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الملخص

�أفرزت املعامالت الإلكرتونية –وال �سيما التي تتم من خالل الإنرتنت  -عن ظهور بع�ض امل�شكالت
القانونية و�أهمها مدى حجية املحررات الإلكرتونية يف الإثبات .ولقد ح�أولت يف هذا البحث �أن �أتعر�ض
لدرا�سة هذا املو�ضوع يف �ضوء �آراء الفقه و�أحكام الق�ضاء ،مع التعر�ض ملوقف الت�شريعات الوطنية ،خا�صة
يف م�صر والبحرين وفرن�سا.
وقد عقدت يف هذه الدرا�سة مقارنة بني عنا�صر املحرر التقليدي  -من دعامة وكتابة وتوقيع  -وعنا�صر
املحرر الإلكرتوين ،وانتهيت �إىل وجود تطابق بينهم ،حيث ال فرق بني هذه العنا�صر يف �صورتها التقليدية
عن �صورتها الإلكرتونية �سوى من حيث الطبيعة� ،أما من حيث الوظيفة في�ستطيع املحرر الإلكرتوين �أن
ي�ؤدي نف�س وظيفة املحرر التقليدي ،ومن ثم فال ت�أثري لطبيعة املحرر الإلكرتوين الذي يحوي بيانات
التعاقد على �أدائه لوظيفته يف الك�شف عن �شخ�صية �أطرافه ،وبيان �شروط التعاقد ،وحتديد التزامات
كل طرف �أمام الآخر ،طاملا �أمكن االطالع على ر�سالة البيانات التي ي�شملها هذا املحرر ،ولو عن طريق
احلا�سوب.
كما انتهيت �أي�ض ًا �إىل �أن كل من امل�شرع امل�صري والبحريني والفرن�سي قد �أ�سبغ على املحررات
الإلكرتونية احلجية ذاتها التي تتمتع بها املحررات التقليدية ،متى ا�ستوفت ال�شروط املن�صو�ص عليها
قانون ًا ،وذلك ب�إمكانية قراءة حمتواها ولو با�ستخدام �آله ،و�أن يتوافر يف الكتابة املدرجة بها طابع الثبات،
و�أن ت�ضمن ارتباط التوقيعات املثبتة عليها ب�شخ�ص املوقع وحده دون غريه ،و�أخري ًا ب�أن ت�سمح بك�شف �أي
تعديل �أو تبديل يف الكتابة �أو التوقيع ،بعد �إدراجهما يف املحرر.

الكلمات املفتاحية� :إثبات ،حمررات �إلكرتونية.
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Abstract
The Electronic Transactions–especially through the Internet resulted in some
legal problems. One of these important problems is the range of authenticity of
electronic documents as a proof. I tried in this research to present this subject in the
light of the view of jurisprudence and Case–law, and present the national statutes,
especially in Egypt, Bahrain, and France.
This study made a comparison between the items of traditional documents,
stock, writing, signature- and the items of electronic documents. It resulted with
the fact that there is a similarity and congruence among these items in their
traditional form and the electronic documents as they differ only in their nature.
In fact they have the same function of the traditional documents. So the nature of
the electronic documents that include contract data has the same effect as to the
function of revealing the personality of its parties, the index of the contract terms,
and to determine the obligations of each party and their responsibilities included
in the document. This can be achieved once these data can be obtained and viewed
and determined even through the computer.
The study also concluded that the Egyptian , the Bahraini and the French legislators
have granted the same authority of the pretext of the transactions themselves in the
electronic documents enjoyed by the traditional ones; once all legal conditions
have been met. This can be achieved if read electronically provided that they satisfy
the terms set forth and the signatures of the persons themselves are affixed thereto.
In addition, they must allow for the revelation and discovery of any modifications
or alterations in script or in signatures after they are included in the document.

Keywords: Evidence, Electronic Exhibitions.
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مقدمة
�أو ًال :مو�ضوع البحث:
ا�ستطاع الإن�سان يف املا�ضي �أن يحتفظ يف
ذاكرته بكافة املعلومات ال�ضرورية والالزمة،
التي تعينه على حتقيق رغباته وق�ضاء م�صاحله،
ومع تطور احلياة الب�شرية ودخول الإن�سان �إىل
�آفاق جديدة للمعرفة ،مل ت�ستطع قدرات الإن�سان
العقلية �أن ت�ستوعب طوفان املد املعلوماتي ،وال �أن
تتحمل هذا الزخم الهائل من البيانات؛ لذا جل�أ
الإن�سان �إىل ا�ستخدام و�سائل و�أ�ساليب خمتلفة
لت�سجيل هذه املعلومات وحفظها.
وقد بد�أت هذه الو�سائل بالنق�ش على احلجر،
ثم تطورت �إىل الر�سم على جلود احليوانات �أو
جذوع الأ�شجار �أو جدران املعابد ،ثم الكتابة
على �أوراق الربدي ،ثم الأوراق التقليدية� ،إىل
�أن ُاكت�شفت الطباعة يف القرن اخلام�س ع�شر
امليالدي ،على يد العامل الأملاين يوحنا جوتنربج،
والتي نقلت الب�شرية �إىل طور ح�ضاري جديد
من املعرفة والثقافة ،امتاز بتداول الثقافات
واملعارف ،معلن ًا عن دخول �أوروبا �إىل ع�صر
التنوير ،بعد �أن كانت ترزح يف �أغالل اجلهل
والعبودية� ،إبان الع�صور الو�سطى.

ويبدو �أن طموح الب�شرية ال يقف عند حد،
حيث وا�صل الإن�سان اجتهاده يف ابتكار �أ�ساليب
�أحدث حلفظ املعلومات وت�سجيلها� ،إىل �أن متكن
من اخرتاع �أنظمة احلا�سبات ،والتي كانت �إيذانا
بدخول الإن�سان �إىل ع�صر تكنولوجيا املعلومات،
والذي واكبه ظهور اخرتاع عجيب مل تعرف له
الب�شرية من قبل �سمي ًا ،وهو الإنرتنت.
وبقدر الذهول الذي �أ�صاب الب�شرية عند
ظهور الإنرتنت ،بقدر ما كان التكاتف بني
الهيئات وامل�ؤ�س�سات  -على اختالف جماالت
ن�شاطها  -للعمل على قدم و�ساق ،من �أجل �إمناء
هذا املولود ال�صغري ،و�إثرائه باملعلومات واملعارف
املختلفة ،والتي كان لها عظيم الأثر يف ظهور
الإنرتنت بو�ضعه احلايل.
ولقد ا�ستطاع الإنرتنت يف وقت ق�صري �أن
يجذب �إليه �أغلب دول العامل � -إن مل يكن جميعها
 وت�صاعد عدد م�ستخدميه ب�شكل ملحوظ،وبخا�صة يف ال�سنوات الأخرية ،نظر ًا ملا يقدمه
للأفراد من خدمات ،وال�سيما الربيد الإلكرتوين،
والتجارة الإلكرتونية ،التي انت�شرت على نطاق
كبري ،ومل تعد خدماتها مق�صورة على التعامل
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يف ال�سلع امللمو�سة ،بل امتدت لت�شمل اخلدمات
�أي�ض ًا.
ثانياً� :أهمية مو�ضوع البحث:
يالحظ �أن التجارة الإلكرتونية عرب الإنرتنت
قد منت وازدهرت خالل فرتة زمنية ق�صرية(،)1
وذلك منذ منت�صف الت�سعينيات ،بعد �أن
حتول الإنرتنت من خدمة الأغرا�ض الع�سكرية
والأكادميية �إىل اال�ستخدام التجاري ،الأمر الذي
فتح املجال �أمام ال�شركات لكي تتبو�أ مكانها فيما
ُيعرف بال�سوق الإلكرتوين ،)2(Marché Electronique
كما مكن الأفراد من القيام بعمليات الت�سوق،
ومعاينة ال�سلع واخلدمات ،والتعاقد عليها ،دون
�أن يربحوا �أماكنهم ،وذلك من خالل العقود
الإلكرتونية التي تربم عن بعد.
بيد �أن هذا التطور يف جمال التعاقد �أفرز
م�شكالت قانونية عدة ،ر�أينا �أن نتعر�ض يف هذا
البحث لأهمها ،وهو ما يتعلق بحجية املحررات
الإلكرتونية يف الإثبات ،ذلك �أن املحررات
التقليدية حتوز حجية قانونية �أمام الق�ضاء
يف �إثبات ما ورد بها من بيانات  -وذلك وفق ًا
لل�شروط املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات املختلفة
 فهل تت�س�أوى قيمة املحرر الإلكرتوين مع املحررالتقليدي ،بحيث يحوز تلك احلجية يف �إثبات ما
ورد به من بيانات؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال ر�أينا  -يف حماولة
متوا�ضعة منا  -مناق�شة هذه امل�شكلة ،يف �ضوء
الن�صو�ص القانونية القائمة ،وا�ستجالء �آراء
الفقه و�أحكام الق�ضاء حولها ،وذلك �إميان ًا منا
ب�أهمية التطور التكنولوجي يف حياة املجتمعات،
ورغبة يف �أن نكفل للأفراد بيئة قانونية �آمنة ،يف
 -1كويك نوت�س :التجارة الإلكرتونية ،دار الفاروق للن�شر والتوزيع،
القاهرة ،الطبعة العربية الأوىل2004 ،م� ،ص.9
 -2جنم عبود جنم :الإدارة الإلكرتونية ـ اال�سرتاتيجية والوظائف
وامل�شكالت ،دار املريخ للن�شر ،الريا�ض ،بدون �سنة طباعة� ،ص.39

ظل انت�شار املعامالت الإلكرتونية ،وتطور و�سائل
التعاقد عن بعد.
ثالثاً :منهج البحث:
تتطلب درا�سة هذا املو�ضوع تنوع مناهج
البحث ،وعدم اقت�صارها على منهج واحد ،وذلك
خلدمة �أهداف البحث؛ لذا �سوف نتبع يف درا�ستنا
مناهج البحث التالية:
 .1املنهج اال�ستقرائي :والذي يعتمد على ا�ستقراء
�آراء الفقه و�أحكام الق�ضاء ،حول املو�ضوعات
التي يناق�شها البحث؛ للوقوف على نقاط
اخلالف ،وبيان الراجح منها.
 .2املنهج التحليلي :وذلك بهدف حتليل
الن�صو�ص القانونية القائمة؛ للوقوف على
مدى مالءمتها للمو�ضوعات التي يناق�شها
البحث.
 .3املنهج املقارن :وذلك مبقارنة الو�ضع القانوين
يف كل من م�صر والبحرين وفرن�سا ،فيما
يتعلق باملو�ضوع حمل البحث.
رابعاً :خطة البحث:
وترتيب ًا على ما �سبق ،ف�سوف نتناول هذه
الدرا�سة يف ف�صلني ،وذلك على النحو التايل:
الف�صل الأول :عنا�صر املحرر الإلكرتوين.
الف�صل الثاين :حجية املحررات الإلكرتونية يف
الإثبات.

الف�صل الأول

عنا�صر املحرر الإلكرتوين
متهيد وتق�سيم:
الإثبات يف اللغة هو امل�صدر للفعل «�أثبت»،
و«ثبت» – ثبات ًا وثبوت ًا :ا�ستقر ،و ُيقال ثبت
باملكان�“ :أقام” ،و�أثبت الكتاب� :سجله ،كما
يقال �أثبت احلق� :أقام حجته.
http://journals.uob.edu.bh
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و ُي َع َّرف الإثبات ا�صطالح ًا ب�أنه� :إقامة الدليل
�أمام الق�ضاء �سواء الر�سمي �أو هيئات التحكيم،
بالطرق املن�صو�ص عليها قانون ًا على وجود واقعة
قانونية حمددة ،ترتب �أثر ًا قانوني ًا ملن يدعيها يف
مواجهة من ينكرها(.)3
وتكمن �أهمية الإثبات( )4يف �أن« :احلق يتجرد
من كل قيمة �إذا مل يقم الدليل على احلادث الذي
ي�ستند �إليه ،فالدليل هو قوام حياة احلق ،ومعقد
النفع منه ،حتى �صدق القول ب�أن احلق جمرد ًا
من دليله ُي�صبح عند املنازعة فيه هو والعدم
�سواء»(.)5
وقد حددت خمتلف الت�شريعات الوطنية �أدلة
الإثبات املختلفة وطرق �إقامتها ،وت�أتي «الكتابة»

 -3يف هذا التعريف انظر :حممد �شكري �سرور :موجز �أ�صول
الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
1997م� ،ص .5ع�صام الدين الق�صبي :تنازع االخت�صا�ص
القانوين والق�ضائي الدوليني يف جمال التجارة الإلكرتونية،
بحث قدم �إىل م�ؤمتر الأعمال امل�صرفية الإلكرتونية بني ال�شريعة
والقانون ،كلية ال�شريعة والقانون بجامعة الإمارات ،الفرتة من
 12 :10مايو 2003م ،املجلد الرابع� ،ص .1629ويف املعني نف�سه
انظر� :أحمد �إبراهيم ،طرق الإثبات ال�شرعية� ،إعداد  /وا�صل
عالء الدين �أحمد �إبراهيم ،بدون نا�شر ،الطبعة الثالثة1405 ،هـ
 1985م� ،ص .26جميل ال�شرقاوي ،الإثبات يف املواد املدنية ،دارالنه�ضة العربية ،القاهرة1983 ،م� ،ص.4
 -4املعجم الو�سيط :جممع اللغة العربية ،مكتبة ال�شروق الدولية،
الطبعة الرابعة1425 ،هـ 2004-م� ،ص  ،93مادة (ثبت).
 -5جمموعة الأعمال التح�ضريية للقانون املدين امل�صري ،جـ،2
�ص.349

يف مقدمة هذه الأدلة على الإطالق( ،)6وذلك
مبا توفره للأفراد من �ضمانات ،بحيث ميكن
�إعدادها م�سبق ًا وقت ن�شوء الت�صرف القانوين،
وقبل وقوع املخا�صمة وما يتبعها من مكائد بني
الأطراف ،فهي تظهر احلقيقة التي �سبق �إثباتها،
مبا يجعل منها �أداة �إلزام للقا�ضي يف حكمه ،ما
مل ُي ْن ِك ْرها اخل�صم �أو َي َّد ِعي تزويرها(.)7
وقد نبهنا املوىل عز وجل �إىل �أهمية
الكتابة حيث قال يف كتابه العزيز:
« َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا ِ�إ َذا ت ََدا َينتُم ِب َد ْي ٍن ِ�إ ىَل �أَ َج ٍل
ُّم َ�س ًّمى َفا ْك ُت ُبو ُهَ ،و ْل َي ْكتُب َّب ْي َن ُك ْم َكا ِت ٌب ِبا ْل َع ْد ِل َو َال
َي�أْ َب َكا ِت ٌب �أَنْ َي ْكت َُب َك َما َع َّل َم ُه اللهّ ُ َ ،ف ْل َي ْكت ُْب َو ْل ُي ْم ِل ِل
ا َّل ِذي َع َل ْي ِه حْ َ
ال ُّق َو ْل َيت َِّق اللهّ َ َر َّب ُه َو َال َي ْب َخ ْ�س ِم ْن ُه
َ�ش ْي ًئا.)8( »...
ويعتمد الدليل الكتابي يف وجوده على ثالثة
عنا�صر ،هي :املحرر والكتابة والتوقيع ،وهذه
العنا�صر الثالثة قد ال تثري �أية م�شكلة وفق ًا
ملفهومها التقليدي ،بيد �أن التطور الذي طر�أ
-6كان للرومان حكمة يف ت�أكيد �أهمية الكتابة حيث كانوا يقولون:
"�إن الأقوال تطري والكتابة تبقى".

“Verba volant, scripta manent “ = en français” Les
paroles s’envolent, les écrits, restent” .
Petit Robert: Dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française, RIE Robert,
Paris, 2007., p. 818.

ويبدو �أن القوانني الفرن�سية قد ت�أثرت بهذه املقولة ،حيث �أكد
املر�سوم ال�صادر عام  Ordonnance de Moulins 1566على
تفوق الدليل الكتابي ،وهيمنته على طرق الإثبات الأخرى.
وقد امتثلت القوانني الفرن�سية الالحقة لهذه القاعدة ،حتى
�أ�صبحت غالبية قواعد الإثبات يف القانون الفرن�سي ترتبط بقوة
بوجود حمرر كتابي موقع.

A.CAPRIOLI (É.): Preuve et signature dans le
 commerce électronique, droit et patrimoine, n55décembre 1997, p. 57.

 -7ثروت عبداحلميد :التوقيع الإلكرتوين ،ماهيته  -خماطره
وكيفية مواجهتها ،مدى حجيته يف الإثبات ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة2003 - 2002 ،م� ،ص 8وما بعدها.
 -8من الآية “ ”282من �سورة البقرة.
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على و�سائل االت�صال احلديثة ،وظهور العقود
الإلكرتونية وانت�شارها� ،أدى �إىل ظهور بع�ض
امل�صطلحات احلديثة ،التي مل يكن لها وجود
من قبل ،وذلك كاملحرر الإلكرتوين ،والكتابة
الإلكرتونية ،والتوقيع الإلكرتوين ،فهل للطبيعة
الإلكرتونية �أثر على هذه العنا�صر بحيث يعك�س
اختالف ًا كبري ًا بني وجودها يف �صورتها الإلكرتونية
عنها يف �صورتها التقليدية؟
وللإجابة على هذا الت�سا�ؤل �سنق�سم هذا
الف�صل ثالثة مباحث ،وذلك على النحو التايل:
املبحث الأول :املحرر «الدعامة املادية».
املبحث الثاين :الكتابة.
املبحث الثالث :التوقيع.

املبحث الأول

املحرر "الدعامة املادية"
ُي َع َّرف (املُ َح َّرر) لغة ب�أنه" :كتابة خلدمة
الإثبات �أو خلدمة الإعالم"( ،)9كما ُي َع َّرف يف
معجم م�صطلحات الن�شر ب�أنه" :معلومات يف �شكل
كتابي� ،أو �شيء ما خلدمة �إثبات معلومات"(.)10
وا�صطالح ًا ُي َع َّرف ب�أنه "كل ت�صرف قانوين
يتم تدوين م�ضمونه� ،سواء اتخذ �شكل املحرر
الورقي �أم اتخذ �أي �شكل �آخر”(.)11

9- Document: «Écrit, servant de preuve ou de renseignement». Petit Robert: op. cit., p. 767.
10- Document: «Renseignement écrit ou objet servant de preuve, d’information
11- Vocabulaire Juridique: Association Henri Capitant, sous la direction de CORNV (G.), P.U.F.,
Paris, 7e éd., 2005, p. 337. Lexique des termes
juridiques: sous la direction de GUILLIEN (R.) et
VINCENT (J.), Dalloz, Paris, 16e éd., 2007, p. 266
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و َيجري العرف والواقع العملي على تدوين
املحررات �سواء �أكانت ر�سمية(� )12أم عرفية
على الدعامات الورقية( ،)13الأمر الذي َر َّ�سخ يف
الأذهان االعتقاد بارتباط فكرة املحرر بالأوراق،
ولعل ما �ساعد على تر�سيخ هذا االعتقاد بع�ض
الن�صو�ص الت�شريعية ،التي قد يبدو من خاللها
�أن هناك تالزم ًا بني الدليل الكتابي والأوراق ،و�أن
م�ضمون الدليل الكتابي ال يثبت �إال بتج�سيده على
دعامة ورقية.
ومن هذه الن�صو�ص:
 -1توجب املادة  35من قانون الإثبات امل�صري،
�أنه على اخل�صم الذي ينازع يف �صحة املحرر
املقدم من الطرف الآخر �أن يح�ضر يف املوعد
الذي يحدده القا�ضي لال�ستكتاب ،وذلك
مل�ضاهاة خط يد اخل�صم مبا هو مثبت يف
املحرر الذي ينازع يف �صحته ،ومن البديهي
�أن هذا اال�ستكتاب �إمنا يتم على دعامة ورقية.
 -2تن�ص املادة  88من قانون التجارة البحريني
ل�سنة  1987على �أن" :تكون الأوراق العرفية
يف املواد التجارية حجة على الغري يف تاريخها
ولو مل يكن هذا التاريخ ثابتا ما مل ي�شرتط
القانون ثبوت التاريخ .ويعترب تاريخ الورقة
العرفية �صحيحا حتى يثبت العك�س"(.)14
� -3أما يف �إطار التقنني املدين الفرن�سي جند
�أن ن�صو�ص املواد  1340 :1317والتي تتعلق
بالدليل الكتابي ،قد �أكدت فكرة الربط بني
 -12ن�شري هنا �إىل �أننا ن�ستبعد من نطاق درا�ستنا التعر�ض ملجال
املحررات الر�سمية ،حيث تخرج عن نطاق هذا البحث.
 -13ح�سن عبد البا�سط جميعي� :إثبات الت�صرفات القانونية التي
يتم �إبرامها عن طريق الإنرتنت ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
2000م� ،ص.17
 -14املادة  88من املر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1987ب�إ�صدار
قانون التجارة البحريني ،اجلريدة الر�سمية ،العدد – 2548
الأربعاء � 18سبتمرب 2002م� ،ص .31
http://journals.uob.edu.bh
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الكتابة والورقة كدعامة مادية لها ،ومنها
على �سبيل املثال املادة  ،)15(1326التي ن�صت
على �أنه" :يف التعهدات القانونية امللزمة
جلانب واحد نحو �آخر بدفع مبلغ من النقود
�أو بت�سليمه �أ�شياء مثلية ،يجب �أن تثبت داخل
�سند يحمل توقيع من التزم بها ،و�أن ُي�شري
بنف�سه كتابة للمبلغ �أو الكمية باحلروف
والأرقام" .ومن البديهي �أن �إ�شارة املدين
كتابة ال تكون �إال على الدعامة الورقية(.)16
ورغم ما قد يبدو من وجود تالزم بني الدليل
الكتابي والدعامة الورقية ،طبق ًا للن�صو�ص ال�سابقة،
�إال �أنه ال مُيكن الت�سليم بذلك للأ�سباب الآتية:
�أو ًال� :أن التعريفات اللغوية التي �أوردناها
ق�صر مفهومه
ب�ش�أن املحرر لي�س فيها ما َي ُ
على الدعامات الورقية فقط ،فاملهم
�أن حتمل هذه الدعامة � -أي ًا ما كانت
مادتها  -ر�سالة ما قابلة للفهم من ِق َبل من
توجه �إليه.
ثانياً� :أن مفهوم الكتابة واملحررات املعدة للإثبات،
طبق ًا ملعاجم امل�صطلحات القانونية ،هي  -وكما
ذكرنا �سابق ًا  -كل ت�صرف قانوين يتم تدوين
م�ضمونه� ،سواء اتخذ �شكل املحرر الورقي
�أم اتخذ �أي �شكل �آخر  ،ومن َث َّم فلي�س بها ما
يق�صر فكرة املحرر على الدعامة الورقية.
15- Article 1326 du C. C. F.: “L’acte juridique par
lequel une seule partie s’engage envers une autre à
lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien
fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi qui la mention, écrite par lui-même, de
la somme ou de la quantité en toutes lettres et en
chiffres”.

 -16عبدالعزيز املر�سي حمود :مدى حجية املحرر الإلكرتوين
يف الإثبات يف امل�سائل املدنية والتجارية يف �ضوء قواعد الإثبات
النافذة ،جملة البحوث القانونية واالقت�صادية ،كلية احلقوق،
جامعة املنوفية ،العدد احلادي والع�شرون ،ال�سنة احلادية ع�شرة،
�أبريل 2002م� ،ص.23

ثالثاً :طبـق ًا للتو�صـية اخلا�صـة بتنظيم املحررات
التجارية “ - ،”ISO.D.P 6760وال�صادرة عن
املنظمة الدولية للموا�صفات واملقايي�س “”ISO
 ُي َع َّرف املحرر ب�أنه" :الدعامة والبياناتامل�سجلة عليها ب�شكل دائم ،والتي ميكن للإن�سان
قراءتها مبا�شرة �أو با�ستخدام �آلة"(.)17
ويالحظ على هذا التعريف �أي�ض ًا �أنه مل يح�صر
املحررات الكتابية يف �إطار �أو و�سيط معني ،و�إمنا
�أدخل يف عدادها كافة �أنواع الدعامات �سواء التي
ُتقر�أ مبا�شرة �أو با�ستخدام الآلة.
ويت�ضح من خالل ما تقدم� ،أنه ال يوجد ارتباط
�أو تالزم لغوي �أو قانوين بني املحرر والدعامة
الورقية ،ومن َث َّم فلي�س هناك ما مينع من وجود
املحرر يف �شكل �إلكرتوين(� ،)18أو �أن ُيج�سد على
دعامات بال�ستيكية “ك�شرائط الأفالم”(� ، )19أو
على اخل�شب� ،أو اجللد� ،أو غري ذلك(.)20
ولكن رغم النتيجة التي تو�صلنا �إليها� ،إال �أنه
ما من �شك يف �أن هناك اختالفات وا�ضحة يف
الطبيعة بني املحرر الورقي واملحرر الإلكرتوين،
17- VI. Terminology: “ Document : a data carrier
and the data recorded on it, that is generally permanent and that can be read by man or machine.
Recommendation “1” of United Nation Layout Key
for trade documents, available on the following site:
http://www.unece.org/cefact/recommendations/
rec01/rec01_ecetrd137.pdf
18- VERGUCHT (P.): La répression des délits informatiques dans une perspective internationale,
thèse, Montpellier 1, 1996, p. 101.

ح�سن عبد البا�سط جميعي :املرجع ال�سابق� ،ص.18
 -19ر�ضا متويل وهدان :ال�ضرورة العملية للإثبات ب�صور
املحررات يف ظل تقنيات االت�صال احلديثة ،درا�سات مقارنة ،دار
النه�ضة العربية ،القاهرة1997 ،م� ،ص.6
 -20حممد ح�سام حممود لطفي :الإطار القانوين للمعامالت
الإلكرتونية ،درا�سة يف قواعد الإثبات يف املواد املدنية والتجارية،
مع �إ�شارة خا�صة لبع�ض قوانني البلدان العربية ،دار النه�ضة
العربية ،القاهرة2002 ،م � ،ص.27
http://journals.uob.edu.bh
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لذا ف�إن ال�س�ؤال الذي يتبادر للذهن هنا يدور
حول طبيعة هذه االختالفات ،و�إىل �أي حد ميكن
�أن ت�ؤثر على وظيفة املحرر الإلكرتوين كدليل
كتابي؟
يف البحرين تعر�ض امل�شرع لتعريف املحرر
الإلكرتوين يف قانون املعامالت الإلكرتونية
ل�سنة  ،2002حيث ن�ص يف املادة الأوىل منه على
تعريفه ب�أنه" :ال�سجل الإلكرتوين :ال�سجل الذي
يتم �إن�شا�ؤه �أو �إر�ساله �أو ت�سلمه �أو بثه �أو حفظه
بو�سيلة �إلكرتونية"(.)21
ويف م�صر ت�ضمنت املادة /1ب من القانون
رقم  15ل�سنة  ،2004ب�ش�أن تنظيم التوقيع
الإلكرتوين( ،)22الن�ص على تعريف املحرر
الإلكرتوين()23ب�أنه" :ر�سالة بيانات تت�ضمن
معلومات ،تن�ش�أ �أو تدمج �أو تخزن �أو تر�سل �أو
ت�ستقبل كلي ًا �أو جزئي ًا بو�سيلة �إلكرتونية� ،أو
رقمية� ،أو �ضوئية� ،أو ب�أية و�سيلة �أخرى م�شابهة".
ومن خالل التعريفات ال�سابقة ،ميكن ا�ستنتاج
بع�ض الفروق بني املحررات الورقية واملحررات
الإلكرتونية ،وهذه الفروق تتمثل يف الآتي:

 -21املادة الأوىل من املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة 2002
ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية ململكة البحرين ،متاح على املوقع
الإلكرتوين الر�سمي لوزارة ال�صناعة والتجارة ململكة البحرين:
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 .1طريقة الكتابة على املحرر :حيث تعتمد
الدعامات الورقية يف ذلك على الأحبار
ال�سائلة �أو اجلافة �أو �أقالم الر�صا�ص وما
�شابهها ،يف حني ت�ستخدم الو�سائل الإلكرتونية
يف الكتابة على الدعامات الإلكرتونية(.)24
� .2إجراءات امل�ضاهاة :يف املحررات الورقية مُيكن
�إعمال �إجراءات امل�ضاهاة املن�صو�ص عليها يف
مواد قانون الإثبات ،ذلك �أن خط اليد ُيعترب
دلي ًال مادي ًا ظاهر ًا ،ميكن معه �إجراء عمليات
امل�ضاهاة ب�سهولة ،يف حني ي�ستحيل تقبل هذه
الفكرة فيما يتعلق باملحررات الإلكرتونية.
 .3قراءة املحرر :حتتاج املحررات الإلكرتونية �إىل
و�سيط �إلكرتوين � -آلة  -حتى ميكن الإطالع
على م�ضمون ر�سالة البيانات التي يحملها
املحرر ،يف حني ال حتتاج املحررات الورقية
�إىل و�سيط لإمكانية قراءتها( ،)25و�إمنا ُتقر�أ
مبا�شرة.
بيد �أن هذه الفروق و�إن كانت ترجع �إىل
االختالف بني طبيعة املحرر الإلكرتوين واملحرر
الورقي� ،إال �أنه ال ت�أثري لهذه الفروق على �أداء
املحرر الإلكرتوين لوظيفته كوعاء للمعلومات،
والتي ميكن من خاللها الك�شف عن �شخ�صية
حمرره �أو التعرف عليه ،و�إي�ضاح م�ضمون ر�سالة
البيانات التي �أن�شئ املحرر من �أجل �إثباتها،
لذا عند حتديد مفهوم املحرر ينبغي النظر �إىل

http://www.moic.gov.bh/

 -22قانون رقم  15ل�سنة  2004ب�ش�أن تنظيم التوقيع الإلكرتوين
و�إن�شاء هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا املعلومات ،اجلريدة
الر�سمية ،العدد  17تابع (و) يف  22من �أبريل �سنة � ،2004ص .17
 -23ومن الت�شريعات العربية � -أي�ض ًا -التي تعر�ضت لتعريف
املحرر الإلكرتوين :القانون الأردين رقم  85ل�سنة  2001ب�ش�أن
املعامالت الإلكرتونية وذلك يف املادة الثانية منه ،وقانون �إمارة
دبي رقم  2ل�سنة  2002ب�ش�أن املعامالت والتجارة الإلكرتونية
وذلك يف املادة الثانية �أي�ض ًا ،وكذلك قانون التجارة الإلكرتونية
البحريني ال�صادر يف  14من �سبتمرب �سنة  2002وذلك يف املادة
الأوىل منه.

� -24أ�شرف توفيق �شم�س الدين :احلماية اجلنائية للم�ستند
الإلكرتوين ،درا�سة مقارنة ،بحث قدم �إىل م�ؤمتر الأعمال
امل�صرفية الإلكرتونية بني ال�شريعة والقانون ،كلية ال�شريعة
والقانون بجامعة الإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع غرفة
جتارة و�صناعة دبي ،يف الفرتة من  12 :10مايو 2003م ،املجلد
الثاين� ،ص.504
� -25شيماء عبد الغني حممد عطا اهلل :احلماية اجلنائية
للتعامالت الإلكرتونية ،درا�سة مقارنة بني النظامني الالتيني
والأجنلو �أمريكي ،ر�سالة دكتوراه ،حقوق املن�صورة2005 ،م،
�ص.92
http://journals.uob.edu.bh
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وظيفته والغر�ض الذي �أن�شئ من �أجله ،ولي�س
�إىل نوعية الو�سيط �أو الأحبار امل�ستخدمة �أو �شكل
الرموز واحلروف(.)26
كما �أكد بع�ض الفقهاء الفرن�سيني()27على هذا
املفهوم ،حني �أ�شاروا �إىل �أن امل�شرع الفرن�سي مل
ُيحدد دعامة معينة عند حديثه عن الكتابة.
وعلى ذلك ف�إنه ال ت�أثري لطبيعة املحرر
الإلكرتوين الذي يحوي بيانات التعاقد على �أدائه
لوظيفته يف الك�شف عن �شخ�صية �أطرافه ،وبيان
�شروط التعاقد ،وحتديد التزامات كل طرف �أمام
الآخر ،طاملا �أمكن الإطالع على ر�سالة البيانات
التي ي�شملها هذا املحرر ،ولو عن طريق احلا�سب.

املبحث الثاين

الكتابـــــة
َّ
الكتابة يف اللغة تعني خطه ،ومنها كاتب
وجمعه ُكتَّاب و َك َت َبه ،ويقال كتب الكتاب �أي عقد
القران ،وكتب اهلل ال�شيء� ،أي ق�ضاه و�أوجبه
وفر�ضه ،وتكاتب ال�صديقان �أي ترا�سال ،والكتاب
يعني ال�صحف التي ُ�ضم بع�ضها �إىل بع�ض ،كما
يعني الر�سالة ،واجلمع كتب ،والكتابة هي �صنعة
الكاتب(.)28

26- En même sens v., A.CAPRIOLI (É.) et SORIEUL (R.): Commerce international électronique,
vers l’émergence des règles juridiques transnationales, Clunet, n2, 1997, p. 323 et s.
27- VIVANT (M.), LE STAN (C.), RAPP (L.) et
GUILBAL (M.): Droit de l’informatique, ouvrage
publié sous la responsabilité de professeur Michel
VIVANT, édition lamy, 2000, n 2093.

 -28املعجم الوجيز :جممع اللغة العربية ،وزارة الرتبية والتعليم،
املناهج وطرق التدري�س1415 ،هـ 1994 -م ،مادة ( َكت ََب)،
�ص 526وما بعدها.

وا�صطالح ًا ُت َع َّرف ب�أنها" :جت�سيد للقول
�أو الفكر بوا�سطة خطوط ا�صطالحية تت�صف
بالبقاء "(.)29
و ُتعترب الكتابة العن�صر الثاين من عنا�صر
املحرر ،فهي التج�سيد املادي لر�سالة البيانات
التي حتويها الدعامة ،لذا كان من الطبيعي �أن
تختلف طريقة ت�سجيلها تبع ًا لطبيعة الدعامة،
فهي  -كما �سبق �أن ذكرنا  -تعتمد على الأحبار
ال�سائلة وما �شابهها يف حالة الدعامة الورقية،
بينما تعتمد على الو�سائل الإلكرتونية يف حالة
ت�سجيلها على الدعامات الإلكرتونية.
و�إذا كانت العقود الإلكرتونية يتم جت�سيد
م�ضمونها من خالل الكتابة الإلكرتونية ،فقد
ذهب امل�شرع امل�صري يف املادة الأوىل من القانون
رقم  15ل�سنة  2004ب�ش�أن التوقيع الإلكرتوين،
�إىل تعريف هذه الكتابة ب�أنها" :كل حروف� ،أو
�أرقام� ،أو رموز� ،أو �أية عالمات �أخرى ،تثبت
على دعامة �إلكرتونية� ،أو رقمية� ،أو �ضوئية� ،أو
�أية و�سيلة �أخرى م�شابهة ،وتعطي داللة قابلة
للإدراك ".
�أما يف البحرين فقد تعر�ض امل�شرع هناك
لتعريف الكتابة (ال�سجل) ب�أنها" :املعلومات التي
تدون على و�سط ملمو�س� ،أو تكون حمفوظة على
و�سط �إلكرتوين�  أو على �أي و�سط �آخر ،وتكون
قابلة لال�ستخراج ب�شكل قابل للفهم " ،كما عرف
ا�صطالح �إلكرتوين ب�أنه" :تقنية ا�ستعمال و�سائل
كهربائية �أو مغناطي�سية �أو كهرومغناطي�سية �أو
ب�صرية �أو بايومرتية �أو فوتونية �أو �أي �شكل �آخر
من و�سائل التقنية امل�شابهة"(.)30
29- Représentation de la parole et de la pensée par
des signes graphiques conventionnels destinés à
durer. Petit Robert: op. cit., p. 818.

 -30املادة الأوىل من املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة 2002
ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية ململكة البحرين� ،سابق الإ�شارة �إليه.
http://journals.uob.edu.bh
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ويف فرن�سا مل يخ�ص امل�شرع الكتابة
الإلكرتونية بتعريف منفرد ،و�إمنا ن�ص على
تعريف يجمع حتته كافة �أ�شكال الكتابة ،وذلك يف
املادة  1316من التقنني املدين  -والتي �أ�ضيفت
مبقت�ضى القانون رقم  230/2000واخلا�ص بتطويع
ن�صو�ص قانون الإثبات لتكنولوجيا املعلومات
والتوقيع الإلكرتوين  -حيث جاء ن�صها على النحو
التايل « :الدليل اخلطي �أو الإثبات بالكتابة يت�ألف
من حروف متتابعة كتابة �أو طباعة� ،أرقام �أو
�أية عالمات �أخرى� ،أو رموز خم�ص�صة لتعبري
مفهوم� ،أي ًا كانت دعامتها �أو طرق نقلها(.)31
بيد �أن الكتابة املتطلبة للإثبات البد و�أن
ت�ستويف بع�ض ال�شرائط لكي ترقى �إىل مرتبة
الدليل الكتابي املعترب قانونا( ،)32فهل حتظى
الكتابة الإلكرتونية بهذه ال�شروط ومن َث َّم تت�س�أوى
مع الكتابة التقليدية؟

 ،Durabilitéو�أال تقبل التعديل بغري �إتالف املحرر
�أو ترك �أثر مادي عليه .)33( Irréversibilité
�أو ًال� :أن تكون الكتابة مقروءة “:”Lisible
ال ُي�شرتط يف الكتابة كم�ضمون للمحرر العريف
�أي و�صف خا�ص ،ف�أية كتابة تدل على الواقعة املراد
�إثباتها ت�صلح بذاتها لأن تكون دلي ًال بعد توقيعها،
بيد �أن االحتجاج مب�ضمون املحرر يف مواجهة
الآخرين ال يقوم �إال �إذا كانت الكتابة مقروءة
بوا�سطة حروف �أو رموز ،معروفة وقابلة للفهم من
ِق َبل �أي �شخ�ص يراد االحتجاج بها يف مواجهته(.)34
وفيما يتعلق باملحرر الإلكرتوين  -وكما
ذكرنا �سابق ًا  -ف�إنه ُي�ستخدم يف تدوينه و�سائل
�إلكرتونية ،بحيث ال مُيكن للإن�سان �أن يقر�أه
بطريقة مبا�شرة ،بل البد �أن ُي�ستعان بجهاز
احلا�سب ،مبا يحويه من برامج لها القدرة على
ترجمة اللغة الإلكرتونية التي ُد ِّون بها املحرر �إىل
اللغة التي ي�ستطيع الإن�سان قراءتها(.)35
وعلى ذلك ال تفقد الكتابة �صفتها ملجرد �أنها
تتم بو�سيلة �إلكرتونية ،طاملا �أن �إمكانية قراءتها
متاحة ،و�إن اعتمدت يف ذلك على و�سيط  -كجهاز
احلا�سب مث ًال  -وهو ما يعني �أن الكتابة الإلكرتونية
يتحقق فيها �شرط �إمكانية قراءتها وفهمها(.)36

31- Article 1316 du C.C.F.: «La preuve littérale,
ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres,
de caractères, de chiffres ou de tous autres signes
ou symboles dotés d’une signification intelligible,
quels que soient leur support et leurs modalités de
transmission.
Inséré par art. 1er de la loi n2000-230 du 13 mars
2000, J.O. du 14 mars 2000, p. 3968.

33- PIETTE-COUDOL (T.): Conservation et archivage de l’écrit sous forme électronique, Communication et commerce électronique, mai - juin 2002,
chron., p. 12 et s. Les débats de l’assemblée nationale, compte rendu intégral, 3e séance du mardi 29
février 2000, 1- signature électronique, Discussion
d’un projet de la loi adopté par le sénat, J.O. du
février 2000, p. 1391

 -32ح�سن عبد البا�سط جميعي :املرجع ال�سابق� ،ص.19

 -34ح�سن عبد البا�سط جميعي :املرجع ال�سابق� ،ص .20جنوى
�أبو هيبة :التوقيع الإلكرتوين  -تعريفه  -ومدى حجيته يف الإثبات،
دار النه�ضة العربية ،القاهرة ،بدون �سنة طباعة� ،ص.29
 -35عبد العزيز املر�سي حمود :املرجع ال�سابق� ،ص.25
 -36ح�سن عبد البا�سط جميعي :املرجع ال�سابق� ،ص.20

�شروط الكتابة املعتربة يف الإثبات ومدى
توافرها يف الكتابة الإلكرتونية:

من امل�ستقر �أن الكتابة البد �أن تتوافر فيها
ثالثة �شروط حتى ت�ؤدي وظيفتها القانونية وهي:
�أن تكون مقروءة  ،Lisibleو�أن تت�صف باال�ستمرارية
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ولقـد �أكدت هـذا املعني التو�صية اخلا�صة
بتنظيم املحررات التجارية “- ”ISO.D.P 6760
وال�سابق الإ�شارة �إليها  -حينما َع َّرفت املحرر
ب�أنه" :الدعامة والبيانات امل�سجلة عليها ب�شكل
دائم ،والتي ميكن للإن�سان قراءتها مبا�شرة �أو
با�ستخدام الآلة"(.)37
كما �أكد على هذا املعني �أي�ض ًا امل�شرع
الفرن�سي يف املادة  1316من التقنني املدين،
واخلا�صة بتعريف الدليل اخلطي والإثبات
بالكتابة  -وال�سابق الإ�شارة �إليها  -حينما ذهبت
�إىل �أنه" :حروف متتابعة كتابة �أو طباعة� ،أرقام
�أو �أية عالمات �أخرى� ،أو رموز خم�ص�صة لتعبري
مفهوم.)38( "...
وهو عني ما ذهب �إليه امل�شرع البحريني يف
تعريف الكتابة ( -ال�سجل)  -يف املادة الأوىل
 وال�سابق الإ�شارة �إليها  -من قانون املعامالتالإلكرتونية ،وما ذهب �إليه �أي�ض ًا امل�شرع امل�صري
يف تعريفه للكتابة الإلكرتونية ،وذلك يف املادة
الأوىل من القانون رقم  15ل�سنة  2004ب�ش�أن
التوقيع الإلكرتوين ،وال�سابق الإ�شارة �إليها.
ومن َث َّم ف�إذا كانت الكتابة يف املحرر العريف
عن�صر ًا مهم ًا� ،إال �أن امل�شرع مل يتطلب فيها �شك ًال
خا�ص ًا �أو طريقة معينة( ،)39وبالتايل ت�صح �أن
تكون بخط من وقعها� ،أو بخط �شخ�ص �أجنبي،
�أو من�سوخة على الآلة الكاتبة� ،أو مطبوعة� ،أو
37- Recommendation “1” of united Nations layout
key for trade documents, available on the follownig
site:
http://www.unece.org/cefact/recommendations/
rec01/red01_ecetrd 137.pdf
38- Article 1316 du C.C.F., précité

 -39حممد لبيب �شنب :درو�س يف نظرية االلتزام ،الإثبات -
�أحكام االلتزام ،بدون نا�شر1975-1974 ،م� ،ص� .47سليمان
مرق�س :الوايف يف �شرح القانون املدين� ،أ�صول الإثبات و�إجراءاته
يف املواد املدنية ،ج ،1بدون نا�شر1991 ،م� ،ص.230

م�صورة ،كما ميكن �أن تكون باملداد ال�سائل� ،أو
الر�صا�ص� ،أو ب�أية مادة �أخرى ،و�سواء �أتت يف
�شكل حروف� ،أم �أرقام� ،أم رموز� ،أم مت اختزالها،
طاملا �أن لها مفتاح ًا خا�ص ًا ميكن الرجوع �إليه(،)40
و�أن قراءتها ممكنة ولو با�ستخدام الآلة.
ثانياً� :أن تكون الكتابة م�ستمرة ":"Durabilité
ُي�شرتط يف الكتابة املعتربة كدليل للإثبات
�أن تكون م�ستمرة ،مبعنى �أال تفقد �أثرها املادي
مبرور الوقت ،وهو ما يقت�ضي تدوينها مبادة �أو
بو�سيلة تت�صف بالثبات ،كما يقت�ضي �أن تت�صف
الدعامة �أي�ض ًا بهذه اخلا�صية(.)41
وي�ؤكد هذا املعني ما ذهب �إليه امل�شرع
البحريني يف قانون املعامالت الإلكرتونية حينما
ن�ص على �أنه�" :إذا �أوجب القانون �أن تكون
املعلومات ثابتة بالكتابة� ،أو رتب �أثر ًا قانوني ًا
على عدم االلتزام بذلك ،ف�إن ورود املعلومات
يف �سجل �إلكرتوين يفي مبتطلبات هذا القانون،
ب�شرط �أن تكون املعلومات قابلة للدخول عليها
وا�ستخراجها الحق ًا عن طريق البث �أو الطباعة
�أو غري ذلك"(.)42
ومما ال �شك فيه �أن �شرط اال�ستمرارية متحقق
يف الكتابة التقليدية ،من خالل الدعامات وو�سائل
الكتابة ذات الطبيعة املادية ،يف حني ينتفي هذا
ال�شرط يف حالة الكتابة الإلكرتونية ،التي تعتمد
يف تدوينها على النب�ضات الإلكرتونية( ،)43وعلى
 -40جالل على العدوي� :أ�صول �أحكام االلتزام والإثبات ،من�ش�أة
املعارف ،اال�سكندرية1996 ،م� ،ص 418وما بعدها� .أ�سامة �أحمد
�شوقي املليجي :ا�ستخدام م�ستخرجات التقنيات العلمية احلديثة
و�أثره على قواعد الإثبات املدين ،درا�سة مقارنة ،دار النه�ضة
العربية ،القاهرة2000 ،م� ،ص.84
 -41جنوى �أبو هيبة :املرجع ال�سابق� ،ص.29
 -42املادة  2/5من قانون املعامالت الإلكرتونية البحريني ل�سنة
� ،2002سابق الإ�شارة �إليه.
� -43شيماء عبد الغني حممد عطا اهلل :املرجع ال�سابق� ،ص.92
http://journals.uob.edu.bh
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دعامات لها اخلا�صية نف�سها ،حيث تت�صف
الأخرية بدرجة من احل�سا�سية جتعلها عر�ضة
لفقد حمتوياتها(� ،)44إذا ما �صادفت خل ًال تقني ًا،
�أو بفعل العوامل البيئية من ارتفاع درجة احلرارة
�أو زيادة ن�سبة الرطوبة.
ومع ذلك ،وبف�ضل التكنولوجيا احلديثة،
فقد �أمكن التغلب على هذه العقبات ،با�ستخدام
و�سائط �إلكرتونية �أكرث قدرة على االحتفاظ
مبحتوياتها لفرتات قد تفوق قدرة الدعامات
الورقية ،ومبا يعني ا�ستيفاء الكتابة الإلكرتونية
ل�شرط اال�ستمرارية� ،إذا ما ا�ستخدمت يف
تدوينها وتخزينها هذه التكنولوجيا احلديثة(.)45
ثالثاً :عدم قابلية الكتابة للتعديل �إال ب�إتالف
املحرر �أو ترك �أثر مادي عليه ":"Irreversibilité
و�أخري ًا ،وحتى ترقى الكتابة �إىل مرتبة الدليل
الذي يحوز الثقة والأمان بني الأطراف ،وحتى
حتظى بحجية يف الإثبات ،يجب �أن تكون غري
قابلة للتعديل(.)46
ويف ذلك تن�ص املادة  28من قانون الإثبات
امل�صري على �أنه" :للمحكمة �أن تقدر ما يرتتب
على الك�شط واملحو والتح�شري ،وغري ذلك من
العيوب املادية يف املحرر ،من �إ�سقاط قيمته يف
الإثبات �أو �إنقا�صها .و�إذا كانت �صحة املحرر حمل
�شك يف نظر املحكمة ،جاز لها من تلقاء نف�سها �أن
تدعو املوظف الذي �صدر عنه �أو ال�شخ�ص الذي
حرره ،ليبدي ما يو�ضح حقيقة الأمر فيه ".
وعلى ذلك ،ترتبط قيمة املحرر الكتابي
كدليل �إثبات بانتفاء العيوب املادية التي ت�ؤثر على
 -44عبد العزيز املر�سي حمود :املرجع ال�سابق� ،ص.26
 -45ح�سن عبد البا�سط جميعي :املرجع ال�سابق� ،ص 21وما
بعدها.
 -46جنوى �أبو هيبة :املرجع ال�سابق� ،ص.29
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�سالمتة ،والتي تنتج عن �أفعال الك�شط �أو املحو �أو
التح�شري �أو غري ذلك ،والتي تنعك�س �سلبي ًا على
قيمة املحرر كدليل �إثبات ،ف�إذا توافر �أي من هذه
مادي على املحرر،
العيوب وجب �أن يظهر لها �أث ٌر ٌ
حتى ميكن للقا�ضي تقدير ما يرتتب على هذه
العيوب من �آثار قانونية تتعلق بهذا املحرر(.)47
وملَّا كانت العيوب املادية التي قد تظهر من
خالل املحرر ت�ؤثر على قيمته القانونية� ،إىل احلد
الذي ميكن معه �إ�سقاط هذه القيمة �أو على الأقل
�إنقا�صها ،ف�إن ذلك يعني بال�ضرورة �أن املحرر
الكتابي يجب �أن يت�صف ب�أنه غري قابل للتعديل
�أو الإ�ضافة �إال بظهور �أثر مادي لهذه الأفعال
على دعامة املحرر ،حتى ميكن للمحكمة �أن تقدر
قيمته يف الإثبات(.)48
وال جدال يف �أن الدعامة الورقية ينطبق
عليها هذا ال�شرط ،ذلك �أن مواد الكتابة تت�شربها
هذه الأوراق بطريقة ي�صعب معها ف�صل الكتابة
عن الدعامة �إال ب�إتالف املحرر� ،أو �إحداث
تغيريات مادية به ،بحيث ي�سهل التعرف عليها
�إما باملناظرة �أو عن طريق اال�ستعانة باخلربة
الفنية(.)49
�أما الكتابة الإلكرتونية فهي تفتقر �إىل هذا
ال�شرط ،ذلك �أنه ميكن تعديلها ب�سهولة( ،)50ومن
َث َّم فقد يفتقر املحرر الإلكرتوين للثقة الواجبة
فيه ،والتي يرقى بها �إىل مرتبة الدليل الكتابي
املعترب قانون ًا.
 -47عبد العزيز املر�سي حمود :املرجع ال�سابق� ،ص.27
 -48ح�سن عبد البا�سط جميعي :املرجع ال�سابق� ،ص.22
49- RAYNOUARD (A.): La dématérialisation des
titres, étude sur la forme scripturale, thèse, paris II,
1998, n65 et s.

 -50حممد ح�سني من�صور :امل�س�ؤولية الإلكرتونية ،دار اجلامعة
اجلديدة� ،2003 ،ص� .315شيماء عبد الغني حممد عطا اهلل:
املرجع ال�سابق� ،ص.92
http://journals.uob.edu.bh
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ومع ذلك ،وبف�ضل التقدم التكنولوجي �أمكن
التغلب على هذه العقبة ،و�أ�صبح يف الإمكان
�ضمان عدم تعديل املحرر الإلكرتوين بعد �إن�شائه،
وذلك با�ستخدام برنامج خا�ص ،Word processing
والذي يحتوي على �إمكانية حتويل الن�ص �إىل
�صورة ثابتة ال تقبل التعديل( ،)51كما ميكن �أي�ض ًا
االلتجاء �إىل �إجراءات التوثيق الإلكرتوين(،)52
التي ت�ضمن ن�سبة املحرر �إىل ال�شخ�ص ال�صادر
منه ،و�أنه � -أي املحرر  -مل يتعر�ض �إىل التعديل
�أو التغيري منذ حتريره وحتى ا�ستالمه بوا�سطة
ال�شخ�ص املعني به.
وعلى ذلك ،ت�ستطيع الكتابة الإلكرتونية
�أن ت�ؤدي الوظيفة نف�سها التي ت�ؤديها الكتابة
التقليدية ،نظر ًا لتوافر �شروط القابلية للقراءة
واال�ستمرارية و�ضمان عدم التعديل ،ومن َث َّم
فهي تتوافق مع القوة الثبوتية نف�سها للكتابة على
املحررات الورقية(.)53
وقد �أكد امل�شرع الفرن�سي على هذا املعنى ،يف
املادة  3-1316من التقنني املدين ،والتي تن�ص

 -51ح�سن عبد البا�سط جميعي :املرجع ال�سابق� ،ص.23
52- A.CAPRIOLI (É.): Preuve et signature dans le
commerce électronique, art. préc., p. 60.
53- GAUTIER (P.-Y.): Révolution internet, le dédoublement de l’écrit juridique, D. 2000, n° 12,
actualité, p. V.
VILARRUBLA (A.-L.): Les apports de la signature
électronique, article disponible sur le site suivant:
http://www.signelec.com/news/1035233274

جنوى �أبو هيبة :املرجع ال�سابق� ،ص 30وما بعدها.
عبد العزيز املر�سي حمود :املرجع ال�سابق� ،ص.28

على �أن" :الكتابة على دعامة �إلكرتونية لها القوة
الثبوتية نف�سها للكتابة على دعامة ورقية "(.)54
كما �أكدت الدائرة التجارية ملحكمة النق�ض
الفرن�سية يف حكمها ال�صادر يف  2من دي�سمرب
 ،)55(1997على �صالحية الكتابة الإلكرتونية
كدليل للإثبات ،حيث ذهبت �إىل �أن الكتابة
ميكن �أن تتمثل على �أية دعامة ،طاملا �أن �سالمتها
ون�سبتها �إىل مر�سلها قد حتققت دون منازعة.
وعلى ذلك ف�إن الكتابة الإلكرتونية قد ال ت�شكل
عائق ًا �أمام �أداء وظيفتها يف �إثبات م�ضمون العقود
الإلكرتونية ،وذلك متى ُر ْو ِع َي فيها متطلبات
الكتابة التقليدية ،حيث ميكن قراءتها من خالل
�شا�شة احلا�سوب ،ف�ض ًال عن �ضمان ا�ستمرارها
وذلك بف�ضل التقنيات التكنولوجية احلديثة،
و�أخري ًا �ضمان عدم تعديلها وذلك بف�ضل تقنية
حتويل الن�ص �إىل �صورة ثابتة ،Word processing
وتوثيق املعاملة من خالل �إحدى الهيئات العاملة
يف جمال الت�صديق الإلكرتوين.

54- Article 1316-3: «L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur sup»port papier.
Inséré par la loi n2000-230 du 13 mars 2000 art. 3,
précitée.
55- Cass. com., 2 décembre 1997, D. 1998, p. 192,
not MARTIN (R). CATALA (P.) et GAUTIER (P.
– Y.) : L’audace technologique de la cour de cassation, J.C.P. éd. E., 1998, p. 884.
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املبحث الثالث

التوقيـع
التوقيع()56هو العن�صر الثالث من عنا�صر
الدليل الكتابي املعد �أ�ص ًال للإثبات ،فبف�ضله
تن�سب الكتابة �إىل من وقعها ،ومبا يعني قبول
املوقع ملا هو مدون يف املحرر ،ومن َث َّم فالتوقيع
هو الذي مينح املحرر العريف حجية يف الإثبات،
لذا يعطي بع�ض الفقهاء(� )57أهمية كربى للتوقيع،
وذلك بجعله ال�شرط الوحيد للمحرر العريف.
ويف هذا املعني ق�ضت حمكمة النق�ض
امل�صرية ،يف حكمها ال�صادر يف  8من يونيه
 )58(1976ب�أن" :الورقة العرفية ت�ستمد حجيتها
يف الإثبات من التوقيع وحده ،ف�إن خلت من توقيع
�أحد العاقدين فال تكون لها �أية حجية ِق َبله".
ورغم �أهمية التوقيع يف م�سائل الإثبات� ،إال �أن
�أي ًا من امل�شرع امل�صري �أو البحريني �أو الفرن�سي
مل ي�ضع تعريف ًا حمدد ًا ملفهومه( ،)59لذا اجتهد

ُ -56ي َع َّرف التوقيع لغة ب�أنه" :عالمة ل�شخ�ص يدونها با�سمه،
ب�شكل خا�ص وثابت ،لت�أكيد �صحة حمررها و�صدقه �أو �إقراره
بتحمل امل�س�ؤولية عنه".
«Inscription qu’une personne fait de son nom (sous
une forme particulière et constante) pour affirmer
l’exactitude, la sincérité d’un écrit ou en assumer
la responsabilité» . Petit Robert: op. cit., p. 2370.

-57عبد الرزاق ال�سنهوري :الو�سيط يف �شرح القانون املدين،
نظرية االلتزام بوجه عام ،ج  ،2الإثبات ،تنقيح � /أحمد مدحت
املراغي ،من�ش�أة املعارف2004،م� ،ص� .156أحمد ن�ش�أت :ر�سالة
الإثبات ،اجلزء الأول ،دار الفكر العربي ،القاهرة1972 ،م,
�ص� .261سليمان مرق�س :املرجع ال�سابق� ،ص.232
 -58نق�ض مدين م�صري يف  8من يونيه  ،1976جمموعة �أحكام
النق�ض� ،س  ،27رقم � ،165ص.1291
 -59كيالين عبد الرا�ضي حممود :النظام القانوين لبطاقات
الوفاء وال�ضمان ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة1998 ،م� ،ص.175
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فقهاء القانون من �أجل و�ضع هذا التعريف(،)60
غري �أن اجتهادهم قد ان�صب على ذكر العنا�صر
التي يتكون منها ،دون االهتمام بو�ضع ت�صور عام
لفكرته(.)61
و�أي ًا ما كان الأمر ،ف�إنه يتعني يف التوقيع �أن
يكون دا ًال على �شخ�صية �صاحبه ،ومعرب ًا عن
�إرادته يف االلتزام مبا ورد يف �صلب املحرر(،)62
فالتوقيع هو الذي ينقل املحرر من مرحلة الإعداد
�إىل مرحلة الإجناز(.)63
وكان من الطبيعي بعد ظهور العقود
الإلكرتونية �أن ُي�ستحدث نوع من التوقيع يتواءم
مع طبيعة املعامالت الإلكرتونية ،لذا ظهر ما
ُيعرف بالتوقيع الإلكرتوين ،Signature électronique
و�أ�صبح بدي ًال عملي ًا عن التوقيع اخلطي
التقليدي(.)64
 -60ذهب ر�أي يف الفقه �إيل تعريف التوقيع ب�أنه" :عالمة
�شخ�صية ومميزة ت�سمح بتعيني القائم بها وترتجم – بدون
غمو�ض� -إرادة ر�ضائه بالت�صرف ".

«Une marque distinctive et personnelle permettant
d’individualiser son auteur, et traduisant sans équivoque sa volonté de consentir à l’acte».
FAGET (J.-P.): Les nouveaux moyens de paiement,
droit, argent et libertés, Economica, Paris, 1986,
p.88.

 -61حممد املر�سي زهرة :مدى حجية التوقيع الإلكرتوين يف
الإثبات يف امل�سائل املدنية والتجارية ،بحث قدم �إىل م�ؤمتر
الكمبيوتر والقانون ،كلية احلقوق  -جامعة عني �شم�س ،يف الفرتة
من  29يناير  1 :فرباير 1994م� ،ص .53حممد ال�سعيد ر�شدي:
التعاقد بو�سائل االت�صال احلديثة ،من�ش�أة املعارف ،اال�سكندرية،
� ،2005ص.183
62- A. CAPRIOLI (É.): Preuve et signature dans le
commerce électronique, art. préc., p. 59. LINANT
DE BELLEFONDS (X.): Signature électronique et
tiers certificateurs, Expertises, n234, février 2000,
p. 18 et s.

 -63حممد ح�سام حممود لطفي :املرجع ال�سابق� ،ص .30حممد
ال�سعيد ر�شدي :املرجع ال�سابق� ،ص.181
 -64عبد العزيز املر�سي حمود :املرجع ال�سابق� ،ص.38
http://journals.uob.edu.bh
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ويف هذا الإطار ُيثار الت�سا�ؤل حول ماهية
التوقيع الإلكرتوين؟ وهل ميكن �أن ي�ؤدي الوظائف
نف�سها التي ي�ؤديها التوقيع اخلطي يف �إثبات
العالقة العقدية ون�سبتها �إىل �أطرافها؟
وللإجابة على هذه الت�سا�ؤالت ،ف�سوف
نق�سم هذا املبحث مطلبني ،نخ�ص�ص الأول
منهما للحديث عن ماهية التوقيع الإلكرتوين،
بينما نخ�ص�ص املطلب الثاين للحديث عن مدى
انطباق عنا�صر التوقيع اخلطي “التقليدي” على
التوقيع الإلكرتوين ،وذلك على النحو التايل:
املطلب الأول :ماهية التوقيع الإلكرتوين.
املطلب الثاين :مدى انطباق عنا�صر التوقيع
اخلطي “التقليدي” على التوقيع الإلكرتوين.

املطلب الأول

ماهية التوقيع الإلكرتوين
ظهر التوقيع الإلكرتوين للمرة الأوىل يف جمال
املعامالت البنكية ،وذلك على �أثر ظهور بطاقات
االئتمان ،وا�ستخدامها �سواء يف ال�سحب من
�أجهزة ال�صراف الآيل� ،أم يف �سداد قيمة ال�سلع
واخلدمات من خالل جهاز خا�ص مت�صل بالإدارة
املركزية املتخ�ص�صة يف هذه املعامالت(.)65
وتقوم تقنية ال�سحب �أو ال�سداد ببطاقات
االئتمان على �أ�سا�س وجود رقم �سري خا�ص
بحامل البطاقة ،والذي يجب على الأخري �إدخاله
بعد و�ضع البطاقة يف املكان املخ�ص�ص لها� ،سواء
يف جهاز ال�سحب �أو جهاز ال�سداد  -على ح�سب
الأحوال  -حتى ميكن �أن تتم املعاملة املراد
�إجنازها.
65- CHAMOUX (F.): La loi du 12 juillet 1980,
une ouverture sur des nouveaux moyens de preuve,
)J.C.P. éd. G., 1981, I, 3008, n13 et s. HUET (J.
et MAISL (H.): Droit de l’informatique et des télécommunications , Litec, Paris, 1989, p. 697 et s.

و ُيعترب التوقيع الإلكرتوين من �أهم العوامل
التي �ساعدت على منو التجارة الإلكرتونية
وازدهارها ،وذلك بعد ا�ستخدامه يف جمال
االت�صاالت وال�شبكات ،فلم تعد هناك حاجة
للح�ضور املادي للأطراف للتوقيع على ال�سند
املُثبت للت�صرف ،الأمر الذي كان ُي�شكل عقبة �أمام
تطور جمال التجارة الإلكرتونية وازدهارها(.)66
ويف �إطار العقود الإلكرتونية ،ف�إنه يتعني
على العميل �إذا ما �أراد التعاقد عن بعد �أن
ميلأ ال�صيغة العقدية املطروحة له من خالل
الإنرتنت ،والتي تت�ضمن خانة خا�صة بالتوقيع،
فالعقد ي�ستمد حجيته من هذا التوقيع ،وبدون
الأخري ال ميكن بحال �أن ُين�سب العقد �إىل �شخ�ص
بعينه.
وملَّا كان التوقيع على العقود الإلكرتونية يتم
ب�صورة �إلكرتونية ،لذا ينبغي علينا �أن نتعرف
علي هذا التوقيع و�صوره ،وذلك على التف�صيل
التايل:
�أو ًال :تعريف التوقيع الإلكرتوين:
مل يجد وا�ضعو القانون  -يف العديد من الدول
 بد ًا من االعرتاف بالتوقيع الإلكرتوين ،بعد �أنفر�ض الأخري نف�سه يف جمال التجارة الإلكرتونية،
و�أ�صبح من �أهم العوامل التي �ساعدت على
ازدهارها ،كما مل ترتدد الن�صو�ص التي �صاغوها
يف �إعطاء التوقيع الإلكرتوين تعريف ًا قانوني ًا ،و�إن
اختلفت فيما بينها تبع ًا للز�أوية التي نظر كل
م�شرع من خاللها عند �صياغته للتعريف ،فمنهم
من عرف التوقيع الإلكرتوين بح�سب الو�سائل التي
يتم بها ،ومنهم من جل�أ يف تعريفه �إىل الوظيفة �أو
الدور الذي ي�ؤديه ذلك التوقيع.
 -66عادل �أبو ه�شيمه حممود حوته :عقود خدمات املعلومات يف
القانون الدويل اخلا�ص ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة2004 ،م،
�ص.190
http://journals.uob.edu.bh
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ومن الت�شريعات الوطنية التي تعر�ضت
لتعريف التوقيع الإلكرتوين الت�شريع الفرن�سي،
حيث ن�صت املادة  2-4-1316من التقنني املدين
هناك على �أنه" :عندما يكون التوقيع �إلكرتوني ًا،
ف�إنه يرتكز على ا�ستخدام و�سيلة �آمنة لتحديد
هوية ال�شخ�ص ،مت�ضمنة �صلته بالت�صرف الذي
ارتبط به "(.)67
كما عرفه امل�شرع البحريني يف قانون
املعامالت الإلكرتونية ب�أنه" :معلومات يف �شكل
�إلكرتوين ،تكون موجودة يف �سجل �إلكرتوين،
�أو مثبتة �أو مقرتنة به منطقي ًا ،وميكن للموقع
ا�ستعمالها لإثبات هويته "(.)68
ويف م�صر عرفه امل�شرع يف القانون رقم 15
ل�سنة  - 2004ب�ش�أن تنظيم التوقيع الإلكرتوين
 ب�أنه" :ما ُيو�ضع على حمرر �إلكرتوين ،ويتخذ�شكل حروف �أو �أرقام �أو رموز �أو �إ�شارات �أو
غريها ،ويكون له طابع متفرد ي�سمح بتحديد
�شخ�ص املوقع ،ومييزه عن غريه"(.)69
ويبدو �أن الفقه قد اكتفى مبا هو وارد يف
الت�شريع من تعريف للتوقيع الإلكرتوين ،حتى
�أننا مل نطالع تعريف ًا فقهي ًا خالف يف �صيغته ما

جاء بالت�شريع� ،إال ر�أي ًا( )70ذهب �إىل تعريف هذا
التوقيع ب�أنه" :كل �إ�شارات �أو رموز �أو حروف
مرخ�ص بها من اجلهة املخت�صة باعتماد التوقيع،
ومرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بالت�صرف القانوين،
ت�سمح بتمييز �شخ�ص �صاحبها وحتديد هويته،
وتنم دون غمو�ض عن ر�ضائه بهذا الت�صرف
القانوين".
ثانياً� :صور التوقيع الإلكرتوين:
�أ�سفر التقدم التكنولوجي عن ظهور عدة �صور
للتوقيع الإلكرتوين ،فقد ي�أتي يف �صورة رقم �سري
يتكون من جمموعة من احلروف �أو الأرقام ،وهو
ما ُيعرف بالتوقيع الرقمي ،كما قد ي�أتي يف �صورة
التوقيع البيومرتي ،والذي يعتمد على اخلوا�ص
الذاتية « -الفيزيائية �أو اجل�سدية»  -ل�شخ�ص
املوقع ،و�أي�ض ًا قد ي�أتي يف �صورة التوقيع بالقلم
الإلكرتوين ،و�أخري ًا قد ي�أخذ �صورة التوقيع
با�ستخدام البطاقات املمغنطة املقرتنة بالرقم
ال�سري.
ومن َث َّم تتنوع �صور التوقيع الإلكرتوين بح�سب
التقنية امل�ستخدمة يف �إن�شائه ،وميكن تف�صيل
هذه ال�صور على النحو التايل:

67- Article 1316 - 4: «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». Inséré par la loi n2000-230 du 13
mars 2000 art. 4, précitée.

70- «Tout signe intimement lié à un acte permettant
d’identifier et d’authentifier l’auteur de cet acte et
traduisant une volonté non équivoque de consentir
à cet acte».
DEVYS (C.): «Du sceau numérique... à la signature numérique , aspects juridiques de la signature
numérique dans les échanges de données informatisés», in Vers une administration sans papiers, (sous
la dir. de Christian Dhénin), La documentation
française, Paris, 1996, p. 96.

 -68املادة الأوىل من قانون املعامالت الإلكرتونية البحريني ل�سنة
� ،2002سابق الإ�شارة �إليه.
 -69املادة الأوىل من القانون امل�صري رقم  15ل�سنة  2004ب�ش�أن
تنظيم التوقيع الإلكرتوين� ،سابق الإ�شارة �إليه.
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Signature

ال�صورة الأوىل :التوقيع الرقمي
:)71(numérique
تعتمد تقنية التوقيع الرقمي على حتويل
الكتابة العادية �إىل �أرقام ،با�ستخدام و�سائل
الت�شفري ،حتى ت�صبح غري مقروءة �إال لل�شخ�ص
املراد �إي�صالها �إليه ،والذي يعتمد على مفتاح
معني ي�ستطيع من خالله فك �شفرة الر�سالة،
ومن َث َّم قراءتها(.)72
و ُت�سمى و�سيلة الت�شفري “باملفتاح اخلا�ص”،
وهو �سري وخا�ص ب�صاحبه ،والذي يتمكن عن
طريقه من ت�شفري الر�سالة �أو فك �شفرتها(،)73
وهو يتكون من جمموعة من الرموز والأرقام التي
ميكن تخزينها على بطاقة �إلكرتونية(.)74
�أما و�سيلة فك ال�شفرة من ِق َبل املر�سل �إليه
فت�سمى “باملفتاح العام” ،والذي يتم تبليغه من
قبل �صاحب التوقيع للأ�شخا�ص امل�صرح لهم
فقط بالإطالع على البيانات املنقولة �إليهم(،)75
حيث ي�ستطيعون من خالله التحقق من �صحة
توقيع املر�سل( ،)76وقراءة ر�سالة البيانات ،يف
حني ال ميكن بحال حتوير هذه الر�سالة �أو �إدخال
�أي تعديالت عليها(.)77
ُ -71يطلق عليه بالإجنليزية Digital Signature

72- PIETTE-COUDOL (T.): La signature électronique, Litec, Paris, 2001, n47 et s., p. 22.
73- FAUSSE (A.-F.): op. cit., p. 380
74- BREESE (P.) et KAUFMAN (G.): Guide juridique de l’internet et du commerce électronique,
Vuibert, Paris, 2000, p. 320 et s.
75- A.CAPRIOLI (É.): Sécurité et confiance dans
le commerce électronique, signature numérique et
autorité de certification, J.C.P. éd. G., 1998, I, 1123,
n6, p. 584.
76- FAUSSE (A.-F.): op. cit., p. 380.

 -77ثروت عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.62

وبالطبع ف�إن هذا النمط من التوقيع ي�ستلزم
وجود جهة متخ�ص�صة ،تقوم ب�إ�صدار هذه
املفاتيح بناء على طلب العمالء ،وكذلك �إ�صدار
�شهادات تفيد �صحة توقيع العمالء مبوجبها(،)78
بعد ت�سجيل توقيعهم الرقمي لديها ،وتعرف
هذه اجلهات الو�سيطة با�سم "جهات الت�صديق
الإلكرتوين �أو"  مزودي خدمة ال�شهادات" ،وهي
هيئات تخ�ضع يف عملها لرقابة الدولة( ،)79وتعتمد
يف تقدمي خدماتها للعمالء على �أجهزة وبرامج
تقنية خا�صة بالت�شفري(.)80
والتوقيع الرقمي بهذه الكيفية من �ش�أنه �أن
ُيحقق درجة عالية من الثقة والأمان للمحرر ،كما
ي�ضمن حتديد هوية الأطراف ومتيزهم عن غريهم،
�إ�ضافة �إىل املحافظة على م�ضمون املحرر والتوقيع،
والن�أي بهما عن �أية حماولة للتدخل والعبث
فيهما( ،)81و�أخري ًا ف�إنه ُيعرب بو�ضوح عن �إرادة املوقع
يف االرتباط بهذا املحرر وقبول م�ضمونه ،بطريقة ال
يتطرق �إليها ال�شك �أو الت�أويل(.)82
وملَّا كان هذا ال�شكل من التوقيع يعتمد يف
�إ�صداره على جهات الت�صديق الإلكرتوين ،لذا فقد
�أفردت بع�ض الدول العربية والأجنبية ن�صو�ص ًا
قانونية تتن�أول بالتنظيم �شهادات الت�صديق
الإلكرتوين ،واجلهات املانحة لها ،و�أحوال انعقاد
امل�س�ؤولية القانونية لهذه اجلهات ،كما تن�أول
هذه امل�سائل �أي�ض ًا كل من قانون الأون�سيرتال
النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية ل�سنة
 -78ح�سن عبد البا�سط جميعي :املرجع ال�سابق� ،ص.43
� -79سمري حامد عبد العزيز اجلمال :التعاقد عن طريق تقنيات
االت�صال احلديثة ،درا�سة مقارنة ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
الطبعة الأوىل 2006 ،م� ،ص.223
 -80ثروت عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.63
 -81ح�سن عبد البا�سط جميعي :املرجع ال�سابق� ،ص.42
 -82ثروت عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.63
http://journals.uob.edu.bh
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 ،2001والتوجيه الأوربي رقم  93 -1999واملتعلق
بالإطار العام للتوقيعات الإلكرتونية.
ال�صورة الثانية :التوقيع البيومرتي
:)83(Signature Biométrique
ُيق�صد بالتوقيع البيومرتي :التحقق من
�شخ�صية املوقع اعتماد ًا على جمموعة من
اخلوا�ص الفيزيائية والطبيعية وال�سلوكية التي
يت�صف بها ذلك ال�شخ�ص( .)84وهي �إحدى
الطرق املتبعة لدى �أجهزة الأمن واملخابرات
كو�سيلة للتحقق من ال�شخ�صية(.)85
وتتمثل اخلوا�ص الفيزيائية والطبيعية
وكذلك ال�سلوكية للأفراد يف :ب�صمة الأ�صبع
 ،Finger Printingوم�سح العني الب�شرية & Iris
 ،Retina Scanningوالتعرف على الوجه الب�شري
 ،Facial Recognitionوخوا�ص اليد الب�شرية Hand
 ،Geometryوالتحقق من نربة ال�صوت Voice
 ،Recognitionوالتوقيع ال�شخ�صي Handwritten
.)86(Signature
وتقوم هذه التقنية على �أ�سا�س التقاط
�صورة دقيقة لعني ال�شخ�ص �أو �صوته �أو يده �أو
ب�صمة �أ�صبعه ،وتخزينها على ذاكرة احلا�سب
� -83أُط ِلقَ
� -84إبراهيم الد�سوقي �أبو الليل :التوقيع الإلكرتوين ومدى حجيته
يف الإثبات ،درا�سة مقارنة ،جملة احلقوق الكويتية ،ملحق العدد
الثالث ،ال�سنة التا�سعة والع�شرون� ،شعبان 1426ﻫ � -سبتمرب
2005م� ،ص.105
 -85عادل حممود �شرف و عبد اهلل �إ�سماعيل عبد اهلل� :ضمانات
الأمن والت�أمني يف �شبكة الإنرتنت ،بحث قدم �إىل م�ؤمتر القانون
والكمبيوتر والإنرتنت ،الذي نظمته كلية ال�شريعة والقانون بدولة
الإمارات العربية بالتعاون مع مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث
اال�سرتاتيجية ومركز تقنية املعلومات باجلامعة ،يف الفرتة من 1
 3 :مايو2000 ،م� ،ص.1
 -86ثروت عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.60
عليه بالإجنليزية Biometrics Signature

K. JAIN (A.), FLYNN (P.) & A. ROSS (A.): Handbook of biometrics, Springer, 2007, p. 4.
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بطريقة م�شفرة ،وذلك با�ستخدام و�سائل �إدخال
املعلومات ،كالف�أرة  Mouseولوحة املفاتيح Key
 ،Boardليقوم جهاز احلا�سب بعد ذلك مبطابقة
هذه اخلوا�ص املخزنة على �صفات امل�ستخدم
الذاتية ،ومن َث َّم معرفة هوية ذلك ال�شخ�ص يف
حالة تطابق بياناته مع البيانات التي مت �إدخالها
عنه من قبل(.)87
وتعترب تقنية التوقيع البيومرتي من الو�سائل
املوثوق بها لتمييز ال�شخ�ص وحتديد هويته ،نظر ًا
لتفرد اخلوا�ص الذاتية لكل �شخ�ص وارتباطها
ب�صاحبها ،ومن َث َّم ميكن �أن حتل هذه ال�سمات
البيولوجية حمل التوقيع اخلطي التقليدي(،)88
الأمر الذي ي�سمح با�ستخدامها يف �إبرام الت�صرفات
القانونية عرب الو�سائط الإلكرتونية ،وغريها من
املعامالت التي تعتمد على �إثبات �شخ�صية الإن�سان
باخل�صائ�ص الذاتية الل�صيقة به(.)89
ورغم �أن البع�ض(�)90أطلق على هذه التقنية
احلديثة ا�صطالح “كلمة ال�سر البيومرتية”،
وذلك �إمعان ًا يف الثقة بها� ،إال �أنه يعيبها افتقارها
للأمن وال�سرية ،نظر ًا لقيام ال�شركات امل�صنعة
للأنظمة البيومرتية باالتفاق على توحيد نظم
عملها ،كما �أن تخزين املعايري البيومرتية على
القر�ص ال�صلب جلهاز احلا�سب ،Hard Disk
87- MAHMOUDI (D.): Biométrie et authentification, article publié sur le site suivante:
http://ditwww.epfl.ch/SIC/SA/publications/FI00/fisp-00/sp-00-page25.html

 -88حممد حممد �أبو زيد :حتديث قانون الإثبات ،مكانة
املحررات الإلكرتونية يف الإثبات ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
2002م� ،ص.39
 -89ثروت عبداحلميد :املرجع ال�سابق� ،ص 60وما بعدها .ويف
املعني نف�سه انظر :ح�سن عبد البا�سط جميعي :املرجع ال�سابق،
�ص.41
90- MAHMODI (D.): art. précité.
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يجعلها عر�ضة للمهاجمة والن�سخ من قبل
قرا�صنة �أجهزة احلا�سب(.)91
وعلى ذلك ،تبقى الثقة يف هذا النوع من
التوقيع ،رهينة ب�إيجاد التكنولوجيا املتطورة يف
و�سائل التبادل الإلكرتوين للبيانات ،والتي ت�ضمن
انتقال هذا التوقيع دون �إمكانية العبث به ،و�أي�ض ًا
�إقرار امل�شرع بجودة هذه التكنولوجيا ،وكفاءتها
يف ت�أمني التوقيع ،ومن َث َّم �إمكان االعتداد به يف
الإثبات(.)92
ال�صورة الثالثة :التوقيع بالقلم الإلكرتوين
:)93(Crayon Électronique
يعتمد هذا النوع من التوقيع على قيام
ال�شخ�ص  -الراغب يف توثيق توقيعه  -بكتابة
توقيعه يدوي ًا ،على �شا�شة جهاز احلا�سب ،بوا�سطة
قلم �إلكرتوين خا�ص( ،)94وبف�ضل برامج معينة يتم
حفظ هذا التوقيع وتخزينه ب�صورة م�شفرة ،وبكل
ما يتمتع به من خ�صائ�ص وانحناءات والتواءات
ودرجة ال�ضغط بالقلم ،وما �إىل ذلك من �سمات
تتعلق ب�صاحب التوقيع(.)95
وعند تلقي ر�سالة من هذا ال�شخ�ص حتمل
توقيعه ،يقوم املر�سل �إليه بالتحقق من مدى �صحة
التوقيع ،وذلك مبطابقته مبا هو خمزن لديه من
توقيعات بقاعدة بيانات احلا�سب ،ومن َث َّم فهذا
 -91عادل حممود �شرف و عبد اهلل �إ�سماعيل عبد اهلل :املرجع
ال�سابق� ،ص.3
92- DE LAMBERTERIE (I.): Le valeur probatoire
des documents informatiques dans les pays de la
CEE, R.I.D.Comp., 1992, n° 15 et s.
ُ -93يطلق عليه بالإجنليزية  Pen-osاخت�صار العبارة �Pen op
 ،erating systemوهو نظام ا�ستخدام الأقالم �سواء الب�صرية

�أو غريها للكتابة على �شا�شة �أو لوحة بيانية ،والذي �أحيان ًا ما
ُي�ستخدم بدي ًال عن لوحة مفاتيح احلا�سب.
� -94إبراهيم الد�سوقي �أبو الليل :املرجع ال�سابق� ،ص.111
 -95جنوى �أبو هيبة :املرجع ال�سابق� ،ص.51

النوع من التوقيع يحتاج �إىل جهاز حا�سب ذي
موا�صفات خا�صة ،ي�ستطيع من خاللها القيام
مبهمة التقاط التوقيع ،وم�ضاهاته مبا هو حمفوظ
لديه من توقيعات(.)96
�إال �أن ا�ستعمال هذا النوع من التوقيع حمفوف
ببع�ض امل�شاكل الناجمة عن �إمكانية قيام املر�سل
�إليه باالحتفاظ بن�سخة من توقيع املر�سل ،ثم
يقوم بو�ضعها على �أحد املحررات الأخرى ،مدعي ًا
�أن وا�ضعها هو �صاحب التوقيع الفعلي ،الأمر
الذي قد ُي ِخل بالثقة والأمان يف هذه ال�صورة من
التوقيع( ،)97كما ُيثار الت�سا�ؤل عن كيفية �إثبات
ال�صلة بني التوقيع واملحرر املرتبط به ،يف ظل
انعدام التقنيات التي تتيح التثبت من �صحة هذه
ال�صلة(.)98
ال�صورة الرابعة :التوقيع الكودي ’Numéro d
:)99(Identification Personnel
ارتبط العمل بهذا التوقيع بالبطاقات
امل�صرفية� ،سواء البال�ستيكية �أم املمغنطة �أم
غريها من البطاقات احلديثة امل�شابهة ،واملقرتنة
بذاكرة �إلكرتونية ،والتي انت�شر العمل بها يف
امل�صارف والدفع الإلكرتوين ب�صفة عامة(،)100
ويعود تاريخ ظهور هذه البطاقات �إىل نهاية
اخلم�سينيات من القرن الع�شرين ،ومن �أ�شهرها
فيزا “ ،”Visaوما�سرت كارد “،”Mastar Card
 -96عاي�ض را�شد عاي�ض املري :مدى حجية الو�سائل التكنولوجية
احلديثة يف �إثبات العقود التجارية ،ر�سالة دكتوراه ،حقوق
القاهرة1998 ،م� ،ص.112
 -97عبد العزيز املر�سي حمود :املرجع ال�سابق� ،ص� .43سمري
حامد عبد العزيز اجلمال :املرجع ال�سابق� ،ص 226وما بعدها.
 -98ثروت عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص.55
ُ -99يطلق عليه بالإجنليزية  .P.I.Nوذلك اخت�صارا لعبارة �Per
.sonal Identification Number

� -100إبراهيم الد�سوقي �أبو الليل :املرجع ال�سابق� ،ص.109
http://journals.uob.edu.bh
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و�أمريكان اك�سرب�س “.)101(”American Express
و ُيعترب التوقيع بهذا ال�شكل هو الأكرث
�شيوع ًا لدى اجلمهور ،حيث يتميز ب�سهولة
ا�ستخدامه( ،)102فهو يتكون من جمموعة من
الأرقام �أو احلروف ،التي يختارها �صاحب
التوقيع بنف�سه ،ثم يتم تركيبها يف �شكل رقم
�سري غري معلوم �إال ل�صاحب التوقيع فقط(.)103
ويتم التوقيع بهذا ال�شكل يف عمليات ال�سحب
�أو ال�سداد بالبطاقة امل�صرفية ،وذلك باتباع
الإجراءات التالية:
� .1إدخال البطاقة امل�صرفية التي حتتوي على
بيانات العميل  -واملخزنة يف دائرة �إلكرتونية
مغلقة مثبتة على البطاقة  -يف اجلهاز
املخ�ص�ص لذلك.
 .2يقوم العميل ب�إدخال الرقم ال�سري اخلا�ص به.
ُ .3ي�صْ ِدر العميل للجهاز �أمر ًا بال�سحب �أو ال�سداد
 على ح�سب الأحوال  -وذلك باملوافقة علىالإجراء ،من خالل ال�ضغط على املفتاح،
الذي يكتمل به التعبري عن �إرادة القبول لدى
العميل(.)104
ويحقق هذا النوع من التوقيع قدر ًا كبري ًا من
الثقة والأمان ،نظر ًا الرتباط الإجراءات املتعلقة
به بعملية مزدوجة ،تتمثل يف �إدخال البطاقة يف
101- BENSOUSSAN (A.): Internet, aspects juridique, op. cit., p. 70 et s.

 -102ثروت عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص .55عبد العزيز
املر�سي حمود :املرجع ال�سابق� ،ص 43وما بعدها.
� -103إبراهيم الد�سوقي �أبو الليل :املرجع ال�سابق� ،ص.109
جنوى �أبو هيبة :املرجع ال�سابق� ،ص.48
104- PARISIEN (S.), TRUDEL (P.) et WATTIEZLAROSE (V.): L’identification et la certification
dans le commerce électronique, éd. Yvon Blais,
Cowansville, Québec, 1996, p. 99
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اجلهاز املخ�ص�ص� ،إ�ضافة �إىل �إدخال الرقم ال�سري
اخلا�ص بالعميل ،والذي ال يطلع عليه �أحد �سواه ،كما
�أن حاالت فقد البطاقة �أو �سرقتها ميكن تداركها
عن طريق �إبالغ البنك بالواقعة ،حيث يتوىل الأخري
 مبجرد الإبالغ  -جتميد جميع العمليات التي تتمبا�ستخدام البطاقة املبلغ عنها(.)105
()106
وت�أ�سي�س ًا على ذلك� ،أقر الق�ضاء الفرن�سي
هذا ال�شكل من �أ�شكال التوقيع ،و�أ�ضفى على
الت�سجيالت التامة على الآالت حجية يف الإثبات،
طاملا مل يدع حامل البطاقة حدوث خلل �أو ق�صور
يف �سري النظام� ،أو مل يدع فقد رقمه ال�سري،
وذلك على اعتبار �أن تلك الت�سجيالت ال ميكن
بحال �أن تتم �إال عن طريق تقدمي البطاقة
و�إدخال الرقم ال�سري مع ًا ،وهو ما �أيدته حمكمة
النق�ض الفرن�سية �أي�ض ًا يف حكمها ال�صادر يف
 8من نوفمرب �سنة ، )107(1989على اعتبار �أن
اتفاق الإثبات املربم بني العميل والبنك ي�سمح
باال�ستناد �إىل الت�سجيالت املوجودة لدى الأخري
يف �إثبات املعامالت التي ُيجريها العميل.
كما ي�ؤيد بع�ض الفقهاء()108حكم الق�ضاء
ال�سابق ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل �أن ت�سجيل املعاملة ال
ميكن بحال �أن يتم دون القيام بالإجراء املزدوج،
املتمثل يف مترير البطاقة يف جهاز ال�صراف
 -105ثروت عبد احلميد :املرجع ال�سابق� ،ص .57عبد العزيز
املر�سي حمود :املرجع ال�سابق� ،ص 44وما بعدها.
106- C.A. Montpellier, 9 avril 1987, J.C.P. éd. G.,
1988, II, 20984, note BOIZARD (M.); R.T.D.Com.,
1988, p. 263, obs. CABILLAC (M.) et TEYSSIÉ
(B.): R.T.D.Civ., 1988, p. 758, obs. MESTRE (J.).
107- Cass. civ. 1re ch., 8 novembre 1989, Bull. civ.
I, n° 342, p. 230.
108- AMMAR (D.): Preuve et vraisemblance,
contribution à l’étude de la preuve technologique,
R.T.D.Civ., 1993, p. 511. BOIZARD (M.): Note
sous C.A. Montpellier 9 avril 1987, J.C.P. éd. G.,
précité.
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الآيل ،ثم �إدخال الرقم ال�سري ،ومن َث َّم فهناك
قرينة على �أن حامل البطاقة هو ال�شخ�ص الذي
�أجرى عملية ال�سحب ،بيد �أنها قرينة ب�سيطة تقبل
�إثبات العك�س ،وذلك �إذا ما قام دليل على �سرقة
البطاقة واختال�س الرقم ال�سري� ،أو اختالل �سري
عمل النظام يف ت�سجيل البيانات ،وهي جميعها
حاالت ال تخرج عن كونها �أمثلة ،ي�ستطيع �صاحب
التوقيع �إثباتها باتخاذ الإجراءات اخلا�صة ب�إبالغ
امل�ؤ�س�سة امل�صرفية(.)109

املطلب الثاين

مدى انطباق عنا�صر التوقيع اخلطي
“التقليدي”
على التوقيع الإلكرتوين
حتى يتطابق التوقيع الإلكرتوين مع التوقيع
اخلطي التقليدي ،البد و�أن يحقق الأول �شرطني
�أ�سا�سيني وهما� :أن ُيحدد بو�ضوح هوية املوقع،
و�أن ُيعرب عن �إرادته يف قبول التعاقد( ،)110فهل
ي�ستطيع التوقيع الإلكرتوين �أن يقف على قدم
املـ�ساواة مع التوقيع اخلطي “التقليدي” بتحقيقه
لهذين ال�شرطني؟
واقع الأمر �أنه رغم وجود اختالف بني التوقيع
الإلكرتوين والتوقيع اخلطي “التقليدي”� ،إال �أنه
اختالف يف الو�سيلة ولي�س الوظيفة �أو الهدف
منه ،ومن َث َّم فالتوقيع الإلكرتوين �ش�أنه يف ذلك
�ش�أن التوقيع التقليدي ي�صدر عن �صاحبه لتحديد
هويته وللإف�صاح عن �إرادته بقبول م�ضمون

املحرر والإلتزام بال�شروط املدرجة فيه(.)111
وعلى ذلك ،ف�إن وجه االختالف الوحيد
بني كال التوقيعني ،يتمثل يف مدى متتع التوقيع
الإلكرتوين بالثقة ذاتها التي يتمتع بها التوقيع
التقليدي ،ف�إن ا�ستوفى �شرط الثقة هذا ف�إنه
يت�ساوى مع التوقيع التقليديِ ،ومنْ َث َّم �سوف يتمتع
باحلجية ذاتها املقررة للأخري يف الإثبات.
وملَّا كان �شرط الثقة هذا مرهون بقدرة التوقيع
الإلكرتوين على القيام بوظائف التوقيع التقليدي
نف�سها ،لذا ينبغي التحقق من مدى قدرة الأول
على القيام بالوظائف ذاتها التي ي�ؤديها الثاين،
وهو ما �سنناق�شه على التف�صيل التايل(:)112
�أو ًال :مدى قدرة التوقيع الإلكرتوين على
حتديد هوية �صاحبه:
هناك عدة م�آخذ مرتبطة بقدرة التوقيع
الإلكرتوين على حتديد هوية املوقع ،ولعل �أهمها
هو انف�صال هذا النوع من التوقيع عن �شخ�صية
�صاحبه ،ومن َث َّم ميكن تكراره دون موافقة �أو
علم الأخري ،ما مل تكن هناك تقنيات تكنولوجية
معقدة ميكن من خاللها ت�أمني هذا التوقيع(.)113
ويبدو �أن هذا امل�أخذ هو ما دفع بع�ض
الفقهاء(�)114إىل رف�ض فكرة املـ�ساواة �أو املماثلة
بني التوقيع الإلكرتوين والتوقيع اخلطي التقليدي،
وخا�صـة من حيـث قـدرة الأول على تعيني هوية

109- AMORY (B.) et POULLET (Y.): Le droit de
la preuve face à l’informatique, approche de droit
comparé, D.I.T., 1985, p. 11 et s.

 -111ح�سن عبد البا�سط جميعي :املرجع ال�سابق� ،ص.44
 -112من اجلدير بالذكر� ،أننا �سنق�صر درا�ستنا يف هذا الفرع
على التوقيع الإلكرتوين الرقمي والكودي فقط ،نظر ًا لأنهما الأكرث
�شيوع ًا يف التعامل يف الواقع العملي.
 -113ح�سن عبد البا�سط جميعي :املرجع ال�سابق� ،ص.43

110- HANCE (O.) et DIONNE-BALZ: Business et
droit d’internent, Best of éditions,
1996., p. 222. DAURIAC (I.): La signature,
thèse, Paris II, 1997, n° 157 p. 130.

114- AMORY (M.) et POULLET (Y.): art. préc., p.
11 et s. THUNIS (X.) et SCHAUSS (M.): Aspects
juridiques du paiement par carte, cahiers du CRID,
n1, Bruxelles, E.Story-Scientia, 1988, n33 et s.
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�صاحبه(.)115
ولكن با�ستعرا�ض ال�صور املختلفة للتوقيع
الإلكرتوين ،جند �أن التوقيع الرقمي ي�ستطيع �أن
يلعب الدور نف�سه الذي ي�ؤديه التوقيع اخلطي،
ذلك �أن التوقيع الرقمي يعتمد على وجود طرف
ثالث وحمايد �أي "جهات الت�صديق الإلكرتوين"،
والتي تتواجد بني طريف العالقة القانونية،
وتنح�صر مهمتها يف تـوثيق هذا التـوقـيع ،ومنح
العميل �شــهادة تفيد ذلك.
كما �أن �أنظمة الت�شفري التي ت�ستخدمها
هذه الهيئات تعمل على ت�أمني اجلانب التقني
لهذا التوقيع( ،)116وت�أمني �سرية ر�سالة البيانات
وخ�صو�صيتها� ،أثناء انتقالها عرب ال�شبكات
املفتوحة ،و�أخري ًا ف�إنها تقدم ح ًال مل�شكلة حتديد
هوية املوقع( ،)117وهي الوظيفة الأوىل التي ي�ؤديها
التوقيع اخلطي “التقليدي”.
�أي�ض ًا ميكن للتوقيع الكودي املرتبط بالبطاقات
امل�صرفية �أن ي�ؤدي الدور نف�سه الذي ي�ؤديه التوقيع
اخلطي ،ذلك �أنه يتكون من جمموعة من احلروف
املتميزة وال�شخ�صية ،والتي ال يعلمها �أحد �سوى
�صاحب البطاقة ،وكما ذكرنا �سابق ًا ف�إن الثقة
والأمان يف التوقيع الكودي تنتجان من الإجراء
املزدوج ،املتمثل يف و�ضع البطاقة يف املكان
املخ�ص�ص لها من �أجهزة ال�صراف الآيل ،ثم �إدخال
الرقم الكودي  -وهذا الإجراء مياثل متام ًا كتابة
بيانات البطاقة ورقمها ثم �إدخال الرقم الكودي يف
حالة ا�ستخدام البطاقة يف املعامالت التي تتم من
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خالل الإنرتنت  -الأمر الذي ال يدع جما ًال لل�شك يف
داللته على �شخ�صية �صاحب التوقيع.
ويف هذا املعني جاء حكم حمكمة باري�س
ال�صادر يف  29من مار�س  ،1985والذي ق�ضى
ب�أن ال�شروط العامة ال�ستخدام البطاقة تن�ص
على �أن �أجهزة ال�صراف الآيل مبتكرة ،بحيث
ال ميكن �إمتام ال�سحب دون ا�ستعمال الرقم
ال�سري ،وبان�ضمام حامل البطاقة لهذه ال�شروط
دون حتفظ اعرتاف ًا منه با�ستحالة �سحب النقود
بغري ا�ستخدام البطاقة والرقم ال�سري يف �آن
واحد(.)118
وعلى ذلك ،فالتوقيع الإلكرتوين يف �صورتيه
ال�سابقتني ميكن �أن ي�ؤدي الوظائف نف�سها التي
ي�ؤديها التوقيع التقليدي اخلطي ،بل ورمبا
يف�ضله(.)119
وفيما يتعلق بالتعاقد عن طريق الإنرتنت،
ف�إن الواقع العملي ي�شري �إىل �أن ا�ستخدام العميل
هاتني ال�صورتني من التوقيع هو الأكرث �شيوع ًا
دون غريهما ،ومن َث َّم نعتقد �أنه ال توجد م�شكلة
يف ا�ستخدام العميل لأي من هذين التوقيعني،
طاملا �أنهما قادران على حتديد هوية املوقع ،وفق ًا
ملا �سبق ذكره.
ثانياً :مدى قدرة التوقيع الإلكرتوين على
التعبري عن �إرادة القبول لدى �صاحبه:
ُيعترب التوقيع على املحرر مبثابة تعبري عن
�إرادة املوقع يف االلتزام مب�ضمون الت�صرف

115- DUBUISSON (E.): La personne virtuelle, propositions pour définir l’être juridique de l’individu
dans un échange télématique, D.I.T., 1995/3, p. 8.
116- A.CAPRIOLI (É.): Sécurité et confiance dans
le commerce électronique, art. préc., n13, p. 586.

118- C.A. Paris, 29 mars 1985, D. 1985, I.R., p.
359, note BENABENT (A.).

117- SÉDALLIAN (V.): droit de l’internet, Collection AUI, 1996, p. 212.

 -119حممد املر�سي زهرة :املرجع ال�سابق� ،ص .69ح�سن عبد
البا�سط جميعي :املرجع ال�سابق� ،ص.45
http://journals.uob.edu.bh
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املوقع عليه( ،)120ويف ذلك ق�ضت حمكمة النق�ض
امل�صرية ب�أن" :ثبوت �صحة التوقيع بعدم �إنكاره
�صراحة كافية لإعطاء الورقة حجيتها ،يف �أن
�صاحب التوقيع قد ارت�ضى م�ضمونها والتزم
بها"(.)121
وفيما يتعلق بالتوقيع الإلكرتوين ،ف�إن جمرد
ا�ستخدام رموز �أو �أرقام �سرية ال يعلمها �سوى
�صاحبها ،وال يطلع عليها غريهُ ،يعد مبثابة
موافقة على البيانات التي وقع عليها ،و�إقرار ًا
منه بااللتزام مب�ضمونها( ،)122وهو ما يتحقق يف
�صورة التوقيع الرقمي والتوقيع الكودي(.)123
ولقد �أو�ضحت كرا�سة القواعد واخل�صائ�ص
الفنية للبطاقة ذات الدوائر الإلكرتونية( )124هذا
الأمر بقولها" :املرحلة التا�سعة من عملية الوفاء
بالبطاقة :تطلب الآلة من احلامل  -بر�سالة
وا�ضحة  -القيام برتكيب رقمه ال�سري ،فيقوم
احلامل بهذا ،ثم يقوم بالت�صديق على العملية
بال�ضغط على مفتاح ي�سمى “ ،”Validationويهدف
الت�صديق على العملية �إىل �أمرين �أحدهما فني
وهو يدل على نهاية تركيب الرقم ال�سري ،والآخر
نف�سي وهو يعني موافقة احلامل على العملية".
بيد �أنه ي�شرتط يف التوقيع ،لكي ي�ؤدي وظيفته
يف �إثبات �إقرار املوقع مب�ضمون املحرر� ،أن يكون
120- BREESE (P.) et KAUFMAN (G.): Guide juridique de l’internet et du commerce électronique,
Vuibert, Paris, 2000, p. 316.

 -121نق�ض مدين م�صري يف  2من دي�سمرب  ،1991جمموعة
�أحكام النق�ض� ،س  ،42ج� ،2ص  .1751نق�ض مدين م�صري يف
 5من يونيه  ،2001الطعن رقم  ،564ل�سنة 70ق ،جملة املحاماة،
العدد 2002 ،2م� ،ص.70
 -122جنوى �أبو هيبة :املرجع ال�سابق� ،ص.80
 -123ح�سن عبد البا�سط جميعي :املرجع ال�سابق� ،ص.46
 -124م�شار �إليها لدى :كيالين عبد الرا�ضي حممود ،املرجع
ال�سابق� ،ص.181

 �أي التوقيع  -مت�ص ًال باملحرر على نحو ال ميكنف�صله عنه ،و�أن يكون هذا االت�صال م�ستمر ًا،
وميكن حفظه(.)125
ف�إذا كانت املحررات الإلكرتونية تتخذ �شكل
رموز وبيانات ومعلومات ُم ْد َر َجة على و�سائط
�إلكرتونية ،ف�إنه يبدو للوهلة الأوىل �أن ارتباط
التوقيع الإلكرتوين بتلك املحررات هو �أمر غري
مي�سور( ،)126نظر ًا لإمكانية تعديل هذه املحررات
وتغيريها ،دون �أن يكون هناك �أثر مادي يدل على
هذا التعديل(.)127
ولكن بف�ضل التقنيات التكنولوجية احلديثة،
والتي من �أهمها تقنية ،Hachage Irréversible
�أمكن ال�سيطرة على ارتباط التوقيع الإلكرتوين
باملحرر ،وتعتمد هذه التقنية على قيام الطرف
الأول  -املر�سل  -ب�إن�شاء منوذج موقع وخمت�صر
لر�سالة البيانات املراد نقلها بطريقة م�شفرة ،ثم
يقوم ب�إحلاقه بر�سالة البيانات الأ�صلية ،وعند
و�صول الر�سالة للطرف الثاين  -امل�ستلم  -يقوم
بدوره ب�إن�شاء منوذج خمت�صر لر�سالة البيانات
با�ستخدام نف�س التقنية  ،Hachage Irréversibleثم
يقوم مبقارنته بالنموذج الأول ،بعدها يقوم بفك
�شفرة هذا النموذج الأخري ،وهو � -أي امل�ستلم -
ي�ضمن بذلك:
 -1اكت�شاف �أي تعديل يطر�أ على ر�سالة البيانات
منذ حتريرها وحتى و�صولها �إليه ،وذلك من
خالل املقارنة التي ُيجريها بني النموذجني.

125- SÉDALLIAN (V.): Preuve et signature électronique, article disponible sur le site suivant,
http://www.juriscom.net/chr/2/fr20000509.htm

� -126سمري حامد عبد العزيز اجلمال :املرجع ال�سابق� ،ص.234
� -127شيماء عبد الغني حممد عطا اهلل :املرجع ال�سابق� ،ص.92
http://journals.uob.edu.bh
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 -2التحقق من �صحة توقيع املر�سل ،من خالل
فك �شفرة النموذج املخت�صر الأول(.)128
ورغم هذه التقنيات العالية الكفاءة ،والتي
ال يتطرق �إليها ال�شك يف ن�سبة املحرر �إىل
�صاحبه ،ف�إنه من الأف�ضل �أن تت�ضمن الت�شريعات
اخلا�صة باملعامالت الإلكرتونية حتديد ًا لأنظمة
الأمان التي يجب اتباعها من قبل الهيئات
املخت�صة ب�إ�صدار التوقيعات الإلكرتونية ،والتي
�إذا ارتبطت بالتوقيع منحته الثقة الالزمة لكي
ي�ضفي عليه امل�شرع احلجية القانونية يف الإثبات،
ذلك �أن ترك الأمر �إىل الق�ضاء لتقرير مدى
كفاية التقنية امل�ستخدمة يف التوقيع ،والتي ت�ؤهله
للقيام بدوره يف الإثبات ،قد ُي�ضْ ِعف من قوة
املحرر الإلكرتوين ،ويعمل على تهديد الثقة التي
يجب توفريها للمتعاملني به(.)129

128- MOUGENOT ( D.) : Droit des obligations, la
preuve, Larcier, 3e éd., 2002, p. 174 et s. Directive
européenne des signatures électroniques «directive
1999/93/CE», commentaire réalisé par le CRID
- «Centre de Recherche et d’information pour le
développement, Sous la coordination JACQEMIN
(H.), p. 3, disponible sur le site suivante:
http://www.internetobservatory.be/internet_obser_vatory/pdf/legislation/cmt/dir_1999-12 13_cmt
fr.pdf
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و�أي�ض ًا رغم �أن هذه التقنيات توفر  -يف
ظروف عديدة � -ضمانات �أف�ضل لعدم تعديل
ر�سالة البيانات وال�سيطرة عليها(� ،)130إال �أن
هناك حتفظ ًا نورده ب�ش�أن ا�ستخدام هذا التوقيع،
وهو يت�أتى يف حالة ما �إذا تطلب القانون �شكلية
معينة للت�صرف ،فهنا ي�صبح من امل�ستحيل تقبل
فكرة التوقيع الإلكرتوين(.)131
ويف هذا املعني ذهبت حمكمة النق�ض
الفرن�سية يف حكمها ال�صادر يف  26من نوفمرب
� ،)132(1996إىل �أنه طبق ًا لن�ص املادة  130من
التقنني التجاري ،ف�إن التوقيع ال�صادر من
ال�شخ�ص الذي يدعي �صحته و�صالحيته ،ال ميكن
�أن يتم مبجرد ذكر رقم يف ن�ص التلك�س ،ذلك �أن
هذا الرقم لي�س �إال مفتاح معلوماتي.

130- MOUGENOT ( D.) : Droit des obligations, la
preuve, Larcier, 3e éd., 2002 , p. 174.

 -131حممد ال�سعيد ر�شدي :املرجع ال�سابق� ،ص.200
132- Cass. com., 26 novembre 1996, Bull. civ. IV,
n285, p. 244 ; J.C.P. éd. E., 1997, II, 906, note
BONNEAU (T.) ; R.T.D.Com., 1997, p. 119, obs.
CABRILLAC (M.).

 -129ح�سن عبد البا�سط جميعي :املرجع ال�سابق� ،ص.48
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الف�صل الثاين

حجية املحرر الإلكرتوين يف الإثبات
()134
متهيد وتق�سيم :ا�ستقر الفقه( )133والق�ضاء
على اعتبار القواعد املو�ضوعية للإثبات ،واملتعلقة
مبحل الإثبات وعبئه وطرائقه من القواعد املكملة،
ومن َث َّم يجوز للأفراد االتفاق على خمالفتها.
ولقد �أكدت على هذا املعني املادة  1/60من
قانون الإثبات امل�صري ،والتي جاء ن�صها على
النحو التايل" :يف غري املواد التجارية� ،إذا كان
133- LINANT DE BELLEFONDS (X.) et HOLLAND (A.): Droit de l’informatique, Delmas,
Paris, 1984, p. 125.CHAMOUX (F.): La preuve
des échanges de données informatisées, in le nouveau droit des l’E.D.I., Travaux de l’AFDI, Sous
la direction de LINANT DE BELLEFONDS (X.),
éd. Les porques, 1991, p. 66. GAUTIER (P.-Y.) et
LINANT DE BELLEFONDS (X.): De l’écrit électronique et des signatures qui s’y attachent, J.C.P.
éd. G., 2000, I, 1113, p. 118. SÉDALLIAN (V.):
Preuve et signature électronique, art. précité.

عبدالرزاق ال�سنهوري :الو�سيط يف �شرح القانون املدين ،ج،2
الإثبات ،املرجع ال�سابق� ،ص .85عبد املنعم فرج ال�صدة :الإثبات
يف املواد املدنية ،مكتبة م�صطفى احللبي ،الطبعة الثانية،
1955م� ،ص� .20سليمان مرق�س :املرجع ال�سابق� ،ص .122عبد
الودود يحيى :درو�س يف قانون الإثبات ،بدون نا�شر1986 ،م،
�ص 27وما بعدها .توفيق فرج :الإثبات يف املواد املدنية والتجارية،
م�ؤ�س�سة الثقافة اجلامعية ،اال�سكندرية1982 ،م� ،ص .44حممد
ح�سام حممود لطفي :املرجع ال�سابق� ،ص.44

134- ass. civ., 6 janvier 1936, D. H., 1936, p. 115 et
s. Cass. civ., 2e ch., 6 mars 1958, J.C.P., 1958, II,
10902. Cass. soc., 24 mars 1962, J.C.P., 1965, II,
14415. Cass. soc., 18 juillet 1967, D. 1988, somm.,
p. 10. Cass. civ., 3e ch., 9 octobre 1974, Bull. civ.
III, n° 353, p. 269. Cass. civ., 21 décembre 1976, D.
1977, I.R., p. 151. Cass. civ., 1re ch., 8 novembre
1989, D. 1990, II, p. 369, note GAVALDA (C.).
Cass. com., 2 décembre 1997, D. 1998, p. 192, note
MARTIN (D.); J.C.P. éd. G., 1998, II, 10097, note
GRYNBAUM (L.).

الت�صرف القانوين تزيد قيمته على �ألف جنيه� ،أو
كان غري حمدد القيمة ،فال جتوز �شهادة ال�شهود
يف �إثبات وجوده �أو انق�ضائه ،ما مل يوجد اتفاق �أو
ن�ص يق�ضي بغري ذلك"(.)135
كذلك �أر�سى ن�ص املادة ال�سابقة قاعد ًة
مهم ًة ،وهي حرية الإثبات يف املواد التجارية ،وهو
ما يعني عدم تقيد املدعي يف �إثبات دعواه بطريق
حمدد من طرق الإثبات ،بل له �إثبات ما يدعيه
بكافة طرق الإثبات ،مبا فيها البينة والقرائن،
وذلك مهما كانت قيمة الت�صرف ،وهو ما �أكدته
املادة  1/69من قانون التجارة امل�صري اجلديد
رقم  17ل�سنة  ،1999والتي جرى ن�صها على
النحو التايل" :يجوز �إثبات االلتزامات التجارية
�أي ًا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ،ما مل ين�ص
القانون على غري ذلك".
وغني عن البيان� ،أن الهدف من �إر�ساء مبد�أ
حرية الإثبات يف املعامالت التجارية هو عدم
�إعاقة تلك املعامالت ،نظر ًا ملا ت�ستوجبه من
�سرعة و�سهولة يف التعامل� ،إ�ضافة �إىل الثقة
املتبادلة بني الأطراف.
وعلى ذلك  -ومن خالل ن�صو�ص املواد
ال�سابقة � -إذا كان الت�صرف جتاري ًا مهما كانت
قيمته� ،أو كان مدني ًا وال تتجاوز قيمته �ألف جنيه،
ف�إنه ميكن �إثباته بكافة طرق الإثبات مبا يف
ذلك البيئة والقرائن ،وهو ما ميتد لي�شمل  -من
وجهة نظرنا  -الأدلة امل�ستحدثة من الأنظمة
الإلكرتونية ،و�إن كان لقا�ضي املو�ضوع ال�سلطة

 -135من اجلدير بالذكر� ،أن ن�صاب الإثبات بالبينة كان حم ًال
للتعديل عدة مرات ،كان �أخرها مبقت�ضى القانون رقم  76ل�سنة
 ،2007حيث ارتفع الن�صاب �إىل �ألف جنيه ،وهو الن�صاب املعمول
به حتى وقتنا احلا�ضر.
http://journals.uob.edu.bh
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املطلقة يف تقدير قيمة الأدلة املقدمة ،وترجيح ما
تطمئن �إليه نف�سه(.)136
ولكن �إذا افرت�ضنا قيام �أحد م�ستخدمي
الإنرتنت بالتعاقد مع �شخ�ص �آخر ال تتوافر فيه
�صفة التاجر وزادت قيمة التعاقد عن �ألف جنيه،
فهل ميكن للم�ستخدم  -عند املنازعة � -إثبات
وفائه بالقيمة املتفق عليها عن طريق املحررات
الإلكرتونية؟ ومن ناحية �أخرى هل ميكن للطرف
الآخر �أن يحتج بالتوقيع الإلكرتوين للم�ستخدم
يف �إثبات هوية الأخري ور�ضائه بهذا الت�صرف؟
ومبعنى �آخر هل حتظى املحررات الإلكرتونية
باحلجية القانونية يف الإثبات؟
وللإجابة على هذه الت�سا�ؤالت �سوف نق�سم
هذا الف�صل ثالثة مباحث ،وذلك على النحو
التايل:
املبحث الأول� :شروط االحتجاج باملحرر
الإلكرتوين.
املبحث الثاين :ماهية جهات الت�صديق
الإلكرتوين.
املبحث الثالث :حجية املحررات الإلكرتونية يف
الإثبات.
			
املبحث الأول
�شروط االحتجاج باملحرر الإلكرتوين
ملَّا كان ت�أمني املعامالت الإلكرتونية وحتديد
هوية �أطرافها من �أهم امل�شكالت التي تعوق حركة
التجارة الإلكرتونية ،لذا كان من املالئم �إيجاد
طرف ثالث "-جهات الت�صديق الإلكرتوين"-
 -136الطعن رقم  2096ل�سنة  60ق ،جل�سة � ،1994/ 7 /10س
 ،45ج � ،2ص.1183الطعن رقم  5ل�سنة  61ق ،جل�سة 12 /18
� ،1995/س  ،46ج � ،2ص.1415الطعن رقم  2832ل�سنة  62ق،
جل�سة � ،1996/ 7 /3س  ،47ج � ،2ص .1067الطعن رقم 385
ل�سنة  63ق ،جل�سة � ،1997/ 11 /18س  ،48ج � ،2ص.1262
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تنح�صر مهمته يف القيام بهذه املهام ذات
اخل�صائ�ص التقنية ،لكي ت�شيد �إطار ًا من الثقة
حول هذه املعامالت ،مبا ي�ؤدي �إىل �إقبال الأفراد
عليها ،ومن َث َّم تعود بالنفع على حركة التجارة
الإلكرتونية وتطورها.
لذا تلعب جهات الت�صديق الإلكرتوين دور
الو�سيط بني طريف املعاملة الإلكرتونية ،والذي
مينح تلك املعاملة الأمان التقني ،والذي يعني
 يف الوقت ذاته  -الأمان القانوين� ،إ�ضافة �إىلقيامه بتوثيق ر�سالة البيانات ،وذلك بتحديد
تاريخها ،و�ضمان اال�ستالم الأمثل لها(.)137
وقد ت�ضمنت الت�شريعات املختلفة للمعامالت
الإلكرتونية ال�شروط الواجب توافرها لالحتجاج
باملحرر والتوقيع الإلكرتونيني يف الإثبات ،والتي
ينبغي �أن حتققها جهات الت�صديق الإلكرتوين،
من خالل ما متتلكه من �إمكانات وتقنيات
تكنولوجية.
فقد ق�ضت املادة  2-4-1316من التقنني
املدين الفرن�سي  -وال�سابق الإ�شارة �إليها -
ب�ضرورة اعتماد التوقيع الإلكرتوين على ا�ستخدام
و�سيلة �آمنة ،ل�ضمان حتديد هوية املوقع ،وبيان
�صلته بالت�صرف الذي ارتبط به.
ويف البحرين ن�صت املادة  4/5من قانون
املعامالت الإلكرتونية على �أن :يراعى يف تقدير
حجية ال�سجل الإلكرتوين يف الإثبات ،عند النزاع
يف �سالمته ما يلي:
�أ ) مدى الثقة يف الطريقة التي مت بها �إن�شاء �أو
حفظ �أو بث ال�سجل الإلكرتوين. 
ب) مدى الثقة يف الطريقة التي مت بها توقيع
ال�سجل الإلكرتوين.
137- BREESE (P.) et KAUFMAN (G.): op. cit., p.
318.
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ج) مدى الثقة يف الطريقة التي ا�ستعملت يف
املحافظة على �سالمة املعلومات التي ت�ضمنها
ال�سجل الإلكرتوين.
د ) �أية �أمور �أخرى ذات عالقة ب�سالمة ال�سجل
(. )138
الإلكرتوين
و�أخري ًا ،فقد ن�صت املادة  18من القانون
امل�صري رقم  15ل�سنة  ،2004ب�ش�أن التوقيع
الإلكرتوين على �أنه :يتمتع التوقيع الإلكرتوين
والكتابة الإلكرتونية واملحررات الإلكرتونية
باحلجية يف الإثبات� ،إذا ما توافرت فيها ال�شروط
الآتية:
�أ -ارتباط التوقيع باملوقع وحده دون غريه.
ب� -سيطرة املوقع وحده دون غريه على الو�سيط
الإلكرتوين.
ج� -إمكانية ك�شف �أي تعديل �أو تبديل يف بيانات
املحرر الإلكرتوين �أو التوقيع الإلكرتوين،
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون
ال�ضوابط الفنية والتقنية الالزمة لذلك(.)139
ويف �إطار العقود الإلكرتونية ،نعتقد �أن
جهات الت�صديق الإلكرتوين مبا متتلكه من
�إمكانات تقنية ،مُيكنها �أن تلعب دور ًا مهم ًا يف
حتقيق ال�شروط التي تتطلبها هذه الن�صو�ص،
لإمكان االعرتاف باملحرر والتوقيع الإلكرتونيني،
ومنحهما احلجية القانونية �أمام الق�ضاء.
فهذه اجلهات تقوم باتباع �أنظمة ت�شفري
خا�صة ،تعتمد على تقنية املفتاحني العام
واخلا�ص ،حيث ت�سمح هذه التقنية بتوثيق
التوقيع ب�صاحبه ،و�ضمان تكامل ر�سالة البيانات
 -138املادة  4/5من قانون املعامالت الإلكرتونية البحريني ل�سنة
� ،2002سابق الإ�شارة �إلية.
 -139املادة  18من القانون امل�صري رقم  15ل�سنة  ،2004ب�ش�أن
التوقيع الإلكرتوين� ،سابق الإ�شارة �إليه.

و�سالمتها �أثناء انتقالها ،ذلك �أن �شخ�ص ًا ما لن
يتمكن من االطالع على م�ضمونها ،ما مل يكن
ر�سل �ضمن
لديه املفتاح العام لفك �شفرتها ،واملُ َ
حمتويات الر�سالة بعد ت�شفريها با�ستخدام
املفتاح اخلا�ص وال�سري ملن�شئ الر�سالة(.)140

املبحث الثاين

ماهية جهات الت�صديق الإلكرتوين
ُتعترب جهات الت�صديق الإلكرتوين مبثابة
طرف ثالث ،ين�ضم �إىل طريف الت�صرف القانوين
املربم �إلكرتوني ًا ،من �أجل �إ�ضفاء عن�صري الثقة
والأمان على هذا التعامل(.)141
ونظر ًا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه اجلهات
يف ت�أمني ال�صفقات واملعامالت الإلكرتونية ،ف�إنه
من املنا�سب �أن نلقي ال�ضوء عليها ،من خالل
التعريف بها ،ومبا تقدمه من خدمات للعمالء،
وذلك على التف�صيل التايل:
�أو ًال :تعريف جهات الت�صديق الإلكرتوين:
عرفها امل�شرع البحريني حتت م�سمى مزود
خدمة ال�شهادات ب�أنه " :ال�شخ�ص الذي ي�صدر
�شهادات �إثبات الهوية لأغرا�ض التوقيعات
الإلكرتونية �أو الذي يقدم خدمات �أخرى تتعلق
بهذه التوقيعات"(.)142
ويف م�صر مل يت�ضمن قانون التوقيع
الإلكرتوين رقم  15ل�سنة  2004تعريف ًا لهذه
اجلهات ،بيد �أن امل�شرع و�ضع الإطار العام
لتنظيم الهيئة التي تتوىل منح الرتاخي�ص لهذه
140- VOLO (P.): L’outil juridique du E-Business,
la signature électronique, Expertises, n° 238, juin
2000, p. 182.
141- A.CAPRIOLI (É): prévue et signature dans le
commerce électronique, art. préc., p.60.

 -142املادة الأوىل من قانون املعامالت الإلكرتونية البحريني
ل�سنة � ،2002سابق الإ�شارة �إليه.
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اجلهات ،حيث ن�ص يف املادة الثانية منه على �أن:
“تن�ش�أ هيئة عامة ت�سمى (هيئة تنمية �صناعة
تكنولوجيا املعلومات) ،تكون لها ال�شخ�صية
االعتبارية وتتبع الوزير املخت�ص ،ويكون مقرها
الرئي�س حمافظة اجليزة ،ولها �إن�شاء فروع يف
جميع �أنحاء جمهورية م�صر العربية”.
وعلى ذلك يت�ضح لنا �أن هذه اجلهات عبارة
عن �أ�شخا�ص طبيعية� ،أو كيانات اعتبارية� ،سواء
كانت عامة �أم خا�صة ،تقوم ب�إ�صدار �شهادات
الت�صديق الإلكرتوين( ،)143ومهمتها ال�سماح
ب�إيجاد رابطة بني التوقيع الإلكرتوين وهوية
ال�شخ�ص الطبيعي �صاحب التوقيع( ،)144وذلك من
خالل ما متلكه من �إمكانيات تقنية وتكنولوجية.
ثانياً� :شهادة التوثيق الإلكرتوين:
ذهب امل�شرع البحريني �إىل تعريف �شهادة
التوثيق الإلكرتوين حتت م�سمى � -شهادة معتمدة
 ب�أنها� :سجل �إلكرتوين يت�سم ب�أنه:�أ -يربط بيانات حتقق من توقيع ب�شخ�ص معني.
ب -يثبت هوية ذلك ال�شخ�ص.
ج -يكون �صادر ًا من قبل مزود خدمة �شهادات
معتمد.
م�ستوف للمعايري املتفق عليها بني الأطراف
ٍ
املعنية �أو املن�صو�ص عليها يف القرارات التي
ت�صدر ا�ستناد ًا لأحكام هذا القانون (.)145

143- SÉDALLIAN (V.): Droit de l’internet, op. cit.,
p. 213.
144- MAS-FOVEQU(S.) et BENACHOURVERSTREPEN(M.): op.cit., p.87.

 -145املادة الأوىل من قانون املعامالت الإلكرتونية البحريني
ل�سنة � ،2002سابق الإ�شارة �إليه.
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ويف م�صر عرفها امل�شرع( ،)146يف املادة ( -1و)
من قانون التوقيع الإلكرتوين رقم  15ل�سنة ،2004
ب�أنها« :ال�شهادة التي ت�صدر من اجلهة املرخ�ص
لها بالت�صديق ،وتثبت االرتباط بني املوقع وبيانات
�إن�شاء التوقيع".
وعلى ذلك تعترب هذه ال�شهادة مبثابة بطاقة
هوية �إلكرتونية ت�سمح ب�إثبات الرابطة بني
ال�شخ�ص املوقع واملفتاح العام( ،)147والذي يتم
�إر�ساله مع ر�سالة البيانات الإلكرتونية املراد
تبادلها مع الغري.
وحتتوي هذه ال�شهادة على جمموعة من
البيانات ،بع�ضها �إلزامي والبع�ض الآخر اختياري،
وال يرتتب على �إغفال �أي من هذه الأخرية بطالن
ال�شهادة� ،أو عدم �صالحيتها لأداء الغر�ض الذي
ُ�سلمت من �أجله(.)148
وميكن القول �إن البيانات الإلزامية التي يجب
�أن ت�شملها ال�شهادة هي :ا�سم مالك التوقيع،
واملفتاح العام له ،وا�سم جهة الت�صديق التي ت�سلم
ال�شهادة ،وتوقيعهما الإلكرتوين ،ثم مدة �صالحية
 -146ومن الت�شريعات العربية الأخرى التي عرفت معنى �شهادة
الت�صديق الإلكرتوين ،القانون التون�سي رقم  83ل�سنة ،2000
ب�ش�أن املبادالت والتجارة الإلكرتونية ،حيث عرفها  -يف الف�صل
الثاين  -ب�أنها" :الوثيقة الإلكرتونية امل�ؤمنة ،بوا�سطة الإم�ضاء
الإلكرتوين لل�شخ�ص الذي �أ�صدرها ،والذي ي�شهد من خاللها �أثر
املعاينة على �صحة البيانات التي تت�ضمنها ".
ويف قانون �إمارة دبي رقم  2ل�سنة  ،2002ب�ش�أن التجارة
الإلكرتونية ،ن�صت املادة الثانية منه على �أن�" :شهادة امل�صادقة
ي�صدرها مزود خدمات الت�صديق ،ويفيد فيها ت�أكيد هوية
ال�شخ�ص �أو اجلهة احلائزة على �أداة توقيع معينة ،وي�شار �إليها
يف هذا القانون بـ ال�شهادة".
147- FÉRAL-SCHUHL (C.): Cyberdroit, le droit
à l’épreuve de l’internet, Dalloz, 4e éd., 2006, n°
93.26, p. 452.

� -148سعيد ال�سيد قنديل :التوقيع الإلكرتوين ،ماهيته � -صوره -
حجيته يف الإثبات بني التدويل واالقتبا�س ،دار اجلامعة اجلديدة
للن�شر ،اال�سكندرية2004 ،م� ،ص.91
http://journals.uob.edu.bh

306

Ayman Mostafa El-bakely: The Authentic of Electroni....

ال�شهادة (تاريخ بدايتها ونهاية �صالحيتها) (،)149
وما عداها ُيعترب من البيانات االختيارية ،التي
يجوز تركها ،دون ت�أثري على م�ضمون ال�شهادة �أو
�صالحيتها.
ثالثاً :كيفية ا�ستخدام منظومة التوقيع
الإلكرتوين:
ميكن تلخي�ص مراحل ا�ستخدام التوقيع
الإلكرتوين على النحو التايل:
� .1إن�شاء زوج من املفاتيح للم�ستخدم� ،أحدهما
ي�سمى باملفتاح العام والآخر باملفتاح اخلا�ص،
وذلك مبعرفة جهات الت�صديق الإلكرتوين،
والتي ُت َ�س ِّلم معها للم�ستخدم �شهادة الت�صديق
الإلكرتوين ،وتثبت املفاتيح وال�شهادة على
و�سيط �إلكرتوين ،يتمثل يف بطاقة ذكية غري
قابلة لال�ستن�ساخ وحممية بكود �سري(.)150
 .2يتم حترير ر�سالة البيانات املراد تبادلها مع
الغري عن طريق جهاز احلا�سب.
 .3يقوم املر�سل بعمل ملخ�ص لهذه الر�سالة
با�ستخدام بع�ض العمليات احل�سابية.
يتم ت�شفري ملخ�ص الر�سالة من قبل املر�سل
با�ستخدام مفتاحه اخلا�ص ،ويت�ضمن هذا
امللخ�ص توقيعه الرقمي ،ثم يقوم ب�إحلاق
امللخ�ص بر�سالة البيانات الأ�صلية.
ر�سل �إليه الت�أكد
 .4عند و�صول الر�سالة ي�ستطيع املُ َ
من م�صدر الر�سالة ،عن طريق فك �شفرة
امللخ�ص با�ستخدام املفتاح العام للمر�سل،
149- FÉRAL-SCHUHL (C.): op. cit., n93.26,
p.452.

 -150ه�شام حممد عبد الوهاب :ال�ضوابط الفنية والتقنية ذات
احلجية القانونية للتوقيعات الإلكرتونية ،بحث من�شور على املوقع
التايل:
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وبذلك يتحقق من �صحة التوقيع ،كما ميكن
للمر�سل �إليه �أن يت�أكد من وحدة م�ضمون
الر�سالة الأ�صلية ،وذلك مبقارنة ملخ�ص
الر�سالة مبلخ�ص �آخر لها ،يتم �إن�شا�ؤه مبعرفة
املر�سل �إليه با�ستخدام العمليات احل�سابية
نف�سها التي �أجراها املر�سل(.)151
 .5كما ميكن مل�ستلم الر�سالة االت�صال بجهة
الت�صديق الإلكرتوين ،للح�صول على �شهادة
منها ،ت�ؤكد فيها �أن التوقيع الرقمي املدرج يف
الر�سالة هو توقيع املر�سل نف�سه ،وذلك مبا لها
من �سلطة يف �إدارة نظام التوقيع الرقمي(.)152
وملا كانت املادة  18من القانون امل�صري رقم
 15ل�سنة  ،2004ب�ش�أن التوقيع الإلكرتوين ،قد
�أحالت �إىل الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،يف
�ش�أن حتديد ال�ضوابط الفنية والتقنية لأنظمة
التوقيع الإلكرتوين ،واملحررات الإلكرتونية
املعتربة قانون ًا يف الإثبات ،لذا فقد ا�شرتطت تلك
الالئحة �أن متتلك اجلهات امل�س�ؤولة عن منظومة
التوقيع الإلكرتوين بع�ض املتطلبات الفنية ،التي
تعتمد على تقنية �شفرة املفتاحني العام واخلا�ص،
�إ�ضافة �إىل املفتاح ال�شفري اجلذري اخلا�ص
باجلهة املرخ�ص لها ،والذي ت�صدره لها هيئة
تنمية �صناعة تكنولوجيا املعلومات ،والذي يجب
�أال يقل طوله عن  2048حرف ًا �إلكرتوني ًا(.)153
151- BREESE (P.) et KAUFMAN (G.): op. cit., p.
315.

تامر حممد �سليمان الدمياطي� :إثبات التعاقد الإلكرتوين عرب
الإنرتنت ،ر�سالة دكتوراه ،حقوق عني �شم�س2008 ،م� ،ص544
وما بعدها.
152- A.CAPRIOLI (É.): Sécurité et confiance dans
le commerce électronique art. préc., p. 588.

 -153الالئحة التنفيذية للقانون رقم  15ل�سنة  ،2004بتنظيم
التوقيع الإلكرتوين و�إن�شاء هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا
املعلومات ،جريدة الوقائع امل�صرية ،العدد ( )115تابع ،يف 25
من مايو .2005
http://journals.uob.edu.bh
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و ُيالحظ �أن ت�أ�سي�س التوقيع الإلكرتوين على
ال�ضوابط الفنية ال�سابقة ،ي�ضفي على ر�سالة
البيانات اخل�صائ�ص التالية:
 .1اخل�صو�صية :وذلك بحماية البيانات �ضد
اال�ستخدام غري امل�شروع ،وهو ما يتحقق
بف�ضل حفظ بيانات التوقيع الإلكرتوين على
بطاقة ذكية ال ينف�صل عنها �أبد ًا� ،إ�ضافة �إىل
حمايته بكود �سري ،و�أي�ض ًا با�ستخدام تقنيات
الت�شفري �أثناء الإر�سال.
 .2حتديد هوية امل�ستخدم :والتي تتم بف�ضل
كلمة ال�سر والبطاقة الذكية ،و�أي�ض ًا عن
طريق �شهادة الت�صديق الإلكرتوين.
 .3وحدة البيانات :وهي �ضمان حماية البيانات
�ضد حم�أوالت التغيري �أو التعديل ،والتي تتم
بف�ضل �أنظمة الت�شفري واملقارنة بني ب�صمة
الر�سالة املر�سلة وب�صمة الر�سالة امل�ستقبلة.
 .4عدم القدرة على الإنكار :حيث ال ي�ستطيع
املوقع �إلكرتوني ًا �إنكار هذا الإجراء ،وذلك
بف�ضل وجود جهات الت�صديق الإلكرتوين،
التي ت�ستطيع �إثبات هذا الإجراء ،كما ال
ي�ستطيع م�ستلم الر�سالة �إنكاره لواقعة
ا�ستالمها ،بف�ضل وجود هذه اجلهات
�أي�ض ًا(.)154

 -154ه�شام حممد عبد الوهاب :ال�ضوابط الفنية والتقنية ذات
احلجية القانونية للتوقيعات الإلكرتونية ،املرجع ال�سابق ،واملن�شور
على املوقع التايل:

http://www.e-signature.gov.eg/materials/hwhab_esignatuere_different.ppt#1

املبحث الثالث

حجية املحررات الإلكرتونية يف الإثبات
ُيعترب ت�شريع التوقيع الرقمي لوالية UTAH
الأمريكية ،وال�صادر يف عام  ،1995من �أوائل
الت�شريعات الوطنية()155التي اعرتفت بالتوقيع
الإلكرتوين ،ومنحته احلجية الكاملة يف
الإثبات( ،)156وذلك �سواء على م�ستوى الواليات
املتحدة الأمريكية �أم على م�ستوى باقي الدول
الأخرى ،حيث ن�صت املادة  1/402من هذا القانون
على �أنهُ " :يعترب املحرر املوقع رقمي ًا مقبو ًال قانون ًا،
كما لو كان قد مت كتابته على دعامة ورقية"(.)157
وقد ا�شرتط هذا القانون ملنح التوقيع الرقمي
هذه احلجية� ،أن تعتمد تقنية الأخري على نظام
املفتاح العام ،و�أن يتم تثبيت ذلك املفتاح يف
�شهادة توثيق �إلكرتونية ،ت�صدر مبعرفة جهة
 -155جدير بالذكر �أن العديد من االتفاقيات الدولية �أبدت
اهتمام ًا كبري ًا نحو االعرتاف بالقيمة القانونية للمحررات التي
يتم تبادلها من خالل �أنظمة االت�صال عن ُبعد� ،أو للتوقيعات التي
تتم من خالل �أنظمة املعلوماتية ،وذلك منذ عهد لي�س بالقريب،
يرجع �إىل بداية ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،كان �أولها اتفاقية
نيويورك ل�سنة  1974ب�ش�أن التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع ،تلتها
اتفاقية هامبورج ل�سنة  1978ب�ش�أن نقل الب�ضائع عرب البحر ،ثم
اتفاقية فيينا ل�سنة  1991واخلا�صة مب�س�ؤولية متعهدي حمطات
النقل الطرفية يف التجارة الدولية ،بعدها القانون النموذجي
ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية ل�سنة .2001
�أما يف �إطار الإحتاد الأوربي فقد �صدر التوجيه الأوربي رقم
 93-1999ب�ش�أن الإطار العام للتوقيعات الإلكرتونية ،والذي حث
الدول الأع�ضاء ب�أن حتر�ص على الفعالية القانونية ،وعلى قبول
التوقيع الإلكرتوين كدليل �إثبات �أمام الق�ضاء ،و�أال يتم رف�ضه
لكونه جاء يف �شكل �إلكرتوين.
� -156إبراهيم الد�سوقي �أبو الليل :املرجع ال�سابق� ،ص.119
157- Article 402: “ 1- A digitally signed document
is as valid as if it had been written on paper “.
UTAH Digital Signature act (1995), title 46, chapter 3, available on the following site:
http://www.jus.unitn.it/users/pascuzzi/privcomp9798/documento/firma/utah/udsa.htm l
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الإدارة ،و�أن تكون هذه ال�شهادة غري ملغاة �أو
انتهت مدة �صالحيتها وقت التوقيع(.)158
ويف فرن�سا()159ن�صت املادة رقم  1-1316من
التقنني املدين على �أنهُ " :يعتد بالكتابة امل�صاغة
ب�شكل �إلكرتوين كدليل يف الإثبات� ،ش�أنها يف ذلك
�ش�أن الكتابة على دعامة ورقية ،ب�شرط �أن يكون
يف الإمكان بال�ضرورة حتديد هوية ال�شخ�ص الذي
�أ�صدرها ،و�أن ُت َعد حُْ
وت َفظ ب�شروط من طبيعة
ت�ضمن�سـالمتها"(.)160
كذلك احلال يف البحرين( ،)161حيث ن�ص
امل�شرع هناك على �أن" :لل�سجالت الإلكرتونية
ذات احلجية املقررة يف الإثبات للمحررات
العرفية ،وال ينكر الأثر القانوين للمعلومات
الواردة يف ال�سجالت الإلكرتونية ،من حيث
158- Article 402-3 of UTAH Digital Signature Act.

 -159جدير بالذكر �أن العديد من الت�شريعات الأوروبية قد
اعرتفت بحجية املحرر والتوقيع الإلكرتونيني يف الإثبات ،ومن
هذه الت�شريعات القانون الأملاين ب�ش�أن التوقيع الرقمي وال�صادر
يف  1من نوفمرب  ،1997والقانون الإيطايل ب�ش�أن التوقيع الرقمي
وال�صادر يف  15من مار�س  ،1997والقانون الربيطاين ب�ش�أن
االت�صاالت الإلكرتونية وال�صادر يف  20من مايو  ،2000والقانون
البلجيكي ال�صادر يف  20من �أكتوبر �سنة  2000ب�ش�أن �إدخال
ا�ستخدام و�سائل االت�صال والتوقيع الإلكرتوين يف الإجراءات
الق�ضائية وغري الق�ضائية.
160- Article 1316-1: «L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit
sur support papier, sous réserve que puisse être
dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il
soit établi et conservé dans des conditions de nature
à en garantir l’intégrité . « Inséré par art. 1er de la
loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, précitée.

 -161يذكر �أن العديد من الت�شريعات العربية اعرتفت بحجية
التوقيع واملحرر الإلكرتونيني يف الإثبات ،ومن هذه الت�شريعات
القانون التون�سي رقم  83ل�سنة  2000ب�ش�أن املبادالت والتجارة
االلكرتونية ،والقانون الأردين رقم  85ل�سنة  2001ب�ش�أن
املعامالت الإلكرتونية ،وقانون �إمارة دبي رقم  2ل�سنة  2002ب�ش�أن
املعامالت والتجارة الإلكرتونية ،وقانون املعامالت الإلكرتونية
ال�سوداين ل�سنة  ،2007وقانون �سلطنة عمان ب�ش�أن املعامالت
الإلكرتونية ل�سنة .2008

�صحتها و�إمكان العمل مبقت�ضاها ،ملجرد ورودها
– كلي ًا �أو جزئي ًا – يف �شكل �سجل �إلكرتوين �أو
الإ�شارة �إليها يف هذا ال�سجل"(.)162
ويف م�صر �أقر امل�شرع بحجية التوقيع واملحرر
الإلكرتونيني يف الإثبات ،وذلك مبقت�ضى املواد
 14و  15من القانون رقم  15ل�سنة  2004ب�ش�أن
تنظيم التوقيع الإلكرتوين ،حيث ن�صت املادة 14
من القانون املذكور على �أنه" :للتوقيع الإلكرتوين
يف نطاق املعامالت املدنية والتجارية والإدارية
ذات احلجية املقررة للتوقيعات يف �أحكام قانون
الإثبات يف املواد املدنية والتجارية� ،إذا ُروعي يف
�إن�شائه و�إمتامه ال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون ،وال�ضوابط الفنية والتقنية التي حتددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون ".
يف حني ن�صت املادة  15من القانون ذاته على
�أنه" :للكتابة الإلكرتونية واملحررات الإلكرتونية
يف نطاق املعامالت املدنية والتجارية والإدارية
ذات احلجية املقررة للكتابة واملحررات الر�سمية
والعرفية يف �أحكام قانون الإثبات يف املواد املدنية
والتجارية ،متى ا�ستوفت ال�شروط املن�صو�ص عليها
يف هذا القانون ،ووفق ًا لل�ضوابط الفنية والتقنية
التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ".
ومن خالل ما تقدم ميكن القول� ،أنه ال
يوجد قانون ما مينع من �إثبات العقود املدرجة
يف حمررات �إلكرتونية ،و�أن هذه املحررات
والتوقيعات الإلكرتونية املثبتة بها تعد حجة على
من وقعها� ،شريطة �أن تت�صف ب�إمكانية قراءتها
ولو با�ستخدام �آله ،و�أن يتوافر فيها طابع الثبات،
و�أن ت�ضمن ارتباط التوقيعات املثبتة بها ب�شخ�ص
املوقع وحده دون غريه ،و�أخري ًا ب�أن ت�سمح بك�شف
�أي تعديل �أو تبديل يف الكتابة �أو التوقيع ،بعد
�إدراجهما يف املحرر الإلكرتوين.
 -162املادة  1/5من قانون املعامالت الإلكرتونية البحريني ل�سنة
� ،2002سابق الإ�شارة �إليه.
http://journals.uob.edu.bh
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اخلامتة:
بعد �أن انتهينا بف�ضل اهلل وبحمده من �إمتام
هذا البحث املتوا�ضع ،والذي تناولناه حتت عنوان
(حجية املحررات الإلكرتونية يف الإثبات) ،فقد
حتقق لدينا بع�ض النتائج والتو�صيات التي نود �أن
نوردها على التف�صيل التايل:
�أو ًال :النتائج:
	•�إن حتول الإنرتنت من خدمة الأغرا�ض
الع�سكرية والأكادميية �إىل اال�ستخدام
التجاري ،فتح املجال �أمام ال�شركات لكي
تتبو�أ مكانها فيما ُيعرف بال�سوق الإلكرتوين،
كما مكن الأفراد من القيام بعمليات الت�سوق
عن بعد من خالل العقود الإلكرتونية.
	•لقد �أفرز التعاقد عن بعد من خالل الإنرتنت
م�شكالت قانونية عدة ،وما يتعلق بحجية
املحررات الإلكرتونية يف الإثبات يعترب من
�أهم الإ�شكاليات القانونية املثارة يف هذا
املجال.
	•يعتمد الدليل الكتابي التقليدي يف وجوده على
ثالثة عنا�صر ،هي :املحرر والكتابة والتوقيع،
وهذه العنا�صر الثالثة تتوافر يف العقود
املربمة من خالل الإنرتنت ،و�إن كانت يف
�صورة �إلكرتونية.
	•رغم ما قد يبدو من وجود تالزم بني الدليل
الكتابي والدعامة الورقية ،وذلك طبق ًا
لبع�ض الن�صو�ص القانونية� ،إال �أننا انتهينا
�إىل �أنه ال يوجد ارتباط قانوين بني املحرر
والدعامة الورقية ،ومن َث َّم فلي�س هناك ما
مينع من وجود املحرر يف �شكل �إلكرتوين� ،أو
�أن ُيج�سد على دعامات بال�ستيكية “ك�شرائط
الأفالم”� ،أو على اخل�شب� ،أو اجللد� ،أو غري
ذلك.
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	•�إذا كانت هناك بع�ض الفروق بني املحررات
الورقية واملحررات الإلكرتونية� ،سواء من
حيث طريقة الكتابة� ،أو �إجراء امل�ضاهاة،
�أو كيفية القراءة� ،إال �أن هذه الفروق ترجع
�إىل االختالف بني طبيعة املحرر الإلكرتوين
واملحرر الورقي ،بيد �أنه ال ت�أثري لهذه الفروق
على �أداء املحرر الإلكرتوين لوظيفته كوعاء
للمعلومات ،والتي ميكن من خاللها الك�شف
عن �شخ�صية حمرره �أو التعرف عليه،
و�إي�ضاح م�ضمون ر�سالة البيانات التي �أن�شئ
املحرر من �أجل �إثباتها ،لذا عند حتديد
مفهوم املحرر ينبغي النظر �إىل وظيفته
والغر�ض الذي �أن�شئ من �أجله ،ولي�س �إىل
نوعية الو�سيط �أو الأحبار امل�ستخدمة �أو �شكل
الرموز واحلروف.
	•من امل�ستقر �أن الكتابة البد �أن تتوافر فيها
ثالثة �شروط حتى ت�ؤدي وظيفتها القانونية
وهي� :أن تكون مقروءة ،و�أن تت�صف
باال�ستمرارية ،و�أال تقبل التعديل بغري �إتالف
املحرر �أو ترك �أثر مادي عليه ،وقد انتهينا
�إىل �أن الكتابة الإلكرتونية ت�ستطيع �أن ت�ؤدي
الوظيفة نف�سها التي ت�ؤديها الكتابة التقليدية،
نظر ًا لتوافر �شروط القابلية للقراءة
واال�ستمرارية و�ضمان عدم التعديل ،ومن َث َّم
فهي تتوافق مع القوة الثبوتية نف�سها للكتابة
على املحررات الورقية ،وهو ما �أ َّكده امل�شرع
الفرن�سي يف املادة  3-1316من التقنني
املدين ،وكذا �أكدته الدائرة التجارية ملحكمة
النق�ض الفرن�سية يف حكمها ال�صادر يف  2من
دي�سمرب .1997
	•رغم وجود اختالف بني التوقيع الإلكرتوين
والتوقيع اخلطي “التقليدي”� ،إال �أنه اختالف
يف الو�سيلة ولي�س الوظيفة �أو الهدف منه ،ومن
َث َّم فالتوقيع الإلكرتوين �ش�أنه يف ذلك �ش�أن
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التوقيع التقليدي ي�صدر عن �صاحبه لتحديد
هويته وللإف�صاح عن �إرادته بقبول م�ضمون
املحرر وااللتزام بال�شروط املدرجة فيه.
	•هناك عدة م�آخذ مرتبطة بقدرة التوقيع
الإلكرتوين على حتديد هوية املوقع ،و�أهمها
هو انف�صال هذا النوع من التوقيع عن
�شخ�صية �صاحبه ،ومن َث َّم ميكن تكراره
دون موافقة �أو علم الأخري ،ما مل تكن
هناك تقنيات تكنولوجية معقدة ميكن من
خاللها ت�أمني هذا التوقيع ،وهو ما دفع بع�ض
الفقهاء �إىل رف�ض فكرة املـ�ساواة �أو املماثلة
بني التوقيع الإلكرتوين والتوقيع اخلطي
التقليدي ،وخا�صـة من حيـث قـدرة الأول على
تعيني هوية �صاحبه.
	•ي�ستطيع التوقيع الرقمي �أن يلعب الدور
نف�سه الذي ي�ؤديه التوقيع اخلطي ،ذلك �أن
التوقيع الرقمي يعتمد على وجود طرف ثالث
وحمايد �أي “جهات الت�صديق الإلكرتوين”،
والتي تتواجد بني طريف العالقة القانونية،
وتنح�صر مهمتها يف تـوثيق هذا التـوقـيع،
ومنح العميل �شــهادة تفيد ذلك ،كما �أن
�أنظمة الت�شفري التي ت�ستخدمها هذه الهيئات
تعمل على ت�أمني اجلانب التقني لهذا التوقيع،
وت�أمني �سرية ر�سالة البيانات وخ�صو�صيتها،
�أثناء انتقالها عرب ال�شبكات املفتوحة ،و�أخري ًا
ف�إنها تقدم ح ًال مل�شكلة حتديد هوية املوقع،
وهي الوظيفة الأوىل التي ي�ؤديها التوقيع
اخلطي “التقليدي”.
	•ميكن للتوقيع الكودي املرتبط بالبطاقات
امل�صرفية �أن ي�ؤدي الدور نف�سه الذي ي�ؤديه
التوقيع اخلطي ،ذلك �أنه يتكون من جمموعة
من احلروف املتميزة وال�شخ�صية ،والتي ال

يعلمها �أحد �سوى �صاحب البطاقة ،ومن ثم فهو
– �أي التوقيع الكودي – يحوز على عاملي الثقة
والأمان ،واللذين ينتجان من الإجراء املزدوج،
املتمثل يف و�ضع البطاقة يف املكان املخ�ص�ص
لها من �أجهزة ال�صراف الآيل ،ثم �إدخال
الرقم الكودي  -وهذا الإجراء مياثل متام ًا
كتابة بيانات البطاقة ورقمها ثم �إدخال الرقم
الكودي يف حالة ا�ستخدام البطاقة يف املعامالت
التي تتم من خالل الإنرتنت  -الأمر الذي ال يدع
جما ًال لل�شك يف داللته على �شخ�صية �صاحب
التوقيع ،وهو ما �أكده حكم حمكمة باري�س
ال�صادر يف  29من مار�س .1985
	•ت�ضمنت الت�شريعات املختلفة للمعامالت
الإلكرتونية ال�شروط الواجب توافرها
لالحتجاج باملحرر والتوقيع الإلكرتونيني
يف الإثبات ،ونعتقد �أن جهات الت�صديق
الإلكرتوين مبا متتلكه من �إمكانات تقنية،
مُيكنها �أن تلعب دور ًا مهم ًا يف حتقيق
ال�شروط التي تتطلبها هذه الن�صو�ص ،لإمكان
االعرتاف باملحرر والتوقيع الإلكرتونيني،
ومنحهما احلجية القانونية �أمام الق�ضاء.
	•و�أخري ًا ،فقد انتهينا �إىل �أنه ال يوجد قانون ما
مينع من �إثبات العقود املدرجة يف حمررات
�إلكرتونية ،و�أن هذه املحررات والتوقيعات
الإلكرتونية املثبتة بها تعد حجة على من
وقعها� ،شريطة �أن تت�صف ب�إمكانية قراءتها
ولو با�ستخدام �آله ،و�أن يتوافر فيها طابع
الثبات ،و�أن ت�ضمن ارتباط التوقيعات املثبتة
بها ب�شخ�ص املوقع وحده دون غريه ،و�أن
ت�سمح بك�شف �أي تعديل �أو تبديل يف الكتابة �أو
التوقيع ،بعد �إدراجهما يف املحرر الإلكرتوين.
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ثاني ًا :التو�صيات:
 .1رغم التقنيات العالية الكفاءة ،والتي ال
يتطرق �إليها ال�شك يف ن�سبة املحرر �إىل
�صاحبه� ،إال �أنه من الأف�ضل �أن تت�ضمن
الت�شريعات اخلا�صة باملعامالت الإلكرتونية
حتديد ًا لأنظمة الأمان التي يجب اتباعها
من قبل الهيئات املخت�صة ب�إ�صدار التوقيعات
الإلكرتونية ،والتي �إذا ارتبطت بالتوقيع
منحته الثقة الالزمة لكي ي�ضفي عليه امل�شرع
احلجية القانونية يف الإثبات ،ذلك �إن ترك
الأمر �إىل الق�ضاء لتقرير مدى كفاية التقنية
امل�ستخدمة يف التوقيع ،والتي ت�ؤهله للقيام
بدوره يف الإثبات ،قد ُي�ضْ ِعف من قوة املحرر
الإلكرتوين ،ويعمل على تهديد الثقة التي
يجب توفريها للمتعاملني به.
 .2نقرتح �إن�شاء منظمة دولية للإنرتنت
ت�ضم ممثلي الدول والقائمني على �إدارة
ال�شبكة ،ت�أخذ على عاتقها مهمة توحيد
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القواعد القانونية املتعلقة ب�إثبات املحررات
الإلكرتونية ،وتوحيد معايري النظم التقنية
امل�ستخدمة يف التوقيعات الإلكرتونية،
والالزمة ملنحه الثقة والأمان يف التعامل،
نظر ًا لأن العقود املربمة من خالل الإنرتنت
غالب ًا ما حتتوي على عن�صر �أجنبي ،ومن
ثم تخ�ضع �أغلب منازعاتها لقواعد القانون
الدويل اخلا�ص.
 .3نقرتح �إن�شاء حمكمة مدنية دولية ،تتوىل
الف�صل يف النزاعات املدنية املتعلقة بالعقود
الإلكرتونية ذات الطابع الدويل اخلا�ص ،مع
الن�ص يف نظامها الأ�سا�سي على �إمكانية رفع
الدعاوى عن بعد من خالل الإنرتنت ت�سهي ًال
على �أطراف النزاع ،على �أن يتم ذلك عرب
اتفاقية دولية ،حتى تتمتع الأحكام ال�صادرة
عن هذه املحكمة ب�صفة الإلزام لأطراف
النزاع يف الدول املوقعة على هذه االتفاقية.
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