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S 
أدى التطور التكنولوجي والتقين يف املعامالت االلكرتونية إىل ضرورة البحث عن 

الوسائل التقليدية أصبحت ال حتاكي الطفرة  وسيلة ناجعة تستعمل لتوثيقها ذلك أّن

التكنولوجيا؛ مما استوجب إدخال التوقيع االلكرتوني حمل التوقيع التقليدي ليتوافق 

نية وكذا إبرام العقود اليت تنفذ باستعمال الوسائل مع طبيعة التصرفات القانو

 التقنية احلديثة.  

 : التوقيع االلكرتوني، حجية اإلثبات، املعامالت االلكرتونية.الكلمات املفتاحية

Résumé: 
Le développement technologique dans le domaine des 
transactions électroniques a conduit à la nécessité de rechercher 
un moyen efficace d’authentification, Comme les méthodes 
traditionnelles n'imitent le boom technologique, ce qui oblige la 
mise en place d'une signature électronique comme alternative à la 
traditionnelle, Pour se conformer à la nature des actions en justice 
et ainsi que la conclusion de contrats effectués en utilisant des 

moyens techniques modernes. 
Mots clés: signature électronique, preuve authentique, les 
transactions électroniques. 

 مقدمة

لقد نتج عن انتشار املعامالت االلكرتونية يف شتى اجملاالت، ظهور وسائل 

هذا  ذلك أّن حديثة يف التعامل ال تتوافق مع فكرة التوقيع التقليدي،

األخري أصبح ميثل عقبة يصعب معها التكييف يف املعامالت االلكرتونية 

وبدأ أول ، ونيلذلك مت التوجه لبديل آخر عنه أال وهو التوقيع االلكرت

عمليات الدفع االلكرتوني لدى البنوك مبناسبة ظهور للتوقيع االلكرتوني 

باستخدام البطاقات البنكيةوالصرافات 
(1)
. 



    أرجيلوس ب.و د.مسعودي...         في  مدى حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (17) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

وملا كان القانون هو مرآة الواقع كان البد من املشرع اجلزائري ومن 

املشرع  أّن سبقوه من املشرعني أن يعاجلوا هذا النوع من التوقيعات، إاّل

زائري قد تخخر كثريا عن يريه من املشرعني يف إصدار قانون خا  اجل

 10-02مبوجب القانون  5102ينظم أحكام التوقيع االلكرتوني إىل ياية سنة 
املتعلق بالتوقيع والتصديق االلكرتونيني

(2)
. 

اإلشكاالت  وسنحاول من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على أهّم

هذه اآللية اليت دخلت الساحة القانونية  القانونية اليت تواجه تطبيق

يف التشريع خا  ينظم التوقيع االلكرتوني وأصبحت واقعًا بعد صدور قانون 

 اجلزائري.

االلكرتوني، بالتوقيع املقصود : ما اإلشكالية التاليةومن خالل ما سبق نطرح 

 وما مدى حجيته يف االثبات؟

 سة إىل مبحثني أساسيني:ولإلجابة عن هذه اإلشكالية قسمنا هذه الدرا

 املبحث األول: مفهوم التوقيع االلكرتوني

 املبحث الثاني: حجية التوقيع االلكرتوني

 مفهوم التوقيع االلكرتوني: املبحث األول
بظهور التجارة االلكرتونية ظهرت احلاجة إىل توقيع يتوافق مع طبيعتها 

ه خيتلف عن ّنإث فتكون ما يعرف بالتوقيع االلكرتوني )املطب األول( حي

مفهوم التوقيع التقليدي من خالل خصائص ومميزات ينفرد بها )املطب 

ه يتخذ عدة صور بسبب التقنيات املوجودة فيه )املطب الثاني(، كما أّن

 الثالث(.
التشريعات لقد اجتهدت بعض  االلكرتونيالتوقيع تعريف : املطلب األول

لتوقيع االلكرتوني واملسائل املقارنة يف وضع إطار قانوني ينظم مسخلة ا

القانونية املتعلقة به من خالل تنظيمه واالعرتاف حبجيته. فقد عرفه 

قانون
(3)
/أ 5األونسيرتال النموذجي بشخن التوقيعات االلكرتونية يف املادة  
ه :"بيانات يف شكل الكرتوني مدرجة يف رسالة بيانات، أو مضافة إليها بخّن

أن تستخدم لتعيني هوية املوقع بالنسبة إىل  أو مرتبطة بها منطقيا جيوز

 البيانات".رسالة الواردة يف املعلومات على املوقع موافقة رسالة البيانات، ولبيان 



(18) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ه مل يقم بتحديد مفهوم التوقيع االلكرتوني على هذا النص أّنواملالحظ 

بشكل دقيق
(4)
ه ترك اجملال واسعًا يف ّنإومل يوضح طريقة استعماله حيث  

تخدام الطريقة اليت تراها الدول مناسبة من ترميز وتشفري ويريها اس

من الطرق
(5)
. 

التعريف ركز على أن التوقيع جيوز استخدامه لتعيني هوية املوقع  كما أّن

وبيان موافقته، وبالتالي حتقيقه لشروط التوقيع من حتديد هوية املوقع 

 ى رسالة البيانات.وكذا التعبري عن إرادته من خالل املوافقة على حمتو

ا قانون األونسيرتال النموذجي بشخن التجارة االلكرتونيةأّم
(6)
حظ فنل 

 7ه مل يقم بتعريف التوقيع االلكرتوني لكنه أشار إىل شروطه يف املادة أّن
منه

(7)
التوقيع نفسها الشروط على ركزت ها ، حيث نستنج من هذه املادة أّن

التعبري عن رضاه من خالل  التقليدي وهي حتديد هوية الشخص وكذا

على حنو ما ورد يف الفقرة البيانات املوافقة على املعلومات الواردة يف رسالة 

طريقة التوقيع االلكرتوني جيب أن تكون جديرة  )أ(، كما أكد على أّن

بالتعويل عليها أي أن تكون طريقة موثوق بها وهذا على حنو ما ورد يف 

 الفقرة )ب(.

من  0101/0نسي فقد عرف التوقيع االلكرتوني يف املادة ا املشرع الفرأّم
القانون املدني بخنه: وسيلة آمنة لكشف هوية الشخص تضمن ارتباطه 

بالعقد املتصل به التوقيع
(8)

. واملالحظ على هذه املادة أن املشرع قد 

عرف التوقيع االلكرتوني بشكل عام ومل يفرق بينه وبني التوقيع 

حيدد شكل معني ألداء التوقيع لكنه ركز على  التقليدي كما أنه مل

 وظائفه.

 10-02من القانون  5وبالنسبة للمشرع اجلزائري فقد عرفه يف املادة 
الكرتوني ه: بيانات يف شكل املتعلق بالتوقيع والتصديق االلكرتوني بخّن

مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات الكرتونية أخرى تستعمل كوسيلة 

 توثيق.



    أرجيلوس ب.و د.مسعودي...         في  مدى حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (10) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

املشرع اجلزائري أقر بالتوقيع االلكرتوني  الل هذا النص أّنحظ من خيل

ه قام ه مل يبني لنا الطريقة اليت يستخدم بها، كما أّنّنإ كوسيلة توثيق إاّل

 بتعريفها تعريفا عاما مما يسمح باتساع نطاقها.

 وجماالت تطبيقه خصائص التوقيع االلكرتوني: املطلب الثاني

خصائص االلكرتوني للتوقيع  رتوني:أواًل: خصائص التوقيع االلك

 منفردة متيزه، وتتمثل فيما يلي:

يتكون التوقيع االلكرتوني من عناصر متفردة ومسات خاصة باملوقع -

 تتخذ شكل أرقام أو حروف أو إشارات أو يريها.

 أنه حيدد شخصية املوقع ومييزه ويعرب عن رضاه مبضمون احملرر.-

ة الكرتونية وهي عبارة عن معلومات التوقيع االلكرتوني يتصل برسال-

 يتم إنشاؤها أو إرساهلا أو تسليمها أو ختزينها بوسيلة الكرتونية.

حيقق أيراض وظائف التوقيع التقليدي متى كان صحيحا وأمكن إثبات -

 نسبته إىل موقعه.

والسرية يف نسبته للموقع للمتعاملني حيقق األمان واخلصوصية بالنسبة -

من عمليات املؤسسات حتديد هوية املوقع ومن ثم محاية من خالل إمكانية 

تزوير التوقيعات
(9)
. 

يسمح بإبرام الصفقات عن بعد ودون حضور املتعاقدين وهو بذلك -

يساعد يف تنمية وضمان التجارة اإللكرتونية
(10)
. 

اإللكرتوني التوقيع بني جوهرية واستنادًا هلذه اخلصائص توجد عدة فروق 

 ي نوردها فيما يلي:والتوقيع التقليد

أن التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص مبعنى أنه فن -

وليس علم ومن هنا ميكن تزويره، أما التوقيع اإللكرتوني فهو علم وليس 

فن ويصعب تزويره، حبيث يتم التوقيع اإللكرتوني بواسطة برنامج 

كمبيوتر خا  هلذه الغاية
(11)

    . 

كاإلمضاء أو اخلتم أو بصمة  امعين يتخذ شكال التوقيع التقليدي أّن-

االلكرتوني التوقيع األصبع وللموقع حرية اختيار إحدى هاته الصور، أما 



(11) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

نه ال يشرتط شكل معني فاملهم أن يكون للتوقيع طابع منفرد يسمح إف

بتمييز الشخص املوقع وحتديد هويته
(12)
. 

دعامة الغالب التوقيع التقليدي يوضع على دعامة مادية تكون يف -

ورقية
(13)

املادي خالل احلضور حتاكي الشكل الذي مت التصرف به من  

لألطراف يف جملس واحد، أما التوقيع االلكرتوني فيتم عرب وسيط يري 

مادي أي الكرتوني يتم عرب شبكة االنرتنت بني أشخا  ال جيمعهم جملس 

واحد
(14)
. 

الشخص املوقع ويعد التوقيع التقليدي يقوم بوظيفتني فهو حيدد هوية -

دليل على احلضور املادي أثناء التوقيع، أما التوقيع االلكرتوني فوظائفه 

تنحصر يف أنه حيدد هوية الشخص املوقع وحيقق األمان والثقة يف صحة 

التوقيع ونسبه لصاحبه ومينح كذلك صفة احملرر األصلي للمستند مما جيعل 

من هذا األخري دليال لإلثبات
(15)
. 

كثري من املعامالت اليت  بعض تطبيقات التوقيع االلكرتوني: ثانيًا:

باالعتماد على التوقيع االلكرتوني إلثبات  تتم عرب شبكة االنرتنت ال تتم إاّل

 ومن أبرز تطبيقات التوقيع االلكرتوني ما يلي: صحتها،

ومغناطيسية بالستيكية تعرف بخنها بطاقة : Credit cardاالئتمان بطاقة -

لبنك لصاحل عمالئه بدال من محل النقود، هلا شكل مستطيل يصدرها ا

حتمل اسم املؤسسة املصدرة هلا، شعارها، توقيع واسم حاملها ورقمها 

وتاريخ نهاية صالحيتها
(16)
من خالهلا شراء مستلزماته العميل يستطيع  ،

ثم التسديد الحقا، أما عن كيفية تطبيق التوقيع االلكرتوني من خالل 

مان فإنه يتم باستخدام التوقيع الرقميبطاقة االئت
(17)

 . 
، مببادرة من بنك الفالحة 0990وكان أول ظهور هلا يف اجلزائر سنة 

على بعض  ااستخدامها كان مقتصر ، يري أّنBADRوالتنمية الريفية 

 Zip Zapبطاقة  0991الوكاالت اخلاصة به، بعدها أصدر نفس البنك سنة 
كبارواليت كانت خمصصة لزبائنه ال 

(18). 
من خالهلا ميكن للعميل سحب مبالغ  :ATM بطاقة الصراف اآللي-

نقدية من رصيده حبد أقصى متفق عليه
(19)

، كما متكنه من االستفسار 



    أرجيلوس ب.و د.مسعودي...         في  مدى حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (18) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

خر آإىل رصيد رصيده عن رصيده أو كشف حساب خمتصر أو حتويل 

وإجراء إيداعات نقدية
(20)
. 

قة السحب اآللي أما عن كيفية تطبيق التوقيع االلكرتوني من خالل بطا

ه يتم بإدخال بطاقة السحب اآللي يف املكان اخلا  هلا يف جهاز ّنإف

حتديد وأخريا الصراف اآللي، ثم يقوم بإدخال الرقم اخلا  بالبطاقة، 

املصرفية املراد القيام بها سحب أو إيداع أو حتويلالعملية 
(21)

. 

نك الوطين ومن البنوك اجلزائرية اليت تقدم خدمة الصراف اآللي: الب

، بنك التنمية احمللية 'BADR' ، بنك الفالحة والتنمية'BNA'اجلزائري

'BDL'القرض الشعيب اجلزائري ،'CPA' ، للتوفري واالحتياط الوطين الصندوق

'CNEP'بنك الربكة اجلزائر، املؤسسة املصرفية العربية اجلزائر ،'ABC' ،

 بنك اخلليج اجلزائر.

ن خالهلا ميكن للعميل أن يسحب منها م :Debted cardبطاقة الدفع -

وأجور اخلدمات املقدمة له، وذلك بناء على مشرتياته مباشرة قيمة 

السندات املوقعة منه
(22)

على وجود رصيد للعميل البطاقة ، وتعتمد هذه 

لدى البنك يف حساب جاري
(23)
. 

فالعميل عند قيامه بتنفيذ عملية السحب فإنه يقوم بتحويل أمواله إىل 

نه يتم حتويل إأي على اخلط ف On-lineع التاجر، فإذا كانت البطاقة البائ

األموال يوميا
(24)

، ويف هذه احلالة يقوم املشرتي بتسليم بطاقته للبائع 

ويقوم هذا األخري بتمريرها داخل جهاز خا ، بعدها يقوم املشرتي 

نت ، أما إذا كاالعمليةعلى إمتام املوافقة بإدخال الرقم اخلا  به ليعلن 

فإن التحويل يتم خالل عدة أيام، ويف هذه احلالة  Offlineخارج اخلط 

يستخدم التوقيع التقليدي من أجل حتويل املبلغ من رصيد بطاقة 

املشرتي إىل رصيد البائع
(25)
. 

، بالستيكيةهي عبارة عن بطاقة  :Smart cardالبطاقة الذكية -

ميكن استخدامها يف  'micro processor puce'حتتوي على شرحية ميكروية 

استخراج وختزين ومعاجلة ونقل البيانات الرقمية كالنقود االلكرتونية أو 

املعلومات الطبية
(26)

. 



(12) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

وتتم برجمة هذه البطاقة من قبل شركات متخصصة حيث تقوم بإدخال 

بعض املعلومات املهمة وتربمج دالة جربية فتولد الرقم السري، وعند 

خال البطاقة يف آلة القراءة مع دخول كل استخدام يقوم العميل بإد

الرقم السري املولد يف البطاقة
(27)

. 

التوقيع أهم صور من : صور التوقيع االلكرتوني املطلب الثالث

، التوقيع البيومرتي، بالقلم االلكرتونيوأكثرها استعماال: التوقيع االلكرتوني 

 ي:يل ماسنتعرض لكل منها فيالتوقيع الكودي التوقيع الرقمي. و

يف هذه الصورة يقوم املرسل بكتابة  التوقيع بالقلم االلكرتوني:

توقيعه الشخصي باستخدام قلم الكرتوني خا  على شاشة جهاز 

احلاسب اآللي، ويتم التحقق من صحة التوقيع من خالل برنامج خا ، 

وذلك استنادا إىل حركة هذا القلم واألشكال اليت يتخذها واليت يكون قد 

باحلاسب اآللي سبق ختزينها
(28)
. 

 األوىل تتمثل يف خدمة نيهذا النوع من التوقيع حيقق وظيفت فإّن ؛وعليه

التقاط التوقيع من خالل القلم االلكرتوني والثانية يف خدمة التحقق 

املنشخالتوقيع مع التوقيع املخزن من صحة التوقيع عن طريق مقارنة 
(29)
. 

يع االلكرتوني أنه حيتاج إىل جهاز ه ما يعاب على هذا النوع من التوقيري أّن

حاسب آلي له مواصفات عالية متكنه من التحقق مبطابقة التوقيع الذي 

إضافيةجهة توثيق إىل حيتاج بالذاكرة كما أنه احملفوظ التقط مع التوقيع 
(30)
. 

يعتمد هذا النوع من التوقيع على اخلصائص : التوقيع البيومرتي

كة العني أو نربة الصوت أو احلمض الذاتية لإلنسان كالبصمة أو شب

ويريها من اخلصائص الذاتية باستخدام كومبيوتر أو  النووي اجليين

البصمة كامريا أو جهاز لقراءة
(31)
. 

وتتم هذه الطريقة بتخزين بصمة الشخص داخل دائرة الكرتونية 

عند وضع بصمة  للجهاز الذي يتم التعامل معه، حبيث ال يتم الدخول إاّل

ملتفق عليها أو بصمة الشفاه أو بنطق كلمات معينة، وال يتم األصبع ا

التعامل بها إال عندما يتخكد اجلهاز من عملية املطابقة التامة
(32)
. 
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ه ما يعاب على هذا النوع من التوقيع أن اخلصائص الذاتية يري أّن

لإلنسان ميكن أن تتغري بظروف معينة كتآكل بصمة األصابع بفعل 

أو تخثري مرض على نربة الصوت أو تشابه أشكال  بعض املهن اليدوية

أوجه التوأم، لذا فإن هذا النوع من التوقيع نادر استعماله يف اجملال 

االلكرتوني
(33)
. 

ظهرت البطاقات املمغنطة البنكية نتيجة التطور  التوقيع الكودي:

التكنولوجي وكذا االستخدام املتزايد للتجارة االلكرتونية، وتستخدم 

ATM(34)من خالل ماكينة الصراف اآللي طاقات البهذه 
. وتتم عملية 

سحب النقود عن طريق إدخال البطاقة يف ماكينة الصراف اآللي املتصل 

بشبكة البنك، بعدها يقوم العميل بإدخال الرقم السري اخلا  به، ثم 

يتم التخكد من صحة الرقم السري وصالحية البطاقة ليتيح للعميل 

بنك ومن مينحه حق الدخول حلسابه وإجراء الدخول إىل موقع ال

العمليات املصرفية اليت يريب بها
(35)
. 

بيانات يف صورة مشفرة منظومة وهو عبارة عن  التوقيع الرقمي:
(36)
 

حبيث يكون بإمكان املرسل إليه التخكد من مصدرها ومضمونها، 

لى والتوقيعات الرقمية األكثر استعماال هي التوقيعات الرقمية القائمة ع

 ترميز املفاتيح وهذا األخرية نوعان: املفاتيح العمومية واملفاتيح اخلاصة.

املفاتيح العامة تسمح بقراءة الرسالة دون السماح بإدخال أي تعديل، 

يضع توقيعه عليها من خالل مفتاحه مضمونها ففي حالة املوافقة على 

اخلا ؛ وعليه تعود تلك الرسالة إىل مرسلها مذيلة بالتوقيع
(37)
. 

 حجية التوقيع االلكرتوني: املبحث الثاني

حجية ميكن ا حتى ميكن القول بخنه ميكن أن يكون التوقيع االلكرتوني ذ

)املطلب األول(، وأن يتم التخكد من  إثباته فالبد من أن يكون موثق

من جهات توثيق معتمدة )املطلب الثاني( وهذا  اصحته بخن يكون صادر

املبحث، كما سنتطرق إىل موقف املشرع  ما سنقوم بدراسته يف هذا

 اجلزائري من حجية التوقيع االلكرتوني )املطلب الثالث(.
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لكي يكون التوقيع  التوقيع االلكرتوني املوثق املطلب األول:

 االلكرتوني موثوقًا البد من توفر الشروط التالية:

لكي  قدرة التوقيع االلكرتوني على حتديد شخصية حمرره:-1

قيع االلكرتوني متقدما جيب أن يكشف هوية الشخص يكون التو

املوقع
(38)

على  اقادرااللكرتوني ، ومفاد هذا الشرط أن يكون التوقيع 

-02من القانون  7/1صاحبه، وهذا ما نصت عليه املادة بشخص التعرف 
"التوقيع املوصوف هو التوقيع االلكرتوني الذي تتوفر فيه  بقوهلا: 10

ن ميكن من حتديد هوية املوقع..."، وهذا ال يعين أن املتطلبات التالية...أ

يتكون التوقيع االلكرتوني من اسم الشخص املوقع أو أن يشتمل على 

هذا االسم، بل يكفي أن حيدد هوية الشخص املوقع
(39)

 . 

ه االعرتاف بالتوقيع االلكرتوني ومنحه احلجية يف اإلثبات وبالريم من أّن

ه ميكن أن يقوم أّن عامل الثقة، إاّلليس باألمر السهل بسبب يياب 

التوقيع االلكرتوني بنفس وظيفة التوقيع العادي من حيث حتديد هوية 

حمرره وكذا متييزه عن يريه
(40)
. 

حيقق التوقيع االلكرتوني هذه الوظيفة  التعبري عن إرادة املوقع:-2

بعض أشكال التوقيع  ورمبا لدرجة أكرب من التوقيع العادي، ذلك أّن

ادي كاخلتم والبصمة تدل على صاحبها لكن ال تعرب عن موافقته الع

مبضمون السند ونفس األمر بالنسبة لإلمضاء ميكن تزويره، أما التوقيع 

له القدرة على التعبري عن رضا  ّنإااللكرتوني بخشكاله املختلفة ف

الشخص باملوافقة على مضمون السند
(41)
. 

عن الرضا بااللتزام مبضمون السند  ه تتحقق نية التعبريوجتدر اإلشارة أّن

االلكرتوني من خالل استخدام املوقع مفتاحه اخلا ، وعند االنتهاء من 

بيانات إنشاء التوقيع تتجه اإلرادة بااللتزام مبا مت التوقيع عليه
(42)
. 

الشرط بشرط يدعى هذا  اتصال التوقيع االلكرتوني بالسند:-3

االلكرتوني واملعلومات اليت يوقع ويقصد هنا بسالمة التوقيع "السالمة" 

جيب أن يكون التوقيع االلكرتوني مرتبطا ارتباطا  حبيث عليها الشخص 

مينع أي تعديل على القيد بعد إجراء عملية التوقيع االلكرتوني. ويف حالة 
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وجود تعديل على السند الذي مت التوقيع عليه فالبد أن حيدث تغري على 

جتدر اإلشارة أن هذا التغري يكون ظاهرا التوقيع االلكرتوني كذلك. و

السنداملعلومات الواردة على سالمة ضمان وذلك من أجل اكتشافه يسهل 
(43)

 . 

أن يتم إنشاء التوقيع االلكرتوني بوسائل خاصة باملوقع وحتت -4

يقصد بهذا الشرط أن تكون بيانات إنشاء التوقيع االلكرتوني  سيطرته:

إنشاء التوقيعحتت سيطرة املوقع وحده وقت 
(44)

، ويدعى هذا الشرط 

بشخن األونستريال النموذجي قانون طبقا لدليل اشرتاع  "بشرط "السيطرة

 التوقيعات االلكرتونية.
يف يياب أو انعدام الثقة يف  توثيق التوقيع االلكرتونياملطلب الثاني: 

العديد من املتعاملني يف شبكة االنرتنت جاء دور التوثيق االلكرتوني 

حتى االلكرتوني وفري الثقة واألمان من خالل منح الثقة يف التوقيع لت

ميكن استخدامه إلثبات ما حيتويه من تصرفات قانونية، وهذا ما سنبينه 

 من خالل ما يلي:

ونسيرتال يعرب يف قانون األ أواًل: تعريف جهة التصديق االلكرتوني

ق االلكرتوني النموذجي بشخن التوقيعات االلكرتونية على جهة التصدي

 مبصطلح "مقدم خدمات التصديق"، حيث عرفته املادة الثانية على أنه:

وجيوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة الشهادات "شخص يصدر 

 بالتوقيعات االلكرتونية".

 575ا القانون الفرنسي فقد عرف مقدم خدمة التصديق يف املرسوم أّم
يق أو خدمات أخرى "أي شخص يقدم شهادات التصد بخنه: 5110لسنة 

يف جمال التوقيع االلكرتوني"
(45). 

 10-02 من قانون 5/05وبالنسبة للمشرع اجلزائري فقد عرفه يف املادة 
املتعلق بالتوقيع االلكرتوني على أنه: "شخص طبيعي أو معنوي يقوم 

مبنح شهادات تصديق الكرتوني موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى يف 

 ".جمال التصديق االلكرتوني

ها وسعت من اجملال الذي تقوم به جهات واملالحظ على هذه التعريفات أّن

التصديق االلكرتوني، فإضافة إىل دورها األساسي واملتمثل يف إصدار 
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أخرى هلا صلة بنشاطات شهادات التصديق االلكرتوني فهي تقوم كذلك 

ها ّنه ما يعاب على هذه التعريفات أبتقنية التوقيع االلكرتوني. يري أّن

، ففي الواقع العملي ال ميكن له تقديم 'شخص طبيعي'ذكرت كلمة 

خدمة تصديق ألنها حتتاج إىل تقنيات وأجهزة معقدة وخربات فنية، لذا ال 

ميكن أن يقوم بها إال شخص معنوي سواء كان عام أو خا 
(46)
. 

وجيب على من يريد أن يؤدي خدمة التصديق االلكرتوني طبقا للتشريع 

 أن تتوفر فيه الشروط التالية:اجلزائري 

اجلزائرية اجلنسية أو املعنوي للشخص اجلزائري للقانون أن يكون خاضعا -0

 للشخص الطبيعي.

 أن يتمتع بقدرة مالية كافية.-5

اإلعالم واالتصال تكنولوجيات أن يتمتع مبؤهالت وخربة ثابتة يف ميدان -1

 للشخص الطبيعي أو املسري للشخص املعنوي.

كون قد سبق احلكم عليه يف جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط أال ي-0

تخدية خدمات التصديق االلكرتوني
(47)
. 

وجلهات التصديق االلكرتوني واجبات طبقًا للقانون اجلزائري تتمثل فيما 

 يلي:

تعمل جهات التصديق االلكرتوني على تسجيل وإصدار ومنح وإلغاء -0

ونشر وحفظ شهادات التصديق االلكرتوني
(48)
. 

 سرية البيانات واملعلومات املتعلقة بشهادة التصديقاحلفاظ على -5

االلكرتوني
(49)
. 

بعد موافقته  ال ميكن ملؤدي اخلدمة مجع البيانات الشخصية للمعين إاّل-1

الصرحية
(50)
. 

التحقق من تكامل بيانات اإلنشاء مع بيانات التحقق من التوقيع قبل -0

 منح شهادة التصديق االلكرتوني.

شهادة اجلزائري عرف املشرع : ثانيًا: شهادة التصديق االلكرتوني

التوقيع والتصديق االلكرتونيني قانون من  5/7املادة يف االلكرتوني التصديق 
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"وثيقة يف شكل الكرتوني تثبت الصلة بني بيانات التحقق من  بخنها:

 التوقيع االلكرتوني واملوقع".

الغرض من شهادة التصديق  ومن خالل هذه املادة يتبني لنا أّن

االلكرتوني هو التخكد من صحة التوقيع االلكرتوني وكذا صحة البيانات 

 املوقع عليها، وأنها صادرة عن املوقع ومل يطرأ عليها أي تعديل.

 وهناك أربعة أنواع من الشهادات اإللكرتونية وهي:
وتسمح بربط هوية شخص ما مبفتاح شهادة اإلمضاء االلكرتوني -1

واملصادقة ضمن االلكرتونية مومي، وميكن استخدامها إلمضاء الرسائل ع

 مناخ مؤّمن، نذكر على سبيل املثال استغالل اخلدمات البنكية عن بعد.
جتمع بني هوية موزع ويب واملفتاح العمومي، شهادة موزع ويب -2

وميكن استعماهلا من تبادل البيانات بني املوزع وعمالئه يف إطار آمن مثل 

 مليات الشراء أو الدفع االلكرتوني على موقع جتاري.ع
متكن من ربط املعلومات املتعلقة  شهادة شبكة افرتاضية خاصة-3

ببعض املواقع على الشبكة املعينة )حموالت، جدران نارية، مركزات...( 

باملفتاح العمومي، ويتم استخدام هذه الشهادة لضمان سالمة املبادالت 

 االتصاالت.مسالك مؤمنة يف شبكة عرب ملوزعة جغرافيا ابني منظمة وفروعها 
تسمح باإلمضاء على برنامج أو نص أو شهادة إمضاء الرمز -4

صاحبه، كما متكن من محايته ضد خماطر بتوقيع برجمية لضمان تعريفه 

القرصنة
(51). 

شهادة التصديق االلكرتوني تتضمن عدة بيانات وتتمثل فيما  كما أّن

 يلي:

 بصفة موصوفة.صادرة االلكرتوني التصديق شهادة  أّناضحة الواإلشارة  -
بيان يشري إىل كشف هوية اجلهة اليت مت إصدار الشهادة منها -

 
. 

 بيان حيدد هوية املوقع. -
 بيان إمكانية إدراج صفة خاصة للموقع عند االقتضاء. -
 بيان يتعلق بتحقق التوقيع االلكرتوني. -
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 شهادة التصديق االلكرتوني.اإلشارة إىل بداية ونهاية مدة صالحية  -
 رمز تعريف شهادة التصديق االلكرتوني. -
 التوقيع االلكرتوني للجهة اليت أصدرت الشهادة. -
حدود استعمال الشهادة وحتديد قيمة املعامالت -

(52)
. 

ويتم استخراج هذه الشهادة عن طريق طلب يقدم من الشخص الذي 

م هذا الشخص يريب يف احلصول على توقيع إىل جهة التوثيق، ويقو

بتزويد جهة التصديق جبميع املعلومات اليت تطلبها منه إلثبات قدرته على 

إبرام التصرفات االلكرتونية
(53)

. 

ويف حالة املوافقة على طلبه تصدر جهة التصديق االلكرتوني شهادة 

التصديق حتتوي على مفتاح عام
(54)

، وحتتوي على املعلومات اليت تدل على 

اخلا هوية صاحب املفتاح 
(55)

الذي ينسب إليه التوقيع، الشخص ، وهو 

بعد ذلك تبدأ مسؤولية جهة التصديق االلكرتوني
(56)

. 

التوقيع حجية من اجلزائري موقف املشرع : املطلب الثالث

من القانون املدني 157/5نصت املادة  االلكرتوني
(57)

يعتد ' على أنه: 

من  0مكرر151دة بالتوقيع االلكرتوني وفقا للشروط املذكورة يف املا
 .'نفس القانون

يف احلجية بني التوقيع االلكرتوني  وطبقا هلذا النص يكون املشرع ساوى

والتقليدي، ولالعتداد به جيب أن تتوافر فيه الشروط املنصو  عليها يف 

(58)0مكرر 151املادة 
واملتمثلة يف إمكانية التخكد من هوية الشخص  

يف ظروف تضمن  ايع معدًا وحمفوظالذي أصدر التوقيع، وأن يكون التوق

 سالمته.

حبجية التوقيع االلكرتوني اجلزائري املشرع  إضافة إىل هذا النص، فقد أقّر

املتعلق  10-02وفق نصو  خاصة تنظمه وكان ذلك يف القانون

التوقيع ' على أن: 7بالتوقيع والتصديق االلكرتونيني حيث نص يف املادة 

ع االلكرتوني الذي تتوفر فيه املتطلبات االلكرتوني املوصوف هو التوقي

 اآلتية:



    أرجيلوس ب.و د.مسعودي...         في  مدى حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (80) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 أن ينشخ على أساس شهادة التصديق الكرتوني موصوفة. -

 أن يرتبط باملوقع دون سواه. -

 أن ميكن من حتديد هوية املوقع. -

 .االلكرتونيالتوقيع خاصة بإنشاء مؤمنة آلية مصمما بواسطة أن يكون  -

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

أن يكون مرتبطا بالبيانات اخلاصة به، حبيث ميكن الكشف عن  -

 التغيريات الالحقة بهذه البيانات.
إضافية  ااملشرع، قد أضاف شروط حظ أّندة نلومن خالل هذه املا

من القانون املدني وهذه الشروط البد من  151/0مقارنة بنص املادة 

االلكرتوني، وعليه ليعتد بالتوقيع  توافرها إلضفاء احلجية يف التوقيع

 فالبد من توافر تلك الشروط، ألّناجلزائري االلكرتوني يف التشريع 

 انعدامها يرتتب عليه إسقاط صفة احلجية منها.

يعترب 'على أنه:  10-02من القانون  8إضافة إىل ما سبق نصت املادة 

اء كان لشخص التوقيع االلكرتوني املوصوف مماثال للتوقيع املكتوب، سو

 .'طبيعي أو معنوي

ها تتمتع وعليه إذا حتققت الشروط السابقة يف التوقيع االلكرتوني، فإّن

باحلجية الكاملة يف اإلثبات أمام القضاء كدليل ثابت مثلها مثل التوقيع 

 التقليدي.

وأخريًا، نشري إىل أن املشرع اجلزائري عاقب كل من يقوم حبيازة أو إفشاء 

انات إنشاء توقيع الكرتوني موصوف خا  بالغري بعقوبة أو استعمال بي

وبغرامة من مليون ( 11)أشهر إىل ثالث سنوات ( 11)احلبس من ثالثة 

دج( أو  2.111.111) دج( إىل مخسة ماليني دينار 0.111.111) دينار

بإحدى هاتني العقوبتني
(59)
. 

8 

لقد استجاب املشرع اجلزائري لضرورات مواكبة عجلة التطور 

لتكنولوجي بإصداره لقانون خا  ينظم أحكام التوقيع االلكرتوني، ا



(81) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

وإن جاء هذا متخخرا مقارنة مع التشريعات األجنبية والعربية الصادرة 

 يف هذا اجملال.    

وإذا كان التوقيع االلكرتوني يتميز خبصائص ومسات متيزه عن التوقيع 

يقة خاصة بها. خمتلفة ولكل منها طر وأشكاال اصورويتخذ التقليدي؛ 

ه يتساوى من حيث احلجية يف اإلثبات مع التوقيع التقليدي بشرط أن فإّن

يكون صادرًا من جهة توثيق مؤمنة. ويستخدم التوقيع االلكرتوني يف 

عدة جماالت أشرنا إىل البعض منها ومن املنتظر أن تزداد تطبيقاته يف 

 نكية.جماالت أخرى يف اجلزائر خاصة بالنسبة للمعامالت الب
 ومن التوصيات املقرتحة ما يلي: 

العمل على مواصلة اجلهود التشريعية لتعزيز استخدام تطبيقات  -

التوقيع االلكرتوني، واالستفادة منها عمليًا، ولن يكون ذلك إال حبسن 

استخدام التكنولوجيا؛ فالتوقيع االلكرتوني خيتصر الزمان واملكان 

ينعكس باإلجياب على تطور وحيقق السرعة يف األداء األمر الذي 

االقتصاد املعامالت املدنية والتجارية، ومن ثم املساهمة يف تطوير 

والتعقيد والتخخر البطء عقبات األجنيب، وجتاوز االستثمار الوطين وجذب 

 بسبب استخدام الطرق التقليدية للتوقيع. 
جيب على املشرع اجلزائري إضافة نصو  أخرى خاصة لردع  -

لقة بالتوقيع االلكرتوني مبا يضمن حتقيق الثقة املتطلبة اجلرائم املتع

 يف املعامالت املدنية والتجارية ومحاية املستهلكني.

إحداث هيئة تعمل على تفعيل األدوات اإلجرائية الكفيلة بضمان  -

تعميم استخدام التوقيع االلكرتوني يف خمتلف اجملاالت والقطاعات 

 داخل الدولة.
 عتمــــدةاهلوامش واملراجع امل

                                                 
التوقيع االلكرتوني وحجيته يف اإلثبات، دار منري حممد اجلنيهي، ممدوح حممد اجلنيهي،  (1)

 .7  ،5112 الفكر اجلامعي مصر،
 املتعلق بالتوقيع والتصديق االلكرتوني، 10/15/5102 :املؤرخ يف 10-02: القانون رقم (2)

 .1، عدد 5102اجلريدة الرمسية 



    أرجيلوس ب.و د.مسعودي...         في  مدى حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (88) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
م املتحدة مة األللجن 5110 ونسيرتال النموذجي بشخن التوقيعات االلكرتونيةقانون األ( 3)

 .5110للقانون التجاري الدولي املعقود يف فيينا 

 عيسى يسان ربضي، القواعد اخلاصة بالتوقيع االلكرتوني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، (4)

5110  ،21. 
، دار الثقافة -دراسة مقارنة–عالء حممد نصريات، حجية التوقيع االلكرتوني يف اإلثبات  (5)

 .51  ،5112 للنشر والتوزيع،
مع  0991ن التجارة االلكرتونية مع دليل اشرتاع خونسيرتال النموذجي بشقانون األ  (6)

 .0991للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي  0مكرر 2املادة 

حيث تنص على: عندما يشرتط القانون وجود توقيع من شخص، يستويف ذلك   (7)

)ا( استخدمت طريقة لتعيني هوية ذلك  الشرط بالنسبة إىل رسالة البيانات إذا:

الشخص على املعلومات الواردة يف رسالة البيانات. )ب( كانت تلك الطريقة جديرة 

بالتعويل عليها بالقدر املناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات يف 

 ضوء كل الظروف مبا يف ذلك أي اتفاق متصل باألمر.

(8) ART. 1316 – 4.c .civ : lorsqu’‘elle est électronique, elle consiste en 

l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec 

l’acte auquel elle s’attache‘. 

أسامة بن يامن العبيدي، حجية التوقيع االلكرتوني يف اإلثبات، اجمللة العربية للدارسات  (9)

 .008-007،  21العدد ،58التدريب، اجمللد األمنية و
التوقيع اإللكرتوني يف التجارة اإللكرتونية والتحكيم اإللكرتوني، مقال  اهلل، صاحل عطا (10)

 منشور يف املوقع:

 http://newssparrow.blogspot.com/2013/05/blog-post_4572.html 

التوقيع اإللكرتوني يف التجارة اإللكرتونية والتحكيم اإللكرتوني، نفس  صاحل عطااهلل، (11)

 املرجع السابق.

بشار حممود دروين، اإلطار القانوني للعقد املربم عرب شبكة االنرتنت، دار الثقافة للنشر  (12)

 .507  ،5101والتوزيع 
إلطار القانوني للعقد املربم عرب شبكة االنرتنت، املرجع السابق، بشار حممود دروين، ا (13)

  507. 
 نصاري، تعريف التوقيع االلكرتوني، مقال منشور يف املوقعرؤى األ (14)

 http://isdept-info.blogspot.com 

ممدوح علي مربوك، مدى حجية التوقيع االلكرتوني يف اإلثبات، دار النهضة العربية  (15)

 .09،  5119القاهرة، 
)االسكندرية، املطبوعات اجلامعية عرب االنرتنت، دار التعاقد االلكرتوني حممد أمني الرومي،  (16)

5110،  011.  

 .015  عيسى يسان ربضي، القواعد اخلاصة بالتوقيع االلكرتوني، املرجع السابق،( 17)

http://newssparrow.blogspot.com/2013/05/blog-post_4572.html
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 ، حبث منشور يف:    9  طافر زهري، بوترفاس اهلامشي، واقع بطاقة االئتمان يف اجلزائر،( 18)

http://www.elbassair.net                                                                           

لوصيف عمار، اسرتاجتيات نظام املدفوعات للقرن احلادي والعشرين مع اإلشارة إىل ( 19)

طينة، نامعة منتوري قسيف العلوم االقتصادية، جماجستري التجربة اجلزائرية، مذكرة 

5118/5119،  05. 
/ بن امساعني حياة، مشروع الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر، جملة أحباث  بلعايش ميادة (20)

 .70،  5100ديسمرب  اقتصادية وإدارية، العدد السادس عشر،
 .015  عيسى يسان ربضي، القواعد اخلاصة بالتوقيع االلكرتوني، املرجع السابق،  (21)
محد، واقع وتخثري التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال على أنشطة أمعطى سيد   (22)

البنوك اجلزائرية، مذكرة ماجستري يف إدارة األفراد وحوكمة الشركات، جامعة أبو بكر 

 .50،  5100/5105بلقايد تلمسان 
ى )أنشطة محد، واقع وتخثري التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال علأمعطى سيد  (23)

  .01  ،البنوك اجلزائرية، املرجع السابق

 .05  عالء حممد نصريات، حجية التوقيع االلكرتوني يف اإلثبات، املرجع السابق، (24)
 .011  عيسى يسان ربضي، القواعد اخلاصة بالتوقيع االلكرتوني، املرجع السابق، (25)
.حبث منشور يف 7تحديات(،  نوال بن عمارة، وسائل الدفع االلكرتوني )األفاق وال (26)

 املوقع  

http://dspace.univ-ouargla.dz 

 .01  عالء حممد نصريات، حجية التوقيع االلكرتوني يف اإلثبات، املرجع السابق، (27)
دراسة تخصيلية -عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني للتوقيع االلكرتوني (28)

 .199  ،5117دار الكتب القانونية، -مقارنة
 .12  عالء حممد نصريات، حجية التوقيع االلكرتوني يف اإلثبات، املرجع السابق، (29)
دار  حممد أمني الرومي، النظام القانوني للتوقيع االلكرتوني، دار الكتب القانونية / (30)

 .01  ،5118 مصر، شتات للنشر والربجميات،
 .98-97  ،5118، اهلدى اجلزائر مناني فراح، أدلة اإلثبات احلديثة يف القانون، دار (31)

صوره، حجيته يف اإلثبات بني  ماهيته،-سعيد السيد قنديل، التوقيع االلكرتوني( 32)

 .71  ،5110، دار اجلامعة اجلديدة للنشر-التدويل )واالقتباس
 .98مناني فراح، أدلة اإلثبات احلديثة يف القانون، املرجع السابق،  (33)

 .527  ،5117لعقد االلكرتوني، الدار اجلامعية القاهرة، خالد إبراهيم، إبرام ا(34) 
حممد فواز املطالقة، الوجيز يف عقود التجارة االلكرتونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (35)

5111،  081. 



    أرجيلوس ب.و د.مسعودي...         في  مدى حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (81) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
للمزيد من التفصيل حول هذا املوضوع انظر: عمر حسن املومين، التوقيع  (36)

 بعدها. وما 21   ،5111نية، دار وائل للنشر االلكرتوني وقانون التجارة االلكرتو

دار  ممدوح حممد اجلنيهي، الطبيعة القانونية للعقد االلكرتوني، اجلنيهي/ منري حممد (37)

 .097  بدون سنة، الفكر اجلامعي،
 .081  عيسى يسان ربضي، القواعد اخلاصة بالتوقيع االلكرتوني، املرجع السابق، (38)
دار الكتب  التنظيم القانوني للتعاقد عرب شبكة االنرتنت، ،مصطفى موسى العجارمة (39)

 .071  ،5101 القانونية /دار شتات للنشر والربجميات مصر،
الياس ناصيف، العقود الدولية العقد االلكرتوني يف القانون املقارن، منشورات احلليب  (40)

 .507  ،5119 احلقوقية،
 .75  رتوني يف اإلثبات، املرجع السابق،عالء حممد نصريات، حجية التوقيع االلك (41)
 .080  عيسى يسان ربضي، القواعد اخلاصة بالتوقيع االلكرتوني، املرجع السابق، (42)
مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عرب شبكة االنرتنت، املرجع  (43)

 .078السابق،   
 ،055بند توقيعات االلكرتونية،ن الخونسيرتال النموذجي بشدليل اشرتاع قانون األ (44)
 81. 

(45) «prestataire de service de certification ‘ tout entite personne qui 

délivre des certificats électroniques ou fournit d’autres services en 

matière de signature électronique » 

، دار الكتب -دراسة مقارنة-نرتنتسامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عرب اال (46)

 .005  .5118القانونية، مصر، 
 املتعلق بالتوقيع والتصديق االلكرتوني. 10-02 من القانون 10طبقا للمادة ( 47)

 من القانون املذكور أعاله. 00نظر، املادة ( 48)

 من القانون املذكور أعاله. 05نظر، املادة ا( 49)

 ملذكور أعاله.من القانون ا 01نظر، املادة ا( 50)

 نقال عن: سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية اجلزائر: (51)

 https://www.arpt.dz/ar/gd/ce/?AspxAutoDetectCookieSupport=1#  

 .10-02من القانون 02طبقا للمادة  (52)
مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عرب شبكة االنرتنت، املرجع  (53)

 .080السابق،   
هو عبارة عن سلسة من األعداد تكون ': 5/9يقصد باملفتاح العام وفقا للمادة  (54)

موضوعة يف متناول اجلمهور بهدف متكينهم من التحقق من اإلمضاء االلكرتوني وتدرج 

 .'يق االلكرتونيشهادة التصد

https://www.arpt.dz/ar/gd/ce/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.arpt.dz/ar/gd/ce/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
هو عبارة عن سلسة من األعداد حيوزها ': 5/8يقصد باملفتاح اخلا  وفقا للمادة  (55)

حصريا املوقع فقط، وتستخدم إلنشاء التوقيع االلكرتوني، ويرتبط هذا املفتاح مبفتاح 

 .'شفري عموميت

 .10-02من القانون  11إىل  21راجع املواد من  (56)
املتضمن القانون املدني اجلزائري  51/19/0972 :ؤرخ يفامل 28-72 :األمر رقم (57)

  .املعدل واملتمم
 .من القانون املدني اجلزائري 0مكرر/151انظر، املادة  (58)

 .10-02من القانون  18انظر، املادة   (59)


