنة كسيكلة استعمالو(12)الكثيقة المراد تكقيعيا إلى
عبر  اإللكتركنيالشكؿ  إلىمف خلليا كبشكؿ بسيط كيسر تحكيؿ التكقيع التقميدم 

 أنظمة معالجة المعمكمات. 
ألنيا قد  ؛عمى اإلطلؽ نيا غير آمنةإاآللية لمتكقيع بأنيا سيمة، إال فتظير ىذه 

فضل عف  تككف في متناكؿ كؿ مف يستطيع استعماؿ ذلؾ الجياز أك االستيلء عميو
. فإف استعماؿ ىذا التكقيع يتسبب في العديد مف المشاكؿ مثؿ إثبػات تعرضيا لمقرصنة

إذ يستطيع المرسؿ إليو االحتفاظ بنسخػة مف ؛ اإللكتركنيالصمة بيف التكقيع كالمحرر 
بإعادة كضعيا عمى أم  اكصمتو عمى إحدل المحررات ثـ يقـك الحقن  التيصكرة التكقيع 

فيذه الطريقة تخمك مف أدنى  اع الفعمي إذن محرر، كيدعي أف كاضعيا ىك صاحب التكقي
 .(13) اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ درجات األماف الكاجب تحققيا في 
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لذلؾ، فيذا التكقيع غير مستعمؿ عمى نطاؽ كاسع كغير معترؼ بو كتكقيع 
كما ينتقد الفقو ىذا النكع مف التكقيع حيث ال يتضمف حجية في  .مكثكؽ قانكني
كال يتمتع بأم درجة مف األماف، أم يسيؿ عمى أم شخص لديو نمكذج  اإلثبات

بدكف عمـ  اإللكتركنيالتكقيع أف ينقؿ صكرتو، باستخداـ الماسح الضكئي عمى السند 
 صاحب التكقيع. 

 بواسطة الرمز السري:  اإللكترونيالتوقيع  - الثانيالغصن 

يتـ ىذا التكقيع عبر إدخاؿ بطاقة ممغنطة في آلة مناسبة ثـ إدخاؿ الرقـ  
السرم كالضغط عمى زر المكافقة إلتماـ العممية المطمكبة. كىذا النكع مف التكاقيع 

لدل المصارؼ لمحصكؿ  (ATM) الصرؼ اآللي ىك الشائع في أجيزة اإللكتركنية
حساب آخر. كمف  إلىمالية  عمى كشؼ حساب أك سحب مبالغ نقدية أك تحكيلت

إبراـ اتفاؽ  إلىالمصارؼ  أجؿ تخطي إشكالية القكة الثبكتية ليذه الكسيمة، عمدت
 .(14)للعتراؼ بحجيتيا الكاممةخاص مع العميؿ 

 البيومتري:  اإللكترونيالتوقيع  - الغصن الثالث

يعتمد ىذا التكقيع عمى الخصائص الذاتية لمشخص المكقع، كالبصمة  
 ،(DNA) اإلصبع أك شبكة العيف أك نبرة الصكت أك الحمض النككم الجيني بكاسطة

 ال يمكف نسيانيا. كتتـ ىذه العممية عبر التيالذاتية لإلنساف كغيرىا مف الخصائص 
 أدخمت شركة 14/8/2000استعماؿ كمبيكتر ككاميرا كجياز لقراءة البصمة. فبتاريخ 

Litronic  نظاـ تكقيع يعتمد عمى الخصائص البيكلكجية لإلنساف، فعندما يقكـ شخص
 يتـ التحقؽ مف ىكيتو عبر تمؾ الخصائص.  إلكتركنيًّامستند  بتكقيع

 ،طكؿ ثابت مككنة مف بيانات ليا اإللكتركنية عبر الكسائؿ كالبصمة
كتستطيع ىذه البصمة تميز الرسالة األصمية كالتعرؼ عمييا بدقة كتميزىا عف الرسالة 
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ف ىذا التغير سينتج عنو بصمة إإذ  ؛المزكرة في حالة إحداث أم تغير فػي الرسالة
ذاتيا  اإللكتركنيةشتقاؽ البصمة ا، كمػف غػير الممكف اتامػًّ  اختلفن ااألصمية  مختمفة عف

إما أف  ييف ،عدة أنكاع اإللكتركنيةعبر الكسائؿ كلمبصمة  يف،ف مختمفتالتيمف رس
 .(15)تككف بصمة بالصكت أك بصمة باإلصبع أك بقزحية العيف

ألف استعماليا يصطدـ بعدة  ؛مرحمة االختبار األكلى في ال تزاؿلكف تمؾ اآللية
خصائص اإلنساف بفعؿ الظركؼ؛ كتآكؿ بصمات  عقبات، أىميا: احتماؿ تغير بعض

اليدكية، أك تأثير التكتر عمى نبرة الصكت،  األصابع عبر الزمف أك بفعؿ بعض الميف
نادر  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ ىذا النكع مف  كتشابو أشكاؿ أكجو التكائـ. ليذا، فإف

فبالرغـ مف ابتكار طرؽ تكنكلكجية مختمفة  .اإللكتركنية اإلنترنتاالستعماؿ عبر شبكات 
 التيتعتمد في تمييزه بكضكح عف غيره، كاستخداميا في التكقيع عمى التصرفات القانكنية 

 اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ ف ىذا النكع مف إ، إال اإللكتركنيةتبـر عبر الشبكات 
مف استخداـ  اإللكتركنيةاستثمارات ضخمة لتمكيف مستعممي الشبكة  إلىيحتاج 

 . (16)اإللكتركنيالخصائص القانكنية لمشخص المكقع في التكقيع 

 الرقمي: اإللكترونيالتوقيع  -الغصن الرابع

التشفير الرقمي الذم يعتمد عمى خكارزمات أك  يقكـ ىذا التكقيع عمى كسائؿ
المعمكمات كاالتصاالت بطريقة آمنة عبر  معادالت حسابية رياضية لضماف سرية

التكقيع عبر الكسائؿ العلقة. حيث يتـ  شكؿ غير مفيكـ إال مف صاحب إلىتحكيمو 
، ثـ يعمد مستقبؿ تمؾ اإللكتركنية باستعماؿ مفتاح معيف لتشفير الرسالة اإللكتركنية
ذا ظيرت المعمكمات المرسمة، فإ فؾ التشفير بمفتاح آخر لمحصكؿ عمى إلىالرسالة 

 . (17)اتكقيع المرسؿ صحيحن  الرسالة بعد فؾ التشفير بصكرة كاضحة كمقركءة، كاف

الرقمي عمى استعماؿ تقنية  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ كيقكـ ىذا 
مفتاحيف، أحدىما عاـ كالثاني خاص، ىما عبارة عف بيانات معمكماتية رقمية متسمسمة 



 0202 نوفمبر( الثانيوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                          مجمة بحوث الشرق األوسط

- 022 - 

عمييا مف سمطة مختصة تصدر  ايككف مصادقن رقـ،  300ضخمة قد تصؿ ألكثر مف 
. فيتـ استعماؿ المفتاح الخاص مف صاحب اإللكتركنيةلمتكقيعات  شيادة مصادقة

فيمكف استعمالو مف الجميع لمتأكد  ،أما المفتاح العاـ ،اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ 
 . (18)لمقانكف امف مكثكقية التكقيع كالتأكد مف ىكية كشخصية المكقع كفقن 

ىك التقنية األىـ كالشائعة  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ كىذا النكع مف 
األخرل، حيث  األقؿ كمفة بيف سائر التكاقيع ىيلسيكلتيا، ك  انظرن  سكؽ العمؿ فياالنتشار 

، كأبرز كظائفو إثبات اإللكتركنيةكالعقكد  اإللكتركنيةيستخدـ التكقيع الرقمي عمى الرسائؿ 
 الشخص الذم كقع كتحديد السند الذم تـ تكقيعو بشكؿ ال يحتمؿ التغيير. 

 المطمب الثاني 
  اإلثباتوحجيته في  اإللكترونيةالتوقيع عبر الوسائل تطبيقات 

 تقسيم:

ىك ثمرة مف ثمار التطكر، كقد تسابقت  اإللكتركنية عبر الكسائؿ إف التكقيع
التشريعات المختمفة لألخذ بو كالنص عميو في نصكصيا، كلكف ال تزاؿ الكثير مف 

عمى سلمة التصرفات القانكنية  االدكؿ بعيدة كؿ البعد عف ىذا االتجاه بما يؤثر سمبن 
المتقدمة تجرل بكاسطتو، كما لو مف تطبيقات عمميو متعددة كمتنكعة في الدكؿ  التي

التكقيع عبر الكسائؿ تجنييا تقنية  التي، كلمكقكؼ عمى ىذه الفكائد العممية (19) خاصة
الحككمة  :يمكف أف نحصرىا بتطبيقيف ىما التيسكؼ نتناكؿ تطبيقاتو  اإللكتركنية
 اإللكتركنينعالج المكقؼ القانكني مف التكقيع ، كسكؼ اإللكتركنيةكالتجارة  اإللكتركنية
استعراض مكقؼ التشريعات العربية كاألجنبية  إلىع المصرم، كصكال في التشري

تطبيقات  :كؿاأل :فرعيف إلىكلثكضيح ذلؾ نقسـ ىذا المبحث كاالتفاقيات الدكلية، 
 .اإللكتركنيةالحككمة عبر الكسائؿ  اجتماع :الثانيك  ،اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ 
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 الفرع األول

 اإللكترونيةالتوقيع عبر الوسائل تطبيقات 
تبسيط العديد  إلىأدل التقدـ التقني في مجاؿ المعمكمات كأجيزتيا المختمفة  

ة حديثة لـ نعيدىا مف إلكتركنيمف المعاملت القانكنية بسبب استخداـ آليات ككسائؿ 
، البطاقات الممغنطة، األكراؽ اإللكتركنيةقبؿ منو عمى كجو الخصكص النقكد 

كالسند ألمر( كسند الشحف  اإللكتركني)الكمبيالة كالشيؾ  اإللكتركنيةالتجارية 
فإنيا ال  ،كمميزاتيا الضركرية اإللكتركنيةأدكات  ىي. فإذا كانت ىذه (20)اإللكتركني

التكقيع عبر الكسائؿ  ىيالحديثة أال ك  اإلثباتتتـ كال تكثؽ إال بكاسطة طرؽ 
 عبر الكسائؿ الحككمة اجتماع ، فجميع ىذه المعاملت كغيرىا مثؿاإللكتركنية
كدكف تدخؿ مادم لألطراؼ المتعاممة كال  اإلنترنتمف خلؿ تتـ  التيك  اإللكتركنية

، كعمى ذلؾ سكؼ اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ سبيؿ إلتماميا إال باالعتماد عمى 
 الحككمة اجتماعك التجارة  إلىخلؿ التعرض ذلؾ مف نكضح أىـ ىذه التطبيقات ك 

 ، كذلؾ عمى النحك التالي:اإللكتركنية عبر الكسائؿ
 الغصن األول

 اإللكترونية عبر الوسائل الحكومة اجتماع
، فإف أية حككمة اإلنترنتسكاء كاف الحديث عف بيئة العالـ الكاقعي أـ بيئة 

لمجميكر كتحقؽ فعالية في تبادؿ تسعى ألف تحقؽ فعالية عالية في تقديـ خدماتيا 
، فقد كصؼ القطاع الحككمي بالبيركقراطية إشارة (21)النشاط بيف دكائرىا كمؤسساتيا

 تعقده دكف مبرر.  إلىكثيرة  ابطيء اإلنجاز كأحيانن  إلى
 : اإللكترونية عبر الوسائل الحكومة اجتماعمفهوم  -

 ىيمف حيث مفيكميا،  اإللكتركنية عبر الكسائؿ الحككمة اجتماع يمكف القكؿ أف 
تتحقؽ فييا خدمات المكاطنيف كاستعلماتيـ كتحقؽ فييا األنشطة الحككمية  التيالبيئة 
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لمدائرة المعنية مف الدكائر الحككمية بذاتيا أك فيما بيف الدكائر المختمفة باستخداـ شبكات 
ت الحككمية المختمفة عمى . كما تعرؼ بأنيا قدرة القطاعا(22)المعمكمات كاالتصاؿ عف بعد

تيف مف ىية كبسرعة كدقة متناإلكتركنيتكفير الخدمات الحككمية التقميدية لممكاطنيف بكسائؿ 
 . (23) "اإلنترنت" عمى شبكة اإللكتركنيةخلؿ مكقع "بكابة الحككمة 

ا اإللكتركنية عبر الكسائؿ الحككمة اجتماع كتسمى بالحككمة  أيضن
تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات، كاالتصاالت عمى الكظائؼ  ىي، ك اإللكتركنية

كاإلجراءات الحككمية بيدؼ زيادة الكفاءة كالشفافية، كتعزيز مشاركة المكاطنيف، 
كيكضح ىذا التعريؼ كيفية استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كأداة دعـ في 

زيادة مستكيات  إللكتركنيةاتطكير الحكـ الرشيد، حيث يتيح التطبيؽ الملئـ لمحككمة 
تحسيف كتسريع العمميات  إلىالفعالية كالكفاءة في إنجاز المياـ الحككمية، باإلضافة 

تطكير عمميات صنع القرار،  إلىكاإلجراءات كزيادة جكدة الخدمات العامة، كما يؤدم 
تاحة فرص التكاصؿ بسلسة بيف المكاتب الحككمية المختمفة  .(24)كا 

 التيمف التعريفات  اإللكتركنية عبر الكسائؿ الحككمة تماعاج كيتضح مفيكـ
 إلى: مف الحككمة ىيتأسست عمى مصفكفة تجمع جميع العلقات المحتممة ك 

 . (25) األعماؿ )المكرديف( إلىالحككمة، كمف الحككمة  إلىالمكاطنيف، مف الحككمة 

 اإللكتركنيةالحككمة عبر الكسائؿ  جتماعالفإف المفيكـ األساسي  ،كبالتالي
ىك إنياء جميع إجراءات الخدمة المطمكبة بكاسطة المستفيد مف منافذ الخدمة 

ف تكاجده )بالمنزؿ، دكف أف ينتقؿ إلييا مف مكا اإللكتركنيالحككمية عبر الحاسب 
لخ( كبذلؾ يرسخ ىذا المفيكـ أسس العلقات فيما بيف الكحدات الحككمية إ.. .بالعمؿ،

 األعماؿ.ككذلؾ بينيما كقطاع 
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 : اإللكترونيةالحكومة عبر الوسائل  اجتماعأهداف 

كفيما يأتي  اإللكتركنيةالحككمة عبر الكسائؿ  جتماعاليكجد العديد مف األىداؼ  
  :(26)أبرزىا
إذ يساعد استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت  ؛خمؽ بيئة أفضؿ لألعماؿ -

في الحككمة عمى تبسيط التفاعؿ كالتعاُملت بيف قطاع الحككمة كقطاع 
 األعماؿ. 

تعزيز الحككمة الرشيدة، كالشفافية، كتكسيع نطاؽ المشاركة العامة في كضع  -
 .السياسات كصنع القرارات

سير اإلجراءات الحككمّية أكثر المساىمة في مكافحة الفساد بآليات تجعؿ  -
 .اكضكحن 

تحسيف إنتاجية ككفاءة الككاالت الحككمية، كزيادة إنتاجية المكظفيف الحككمييف،  -
 كالحد مف النفقات العامة بتقميؿ عدد المكاتب، كاستيلؾ الكرؽ.

إذ يمكف  ؛تقديـ منافع لصالح المكاطنيف كاإلدارة العامة عمى عدد مف المستكيات -
 دخؿ جيد مف خلؿ جمع البيانات كنقميا لمجيات المعنية. الحصكؿ عمى

رعاية، حيث إف تقنيات  إلىتحتاج  التيتحسيف نكعية الحياة في المجتمعات  -
الجماعات الميمشة  إلىاالتصاالت الحديثة تتيح لمحككمة إمكانية الكصكؿ 

شراكيـ في العممية السياسية، كتكفير السمع كالخدمات ليـ.  كتمكينيـ، كا 

 :اإللكترونيةالحكومة عبر الوسائل  اجتماعفوائد 

 :(27)بمزايا كفكائد، كمنيا ما يأتي اإللكتركنيةالحككمة عبر الكسائؿ  اجتماعتمتع ي 

في بناء الثقة بيف  اإللكتركنيةتساىـ الحككمة  تعزيز الحوكمة الشاممة: 
 اإلنترنتالحككمات كالمكاطنيف، كذلؾ عف طريؽ استخداـ االستراتيجيات المتعمقة ب
 إلشراؾ المكاطنيف في العممية السياسية، مما يكضح مدل شفافية الحككمة. 
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سيؿ التقميؿ مف األكراؽ، كاستخداـ كسائؿ  زيادة سهولة وسرعة التنفيذ:
التكنكلكجيا عممية تبادؿ المعمكمات كاألفكار بيف الككاالت الحككمية، كما سيؿ 

تمنح جميع  اإللكتركنيةقرارات كسياسات حككمية، حيث إف الحككمة  إلىالكصكؿ 
 المعمكمات.  إلىالمكاطنيف حؽ الكصكؿ 

لمكاطنكف بكفاءة الخدمات المقدمة، ييتـ ا رفع مستوى الكفاءة التشغيمية:
حيث تقاس فعالية الحككمات بجكدة تعاملتيا مع المكاطنيف، كأصبح تحقيؽ ىذا 

. التقميؿ مف التكاليؼ اإلدارية لمحككمة اإللكتركنيةمع ظيكر الحككمة  ااألمر ممكنن 
مف حيث تخفيض  جدًّافعالة  اإللكتركنيةالحككمة عبر الكسائؿ  اجتماعتعتبر 

التكاليؼ، فعمى سبيؿ المثاؿ، يمكف عمؿ استطلع رأم حكؿ قضية ما بتكمفة 
جمع البيانات كغيرىا مف المياـ الحككمية دكف كجكد  إلى، باإلضافة جدًّامنخفضة 

 . (28)مصاريؼ زائدة

في حقؿ الرعاية  إلكتركنيًّانو مف السيؿ إيجاد ثمة خدمات متكاممة تتـ إحيث 
ي كاألحكاؿ الشخصية كشئكف اليجرة كفي حقؿ الضرائب كاألعماؿ جتماعكالضماف اال

كاالستثمار كثمة كسائؿ لمدفع عمى الخط لدل الجيات المتعيف الكفاء ليا بالرسـك أك 
كسائؿ دفع متبادلة كتفاعمية، كما تتكفر القدرة عمى تنزيؿ  ىيبمبالغ معينة لقاء خدمات، ك 

عادة إرسالو، كتتكفر  اكذج كرقي حككمي بصكرة رقمية عمى الخط كتعبئتو رقميًّ أم نم كا 
إمكانية البحث عف أم أمر أما عبر محرؾ بحث عملؽ يكصؿ النتائج المطمكبة حتى 
في حاالت الخطأ الناجـ عف التيجئة أك غيره. علكة عمى الكـ المتكفر مف المعمكمات 

يثير تحد أساسي كىك أف تككف كؿ معمكمات االستعلـ مركز المعمكمات  إلىبؿ كالركابط 
 . (29)المتكقع متكفرة ضمف مقاييس تقنية تتبع الكصكؿ إلييا عبر الخط

حيث قامت  ،قامت بيا الحككمة المصرية مفيدة التيفإف التجربة  ،كعمى ذلؾ
، اإللكتركنيةالحككمة عبر الكسائؿ  اجتماع إلىبعممية تحكؿ مف الحككمة التقميدية 
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ف ىناؾ رؤية إتنفيذ في مصر إال الكعمى الرغـ مف أف ىناؾ مشكلت تعكؽ عممية 
مف جانب الحككمة المصرية مؤداىا "تقديـ خدمات أفضؿ لممكاطف المصرم عمى 

عمى مستكل محاكر متكاممة  الجيكدأساس المساكاة كالشفافية"، كىذا يستدعى تضافر 
حكر البنية األساسية كتشمؿ مراكز : محك البنية التنظيمية كالتشريعية، مىيك 

ئات كالمحميات، كمحكر البنية المعمكماتية، ككذلؾ ييالمعمكمات الحككمية بالكزارات كال
  محكر المكارد البشرية المتخصصة كالفعالة.

ف كؿ ما تـ ذكره يتضمف تصرفات قانكنية مختمفة ال يمكف أف تػتـ دكف إ ،كالجدير بالذكر 
كككنػو كسػيمة أساسػية كميمػة  اإللكتركنػي، كمف ىنا برزت أىمية التكقيع اإللكتركنيالتكقيع 

نترنػػػت، فقػػػد تجػػػرل عمػػػى الشػػػبكة الدكليػػػة لإل التػػػيلصػػػحة آالؼ التصػػػرفات القانكنيػػػة  جػػػدًّا
نيػػػض ىػػػذا التكقيػػػع ليحػػػؿ محػػػؿ التكقيػػػع التقميػػػدم الػػػذم عجػػػز عػػػف أداء الميمػػػة فػػػي ظػػػؿ 

 لتصدير مختمؼ التصرفات القانكنية.تكنكلكجيا االتصاالت الحديثة، كالتصدم 

 
 الغصن الثاني

 اإللكترونيةعبر الوسائل التجارة 

، شاع مفيـك ىائلن  اانتشارن  اإلنترنتفي ىذا العصر الرقمي الذم ينتشر فيو  
 اكمًّ  اإللكتركنيةتتيح العديد مف المزايا، فمـ تتطكر التجارة  التي اإللكتركنيةالتجارة 

 إلىتدفؽ السمع كالخدمات مف مختمؼ الدكؿ المتقدمة  إلىفحسب، فباإلضافة  اككيفن 
استخداـ أساليب اتصاؿ كتسكؽ  إلىالمستيمكيف في جميع دكؿ العالـ، كباإلضافة 

أكثر سيكلة، كضعت تحت يد المستيمؾ لتكصيمو بالبالع، فقد برزت الحاجة جاىدة 
رة مف حيث كيفية التعاقد كحفظ حقكؽ ضركرة إيجاد تنظيـ قانكني يحكـ ىذه التجا إلى

ثباتيا ككذلؾ الحماية الجنائية ليذه التجارة كالمتعامميف بيا  . (30)المتعاقديف كا 
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بدأت منذ بداية  اإللكتركنيةلمتجارة عبر الكسائؿ تنظيـ تشريعي  إلىكىذه الحاجة 
التجارة تعتمد عمى نظاـ كاسع مف تممؾ حيث كانت  ،السبعينات مف القرف الماضي
 electronicلعبارة " ا" كذلؾ اختصارن Ediيسمى " إلكتركنيًّاالتكنكلكجيا لتبادؿ المعمكمات 

data Interchangؿ عممية االتصاؿ بيف أطراؼ المبادلة التجارية، يي" كذلؾ لتس
 .(31)عدد األفراد المتعامميف العمميات الكرقية، ككذلؾ اختصار كاختزاؿ

 وتطورها: اإللكترونيةبالتجارة عبر الوسائل التعريف 

انتشارىا في السنكات األخيرة مف  اإللكتركنيةالتجارة عبر الكسائؿ لقد بدأت 
ف كل مف إ، حيث اإلنترنتالقرف الماضي في أكركبا كالكاليات المتحدة، كذلؾ عبر 

يقـك  التي" لإلعلف عف السمع  wwwعمى الشبكة العالمية " االمتعاقديف يتخذ لو مكقعن 
بإنتاجيا كذلؾ لتسكيقيا كالتعاقد عمييا، حيث يتـ االتصاؿ مباشرة بيف الطرفيف عف 

كسداد قيمة السمعة أك الخدمة عف طريؽ التحكيلت البنكية أك بطريؽ  اإلنترنتطريؽ 
، كقد يتسمميا بالطرؽ ااالئتماف، كيتسمـ المستيمؾ بضاعة متى كاف المبيع ماديًّ 

إذا كانت مف البرامج أك القطع المكسيقية أك الصكر أك الخدمات  اإللكتركنية
 .(32)كاالستشارات القانكنية أك الطبية

عمى المستكل الدكلي  اإللكتركنيةالتجارة عبر الكسائؿ ألىمية مكضكع  اكنظرن 
كالمحمي، فقد صدرت مكاثيؽ كتشريعات تنظـ ىذا المكضكع، فاألمـ المتحدة في لجنة 

 التجارة عبراىتمت بضركرة بحث مكضكع  -األكنيستراؿ–القانكف التجارم الدكلي 
المتعمؽ  -القانكف النمكذجي–باعتماد  اكلذلؾ أصدرت الجمعية قرارن  ،اإللكتركنيةالكسائؿ 
، كاىتـ المجمس األكركبي بإصدار (33)1996عاـ  اإللكتركنيةة عبر الكسائؿ بالتجار 

ـ، كذلؾ فيما يتعمؽ 2000أغسطس عاـ  8كالصادر في  2000لسنة  23التكجيو رقـ 
التجارة عبر الكسائؿ صدر قانكف  1998، كفي عاـ اإللكتركنيةبالتجارة عبر الكسائؿ 
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في جميكرية إيرلندا، ككذلؾ في دكقية"  2001عاـ  عدة دكؿ سنغافكرة، كفيب اإللكتركنية
أغسطس عاـ  9لكسمبرج"، كمف ناحية أخرل فقد صدر في فرنسا قانكف خاص في 

كذلؾ فقد صدر القانكف  ،اإللكتركنيةكالتجارة عبر الكسائؿ في شأف المبادالت  2000
، ككرد النص فيو نيةاإللكترك  عبر الكسائؿ الفرنسي المتعمؽ بتكنكلكجيا المعمكمات كالتكقيع
كعمى المستكل العربي فقد سبؽ  .(34)اإلثباتعمى بعض التعديلت فيما يتعمؽ بقانكف 

أغسطس  9الصادر في  اإللكتركنيةكذلؾ بصدكر قانكف المبادالت  ،الجميكرية التكنسية
بإصدار قانكف  2006العربية المتحدة منذ عاـ  ، ككذلؾ دكلة اإلمارات(35)2000لعاـ 

إال أنو في كاقع األمر ركز عمى التصديؽ  ،اإللكتركنيةكالتجارة عبر الكسائؿ المعاملت 
، كىك عمى غرار قانكف المعاملت اإللكتركنيعمى المعاملت كاإلخطارات كالتكقيع 

لؾ بإصدار القانكف ، كسبقتيـ مصر في ذ2015الذم أصدرتو األردف عاـ  اإللكتركنية
كميا ركزت  ىي، ك اإللكتركنية عبر الكسائؿ بشأف تنظيـ التكقيع 2004لسنة  15رقـ )

كمصداقية المعاملت كعمى  اإلثباتفي  اإللكتركنيعمى مكضكع حجية المحرر 
ف كانت ركيزة لمتجارة ىي، ك اإللكتركنيالتصديؽ  نيا إ، إال اإللكتركنية عبر الكسائؿ كا 

 غير كافية لمتنظيـ المتكامؿ لتمؾ المعاملت. 

لجنة األمـ  كافقت 1996ديسمبر عاـ  16كما تجدر اإلشارة أنو بتاريخ 
عبر  المتحدة لمقانكف التجارم اليكنستراؿ عمى نمكذج لمشركع قانكف مكحد لمتجارة

ليا، كرأت المجنة أف التعريؼ  انو لـ يتضمف تعريفن إإال  اإللكتركنية الكسائؿ
في التجارة كىك ما  اإللكتركنيةكؿ استعماالت المعمكمات  إلىالمكضكعي ينصرؼ 
 . (36)اإللكتركنيةيطمؽ عميو التجارة 

: "يحمي القانكف ممارسة (37)كقد نص القانكف العربي النمكذجي عمى أنو
بيف  إلكتركنيتتـ عبر أم كسيط  التيالتجارة كالمعاملت التجارية المشركعة 

 لألنظمة الداخمية لكؿ دكلة".  االمتعامميف، كذلؾ كفقن 
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 اإللكتركنيةبالتجارة عبر الكسائؿ كمف الكاضح أف ىذا النص لـ يعرؼ المقصكد 
 ؾ لمقكانيف الكطنية في كؿ دكلة. إنما أحاؿ في ذل
، تمؾ التجارة في األجيزة اإللكتركنيةبالتجارة عبر الكسائؿ أنو ال يقصد  ،كالحقيقة

، بؿ يقصد بيا أف تتـ بيف المتعامميف فييا مف خلؿ استخداـ أجيزة ككسائؿ اإللكتركنية
 . (38)كغيرىا اإلنترنتة مثؿ إلكتركني

حيث انتيت  ،كفي فرنسا شكمت مجمكعة عمؿ برئاسة كزير االقتصاد الفرنسي
بأنيا: "مجمكعة المعاملت الرقمية  اإللكتركنيةالتجارة عبر الكسائؿ تحديد مفيـك  إلى

المرتبطة بأنشطة تجارية بيف المشركعات ببعضيا البعض، كبيف المشركعات كاألفراد، 
التجارة عبر . كيلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو تكسع في مفيـك (39)كبيف المشركعات كاإلدارة

عريؼ ليشمؿ كافة بسط الت إلىلكف ىذا التكسع يبدك أنو كاف ييدؼ  ،اإللكتركنيةالكسائؿ 
 لمتجارة ما بيف األفراد كالمشركعات كاإلدارة.  اإللكتركنيأكجو كصكر النشاط 

 اإللكتركنيةالتجارة عبر الكسائؿ كقد كرد في المادة األكلى مف مشركع 
ة"، كما إلكتركنيبأنيا: "كؿ معاممة تجارية تتـ عف بعد باستخداـ كسيمة  االمصرم تعريفن 

: (40)المصرية تعريفات لمتجارة عف بعد، فقد عرفت بأنيا تناكلت بعض الدراسات
عمى المستكييف السمعي كالخدمي بجانب  اإللكتركنيةعممية البيع كالشراء عبر الشبكات 

 المعمكمات كبرامج الكمبيكتر كأنشطة أخرل تساعد عمى الدراسات التجارية".
 9تكنس بتاريخ الذم صدر في  اإللكتركنيةالتجارة عبر الكسائؿ أما قانكف 

كذلؾ كرد في الفصؿ رقـ  ،لممبادالت التجارية ا، فقد أكرد تعريفن 2000أغسطس عاـ 
تتـ  التيبأنيا: "المبادالت  اإللكتركنية( مف ىذا القانكف أنو: "يقصد بالمبادالت 2)

بأنيا: "العمميات التجارية  اإللكتركنية، كتعرؼ التجارة اإللكتركنيةباستعماؿ الكثائؽ 
 ".اإللكتركنيةتتـ عبر المبادالت  التي

يمكف أف تعرؼ بأنيا:  اإللكتركنيةالتجارة عبر الكسائؿ كلذلؾ يرل الباحث أف 
 ة حتى إتماـ العقد".إلكتركني"كؿ معاممة تجارية تتـ عف بعد، باستعماؿ كسيمة 
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لمتجارة عبر الكسائؿ كىذا التعريؼ يتفؽ مع تعريؼ المشركع المصرم 
بأف  1997مايك  20ككذلؾ التعريؼ الكارد في التكجيو األكركبي في  ،اإللكتركنية

"عقد بيع عف بعد تستخدـ فيو كسيمة تقنية أك أكثر  اإللكتركنيةالتجارة عبر الكسائؿ 
للتصاؿ عف بعد، كذلؾ حتى إتماـ ذلؾ العقد". كالملحظ في ىذا التعريؼ أنو يتسع 

التجارة عبر الكسائؿ كالمستقبمة في إتماـ عقكد  اليشمؿ التقنيات الحديثة المتاحة حالين 
مف سمع كخدمات  اإللكتركنيةفضل عف أنو يتسع لمكضكع التجارة  ،اإللكتركنية

 كغيرىا مف برامج كتقنيات المعمكمات. 

 :اإللكترونيةالتجارة عبر الوسائل فوائد 
بعض  إلىاإلشارة  اإللكتركنيةالتجارة عبر الكسائؿ يرتبط بالتعريؼ عف 

 :تخمص في اآلتي التيفكائدىا ك 
 .(41)سرعة االتصاالت خاصة في التعامؿ الدكلي .1
تحسيف الكفاءة، فميس ىناؾ حاجة إلعادة إدخاؿ البيانات كبالتالي ال يكجد  .2

 أخطاء في عممية اإلدخاؿ.
 إلى" بدرجة كبيرة Edi" إلكتركنيًّاقمة التكمفة، حيث يؤدم نظاـ تبادؿ البيانات  .3

 عدـ كجكد المخازف، كيقمؿ دكرات الشراء كالبيع بدرجة كبيرة. 
التجارة عبر علقات متقاربة بيف العملء كالمكرديف، حيث تككف مكاقع  .4

، مما اإلنترنتعمى شبكة   to date –upمحدثة  ادائمن  اإللكتركنيةالكسائؿ 
 . (42)يجعؿ العملء كالمكرديف عمى عمـ فكرم بأف تغييرات تحدث في السكؽ

طريقة سريعة كسيمة لمحصكؿ عمى معمكمات عف شركة معينة، كمنتجاتيا  .5
 . اكخارجيًّ  اكمكقعيا التجارم داخميًّ 

تماـ الصفقات مف خلؿ المكقع عمى  .6 كجكد قنكات بديمة لممبيعات كا 
 . (43)الشبكة
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كتجارة الشبكات عمى عمؿ أككاد  اإللكتركنيةالتجارة عبر الكسائؿ كما تعتمد 
لمعايير دكلية، كتسمح ببناء قاعدة بيانات  اأككاد عالمية طبقن  ىيأرقاـ لممنتجات، ك أك 

تشمؿ معمكمات مناسبة كدقيقة كحديثة عف المنتجات الجارم التعامؿ فييا، كتسيؿ 
 لألطراؼ إتماـ العمميات التجارية ألم منتج عالمي بدكف كصؼ المنتج. 

فقد قامت أك تقكـ الدكؿ  ،اإللكتركنيةالتجارة عبر الكسائؿ كفي ظؿ نمك 
 اإلثباتبإدخاؿ التعديلت اللزمة عمى القكانيف السارية كالقانكف المدني كقانكف 

كقكانيف التجارة شاممة تشريعات البنكؾ كاالئتماف كسكؽ الماؿ كقكانيف الشير العقارم 
 التضمنيا نصكصن لخ، إ. .ات كقكانيف الضرائب كالجمارؾكالتكثيؽ كقكانيف العقكب
. كأف القكؿ بكجكد فراغ (44) اإللكتركنيةالتجارة عبر الكسائؿ تتناكؿ بالتنظيـ مكاضيع 

في ظؿ  االتجارة في مصر ىك أمر محمكؿ كمحسكـ قانكنن تمؾ تشريعي في مجاؿ 
يقرىا القانكف المصرم السارم،  التيالتشريعات المصرية السارية باألساليب التعاقدية 

 التيكذلؾ حيث تنص الفقرة الثانية مف المادة األكلى مف القانكف المدني المصرم ك 
 ،تقرر ما يمي "فإذا لـ يكجد نص تشريعي يمكف تطبيقو حكـ القاضي بمقتضى العرؼ

فبمقتضى مبادئ  ،فإذا لـ يكجد ،فإذا لـ يكجد فبمقتضى مبادئ الشريعة اإلسلمية
انكف الطبيعي كقكاعد العدالة. كأف الحؿ العممي كالقانكني الذم يحسـ مقكلة كجكد الق

ىك إبراـ ما يعرؼ "بالعقد األساسي  اإللكتركنيةفراغ تشريعي في مجاؿ عقكد التجارة 
أك شركات  افيما بيف التجار سكاء كانكا أفرادن  اإللكتركنيلتنظيـ التعامؿ التجارم 
 في الحاؿ كاالستقباؿ. اإللكتركنيةالتجارة "الراغبيف في التعامؿ في 

أصبح  اإللكتركنيةعبر الكسائؿ أف التكقيع  إلىكمف خلؿ ما تقدـ نخمص 
، كأصبحت لو اإلنترنتتتـ عبر شبكة  التيفي إتماـ كافة المعاملت  اكبيرن  ايمعب دكرن 

غير  إلى اإللكتركنية عبر الكسائؿ التجارة كالحككمة فيتطبيقات متعددة، مثمما رأينا 
 ذلؾ مف تطبيقات أخرل ال يسعنا المجاؿ لحصرىا. 

 



 محمد أحمد رفاعي عبد الحافظالباحث/                                ومدى حجيته في اإلثبات  التوقيع اإللكتروني 

- 022 - 

 

 الفرع الثاني 

 اإللكترونية عبر الوسائل الحجية القانونية لمتوقيع

تتمثؿ كظيفة التكقيع في تحديد ىكية المكقع كالتعبير عف إرادتو باعتبار أف  
فإنو يجب أف يصدر مف شخص كامؿ  ،التكقيع يعبر عف إرادة صاحبو، كلذلؾ

كاليشترط ذلؾ حيث أف ناقص األىمية تمكنة ابراـ التصرفات الناقصة لة ،  األىمية.
كال تعد  بطاؿىذة الحالة طمب اإل فيكالدائرة بيف النفع كالضرر كاف كاف يحؽ لة 

إال إذا كانت مكقعة، فالتكقيع يعد العنصر الثاني مف عناصر  كاملن  الكتابة دليلن 
الدليؿ الكتابي المعد لإلثبات، كدكف التكقيع يفقد الدليؿ الكتابي حجيتو، فالتكقيع ىك 

 .(45) مف كقعيا حتى كلك كانت مكتكبة بخط غيره إلىالذم ينسب الكرقة 

ؿ االتصاؿ الحديثة التعد يتـ الحصكؿ عمييا مف خلؿ كسائ التيكراؽ األ
 فيحكاؿ كاأل.نيا تعد كرقة عرفيةإبؿ  ،صؿ كرقة رسميةرسمية حتى لك كاف األ اكراقن أ
ذا تـ االعتراض عمييا كمف ىنا إ اإلثبات فيف صكرة الكرقة العرفية التصمح كيعمؿ أ

يتـ الحصكؿ عمييا  التيضاؼ عمى المستندات أك  ،الدكؿ المختمفة فيتدخؿ المشرع 
  .اإلثبات فيصفة الحجية  اإللكتركنيةمف خلؿ الكسائؿ 

 ،فمبدأ الثبكت بالكتابة ال يؤدم بذاتو إثبات التصرؼ القانكني أك مضمكنو
ف قبكؿ القاضي إما كانت لتقبؿ لكال كجكده، كما  بكسائؿ اجائزن  اإلثباتلكنو يجعؿ 

كتابة كمبدأ ثبكت بالكتابة، ال يصادر سمطة المحكمة في تقدير قيمة الشيادة أك 
القرائف المطركحة أماميا لتكممو كتعزيز الكتابة، فإف اقتنعت المحكمة باألدلة 

 . (46)اإلثباتالمطركحة كاف لمبدأ الثبكت بالكتابة ما لمكتابة مف قكة مف 

أخذت  التيفي التشريعات المعاصرة  اإللكتركنيع أما بالنسبة لحجية التكقي
حجية التكقيع التقميدم )العادم( فيمكف أف  اإللكتركنيبو، فل شؾ في أف لمتكقيع 
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تذيؿ مختمؼ السندات بو كتقر ليا التشريعات بالحجة القانكنية كالمكقؼ القانكني ىذا 
 . مف الممكف أف نجسده بمجمكعة مف النصكص كاالتفاقيات الدكلية

لمتكقيع  اإلثباتكسكؼ نتناكؿ في ىذا المقاـ لمجيكد الدكلية في تدعيـ حجية 
غصف أكؿ(، ككذلؾ مكقؼ بعض التشريعات الكطنية كالغربية كالعربية مف )اإللكتركني

)الغصف الثاني(، حيث اختمفت التشريعات الكطنية  اإللكتركنيلمتكقيع  اإلثباتحجية 
كلتكضيح ذلؾ نقسـ ىذا الفرع .اإللكتركنيالمقارنة في مدل إعطائيا الحجية لمتكقيع 

 اإللكتركنيلمتكقيع  اإلثباتالجيكد الدكلية في تدعيـ حجية  :كؿاأل :غصنيف إلى
 كالمقارنة في التشريعات الكطنية اإللكتركنيلمتكقيع  اإلثباتحجية  :الثانيك 

 
 الغصن األول

 اإللكترونية عبر الوسائللمتوقيع  اإلثباتالجهود الدولية في تدعيم حجية 

 عبر الكسائؿ يثار التساؤؿ ابتداءن، حكؿ حجية السندات المذيمة بالتكقيع
؟ كلقد بحثت العديد مف اقبؿ تنظيميا في التشريعات األجنبية عمكمن  اإللكتركنية

، كتباينت بشأنيا/ قبؿ أف اإللكتركنيةالمحاكـ في النظـ القانكنية المقارنة حجية العقكد 
في عدد مف الدكؿ أك االستعداد التشريعي في عدد آخر مف  ايتـ تنظيـ حجيتيا قانكنن 

قرار حجيتيا، ضمف شركط كمعايير معينة. كقد انت ادن ييالدكؿ تم قضاء ال ييلقبكليا كا 
، أف التكقيع عمى الكرقة (Bebtor)في دعكل  1995نجميزم في حكـ صدر عاـ اإل

 .(47)لعدـ كجكد ما يبرر كضع التكقيع عمى كرؽ اقانكنين  االمرسمة بالفاكس تكقيعن 

 : اإللكترونية عبر الوسائل المشرع األوروبي من حجية التوقيع فموق -أوًل 

فإنو يجب عمى الدكؿ األعضاء االعتراؼ بالصفة  (48)بمكجب ىذا التكجيو
مى ( كتفادم كضع قيكد عE – Contracts) اإللكتركنيةالقانكنية كنفاذية العقكد 
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كمف ثـ ال  اكليس مكضكعيًّ  اف ىذا التكجيو يعد إجرائيًّ إاستخداـ مثؿ تمؾ العقكد. إال 
 يضع قكاعد جكىرية في القانكف الدكلي. 

أف تعمـ عملءىا باسميا  إلكتركنيًّاتتعامؿ  التيكيكجب ىذا التكجيو عمى المنشأة 
. كال يطبؽ ىاذ التكجيو عمى التعاملت الضريبية اإللكتركنيكمكاف كجكدىا كعنكانيا 

  .(49)كالتعاملت المتعمقة بكتابات العدؿ كحماية البيانات كحقكؽ الممكية الفكرية

كيجكز لمدكؿ األعضاء النص في قكانينيا الكطنية عمى عدـ تطبيؽ ىذا 
التكجيو في التعاملت العقارية كالمسائؿ المتعمقة بقانكف األسرة كأكراؽ المحاكـ كالكعكد 

 المتعمقة بدفع ديكف الغير. 

كما أكجب االتحاد األكركبي عمى جميع الدكؿ األعضاء تطبيؽ ىذا التكجيو 
ـ، حيث ينص ىذا التكجيو عمى كجكب االعتراؼ 2001يكليك مف عاـ  19بحمكؿ 

. كما ذكر (50)كالجكانب الدكلية لياذ التكقيع اإللكتركنيبالحجية القانكنية لمتكقيع 
: في المستكل األكؿ، يعرؼ بالتكقيع ياإللكتركنالتكجيو األكركبي مستكييف لمتكقيع 

( 2لممادة ) اكىذا التكقيع كفقن  Basic Electronic Signatureالبسيط  اإللكتركني
كترتبط بشكؿ منطقي  إلكتركنيًّا مف ىذا التكجيو يعرؼ بأنو: "معمكمة تأخذ شكلن 

التكقيع  ة كالذم يشكؿ أساس التكثيؽ". أما المستكل الثاني فيكإلكتركنيببيانات أخرل 
كىك يعرؼ ، Advanced Electronic Signatureالمتقدـ  اإللكتركنيةعبر الكسائؿ 

كأف يتيح كشؼ ىكية المكقع، كأف يتـ  .(51) بأنو تكقيع يتطمب صمة منفردة بالمكقع
كضع عمييا  التيع، كأف يرتبط بالبيانات استخداـ كسائؿ تحت رقابة المكقِ إنشاؤه ب

 .(52)التكقيع بحيث إف أم تعديؿ الحؽ عمى البيانات يمكف كشفو مف قبؿ المتمقي

الصادرة عف مقدـ خدمات  اإللكتركنيكما عرؼ ىذا التكجيو شيادة التصديؽ 
بأنيا: "الشيادات الصادرة مف جيات التكثيؽ المرخص ليا مف قبؿ  اإللكتركنيالتكثيؽ 

ىك تكقيع  اإللكتركنية عبر الكسائؿ الجيات المختصة في الدكلة لتشيد بأف التكقيع
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الشركط كالضكابط المتطمبة فيع  فيمف أصدره، كيستك  إلىصحيح يمكف نسبتو 
 . (53)باعتباره دليؿ إثبات يمكف االستناد إليو

في  اإللكتركنيالتكجيو األكركبي أىمية دكر مقدمي خدمات التكثيؽ كقد أكد 
 عبر الكسائؿ الحفاظ عمى المستكل المقبكؿ مف الحماية كاألماف لمتكقيع كالتعاملت

 التيعف األضرار  اإللكتركنيكمف ثـ تقكـ مسئكلية مقدـ خدمات التكثيؽ  اإللكتركنية
 . (54)إلكتركنيتصيب أم جية أك شخص يعتمد عمى شيادة تصديؽ 

صراحة استعماؿ أية كسيمة تقنية معينة كمف  اإللكتركني ثيؽكلـ يتطمب التك 
كلكف التكجيو يؤكد  Technologically Neutralثـ فيك محايد مف الناحية التقنية 

درجات الحماية  ضركرة استعماؿ أنظمة تقنية أمنية معقدة لتحقيؽ أعمى اضمنين 
 . (55)اإللكتركنيةكالتعاملت  اإللكتركنية عبر الكسائؿ كاألماف لمتكقيع

 : اإللكترونيةلمتوقيع عبر الوسائل موقف األمم المتحدة من حجية  -اثانيً 

 مف خلؿ قانكنيف ىما: اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ تعاممت األمـ المتحدة مع 

 Model Law of Electroni:اإللكترونية. القانون النموذجي لمتجارة 2

Commerce  

تـ كضع ىذا القانكف مف قبؿ لجنة األمـ المتحدة لقانكف التجارة الدكلية  
كالمعركفة باسـ األكنيستراؿ كتمت المصادقة عميو مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ 

إيجاد  إلىكييدؼ ىذا القانكف . 1996( في عاـ U.N. General Assemالمتحدة )
رساؿ المعمكماتييإجراءات كمبادئ لتس  . (56)ؿ استخداـ التقنية الحديثة في تسجيؿ كا 

 ذات اإللكتركنيةلمتكقيع عبر الكسائؿ ( مف ىذا القانكف 7كتعطي المادة )
 كاشترطت المادة تكافر الشركط اآلتية:  .الحجية القانكنية الممنكحة لمتكقيع التقميدم

 .إمكانية تحديد ىكية المكِقع كمكافقتو عمى المعمكمات الكاردة في السجؿ .1
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 . (57)أف تككف الطريقة المستخدمة لتحديد ىكية المكِقع مكثكقة كيمكف االعتماد عمييا .2
 Model Law on: اإللكترونيةلمتوقيع عبر الوسائل القانون النموذجي  -2

Electronic Signatures: 

قامت لجنة األمـ المتحدة لقانكف التجارة الدكلية )اليكنستراؿ( بتكممة المادة 
بما أصبح يعرؼ بالقانكف  اإللكتركنيةعبر الكسائؿ ( مف القانكف النمكذجي لمتجارة 7)

( مف القانكف 2، كحسب نص المادة )اإللكتركنيةلمتكقيع عبر الكسائؿ النمكذجي 
 :اإللكتركنيةلمتكقيع عبر الكسائؿ يقصد  ،لكتركنيةاإللمتكقيع عبر الكسائؿ النمكذجي 
، كيمكف استخداميا لتحديد ىكية اة مدرجة برسالة كمرتبطة بيا منطقيًّ إلكتركني"بيانات 

 . (58)المكقع، كبياف مكافقتو عمى البيانات كالمعمكمات الكاردة في الرسالة"

، بؿ إف ىذا اإللكتركنية عبر الكسائؿ كلـ يقيد ىذا القانكف مفيـك التكقيع
النص السابؽ يمكف أف يستكعب أية تقنية تظير في المستقبؿ تعني بإنشاء التكقيع 

 ، كال يستبعد ىذا القانكف أية تقنيات حديثة تظير مستقبلن اإللكتركنيةعبر الكسائؿ 
 . (59)اشترطيا التيما دامت تتكافؽ مع المتطمبات  اإللكتركنيخاصة بإنشاء التكقيع 

 
 الغصن الثاني

 اإللكترونية عبر الوسائللمتوقيع  اإلثباتحجية 
 في التشريعات الوطنية والمقارنة

. فقد اإللكتركنية عبر الكسائؿ اختمفت التشريعات المقارنة في تعامميا مع التكقيع 
مف بينيا المشرع  اإللكتركنيةأفردت بعض التشريعات المقارنة قكانيف خاصة لمتعاملت 

عبر الكسائؿ فإف الكثير مف الدكؿ نظمت أك شرعت في تنظيـ التجارة  المصرل
ليذا  ابعدة أساليب قانكنية منيا، أسمكب كضع التقنيات المتخصصة، كطبقن  اإللكتركنية

األسمكب قامت بعض الدكؿ أك الكاليات في تمؾ الدكؿ بسف تشريعات متخصصة أحدىا 
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 اإلنترنتكالثاني لتنظيـ االتصاالت عمى  ةاإللكتركني عبر الكسائؿ مثل لتنظيـ التجارة
. الخ، كمنيا مف أدخمت تعديلت عمى .اإللكتركني عبر الكسائؿ كالثالث لنظـ التكقيع

 التشريعات القائمة لمكاكبة مستحدثات كسائؿ االتصاؿ الحديثة. 

مكقؼ التشريعات في بعض الدكؿ الغربية  إلىكفيما يمي سكؼ نتطرؽ 
 ، كذلؾ عمى النحك التالي: اإللكتركنيعبر الكسائؿ لمتكقيع  اإلثباتكالعربية مف حجية 

في  اإللكتروني عبر الوسائلموقف بعض التشريعات الغربية من حجية التوقيع  :أوًل 
 :اإلثبات

 الجمهورية الفرنسية:  -2

( 230رقـ ) اإللكتركنيةلمتكقيع عبر الكسائؿ  اقانكنن  أصدر المشرع الفرنسي
ـ، في شكؿ تعديؿ لمنصكص المنظمة لإلثبات في القانكف المدني الفرنسي 2000لعاـ 

لمتكقيع عبر الكسائؿ بما يجعميا متماشية مع تقنية المعمكمات، كازدياد استخداـ 
كقد تـ إدراج ىذا التعديؿ ضمف نص المادة  اإللكتركنيةفي التعاملت  اإللكتركنية

الفرنسي، كقد كرد ضمف أحكاـ  اإللكتركنيةلمتكقيع عبر الكسائؿ ( مف قانكف 1316)
يدؿ عمى شخصية المكقع كتضمف علقتو بالكاقعة المنسكبة إليو، كما  وىذا القانكف أن

 فيأف يثبت العكس، كقد أض إلىيؤكد صحة الكاقعة المنسكبة إلييا ىذا التكقيع 
 اإللكتركنيةلمتكقيع عبر الكسائؿ  ةاإللكتركنيالمشرع الفرنسي عمى الكتابة كالمحررات 

شأنيا في ذلؾ شأف المحررات كالكتابة الخطية كالتكقيع الخطي  اإلثباتالحجية في 
 اإللكتركنيةلمتكقيع عبر الكسائؿ ( مف قانكف 1316/1، إذا نصت المادة )(60)التقميدم

المحررات  بذات الحجية المعترؼ بيا اإللكتركنيةالفرنسي عمى أنو: " تتمتع الكتابة 
، شريطة أف يككف باإلمكاف تحديد شخص مصدرىا عمى كجو اإلثباتالكتابية في 

الثقة، كنصت المادة  إلىالدقة، كأف يككف تدكينيا كحفظيا قد تـ في ظركؼ تدعك 
ة ذات إلكتركني( مف القانكف ذاتو عمى أنو: "يككف لمكتابة عمى دعامة 1316/3)
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لممحررات الكرقية"، كبذلؾ يككف المشرع الفرنسي قد قبؿ  التي اإلثباتالحجية في 
مثؿ  اإلثباتمثؿ الكتابة التقميدية، كما قبؿ ىذه الكتابة كدليؿ في  اإللكتركنيةالكتابة 

 الكتابة الكرقية شريطة أف تعبر عف شخصية كاضعييا. 

كمف ثـ فإف المشرع الفرنسي قد خطا خطكة ميمة في مجاؿ تطكير التجارة 
خاصة فيما يتعمؽ بالمساكاة بيف المحررات الكتابية التقميدية  اإللكتركنيةلكسائؿ عبر ا

لمتكقيع عبر ، ككذلؾ المساكاة بيف التكقيع التقميدم الكتابي اإللكتركنيةكالمحررات 
الفرنسي  اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ . كما يلحظ أف قانكف اإللكتركنيةالكسائؿ 

ـ، كالمتضمف جعؿ القكانيف 1999( لعاـ 93يو األكركبي رقـ )قد صدر استجابة لمتكج
الكطنية األكركبية منسجمة مع أحكاـ كنصكص التكجيو األكركبي في ىذا الخصكص، 

ضركرة  إلىدعت دكؿ العالـ كافة  التيكاستجابة كذلؾ لتكجييات األمـ المتحدة 
الدكلية كتعترؼ  اإللكتركنيةعبر الكسائؿ  إصدار تشريعات كطنية لتنظيـ التجارة

 . (61) اإللكتركنيةالتكقيع عبر الكسائؿ بحجية 

 نجمترا:إ -0

كالتكقيع  اتمامن  اإللكتركنيةلمتكقيع عبر الكسائؿ أقر القانكف اإلنجميزم بالحجية 
ـ، كالذم دخؿ حيز التنفيذ 2000لعاـ  اإللكتركنيةالتقميدم كبمكجب قانكف االتصاالت 

 . (62)ـ2000يكليك  30في 

لمتكقيع عبر الكسائؿ  2000كيعرؼ قانكف االتصاالت اإلنجميزم لعاـ 
األخرل"،  اإللكتركنيةة ترتبط بشكؿ منطقي بالبيانات إلكتركنيبأنو: "بيانات  اإللكتركنية

 عبر الكسائؿ اتكىذا يخدـ في مسألة التصديؽ، كما تضمنت لكائح التكقيع
المتقدـ، كالذم يعتبر  اإللكتركنيةلمتكقيع عبر الكسائؿ ـ مفيـك 2002لعاـ  اإللكتركنية

لمتكقيع عبر ، بمعنى أنو يعتبر ككأنو تكقيع تقميدم خطي، كيحتكل اأكثر أمانن  اتكقيعن 
 عمى الخصائص التالية:  اإللكتركنيةالكسائؿ 



 0202 نوفمبر( الثانيوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                          مجمة بحوث الشرق األوسط

- 022 - 

 . يحدد ىكية المكِقع.1
 .صريح بالمكِقع. يرتبط بشكؿ 2
 تحت سيطرة كتحكـ المكِقع دكف غيره.. 3
 . يرتبط بالبيانات بطريقة تجعؿ أم تغيير الحؽ يمكف ملحظتو بسيكلة.4

كدليؿ أماـ  اإللكتركنية عبر الكسائؿ كما نص عمى أنو لقبكؿ التكقيعات
 المحاكـ شريطة تكافر الشرطيف التالييف: 

 .اأف يككف التكقيع مصدقن  .1
 ة. إلكتركنيمف رسالة  ازءن أف يككف ج .2

الصادرة مف  اإللكتركنية عبر الكسائؿ كيعترؼ القانكف اإلنجميزم بالتكقيعات 
حددىا القانكف  التيدكؿ االتحاد األكركبي األخرل، ما دامت متكافقة مع الشركط 

 عبر الكسائؿ، كبما أف التكقيع اإللكتركنية عبر الكسائؿ اإلنجميزم لمتكقيعات
ة مرتبطة أك متعمقة ببيانات إلكتركنيفي المممكة المتحدة ىك أم بيانات  اإللكتركنية

عبر ة أخرل، فمف الممكف االستنتاج مف ىذا التعريؼ أف مسمى التكقيعات إلكتركني
 . اإللكتركنيينطبؽ ليس فقط عمى مراسلت البريد  اإللكتركنية الكسائؿ

 PNC Telecom)سي(كقد حكمت إحدل المحاكـ البريطانية في قضية )بي أف 
PLCV Thomas بأف الخطاب المرسؿ بكاسطة جياز الفاكسميمي، (63) 2002( في عاـ ،

كإبلغ لحممة الحصص بمكجب قانكف الشركات  اكالتكقيع الممحؽ بيذا اإلرساؿ يعد صحيحن 
 السالؼ الذكر.  2000لعاـ  اإللكتركنيةـ كقانكف االتصاالت 1983لعاـ 

تثير قمؽ  اإللكتركنية عبر الكسائؿ تأميف التكقيعاتكلكف ال تزاؿ مشكمة 
في بريطانيا،  اإللكتركنيةعبر الكسائؿ المؤسسات التجارية كتحد مف استخداـ التكقيع 

كقد طبقت دكؿ االتحاد األكركبي الخمس كالعشريف جميعيا التكجيو األكركبي السالؼ 
، كيذكر الخبراء في التقنية أف اإللكتركنية عبر الكسائؿ الذكر بشأف التجارة كالتكقيع
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أصعب مف تزكير التكقيع التقميدم المكتكب  اإللكتركني عبر الكسائؿ تزكير التكقيع
. كقد كاف مف المقرر أف تكقع ممكة بريطانيا عمى مشركع قانكف االتصاالت (64)باليد

التخمي ف ىذا األمر تـ إ، إال اإللكتركنيعبر الكسائؿ باستخداـ التكقيع  اإللكتركنية
  .(65)بالشمؿ التقميدم اإال بعد أف تكقعو خطين  اقانكنيًّ  الـ يعد تكقيعن  ةعنو بعد ما تبيف أن

 اإللكتروني عبر الوسائل ا: موقف بعض التشريعات العربية من حجية التوقيعثانيً 
 :اإلثباتفي 

 جمهورية مصر العربية: -2

 عبر الكسائؿ مف قانكف التكقيع 17 إلى 14تنص المكاد أرقاـ مف  
في نطاؽ المعاملت المدنية كالتجارية  ،ةعمى: "أن 15/2004رقـ اإللكتركنية

في المكاد المدنية  اإلثباتكاإلدارية، ذات الحجية المقررة لمتكقيعات في أحكاـ قانكف 
تمامو الشركط المنصكص عمييا في ىذا القانكف  كالتجارية، إذا ركعي في إنشائو كا 

 .(66)تحددىا اللئحة التنفيذية ليذا القانكف" التيلتقنية كالضكابط الفنية كا

، في نطاؽ المعاملت اإللكتركنيةكما أكضح القانكف أف: "لمكتابة كلممحررات 
المدنية كالتجارية كاإلدارية، ذات الحجية المقررة لمكتابة كالمحررات الرسمية كالعرفية 

ارية، متى استكفت الشركط في المكاد المدنية كالتج اإلثباتفي أحكاـ قانكف 
تحددىا اللئحة  التيالمنصكص عمييا في ىذا القانكف كفقا لمضكابط الفنية كالتقنية 

. كقد أقر القانكف عمى أف: "الصكرة المنسكخة عمى الكرؽ مف (67)التنفيذية ليذا القانكف"
الرسمي حجة عمى الكافة بالقدر الذم تككف فييا مطابقة ألصؿ  اإللكتركنيالمحرر 

 عبر الكسائؿ الرسمي كالتكقيع اإللكتركنيىذا المحرر، كذلؾ ماداـ المحرر 
 .(68)"اإللكتركنيةمكجكديف عمى الدعامة  اإللكتركني

بالحجية في  اإللكتركنيةعبر الكسائؿ كيتمتع التكقيع كالكتابة كالمحررات 
 :(69) ما تكافرت فييا الشركط اآلتيةإذا  اإلثبات



 0202 نوفمبر( الثانيوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                          مجمة بحوث الشرق األوسط

- 022 - 

 )أ( ارتباط التكقيع بالمكّقع كحده دكف غيره. 
 .اإللكتركني)ب( سيطرة المكّقع كحده دكف غيره عمى الكسيط 

أك التكقيع  اإللكتركني)ج( إمكانية كشؼ أم تعديؿ أك تبديؿ في بيانات المحرر 
 .اإللكتركني عبر الكسائؿ

 ليذا القانكف الضكابط الفنية كالتقنية اللزمة لذلؾ.كتحدد اللئحة التنفيذية  

الرسمية كالعرفية  اإللكتركنيةكما تسرم في شأف إثبات صحة المحررات  
، فيما لـ يرد بشأنو نص في ىذا القانكف أك في اإللكتركنيةعبر الكسائؿ كالتكقيع 

 .(70)المدنية كالتجاريةالئحتو التنفيذية األحكاـ المنصكص عمييا في قانكف المرافعات 

في القانكف المصرم بؿ  اإللكتركنيةعبر الكسائؿ  ف لمتكقيع كالمحررإف ،كعميو
الرسمي ذات الحجية القانكنية  اإللكتركنيكالصكرة المنسكخة عمى الكرؽ مف المحرر 

المصرم متى  اإلثباتالمقررة لمتكقيعات كالمحررات الرسمية كالعرفية في أحكاـ قانكف 
 استكفت الشركط القانكنية. 

عبر  كقد قرر المشرع أنو فيما لـ يرد بشأنو نص في حجية كاثبات التكقيع
القكاعد المذككرة في قانكف  إلىالرجكع  اإللكتركنيكالمحرر  اإللكتركنيةالكسائؿ 
 .(71)المصرم اإلثبات

 اإلثباتفي  يةاإللكتركن عبر الكسائؿ كما قرر شركط تمتع التكقيع كالمحرر
 :ىي اإللكتركنيعبر الكسائؿ  لقانكف التكقيع اكفقن 

 "تباط شخص بالمكقع " صاحب التكقيعمرتبط ار  اإللكتركنيثبكت أف التكقيع  -1 
 .اإللكتركنيأف يككف لصاحب التكقيع كحده دكف غيره السيطرة عمى الكسيط  -2 
البيانات المحرر  فيأف يككف مف الممكف معرفو ككشؼ أل تعديؿ أك تبديؿ  -3 

 .اإللكتركنيأك التكقيع  اإللكتركني
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حجية  اإللكتركنيةعبر الكسائؿ فمتى تكافرت تمؾ الشركط كاف لمتكقيع  
 25/1968في المكاد المدنية كالتجارية المصرم رقـ  اإلثباتقانكف  نص كما. اإلثبات

عمى أف المحررات الرسمية حجة عمى الناس كافة بما دكف فييا مف أمكر قاـ بيا 
حدكد ميمتو أك كقعت مف ذكل الشأف في حضكره ما لـ يثبت تزكيرىا  فيمحررىا 

 .(72)ابالطرؽ المقررة قانكنن 

ا ممف كقعة المحرر العرفي صادرن  المصرم عمى "يعتبر اإلثباتكقد نص قانكف 
أما الكرثة أك .ما لـ ينكر صراحة ما ىك منسكب إليو مف خط أك إمضاء أك ختـ أك بصمة

الخمؼ فل يطمب منو اإلنكار. كيكفي أف يحمؼ يمينا بأنو ال يعمـ أف الخط أك اإلمضاء 
بمحرر عرفي كناقش  وكمف احتج عمي .مف تمقي عنو الحؽل ىيأك الختـ أك البصمة 

 .(73)مكضكعة، ال يقبؿ منو إنكار الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك بصمة اإلصبع

المصرم عمى أنو ال يككف المحرر العرفي حجة عمي  اإلثباتكما قرر قانكف 
)أ(مف  كيككف لممحرر تاريخ ثابت .الغير في تاريخو إال منذ أف يككف لو تاريخ ثابت

د لذلؾ )ب( مف يكـ أف يثبت مضمكنو في كرقو أخرم ثابتة يكـ أف يقيد بالسجؿ المع
حد ممف ليـ أمكظؼ عاـ مختص )د( مف يـك كفاة  )ج(مف يـك أف يؤشر عمية.التاريخ

عمي المحرر اثر معترؼ بو مف خط أك إمضاء أك بصمة أك مف يكـ يصبح مستحيل 
أم حادث عمي أحد مف ىؤالء أف يكتب أك يبصـ لعمة في جسمو )ق(ػ مف يكـ كقكع 

ا كمع ذلؾ يجكز لمقاضي تبعن .ا في أف الكرقة قد صدرت قبؿ كقكعوأخر يككف قاطعن 
 . (74)عمي المخالصاتلمظركؼ إال يطبؽ حكـ ىذه المادة 

ىك المبدأ السائد في القانكف المصرم  اإلثباتفإف مبدأ حرية  ،اإلثباتففي مجاؿ 
كذلؾ المبدأ سبؽ أف  ،اإلثباتفي المسائؿ التجارية بأية طريقة مف طرؽ  اإلثباتكيجكز 

 اإللكتركنيةعبر الكسائؿ أقرتو محكمة النقض المصرية كمف خلؿ التعامؿ في التجارة 
ذا كاف مبدأ  BTOB أك شركات" أك ما يعرؼ بالػ ابيف التجار كبعضيـ "سكاء كانكا أفرادن  كا 
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المسائؿ المدنية يجكز  فيفإف  ،في المسائؿ التجارية ىك األصؿ كاألساس اإلثباتحرية 
تقيد كتحد بعض  التي"ك  اإلثباتاالتفاؽ عمى ما يخالؼ النصكص الكاردة في قانكف  اقانكنن 

ليست مف األمكر  اإلثباتفي المجاؿ المدني غير التجارم" إذ أف مسائؿ  اتاإلثبكسائؿ 
المتصمة بالنظاـ العاـ كيجكز االتفاؽ عمى مخالفتيا كمف ثـ يجكز االتفاؽ في عقكد 

بيف المستيمؾ كالتاجر عمى االستثناء مف كؿ أك بعض  اإللكتركنيةعبر الكسائؿ التجارة 
 .(75)اإلثباتالنصكص القانكنية غير اآلمرة في قانكف 

 اإللكتركنيةلمكتابة  اإلثباتفإف إزاء اعتراؼ المشرع المصرم بحجية  ،كعميو
، سكاء كانت رسمية أـ عرفية، فإف ىذا يكمؿ اإللكتركنيةعبر الكسائؿ كلمتكقيعات 
 عبر الكسائؿ كيصبح لمتكقيع ،في جميكرية مصر العربية اإللكتركنيةالمنظكمة 
، الشيء اإلثباتذات الحجية المكجكدة في قانكف  اإللكتركنيةكالمحررات  اإللكتركنية

كيسيؿ استخداميا مف قبؿ  اإللكتركنيةالذم يدعـ استخداـ التقنيات الحديثة كالكسائؿ 
نحك تحقيؽ فكرة الحككمة  ميمةد خطكة األفراد كالجيات الحككمية كالخاصة، كيع

 افي جميكرية مصر العربية. فنجد بذلؾ أف المشرع المصرم لـ يخرج كثيرن  اإللكتركنية
  .ايتـ تناكليا سابقن  التيعما نصت مختمؼ التشريعات الدكلية كاألجنبية 

 المممكة العربية السعودية: -0

في المممكة العربية السعكدية الصادر  اإللكتركنيةتناكؿ نظاـ التعاملت  
يككف لمتعاملت كالسجلت  -1: "(76)ىػ عمى أف1428لسنة  18بالمرسكـ رقـ 

حجيتيا الممزمة، كال يجكز نفي صحتيا أك  اإللكتركنية عبر الكسائؿ كالتكقيعات
بشرط  إلكتركنيبشكؿ  -اأك جزئيًّ  اكميًّ -قابميتيا لمتنفيذ كال منع تنفيذىا بسبب أنيا تمت 
بحسب الشركط  اإللكتركنيةعبر الكسائؿ أف تتـ تمؾ التعاملت كالسجلت كالتكقيعات 

تنتج مف التعامؿ  التيال تفقد المعمكمات  -2المنصكص عمييا في ىذا النظاـ. 
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ضمف  احجيتيا أك قابميتيا لمتنفيذ متى كاف االطلع عمى تفاصيميا متاحن  اإللكتركني
 كيفية االطلع عمييا". إلىالخاصة منشأىا كأشير  اإللكتركنيةمنظكمة البيانات 

اكقد نص المشرع السعكدم  أك التكقيع  اإللكتركنيعمى: "يقبؿ التعامؿ  أيضن
متطمبات حكـ المادة  اإللكتركنيسجمو  فيإذا استك  اإلثباتفي  دليلن  اإللكتركني

 اإللكتركنيأك التكقيع  اإللكتركنييجكز قبكؿ التعامؿ  -2)الثامنة( مف ىذا النظاـ. 
ف لـ يستكؼ سجمو اإلثباتقرينة في  بمتطمبات حكـ المادة  اإللكتركني، حتى كا 

 اإللكتركنيكالتكقيع  اإللكتركنييعد كؿ مف التعامؿ  -3)الثامنة( مف ىذا النظاـ. 
حجة يعتد بيا في التعاملت كاف كل مف عمى أصمو )لـ يتغير  اإللكتركنيكالسجؿ 

 اإللكتركنييراعى عند تقدير حجية التعامؿ -4نذ إنشائو( ما لـ يظير خلؼ ذلؾ. م
أك  اإللكتركنياستخدمت في إنشاء السجؿ  التيمدل الثقة في اآلتي: )أ(الطريقة 

مكاف التعديؿ عميو. )ب( الطريقة  استخدمت في المحافظة  التيتخزينو أك إبلغو، كا 
 . (77)حددت بيا شخصية المنشأ" لتياعمى سلمة المعمكمات.)ج( الطريقة 

كما نص عمى "مع عدـ اإلخلؿ بما تنص عميو المادة )الثالثة( مف ىذا 
النظاـ، إذا اشترط أم نظاـ في المممكة أف تككف الكثيقة أك السجؿ أك المعمكمة 

يفي بيذا الغرض  إلكتركنيشخص آخر مكتكبة، فإف تقديميا في شكؿ  إلىالمقدمة 
 . (78) ( مف المادة )السادسة(1متى تحققت األحكاـ الكاردة في الفقرة )

. إذا اشترط كجكد تكقيع خطي عمى مستند أك عقد 1كقد نص المشرع عمى "
 اليذا النظاـ يعد مستكفين  االذم يتـ كفقن  اإللكتركنيعبر الكسائؿ أك نحكه، فإف التكقيع 

بمثابة التكقيع الخطي، كلو اآلثار  اإللكتركني عبر الكسائؿ ليذا الشرط، كيعد التكقيع
أف يقكـ بذلؾ  إلكتركنييجب عمى مف يرغب في إجراء تكقيع  -2النظامية نفسيا. 

تحددىا اللئحة، كعميو  التيألحكاـ ىذا النظاـ كالضكابط كالشركط كالمكاصفات  اكفقن 
 مراعاة ما يمي:
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ي أم استعماؿ غير مشركع لبيانات إنشاء )أ( اتخاذ االحتياطات اللزمة لتلف
التكقيع، أك المعدات الشخصية المتعمقة بتكقيعو. كتحدد اللئحة تمؾ 

 االحتياطات.

)ب( إبلغ مقدـ خدمات التصديؽ عف أم استعماؿ غير مشركع لتكقيعو كفؽ 
في أم إجراء  إلكتركنيإذا قدـ تكقيع -3تحددىا اللئحة.  التياإلجراءات 

ما لـ يثبت العكس أك تتفؽ األطراؼ  -امي، فإف األصؿ شرعي أك نظ
 صحة األمكر التالية: -المعنية عمى خلؼ ذلؾ 

ىك تكقيع الشخص المحدد في شيادة  اإللكتركني عبر الكسائؿ )أ( أف التكقيع
 التصديؽ الرقمي.

قد كضعو الشخص المحدد في  اإللكتركنيعبر الكسائؿ )ب( أف التكقيع 
 شيادة التصديؽ الرقمي، كبحسب الغرض المحدد فييا.

عبر لـ يطرأ عميو تغيير منذ كضع التكقيع  اإللكتركني)ج( أف التعامؿ 
 عبر الكسائؿ إذا لـ يستكؼ التكقيع -4عميو.  اإللكتركنيةالكسائؿ 
ة، فإف أصؿ الضكابط كالشركط المحددة في ىذا النظاـ كاللئح اإللكتركنية

( مف ىذه المادة ال يقكـ لمتكقيع كال 3الصحة المقرر بمكجب الفقرة )
يجب عمى مف يعتمد عمى التكقيع  -5المرتبط بو.  اإللكتركنيلمتعامؿ 

لشخص آخر أف يبذؿ العناية اللزمة لمتحقؽ مف  اإللكتركنيةعبر الكسائؿ 
، كفؽ اإللكتركني صحة التكقيع، كذلؾ باستخداـ بيانات التحقؽ مف التكقيع

 .(79)تحددىا اللئحة التياإلجراءات 

لمتكقيع  ىي التينفس الحجية  اإللكتركنيفالقانكف السعكدم أعطى لمتكقيع 
الخطى كأعطى لو نفس اآلثار القانكنية المقررة لمتكقيع الخطى متى تـ التكقيع 

لمقكاعد كالمكائح المنصكص عمييا في القانكف. كما اعترؼ القانكف  اكفقن  اإللكتركني
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متى استكفت شركطيا  اإلثباتكدليؿ في  اإللكتركنيكالتكقيع  اإللكتركنيةبالمعاملت 
 حجيتيا كقكتيا الممزمة.  فيكيعتبر حجة عمى الكافة كال يجكز ن

 اإلمارات العربية المتحدة: -2

في المعاملت  اإلثباتبتعديؿ أحكاـ قانكف  2006/ 36نص القانكف رقـ  
 اعمى أف: "يعتبر تكقيعن  10/1992المدنية كالتجارية الصادر بالقانكف االتحادم رقـ 

كؿ أحرؼ أك أرقاـ أك رمكز أك إشارات أك صكر أك أصكات ليا طابع منفرد  إلكتركنيًّا
عف غيره عمى النحك الكارد في قانكف  تسمح بتحديد شخص صاحب التكقيع كتمييزه

كؿ انتقاؿ أك إرساؿ أك  إلكتركنيًّا ايعتبر محررن  -2.،،،اإللكتركنيةالمعاملت كالتجارة 
 ااستقباؿ أك تخزيف لرمكز أك إشارات أك كتابة أك صكر أك أصكات أك معمكمات أيًّ 

ذات  لكتركنياإللمتكقيع  -3كانت طبيعتيا تجرم مف خلؿ كسيمة تقنية معمكمات.،،
الحجية المقررة لمتكقيعات المشار إلييا في ىذا القانكف إذا ركعي فيو األحكاـ المقررة 

كالمحررات  اإللكتركنيةلمكتابة  -3.،،،،اإللكتركنيةفي قانكف المعاملت كالتجارة 
ذات الحجية المقررة لمكتابة كالمحررات  اإللكتركنيةكالسجلت كالمستندات  اإللكتركنية

مية كالعرفية في أحكاـ ىذا القانكف متى استكفت الشركط كاألحكاـ المقررة في الرس
 .(80)اإللكتركنيةقانكف المعاملت كالتجارة 

كالتكقيع  اإللكتركنيةكالكتابة  اإللكتركنيةفقد أعطى ىذا النص لممحررات 
في  اإلثباتنفس الحجية المقررة لمتكقيعات كالمحررات المذككرة في قانكف  اإللكتركني

المعاملت المدنية كالتجارية متى استكفت الشركط كاألحكاـ المقررة في قانكف 
 . اإللكتركنيةالمعاملت كالتجارة 

المحمي عمى أف يككف  2/2002كما نص المشرع مف خلؿ القانكف رقـ 
، كفي تقدير ىذه الحجية اإلثباتما تستحقو مف حجية في  اإللكتركنيةلممعمكمات 
 عتبار لما يمي:يعطي اال
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تـ بيا تنفيذ كاحدة أك أكثر مف  التي)أ( مدل إمكانية التعكيؿ عمى الطريقة 
 ز أك التخزيف أك التقديـ أك اإلرساؿ.ييعمميات اإلدخاؿ أك اإلنشاء أك التج

استخدمت في المحافظة عمى سلمة  التي)ب( مدل إمكانية التعكيؿ عمى الطريقة  
 المعمكمات.

 .اإمكانية التعكيؿ عمى مصدر المعمكمات إذا كاف معركفن )ج( مدل  

تـ بيا التأكد مف ىكية المنشئ، إذا  التي)د( مدل إمكانية التعكيؿ عمى الطريقة  
 كاف ذلؾ ذا صمة.

( في غياب البينة المناقضة، يفترض 3) )ىػ( أم عامؿ آخر يتصؿ بالمكضكع.   
 المحمي: اإللكتركنيأف التكقيع 

 عكيؿ عميو.)أ( يمكف الت

 )ب( ىك تكقيع الشخص الذم تككف لو صمة بو.

 التي اإللكتركنيةج( قد كضعو ذلؾ الشخص بنية تكقيع أك اعتماد الرسالة  )
  . (81)ألحقت أك اقترنت بو بصكرة منطقية

األمر الذم يككف أعطى القانكف اإلماراتي االتحادم أك المحمى لمتكقيع 
 .اإلثباتكافة الحجية المقرر لممحررات العادية في  اإللكتركنيأك المحرر  اإللكتركني

 مممكة البحرين: -2

في مممكة البحريف  اإللكتركنيةبشأف المعاملت  28/2002نص القانكف رقـ  
لممحررات العرفية،  اإلثباتذات الحجية المقررة في  اإللكتركنيةعمى أف: "لمسجلت 

، مف حيث صحتيا اإللكتركنيةكال ينكر األثر القانكني لممعمكمات الكاردة في السجلت 
مكاف العمؿ أك  إلكتركنيفي شكؿ سجؿ  –اأك جزئيًّ  اكميًّ –بمقتضاىا، لمجرد كركدىا  كا 
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 . كما نص عمى أنو: "ال ينكر األثر القانكني لمتكقيع(82)اإلشارة إلييا في ىذا السجؿ
مكاف العمؿ بمكجبو، لمجرد كركده اإللكتركنيةعبر الكسائؿ   –، مف حيث صحتو كا 

. كما نص عمى أنو إذا لـ يتـ كضع التكقيع (83) "إلكتركنيفي شكؿ  – اأك جزئيًّ  اكميًّ 
باستعماؿ شيادة معتمدة، فإف قرينة الصحة المقررة بمكجب أحكاـ البند  اإللكتركني

 .(84) اإللكتركنية عبر الكسائؿ السابؽ ال تمحؽ أيَا مف التكقيع أك السجؿ

كىك األمر الذم لـ يخرج بو القانكف البحريني عف نفس اآلثار المقررة لمتكقيع 
 نفة الذكر. آقررتيا القكانيف العربية األخرل  التي اإللكتركني

 أنو نتيجة الزدياد التعامؿ بكسائؿ االتصاؿ الحديثة أدل إلىنخمص مما تقدـ 
بديل عف التكقيع كالمحررات التقميدية، كظيرت  اإللكتركنيةظيكر المحررات  إلى ذلؾ

الحد مف عدـ اليقيف في األثر القانكني  إلىإيجاد إطار قانكني ييدؼ  إلىالحاجة 
الذم ينتج عف استخداـ ىذه التقنيات، كالذم يتطمب إيجاد نصكص قانكنية مكحدة 
تتعامؿ مع ىذه التقنيات الحديثة، كعمى ضكء ما تقدـ ذكره مف نصكص قانكنية 

عبر  يلحظ أف غالبية القكانيف المقارنة نجد أنو تكجد نصكص خاصة تعطي التكقيع
حجية تعادؿ ما يتمتع بو التكقيع التقميدم، حيث اعتبرت ىذه  اإللكتركني كسائؿال

يشترط فيو القانكف  اإللكتركنيعمى المحرر  اإللكتركنيالنصكص أف كجكد التكقيع 
يتطمبيا  التيالتكقيع يفي بالغرض كيضفي عمى ىذا المحرر أك المستند كامؿ الحجية 

 اإلثباتبحجية في  اإللكتركنية عبر الكسائؿ يعكيشترطيا المشرع. فحتى يتمتع التكق
يؤدم عدـ  التيك  اإلثباتتمنحو الحجية القانكنية في  التيالشركط  فيالبد مف أف يستك 

، كذلؾ مف خلؿ اإللكتركنية عبر الكسائؿ عدـ تحقؽ كصؼ التكقيع إلىتكافرىا 
، ككنو اقانكنن تحديد ىكية المكقع كالتأكد مف صحة التكقيع كصلحيتو للحتجاج بو 

 عبر عف إرادة األطراؼ في التصرؼ.ي
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 عبر الكسائؿ ضكء اعتراؼ المشرع بحجية التكقيع ىكعمى ذلؾ فإنو كعم
، فإف سمطة القاضي التقديرية قد تقمصت كالتـز باألخذ اإلثباتفي  اإللكتركنية

ى ما كدليؿ إثبات لو كامؿ الحجية مت اإللكتركنيةعبر الكسائؿ بالمحررات كبالتكقيع 
 . اتكافرت شركطو المتطمبة قانكنن 

 اإللكتركنيةعبر الكسائؿ بالتكقيع كالمحررات  اإلثباتكما ينبغي لتجاكز مشكمة 
أف يتـ ذلؾ عف طريؽ التدخؿ التشريعي مف ناحية أكلى، عف طريؽ تعديؿ النصكص 

، حيث يتـ مف خللو إدخاؿ التكقيع اإللكتركنيةالقانكنية، في القكانيف الخاصة بالمعاملت 
جانب التكقيع  إلى اإلثباتكالنص عميو كاعتماده كحجة في  اإللكتركنيةعبر الكسائؿ 

التقميدم بنصكص صريحة كدالة، كمف ناحية أخرل عف طريؽ تشريع قانكف مستقؿ 
سباغ الحجية الكاممة ليا في  ،اإللكتركنيةيختص بالمستخرجات  كتنظيـ ىذا  اإلثباتكا 

 اكبة التطكر التقني كالتكنكلكجي.القانكف بنصكص تشريعية صريحة كنافذة لمك 
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 :خـاتمةال

مع التطكر التقني الكبير في استخداـ كسائؿ االتصاالت الحديثة كشبكة  اإذن  
 اإللكتركنية عبر الكسائؿ استخداـ المحررات كالتكقيعات إلىظيرت الحاجة  ،اإلنترنت

كانتشارىا كأحد أبرز كأىـ تطبيقات استخداـ  اإللكتركنيةخاصة مع ظيكر التجارة 
 عبر الكسائؿ الحككمة اجتماعتقنية االتصاالت الحديثة، ككذلؾ استخدامات 

 التي اإللكتركنية عبر الكسائؿ . فظيرت مشكمة إثبات المحررات كالتكقيعاتاإللكتركنية
الدراسة العديد مف التشريعات قد ساكت الحجية  ة، كقد بينتإلكتركنيتتـ عبر كسائط 
. فاالعتراؼ ةكالتقميدية إذا تكافرت شركط اإللكتركنية عبر الكسائؿ بيف التكقيعات

، مما ايدكيًّ  اكغير ذم فائدة إذا استمـز تكقيعن  ايبقى ناقصن  اإللكتركنيةبفعالية المحررات 
كنتيجة حتمية لممحررات كالعقكد  اإللكتركنية عبر الكسائؿ استمـز األخذ بالتكقيع

 .اإللكتركنية

دم تناكلت ييفقد تطرقت الدراسة مف خلؿ خمسة فصكؿ يسبقيا فصؿ تم
مف  اإللكتركنيةالدراسة أىـ أنكاع كسائؿ االتصاالت كأىدافيا ككيفية تكثيؽ المعاملت 

، ككذلؾ اإللكتركنيخلؿ جيات التصديؽ المسئكلة عف المراقبة عمى المضمكف 
كبياف  اإللكتركنيةاليدؼ الرئيس أال كىك إمكانية إثبات التعاملت  إلىطرقت الدراسة ت

في عممية إثبات التعامؿ  اإللكتركنية عبر الكسائؿ ا كالمحرر حجية السند كالتكقيع
تكضيح  إلىالمادم الكاقع مف خلؿ شبكات تكنكلكجيا االتصاالت الحديثة، كصكال 

تتعرض ليا ىذه التعاملت مف غش كتزكير كسرقة مع إبداء آلية  التيأىـ المخاطر 
المعالجة كالحماية مف ىذه األفعاؿ كمدل المسئكلية القانكنية تجاه مف يفعؿ مثؿ ىذه 

 مي ضكء التشريع المصرم كالمقارف.األفعاؿ كذلؾ كمو ع

في كسائؿ االتصاالت الحديثة كالتعاملت  اإلثباتكقد أسفر التعرض لمسائؿ 
عف عدـ كفاية التنظيـ التشريعي الحديث ليذه المسائؿ مف حيث إثبات  اإللكتركنية
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، اإللكتركنيةيتعرض التعاملت  التيأك حماية المستخدـ مف الجرائـ  اإللكتركنيةالتعاقدات 
عمى  اإلثباتعدـ ملئمة تطبيؽ بعض النصكص كالقكاعد العامة في  إلىكما انتيت 

ز األخير بطبيعة مختمفة، األمر الذم استدعى تحميؿ العديد مف لتمي اإللكتركني اإلثبات
أثارىا البحث كما أدت إليو مف تداعيات بيدؼ اقتراح بعض الحمكؿ  التيالمشكلت 

 المناسبة ليا، كقد كاف ذلؾ في كؿ مرحمة مف مراحؿ الدراسة عمى حدة. 

 انتهت إليها وذلك عمى النحو التالي: التيسوف نتناول فيما يمي أهم النتائج 

تتمثؿ في مسألة  اإللكتركنيةلقد أكضحت أف أىـ صعكبة تكاجو التعاملت  
كاجيت إثبات ىذه العقكد، قبؿ التنظيـ  التيالعقبات  إلىإثباتيا: حيث أشارت 

المقيد،  اإلثباتـ التقميدية الخاصة بنظاـ ىيتتبع مف رسكخ المفا التيالتشريعي ليا، ك 
 اإلثباتتؤدييا كسائؿ  التيعمى أداء الكظائؼ  اإللكتركنيةكالتشكؾ في قدرة الكسائؿ 
أف ىذه العقبات ال تمثؿ عقبة تحكؿ دكف قبكؿ الكسائؿ  إلىالتقميدية، كانتيت الدراسة 

 ، كبينت كيفية التغمب عمى ىذه المشكلت. اإلثباتفي  اإللكتركنية

 إلىمف حيث الكتابة  اإللكتركنيئة المحرر ييكقد انتيت فيما يتعمؽ بت
ضركرة تطكير المفيكـ التقميدم لمكتابة عمي ضكء عدـ قدرة ىذا المفيكـ عمى 
استيعاب التقنيات الحديثة، كما أكضحت الدراسة أف تطكير ىذا المفيكـ يجب أف 

دكف النظر لشكميا أك  اإلثباتتؤدييا الكتابة في  التييرتكز عمى الكظائؼ 
تدكف عمييا، بصكرة تجعؿ ىذا المفيكـ أكثر مركنة كيمكنو استيعاب  التيالدعامة 

يفرزىا التطكر التقني، كما ينبغي أف يراعى طبيعة  التياألنماط الجديدة لمكتابة 
المتسمة بطابع المادل، كمف ثـ يتعيف أف يككف  اإللكتركنيةكخصائص الكتابة 
تطرأ عمى  التيب كافة التطكرات عمى نحك يتيح استيعا اتقنين  اتعريؼ الكتابة محايدن 

 دعامة الكتابة كاألدكات المستخدمة في تحريرىا. 
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عبر  بينت أف أغمب التشريعات العربية لـ تنظـ حجية المستندات كالتكقيع
، كرغـ تنظيـ المشرع اإلثباتفي قانكف مستقؿ، عف قانكف  اإللكتركنية الكسائؿ

 اإللكتركني عبر الكسائؿ مف قانكف التكقيع 17 ،15المصرم لحجية في المادة )
في  اإلثباتنو أحاؿ عمى قانكف إالرسمي، إال  اإللكتركنيالمتعمقة بحجية المستند 

بتنظيـ أحكاميا. بؿ أكثر مف ذلؾ اكتفت الكثير مف التشريعات  مسائؿ كثيرة لـ تحظَ 
 ية. دكف تنظيـ ليذه الحج اإللكتركنيبمجرد االعتراؼ بحجية المستند 

مرحمة تدكيف  إلىكما نلحظ أف االنتقاؿ مف مرحمة الكتابة عمى دعامة كرقية 
ة، صادفو صعكبات االعتراؼ بيذه الكتابة الحديثة في إلكتركنيالكتابة عمى دعامات 

ظؿ القكاعد التقميدية لإلثبات، كبات مف الكاضح أف المحاكالت الرامية للعتداد 
دكف تعديؿ –في ظؿ ىذه القكاعد  اإللكتركنيةؿ عبر الكسائبالمحررات كالتكقيع 

تمنح  التيباءت بالفشؿ، عمي ضكء التزاميا حدكد النظرة الجزئية  -تشريعي ليا
مع االستخدامات المتزايدة ليا  فيتتنا اإلثباتحجية ناقصة في  اإللكتركنيةالمحررات 

 اإلثباتفي الكاقع العممي، كىك األمر الذم استمـز ضركرة التعديؿ التشريعي لقكاعد 
 . اإلثباتفي  اإللكتركنيةالقائمة لتتكاءـ مع استخداـ الكسائؿ 

ذا كاف المشرع قد اتجو   -المفعمة بالتغير اإللكتركنيةفي خضـ ىذه البيئة –كا 
لذلؾ قانكف خاص ىك القانكف  ا، مفردن اإلثباتكدليؿ في  اإللكتركنية نحك قبكؿ الكسائؿ

ئة تنمية ىيكبإنشاء  اإللكتركنيعبر الكسائؿ بشأف تنظيـ التكقيع  2004لسنة  15رقـ 
النظرة  إلىف ىذا التكجو شابو بعض القصكر مرده إصناعة تكنكلكجيا المعمكمات، إال 

الجزئية مف جانب المشرع لتدابير عصر المعمكماتية، حيث ترؾ تنظيـ كثير مف 
، كاقتصر عمى االعتراؼ بحجية التكقيع اإللكتركنيةالمسائؿ الخاصة بالمعاملت 

 ، كالمسائؿ اللزمة لتحقيؽ ذلؾ.اإللكتركنيكالمحرر  اإللكتركنيةكالكتابة  اإللكتركني
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 اإللكتركنية عبر الكسائؿ المصرم لحجية التكقيعكما نجد أف إقرار المشرع 
كمنحيا ذات الحجية  اإلثبات( في 15)ـ اإللكتركنية( كالكتابة كالمحررات 14)ـ

(، ينطكم عمى تكرار ال 18المقررة لنظائرىا الكرقية، كتحديده لشركط ىذه الحجية )ـ
يع كالمحررات ىدؼ مف كرائو سكل الحرص الزائد عمى اإلقرار بحجية الكتابة كالتكق

اتحقيقيا  غاية كاف يمكف ىي، ك اإلثباتفي  اإللكتركنية حينما تختزؿ ىذه المكاد  أيضن
 في مادة كاحدة تتضمف االعتراؼ التشريعي بيذه المسائؿ كتبيف شركط حجيتيا. 

مف حيث صحة التكقيع، فقد انتيت  اإللكتركنيئة المحرر ييكفيما يتعمؽ بت
كأف  ،أف فكرة التكقيع قد شابيا بعض الغمكض في ظؿ القكاعد التقميدية إلىالدراسة 

عدـ التحديد التشريعي لمعالـ ىذه الفكرة قد ساعد عمى ذلؾ، فظؿ التكقيع حتى ظيكر 
يتخذىا، حتى تحررت ىذه النظرة  التيتحت مظمة األشكاؿ  االتقنيات الحديثة قابعن 

كاف شكمو، كىك األمر  ادييا التكقيع أيًّ يؤ  التيكاتجيت صكب التعكيؿ عمى الكظائؼ 
الذم تبنتو التشريعات الحديثة كمنيا القانكنيف الفرنسي كالمصرم، كما اتضح مف 

أف تقنية التكقيع  -اإللكتركنية عبر الكسائؿ عقب تحميؿ كافة أشكاؿ التكقيع–الدراسة 
في  اإللكتركنيالرقمي المعتمد عمى التشفير اللمتماثؿ تعد أفضؿ كسائؿ التكقيع 

يؤدييا التكقيع، فضل عف أف  التيألنيا تكفؿ أداء الكظائؼ  انظرن  ؛الكقت الراىف
استخداـ تقنيات التشفير في إنشاء ىذه التكقيعات يكفؿ ليا مزايا ال يستياف بيا في 

 مجاؿ حماية سرية المحررات كالحافظ عمى سلمتيا. 

، اتضح أىمية اإللكتركني كفيما يختص بالجكانب التقنية لحماية البريد
بكجو عاـ كبالنسبة لمبريد  اإللكتركنيةاستخداـ تقنيات التشفير في ميداف المعاملت 

عدـ كجكد سياسة كطنية كاضحة  اعمى كجو الخصكص، كما ظير كاضحن  اإللكتركني
لمتشفير في مصر، فضل عف عدـ كجكد إطار قانكني لمتشفير يبيف ضكابطو كأحكامو 

إضفاء بعض الغمكض عمى مسألة التشفير عمى  إلىامو، كىك أمر أدل كينظـ استخد
 . اإللكتركنيةالمستكل الكطني، عمى الرغـ مف أىميتو لبث الثقة في المعاملت 
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، بحيث لو اإلثباتلو صلحية كاممة في  اإللكتركنيكما أثبتت أف التكقيع 
يتطمب القانكف إلتماميا  التيالمعاملت القانكنية إال تمؾ  القدرة عمى إثبات جميع

شكمية معينة أك إجراءات محددة، كأف اشتراط التكقيع الخطي عمى المحررات 
ال يتناسب مع األساليب المستخدمة في كسائؿ  اأصبح شيئن  اإللكتركنيةكالسندات 

أنو مف  إلى، إضافة اإللكتركنيةعبر الكسائؿ االتصاالت الحديثة كالتعاملت كالتجارة 
، كلذلؾ فإف كجكد بديؿ إلكتركنيإيراد تكقيع خطي عمى محرر  غير المتصكر

يحققيا  التيلمتكقيع الخطي يحقؽ ذات األىداؼ كيؤدم ذات الكظائؼ  إلكتركني
 . اإللكتركنيةالتكقيع الخطي ىك أمر الـز لتكفير التكثيؽ لممعاملت كالسجلت 

يصمح إلثبات جميع  اإللكتركنية عبر الكسائؿ أف التكقيع إلىفقد تكصمت 
ة ميما كانت طبيعة المعاممة، كميما إلكتركني يتـ إجراؤىا بكسائؿ التيالمعاملت 

كاحد أك جانبيف أك معاملت  كانت قيمتيا، كسكاء كانت مف العقكد الممزمة لجانب
أحكاـ القانكف،  متفقنا مع اإللكتركنيتجارية أك مدنية كؿ ذلؾ بشرط أف يككف التكقيع 

 مع رمز التعريؼ اإللكتركنيلتكثيؽ ككجكد شيادة التكثيؽ كتطابؽ التكقيع مف حيث ا
يتطمبيا القانكف لكي يككف التكقيع  التيالمكجكد في شيادة التكثيؽ كغيرىا مف الشركط 

ا لإلثبات. اإللكتركني  صالحن

 اإللكتركنيالمستخرج مف البريد  اإللكتركنيكما أكضحت أنو لكي يككف لمسند 
، البد مف تكفر شركط معينة لذلؾ تتمثؿ بضركرة تكافر اإلثباتممة في الحجية الكا

 اإللكتركنيضركرة تكثيؽ السند  إلىيف، إضافة اإللكتركنيعنصرم الكتابة كالتكقيع 
( تتكلى إصدار شيادة تكثيؽ اإللكتركنيلدل جية محايدة تسمى )الكاتب العدؿ 

 .إلكتركنيًّاتتضمف ىكية المكقع كتثبت صمتو بالسند المكقع عميو 

 اإلثباتكقد أكدت أف ىناؾ الكثير مف العكائؽ التشريعية، تحكؿ دكف 
، ككذا العكائؽ الناتجة عف األفعاؿ العمدية كالمخاطر الناجمة اإللكتركنيةبالمستندات 
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قيمتو الثبكتية، كؿ ذلؾ يحتاج الستحداث  نتقاص مفتؤدم إلي اال التيعف الخطأ 
حمكؿ جازمة. فل يمكف لمتعاملت عبر كسائؿ االتصاالت الحديثة أف تتطكر كتنمك 
كتزدىر في غياب إطار تشريعي كقانكني متكامؿ يقرر صحة كنفاذية العقكد 

 اإلثباتفي الحجية  اإللكتركنيةكيمنح المحررات كالتكقيعات  اإللكتركنيةكالتعاملت 
 كالمحررات كالسجلت التقميدية.  اتمامن 

كاإلقرار  اإللكتركنيةعبر الكسائؿ كما تبيف مف خلؿ أنو إذا كاف قبكؿ التكقيع 
يعد أحد أىـ الشركط كالضكابط اللزمة للعتراؼ  اإلثباتبحجيتو القانكنية في 

خمؽ بيئة  إلىكالتعامؿ بيا، كبما يؤدم  اإللكتركنية عبر الكسائؿ بالمعاملت كالتجارة
أساسية كقكية لتطكر تمؾ المعاملت كاالعتراؼ بكسائؿ إبراميا، فإف خدمات التكثيؽ 

تعد الكسيمة القانكنية الحقيقية كالفعالة لتكريس االعتراؼ بالمعاملت  اإللكتركني
بما ينعكس إيجابا في كتعزيز الثقة بيف أطرافيا كتحقيؽ األمف القانكني ليا  اإللكتركنية

 طكرىا كاألخذ بكسائميا كأدكاتيا.تكفير الحماية القانكنية اللزمة لت

المستخرجة مف البريد  اإللكتركنيةلتعزيز مقبكلية السندات كما أظيرت أنو 
بحماية قانكنية )مدنية كجنائية(  اإللكتركنيتـ إحاطة البريد  اإلثباتفي  اإللكتركني

( بقصد تكفير األمف كالمحافظة عمى اإللكتركنيكحماية تقنية )التشفير كالكاتب العدؿ 
يمكف أف تطاليا مف قبؿ المتطفميف الذيف يحاكلكف  التيىذه التقنية مف االختراقات 

العقبات فقد تبيف أف مف أبرز . فلممستخدـ اإللكتركنيالتجسس عمى محتكيات البريد 
مشكمة حماية  ىي اإللكتركنيةكالتكقيعات  اإللكتركنيةتكاجو التعاملت  التيكالمشاكؿ 

كضع الفقو فقد ، اإللكتركنيخاصة البريد  اإللكتركنيةكأمف ىذه التعاملت كالتكقيعات 
ككميا  اإللكتركنيعدة تعاريؼ لمبريد  اإللكتركنيةككذلؾ القكانيف المنظمة لممعاملت 

معنى كاحد مفاده انو خط مفتكح عمى كؿ أنحاء العالـ يستطيع الفرد مف  تدكر حكؿ
رساؿ كاستقباؿ كؿ ما يريده مف رسائؿ أك  خللو إبراـ العقكد كالتصرفات القانكنية كا 

 .صكر شخصية كغير شخصية
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ارتكاب الجرائـ مف خلؿ استخداـ  إلىمتعددة تدفع  اكقد أكدت أف ىناؾ أسبابن 
كمف ىذه األسباب نذكر  اإللكتركنيلحديثة كخاصة استخداـ البريد كسائؿ االتصاالت ا

منيا مادية كبعضيا شخصية كبعضيا بدافع حب التحدم، كأف ىذه الجرائـ منيا ما 
تمس الحياة الخاصة كبعضيا تمس سمعة اإلنساف مف خلؿ القرضنة المعمكماتية، 
كالغش كالتزكير، كىناؾ إشكالية تشريعية في معاقبة مرتكبي لمثؿ ىذه الجرائـ كمنيا 

في القكانيف تعاقب عمى ىذه الجرائـ ككذلؾ اختلؼ إقامة أطراؼ  عدـ كجكد نصكص
  الجريمة بيف الدكؿ.

كقد تبيف مف خلؿ أنو مع التطكر الكبير في تقنية المعمكمات ككسائؿ 
، ظيرت تحديات قانكنية جديدة تتمثؿ اإللكتركنيةاالتصاالت الحديثة كظيكر التجارة 
يدية ليذه التحديات الجديدة المتمثمة في استخداـ بعد استيعاب القكاعد القانكنية التقم

ضركرة  إلىكسائؿ تقنية حديثة في إبراـ التصرفات القانكنية، كمف ثـ ظيكر الحاجة 
تطكير ىذه القكاعد حتى تستطيع التعامؿ مع ىذه التحديات الجديدة. فعمى الرغـ مف 

 اإللكتركنيةاملت كالتكقيعات إقرار الكثير مف الدكؿ العربية كالغربية لقكانيف تنظيـ التع
ف الكاقع العممي في إررات كالتكقيعات التقميدية، إال كمساكاتيما في الحجية مع المح

عدـ اكتماؿ البنية  إلىىذه المساكاة ألسباب تعكد  إلىيفتقد  ال يزاؿالعديد مف الدكؿ 
 لدكؿ. األساسية لممفاتيح العامة كعدـ الترخيص لمقدمي خدمات التصديؽ في تمؾ ا

يرل الباحث أف التشريعات العربية قد أحسنت حينما  ،كمف خلؿ ما تقدـ
قكانيف خاصة كأحكاـ خاصة  ذاتياكالمعاملت  اإللكتركنيةعبر الكسائؿ أفردت لمتكقيع 

في إنياء المعاملت  اإللكتركنيةلما أصبح عميو العالـ كمو مف اعتماد عمى الكسائؿ 
في إنياء ىذه  اإللكتركنيةاآلف ال غنى عف الكسائؿ  اليكمية فئ شتى الفركع كأصبح

ا لما عمييا مف سرعة كدقة إال أف المسئكلية الفعمية في حماية نظرن  ؛المعاملت
تقع عمى التقنية  ىيالتصرفات القانكنية مف التزكير ال تقع عمى القانكف بقدر ما 
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عبء عمى الحككمات مف ضركرة تكفير الحماية التقنية لممعاملت  ىيالفنية ك 
 مف عبث الغير.  اإللكتركنية

فعمى الدكؿ فتح كرش عمؿ لمتصدم لكؿ العكائؽ التشريعية كالتقنية كاألخطار 
الناتجة عف الفعؿ العمدم، أك الناجمة عف الخطأ، بكضع الحمكؿ القاطعة كتحديد 

كتجريـ  اإللكتركنيالضكابط التشريعية ليا، كما يتعيف حؿ مسألة تأميف المستند 
كضع نظاـ قانكني لمقدمي خدمات تيدد سلمتو، ككذا مف خلؿ  التياألفعاؿ 

التصديؽ، كإلنجاح ىذا العمؿ الجميؿ يجب تطكير كفاءة الحقكقييف كالقائميف 
الدكرات التككينية في مجاؿ المعمكماتية، كما يتعيف  باالستدالؿ كالتحقيؽ مف خلؿ

إحداث تغييرات جذرية في المنظكمة التشريعية كالقضائية، كىذا بدءا بضبط 
عادة تكصيفيا قانكنن  لكتركنيةاإل المصطمحات  كربطيا بالمنظكمة التشريعية.  اكا 

كأف يككف لنا السبؽ بيف دكؿ -ككنت أكد كأتمنى لك اجتمعت الدكؿ العربية
عبر الكسائؿ كافة مف خلؿ معاىدة دكلية تنص عمى أحكاـ مشتركة لمتكقيع  -العالـ

ككسائؿ حمايتو  اإلثباتمف حيث شركطو ككيفية استخدامو كحجيتو في  اإللكتركني
مف األمكر  اإللكتركنيعبر الكسائؿ كآثاره كمنازعاتو أماـ القضاء باعتبار أف التكقيع 

 غير المحمية بؿ مف األمكر الدكلية.
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انظر في أىـ اآلراء القضائية التي قدمت في تبرير الحاجة إلى التكقيع الشخصي عمى  (45)
المستندات إلعطائيا الحجية القانكنية رأم القاضي االنجميزم المكرد "دننج" في قضية 

Goodman v. J. Eban Ltd, 1954. 1QB 550  حيث بيف في رأم المخالفة الذم
أعطاه في قضية تـ التكقيع فييا بخاتـ عمى مستند ثـ أرسؿ بالفاكس باف مثؿ ىذا التكقيع ال 
يربط بيف المكقع كتكقيعو حيث كضح في رأيو ىذا المخاطر التي يمكف اف تنجـ عف مثؿ ىذا 

 ,Goodman v. J. Eban Ltdما يأتي  561التكقيع حيث كرد رأيو اآلتي عمى الصفحة 
1954, 1QB, 5501 – 561.  

‘In modern English usage, when a document is required to be  ‘ signed ’by 

someone, that means that he must write his name with his own hand on 

it. It is said that he can in law  ‘ sign ’the document by using a rubber 

stamp with a fac-simile signature. I do not think this is correct - at any 

rate, not in the case of a solicitor’s bill .Suppose he were to type his 

name or to use a rubber stamp with his name printed on it in block 

letters, no one would then suggest that he had signed the document. 

Then how does the fac-simile help it? Only by making it look as if he 

had signed it ,when in fact he had not done so. It is the verisimilitude of 

his signature, but it is not his signature in fact. If a man cannot write his 

own name, he can  ‘ sign ’the document by making his mark, which is 

usually the sign of a cross, but in that case he must make the mark 

himself, and not use a typewriter, or rubber stamp, or even a seal. The 
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virtue of a signature lies in the fact that no two persons write exactly 

alike, and so it carries on the face of it a guarantee that the person who 

signs has given his personal attention to the document. A rubber stamp 

carries with it no such guarantee, because it can be affixed by anyone. 

The affixing of it depends on the internal office arrangements, with 

which the recipient has nothing to do. This is such common knowledge 

that a  ‘ rubber stamp ’is contemptuously used to denote the thoughtless 

impress of an automaton in contrast to the reasoned attention of a 

sensible person’. 

دراسة في التشريع  – اإللكتركنيد. غازم أبك عرابي، د. فياض القضاة، "حجية التكقيع  :نقل عف -
 . 166األردني"، مرجع سابؽ، ص

 . 133د. عبد الحميد ثركت، مرجع سابؽ، ص (46)
  .rgn.dm.gov.ae/Dmego/images earchive wsheetانظر مصدر الحكـ:  (47)
 EUE-Commerce)الخاصة باالتحاد األكركبي  اإللكتركنيةدخؿ تكجيو التجارة  (48)

Directive)  الدكؿ ـ كأصبح منذ نفاذه الزما عمى 2000يكليك مف عاـ  17حيز التنفيذ في
يناير مف عاـ  17( أف تطبقو بحمكؿ European Unionاألعضاء في االتحاد األكركبي )

ىك ضماف حرية حركة المعمكمات كالخدمات المعمكماتية. ، كقد كاف اليدؼ مف إصداره 2002
 بيف الدكؿ األعضاء.  اإللكتركنيةكتنشيط حركة كنمك التجارة 

-European Council Directive 2000/31/EC, 2000 O.J. (L.178) 1-12 See 
 ( مف التكجيو األكركبي سالؼ الذكر. 5راجع في ذلؾ نص المادة ) (49)

- Article (5) , Council Directive , Id. at 8. 
)50) Jacqueline, Klosek (2000): EU Telecom Ministers Approve Electronic 

Signatures (1) .Directive, 4 Cyberspace Law 12. 

)51) Council Directive 1999/93/FC , 2000/31/EC, 2000 O.J. (L.178) 1-12.  

)52) I.d. at 10 , art. 13.  
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)53) Id..at 11, Annex 11 (d) See also Council Derective , Supra, at 7 , art. 4 

(2(.  

)54) Council Detective , art. 4 (3) art.6.  

)55) Klosek, Jacqueline, EU Telecom Ministers Approve Electronic 

Signatures Supra. 12. Directive.  

)56) United National Commission on International Trade Law, UNC, 

ITRAL Law on Electronic Commerce With Guide to Enactment (1996) , 

at http: // www.uncitral.org/ English / texts / telecom / ml. htm. 

)57) Id. at 6, art 7 .  

)58) UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures, (2001) 32 Y.B. U.N. 

Commission Int’l Trade L. 499, U.N Doc. A/CN.9/SER.A/2001. 

)59) Draft Guide to Enactment of UNCITRAL Model law on Electronic 

Signatures:  

Note by the Sceretatiat, U.N.GAOR, 34th Sess. , at 17-18 , cmt. 32. U.N. 

Doc.A/ 

CN.9/493 (2001) , reprinted in) 2001) 32 Y.B. U.N. Commission Int’l Trade 

L. 32, U.N. Doc. A.CN. 9/SER. A/ 2001. 

كما بعدىا،  277"، مرجع سابؽ، صاإللكتركنيالتقميدم ك  اإلثباتد. محمد حسيف منصكر، " (60)
 . 5كطرقو"، مرجع سابؽ، ص اإلثباتد. محمد حسيف منصكر، "مبادمء 

المتعمؽ  1996النمكذجي لعاـ  UNCITRALكأف تككف عمى نيج قانكف االكنستراؿ  (61)
كالذم أعدتو لجنة األمـ المتحدة لقانكف التجارة الدكلي، كالذم تبنتو منظمة  اإللكتركنيةبالتجارة 
( ضمف اإلطار العاـ الذم كضعتو بشأف تسييؿ التعاملت التجارية، WTOالعالمية ) التجارة

"، مرجع اإللكتركنيانظر في ذلؾ: د. عبد الفتاح بيكمي حجازم، "النظاـ القانكني لمتكقيع 
، ماىيتو، مخاطره"، مرجع سابؽ، اإللكتركنيت عبد الحميد، "التكقيع ، د. ثرك 475سابؽ، ص

 كما بعدىا.  173ص
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ـ األساس القانكني  2002لعاـ  اإللكتركنيةكيشكؿ ىذا القانكف إضافة إلى لكائح التكقيعات  (62)
  Electronic Signature Regulations- 2002في المممكة المتحدة.  اإللكتركنيةلمتكقيعات 

)63) PNC Telecom V. Thomas (2002) EWHC 284 (Ch(.  

المدني"، رسالة دكتكراه،  اإلثباتفي  اإللكتركنيد. أسؿ كاظـ كريـ، "الحجية القانكنية لممحرر  (64)
 . 111، ص2006كمية القانكف، جامعة بغداد، 

)65) BBC news, Clinton Oks, e-signatures at  
http://news.bbc.co.uk/2hi/science/nature/813437.stn.  

بشأف تنظيـ التكقيع  2004( لسنة 15( مف قانكف رقـ )14راجع في ذلؾ نص المادة ) (66)
 المصرم. اإللكتركني

 ( مف ذات القانكف سالؼ الذكر. 15راجع في ذلؾ نص المادة ) (67)
 ( مف ذات القانكف سالؼ الذكر.16راجع في ذلؾ نص المادة ) (68)
 ( مف ذات القانكف سالؼ الذكر. 18راجع في ذلؾ نص المادة) (69)
 سالؼ الذكر.  2004لسنة  15( مف ذات القانكف المصرم رقـ 17راجع في ذلؾ نص المادة ) (70)
 ( مف ذات القانكف سالؼ الذكر. 17راجع في ذلؾ نص المادة ) (71)
 . 1968لسنة  25المصرم رقـ  اإلثبات( مف قانكف 11راجع في ذلؾ نص المادة ) (72)
 المصرم سالؼ الذكر.  اإلثبات( مف قانكف 14راجع في ذلؾ نص المادة ) (73)
 ( مف ذات القانكف سالؼ الذكر. 15راجع في ذلؾ نص المادة ) (74)
 . 123د. حسف عبد الباسط جميعي، المرجع السابؽ، ص (75)
السعكدم الصادر بالمرسـك  اإللكتركنية( مف قانكف التعاملت 5راجع في ذلؾ نص المادة ) (76)

 ـ. 2007ىػ المكافؽ 1428لسنة  18الممكي رقـ 
 ( مف ذات القانكف سالؼ الذكر. 9راجع في ذلؾ نص المادة ) (77)
 ( مف ذات القانكف سالؼ الذكر. 7راجع في ذلؾ نص المادة ) (78)
 ( مف ذات القانكف سالؼ الذكر. 14راجع في ذلؾ نص المادة ) (79)

http://news.bbc.co.uk/2hi/science/nature/813437.stn
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بتعديؿ أحكاـ قانكف  2006/ 36مكرر مف القانكف رقـ  17المادة راجع في ذلؾ نص  (80)
 10/1992في المعاملت المدنية كالتجارية الصادر بالقانكف االتحادم رقـ  اإلثبات

 أمر محمي بشأف ريـ األسكاؽ 2002لسنة  2( مف القانكف رقـ 12راجع في ذلؾ نص المادة ) (81)
 المفركض عمى المنشآت الفندقية. 

كالتكقيعات  لكتركنيةاإلكما حدد المشرع االتحادم عدة شركط للعتراؼ بشيادات المصادقة  -
في شأف  2006( لسنة 1( مف القانكف االتحادم رقـ )3األجنبية كذلؾ في المادة ) اإللكتركنية

ا. راجع في ذلؾ اإللكتركنيةالمعاملت كالتجارة   (.18( كالمادة )8في ذات القانكف المادة ) أيضن
بشأف المعاملت  2002لسنة  28( مف القانكف البحريني رقـ 5/1راجع في ذلؾ نص المادة ) (82)

 في البحريف.  اإللكتركنية
 ( مف ذات القانكف البحريني سالؼ الذكر. 6/1راجع في ذلؾ نص المادة ) (83)
 ( مف ذات القانكف البحريني سالؼ الذكر. 6/4راجع في ذلؾ نص المادة ) (84)
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 المراجعو  المصادر
 :المراجع العربية -أوًل 
 القرآن الكريم.  .2
 القواميس والمعاجم المغوية: .0
، المكتبة 2أحمد بف محمد بف عمى الفيكمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج -

 العممية، بدكف مكاف كسنة طبع.
 المنير.، كلزيادة االطلع ينظر: المصباح 821األصفياني، المفردات في غريب القرآف، ص -
ـ لمملييف، بيركت 2، ج4الجكىرم، الصحاح في المغة، تحقيؽ أحمد عبد الغفكر عطار، ط -  .1990، دار العم
، دار 1تفسير كلـ المناف، ط فيالشيخ عبد الرحمف بف ناصر السعدل، تيسير الكريـ الرحمف  -

 .2003ابف حـز لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
 1988، الطبعة الخامسة، مكتبة لبناف، بيركت القانكنيد حارث سميماف الفاركقى، المعجـ  -
كمسئكلية جيات التكثيؽ تجاه الغير  اإللكتركنية"تكثيؽ التعاملت  ـ الدسكقي أبك الميؿ،ىيد. إبرا -

بيف الشريعة كالقانكف، كمية الشريعة  اإللكتركنيةالمتضرر"، بحث مقدـ لمؤتمر األعماؿ المصرفية 
 .2003مايك،  12- 10كالقانكف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، المنعقد في الفترة مف 

د. أحمد حساـ طو، "الجرائـ الناشئة عف استخداـ الحاسب اآللي: الحماية الجنائية لمحاسب  -
 .2005اآللي"، دار النيضة العربية، القاىرة، 

غير  اإللكتركنيعف المضمكف  اإلنترنتسيد، "مسئكلية مقدمي خدمات  شرؼ جابرأد.  -
 . 2010دراسة خاصة لمسئكلية متعيدم اإليكاء"، دار النيضة العربية، القاىرة، –المشركع 

دراسة تطبيقية مقارنة عمى جرائـ االعتداء عمى  -د. حساـ محمد نبيؿ الشنراقي، "الجرائـ المعمكماتية  -
 .2013اإلمارات،  ،"، دار الكتب القانكنية، دار شتات لمنشر كالبرمجيات، مصراإللكتركنيالتكقيع 

كالمسئكلية عف االعتداءات  اإللكتركنيد. رضا المتكلي كىداف، "النظاـ القانكني لمعقد  -
 .2013، 1"، دار الفكر كالقانكف، المنصكرة، طاإللكتركنية

د عبر تقنيات االتصاؿ الحديثة"، دار النيضة د. سمير حامد عبد العزيز الجماؿ، "التعاق -
 . 2007، 1العربية، القاىرة، ط

في القانكف المدني بيف التطكر القانكني  اإللكتركنيةد. عابد فايد عبد الفتاح فايد، "الكتابة  -
ككظائفيا في القانكف المدني"، دار  اإللكتركنيةدراسة في الفكرة القانكنية لمكتابة  –كاألمف التقني 

 .2004لجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ا
،  دراسة مقارنة"، -ةإلكتركنيد. بكعمرة آسيا، "النظاـ القانكني لمتجارة  - رسالة دكتكراه لمعمـك

 . 2012تخصص قانكف الممكية الفكرية، كمية الحقكؽ، جامعة بف عكنكف، الجزائر، 



 0202 نوفمبر( الثانيوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                          مجمة بحوث الشرق األوسط

- 222 - 

كفؽ أحكاـ القانكف  اإللكتركنيةفياض غنانيـ، "الحماية المدنية لممعاملت  فيد. صلح مصط -
 .2017األردني"، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، قسـ القانكف المدني، جامعة عيف شمس، 

د. أكمؿ يكسؼ السعيد يكسؼ، "المسئكلية الجنائية لمقدمي المكاد اإلباحية لألطفاؿ عبر  -
 .2011"، مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية جامعة المنصكرة، اإلنترنت

"، مجمة القادسية لمقانكف اإلنترنتد. عبد الميدل قاظـ ناصر، "المسئكلية المدنية لكسطاء  -
 .2009 كالعمـك السياسية، العدد الثاني المجمد الثاني، كانكف األكؿ، سكريا، حمب،

كمسئكلية جية التكثيؽ تجاه الغير  اإللكتركنيةـ الدسكقي أبك الميؿ، "تكثيؽ التعاملت ىيد. إبرا -
بيف الشريعة كالقانكف، المنعقد في الفترة مف  اإللكتركنيةالمتضرر"، مؤتمر األعماؿ المصرفية 

 . 2003مايك، دبي، اإلمارات. 12- 10
مؤتمر األمف العربي، تنظيـ  إلى"، كرقة مقدمة اإلنترنتد. يكنس عرب، "جرائـ الكمبيكتر ك  -

 .2002المركز العربي لمدراسات كالبحكث الجنائية، أبك ظبي، 
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