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 (111) 7112جانفي  –(11)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق االلكترونيين 

 في التشريع الجزائري
 الباحثة عزيزة لرقط                                 

  البواقي أمّ -جامعة العربي بن مهيدي 
S 

إّن التطور العلمي الذي شهده العامل، واالستخدام الواسع للتقنية احلديثة يف مجيع 

احلياة، واجتاه الدولة حنو ما يعرف باحلكومة االلكرتونية جعل األساليب جماالت 

التقليدية يف إبرام العقود ال تتالءم معها، مما اضطر إىل البحث عن أساليب جديدة 

حتقق الغاية وتسهل على األفراد املعامالت والتبادالت، فظهر التوقيع االلكرتوني الذي 

يث طبيعته باعتباره ملفا رقميا مؤلفا من حروف خيتلف عن التوقيع التقليدي من ح

أو أرقام أو رموز الكرتونية، وهو ما جعل املشرع يتدخل بإنشاء عقوبات على 

االعتداءات الالحقة به، من هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على 

 ني. احلماية اجلنائية اليت قررها املشرع اجلزائري للتوقيع والتصديق االلكرتوني

 : التوقيع، االلكرتوني، التصديق، احلماية. الكلمات املفاتيح

 Résumé 
Le progrès scientifique que le monde a connu et 
l’utilisation massive des nouvelles technologies dans tous les 
domaines de la vie, et l’orientation de l’Etat vers ce qu’on appelle 
le gouvernement électronique, fait que les méthodes classiques de 
conclusion des contrats sont devenus incompatibles avec ce 
progrès, ce qui a abouti à la recherche de nouvelles méthodes 
pour atteindre les objectifs et faciliter aux individus les 
transactions et les échanges, c’est pourquoi, la signature 
électronique a vu le jour, une signature très différente de la 
signature« traditionnelle », selon sa nature, car c’est un dossier 
numérique composé de lettres, chiffres ou symboles 
électroniques, cela a poussé le législateur à intervenir par la 
création de peines en cas d’atteinte à la signature électronique. De 
ce point de vu, vient cette étude à fin de souligner cette 
protection pénale que le législateur algérien a consacré à la 
signature et la certification l’électronique. 

 مقدمة

التطور التكنولوجي الذي شهده العامل خاصة بعد االنتشار الواسع  إّن
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واالقتصادية السياسية نية احلديثة يف مجيع جماالت احلياة الستخدام التق

واالجتماعية والثقافية أدى إىل زيادة التعامالت والنشاطات املختلفة يف 

البيانات، اليت مل تعد هذه اجملاالت، مما نتج عنه كما هائال من املعلومات و

الطرق التقليدية قادرة على استيعابها وحفظها واسرتجاعها بالسرعة 

ق الغاية وتسهل إىل البحث عن أساليب جديدة حتقمما اضطر  املطلوبة،

والتبادالت وإبرام العقود، فظهر التوقيع اإللكرتوني املعامالت على األفراد 

طالق لعجز التوقيع التقليدي الذي يعد أهم األساليب احلديثة على اإل

على مواكبة هذا التطور التكنولوجي، وهو ما جعل املشرع يتدخل يف 

العديد من املرات ألجل وضع نظام قانوني يواكب التطور التكنولوجي 

احلاصل وما جنم عنه من سلبيات على املستوى الدولي والوطين، ومن بني 

 3660ديسمرب  36 املؤرخ يف 60/32 :هذه القوانني جند مثال القانون رقم

املتضمن اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وكذا القانون 

احملدد للقواعد العامة املتعلقة  65/63/3651 :املؤرخ يف 51/60 :رقم

االلكرتونيني الذي حاول من خالله املشرع وضع البنية والتصديق بالتوقيع 

كذلك بث الثقة فيه عن طريق وضع القانونية للتوقيع االلكرتوني، و

نظم للمصادقة عليه من أجل التأكد من صحتها مع فرض اجلزاءات 

 واملسؤوليات يف حالة عدم مراعاتها . 

وترتيبا على ذلك يثور التساؤل حول ما هي أوجه احلماية اليت قررها 

 املشرع اجلزائري للتوقيع والتصديق االلكرتونيني؟ 

 الية مت تقسيم املوضوع إىل مبحثني ولإلجابة على هذه اإلشك

 البنيان القانوني للتوقيع االلكرتوني  املبحث األول:

 صور محاية التوقيع والتصديق االلكرتونيني  املبحث الثاني:

 لبنيان القانوني للتوقيع االلكرتوني  : ااملبحث األول

ات تطور التجارة االلكرتونية واالستخدام الواسع لشبكة االنرتنت ذ إّن

الطبيعة التقنية خلق حتديات قانونية واسعة ترتبط أساسا باآلثار املرتتبة 

على استخدام التقنية العالية يف األنشطة والتبادالت التجارية ، وهو ما 

التكنولوجي تتالءم والتطور تشريعية حركة عرب ضرورة التدخل إىل بالدول دفع 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (117) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 ؛ة قانونية وتقنية، وعليهاحلاصل، كما تولدت الرغبة يف توفري آليات محاي

معظم التشريعات يف تنظيمها للتوقيع والتصديق االلكرتوني ركزت  فإّن

على عاملني أساسيني يتمثل العامل األول يف وضع البنية القانونية 

للتوقيع االلكرتوني، أما العامل الثاني فيتجلى يف بث الثقة فيه عن 

 تصة. طريق وضع نظم للمصادقة عليه ومنحه جلهات خم

الفقه وبعض  أقّر املطلب األول: ماهية التوقيع اإللكرتوني:

التشريعات أن املستند املعلوماتي حتى تكون له احلجية يستلزم إىل 

جانب الكتابة اإللكرتونية وجود توقيع الكرتوني حتى تكون دليال كامال 

 من الناحية القانونية، ووجود التوقيع جيعل احملرر منسوبا إىل شخص ما،

 وأشكاله؟.وظائفه ، شروطهوما هي اإللكرتوني وعليه ما املقصود بالتوقيع 

عرف بعض الفقه التوقيع  الفرع األول: تعريف التوقيع اإللكرتوني:

اإللكرتوني بأنه "جمموعة من األرقام اليت ختتلط مع بعضها البعض يف 

معقدة، مكونة بذلك كود سري يتعلق وإطار عالقات رياضية معينة 

معني" بشخص
(5)

وعرفه البعض اآلخر من الفقه على أنه "وحدة  

مقيدة من البيانات اليت حتمل عالقات رياضية مع البيانات املوجودة يف 

حمتوى الوثيقة"
(3)

وهناك من عرفه على أنه "جمموعة من اإلجراءات  

التقنية اليت متكن من حتديد شخصية من تصدر عنه هذه اإلجراءات 

ف الذي يصدر التوقيع بشأنه"وقبوله مبضمون التصر
(2)

، وعرفه البعض 

أيضا بأنه "حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات هلا طابع منفرد، تسمح 

بتحديد شخص صاحب التوقيع ومتيزه عن الغري وهو الوسيلة 

الضرورية للمعامالت االلكرتونية يف إبرامها وتنفيذها واحملافظة على 

سرية املعلومات والرسائل"
(0)

 

من الناحية التشريعية فعرف التوقيع اإللكرتوني وفقا للتشريعات أما 

 الغربية على النحو التالي:

من القانون رقم  0الفقرة  5250عرف املشرع الفرنسي من خالل املادة 

اإللكرتونية باملبادالت والتجارة اخلاص  3666مارس  52يف الصادر  3666/326

اإللكرتوني على أنه "يدل على  املعدل واملتمم للقانون املدني التوقيع
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، ويؤكد شخصية أجراهااليت بالواقعة شخصية صاحبه ويضمن عالقته 

صاحبه وصحة الواقعة املنسوبة إليه إىل أن يثبت العكس"
(1)

  

عرف  3666يونيو  26ا قانون التوقيع اإللكرتوني األمريكي الصادر يف أّم

عن إحدى اهليئات على أنه "شهادة رقمية تصدر اإللكرتوني التوقيع 

املستقلة ومتيز كل مستخدم ميكن أن يستعملها يف إرسال أي وثيقة، أو أي 

عقد جتاري أو تعهد أو إقرار"
(0 )

  

منه التوقيع اإللكرتوني  3وعرف القانون األونسرتال النموذجي يف املادة 

ه "بيانات يف شكل الكرتوني مدرجة يف رسالة بيانات أو مضافة إليها أو بأّن

بها منطقيا، جيوز أن تستخدم لتقييم هوية املوقع بالنسبة إىل تبطة مر

البيانات"رسالة يف الواردة املعلومات املوقع على ولبيان موافقة البيانات رسالة 
(7)

 

الكثري منها تناولت يف قوانينها تعريفا  أما عن التشريعات العربية فإّن

 للتوقيع اإللكرتوني ومن هذه التشريعات.

اجلزائري الذي عرف التوقيع اإللكرتوني مبوجب املادة الثانية من  التشريع

املتعلق بالتوقيع والتصديق  3651فرباير يف أول املؤرخ  51/60 :القانون رقم

اإللكرتونني
(8)

أو مرتبطة مرفقة ، إلكرتونيشكل يف بيانات على أنه " 

 منطقيا ببيانات الكرتونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق" 

قانون العربي النموذجي فعرف التوقيع اإللكرتوني على أنه "بيانات أما ال

يف شكل إلكرتوني مدرجة يف رسائل بيانات أو مضافة إليها أو متصلة بها 

منطقيا، جيوز أن تستخدم لتعيني هوية املوقع بالنسبة إىل رسالة البيانات، 

ات"ولبيان موافقة املوقع على املعلومات الواردة يف رسالة البيان
(9 )

 

أما املشرع املصري فعرفه حسب املادة األوىل فقرة ج على أنه "ما يوضع 

على حمرر إلكرتوني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو 

غريها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص املوقع ومييزه عن 

غري"
(56)

  

الصادر  3663لسنة  63رقم اإلماراتي وعرف التوقيع اإللكرتوني يف القانون 

على أنه "توقيع مكون من حروف أو أرقام  3املادة  50/63/3663بتاريخ 
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أو رموز أو صوت أو نظام معاجلة ذي شكل إلكرتوني وملحق أو مرتبط 

منطقيا برسالة إلكرتونية وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة"
(55)

  

من جملة  012ة من الفصل أما القانون التونسي فمن خالل الفقرة الثاني

بكونه "يتمثل يف استعمال اإللكرتوني االلتزامات والعقود عرف التوقيع 

اإللكرتونية املذكور بالوثيقة ، اإلمضاءصلة يتضمن منوال تعريف موثوق به 

املرتبطة به"
(53)

  

ومن خالل هذه التعريفات ميكن اخلروج بتعريف عام للتوقيع اإللكرتوني 

بارة عن ملف رقمي صغري مؤلف من حروف أو يتلخص يف كونه ع

أرقام أو رموز إلكرتونية، يصدر عن إحدى اجلهات املستقلة املعرتف بها 

يسمى بالشهادة اإللكرتونية الرقمية، ختزن فيها كافة معلومات الشخص 

وتاريخ ورقم الشهادة ومصدرها، ويسلم مع هذه الشهادة مفتاحان 

اإللكرتوني التوقيع خاص هو ومفتاح لناس لكل االدليل مفتاح عام ينشر يف 

ال يعلمه إال صاحبه، ويدل على شخصيته، وصحة الواقعة املنسوبة 

 إليه.

واهلدف من إنشاء التوقيع اإللكرتوني هو حتقيق أكرب قدر من السالمة 

القراصنة من سرقة البيانات وواألمن الرقميني وإبعاد املتطفلني 

شخصتوثيق التوقيع اإللكرتوني لكل ن خالل بها مالتالعب ، أو اإللكرتونية
(52)

 

ورفع مستوى األمن وخصوصيته بني املتعاملني عرب شبكة االنرتنت من 

خالل احملافظة على سرية املعلومات مبا فيها معلومات التجارة اإللكرتونية 

واحلكومة االلكرتونية وسرية الرسائل املرسلة وعدم إمكانية تداوهلا إال 

إليه إلكرتونيااملرسل واملرسل ها ألجل معرفة أو حتديد هوية عليبالتوقيع 
(50)

  

 و حيقق التوقيع اإللكرتوني منفعة كبرية يف خمتلف اجملاالت منها:

 لكل شخص.ومضمونة رة سرية االحتفاظ باملعلومات الشخصية بصو-

والقضائية اإلجراءات القانونية االعتماد الكلي على التوقيع اإللكرتوني يف -

والشركات أو املؤسسات واهليئات احلكومية األشخاص املنازعات بني  يف

 خاصة يف الدول املتقدمة.

 توفري اهلوية الرقمية لكل مواطن.-
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 اإللكرتونية.املستندات ومناذج العقود على مجيع اإللكرتوني استخدام التوقيع -

تقليص إجراءات إرسال البيانات إىل صاحبها، أو احلصول عليها منه، -

 وتوفري الورق والطلبات واخلربة والطباعة.

توفري الوقت واالستقالل األمثل له، فال حاجة الستعمال وسائل النقل -

للوصول إىل الدوائر املعنية واالنتظار يف طابور طويل إلجناز العمل، وهذا 

ما جنده يف الدول العربية ودول العامل الثالث عامة بعكس ما هو معموال 

 تقدمة.به يف الدول امل

نشر وعي فكري بني األفراد، وتطوير تعاملهم مع األنرتنت وأثره يف -

هناك من أسس شركات ضخمة دون وجود  ّنإالتجارة اإللكرتونية، حتى 

الكربى الشركات كبرية تفوق ما حتققه أرباحا ه حقق ّنإمقر هلا، وحتى 

باالعتماد على الضمان الرقمي يف البيع والشراء
(51)

 . 

اإللكرتوني التوقيع يعترب شروط التوقيع اإللكرتوني : ثانيالفرع ال

دعامة التجارة اإللكرتونية اليت أصبحت مسة العصر احلالي، وهو ما دفع 

للتوقيع ذات احلجية املقررة وإعطائه ه يمعظم القوانني إىل النص عل

يف ديسمرب  592\5999 :الكتابي التقليدي ومنها التوجيه األوروبي رقم

حتاد على ذلكدول االي اعرتف بالتوقيع اإللكرتوني وحث الالذ 5999
(50 )

من القانون  8وكذلك املشرع اجلزائري الذي نص صراحة مبوجب املادة 

على أنه "يعترب التوقيع اإللكرتوني املوصوف وحده مماثال  51/60 :رقم

 للتوقيع املكتوب، سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي"

 3666/326رقم عليها القانون كرتوني فقد نص أما عن شروط التوقيع اإلل

من التوجيه  1/3املعدل واملتمم للقانون املدني الفرنسي كما نصت املادة 

هذه  وعليه فإّنبالتوقيعات اإللكرتونية اخلاص  99/92 :األوروبي رقم

 الشروط هي: 

 أن يكون التوقيع مرتبط بشخص صاحبه.-

 له عن غريه.أن تكون حمددا لشخصية املوقع ومميزا -

إتباع اإلجراءات التقنية الالزمة له، واليت متكن صاحبه من السيطرة -

 عليه.
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أن يكون مرتبطا باملعلومات اليت يتضمنها املستند اإللكرتوني واليت -

 تتمثل يف:

 ارتباط التوقيع اإللكرتوني باملوقع دون غريه.-

اإللكرتونيالتوقيع  أواملستند املعلوماتي أي تغيري بيانات اكتشاف إمكانية -
(57)

.  

 :املؤرخ يف 51/60 :املشرع اجلزائري من خالل القانون رقم ويف األخري فإّن

نص أيضا على شروط التوقيع اإللكرتوني وهذا مبوجب  3651فيفري  65

 منه وتتمثل هذه الشروط يف: 7املادة 

أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكرتوني موصوفة-
(58 )

  

 ملوقع دون سواه.أن يرتبط با-

 التوقيع اإللكرتوني.بإنشاء خاصة مؤمنة أن يكون مصمما بواسطة آلية -

أن يتم بوسائل أو بإجراءات تقنية متكن صاحبه من التحكم والسيطرة -

 عليه.

أن يكون مرتبطا باملعلومات املوجودة باملستند املعلوماتي، حبيث ميكن -

 اكتشاف التغريات الالحقة بهذه املعلومات.

هناك شبه اتفاق على الشروط الواجب توافرها يف التوقيع  يلحظ أّنو

اإللكرتوني، وإن كان املشرع اجلزائري قد جاء جبملة من الشروط يتناول 

 ذاته التعريف ووسائل احلماية. يف حد

التوقيع وظائف ميكن إمجال  وظائف التوقيع اإللكرتوني:: الفرع الثالث

 اسية وهي:اإللكرتوني يف ثالث وظائف أس

 60\51من القانون  60نصت املادة  أ/ حتديد هوية صاحب التوقيع:

 على أنه "يستعمل التوقيع اإللكرتوني لتوثيق هوية املوقع..." 

جمرد التوقيع على املستند املعلوماتي يثبت نسبته لصاحب  فإّن ؛وعليه

تالي التوقيع، وهي ذات الوظيفة املقررة للتوقيع الكتابي التقليدي، وبال

التوقيع يعد عالمة شخصية لصاحبه، ويكتسب املستند الذي وضع  فإّن

عليه احلجية القانونية
(59)

 ثاره سواء كان مستندا رمسيا أو عرفيا.آويرتب  

تناوله أيضا املشرع الفرنسي يف القانون املدني املعدل واملتمم ما وهو 

ه على أّن منه 0\5250إذ نص يف املادة  326\3666مبوجب القانون رقم 
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يضمن عالقته "التوقيع اإللكرتوني إمنا يدل على شخصية صاحبه و

ا، ويؤكد شخصية صاحبه وصحة الواقعة املنسوبة بالواقعة اليت أجراه

إليه إىل أن يثبت عكس ذلك"
(36 )

  

 5250أكدت املادة  ب/ التعبري عن إرادة صاحب التوقيع اإللكرتوني:

رورة التوقيع الكتمال التصرف "ض من القانون املدني الفرنسي على

القانوني الذي حيدد هوية من حيتج به عليه، وهو يعرب عن إرادة أطراف 

ة من هذا الفعل وعندما يتم التوقيع سبة لاللتزامات الناجتالتصرف بالن

مبعرفة موظف عام فهو يعكس شرعية وصحة هذا الفعل "وعليه ميكن 

ونيإسقاط نص هذه املادة على التوقيع اإللكرت
(35)

املشرع  طاملا أّن 

 أعطاه نفس حجية التوقيع الكتابي التقليدي.

التوقيع إذا ثبت نسبته إىل صاحبه كان دليال على قبول ما  ذلك أّن

 60\51من قانون  0تضمنه املستند املعلوماتي وهو ما نصت عليه املادة 

ومن  "الشكل اإللكرتونيوإثبات قبوله مضمون الكتابة يف ...إذ جاء فيها "

فإن التوقيع دليل على إرادة صاحبه وعلى صحة وقبول وحتمل ما  ثّم

تضمنه املستند من التزامات، بعد ما اطلع عليه وعلم مبحتواه وبالتالي 

إلمتام تصرف اليت يلجأ إليها اإلرادة فهو وسيلة من وسائل التعبري عن 

قانوني والتزام به
(33)

 

التوقيع اإللكرتوني  ن أّنبالرغم م ج/ إثبات حضور صاحب التوقيع:

ال يعين بالضرورة احلضور املادي أو اجلسدي لألفراد يف جملس العقد وقت 

استعمال  هناك من يرى بأّن أّن إبرام العقد أو التصرف القانوني، إاّل

البطاقة اإللكرتونية وإدخاهلا يف املكان املناسب جبهاز الصرف اآللي وإدخال 

دليال  املبلغ املراد سحبه على اجلهاز، يعّد تدوين قيمة الرقم السري ثّم

ذاتهللشخص على احلضور املادي 
(32)

 إال صاحبه.يعرفه ال الرقم السري  ألّن 

التوقيع  ّنإأسلفنا القول  الفرع الرابع: أشكال التوقيع االلكرتوني:

وإعطاء احلجية التوقيع اإللكرتوني له أهمية يف حتديد هوية صاحب 

وبالتالي من الضروري معرفة خمتلف أشكال املعلوماتي  القانونية للمستند
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 ه ال يوجد شكل واحد واملتمثلة يف:التوقيع اإللكرتوني ألّن

تستخدم فيه جمموعة من األرقام واحلروف خيتارها  أ ـ التوقيع الكودي:

صاحب التوقيع لتحديد شخصيته، وهذا لتوثيق املراسالت والتعامالت 

هذه احلروف واألرقام  أو كودية، مع العلم أّناإللكرتونية بطريقة سرية 

صاحبها أو من يبلغه بذلك، ويستخدم هذا الشكل يف  ال يعلمها إاّل

التعامالت البنكية وغريها، وأحسن مثال على ذلك هو بطاقة االئتمان 

الذي ال يعرف رقمها السري سوى صاحبها
(30)

. 

على اخلواص يقصد به التوقيع الذي يعتمد  التوقيع البيومرتي:-ب

الذاتية لإلنسان اليت ال ميكن أن تتشابه مع خواص شخص آخر فيعتد 

مثل البصمة الشخصية لإلنسان والسلوكية والطبيعية باخلواص الفيزيائية 

وت والتوقيع الشخصي صومسح العني البشرية وبصمة اليد، ونربة ال

اهاتها اليت يتم إدخاهلا مسبقا للحاسب اآللي لتخزينها وتشفريها ثم مض

ها ومطابقتها التأكد من صحتواإللكرتوني بعد ذلك عند استخدام التوقيع 

 مع ملسات العميل الذي استخدمها. 

هناك من حيتفظ على استعمال هذا النوع من التوقيعات، ألنه من  أّن إاّل

وإعادة استعماهلا األصبع بصمة صورة أو الصوت املمكن إعادة نسخ ذبذبات 

احلديثة الوسائلدخال تعديالت عليها بواسطة الحقا، كما ميكن إ
(31)

. 

يعترب من أهم صور التوقيع اإللكرتوني، نظرا  ج/ التوقيع الرقمي:

لقدرته الفائقة على حتديد هوية الشخص بدقة كبرية ويوفر الثقة 

واألمان اللذين يستوجب توفرهما يف إبرام العقود، والتوقيع الرقمي 

اليت يتم التوقيع عليها بالطريقة املعاملة وى عبارة عن أرقام مطبوعة حملت

عن طريق التشفري، وذلك باستعمال للتوقيع نفسها، وتتم الكتابة الرقمية 

يبعضهما مبعادالت رياضية باستخدام ومرتبطان مفتحان سريان خمتلفان 

اللوغاريتمات، وتتحول بواسطة املعاملة من رسالة مقروءة ومفهومة 

من قبل  قروءة وغري مفهومة، ال ميكن قراءتها إاّلإىل رسالة رقمية غري م

مالك املفاتيح لفك التشفري، وهذا النظام حيتاج إىل مفتاحني مفتاح 

خاص يستخدم للتشفري ومفتاح عام يستخدم لفك التشفري، إذ يظل 
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، أما املفتاح العام فريسل إىل التوقيعاملفتاح اخلاص سري عند  صاحب 

قراءة الرسالة وفهمها و رياملرسل إليه لفك التشف
(30)

 . 

يتم استخدام قلم ذو حجم صغري يشبه  د/التوقيع بالقلم اإللكرتوني:

القلم التقليدي ميكنه الكتابة على شاشة احلاسب اآللي، عن طريق 

ميكن حتويل الكتابة وبواسطته برنامج إلكرتوني يزود به هذا القلم، 

، أين يتم إلكرتونيةصيغة  التقليدية اليدوية على اللوح اإللكرتوني إىل

ختزينها الستعماهلا الحقا يف التحقق من التوقيع وصحته عن طريق 

قياس خصائص معينة للتوقيع من حيت احلجم والنقاط واخلطوط 

لتواءاتاالو
(37)

. 

املستند  إّن حجية التوقيع والتصديق اإللكرتونيني:: املطلب الثاني

ن له احلجية القانونية ويرتب املعلوماتي أو احملرر التقليدي حتى يكو

املتطلبة قانونا خاصة ما تعلق الشروط ثاره ال بد أن يتوافر على آ

 بالتوقيع، وبالتالي يكون دليل إثبات يعتد به.

االنتقال من  إّن الفرع األول: حجية التوقيع االلكرتوني يف اإلثبات:

ة على الدور التوقيع التقليدي إىل التوقيع االلكرتوني خلق ضرورة احملافظ

الذي يلعبه التوقيع التقليدي، وهو ما جعل الفقه حياول إجياد نوع من 

البعض انتهى إىل إنكار احلجية على  احلجية للتوقيع االلكرتوني، ذلك أّن

التوقيع االلكرتوني والبعض اآلخر ذهب إىل عكس ذلك وكل منهما له 

  مربراته.

يف ذلك أن فكرة األمان والثقة أما الفريق القائل بإنكار احلجية يستندون 

ه وتعديل وتغيري ما تضمنه من ة اخرتاقتنتفي مع هذا األخري إلمكاني

معلومات مقارنة مع احملرر التقليدي الذي يتوفر فيه الثقة واألمان 

احلضور املادي  اللذان تتطلبهما املعامالت بني األفراد، ضف إىل ذلك فإّن

ميثلهم مع التأكد من شخصيتهم لألطراف يف احملرر التقليدي أومن 

وأهليتهم هلذه التصرفات يعزز هذه الثقة الحتفاظ األطراف باملستندات 

اليت قد تستعمل الحقا كأدلة إثبات، يف حني اجته فريق آخر إلضفاء 

احلجية على التعامالت اليت حتتوي على توقيع إلكرتوني، ويتجسد ذلك 
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عمل فيها الرقم السري بوضوح فيما تقوم به آالت الصرف اليت يست

لتمكني العميل من سحب املبالغ اليت يريدها، وبهذا يكون للرقم السري 

نفس دور التوقيع التقليدي من حيث الوظائف اليت يقوم بها 
(38)

 . 

ساهم يف حسم هذا النزاع  51/60املشرع ومن خالل القانون رقم  أّن إاّل

ع االلكرتوني كوسيلة لتوقيحول إمكانية اعتماد املستندات املعلوماتية وا

بعد  هذا التوقيع ال يكتسي احلجية إاّل ثبات، خاصة وأّنمن وسائل اإل

توثيقه واملصادقة عليه من طرف اجلهات أو السلطات املختصة، وهو ما 

 نعرض له يف الفقرة املوالية. 

 على التوقيع اإللكرتوني:بالتصديق اجلهات املختصة  :الفرع الثاني

جية للتوقيع اإللكرتوني كما نص عليه القانون يستوجب إعطاء احل إّن

بلوغه حد من األمان حيول دون إنكاره ونسيته إىل من صدر منه وبالرغم 

 من احلماية التقنية والفنية اليت توفر أثناء إنشاء التوقيع اإللكرتوني إاّل

 ها غري كافية إلمكانية اخرتاقها من طرف القراصنة.أّن

اق من طرف القراصنة قامت الضرورة إلجياد وسيلة وأمام هذا االخرت

، تعرف بنظام التصديق التوقيع االلكرتونيفعالة حتول دون تقليد 

اجلزائرية أو للجنسية االلكرتوني الذي يعهد إىل شخص طبيعي حامل 

من  20معنوي خاضع للقانون اجلزائري طبقا ألحكام املادة شخص 

االلكرتونيني بعد حصوله والتصديق ع املتعلق بالتوقي 51/60القانون رقم 

للتصديق االلكرتوني طبقا للمادة االقتصادية على ترخيص من السلطة 

 من ذات القانون. 22

من القانون  00كما يعهد ملؤدي خدمات التصديق االلكرتوني حسب املادة 

كل توقيع قبل منح شهادة مستخدم التحقيق والتحقق من  51/60

خلدمات ملراقبة ومتابعة الدولة وفق قواعد ، وخيضع مؤدي االتصديق

من  26وإجراءات تقوم بها هيئات أو سلطات خمولة قانونا خاصة املادة 

جهات التوثيق  92\99وقد نظم التوجيه األوروبي رقم  60\51القانون 

اإللكرتوني حتت اسم مقدم خدمة التوثيق وحث دول االحتاد األوربي على 

وتشكيل جهات يوكل هلا مهمة اعتماد  ضرورة تنظيمها يف قوانينها
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قانونا وتأمينا املتطلبة التوقيع و منح شهادات التصديق وفق الشروط 

مضمونهأو تغيري يف تعديل من أي 
(39)

الشهادات املعتمدة هي  فإّن ؛وعليه 

اليت تكون صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة يف الدولة، أو صادرة عن 

ولة أخرى أو معرتف بها و من جهة مرخصة من سلطة خمتصة يف د

، أو الصادرة versignاليت تصدر شهادات التوثيق شركة املؤسسات أشهر 

أو هيئة مفوضة قانونا بذلكمؤسسة عن دائرة حكومية أو 
(26)

   . 

يقوم اعتباري أو طبيعي شخص قانوني  وعرفت هذه اجلهات بأنها "كّل

مرتبطة بالتوقيعات مات خدأو يقدم له الكرتونية للجمهور بتقديم شهادات 

من  53فقرة  3حسب املادة فعرفها أما املشرع اجلزائري  اإللكرتونية"

على أنها "شخص طبيعي أو معنوي يقوم مبنح شهادات  51/60القانون 

تصديق الكرتوني موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى يف جمال التصديق 

توجيه األوروبي االلكرتوني"، أما املشرع الفرنسي فقد التزم بتوصية ال

 3663\60\58 :املؤرخ يف 121\3663 فكرسها يف املرسوم رقم 92\99رقم 

وإصدار التطبيق ومنح شهادات التوثيق اإللكرتوني الذي حدد جهات 

املفتاحني العام واخلاص"
(25)

  

طرف ثالث حمايد يف املعاملة اإللكرتونية  جهات التصديق تعّد فإّن ؛وعليه

الطرفني وتوثق املعاملة اجلارية، ويتحقق ذلك  إذ تلعب دور وسيط بني

من خالل التأكد من هوية األطراف وأهليتهم القانونية، كما تصدر 

وشهادة التوثيق ومسك السجالت اإللكرتوني املفاتيح اإللكرتونية والتوقيع 

اخلاصة بالتوقيعات االلكرتونية ومتابعة القائم منها وما ألغى أو أبطل 

العمل به
(23)

ما تناوله املشرع اجلزائري يف الفرع الثاني من القسم  وهو 

حتت عنوان تأدية خدمات  60\51األول من الفصل الثالث من القانون 

 وما يليها. 05التصديق اإللكرتوني من املواد 

بتقديم البيانات الالزمة من اإللكرتوني وتتخذ إجراءات إصدار التوقيع 

إىل جهة التصديق اليت تصدر له طرف طالب توثيق التوقيع اإللكرتوني 

اآللي احلاسب مفتاحني، مفتاح خاص يثبت نصف هذا املفتاح على جهاز 
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اخلاصة البطاقة اإللكرتونية ع، والنصف الثاني يثبت على التوقيلطالب 

بطالب التوقيع وال يطلع على هذا املفتاح اخلاص إال صاحبه الشخصي، 

وتقوم بإرساله لكل من  وتصدر مفتاح عام حتتفظ به جهة التوثيق،

مع صاحب التوقيع وترمي هذه اإلجراءات إىل حتقيق التعامل يرغب يف 

والعقود ومنح احلجية القانونية املعامالت مبدأ الشفافية والسرية يف إبرام 

هلذا التوقيع
(22)

. 

 صور احلماية اجلزائية يف التشريع اجلزائري:: املبحث الثاني

 51/60 :ري فاملشرع من خالل القانون رقمبالرجوع إىل القانون اجلزائ

تدخل مرة أخرى بعد سلسة من القوانني اليت  65/63/3651 :املؤرخ يف

حاول من خالهلا التصدي هلذا النوع املستحدث من اجلرائم واالعتداءات 

 احلاصلة على مستجدات هذا العصر. 

رع يثور التساؤل عن صور احلماية اجلزائية اليت قررها املش ؛وعليه

للتوقيع والتصديق االلكرتونيني وفقا للقواعد العامة املقررة يف قانون 

 التالي.النحو على نوضح ذلك ، وعليه سوف 51/60 :، والقانون رقمالعقوبات

 صور احلماية اجلزائية املقررة يف قانون العقوبات: املطلب األول

من  237دة بعد أن اعتد املشرع اجلزائري بالتوقيع االلكرتوني طبقا للما

القانون املدني اليت تنص يف الفقرة الثانية منها على أنه "يعتد بالتوقيع 

أعاله"، وقبل  5مكرر  232االلكرتوني وفق الشروط املذكورة يف املادة 

مل ينظم املشرع اجلزائري التوقيع االلكرتوني  51/60 :صدور القانون رقم

الفرنسي، مما جعل ومل حيض حبماية جزائية خاصة على غرار التشريع 

محايته ختضع للقواعد العامة املقررة يف قانون العقوبات من خالل جرائم 

االعتداء على أنظمة املعاجلة اآللية
(20)

 ، وجرمية التزوير.

على النظام املعلوماتي للتوقيع االعتداء جرائم : الفرع األول

االعتداء يتحقق االعتداء على التوقيع االلكرتوني من خالل  االلكرتوني:

على النظام املعلوماتي له، وهذا بالدخول أو البقاء غري املصرح بهما، 

مكرر من قانون  290وهي اجلرمية املنصوص واملعاقب عليها مبوجب املادة 

( 2) العقوبات اجلزائري اليت تنص على أنه "يعاقب باحلبس من ثالثة
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دج كل  3660666دج إىل  160666وبغرامة مالية من ( 5)أشهر إىل سنة 

من يدخل أو يبقى عن طريق الغش يف كل أو جزء من منظومة 

 للمعاجلة اآللية للمعطيات أو حياول ذلك.

تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيري ملعطيات املنظومة 

أعاله ختريب نظام اشتغال املنظومة تكون األفعال املذكورة وإذا ترتب على 

 160666سنتني والغرامة من  (3)شهر إىل أ (0)العقوبة احلبس من ستة 

 دج".  2660666إىل 

املشرع اعترب فعل الدخول أو البقاء غري املصرح  وعلى ضوء ذلك فإّن

اليت تطال النظام املعلوماتي للتوقيع االلكرتوني، اجلرمية بهما من األفعال 

ول مما يتطلب منا معرفة ما هي أركانها سواء املادي املتمثل يف فعلي الدخ

 أو البقاء وركن معنوي يتمثل يف القصد اجلنائي. 

مكرر من قانون العقوبات  290بناء على املادة  أ/ الركن املادي:

السلوك اإلجرامي للركن املادي يتخذ إما صورة الدخول  اجلزائري فإّن

املنطقي وذلك بغرض فتح باب يؤدي إىل النظام املعلوماتي للتوقيع 

هذا السلوك قد يكون  فإّن ؛ة البقاء، وعليهااللكرتوني أو يتخذ صور

اجيابيا يتمثل يف فعل الدخول أو سلبيا يتمثل يف االمتناع عن اخلروج من 

 النظام املعلوماتي والبقاء فيه.

مشروعة غري بصورة ويعترب الدخول أبسط تلك األنشطة حبيث يكون 

دون إحداث أي تأثري سليبواخلروج 
(21)

ول للنظام جمرد الدخ فإّن ؛، وعليه

املعلوماتي للتوقيع االلكرتوني ال يشكل فعال غري مشروع وإمنا يستمد 

عدم مشروعيته من كونه مت بطريق الغش أو ضد إرادة املسؤول على 

النظام وبعبارة أخرى بدون تصريح منه
(20)

، ويتحقق أيضا فعل الدخول 

اجملال احملدد  املعاقب عليه يف احلالة اليت يتجاوز فيها التصريح بالدخول إما

له أو الغرض الذي منح ألجله
(27)

. 

أما البقاء فهو "التواجد داخل النظام ضد إرادة صاحب النظام أو من 

له السيطرة عليه"
(28)

البقاء يبدأ من اللحظة اليت كان جيب  ، وعليه فإّن
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على الشخص فيها أن يغري وضعه باخلروج من النظام، وحتديد املدة 

املوضوعية املرتوكة للسلطة التقديرية من املسائل  املسموح بها للخروج

لقاضي املوضوع
(29)

 . 

وإىل جانب السلوك اإلجرامي قد يتطلب قيام الركن املادي حتقق نتيجة 

إجرامية كما هو احلال يف جرائم الضرر، أو ال يستلزم قيامه حتقق هذه 

غري والبقاء الدخول النتيجة كما هو الشأن يف جرائم اخلطر، وجرمية 

مكرر من قانون العقوبات  290املصرح بهما املنصوص عليها يف املادة 

مجع فيها املشرع هذا التقسيم إذ اعتربها من جرائم اخلطر حسب 

الفقرة األوىل وقرر عقوبة على كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش 

يف كل أو جزء من النظام املعلوماتي دون أن يرتتب أي ضرر، أما 

ثانية والثالثة من ذات املادة فشددت العقوبة إذا ما ترتب على ن الاالفقرت

هذا الدخول أو البقاء عن طريق الغش إما إحداث أو تغيري لبيانات 

النظام أو ختريب نظام اشتغال املنظومة
(06)

. 

املشرع  فإّن 5مكرر فقرة  290بالرجوع إىل املادة ب/الركن املعنوي: 

لبقاء غري املصرح بهما يف صورتها اجلزائري اعتد جبرمية الدخول وا

البسيطة كجرمية عمدية تقوم على القصد اجلنائي العام بعنصريه العلم 

واإلرادة، ويتحقق ذلك بانصراف إرادة اجلاني إىل الدخول أو البقاء غري 

املصرح بهما، وأن يعلم اجلاني مباهية السلوك اإلجرامي وتهديده ملصلحة 

 شأن للعلم واإلرادة بالنتيجة ألن هذه األخرية حيميها القانون، وبالتالي ال

خترج عن النموذج القانوني للجرمية
(05)

. 

املشددة فيتضح من خالل صورتها يف للجرمية أما عن الركن املعنوي 

مكرر قانون العقوبات أن النتيجة املشددة  290من املادة  3،2الفقرتني 

نب من الفقه هي نتيجة غري عمدية وهو األمر الذي ذهب إليه جا

الفرنسي أن هذه اجلرمية تقع عن طريق اخلطأ، وال يتطلب املشرع فيها 

توافر القصد اجلنائي العمدي، حبيث يعد اخلطأ كافيا لقيام اجلرمية، ومن 

هنا فهي من جرائم اإلهمال، وبالتالي فبمجرد ارتكاب الفعل املادي يعد 

ت وجود قوة قاهرة أدت إىل كافيا لقيام اجلرمية إال إذا استطاع اجلاني إثبا



(111) 
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حدوثها
(03)

. 

اجلزائري املشرع نص  جرمية إتالف التوقيع االلكرتوني:: الفرع الثاني

على النحو التالي  5مكرر 290على هذا النوع من اجلرائم يف املادة 

سنوات وبغرامة مالية ( 2) أشهر إىل ثالث( 0) "يعاقب باحلبس من ستة

ج كل من أدخل بطريق الغش د 006660666دج إىل  1660666من 

معطيات يف نظام املعاجلة اآللية أو أزال أو عدل بطريق الغش املعطيات 

 اليت يتضمنها".

ام جرمية إتالف التوقيع االلكرتوني يلق هيتضح من خالل نص املادة أن

البد من توافر ركنيني هما الركن املادي والركن املعنوي على النحو 

 التالي: 

يتخذ السلوك اإلجرامي الذي يرتكبه اجلاني يف جرمية  :أ/ الركن املادي

ال أو التعديل أو احملو، وينصب هذا اإلدخإتالف التوقيع االلكرتوني صورة 

ويستهدف حتقيق نتيجة االلكرتوني السلوك على حمل معني هو التوقيع 

معينة تتمثل أساسا يف تغيري احلالة اليت كانت عليها بيانات أو معلومات 

 ع االلكرتوني.التوقي

املقصود باإلدخال هو "تغذية النظام باملعلومات املراد  فإّن ؛وعليه

معاجلتها أو بتعليمات الزمة لعملية املعاجلة"
(02)

. 

أو هو "إضافة معطيات جديدة على الدعامة اخلاصة بها سواء كانت 

 خالية أم كان يوجد عليها معطيات من قبل".

النظام داخل املعلومات املوجودة نات أو "تغيري البيافيعين أما التعديل 

واستبداهلا
 

 مبعلومات أخرى".

يف حني أن فعل اإلزالة عرف على أنه "إزالة جزء من املعطيات املسجلة 

على دعامة واملوجودة داخل النظام أو حتطيم تلك الدعامة أو نقل 

وختزين
 

جزء من املعطيات إىل املنطقة اخلاصة بالذاكرة"
(00)

. 

من  5مكرر  290يتبني من دراسة نص املادة  املعنوي:ب/ الركن 

من اجلرائم العمدية االلكرتوني قانون العقوبات أن جنحة إتالف التوقيع 
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الذي يتخذ صورة القصد اجلنائي املعنوي اليت يتطلب قيامها توافر الركن 

 العام بعنصريه العلم واإلرادة.

بإتالف توقيع الكرتوني  موترتيبا على ذلك فيجب أن يعلم اجلاني أنه يقو

ق اإلدخال أو احملو أو التعديل يف بياناته، باإلضافة إىل اجتاه إرادته عن طري

إىل ارتكاب الفعل املادي املكون للجرمية وحتقيق النتيجة اإلجرامية 

املرتتبة على ذلك النشاط وهي إحلاق الضرر بصاحب التوقيع وجعل 

أو معيبا يفقده وظيفته ويهز  توقيعه االلكرتوني غري صاحل لالستعمال

 ثقة املتعاملني مع صاحب التوقيع يف شخصه.

ا القصد اخلاص فإن املشرع اجلزائري يف املادة املذكورة أعاله مل أّم

توافر  يستخدم أي عبارات تدل على ضرورة توافره، ومن ثم فإّن

القصد اخلاص هو انصراف  القصد العام كاف لقيام هذه اجلرمية، ألّن

م واإلرادة إىل وقائع ال تدخل ضمن عناصر اجلرمية وأركانها، ولفظ العل

املشرع يدل على أن اجلرمية عمدية وال يدل على استخدمه الغش الذي 

القصد اخلاص
(01)

. 

 هيعرف التزوير بأّنالفرع الثالث: جرمية تزوير التوقيع االلكرتوني:  

ة يف القانون "تغيري للحقيقة بقصد الغش مبحرر بإحدى الطرق املبين

تغيريا من شأنه أن يسبب ضررا للغري"
(00)

. 

يف حمرر بإحدى احلقيقة وجلرمية التزوير ركنان، ركن مادي يقوم بتغيري 

الطرق الواردة يف القانون تغيريا من شأنه أن يسبب ضررا للغري، وركن 

وإىل استعمال فيما التغيري معنوي يتمثل يف انصراف نية اجلاني إىل ذلك 

 حلقيقة من أجله.غري ا

مل ينص على جرمية التزوير املعلوماتي اجلزائري واجلدير بالذكر أن املشرع 

قانون عقوبات فرنسي،  005بصراحة كما فعل املشرع الفرنسي يف املادة 

ه مل يتناول جرمية التزوير الواقعة على التوقيع االلكرتوني، فإّن ومن ثّم

تطبيق النصوص التقليدية وبني وهو ما أثار اجلدل بني مؤيد إلمكانية 

 معارض لذلك، وكل اجتاه له أسانيده ومربراته.

الطرق اليت حددها القانون واليت يتم بها التزوير  فريى االجتاه املعارض أّن
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مع احملرر يف صورته املادية وهو يف الغالب من  ال تتالءم وال تتناسب إاّل

الورق املكتوب
(07)

ليت حددها املشرع وربط صور التوقيع ا وعليه فإّن ،

مفهومه بوجوب اعتماده على حركة اليد، وتتمثل هذه الصورة يف 

اإلمضاء، بصمة األصبع أو اخلتم، وهذا الشكل ينتفي يف التوقيع 

االلكرتوني الذي يتكون من رقم أو شفرة ال عالقة هلا باسم الشخص أو 

 لقبه أو مالمح بصمته.

مصطلح  النصوص التقليدية فريى أّن أما االجتاه املؤيد إلمكانية تطبيق

احملررات الذي استخدمه املشرع هو مفهوم واسع ميكن أن تندرج ضمنه 

التوقيع االلكرتوني يؤدي  احملررات التقليدية واملعلوماتية، إضافة إىل أّن

 237نفس وظائف التوقيع التقليدي حسب ما أقره املشرع يف املادة 

ب توفري نفس احلماية الحتاد يف قانون مدني جزائري، وعليه يستوج

 .الوظيفة واهلدف

الصعوبات اليت تعرض تطبق النصوص التقليدية على تزوير  أّن إاّل

التوقيع االلكرتوني جعل ضرورة وجود نصوص خاصة تتالءم وطبيعته 

تتحقق االلكرتوني جرمية التزوير املعلوماتي للتوقيع  التقنية، خاصة وأّن

لشخص على األوراق اخلاصة املسحوبة على عندما ينقل توقيع ذلك ا

احلاسب اآللي دون علم منه أو رضاه ودون ترك أي أثر يدل على وقوعه، 

فنجد بالتعامالت البنكية حيتفظ بالتوقيع على احلاسب اآللي للمطابقة، 

مما يسهل سحبه على أوراق متعددة، كذلك أصبح باإلمكان التعاقد عن 

الكرتونيابني الدول التوقيع بعد ونقل 
(08)

. 

تصديق اجلزائر على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم  وبالفعل فإّن

سبتمرب  68املؤرخ  50/313تقنية املعلومات مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

واليت تنص يف مادتها العاشرة على أنه "استخدام وسائل تقنية  3650

من شأنه إحداث املعلومات من أجل تغيري احلقيقة يف البيانات تغيريا 

ضرر، وبنية استعماهلا كبيانات صحيحة" يكون قد قضى على هذا 

احلديثة على التوقيع التقنية اجلدل وأقر بالتزوير الذي يقع بواسطة 

 االلكرتوني وتطبق العقوبات املقررة يف القواعد العامة.
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إن االنتشار  :51/40املطلب الثاني: صور احلماية املقررة يف القانون 

املشرع والتقنية احلديثة جعل التكنولوجيا الستخدام سع والسريع الوا

يتدخل مرة أخرى ألجل بسط احلماية خاصة يف املعامالت التجارية 

اليت أصبحت قابلة العقود االلكرتونية ألجل احلث على اإلقبال على إبرام 

من قبل أجهزة حددت صالحيتها االلكرتونية للتوقيع والتشفري واملصادقة 

وط اعتمادها بدقةوشر
(09)

. 

يف الفصل الثاني من الباب الرابع جند أن  51/60وبالرجوع إىل القانون 

اجلرائم املتعلقة بالتوقيع والتصديق تعداد خمتلف خالل املشرع أقر محاية من 

 إال أّناجلرائم هلذه تصنيف االلكرتونيني، وطاملا أن املشرع مل يعتمد أي 

ئم املتضمنة هلا منيز بني تلك اليت تلحق مؤدي واجلراالنصوص قراءتنا هلذه 

خدمات املصادقة، وبني تلك اليت جترم بعض املمارسات املرتبطة بطاليب 

اخلدمة، كما أن االطالع على تلك النصوص القانونية جند وأن اجلرائم 

اليت نظمها املشرع تتفق يف أنها جرائم عمدية يتطلب قيامها توافر 

وم على القصد اجلنائي العام بعنصريه العلم الركن املعنوي الذي يق

 واإلرادة وال حتتاج إىل القصد اخلاص.

ويتمثل العلم الواجب توافره يف القصد اجلنائي العام يف إحاطة اجلاني  

تطلبها يبكل واقعة ذات أهمية قانونية يف تكوين اجلرمية، أي كل واقعة 

وإضافة إىل ذلك البد أن القانون لبناء أركان اجلرمية واستكمال عناصرها، 

الناحية من الوقائع يشمل العلم أيضا التكييف الذي تتصف به بعض هذه 

القانونية، أو بعبارة أخرى يتعني على اجلاني العلم مبوضوع احلق املعتدى 

 عليه. 

أما اإلرادة اليت يتطلبها القصد العام فهي "حالة ذهنية أو نفسية يكون 

لى ارتكاب اجلرمية، وميكن تصور هذه احلالة عليها اجلاني ساعة إقدامه ع

اجلرمية واختاذ قرار تنفيذها، ثم إصدار األمر ارتكاب بعزم اجلاني على 

ألعضاء جسمه للقيام باألفعال املكونة هلا، وقيادة هذه األعضاء إىل حتقيق 

النتيجة املطلوبة. وإرادة اجلاني يف القصد اجلرمي على هذا النحو جيب 

ارتكاب الفعل، ولكن يف اجلرائم ذات النتيجة ال يتكون أن تتجه إىل 
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القصد اجلرمي إال إذا اجتهت اإلرادة أيضا إىل إحداث النتيجة"
(30)

 أّن ، إاّل

هي  51/60املالحظ على اجلرائم اليت قررها املشرع مبوجب القانون 

جرائم خطر وليست جرائم ضرر وبالتالي يكفي لقيامها توفر السلوك 

 ن حاجة إىل حتقق أو عدم حتقق نتيجة معينة. اإلجرامي دو

دراسة هذه اجلرائم سوف يقتصر على الركن  وترتيبا على ما تقدم فإّن

 املادي فقط مع تبيان النص القانوني املنظم هلا على النحو التالي: 

مؤدي خدمات مواجهة الفرع األول: صور احلماية اجلزائية يف 

اجلزائري على تعداد اجلرائم  عمل املشرعاملصادقة االلكرتونية: 

االلكرتوني من خالل عدة مواد ميكن التصديق املرتبطة مبؤدي خدمات 

 إجيازها يف اجلرائم التالية:  

نصت  أ: جنحة اإلخالل بإخبار السلطة االقتصادية عن التوقف:

على أنه "يعاقب باحلبس  51/60من القانون  07على هذه اجلرمية املادة 

واحدة وبغرامة من مائيت ألف  دينار  (5) سنة إىل( 3)من شهرين 

دج( أو بإحدى هاتني العقوبتني  506660666)مليون دينار دج( إىل  360666)

فقط، كل مؤدي خدمات التصديق االلكرتوني أخل بالتزام إعالم 

، 18السلطة االقتصادية بالتوقف عن نشاطه يف اآلجال احملددة يف املادتني 

 هذه اجلرمية من جرائم السلوك وعليه تعّدمن هذا القانون " 19

)اخلطر( يقوم ركنها املادي مبجرد اختاذ مؤدي اخلدمات موقف سليب يتمثل 

يف عدم إعالم السلطة االقتصادية بالتوقف عن نشاطه احملدد حسب 

من ذات القانون، ومن ثم فإن السلوك اإلجرامي املكون  05أحكام املادة 

شهادات إصدار هلا املرخص ع اجلهة املختصة للركن املادي يتحقق بامتنا

دون إعالم السلطة الشهادات االلكرتوني عن االستمرار يف إصدار التصديق 

الوصية بذلك سواء يف احلاالت العادية أو احلاالت االستثنائية املنصوص  

املشرع من خالل املادة  أّن من ذات القانون، إاّل 19، 18عليها يف املادتني 

ه أّن آجال حمددة إاّلرة أعاله نص على ضرورة القيام بذلك خالل املذكو 07

ويسأل عن هذه اجلرمية صاحب  مل حيدد ذلك )مما يرتك اجملال مفتوحا(

الرتخيص أي من مت منحه الرتخيص بإصدار شهادات التصديق دون 
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سائر العاملني لديه يف الشركة أو اجلهة.  
 

تناول املشرع  االلكرتوني:ب ـ جنحة إفشاء بيانات شهادة التصديق 

اليت تنص على أنه  60/ 51من القانون  76اجلزائري هذه اجلرمية يف املادة 

"يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنتني وبغرامة من مائتني ألف دينار 

إىل مليون دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل مؤدي خدمات 

من هذا القانون". يتضح من  03التصديق االلكرتوني أخل بأحكام املادة 

ادي املالركنني جرمية باإلضافة إىل النموذج القانوني لل نص هذه املادة أّن

هذه اجلرمية أيضا من جرائم  يشرتط توافر صفة اجلاني. وتعّدواملعنوي 

الشكلية اليت يكفي لقيامها السلوك اإلجرامي دون احلاجة إىل حتقيق 

 النتيجة.

 هذه اجلرمية جيب أن تتوافر لدى القائم بها حتى تقوم صفة اجلاني

صفة العمل لدى اجلهة املختصة بإصدار شهادات التصديق 

االلكرتوني ويف املقابل ال تقوم هذه اجلرمية ممن ال يعمل يف اهليئة أو 

اجلهة املرخص هلا بإصدار شهادات التصديق على التوقيعات 

يف هذه اجلرمية قد أؤمتن االلكرتونية وعلة التجريم تكمن يف أّن اجلاني 

على املعلومات أو البيانات بسبب وظيفته أو عمله، أي أن عمله هو 

السبب املباشر التصال اجلاني باملعلومات فمناط العقاب هو اإلخالل 

بالتزام ناشئ عن املهنة وما يرتتب عليها من واجبات اليت تضمنت 

 السري احلسن للمهنة.

 :هذا النوع من اجلرائم هي من جرائم  ّنإسبق القول الركن املادي

ال اخلطر وبالتالي يكفي لقيام ركنها املادي توافر السلوك اإلجرامي و

ق النتيجة ويتمثل السلوك اإلجرامي يف قيام اجلاني حاجة لتحقي

بالتوقيع االلكرتوني اخلاصة أو البيانات باملعلومات بإفشاء أو إعالم الغري 

جرامي إما بصورة اجيابية حني للموقع ويتحقق هذا النشاط اإل

طالع الغري على هذه املعلومات أو البيانات أو بصورة إيتعمد اجلاني 

سلبية حني يسمح اجلاني للغري باالطالع على بيانات املوقع دون مربر 

وسند قانوني كما تتحقق هذه الصورة )الصورة السلبية( يف حالة 
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من  0ت عليه الفقرة عدم تأمني بيانات التوقيع االلكرتوني كما نص

اليت اشرتطت أن يكون التوقيع االلكرتوني  51/60من قانون  67املادة 

 مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع االلكرتوني.

هذه اجلرمية تتشابه مع اجلرمية اليت نص عليها املشرع  واملالحظ أّن

نحو التالي اليت جاءت على ال 51/60من قانون  72اجلزائري يف املادة 

وبغرامة من عشرين  (3)أشهر إىل سنتني ( 2) "يعاقب باحلبس من ثالث

دج( أو بإحدى  3660666) دج( إىل مائتني ألف دينار 360666ألف دينار )

هاتني العقوبتني فقط كل شخص مكلف بالتدقيق يقوم بكشف 

 معلومات سرية اطلع عليها أثناء قيامه بالتدقيق". 

املادة الثانية من الفصل الثاني اليت تناولت ويقصد بالتدقيق حسب 

هذا  التعاريف أنه "التحقق من مدى املطابقة وفقا ملرجعية ما"، كما أّن

القانون حدد السلطات اليت ميكنها إجراء هذا التدقيق واملتمثلة يف 

ويكون ذلك على  58السلطة الوطنية حسب الفقرة اخلامسة من املادة 

ة واالقتصادية، كما خول هذه الصالحية مستوى السلطتني احلكومي

ويكون ذلك على  60فقرة  38أيضا للسلطة احلكومية من خالل املادة 

مستوى الطرف الثالث املوثوق، أما السلطة االقتصادية فهي األخرى 

خول هلا القانون صالحية القيام بالتدقيق من خالل مكاتب معتمدة 

 من ذات القانون.  26وذلك وفقا للفقرة الثامنة من املادة 

هذه اجلرمية ال تقوم إال بتوافر ركنيها  يرتتب على ما تقدم أّن ؛وعليه

املادي واملعنوي وكذا صفة اجلاني على النحو الذي سبق بيانه يف اجلرمية 

 السابقة.

جنحة مجع البيانات الشخصية للموقع واستخدامها يف غري -ج

( 0) بس من ستة"يعاقب باحل 75نصت املادة : الغرض املخصص هلا

دج( إىل  3660666) سنوات وبغرامة من مائيت ألف دينار( 2) أشهر إىل ثالث

دج( أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل  506660666) مليون دينار

من هذا  02مؤدي خدمات التصديق االلكرتوني أخل بأحكام املادة 

 القانون".
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شرتط لقيام هذه اجلرمية املشرع اجلزائري ا يتنب من خالل نص املادة وأّن

 توافر صفة معينة يف اجلاني باإلضافة إىل الركنيني املادي واملعنوي وفقا ملا

 يلي 

 يتطلب لقيام هذه اجلنحة أن تقع من مؤدي خدمات صفة اجلاني

التصديق االلكرتوني أو أحد العاملني به، وجيب أن يستخدم هذه 

غري الغرض املخصص هلا،  البيانات اليت قام جبمعها دون رضا املوقع يف

وبالتالي ال قيام هلذه اجلرمية يف احلالة اليت يكون مجع هذه البيانات 

الشخصية مبوافقة صرحية من املوقع، وكذلك استخدامها يف الغرض 

، الشرط نيومن خالل ما تقدم يتعني توافر شرط، الذي خصص هلا

تصة بإصدار أحد العاملني يف اجلهة املخاجلاني األول يتمثل يف كون 

. أما الشرط الثاني فيتمثل يف القيام بفعل شهادات التصديق االلكرتوني

مجع البيانات الشخصية دون املوافقة الصرحية من املوقع أو 

 استخدام هذه البيانات يف غري الغرض املخصص هلا. 

يتحقق الركن املادي بإتيان اجلاني فعل اجيابي يتمثل الركن املادي :

بيانات املتعلقة بالتوقيع االلكرتوني وذلك يف غري يف استخدام ال

الغرض املخصص هلا أو مجع البيانات الشخصية للموقع أو املعنى 

 دون احلصول على املوافقة الصرحية منه.

هذه اجلرمية ال تقع بفعل سليب كما أنها ال حتتاج إىل حتقيق  ّنوبالتالي فإ

 اإلجرامي فقط. نتيجة فيكفي لقيام ركنها املادي قيام السلوك

جنحة إصدار شهادة التصديق االلكرتوني دون ترخيص أو -هـ

واحدة  (5) على أنه "يعاقب باحلبس من سنة 73تنص املادة  بسحبه:

دج( إىل مليوني  3660666) إىل ثالث سنوات وبغرامة من مائتني ألف دينار

دج( أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل ما يؤدي  306660666) دينار

للجمهور دون ترخيص أو كل مؤدي خدمات االلكرتوني دمات التصديق خ

 ترخيصه.سحب بالرغم من يواصل نشاطه أو يستأنف التصديق االلكرتوني 

تصادر التجهيزات اليت استعملت الرتكاب اجلرمية طبقا للتشريع املعلوم 

 به".
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يتضح من خالل نص املادة أن املشرع جرم قيام أية جهة غري مرخص 

 22من السلطات املختصة )السلطة االقتصادية( حسب أحكام املادة هلا 

من ذات القانون إصدار الشهادات التصديق االلكرتوني املعرفة مبوجب 

من ذات القانون على أنها "وثيقة يف شكل  3الفقرة السابعة من املادة 

 واملوقع"االلكرتوني التحقق من التوقيع  الصلة بني بيانات ثبتالكرتوني ت

كما أن ذات املادة جرمت استمرار اجلهة املختصة مبنح شهادات التصديق 

ة ال بالتالي لقيام هذه اجلرميااللكرتوني بالرغم من سحب هذا الرتخيص و

 بد من توافر كل من الركن املادي واملعنوي.

ن جرمية إصدار شهادة التصديق االلكرتوني من جهة إوترتيبا على ذلك ف

و مت سحب الرخصة منها من اجلرائم الشكلية اليت ال متلك رخصة بذلك أ

يتطلب قيامها توافر السلوك اإلجرامي فقط والذي يتمثل يف قيام جهة 

قبل احلصول على الرتخيص وفق اإلجراءات والشروط اليت حددها 

التصديق وما يليها منه يف إصدار شهادات  22خاصة املواد  51/60القانون 

 منح شهادات التصديق بالرغم من سحب االلكرتوني أو االستمرار يف

االت اليت حددها يف احلااللكرتوني دمات التصديق الرخصة املخولة ملؤدي خ

 ذات القانون.

ختتلف هذه  صور احلماية املرتبطة بطلب اخلدمة:: الفرع الثاني

ة وكذا بتباين مرتكبيها، فهناك انتهاكات م باختالف األفعال املرتكباجلرائ

االلكرتوني التصديق ترتبط باستعمال شهادات و اخلدمة، وأخرى يرتكبها طالب

 املسلمة.

على شهادات التصديق: للحصول كاذبة أ/ جنحة اإلدالء بإقرارات 

على أنه "يعاقب باحلبس من  00نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة 

سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 2) أشهر إىل ثالث( 2)ثالث 

دج( أو بإحدى هاتني  3660666) ج( إىل مائيت ألف دينارد 360666)

العقوبتني فقط، كل ما أدىل بإقرارات كاذبة للحصول على شهادة 

 تصديق الكرتوني موصوفة"

لقيام هذه اجلرمية أيضا ال بد من توافر الركنني املادي والركن  ؛وعليه
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قدة من اهلدف من هذا التجريم هو محاية األطراف املتعا املعنوي ألّن

احلصول على معلومات خاطئة مما يهز الثقة املفرتضة يف التعامالت 

 التجارية.

ويتحقق السلوك اإلجرامي يف هذه اجلرمية قيام اجلاني بتقديم إقرارات 

كاذبة سواء ملؤدى اخلدمات أو للطرف الثالث املوثوق
(15)

باعتباره املسؤول  

 عن منح شهادة التصديق. 

من اجلرائم األخرى من جرائم السلوك اجملرد  اجلرمية كغريها وتعّد

التالي ال يشرتط املشرع لقيام الركن املادي ، وبوليست من جرائم الضرر

حلول ضرر معني، أو حتقق نتيجة معينة، وإمنا يكفي لقيامها حتقق 

 النشاط أو السلوك اإلجرامي وهو تقديم معلومات خاطئة أو كاذبة.

عمال بيانات توقيع موصوفة جنحة حيازة أو إفشاء أو است-ب

على أنه "يعاقب باحلبس من  08ينص املشرع يف املادة  خاصة بالغري:

 سنوات وبغرامة من مليون دينار( 2)أشهر إىل ثالث ( 2)ثالثة 

دج( إىل مخسة ماليني دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط  506660666)

نشاء توقيع الكرتوني كل من يقوم حبيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إ

 موصوف خاصة بالغري"

يشتمل نص هذه املادة على عدة أفعال هي احليازة واإلفشاء واستعمال 

أحد هذه  بيانات إنشاء توقيع الكرتوني خاصة بالغري، وبالتالي يعّد

األفعال كاف لقيام اجلرمية وتوقيع العقوبة املقررة متى توافرت األركان 

ة أيضا من جرائم السلوك أو اجلرائم الشكلية األخرى وتعترب هذه اجلرمي

كاف لقيام وال ضرورة كحدوث ضررا أو اإلجرامي اليت يعد فيها النشاط 

 نتيجة عنها.

السلوك اإلجرامي هلذه اجلرمية يتمثل يف قيام اجلاني إما حبيازة  فإّن ؛وعليه

ملادية بيانات توقيع الكرتوني خاصة بالغري، وتكفي يف هذه احلالة احليازة ا

وال يشرتط احليازة القانونية وتتحقق اجلرمية أيضا يف احلالة اليت يقوم بها 

اجلاني بإفشاء بيانات إنشاء التوقيع االلكرتوني والعلة يف التجريم أنه من 

 .أؤمتن عليها ملا تتمتع بها أو االستعمال تكون قدالبيانات وضعت لديه هذه 
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وني املوصوفة لغري جنحة استعمال شهادة التطبيق اإللكرت-ج

إذا كان املشرع اجلزائري قد نص يف  الغرض الذي منحت ألجله:

على استعمال بيانات شهادة التصديق اإللكرتوني ألغراض  75املادة 

من ذات القانون نصت على أنه  70أخرى غري اليت خصصت هلا فإن املادة 

 اردج( دينار إىل مائيت ألف دين 30666) "يعاقب بغرامة من ألفي

املوصوفة شهادته للتصديق اإللكرتوني دج( كل شخص يستعمل  3660666)

 لغري األغراض اليت منحت من أجلها " 

يتضح جليا أن هذه اجلرمية من اجلرائم الشكلية اليت يكفي لقيامها توفر 

النشاط اإلجرامي املتمثل يف قيام املوقع الذي منحت له شهادة تصديق 

استعمال هذه الشهادة يف غري الغرض الذي على توقيعه اإللكرتوني يف 

منحت ألجله، وأقتصر املشرع يف هذه احلالة على عقوبة الغرامة دون 

 احلبس.

وعلى ضوء ما تقدم يتضح أن املشرع ومن خالل النصوص القانونية 

املنوه عنها أعاله حافظ على السلطة التقديرية لقاضي املوضوع فيما 

له اخليار بني عقوبة احلبس وعقوبة  يتعلق بالعقوبة املقررة وأعطى

الغرامة وهو ما يستخلص من عبارة أو بإحدى هاتني العقوبتني، كما 

 71أن املشرع نص على العقوبة املقررة للشخص املعنوي طبقا للمادة 

وحددها بالغرامة اليت تساوي مخس مرات احلد  51/60من القانون رقم 

أن هذا ال مينع من توقيع  إاّلاألقصى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي 

 العقوبات التكميلية املقررة وفقا للقواعد العامة. 

8 

املشرع اجلزائري تناول التوقيع والتصديق  خنلص يف هذه الدراسة أّن

االلكرتونيني بنصوص خاصة مستقلة وهذا استجابة ملتطلبات التطور 

ود بالتوقيع التكنولوجي احلاصل يف مجيع جماالت احلياة، إذ حدد املقص

االلكرتوني وشروطه وكذا اجلهات املختصة بالتصديق االلكرتوني ويف 

األخري  أنشأ جمموعة من اجلرائم حماوال من خالهلا إقرار محاية جزائية يف 

مواجهة مؤدي خدمات التصديق االلكرتوني وكذا طاليب خدمة التوقيع 



  عزيزة لرقط .ب...                   الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق االلكترونيين

 للدراسات القانونية واالقتصادية (171) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 بها هذا القانون إال أنه الأنه بالرغم من االجيابيات اليت أتى  االلكرتوني، إاّل

على حسب أنه قانون خاص  51/60القانون  خيلو من السلبيات أهمها أّن

بالتوقيع والتصديق االلكرتونيني إال أنه مل يتناول كافة االعتداءات اليت قد 

تلحق بهما خاصة املتعلقة باإلتالف والتزوير والدخول والبقاء غري 

 القواعد العامة املدرجة يف قانون املصرح بهما، مما يلزم الرجوع إىل

العقوبات واليت يعاب عليها أنها مل تتناول التزوير املعلوماتي وفقا للقانون 

بالرغم من أهميته بالنسبة للتوقيع االلكرتوني، إال أن التصديق  60/32

على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات عاجل األمر واعتد 

وماتي من خالل املادة العاشرة من االتفاقية، كما يعاب بالتزوير املعل

أيضا على املشرع أنه اقتصر احلماية املقررة يف مواجهة مؤدي خدمات 

التصديق يف حالة اإلخالل بالتزاماتهم وكذا طاليب اخلدمة يف حني أن 

التحايل االلكرتوني قد يقع من عدة أطراف كالقراصنة مثال، مما يتعني 

جلنائي مواجهة مجيع صور التحايل ألجل محاية كافة على املشرع ا

حلماية التوقيع التجريم املستحدثة املصاحل املعتدى عليها، ضف إىل أن صور 

 االلكرتوني من املؤكد تزايدها يف املستقبل.    
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