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ملخ�ص: 

 مع الزيادة الكبرية يف التعامالت االإلكرتونيَّة وتلك املَُتَعلِّقة بالتجارة االإلكرتونيَّة, 
برزت م�صكلة �صالمة واأمن تلك التعامالت واملرا�صالت. اإذ اإن غالبية تلك التعامالت 
تربم بني غائبني, وذلك يعود اإلى اختالف مكان وزمان التعاقد وغياب العالقة املبا�رشة 
بني اأطراف التعاقد, اإذ اإنهم يف كثري من االأحيان مل ي�صبق لهم اأن دخلوا يف تعامالت 

ا من قبل.  مع بع�صهم بْع�صً
التعامالت  لتطوير  ــرشوريٌّ  � اأمــٌر  هو  واالأمــان  الثِّقة  عن�رشي  توافر  فــاإنَّ  لذلك   
اإيجاد طرف ثالث تكون وظيفته  االإلكرتونيَّة والتجارة االإلكرتونيَّة. ولذلك فال بد من 
توثيق التعامالت بني االأطراف الذين ي�صتخدمون الو�صائط االإلكرتونيَّة يف تعامالتهم. 
ويقوم هذا الطرف وهو مقدم خدمة الت�صديق االإلكرتوين بدوره يف تاأكيد اأن التوقيع 
االإلكرتوين �صادر من �صاحبه, واأنه �صحيح اأن البيانات املوقعة مل يتم العبث بها بتحريفها 
اأو تعديلها وذلك با�صتخدام و�صائل تقنيَّة حتافظ على منظومة التوقيع االإلكرتوين ور�صالة 

البيانات املر�صلة. 
كما  ودورها.  وجهاته  االإلكرتوين  الت�صديق  ماهية  التمهيدي  املبحث  تناول  وقد   
اأو�صحنا يف املبحث الأول التزامات وم�صوؤوليات مقدم خدمات الت�صديق و�رشوط 
يف  قنا  تطرَّ ثــمَّ  االإلــكــرتوين,  الت�صديق  �صهادات  اإ�ــصــدار  ترخي�ص  على  احل�صول 
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اآليات حماية  اإلى  اإ�صافة  وبياناتها,  واأهميتها  الت�صديق  �صهادة  لتعريف  الثاين  املبحث 
البيانات )الت�صفري(, ثمَّ بّينا يف املبحث الثالث حاالت تعليق واإلغاء �صهادة الت�صديق 
قنا يف املبحث الرابع لتطبيقات الت�صديق االإلكرتوين يف النظام  االإلكرتوين, ثمَّ تطرَّ

ال�صعودي, وقد َتَّ التو�صل يف نهاية البحث اإلى عدد من النتائج والتو�صيات.

مقدمـة: 

عرب  تتم  التي  التعامالت  معظم  يف  االأطــراف  بني  املبا�رشة  العالقة  لغياب  نظًرا   
توافر  فاإنَّ  االإنرتنت,  �صبكة  عري  تتم  التي  تلك  خا�ص  وِب�َصكلٍّ  االإلكرتونيَّة  الو�صائط 
عن�رشي الثِّقة واالأمان يف هذه التعامالت اأمٌر اأ�صا�صيٌّ و�رشوريٌّ لتطويرها وانت�صارها, 
ثالث  طرف  اإيجاد  اإلــى  االإلــكــرتوين  باالإثبات  املَُتَعلِّقة  الت�رشيعات  عمدت  ولذلك 
وظيفته توثيق وتاأكيد هذه التعامالت بني اأطراف الت�رشف من خالل �صهادة الت�صديق 
االإلكرتوين )Electronic Certificate( التي حتتوي جمموعة من البيانات وظيفتها 

توثيق العالقة بني املوقع وتوقيعه االإلكرتوين. 
قها اأيِّ �صخ�س طبيعي اأو معنوي يتقدم اإلى اجلهات   وتوجد �رشوط يجب اأن يحقِّ
ترخي�ص  على  احل�صول  بطلب  ْولة  الدَّ املخت�صة )Competent Authorities( يف 
ملزاولة مهنة تقدمي خدمات الت�صديق االإلكرتوين. كما توجد جمموعة من االلتزامات 
د خدمة الت�صديق  د خدمة الت�صديق االإلكرتوين, ومبا اأن مزوِّ التي يجب اأن يقوم بها مزوِّ
االإلكرتوين يقوم بدور الو�صيط املوؤمتن بني االأطراف, الذين يعتمدون على الو�صائط 
فات, فاإنَّه ُيعدُّ م�صوؤواًل جنائًيا ومدنيًّا عن اأيِّ خمالفات  االإلكرتونيَّة يف اإبرام هذه الت�رشَّ

يرتكبها ينتج عنها باالأطراف اأو بالغري �رشًرا.
ويناق�ص هذا البحث مو�صوع الت�صديق االإلكرتوين, وجهاته, ودورها, والتزاماتها, 
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املقارنة,  الت�رشيعات  يف  االإلكرتوين,  الت�صديق  و�صهادات  البيانات,  حماية  واآليات 
وتطبيقات الت�صديق االإلكرتوين يف النظام ال�صعودي. 

هدف البحث واأهميته: 

تعريفه,  من حيث  االإلكرتوين  الت�صديق  مو�صوع  درا�صة  اإلى  البحث  هذا  يهدف 
وم�صوؤوليات  والتزامات  االإلكرتوين,  الت�صديق  جهات  ودور  عليه,  القائمة  واجلهات 
مقدم خدمات الت�صديق الإلكرتوين، و�رشوط احل�صول على ترخي�س مقدم خدمات 
الت�صديق االإلكرتوين, وتعريف �صهادة الت�صديق االإلكرتوين, وتو�صيح بياناتها واآليات 
املقارنة  القانونيَّة  االأنظمة  وموقف  ال�صهادة,  واإلغاء  تعليق  وحاالت  البيانات,  حماية 
منها, و�صواًل اإلى تبيني تطبيقات الت�صديق االإلكرتوين يف النظام ال�صعودي. وتكمن 
التعامالت  تطّور  االإلكرتوين يف  الت�صديق  يلعبه  الذي  املهم  الدور  البحث يف  اأهمية 
زيادة  عرب  والعاملي,  الوطني  امل�صتويني  على  االإلكرتونيَّة  التجارة  وزيادة  االإلكرتونيَّة, 

الثِّقة بني اأطراف التعامالت االإلكرتونيَّة.
 

خطة البحث: 

�صوف يق�صم هذا البحث اإلى: 
مبحث متهيدي: ماهية الت�صديق االإلكرتوين, وجهاته, ودورها. 

االإلكرتوين,  الت�صديق  خدمات  مقدم  وم�صوؤوليات  التزامات  االأول:  املبحث 
و�رشوط احل�صول على ترخي�س مزاولة ن�صاط اإ�صدار �صهادات الت�صديق الإلكرتوين.

املبحث الثاين: تعريف �صهادة الت�صديق االإلكرتوين, واأهميتها, وبياناتها و�صهادات 
الت�صديق االأجنبيَّة. 
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�صهادات  واإلغاء  تعليق  )الت�صفري( وحاالت  البيانات  اآليات حماية  الثالث:  املبحث 
الت�صديق االإلكرتوين. 

املبحث الرابع: تطبيقات الت�صديق االإلكرتوين يف النظام ال�صعودي. 
منهج البحث: 

والقوانني  االأنظمة  لن�صو�ص  التحليليَّة  الدرا�صة  منهج  على  البحث  هذا  يعتمد 
املقارنة, مع االعتماد على املراجع القانونيَّة ذات العالقة. 

مبحث متهيدي - ماهية الت�صديق االإلكرتوين وجهاته ودورها: 
نظًرا الأهميَّة تعريف الت�صديق االإلكرتوين وبيان جهاته ودورها, �صنتناول يف املطلب 
الثاين  املطلب  يف  نتناول  ثمَّ  االإلكرتوين,  الت�صديق  تعريف  املبحث  هذا  من  االأول 

جهات الت�صديق االإلكرتوين, اأما يف املطلب الثالث ف�صتناول دور تلك اجلهات.

املطلب الأول: تعريف الت�صديق الإلكرتوين: 

فنيَّة  االإلكرتوين )Electronic Certification( هو و�صيلة  التوثيق  اأو  الت�صديق 
اآمنة للتحقق من �صحة التوقيع اأو املحرر, حيث يتم ن�صبته اإلى �صخ�ص اأو كيان معني 
عرب جهة موثوق بها )Trusted Authority(, اأو طرف حمايد يطلق عليه ا�صم مقدم 

.)Certification Authority(1(( خدمات الت�صديق
انظر:  (1(

Ricardo Barretoo Feireira Da Silva, Electronic Certification in Brazil and in the European 

Union, Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 2005. at 2(.

انظر اأي�ضًا:
Sausan – Jacqueline Butler, Certification, Authentication, And Electronic Signatures, 

Arizona Journal of International and Comperative Law, Winter, 2000. at ((7((1-.

انظر اأي�ضًا:
Benjamin Wright, Eggs in Baskets: Distributing Risks of Electronic Signatures, UWLA Law 

Review, 200(. At 2(5.
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املطلب الثاين: جهات الت�صديق الإلكرتوين: 

 )Certification Authorities( الت�صديق اأو مقدمو خدمات  الت�صديق  جهات 

املتعاملني  االأطراف  حاجة  بتلبية  تقوم  خا�صة  اأو  عامة  هيئات  تكون  قد  اأطراف  هي: 

وذلك من خالل  بينهما,  ثقة  مو�صع   )Third Party( ثالث لوجود طرف  اإلكرتونًيا 

 ,)Subscriber( ِلُكلِّ م�صرتك  )Identity certificate( اإلكرتونيَّة اإ�صدار �صهادات 

ت�صادق على اأو ت�صهد ب�صحة جمموعة من املعلومات والبيانات الواردة فيها))).

 Electronic( االإلكرتونيَّة  التوقيعات  قبول  �صمان  يف  مهم  بــدور  تقوم  فهي 

.)Legal Recognition( واالعرتاف بها قانونًا )Signatures

االإلكرتوين  التوقيع  عنا�رش  يوفر  لن  اجلهات  تلك  مثل  وجــود  عدم  فــاإنَّ  وعليه 

املوؤمن, و�صوف يقل�ص من التعامالت التي �صتقت�رش على اأ�صحاب التعامالت ال�صابقة 

و�صمن اأ�صيق احلدود, ووجودها �صوف ميكن املتعاملني يف جمال التجارة االإلكرتونيَّة 

)Electronic Commerce( من تو�صيع نطاق تلك املعامالت)3).

فقد عرفته املادة )2( من القانون رقم )1( لعام 2000م الإمارة دبي باأنه: »�صخ�ص اأو 

جهة معتمدة اأو معرتف بها تقوم باإ�صدار �صهادات ت�صديق اإلكرتونيَّة اأو اأي خدمات اأو 

مهمات ُمَتَعلِّقة بها وبالتوقيع االإلكرتوين واملنظمة مبوجب القانون«.

الأ�ضا�ضي  ال�ضهادة الإلكرتونية ماأخوذة عن �ضجل معلوماتي وحتتوي بيانات متعددة, هدفها  وتكون هذه   (((
حتديد هوية املوقع وربطها باملفتاح العام. 

انظر: 
A.Michael Froom Kin, The Essential Role of Third Trusted Parties in Electronic Com-
merce, Buffalo Law Journal, 1996. At 2-11. 

انظر اأي�ضًا. عمر ح�ضن املومني, التوقيع الإلكرتوين وقانون التجارة الإلكرتونية, دار وائل للن�ضر, عمان, 
113)م. �ص 1) وما بعدها.

عمر املومني, املرجع ال�ضابق. �ص 1) وما بعدها.  (3(
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باأنه »�صخ�ص مرخ�ص له باإ�صدار  فه نظام التعامالت االإلكرتونيَّة ال�صعودي  كما عرَّ

�صهادات الت�صديق الرقمي, اأو اأي خدمة اأو مهمة ُمَتَعلِّقة بها وبالتوقيعات االإلكرتونيَّة 

وفًقا لهذا النظام«)4).

فه قانون املعامالت والتجارة االإلكرتوين التون�صي باأنه: »كل �صخ�ص طبيعي  كما عرَّ

اأو معنوي ُيحِدث وي�صلم ويت�رّشف يف �صهادات امل�صادقة وي�صدي خدمات اأخرى ذات 

عالقة باالإم�صاء االإلكرتوين«)5).

املخت�صة  للجهة  تعريف  اأي  يورد  فلم  االأردين  االإلكرتونيَّة  املعامالت  قانون  اأما 

باإ�صدار �صهادات الت�صديق االإلكرتوين, ويعود ذلك اإلى اأن امل�رشع االأردين ترك تنظيم 

ة بعمل تلك اجلهة لالئحة ت�صدر الحًقا))). االأحكام اخلا�صَّ

»اجلهات  باأنها  امل�رشي  االإلكرتوين  التوقيع  لقانون  التنفيذيَّة  الالئحة  عرفتها  كما 

بالتوقيع  تتعّلق  االإلكرتوين, وتقدمي خدمات  الت�صديق  �صهادات  باإ�صدار  لها  املرخ�ص 

االإلكرتوين«)7).
ي�صدر  الذي  »ال�صخ�ص  باأنه:  فه  عرَّ فقد  البحريني  االإلكرتونيَّة  التجارة  قانون  اأما 
�صهادات اإثبات الهوية الأغرا�ص التوقيعات االإلكرتونيَّة, اأو الذي يقدم خدمات اأخرى 

املادة )1) فقرة )1)), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي, ال�ضادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم )81)   (4(
وتاريخ 8/3/7)14هـ وباملر�ضوم امللكي رقم )م/18) وتاريخ 8/3/8)14هـ.

الف�ضل الثاين من قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية التون�ضي.  (5(
انظر املادة )41/ب) من قانون املعامالت الإلكرتونية الأردين.  (((

املادة )1) الفقرة ))), الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكرتوين امل�ضري.  (7(
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تتعّلق بهذه التوقيعات«)8).
)االأوني�صرتال(,  االإلكرتوين  للتوقيع  النموذجي  املتحدة  االأمم  قانون  ف  عرَّ كما 
يقدم  اأن  ال�صهادات ويجوز  ي�صدر  باأنه: »�صخ�ص  االإلكرتوين  التوقيع  مقدم خدمات 

خدمات اأخرى ذات �صلة بالتوقيعات االإلكرتونية«)9). 
الت�صديق  مقدم خدمات  ف  عرَّ فقد  لعام 1996  رقم )93(  االأوروبي  التَّوجيه  اأما 
االإلكرتوين باأنه: »كل �صخ�ص قانوين طبيعي اأو اعتباري يقوم بتقدمي �صهادات اإلكرتونيَّة 

للجمهور, اأو يقدم له خدمات مرتبطة بالتوقيعات االإلكرتونية”. 
وبالرغم من تنظيم التَّوجيه االأوروبي جلهات التوثيق االإلكرتوين اأو مقدمي خدمة 
التوثيق, فاإنَّه مل يجعل هذا التوثيق اإلزامًيا, واإمنا ترك للمتعاملني حرية اللجوء اإليه)11).

املطلب الثالث: دور جهات الت�صديق الإلكرتوين: 

املتعاملني  بني  والثِّقة  االأمان  توفري  يف  مهٍم  بدوٍر  االإلكرتوين  الت�صديق  جهة  تقوم 
ُمَتَعلِّقة  تقدمه من خدمات  ما  االإنرتنت, من خالل  �صبكة  االإلكرتونيَّة عرب  بالتعامالت 

بالتوقيع االإلكرتوين. 
والت�ضريعات  الدولية  التفاقيات  �ضوء  يف  الإلكرتوين  للتوقيع  القانوين  النظام  فهمي,  م�ضطفى  خالد   (8(

العربية, دار اجلامعة اجلديدة, القاهرة, 117)م. �ص )14 وما بعدها.
والتوزيع,  للن�ضر  الثقافة  دار  الإلكرتوين,  بالتوقيع  اخلا�ضة  القواعد  رب�ضى,  غ�ضان  عي�ضى  اأي�ضًا.  انظر 

عمان, 119)م, �ص )11 وما بعدها.
انظر اأي�ضًا:

Jane Kaufman Winn, Open systems, Free Markets, and Regulation of Internet Commerce, 

72 TOIL. Rev. 1177. 1202 (1998).
انظر اأي�ضًا:

 Charles N. Faerber, Electronic Notarization: Florida, Utah Lead the Way, The Nat,

.Notary, July (118. At 2(
املادة ))/e), قانون الأمم املتحدة النموذجي للتوقيع الإلكرتوين لعام 118)م.  (9(

انظر املادة ))) من التوجيه الأوروبي املذكور.  (11(
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ففكرة تقدمي خدمات الت�صديق تقوم على اأ�صا�ص تاأمني وتاأكيد اأن املفتاح العام امل�صتخدم 
هو فعاًل ملر�صل الر�صالة. ومبعنى اآخر فهو تاأكيد ل�صخ�صيَّة هذا املر�صل و�صالحياته. 

يف  فني  �صوؤال  يطرح  الت�صديق,  خدمة  مقدم  وجود  عدم  فعند  ذلك  على  وبناًء 
يتحققا  اأن  قبل يف عالقات,  ل�صخ�صني مل يدخال من  ّية, وهو كيف ميكن  االأَهمِّ غاية 
من املفتاح العام املر�صل ِلُكلِّ منهما, ملعرفة هوية و�صالحيات ال�صخ�ص االآخر؟ وهذه 
امل�صكلة هي م�صكلة االأمان )Security( الذي تفتقده وحتتاج اإليه العمليات املربمة عرب 

�صبكة االإنرتنت)11).
فجهات الت�صديق )Certification Authorities( هي اأطراف قد تكون هيئات 
ثالث  لوجود طرف  اإلكرتونًيا  املتعاملني  االأطراف  بتلبية حاجة  تقوم  اأو خا�صة,  عامة 
مو�صع ثقة بينهما, وذلك من خالل اإ�صدار �صهادات اإلكرتونيَّة ِلُكلِّ م�صرتك, ت�صادق 
على اأو ت�صهد ب�صحة املعلومات والبيانات الواردة فيها))1). فهي تقوم بدور اأ�صا�صي يف 
�صمان قبول التوقيعات االإلكرتونيَّة واالعرتاف بها قانونيًّا, واأنه قد متَّت املحافظة على 
التوقيع االإلكرتوين بطريقة �صحيحة من حلظة االإر�صال اإلى حلظة الت�صديق, مبا ي�صمن 

عدم اإنكار املوقع ل�صدور التوقيع االإلكرتوين منه.
فاملعامالت االإلكرتونيَّة تتم بني طرفني, ال يعرف اأحدهما االآخر يف كثري من االأحيان, 
وبالتايل تقوم جهة الت�صديق االإلكرتوين بالتحقق من هوية املتعاملني و�صفاتهم املمّيزة, 
والتحقق من مدى اأهليتهم القانونيَّة للتعاقد, كما تتحقق من م�صمون التعاقد و�صالمته 

وجديته, و�صالمته من الغ�ص واالحتيال. 

عبدالفتاح حجازي, النظام القانوين للتوقيع الإلكرتوين, دار الكتب القانونية, القاهرة, 117)م. �ص93   (11(
الإ�ضكندرية,  اجلديدة,  اجلامعة  دار  الإلكرتوين,  التوقيع  قنديل,  ال�ضيد  �ضعيد  اأي�ضًا  انظر  بعدها.  وما 

)11)م. �ص)7 وما بعدها.
A. Michal Froom Kin, Supra. At. (2  (1((

              انظر اأي�ضًا: عمر ح�ضن املومني, التوقيع الإلكرتوين وقانون التجارة الدولية, املرجع ال�ضابق. �ص)) وما بعدها.
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 ,)Cryptology(الت�صفري بدور مهم يف عمليَّة  االإلكرتوين  الت�صديق  وتقوم جهة 
نة للمفتاح  عن طريق اإمداد كلٍّ من طريف التعاقد )املر�صل واملر�صل اإليه( بالبيانات املكوَّ
العام واملفتاح اخلا�ص ِلُكلِّ منها. وتقوم بتاأكيد ن�صبة املفتاح العام ل�صاحبه, واأن املوقع 
قرينة  ذلك  كان  ا�صتخدامه  َتَّ  فاإذا  غريه,  يعرفه  اأن  دون  وحده  اخلا�ص  املفتاح  ميلك 

)Presumption( على اأن املوقع هو الذي قام بالتوقيع)13).
واحلقيقة اأن جهة الت�صديق االإلكرتوين لها دوٌر كبرٌي يف التعامالت االإلكرتونيَّة, فهي 
ت�صدر منظومة التوقيع االإلكرتوين, وت�صدر �صهادة الت�صديق االإلكرتوين على التوقيع 
اآثاٌر  اأعمالها  على  ويرتتَّب  االإلكرتونيَّة,  التعامالت  �صحة  �صهادة  وت�صدر  االإلكرتوين, 
غري  حقِّ  ويف  االإلكرتوين,  التَّعامل  يف  معه  االآخر  والطرف  املوقع,  حقِّ  يف  قانونيَّة 
اإذا  ما  حالة  يف  جنائيًّا  ت�صاأل  الت�صديق  فجهة  ولذلك  كذلك.   )Third Parties(الـ
�صاهمت يف ارتكاب جرمية تتعّلق بالتوقيع االإلكرتوين, وتُ�صاأل مدنيًّا كذلك يف حالة 

ترتبت ا�رشار بحقِّ اأيِّ من االأطراف)14).
وقد منحت الت�رشيعات املقارنة الهيئة التابعة للدولة, منح تراخي�ص لبع�ص اجلهات 
ن�ص  فقد  وتقني.  قانوين  اإطار  �صمن  وذلك  االإلكرتوين,  الت�صديق  خدمات  لتقدمي 
القانون امل�رشي رقم )15( لعام 2004م واخلا�ص بتنظيم التوقيع االإلكرتوين وباإن�صاء 
هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا املعلومات على اأنه: »ل جتوز مزاولة ن�صاط اإ�صدار �صهادات 
الت�صديق االإلكرتوين اإال برتخي�ص من الهيئة, وذلك نظري مقابل يحدده جمل�ص اإدارتها 
القانون,  لهذا  التنفيذيَّة  الالئحة  تقررها  التي  وال�صمانات  والقواعد  لالإجراءات  وفًقا 
ة, مع  العامَّ بالتزامات املرافق  القانون رقم )129( لعام 1947م  باأحكام  التقيد  ودون 

عمر املومني, املرجع ال�ضابق. �ص53.  (13(
عمر املومني, املرجع ال�ضابق. �ص53 وما بعدها. انظر اأي�ضًا ممدوح حممد مربوك, مدى حجية التوقيع   (14(

الإلكرتوين يف الإثبات, دار النه�ضة العربية, 119)م �ص148 وما بعدها.
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مراعاة ما ياأتي: 
)اأ(   اأن َيتمَّ اختيار املرخ�ص له يف اإطار من املناف�صة والعالنيَّة. 

)ب( اأن يحدد جمل�ص اإدارة الهيئة مدة الرتخي�ص بحيث ال تزيد على ت�صعة وت�صعني عاًما.
ل ح�صن �صري املرفق  )ج( اأن حتدد و�صائل االإ�رشاف واملتابعة الفنيَّة واملاليَّة التي تََكفَّ

بانتظام واّطراد. 
اأو  اأخرى  اأو الندماج يف جهة  به  النَّ�صاط املرخ�س  قف عن مزاولة  التوَّ ول يجوز 

التنازل عن الرتخي�ص للغري اإال بعد احل�صول على موافقة كتابيَّة م�صبقة من الهيئة)15).
معنوي  اأو  طبيعي  �صخ�ص  ِلُكلِّ  »يتعني  اأنه:  على  ن�ص  فقد  التون�صي  القانون  اأما 
يرغب يف تعاطي ن�صاط خدمات امل�صادقة الإلكرتونيَّة، احل�صول على ترخي�س م�صبق 

من الوكالة الوطنيَّة«))1).
كما ن�صت املادة )2( من التَّوجيه االأوروبي على نظام الرتخي�ص االختياري ال�صادر 
اأو  عامة  هيئة  بوا�صطة  التوثيق  خدمة  بتوريد  ة,  اخلا�صَّ وااللتزامات  احلقوق  لتحديد 
د من احرتامها ومراقبتها,  اإليها بتحديد هذه احلقوق وااللتزامات, للتاأكَّ خا�صة يعهد 

اإذا كان مقدم خدمة الت�صديق غري موؤهل مبراعاة احلقوق املحددة يف الرتاخي�ص)17). 
وبناء على ذلك فاإنَّ على الدول املختلفة اأن تنظم -وفق قوانينها- ال�صماح جلهات 
واإ�صدار  الإلكرتونيَّة،  التوقيعات  اعتماد  ن�صاط  مبزاولة  بالرتخي�س  خا�صة  اأو  عامة 
ارتباطه  َمُن  الثِّقة, وتَ�صْ توفر  التي  للعنا�رش  االإلكرتوين  التوقيع  ا�صتيفاء  تفيد  �صهادات 

ر, وتاأمينه �صد اأي تغيري اأو حتريف. ب�صخ�ص �صاحبه, وارتباطه باملَُحرِّ

املق�ضود بالهيئة هنا هيئة تنمية �ضناعة تكنولوجيا املعلومات امل�ضرية. انظر م)18) من القانون امل�ضري   (15(
رقم )15) لعام 114)م واخلا�ص بتنظيم التوقيع الإلكرتوين وباإن�ضاء هيئة تنمية �ضناعة تكنولوجيا املعلومات.

الف�ضل )11), القانون التون�ضي رقم )83) لعام 111)م اخلا�ص باملبادلت والتجارة الإلكرتونية.  (1((
�ضعيد ال�ضيد قنديل, التوقيع الإلكرتوين, املرجع ال�ضابق. �ص 71 وما بعدها.انظر اأي�ضًا خالد م�ضطفى   (17(

فهمي, املرجع ال�ضابق. �ص 148 وما بعدها.
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ويالحظ اأن امل�رشع عندما مينح تلك اجلهات الرتاخي�ص املن�صو�ص عليها, فاإنَّ ذلك 
يكون يف اإطار تفوي�ص منها ملمار�صة مهنة خا�صة بها, وتقوم بالرقابة عليها وتَْعَهد اإليها 
م خدمات الت�صديق باإ�صدار �صهادات  باحلقوق وااللتزامات. واإ�صافة اإلى قيام مقدِّ
فاإنَّه   ,)Identity Certificate( املوقع  ال�صخ�ص  هوية  من  والتحقق  الت�صديق, 
اخت�صا�صاته  وكذلك  واأهليته  ال�صخ�ص  هذا  �صلطات  من  بالتحقق  ا-  -اأي�صً يقوم 
حمل  ال�صخ�ص  كان  اإذا  ما  معرفة  املمكن  من  يكون  املثال  �صبيل  فعلى  الوظيفيَّة. 

التَّعامل االإلكرتوين, هو حماٍم فعاًل اأم غري ذلك. 
بالتوقيعات  �صلة  ذات  اأخرى  خدمات  تقدمي  الت�صديق  خدمات  ملقدم  يجوز  كما 

االإلكرتونية)18).
خدمات  مقدم  االإلكرتونيَّة  التوقيعات  ب�صاأن  االأوني�صرتال  قواعد  فت  عرَّ فقد 
الت�صديق باأنه: �صخ�ص ي�صدر ال�صهادات, ويجوز اأن يقدم خدمات اأخرى ذات �صلة 
معنوي  اأو  طبيعي  �صخ�ص  باأنه:  التون�صي  القانون  عّرفه  كما  االإلكرتونيَّة.  بالتوقيعات 
يحدث وي�صلم ويت�رشف يف �صهادات امل�صادقة, وي�صدي خدمات اأخرى ذات عالقة 
باأنها:  االإلكرتوين  الت�صديق  جهات  امل�رشي  القانون  ف  عرَّ كما  االإلكرتوين.  بالتوقيع 
تتعّلق  خدمات  وتقدمي  االإلكرتوين,  الت�صديق  �صهادات  باإ�صدار  لها  املرخ�ص  اجلهات 
باإ�صدار  له  �ص  مرخَّ �صخ�ص  باأنه:  ال�صعودي  املنظم  فه  عرَّ كما  االإلكرتوين.  بالتوقيع 
�صهادات الت�صديق الرقمي, اأو اأي خدمة اأو مهمة ُمَتَعلِّقة بها وبالتوقيعات االإلكرتونيَّة, 

وفًقا لنظام التعامالت االإلكرتونيَّة ال�صعودي)19).

خالد م�ضطفى فهمي, املرجع ال�ضابق. �ص 149 وما بعدها.   (18(
انظر اأي�ضا:

.Philips S. Corwin, Notaries in Cyberspace: A New Role for Banks, Am. Banker, Feb.. (0, (118, at 4
املادة )1) فقرة )1)), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (19(
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املبحث الأول:
التزامات وم�ضوؤوليات مقدمي خدمات الت�ضديق الإلكرتوين 

و�شروط احل�شول على ترخي�ص مزاولة ن�شاط اإ�شدار �شهادات 
الت�ضديق الإلكرتوين: 

االإلكرتوين,  الت�صديق  خدمات  مقدمي  وم�صوؤوليات  التزامات  تبيني  الأهميَّة  نظًرا 
احل�صول  �رشوط  نتناول  ثمَّ  الأول،  املطلب  يف  وامل�صوؤوليات  اللتزامات  تلك  �صنبيِّ 

على ترخي�ص مزاولة مهنة الت�صديق االإلكرتوين يف املطلب الثاين. 

املطلب الأول: التزامات وم�صوؤوليات مقدمي خدمات الت�صديق الإلكرتوين: 

الت�صديق  خدمات  مقدمي  على  تقع  التي  وامل�صوؤوليات  االلتزامات  بع�ص  توجد 
االإلكرتوين وهي على النحو التايل: 

1- يتمّثل االلتزام الرئي�ص للقائم بخدمة الت�صديق االإلكرتوين, يف تقدميه ل�صاحب 
على  الت�صديق  وهــي  وظيفته,  من  الغر�ص  حتقق  اإلكرتونيَّة  �صهادة  ال�صاأن 
�صهادة  يف  نة  املدوَّ البيانات  و�صحة  امل�صتخدم,  االإلــكــرتوين  التوقيع  �صحة 
الت�صديق االإلكرتوين. وهو ما يولد الثِّقة والطماأنينة يف م�صداقية و�صحة هذه 
ال�صهادة, ويدفع االآخرين على قبولها, ومن ثمَّ منو وتطّور التجارة االإلكرتونيَّة 
يف  مهمة  و�صيلة  ال�صهادات  هذه  اإن  حيث   ,)Electronic Commerce(
هي  الت�صديق,  خدمة  مقدم  ي�صمنها  التي  االأمور  واأولى  وتنميتها.  تطويرها 
تاريخ  يف  ال�صهادة  يف  ت�صمينها  وَتَّ  عليها,  امل�صادقة  َتَّ  التي  املعلومات  �صحة 
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من  اأن  على  ال�صعودي  االإلكرتونيَّة  التعامالت  نظام  ن�ص  وقد  ت�صليمها)1)). 
الت�صديق  �صهادات  اإ�صدار  االإلــكــرتوين  الت�صديق  خدمات  مقدم  واجبات 
الرقمي, وت�صليمها, وحفظها وفًقا للرتخي�ص ال�صادر له من الهيئة, وال�صوابط 

واالإجراءات التي حتددها الالئحة)1)).
اجلهة  من  املهني  النَّ�صاط  مبزاولة  م�صبق  ترخي�س  على  باحل�صول  اللــتــزام   -2
نظام  ن�ّص  وقد  الرتخي�ص,  حدود  يف  يدخل  عمل  باأيِّ  القيام  قبل  املخت�صة, 
التعامالت االإلكرتونيَّة ال�صعودي يف املادة )18(, فقرة )1( منه على واجبات 
االتِّ�صاالت  هيئة  قبل  من  ا  �صً مرخَّ يكون  اأن  ومنها  الت�صديق,  خدمات  مقدم 
وتقنيَّة املعلومات ال�صعوديَّة, قبل البدء يف ممار�صة ن�صاطه. اأما املُ�رَشِّع امل�رشي 
فقد تطّلب ح�صول مقدم خدمة الت�صديق على ترخي�ص من هيئة تنمية �صناعة 
تكنولوجيا املعلومات, وهي اجلهة املخت�صة باإ�صدار وجتديد الرتاخي�ص الالزمة 
جمال  يف  االأن�صطة  من  وغريها  االإلكرتوين,  التوقيع  خدمات  اأن�صطة  ملزاولة 

املعامالت االإلكرتونيَّة و�صناعة تكنولوجيا املعلومات)))).
ومراقبة  متابعة  املعلومات  تكنولوجيا  �صناعة  تنمية  لهيئة  امل�رشي  امل�رشع  اأقر  كما 
حق  منحها  اإذ  االإلكرتونيَّة.  الت�صديق  �صهادات  باإ�صدار  لها,  املرخ�ص  اجلهات  اأعمال 
اإلغاء الرتخي�س مبزاولة ن�صاط اإ�صدار �صهادات الت�صديق، اأو تعليقه، اإذا خالفت اجلهة 
عبدالفتاح بيومي حجازي, النظام القانوين للتوقيع الإلكرتوين, دار الكتب القانونية, القاهرة, 117)م.   ((1(

�ص 93 وما بعدها. 
انظر اأي�ضا:

 Samuel W. Braver, Certification by Serving or Filing Electronic Documents, Penn Bar
.Institute, 2001. at ((

املق�ضود بالهيئة هنا هيئة الت�ضالت وتقنية املعلومات. انظر املادة )18), الفقرة ))), نظام التعامالت   ((1(
الإلكرتونية ال�ضعودي.

املادة )4), الفقرة )1), القانون امل�ضري رقم )15) ل�ضنة 114)م اخلا�ص بتنظيم التوقيع الإلكرتوين   ((((
وباإن�ضاء هيئة تنمية �ضناعة تكنولوجيا املعلومات.
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من  اأيًّا  خالفت  اإذا  اأو  الرتخي�س)3)),  �رشوط  الت�صديق  �صهادات  اإ�صدار  لها  املرخ�س 
اأحكام املادة )19( من قانون تنظيم التوقيع االإلكرتوين)4)). 

اأما امل�رشع التون�صي فقد اأوجب على كلِّ �صخ�ٍص طبيعي اأو معنوي يرغب يف 
د خدمات امل�صادقة الإلكرتونيَّة، اأن يح�صل على ترخي�س م�صبق  تعاطي ن�صاط مزوَّ
اأْن  على  التون�صي  القانون  ن�ص  كما  االإلكرتونيَّة.  للم�صادقة  الوطنيَّة  الوكالة  من 
د خدمات امل�صادقة االإلكرتونيَّة اإ�صدار وت�صميم وحفظ ال�صهادات  »يتولى كل مزوِّ
وفًقا لكرا�س �رشوط تتم امل�صادقة عليه باأمر، وعند القت�صاء تعليقها اأو اإلغاءها وفًقا 

الأحكام القانون«)5)).
جهة  يف  اندماجه  اأو  به،  املرخ�س  النَّ�صاط  مزاولة  عن  قف  التوَّ بعدم  اللتزام   -3
اإال بعد احل�صول على موافقة كتابيَّة م�صبقة من  للغري,  التنازل عنه  اأو  اأخرى, 
ال�صعودي يف م)19( منه على  االإلكرتونيَّة  التعامالت  الهيئة. وقد ن�ص نظام 
قف عن مزاولة ن�صاطه املرخ�ص به اأو  اأنه: »ال يجوز ملقدم خدمات الت�صديق التوَّ
التنازل عن الرتخي�ص ال�صادر له, اأو االندماج يف جهة اأخرى, اإال بعد احل�صول 

على موافقة كتابيَّة م�صبقة من الهيئة, وفًقا لالإجراءات التي حتددها الالئحة«.

املادة ))1) من قانون تنظيم التوقيع الإلكرتوين امل�ضري.  ((3(
تن�ص هذه املادة على اأنه » ال يجوز مزاولة ن�ضاط اإ�ضدار �ضهادات الت�ضديق االإلكرتوين، اإال برتخي�ص من   ((4(
تقررها  التي  وال�ضمانات  والقواعد  لالإجراءات  وفقًا  اإدارتها,  الهيئة, وذلك نظري مقابل يحدده جمل�ص 
املرافق  بالتزامات   1947 لعام   1(9 رقم  القانون  باأحكام  التقيد  ودون  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة 

العامة مع مراعاة ما ياأتي:
1- اأن يتم اختيار املرخ�ص له يف اإطار من املناف�ضة والعالنية. 

)- اأن يحدد جمل�ص اإدارة الهيئة مدة الرتخي�ص, بحيث ل تزيد على ت�ضعة وت�ضعني عامًا.
3- اأن حتدد و�ضائل الإ�ضراف واملتابعة الفنية واملالية, التي تكفل ح�ضن �ضري املرافق بانتظام واطراد. 

اأو التنازل عن الرتخي�ص  اأو االندماج يف جهة اأخرى  وال يجوز التوقف عن مزاولة الن�ضاط املرخ�ص به 
للغري, اإل بعد احل�ضول على موافقة كتابية م�ضبقة من الهيئة.

الف�ضل 11-)1, القانون التون�ضي رقم )83) ل�ضنة 111)م اخلا�ص باملبادلت والتجارة الإلكرتونية.  ((5(
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كما اأجاز امل�رشع امل�رشي يف املادة )26( من قانون التوقيع االإلكرتوين امل�رشي 
خالف  اإذا  الرتخي�ص  باإلغاء  تقوم  اأن  املعلومات,  تكنولوجيا  �صناعة  تنمية  لهيئة 
املرخ�س له باإ�صدار �صهادات ت�صديق اإلكرتوين �رشوط الرتخي�س، اأو خالف اأيًّا من 
اإزالة  حتَّى  �رشيانه  قف  توَّ اأن  لها  يجوز  كما  القانون,  هذا  من   )19( املادة  اأحكام 
الالئحة  يف  عليها  املن�صو�ص  واالإجــراءات  للقواعد  وفًقا  وذلك  املخالفة,  اأ�صباب 

التنفيذيَّة لهذا القانون.
خدمات  د  مزوَّ التزام  على  التون�صي  القانون  من   )24( الف�صل  كذلك  ن�ص  كما 
قبل  االإلكرتونيَّة,  للم�صادقة  الوطنيَّة  الوكالة  اإعالم  قبل  ن�صاطه  اإيقاف  بعدم  الت�صديق 

تاريخ االإيقاف بثالثة اأ�صهر على االأقل. 
اإلى  ن�صاطه  كل  اأو  جزء  حتويل  االإلكرتونيَّة  امل�صادقة  خدمات  د  ملــزوَّ وميكن 
ال�صخ�صيَّة  املعطيات  اإتالف  يتعي  النَّ�صاط  اإيقاف  حالت  كلِّ  ويف  اآخر.  د  مزوَّ
د وذلك بح�صور ممثل عن الوكالة الوطنيَّة للم�صادقة  التي بقيت حتت ت�رشف املزوَّ

االإلكرتونيَّة. 
املادة )21( من  البيانات االإلكرتونيَّة. فقد ن�صت  اإف�صاء  بال�رشيَّة وعدم  4- االلتزام 
قانون التوقيع االإلكرتوين امل�رشي على اأن »بيانات التوقيع االإلكرتوين والو�صائط 
�صهادات  باإ�صدار  لها  املرخ�ص  اجلهة  اإلى  تقدم  التي  واملعلومات  االإلكرتونيَّة 
مت اإليه اأو ات�صل بها بحكم عمله  الت�صديق االإلكرتوين �رشيَّة, وال يجوز مِلَْن قدَّ
مت من اأجله«. وبالتايل  اإف�صاوؤها للغري, اأو ا�صتخدامها يف غري الغر�ص الذي قدَّ
يتعني على مقدمي خدمات امل�صادقة االإلكرتونيَّة املحافظة على �رشيَّة املعلومات 
التي عهدت اإليهم يف اإطار القيام باأن�صطتهم, با�صتثناء تلك التي رخ�ص �صاحب 

ال�صهادة كتابًيا اأو اإلكرتونًيا باالإف�صاح بها ون�رشها.
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وعلى ذلك يكون امل�رشع امل�رشي قد تناول باحلماية املعلومات والبيانات, التي 
يتداولها مقدم خدمات الت�صديق االإلكرتوين, وحظر عليه القانون اأن يف�صي هذه 
�ص له بذلك ِب�َصكلٍّ قانوين. وي�صتوي يف ذلك اأن تتعّلق البيانات  البيانات اإال اإذا ُرخِّ
باالأ�صخا�ص  تتعّلق  �صخ�صيَّة  بيانات  كانت  اأو  االإلكرتونيَّة,  بالتجارة  واملعلومات 
�صهادة  على  للح�صول  الت�صديق  خدمة  مبقدم  وات�صلوا  التجارة,  بهذه  املعنيني 
ب�صهادة  اأو  التوقيع,  ذلك  ت�صفري  مبنظومة  اأو  االإلكرتوين,  بالتوقيع  تتعّلق  ت�صديق 
د  مزوَّ بن�صاط  تعلنّق  طاملا  ومطلق  عام  هنا  فاحلظر  معينة،  اإلكرتونيَّة  مبرا�صلة  تتعلنّق 
خدمة الت�صديق االإلكرتوين)))), ووفًقا للمادة )8( من التوجيهات االأوروبيَّة املَُتَعلِّقة 
بالتوقيع االإلكرتوين, فاإنَّ الدول االأع�صاء يجب اأن تتعهد باأن يلتزم كل من مقدمي 
الت�صديق,  عمليَّة  تفوي�ص  عن  امل�صوؤولة  املنظمات  وكذلك  الت�صديق,  خدمات 
 ,)Personal information( باحلفاظ على كلِّ املعلومات ذات الطابع ال�صخ�صي
وطبًقا للمادة )2( من هذه التوجيهات, فاإنَّ املعلومات ذات الطابع ال�صخ�صي ميكن 
ة لل�صخ�ص التي متيزه عن غريه. وق�صت هذه  اأن تت�صل بالعنا�رش الطبيعيَّة اخلا�صَّ
التوجيهات باأنه ال ميكن قبول اأيَّة معلومات ذات طابع �صخ�صي ِب�َصكلٍّ مبا�رش, اإال اإذا 
كانت �صادرة من ال�صخ�س املعني نف�صه، اأو بناًء على موافقة �رشيحة منه، وب�رشط 
تت�صع احلماية  اأو حفظها. كما  ال�صهادة  لت�صليم  املعلومات �رشوريَّة  اأن تكون هذه 
َتَّ تداولها عرب �صبكة االإنرتنت عن  لت�صمل ا�صتعمال بيانات ومعلومات �صخ�صيَّة, 
طريق الربيد االإلكرتوين )e-mail(, من جانب املوؤ�ص�صات وال�رشكات املمار�صة 
اجلنائيَّة  للن�صو�ص  تطبيق  هو  املبداأ  وهذا   .)e-commerce( االإلكرتونيَّة  للتجارة 

عي�ضى غ�ضان رب�ضى, املرجع ال�ضابق, �ص 118 وما بعدها. انظر اأي�ضًا عبدالفتاح حجازي, املرجع ال�ضابق.   ((((
�ص 1)1 وما بعدها.
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ة )Personal life( لالأفراد)7)). واملدنيَّة التي حتظر امل�صا�ص باحلياة اخلا�صَّ
اإف�صائها,  يحظر  التي  واملعلومات  البيانات  نوعيَّة  اإلى  امل�رشي  امل�رشع  ي�رش  ومل 
الت�صديق  باأن�صطة  واملَُتَعلِّقة  املتداولة  البيانات  اإف�صاء كافة  اأنه يحظر  نرى  فاإننا  ثمَّ  ومن 
كلِّ  على  احلظر  وين�رشف  ومطلق.  عام  احلالة  هذه  يف  احلظر  اإن  حيث  االإلكرتوين 

العاملني بخدمات الت�صديق االإلكرتوين)8)).
د يف نظام التعامالت االإلكرتونيَّة على وجوب حمافظة  اأما املنظم ال�صعودي فقد اأكَّ
مقدم خدمة الت�صديق – ومن يتبعه من العاملني – على �رشيَّة املعلومات التي ح�صل 
اأو  كتابيًّا   – ال�صهادة  �صاحب  �صمح  التي  املعلومات  با�صتثناء  ن�صاطه,  ب�صبب  عليها 

اإلكرتونيًّا- بن�رشها اأو االإعالم بها, اأو يف احلاالت املن�صو�ص عليها نظاًما)9)).
املعلومات  ا�صتعمال  د اخلدمة  مزوَّ اأنه يحظر على  التون�صي على  امل�رشع  ن�ص  كما 
التي جمعها بغر�ص ت�صليم ال�صهادة, خارج اإطار اأن�صطة امل�صادقة, ما مل يح�صل كتابيًّا اأو 

اإلكرتونيًّا على موافقة ال�صخ�ص املعني)31).
العائدة  البيانات  وقواعد  املعلومات  وحماية  تاأمني  و�صائل  با�صتخدام  االلتزام   -5
للم�صرتكني, وذلك با�صتخدام و�صائل موثوق بها يف اإ�صدار ال�صهادات, واتِّخاذ 
الو�صائل الالزمة حلمايتها من التَّْقليد اأو التزوير. فيقع على عاتق مقدم خدمة 

تمُعّرف املعلومات ذات الطابع ال�ضخ�ضي باأنها: »كل معلومة تت�ضل ب�ضخ�ص حمدد الهوية اأو قابل للتحديد«.   ((7(
انظر املادة ))), التوجيهات الأوروبية املتعلقة بكيفية معاجلة املعلومات ال�ضخ�ضية, ال�ضادرة من الحتاد 
الأوروبي )European Union) بتاريخ 4) اأكتوبر 1995, واملتعلقة بكيفية معاجلة هذه املعلومات. انظر 
اجلريدة الر�ضمية اخلا�ضة بالإحتاد الأوروبي رقم )81)), بتاريخ 3) نوفمرب 1995. �ص31 وما بعدها, 
تاريخ ل يتجاوز  الداخلية يف  ت�ضريعاتها  التوجيهات يف  الأع�ضاء هذه  الدول  تمُْدخل  باأن  مع وجود تو�ضية 
4) اأكتوبر1998م, انظر اأي�ضًا عبدالفتاح حجازي, �ص ))1 وما بعدها, انظر اأي�ضًا �ضعيد ال�ضيد قنديل, 

املرجع ال�ضابق. �ص 85 وما بعدها.
عبدالفتاح بيومي حجازي, النظام القانوين للتوقيع الإلكرتوين, املرجع ال�ضابق. �ص 159 وما بعدها.  ((8(

املادة )18), الفقرة )5), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  ((9(
الف�ضل ))1), القانون التون�ضي اخلا�ص باملبادلت والتجارة الإلكرتونية.  (31(
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الت�صديق, و�صع متطلبات فنيَّة وتقنيَّة موؤمنة, تتفق مع حماية التوقيع االإلكرتوين 
االإلكرتوين  التوقيع  لقانون  التنفيذيَّة  الالئحة  ن�صت  كما  البيانات,  وقواعد 
واملتخ�ص�صني  االأجهزة  من  ية  املادِّ التجهيزات  توافر  �رشورة  على  امل�رشي, 
العاملني على تلك االأجهزة, وفق منظومة متكاملة لعنا�رش التوقيع االإلكرتوين. 
كما يجب اأن تتوافر لدى طالب احل�صول على الرتخي�ص باإ�صدار �صهادات الت�صديق 
يتعّلق  خا�ص  وتنظيم  البيانات,  وحماية  املعلومات  بتاأمني  خا�صة  اأنظمة  االإلكرتوين, 
باإ�صدار ال�صهادات واإدارة املفاتيح وال�صفرات, وفًقا ملعايري فنيَّة وتقنيَّة)31), حيث ن�صت 

على املتطلبات التالية: 

ال  حماية  مب�صتوى  وخ�صو�صيتها,  البيانات  وحماية  للمعلومات,  تاأمني  نظام  )اأ (  

يقل عن امل�صتوى املذكور يف املعايري والقواعد امل�صار اإليها يف الفقرة )د( من 

امللحق الفني والتَّقني لالئحة. 

ن ما يلي:  دليل اإر�صادي يَت�صمَّ )ب (  
اإ�صدار �صهادات الت�صديق االإلكرتوين.. 1
اإدارة املفاتيح ال�صفرية. . 2
اإدارة التاأمني )Insurance( والكوارث. . 3

وذلك وفًقا للمعايري الفنيَّة والتقنيَّة املذكورة يف الفقرة )هـ( من امللحق الفني 
والتَّقني لالئحة. 

منظومة تكوين بيانات اإن�صاء التوقيع االإلكرتوين موؤمنة, وفًقا لل�صوابط الفنيَّة  )ت (  

والتقنيَّة املن�صو�ص عليها يف املواد)2, 3, 4( من هذه الالئحة. 

املادة ))1), الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكرتوين امل�ضري.  (31(
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واإعــادة  وتعليقها  واإيقافها,  ال�صهادات  اإ�صدار  ووقت  تاريخ  لتحديد  نظام  )ث (  

ت�صغيلها واإلغائها.

االإلكرتوين,  الت�صديق  �صهادات  لهم  امل�صدر  االأ�صخا�ص  من  للتحقق  نظام  )ج (  

والتحقق من �صفاتهم املمّيزة. 

الأداء  ال�رشوريَّة,  املوؤهالت  على  احلا�صلون  اخلربة  ذوي  من  �صون  املُتخ�صِّ )ح (  

اخلدمات املرخ�ص بها. 

نظام حفظ بيانات اإن�صاء التوقيع االإلكرتوين, و�صهادات الت�صديق االإلكرتوين,  )خ (  

امل�صدرة,  ال�صهادة  لنوع  وتبًعا  الرتخي�ص,  الهيئة يف  التي حتددها  املدة  طوال 

ة التي ت�صدرها للموقع, فال يتم حفظها  وذلك فيما عدا مفاتيح ال�صفرة اخلا�صَّ

 )Separate Contract( اإال بناء على طلب من املوقع, ومبوجب عقد م�صتقل

هذه  حلفظ  والتقنيَّة  الفنيَّة  للقواعد  وفًقا  واملوقع,  له  املرخ�ص  بني  اإبرامه  يتم 

املفاتيح, التي ي�صعها جمل�ص اإدارة الهيئة. 

يرخ�ص  التي  باخلدمات  املَُتَعلِّقة  لالأعمال  الكاملة  ال�رشيَّة  على  للحفاظ  نظام  )د (  

ة بالعمالء.  بها, وللبيانات اخلا�صَّ

نظام الإيقاف ال�صهادة يف حالة ثبوت توافر حالة من احلاالت االآتية:  )ذ (  

العبث ببيانات ال�صهادة, اأو انتهاء مدة �صالحيتها. . 1

�رشقة اأو فقد املفتاح ال�صفري اخلا�ص, اأو البطاقة الذكيَّة, اأو عند ال�صك يف . 2

حدوث ذلك. 

عدم التزام ال�صخ�ص امل�صدر له �صهادة الت�صديق االإلكرتوين ببنود العقد . 3
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للقواعد  وفًقا  ال�صهادات  اإيقاف  نظام  ويكون  له,  املرخ�ص  مع  املــربم 

وال�صوابط التي ي�صعها جمل�ص اإدارة الهيئة. 

نظام يتيح ويي�رش للهيئة التحقق من �صحة بيانات اإن�صاء التوقيع االإلكرتوين,  )ر (  

وبخا�صة يف اإطار اأعمال الفح�ص والتحقيق. 
دت قواعد االأوني�صرتال ب�صاأن التوقيعات االإلكرتونيَّة يف املادة )9( منها على  كما اأكَّ

بع�ص االلتزامات التي يجب على مقدم خدمة الت�صديق االلتزام بها, وهي: 

الت�رشف وفًقا للتاأكيدات التي يقدمها بخ�صو�ص �صيا�صاته وممار�صاته.. 1

ممار�صة عناية معقولة؛ ل�صمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من تاأكيدات جوهريَّة, . 2

ذات �صلة بال�صهادات.

د من ال�صهادة عند االقت�صاء.. 3 اأْن ُيوفَِّر و�صائل تي�رشِّ على اأطراف التوقيع التاأكَّ

ا�صتخدام نظم واإجراءات وموارد ب�رشيَّة جديرة بالثقة.. 4

وال�صيطرة . 5 والبيانات,  الهويَّة  حتديد  على  ت�صاعد  وخدمات  و�صائل  ُيوفَِّر  اأْن 

عليها, واإتاحة اإلغائها))3).
6- االلتزام بتحديث اإ�صدار �صهادات الت�صديق االإلكرتوين, فحتى ي�صتطيع مقدم خدمة 
الت�صديق  �صهادات  اإ�صدار  وهي  اأال  االأ�صا�صيَّة  ته  مبهمَّ يقوم  اأن  االإلكرتوين  الت�صديق 
ي�صتطيع  وحتى  االإلكرتوين,  بالتوقيع  ُمَتَعلِّقة  اأخرى  بخدمات  والقيام  االإلكرتوين, 
وتوفري  االإلكرتوين,  التوقيع  منظومة  على  امل�صداقيَّة  واإ�صفاء  الوظيفة,  بهذه  القيام 

عبدالفتاح حجازي, املرجع ال�ضابق, �ص 5)1. انظر اأي�ضًا خالد فهمي, املرجع ال�ضابق �ص 154 وما بعدها.   (3((
انظر اأي�ضًا :

 Carl M. Ellison, Certification Infrastructure Needs For Electronic Commerce And
.9 At .1998 ,Personal Use, March
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الثِّقة واالأمان لدى املتعاملني؛ ال بد من وجود التزام رئي�ص ينبثق من اإ�صدار ال�صهادة, 
ل�صمان حتديد هويَّة املتعاملني, وحقيقة التَّعامل وم�صمونه. وبالتايل فاإنَّ هناك التزامات 
تتعّلق بتحديث ال�صهادة لطالب خدمات الت�صديق ِب�َصكلٍّ م�صتمر, حيث يلتزم مقدم 

خدمة الت�صديق بو�صع اأ�ص�ص تقنيَّة وقانونيَّة, متكنه من اأداء املتطلبات االآتية: 

1. التمكن من حتديد هويَّة املتعاملني يف جمال التوقيع االإلكرتوين, وذلك من خالل 

امل�صتمر  يث  والتحدِّ االإلكرتوين,  التوقيع  للمتعاملني من خالل  امل�صتمرة  املتابعة 

 ,)Transactions( التعامالت  وكافة  واملعلومات,  للبيانات   )Updating(

ومفاتيح ال�صفرة, وتعقب حماوالت الغ�ص, والتالعب يف التعامالت االإلكرتونيَّة. 

2. اإن�صاء منظومة متكاملة غري قابلة لال�صتن�صاخ واال�صتنتاج لبيانات اإن�صاء التوقيع االإلكرتوين. 

د من  للتوقيع, والتاأكَّ التوقيع, يلزم  اإن�صاء  لبيانات  3. و�صع طابع متفّرد و�رشي 

د من �صحة املفاتيح و�رشيتها, وعدم ا�صتخدامها اإال من  �صالمة البيانات, والتاأكَّ

خالل حا�صب واحد ِلُكلِّ مفتاح �رشي. 

4. و�صع حماية للتوقيع االإلكرتوين من التزوير والتَّْقليد والتحريف واال�صطناع, 

وغريها من �صور التالعب. 

5. عدم اإتالف حمتوى اأو م�صمون املحرر املراد توقيعه)33).

�ضعيد ال�ضيد قنديل, املرجع ال�ضابق. �ص 87 وما بعدها. انظر اأي�ضًا خالد فهمي, املرجع ال�ضابق. �ص 154 وما بعدها.   (33(
انظر اأي�ضًا:

 Loren M. Kohn felder, »Towards a practical public key Cryptosystem West Publishing,

.2002 – at 310
انظر اأي�ضًا:

 Craig W. Harding, Selected Issues In Electronic Commerce: New Technologies and
.1-Legal Paradigms, 41( PLI /Pat, (117 at 7
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الت�صديق  �صهادة  ت�صمنتها  التي  امل�صدقة,  املعلومات  �صحة  ب�صمان  االلتزام   -7
والبيانات  ال�صهادة  �صاحب  بني  العالقة  و�صحة  ت�صليمها,  وقت  االإلكرتوين 
االإلكرتونيَّة املدرجة فيها. وتقع عليه م�صوؤوليَّة ال�رشر الذي يحدث الأيِّ �صخ�ص 

ح�صن النيَّة وثق ب�صحة ال�صهادة.
عليها,  �صدق  التي  البيانات  �صحة  عن  م�صوؤواًل  يكون  الت�صديق  خدمة  فمقدم 
وكذلك عن ن�صبة التوقيع ل�صاحبه يف تاريخ ت�صليم ال�صهادة مِلَْن يت�صلمها. ويقع على 
عاتق مقدم خدمة الت�صديق اإثبات عدم وجود اأّي اإهمال اأو خطاأ من ناحيته. وبالتايل 

فاإنَّه يقع على عاتقه كما ذكرنا �صابًقا اإيجاد و�صائل اأمان للنظم التي ي�صتخدمها)34).
امل�صوؤوليَّة  االإلكرتونيَّة  بالتوقيعات  املَُتَعلِّقة  االأوروبيَّة  التوجيهات  فر�صت  ولقد 
بالنِّ�صبة  ا  وخ�صو�صً االإلكرتوين,  الت�صديق  خدمات  مقدمي  عاتق  على   )Liability(
يكون  اأ�رشار,  اأيَّة  ح�صول  فعند  وبالتايل  ت�صليمها.  يتولون  التي  ال�صهادات  ملحتوى 
بال�صهادة  امل�صجلة  املعلومات  �صحة  عن   )Liable( م�صوؤواًل  الت�صديق  خدمة  مقدم 

امل�صدق عليها وفًقا لتاريخ و�صعها. 
املوقع مربم  العالقة بني  الت�صديق م�صوؤواًل عن �صحة  وكذلك يكون مقدم خدمة 
ال�صفقة وبني املفتاح امل�صتخدم, اإ�صافة اإلى اأن مقدم خدمة الت�صديق يكون م�صوؤواًل 

وقد ن�ص القانون امل�ضري للتوقيع الإلكرتوين على عدد من العقوبات على مقدمي خدمات الت�ضديق اأو   (34(
غريهم, ف�ضاًل عن توافر امل�ضوؤولية املدنية املفرو�ضة عليهم عندما تتوافر اأركانها؛ وبناء على ذلك, فقد 

ن�ص القانون على عقوبات احلب�ص والغرامة اأو اأي منهما ح�ضب الأحوال على كل من: 
- اأتلف اأو عّيب توقيعًا اأو و�ضيطًا اأو حمررًا اإلكرتونيًا, اأو زّور �ضيئًا من ذلك بطريقة ال�ضطناع اأو التعديل 

اأو التحوير اأو باأي طريق اآخر. 
- ا�ضتعمل توقيعًا اأو و�ضيطًا اأو حمررًا اإلكرتونيًا معيبًا اأو مزورًا مع علمه بذلك. 

- تو�ضل باأية و�ضيلة اإلى احل�ضول بغري حق على توقيع اأو و�ضيط اأو حمرر اإلكرتوين اأو اخرتق هذا الو�ضيط 
اأو اعرت�ضه اأو عطله عن اأداء وظيفته. 

- اأ�ضدر �ضهادة ت�ضديق اإلكرتوين دون احل�ضول على ترخي�ص مبزاولة الن�ضاط من الهيئة، انظر املادة 
)3)), قانون التوقيع الإلكرتوين امل�ضري.
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يف حالة اإهماله لعمليَّة ت�صجيل, ون�رش عمليَّة العدول عن ال�صهادة املمنوحة, من خالل 
موقعه على �صبكة االإنرتنت.

ولكي ي�صمن مقدم خدمة الت�صديق �صحة املعلومات الواردة يف ال�صهادة, يجب 
ا ما يتعّلق بتحديد  عليه اأن يطلب عند ت�صجيلها �رشورة وجود ما يفيد �صحتها, وخ�صو�صً
هويَّة املوقع, وحتديد �صخ�صيته, �صواء عن طريق اإثبات ال�صخ�صيَّة اأو غري ذلك. ويف 
اأو معنويًّا, فال يكون  ال�صاأن �صواء كان تزويًرا ماديًّا  حالة حدوث تزوير من �صاحب 

مقدم خدمة الت�صديق م�صوؤواًل عن البيانات امل�صجلة يف ال�صهادة)35).
م�صوؤوليَّة  الت�صديق  خدمات  مقدم  »يتحمل  اأنه  على  ال�صعودي  املنظم  ن�ص  وقد 
�صمان �صحة املعلومات امل�صدقة, التي ت�صمنتها ال�صهادة وقت ت�صليمها, و�صحة العالقة 
يحدث  الذي  ال�رشر  م�صوؤوليَّة  عليه  وتقع  االإلكرتونيَّة.  وبياناتها  ال�صهادة  �صاحب  بني 

الأيِّ �صخ�ص وثق -بح�صن نيَّة- ب�صحة ذلك«))3).
اأو يف  ذلك,  بها, عند طلب �صاحبها  العمل  اإيقاف  اأو  ال�صهادة  باإلغاء  االلتزام   -8
احلاالت التي ين�ّص عليها القانون, كما يجب على مقدم خدمة الت�صديق اإبالغ 
مقدم  يكون  كما  ذلك.  واأ�صباب  االإيقاف  اأو  باالإلغاء  فوًرا  ال�صهادة  �صاحب 
خدمة الت�صديق م�صوؤواًل عن ال�رشر الذي يقع الأيِّ �صخ�ص ح�صن النيَّة, ب�صبب 

عدم وقف العمل بال�صهادة اأو اإلغائها)37).

املرجع  قنديل,  ال�ضيد  �ضعيد  اأي�ضًا  انظر  بعدها.  وما   15( �ص  ال�ضابق.  املرجع  فهمي,  م�ضطفى  خالد   (35(
ال�ضابق. �ص 91 وما بعدها.

املادة )1)), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (3((
�ضعيد ال�ضيد قنديل, املرجع ال�ضابق, �ص 88.  (37(
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املطلب الثاين: �صروط احل�صول على ترخي�ش مزاولة ن�صاط اإ�صدار 

�صهادات الت�صديق الإلكرتوين: 

اإ�صدار  ن�صاط  مزاولة  جتوز  »ل  اأنه  على  امل�رشي  الإلكرتوين  التوقيع  قانون  ن�سَّ   
يحدده  مقابل  نظري  وذلك  الهيئة,  من  برتخي�ص  اإال  االإلكرتوين  الت�صديق  �صهادات 
جمل�ص اإدارتها, وفًقا لالإجراءات والقواعد وال�صمانات التي تقررها الالئحة التنفيذيَّة 
لهذا القانون, ودون التقيد باأحكام القانون رقم )129( ل�صنة 1947م بالتزامات املرافق 

ة, مع مراعاة ما ياأتي:  العامَّ

اأن َيتمَّ اختيار املرخ�ص له يف اإطار من املناف�صة والعالنيَّة.   اأ(  

ت�صعة  على  تزيد  ال  بحيث  الرتخي�ص,  مدة  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  يحدد  اأن   ب( 

وت�صعني عاًما.

اأن حتدد و�صائل االإ�رشاف واملتابعة الفنيَّة واملاليَّة, التي تَْكُفل ح�صن �صري املرفق   ج(  

بانتظام واّطراد.
قف عن مزاولة النَّ�صاط املرخ�س به، اأو الندماج يف جهة اأخرى،  ول يجوز التوَّ
من  م�صبقة  كتابيَّة  موافقة  على  احل�صول  بعد  اإال  للغري,  الرتخي�ص  عن  التنازل  اأو 

الهيئة«)38).
بع�ص  على  امل�رشي,  االإلكرتوين  التوقيع  لقانون  التنفيذيَّة  الالئحة  ت  ن�صّ كما 
�صهادات  باإ�صدار  ترخي�ص  على  للح�صول  م�صبًقا,  اتِّخاذها  املتطلب  االإجــراءات 
املعدة  النماذج  على  بطلب  التقدم  يف  االإجــراءات  هذه  وتتمثَِّل  اإلكرتوين,  ت�صديق 
من  املطلوبة  والبيانات  امل�صتندات  لكافة  ت�صلمها  بعد  الهيئة  وتقوم  الهيئة.  قبل  من 

املادة )19), القانون امل�ضري للتوقيع الإلكرتوين.  (38(
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احل�صول  طلب  يف  الهيئة  وتبت  �صالمتها,  من  د  والتاأكَّ بفح�صها  الرتخي�ص,  طالب 
على الرتخي�ص خالل مدة ال تتجاوز �صتني يوًما من تاريخ ا�صتيفاء طالب الرتخي�ص, 
ويف  املدة.  هذه  مبدِّ  الرتخي�ص  طالب  الهيئة  تخطر  مل  ما  منه,  الهيئة  تطلبه  ما  جلميع 
ا. ويحدد جمل�ص  حالة انق�صاء هذه املدة دون اإ�صدار الرتخي�ص, ُيعدُّ الطلب مرفو�صً
ويلتزم  اقت�صائه,  واإجــراءات  وقواعد  الرتخي�ص  وحتديد  اإ�صدار  مقابل  الهيئة  اإدارة 
�ص له �صداد هذا املقابل عند منح الرتخي�ص. وتقوم الهيئة بالتفتي�ص على اجلهات  املَُرخَّ
املرخ�ص لها, للتحقق من مدى التزامها بالرتخي�ص. ويحدد يف الرتخي�ص التزامات 
�ص له وفًقا للقانون والالئحة والقرارات ال�صادرة من جمل�ص اإدارة الهيئة يف هذا  املَُرخَّ
ال�صاأن, وين�صاأ جدول خا�ص بالهيئة تقيد فيه اجلهات املرخ�ص لها, ويعطى ِلُكلِّ جهة 
ن بيانات عن هذه اجلهة  رقم ت�صل�صل, ويحدد فيه نوع الرتخي�ص املمنوح لها. ويَت�صمَّ
وراأ�ص مالها واأع�صاء جمل�ص اإدارتها واملديرين لها وفروعها ومكاتبها, وغري ذلك من 
الهيئة الرتخي�ص طبًقا لالإجراءات  الهيئة. ومتنح  اإدارة  التي يحددها جمل�ص  البيانات 
والقواعد وال�صمانات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون, ويف الالئحة التنفيذيَّة, وما 

يقره جمل�ص اإدارة الهيئة من قواعد يف هذا ال�صاأن)39).
كما اأكدت الالئحة التنفيذيَّة لقانون التوقيع الإلكرتوين امل�رشي، اأن الهيئة هي املناط 
بالرتخي�ص  التزامها  للتحقق من مدى  لها,  بالتفتي�ص على اجلهات املرخ�ص  القيام  بها 

املمنوح لها)41).
اأما يف اململكة العربيَّة ال�صعوديَّة فَتْخَت�صُّ هيئة االتِّ�صاالت وتقنيَّة املعلومات باإ�صدار 
التنفيذيَّة  الالئحة  ح  وتُو�صِّ واإلغائها.  بها,  العمل  واإيقاف  وجتديدها,  الرتاخي�ص, 
ووقفه،  وحتديده،  ومدته،  الرتخي�س،  على  للح�صول  الالزمة  والإجراءات  ال�رشوط 

املادة )15), القانون امل�ضري للتوقيع الإلكرتوين.  (39(

املادة ))1), القانون امل�ضري للتوقيع الإلكرتوين.  (41(
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من  والتحقق  ن�صاطه,  اإيقاف  و�صوابط  املرخ�ص,  والتزامات  عنه,  والتنازل  واإلغائه, 
التزام مقدمي خدمات الت�صديق بالرتاخي�ص املمنوحة لهم)41).

اأنه:  على  االإلكرتونيَّة,  والتجارة  باملبادالت  اخلا�ص  التون�صي  القانون  ن�صَّ  كما 
د خدمات  »يتعينّ على كلِّ �صخ�س طبيعي اأو معنوي، يرغب يف تعاطي ن�صاط مزوَّ
امل�صادقة االإلكرتونيَّة, احل�صول على ترخي�ص م�صبق من الوكالة الوطنيَّة للم�صادقة 

االإلكرتونيَّة. 
املَْعنوّي,  لل�صخ�ص  القانوين  املمثل  اأو  الّطبيعي  ال�صخ�ص  يف  تتوافر  اأن  ويجب 
د خدمات امل�صادقة الإلكرتونيَّة  الراغب يف احل�صول على ترخي�س مزاولة ن�صاط مزوَّ

ال�رشوط التالية: 
- اأن يكون من ذوي اجلن�صيَّة التون�صيَّة منذ خم�صة اأعوام على االأقل. 

- اأن يكون مقيًما بالبالد التون�صيَّة. 
- اأن يكون ُمتمّتًعا بحقوقه املدنيَّة وال�صيا�صيَّة ونفى ال�صوابق العدليَّة. 
- اأن يكون متح�صاًل على االأقل على �صهادة االإعداديَّة اأو ما يعادلها. 

- اإال يتعاطى ن�صاًطا مهنيًّا اآخر«))4).

املادة )15), القانون امل�ضري للتوقيع الإلكرتوين.  (41(
الف�ضل )11), القانون التون�ضي اخلا�ص باملبادلت والتجارة الإلكرتونية.  (4((
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املبحث الثاين: تعريف �شهادة الت�شديق الإلكرتوين واأهميتها 
وبياناتها و�شهادات الت�شديق الإلكرتوين الأجنبية: 

�صنبنّي يف املطلب االأول تعريف �صهادة الت�صديق االإلكرتوين واأهميتها, ثمَّ نتناول 
الثالث  املطلب  يف  �صنبنيِّ  ثمَّ  االإلكرتوين,  الت�صديق  �صهادة  بيانات  الثاين  املطلب  يف 

�صهادات الت�صديق االإلكرتوين االأجنبيَّة.

املطلب الأول: تعريف �صهادة الت�صديق الإلكرتوين واأهميتها: 

اأوًل/ تعريف �صهادة الت�صديق الإلكرتوين: 

اجلهة  من  ت�صدر  التي  »ال�صهادة  باأنها:  الت�صديق  �صهادة  امل�رشي  امل�رشع  عرف   
املرخ�س لها بالت�صديق، وتثبت الرتباط بي املوقع وبيانات اإن�صاء التوقيع«)43).

وقد عّرفها القانون التون�صي اخلا�ص باملبادالت والتجارة االإلكرتونيَّة باأنها: »الوثيقة 
االإلكرتونيَّة املوؤمنة بوا�صطة االإم�صاء االإلكرتوين لل�صخ�ص الذي اأ�صدرها, الذي ي�صهد 

من خاللها اإثر املعاينة, على �صحة البيانات التي تت�صمنها«)44).
عن  ت�صدر  التي  »ال�صهادة  باأنها:  االأردين  االإلكرتونيَّة  املعامالت  قانون  فها  عرَّ وقد 
جهة خمت�صة مرخ�صة اأو معتمدة, الإثبات ن�صبة التوقيع االإلكرتوين اإلى �صخ�ص معني, 

ا�صتناًدا اإلى اإجراءات توثيق معتمدة«)45).
فها باأنها: »وثيقة اإلكرتونيَّة ي�صدرها  اأما نظام التعامالت االإلكرتونيَّة ال�صعودي فقد عرَّ

املادة )1), الفقرة ))), القانون امل�ضري للتوقيع الإلكرتوين.  (43(
الف�ضل))), القانون التون�ضي اخلا�ص باملبادلت والتجارة الإلكرتونية.  (44(

املادة )1), قانون املعامالت الإلكرتونية الأردين.  (45(
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مقدم خدمات الت�صديق, ت�صتخدم لتاأكيد هويَّة ال�صخ�ص احلائز على منظومة التوقيع 
االإلكرتوين, وحتتوي على بيانات التحقق من توقيعه«))4). 

اأو  بيانات  ر�صالة  باأنها:  االإلكرتوين  الت�صديق  �صهادة  االأوني�صرتال  قواعد  وعرفت 
ل اآخر يوؤكدان الرتباط بي املوقع وبيانات اإن�صاء التوقيع)47). �صجَّ

ثانًيا/ اأهميَّة �صهادة الت�صديق الإلكرتوين: 

د على �صحة التوقيع االإلكرتوين,  تظهر اأهميَّة �صهادة الت�صديق االإلكرتوين يف اأنها تُوؤكِّ
وارتباطه باملََوقِّع, واأنه �صادر ممن ن�صب اإليه, ومل ي�صوبه اأيِّ تزوير اأو تقليد اأو ا�صطناع 
د ال�صهادة على اأن البيانات املوقع  اأو حتريف, اأو غري ذلك من �صور التغيري. كما تُوؤكِّ
عليها, بيانات �صحيحة, �صادرة من املََوقِّع, ومل يتم التالعب فيها. ومل يحدث لها اأيِّ 
اأن ت�صبح هذه  اإلى  ُيوؤدِّي  مما  التغيري.  اأو  اأو احلذف  باالإ�صافة  �صواء  تبديل,  اأو  تعديل 

البيانات موثقة وال ميكن اإنكار �صحتها)48).

املادة )1), الفقرة )17) نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (4((
املادة ))) قواعد الأوني�ضرتال ال�ضادرة عن الأمم املتحدة ب�ضاأن التوقيعات والتجارة الإلكرتونية.  (47(

حممد  ممدوح  اأي�ضًا  انظر  بعدها.  وما   89 �ص  ال�ضابق.  املرجع  الإلكرتوين,  التوقيع  يو�ضف,  فرج  اأمري   (48(
مربوك, املرجع ال�ضابق. �ص 144 وما بعدها.

انظر اأي�ضًا:
 Daniel J. Greenwood and Ray A. Campbell, Electronic Commerce Legislation: From
 Written on Paper and Signed In Ink to Electronic Records and Online Authentication,

.(53 Bus. Law, 307, 3(0 – (( ((117
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املطلب الثاين: بيانات �صهادة الت�صديق الإلكرتوين: 

يجب اأن ت�صتمل �صهادة الت�صديق االإلكرتوين على البيانات االآتية: 
1- هويَّة �صاحب ال�صهادة, وذلك ببيان ا�صمه ولقبه و�صناعته وحمل اإقامته, والبيانات 

االأخرى التي ت�صري اإلى اأنه �صاحب هذه ال�صهادة. 
ْولة  2- ا�صم وعنوان اجلهة امل�صدرة لل�صهادة, ومقرها الرئي�ص, وكيانها القانوين, والدَّ
التابعة لها, وذلك حتَّى ميكن حتديد امل�صوؤوليَّة القانونيَّة )Liability( لل�صخ�ص 

ا له اأم ال)49). �صً امل�صدر, وما اإذا كان مرخَّ
وقد ن�صَّ القانون التون�صي اخلا�ص باملبادالت والتجارة االإلكرتونيَّة على اأنه: »ي�صدر 
المة  ال�صَّ ملقت�صيات  ت�صتجيب  م�صادقة,  �صهادات  االإلكرتونيَّة  امل�صادقة  خدمات  د  مزوَّ
والوثوق بها. وت�صبط املعطيات التقنيَّة املَُتَعلِّقة بال�صهادة, والوثوق بها بقرار من الوزير 

ن هذه ال�صهادة باخل�صو�ص:  املكلف باالتِّ�صاالت. وتَت�صمَّ
- هويَّة �صاحب ال�صهادة.

- هويَّة ال�صخ�ص الذي اأ�صدرها واإم�صاوؤه االإلكرتوين. 
- عنا�رش التدقيق يف اإم�صاء �صاحب ال�صهادة. 

- مدة �صالحيَّة ال�صهادة. 
- جماالت ا�صتعمال ال�صهادة)51).

ميكن  التي  العنا�رش  بها  ويق�صد  ال�صهادة,  �صاحب  اإم�صاء  يف  التدقيق  عنا�رش   -3
الرجوع اإليها, للتحقق من �صحة التوقيع االإلكرتوين ل�صاحب ال�صهادة. 

فقد يتم م�ضاءلته قانونيًا يف حال ت�ضريب منظومة فك ال�ضفرة اخلا�ضة ببيانات ال�ضهادة؛ ولذلك ل بد من   (49(
اأن يكون ا�ضمه معلومًا حتى ميكن حتديد م�ضوؤوليته القانونية متى دعت احلاجة اإلى ذلك. انظر عبدالفتاح 

حجازي, املرجع ال�ضابق, �ص 7)1 وما بعدها.
الف�ضل )17), القانون التون�ضي اخلا�ص باملبادلت والتجارة الإلكرتونية.  (51(
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اأن ت�صتمل �صهادة الت�صديق االإلكرتوين, على ما  4- مدة �صالحيَّة ال�صهادة, فال بد 
يفيد �صالحيَّة هذه ال�صهادة, لال�صتخدام يف التوقيع االإلكرتوين, وذلك حتَّى 
يكون املتعاملون مع �صاحب ال�صهادة يف ماأمن من التَّعامل مع �صخ�ص لي�صوا 
تتعّلق بعمليات ذات طبيعة جتاريَّة قد  بيانات  بياناته, وهي  متاأكدين من �صحة 
ترتب اآثاًرا قانونيَّة وماليَّة كبرية بحق االأطراف )The Parties(؛ ولذلك فمدة 

�رشيان ال�صهادة هو بيان مهم لكافة االأطراف املتعاملة)51).
هذه  �صدرت  الأجله  الذي  الغر�ص  بها  ويق�صد  ال�صهادة,  ا�صتخدام  جماالت   -5
ال�صهادة, فال بد اأن ت�صتمل ال�صهادة على مو�صوع الرتخي�ص ال�صادر املرخ�ص 
فال�صهادات  �صالحيته,  وفرتة  اإ�صداره  وتاريخ  ورقمه  نطاقه  فيه  مو�صًحا  له, 
ال�صادرة من مقدم خدمة الت�صديق كثرية ومتنّوعة ح�صب اأغرا�صها, وال بد لها 

من نظام فني يحكم �رشوط اإ�صدارها. 
للمفتاح  املناظر  ال�صهادة  حلائز  العام  ال�صفري  املفتاح  على  ال�صهادة  ت�صتمل  اأن   -6

ال�صفري اخلا�ص به. 
7- اأن ت�صتمل ال�صهادة على بيان رقم ت�صل�صلها. 

8- اأن ت�صتمل ال�صهادة على بيان التوقيع االإلكرتوين جلهة اإ�صدارها))5).
9- يجب اأن ت�صتمل �صهادة الت�صديق االإلكرتوين التي ي�صدرها املرخ�ص له على بيان 
عنوان املوقع االإلكرتوين )website( املخ�ص�ص لقائمة ال�صهادات املوقوفة اأو 

امللغاة.
10- احلّد االأق�صى واالأدنى لقيمة التعامالت امل�صموح بها بال�صهادة. 

ممدوح حممد علي مربوك, مدى حجية التوقيع الإلكرتوين يف الإثبات, املرجع ال�ضابق, 119)م. �ص 145   (51(
وما بعدها. انظر اأي�ضًا عبدالفتاح حجازي, املرجع ال�ضابق. �ص 9)1 وما بعدها.

عبدالفتاح حجازي, املرجع ال�ضابق. �ص 9)1 وما بعدها.  (5((
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الت�صديق,  خدمة  مقدم  ُيْعِلم  باأن  ال�صهادة,  �صاحب  ال�صخ�ص  القانون  األزم  كما 
نة يف ال�صهادة, حتَّى يقوم مقدم اخلدمة  وِب�َصكلٍّ دائٍم باأيِّ تغيري يطراأ على بياناته املدوَّ
التعامالت  نظام  ن�ص  اإذ  التغيري.  بذلك  ال�صاأن  ذوي  واإبــالغ  ال�صهادة  بيانات  بتغيري 
االإلكرتونيَّة ال�صعودي على اأنه »على �صاحب ال�صهادة اإبالغ مقدم خدمات الت�صديق, 

باأيِّ تغيري للمعلومات الواردة يف ال�صهادة, اأو انتفاء �رشيتها«)53).
كما ن�ص القانون التون�صي اخلا�ص باملبادالت والتجارة االإلكرتونيَّة على اأنه »يتعنّي 
على كلِّ من ي�صتعمل منظومة اإم�صاء اإلكرتوين باحلر�ص على م�صداقيَّة كافة املعطيات 
د خدمات امل�صادقة االإلكرتونيَّة, ولكافة االأطراف التي طلب منها اأن  التي �رشح بها ملزوَّ

تثق يف اإم�صائه«)54).
كما اأن تدوين هذه البيانات هي م�صوؤوليَّة مقدم خدمة الت�صديق االإلكرتوين, ولذلك 
ال�رشر  تعوي�ص  عن  الت�صديق  خدمة  مقدم  ُي�صاأل  ما؛  بياناٍت  تدوين  عدم  حالة  ففي 
اء هذا اخلطاأ, فقد ن�صَّ نظام التعامالت االإلكرتونيَّة  الذي حلق الطرف املت�رشر من جرَّ
ال�صعودي على اأنه »يتحمل مقدم خدمات الت�صديق م�صوؤوليَّة �صمان �صحة املعلومات 
العالقة  �صاحب  بني  العالقة  ت�صليمها, و�صحة  وقت  ال�صهادة  ت�صمنتها  التي  امل�صدقة, 
و�صاحب ال�صهادة وبياناتها االإلكرتونيَّة. وتقع عليه م�صوؤوليَّة ال�رشر الذي يحدث الأيِّ 

�صخ�ص وثق – بُح�صن نيَّة – ب�صحة ذلك«)55).

م)))) الفقرة )3), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (53(
الف�ضل ))), فقرة )3), القانون التون�ضي اخلا�ص باملبادلت والتجارة الإلكرتونية.  (54(

املادة )1)), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (55(
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املطلب الثالث: �صهادات الت�صديق الإلكرتوين الأجنبية: 

وهي ال�صهادات ال�صادرة من جهات ت�صديق اإلكرتوين اأجنبيَّة معرتف بها, وت�صهد 
اإقليم  داخل  ال�صادرة  ال�صهادات  من  نظرياتها  ومتاثل  تت�صمنها,  التي  البيانات  ب�صحة 
ْولة. ويخ�صع تنظيم قواعدها اإلى العالقات بني الدول ومدى تطبيق قواعد القانون  الدَّ
ــدول, وعــدم االعــرتاف  ــدويل, واالعــرتاف بالتوقيع االإلــكــرتوين داخــل حــدود ال ال
باحلدود اجلغرافيَّة يف جمال االتِّ�صاالت والتقنيَّة احلديثة, خا�صة مع االنت�صار الكبري يف 

غرية))5).  ا�صتخدام �صبكة االإنرتنت الذي جعل العامل اأ�صبه بالقريَّة ال�صَّ
االأجنبيَّة,  والتوقيعات  بال�صهادات  االعرتاف  على  االأوني�صرتال  قواعد  ن�صت  وقد 
اإطار عالقات م�صرتكة تنظم املعامالت االإلكرتونيَّة.  ال�صادرة من الدول املختلفة, يف 

وبا�صتعرا�ص هذه القواعد جند اأنها نظمت هذه امل�صاألة على النحو التايل: 
1- عدم و�صع اعتبار للموقع اجلغرايف ال�صادر من ال�صهادة, اأو ين�صاأ وي�صتخدم فيه 

التوقيع االإلكرتوين.
2- عدم و�صع اعتبار للموقع اجلغرايف ملكان عمل امل�صدر اأو املوقع.

ْولة بذات احلجيَّة القانونيَّة للتوقيع  3- يتمتع التوقيع االإلكرتوين النا�صئ خارج الدَّ
التي متنح م�صتوى مكافئ من  مات  اأن يتيح ذات املقوِّ ال�صادر داخلها, �رشيطة 

الثِّقة ب�صحته. 
ْولة بذات احلجيَّة التي تن�صاأ عن دولة  4- يتمتع التوقيع االإلكرتوين النا�صئ داخل الدَّ

اأخرى، وبذات ال�رشط ال�صابق. 
اأو  التوقيعات  من  اأنــواع  ا�صتخدام  على  بينهم  فيما  االأطــراف  اتفاق  حالة  يف   -5
عبدالفتاح حجازي, املرجع ال�ضابق. �ص )9) وما بعدها. انظر اأي�ضًا خالد م�ضطفى فهمي, املرجع ال�ضابق   (5((

�ص 3)1 وما بعدها.
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ال�صهادات, يتم تنفيذ اتفاقهم وفًقا لقاعدة العقد �رشيعة املتعاقدين, ما مل يحدث 
اأي اتفاق مبوجب القانون املطبق)57).

وين�ص قانون التوقيع االإلكرتوين امل�رشي على اأنه »تَْخَت�صُّ الهيئة باعتماد اجلهات 
الذي  املقابل  نظري  وذلك  االإلكرتوين,  الت�صديق  �صهادات  باإ�صدار  املخت�صة  االأجنبيَّة 
تلك  ت�صدرها  التي  لل�صهادات  تكون  احلالة  هذه  ويف  الهيئة,  اإدارة  جمل�ص  يحدده 
اجلهات ذات احلجيَّة يف االإثبات املقررة, ملا ت�صدره نظرياتها يف الداخل من �صهادات 
نظرية, وذلك كّلّه وفًقا للقواعد واالإجراءات وال�صمانات, التي تقررها الالئحة التنفيذيَّة 

لهذا القانون«)58). 
اجلهات  اعتماد  »للهيئة  اأنه  على  املذكور  للقانون  التنفيذيَّة  الالئحة  ن�صت  وقد   

االأجنبيَّة املخت�صة باإ�صدار �صهادات الت�صديق االإلكرتوين يف اإحدى احلاالت االآتية: 

اأن يتوافر لدى اجلهة االأجنبيَّة القواعد واال�صرتاطات املبينة يف هذه الالئحة,   اأ(  

�صهادات  اإ�صدار  ن�صاط  مبزاولة  الهيئة،  لها  ترخ�س  التي  للجهات  بالنِّ�صبة 

الت�صديق االإلكرتوين.

اأن يكون لدى اجلهة االأجنبيَّة وكيل يف جمهورية م�رش العربيَّة, مرخ�ص له من   ب(  

مات  قبل الهيئة باإ�صدار �صهادات الت�صنيف االإلكرتوين, وتتوافر لديه كل املقوِّ

املطلوبة للتعامل ب�صهادات الت�صديق االإلكرتوين, ويكفل تلك اجلهة فيما ت�صدره 

من �صهادات ت�صديق اإلكرتوين, وفيما مطلوب من ا�صرتاطات و�صمانات. 

العربيَّة  م�رش  جمهورية  وافقت  التي  اجلهات  �صمن  االأجنبيَّة  اجلهة  تكون  اأن   ج(  

خالد م�ضطفى فهمي, املرجع ال�ضابق. �ص 4)1 وما بعدها.  (57(
املق�ضود بالهيئة هنا هيئة تنمية �ضناعة تكنولوجيا املعلومات, انظر املادة )))), قانون التوقيع الإلكرتوين   (58(

امل�ضري.
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مبوجب اتفاقيَّة دوليَّة نافذة فيها, على اعتمادها باعتبارها جهة اأجنبيَّة خمت�صة 

باإ�صدار �صهادات الت�صديق االإلكرتوين.

اأن تكون اجلهة االأجنبيَّة �صمن اجلهات املعتمدة واملرخ�ص لها باإ�صدار �صهادات   د(  

ط اأن يكون هناك  ت�صديق اإلكرتوين، من قبل جهة الرتخي�س يف بلدها، وُي�صرترَ

اتفاٌق بني جهة الرتخي�ص االأجنبيَّة وبني الهيئة على ذلك. 
وي�صدر قرار اعتماد اجلهة االأجنبيَّة من جمل�ص اإدارة الهيئة, بعد �صداد املقابل الذي 

يحدده املجل�ص لالعتماد, ويحدد يف القرار مدة االعتماد, واأحوال جتديده«)59).
امل�صادقة  خدمات  د  مــزوَّ من  امل�صلمة  ال�صهادات  عّد  فقد  التون�صي  امل�رشع  اأمــا 
د خدمات م�صادقة تون�صي,  االإلكرتونيَّة املوجود ببلد اأجنبي, ك�صهادات م�صلمة من مزوَّ
الوطنيَّة  الوكالة  متبادل, تربمها  اتفاقيَّة اعرتاف  اإطار  الهيكل يف  بهذا  َتَّ االعرتاف  اإذا 

للم�صادقة االإلكرتونية)1)).
اعتماد  مبهمة  الرقمي  للت�صديق  الوطني  للمركز  عهد  فقد  ال�صعودي  املنظم  اأما   
�صهادات الت�صديق الرقمي, ال�صادرة من اجلهات االأجنبيَّة خارج اململكة, ون�صَّ على 
لل�صوابط  وفًقا  وذلك  اململكة,  بداخل  نظرياتها  معاملة  االأجنبيَّة  ال�صهادات  معاملة 

واالإجراءات التي حتددها الالئحة)1)). 

امل�ضري  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من  املادة )1))  انظر  الهيئة.  اإدارة  هنا جمل�ص  باملجل�ص  املق�ضود   (59(
للتوقيع الإلكرتوين.

الف�ضل )3)) القانون التون�ضي اخلا�ص باملبادلت والتجارة الإلكرتونية.  ((1(
املادة )17), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  ((1(
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املبحث الثالث: اآليات حماية البيانات )الت�شفري( وحالت 
تعليق واإلغاء �شهادة الت�شديق الإلكرتوين: 

�صنبنّي يف املطلب االأول من هذا املبحث اآليات حماية البيانات )الت�صفري(, ثمَّ نبنّي 
يف املطلب الثاين حاالت تعليق واإلغاء �صهادة الت�صديق االإلكرتوين. 

املطلب الأول: اآليات حماية البيانات )الت�صفري(: 

 الت�صفري )Cryptology( هو عمليَّة متويه الر�صالة بطريقة تخفي حقيقة حمتواها, 
ن  تَت�صمَّ وهي  الرتميز.  عمليَّة  ا  اأي�صً تدعى  فاإنَّها  ولذلك  مفهومة؛  غري  رموًزا  وجتعلها 
تطبيقات ملعادالت ودوال ريا�صيَّة, على ن�ص مكتوب ِب�َصكلٍّ اإلكرتوين, ينتج عنه مفتاح 
ت�صفري, يجعل املعلومات غري قابلة لفكِّ ت�صفريها, من قبل اأّي �صخ�ص ال ميلك مفتاح 

فكِّ الت�صفري املنا�صب, وفًقا لل�صوابط والقواعد التالية: 
خالل  من  فيها  التَّعامل  اأو  تدوينها  يتم  التي  واملعلومات  البيانات  ت�صفري  اإباحة   -1

الو�صائط االإلكرتونيَّة. 
مالكيها  امل�صفرة )Confidentiality( واالعرتاف بحق  البيانات  2- احرتام �رشيَّة 

يف �رشيتها بتجرمي االعتداء عليها. 
واملعلومات  البيانات  �صاأن حترير  قانونًا, يف  معتربة  كو�صيلة  الت�صفري  ا�صتخدام   -3

بوا�صطة اجلهات املخت�صة)))). 
منري وممدوح اجلنبيهي, تزوير التوقيع الإلكرتوين, دار الفكر اجلامعي, الإ�ضكندرية, )11)م. �ص 138   ((((

وما بعدها. انظر اأي�ضًا خالد فهمي, املرجع ال�ضابق. �ص 111 وما بعدها. انظر اأي�ضًا:
 Anthony Martin Singer, Electronic Commerce Digital Signatures and the Role of the

.(Kansas Digital signature Act. 37 Washburn L.J 725 ((118
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اأوًل/ العلَّة من الت�صفري: 

من  الغري  منع  طريق  عن  االإلكرتونيَّة  للتعامالت  الثِّقة  توفري  يف  كاإجراء  الت�صفري  ي�صمح 
م�صتخدمي ال�صبكة من الدخول على البيانات واحلفاظ على �رشيتها با�صتخدام و�صائل اإلكرتونيَّة 
حتويل  وو�صائل  اأدوات  با�صتخدام  االإلكرتوين  التَّعامل  اأطراف  اإال  يعلمها  ال  ُمعيَّنة  رموز  اأو 
د من  املعلومات بهدف اإخفاء حمتوياتها مبا ال يتيح ا�صتخدامها غري امل�رشوع, بحيث يتم التاأكَّ

اأن املعلومات التي ت�صلمها املر�صل اإليه هي ذات البيانات التي قام املر�صل بالتوقيع عليها)3)).
ا/ كيفيَّة اإجراء الت�صفري:  ثانيًّ

املتنا�صق  الت�صفري  نظام  هما  نظامني  با�صتخدام  االإلكرتوين  التوقيع  ت�صفري  يتم   
الرموز  على  تعتمد  التي  الربامج  من  نوٌع  وهو   .)Symmetric Encryption(
دة, واالآخر هو النظام البيومرتي )Biometric Encryption( الذي  الهند�صيَّة املَُعقَّ

يعتمد على موا�صفات �صخ�صيَّة تتعّلق ب�صاحب التوقيع ذاته)4)). 

املطلب الثاين: حالت تعليق واإلغاء �صهادة الت�صديق الإلكرتوين: 

اأوًل/ حالت تعليق العمل ب�صهادة الت�صديق الإلكرتوين: 

 تعليق ال�صهادة يعني: الوقف املوؤقت ل�رشيان ال�صهادة, وهو ما يعني تعطيل العمل 
باالأثر القانوين املرتتب على ال�صهادة, متهيًدا الإلغائها. 

عمر ح�ضن املومني, املرجع ال�ضابق. �ص 55 وما بعدها. انظر اأي�ضًا خالد م�ضطفى فهمي, املرجع ال�ضابق.   ((3(
�ص 111 وما بعدها.

عمر املومني, املرجع ال�ضابق. �ص55. انظر اأي�ضًا خالد فهمي, املرجع ال�ضابق. �ص)11 وما بعدها. انظر اأي�ضًا:   ((4(
 John C. Anderson, Document Authentication In Electronic Commerce: The Misleading
 Notary Public Analog For The Digital Signature Certificate Authority, John Marshall

.Journal of Computer and Information Law, Spring (111. At 5(7
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 ويف حالة تعليق ال�صهادة, ال يعتد بالتوقيع االإلكرتوين اخلا�ص بالبائع اأو امل�صرتي, 
متى كانت قد �صدرت لهذا الغر�ص, وميكن القول: اإن تعليق ال�صهادة يجعلها -وب�صفة 
موؤقتة- كاأن مل تكن, وذلك متهيًدا الإلغائها اأو ا�صتئناف �رشيانها, متى ثبت عدم �صحة 

ال�صبب الذي علقت بناء عليه هذه ال�صهادة. 
وقد ن�صَّ القانون التون�صي على حاالت يتم فيها تعليق ال�صهادة, على النحو التايل: 

1- بناء على �شاحب ال�شاأن: 
�صواء  ال�صهادة,  اإ�صدار  طلب  الذي  الّطبيعي,  ال�صخ�ص  هو  هنا  ال�صاأن  و�صاحب 
كانت له ب�صفة اأ�صليَّة, اأو باعتباره املمثل القانوين )Legal Representative( الأحد 

االأ�صخا�ص املعنويَّة. 
هذا  يكون  اأن  بها،  العمل  بتعليق  ال�صاأن  �صاحب  لطلب  لال�صتجابة  ط  ُي�صرترَ ولكن 
ا اأن �صهادة الت�صديق  الطلب مربًرا, ويقنع مقدم اخلدمة باتِّخاذ اإجراء التعليق, وخ�صو�صً
االإلكرتوين وفور �صدورها وا�صتعمالها يتعّلق بها حق للغري, كما لو �صدرت للم�صرتي 

حيث يتعّلق بها حق البائع اأو العك�ص)5)).
َّ ت�شليمها لغري �شاحبها:  2- تعليق ال�شهادة التي تمَ

فقد يتَّ�صح ملقدم خدمة الت�صديق االإلكرتوين اأن ال�صهادة قد �صّلمت لغري �صاحبها, 
بناء على معلومات مغلوطة, كاأن يقوم مقدم اخلدمة بت�صليم ال�صهادة اإلى �صخ�ص له 
ذات اال�صم الثالثي؛ وبالتايل فاإنَّ مقدم اخلدمة يكون قد وقع يف خطاأ قد ي�صبب �رشًرا 
للغري؛ لذلك عليه اأن ي�صارع بتعليق ال�صهادة حتَّى ال ي�صاء ا�صتعمالها من قبل م�صتلمها. 

َّ انتهاك منظومة اإحداث التوقيع:  3- تعليق ال�شهادة اإذا تمَ
ي�صدرها ح�صب  فاإنَّه  االإلكرتوين,  الت�صديق  �صهادة  ي�صدر  اخلدمة عندما  د  مزوَّ اإن 
املرجع  حجازي,  عبدالفتاح  اأي�ضًا  انظر  بعدها.  وما  �ــص3)1  ال�ضابق.  املرجع  مــربوك,  حممد  ممدوح   ((5(

ال�ضابق. �ص 174 وما بعدها.
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�رشوط فنيَّة معينة. واإذا �صدرت منظومة اإحداث التوقيع مطابقة لل�رشوط املن�صو�س 
عليها يف القانون كانت �صحيحة ومطابقة للواقع, واإال كانت خمالفة, فاإذا ثبت انتهاك 
هذه ال�رشوط، اأو فك ت�صفريها اأو تزويرها اأو تقليدها، فمعنى ذلك اأن منظومة التوقيع 
يقوم  اأن  نف�صه-  تلقاء  -ومن  اخلدمة  مقدم  على  ويجب  انتهاكها,  َتَّ  قد  االإلكرتوين 
هذه  عن  ومدنيًّا  جنائًيا  م�صاءلته  املمكن  من  فاإنَّه  واإال  امل�صادقة,  ب�صهادة  العمل  بوقف 

املخالفة, واالأ�رشار املرتتبة عليها)))). 
 4- تعليق ال�شهادة ب�شبب ح�شول تغيري يف بياناتها: 

 يجب على مقدم خدمة الت�صديق االإلكرتوين حال علمه بح�صول تغيري يف بيانات 
تعليق  قرار  وي�صدر  بذلك,  ال�صاأن  ذوي  واإخطار  ال�صهادة,  بتعليق  يقوم  اأن  ال�صهادة, 
نة بال�صهادة التي اأ�صابها  ال�صهادة من مقدم خدمة الت�صديق, �صواء كانت املعلومات املدوَّ
التغيري ترتبط ب�صخ�ص �صاحب ال�صهادة, اأم كانت معلومات ذات طبيعة مو�صوعيَّة, 

تتعّلق مبو�صوع ال�صهادة وجماالت ا�صتعمالها. 
 ويجب على مقدم خدمة الت�صديق, اأن يخطر �صاحب ال�صهادة بقرار التعليق, فور 

حدوثه.
 وُيعدُّ قرار تعليق العمل ب�صهادة الت�صديق االإلكرتوين, مبثابة عقوبة توقع على �صاحب 
ال�صهادة, التي يتعامل بها يف ال�صوق االإلكرتونيَّة, وترتبط حقوقه وحقوق العمالء بها, 
لذلك فمن �صاأن تعليق العمل بها, اأن ُيوؤدِّي اإلى تعطل اأعماله بال�صوق وعالقته بعمالئه)7)). 
حممد ح�ضني من�ضور, الإثبات التقليدي والإلكرتوين, دار الفكر اجلامعي, الإ�ضكندرية, 119)م. �ص 98)   ((((

وما بعدها. انظر عبدالفتاح حجازي, املرجع ال�ضابق �ص 175 وما بعدها.
حممد ح�ضني من�ضور, املرجع ال�ضابق. �ص )17 وما بعدها. انظر اأي�ضًا   ((7(

 Michael L. Closen and R. Jason Richards, Notaries Public – Lost in Cyberspace, or Key Business
 .(Professional of the Future ? (5 J. Marshal J. of Computer and Info. L. 703, 737 – 4( ((117

 Richard P. Klau, Contract Negotiations Enter a New Dimension When اأي�ضًا:  انظر 
.(6-Parties Can Sign on the Electronic Dotted Line, Student Law, Nov, (118, at (4
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ثانًيا- حالت اإلغاء العمل ب�صهادة الت�صديق الإلكرتوين: 

 توجد حاالت ي�صتطيع مقدم خدمة الت�صديق فيها اإلغاء �صهادة الت�صديق االإلكرتوين 
و�صنورد هذه احلاالت فيما يلي: 

1- طلب �شاحب ال�شهادة: 
 تلغى �صهادة الت�صديق االإلكرتوين, متى طلب �صاحب ال�صهادة ذلك؛ الأنَّها حتمل 
ه ال�صخ�صي اأكرث من اأي �صخ�ص  �صفة �صخ�صيَّة ل�صاحب ال�صهادة ذاته, ويتعّلق بها حقَّ
كان طرًفا يف  لو  كما   ,)Third Parties( للغري بال�صهادة حقٌّ  يتعّلق  قد  اآخر. ولكن 
تعامل جتاري, وَتَّ االعتماد على هذه ال�صهادة يف اإبرام واإمتام هذا التعامل. فهنا ال يحق 
مقدم  نظر  حتت  االإلغاء  �صبب  الواقعة  ي�صع  اأن  ميكن  اإمنا  ال�صهادة,  اإلغاء  طلب  للغري 

خدمة الت�صديق, الذي يقدر بدوره اإمكانيَّة اإلغاء ال�صهادة من عدمه)8)).
2- قيام مقدم خدمة الت�شديق باإلغاء ال�شهادات التي �شبق تعليقها: 

ي�صتطيع مقدم خدمة الت�صديق اإلغاء �صهادة الت�صديق االإلكرتوين, التي قام بتعليقها 
م�صبًقا, متى قام بالتحقق من �صحة �صبب التعليق املوؤقت. واإذا كانت النتيجة مطابقة 
ل�صبب الوقف اأو التعليق فاإنَّه ُيلَغى �صهادة الت�صديق االإلكرتوين ِب�َصكلٍّ نهائي. وذلك 
باأن يثبت لديه اأن املعلومات التي ت�صمنتها ال�صهادة, هي بالفعل معلومات غري �صحيحة 
د من  �صّلمت ال�صهادة بناًء عليها, اأو كانت معلومات غري مطابقة للواقع, كذلك قد يتاأكَّ
َّ انتهاكها بالفعل،  ة باإحداث التوقيع الإلكرتوين، قد مترَ اأن منظومة ال�رشوط الفنيَّة اخلا�صَّ

ففي هذه احلالة تلغى ال�صهادة ِب�َصكلٍّ نهائي)9)).

اأمري فرج يو�ضف, التوقيع الإلكرتوين, دار املطبوعات اجلامعية, الإ�ضكندرية, 118)م. �ص97 وما بعدها.   ((8(
انظر اأي�ضًا عبدالفتاح حجازي, املرجع ال�ضابق. �ص 184 وما بعدها.

اأمري فرج يو�ضف, املرجع ال�ضابق. �ص 98. انظر اأي�ضًا عبدالفتاح حجازي, املرجع ال�ضابق, �ص 184 وما   ((9(
بعدها.
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مقدم  على  »يجب  اأنــه:  على  ال�صعودي  االإلكرتونيَّة  التعامالت  نظام  ن�ص  وقد 
خدمات الت�صديق اإلغاء ال�صهادة اأو اإيقاف العمل بها, عند طلب �صاحبها ذلك, اأو يف 
احلاالت التي حتددها الالئحة. كما يجب عليه اإبالغ �صاحب ال�صهادة فوًرا باالإلغاء اأو 
االإيقاف و�صبب ذلك, ورفع اأي منهما فوًرا اإذا انتفى ال�صبب, ويكون مقدم خدمات 
الت�صديق م�صوؤواًل عن ال�رشر الذي يحدث الأيِّ �صخ�ص ح�صن النيَّة, نتيجة لعدم وقف 

العمل بال�صهادة اأو اإلغائها«)71).
ويثبت حق �صاحب ال�صهادة اأو الغري يف االعرتا�ص على قرار االإلغاء, منذ حلظة ن�رش 

القرار بال�صجل االإلكرتوين اخلا�ص مبقدم خدمة الت�صديق. 
خدمة  مقدم  على  فيجب  االعرتا�ص,  عليه  بُِنَي  الذي  ال�صبب  �صحة  ثبت  ما  واإذا 
مرة  نفاذها  وا�صتئناف  االإلكرتوين,  الت�صديق  �صهادة  اإلغاء  قرار  العدول عن  الت�صديق 
تلك  الأجله  اأعدت  الذي  الغر�ص  ح�صب  القانونيَّة,  اآثارها  ترتيب  وبالتايل  اأخــرى, 

ال�صهادة)71). 

املادة )1)), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (71(
اأمري فرج يو�ضف, املرجع ال�ضابق. �ص 99. انظر اأي�ضًا عبدالفتاح حجازي, املرجع ال�ضابق, �ص 185 وما   (71(

بعدها.
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املبحث الرابع:
 تطبيقات الت�شديق الإلكرتوين يف النظام ال�شعودي: 

 )Electronic Certification( االإلكرتوين  بالت�صديق  ال�صعودي  املنظم  اهتم   
اهتماًما كبرًيا, ويتجلَّى ذلك عرب اإفراده الأجزاء كبرية من نظام التعامالت االإلكرتونيَّة له. 
�صبط  اإلى  يهدف  النظام  باأن  ال�صعودي,  االإلكرتونيَّة  التعامالت  نظام  ذكر  وقد   
اإلى  ُيوؤدِّي  مبا  لها  نظامي  اإطار  وتوفري  وتنظيمها,  االإلكرتونيَّة,  والتوقيعات  التعامالت 

حتقيق ما يلي: 
التعامالت والتوقيعات االإلكرتونيَّة,  اإر�صاء قواعد نظاميَّة موحدة, ال�صتخدام    )1
وت�صهيل تطبيقها يف القطاعني العام واخلا�ص, بو�صاطة �صجالت اإلكرتونيَّة ُيعول 

عليها. 
اإ�صفاء الثِّقة يف �صحة التعامالت والتوقيعات وال�صجالت االإلكرتونيَّة و�صالمتها.    )2
املحلي  ال�صعيدين  على  االإلكرتونيَّة  والتوقيعات  التعامالت  ا�صتخدام  تي�صري    )3
احلكوميَّة,  كــاالإجــراءات  املــجــاالت,  جميع  يف  منها  لال�صتفادة  والـــدويل, 

والتجارة, والطب, والتَّعليم, والدفع املايل االإلكرتوين. 
اإزالة العوائق اأمام ا�صتخدام التعامالت والتوقيعات االإلكرتونيَّة.    )4

منع اإ�صاءة اال�صتخدام واالحتيال يف التعامالت والتوقيعات االإلكرتونية))7).   )5
 وقد عهد املنظم ال�صعودي لهيئة االتِّ�صاالت وتقنيَّة املعلومات, مهمة تطبيق نظام 

التعامالت االإلكرتونيَّة, ولها يف �صبيل ذلك, االخت�صا�صات االآتية: 

وجتديدها،  الت�صديق«،  خدمات  »مقدم  ن�صاط  ملزاولة  الرتاخي�س  اإ�صدار  ) اأ( 

املادة ))), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (7((
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الالزمة  والإجــراءات  ال�رشوط  الالئحة  ح  وتُو�صِّ واإلغائها.  بها،  العمل  واإيقاف 

عنه,  والتنازل  واإلغائه,  ووقفه,  وجتديده,  ومدته,  الرتخي�ص,  على  للح�صول 

والتزامات املُرخ�س له، و�صوابط اإيقاف ن�صاط املرخ�س له واإجراءاته، والآثار 

املرتتبة على ذلك. 

) ب( التحقق من التزام مقدمي خدمات الت�صديق بالرتاخي�ص املمنوحة لهم, 

وباأحكام هذا النظام والالئحة, والقرارات التي ت�صدرها الهيئة. 

ا�صتمرار  ل�صمان  الالئحة-  حتدده  ملا  وفًقا   - الالزمة  ــراءات  االإج اتِّخاذ  ) ج( 

اخلدمات املقدمة اإلى االأ�صخا�ص املتعاملني مع مقدم خدمات الت�صديق, 

عند موافقتها على اإيقاف ن�صاطه, اأو اإلغاء ترخي�صه اأو عدم جتديده.

اقرتاح م�رشوعات االأنظمة واللوائح ذات العالقة بالتعامالت االإلكرتونيَّة,  ) د(  

وتعديالتها, ورفعها اإلى الوزارة التِّخاذ االإجراءات النظاميَّة الالزمة.

مبوافقة  وذلك  الت�صديق,  خدمات  تقدمي  لرتخي�ص  املايل  املقابل  حتديد  )هـ( 

الوزير)73).
ق يف هذا املبحث اإلى اخت�صا�صات املركز الوطني للت�صديق االإلكرتوين   و�صنتطرَّ
الت�صديق  خدمات  مقدم  واجبات  �صنتناول  الثاين  املطلب  يف  ثمَّ  االأول,  املطلب  يف 
وم�صوؤولياته وم�صوؤوليات �صاحب �صهادة الت�صديق يف النظام ال�صعودي, ثمَّ �صنتناول 

املخالفات والعقوبات املَُتَعلِّقة بالت�صديق االإلكرتوين يف املطلب الثالث.

الإلكرتونية  التعامالت  املادة )15), نظام  املعلومات. انظر  بالوزير هنا وزير الت�ضالت وتقنية  يق�ضد   (73(
ال�ضعودي.
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املطلب الأول - املركز الوطني للت�صديق الإلكرتوين واخت�صا�صاته: 

ن�صَّ نظام التعامالت االإلكرتونيَّة على اإن�صاء مركز وطني للت�صديق الرقمي, يتولى 
كما  واإدارتها.  الرقمي  الت�صديق  �صهادات  باإ�صدار  املَُتَعلِّقة  املهمات  على  االإ�ــرشاف 
وت�صكيله,  املركز,  مقر  بتحديد  ة  اخلا�صَّ القواعد  الالئحة  اأن حتدد  ا- على  ن�ص -اأي�صً

واخت�صا�صاته, ومهماته, وكيفيَّة قيامه باأعماله. 
وللوزير احلقُّ يف منح الهيئة اأو اأي جهة اأخرى �صالحيات القيام مبهمات املركز اأو 

بع�صها)74). 
الت�صديق  �صهادات  باعتماد  يخت�ص  املركز  باأن  االإلكرتونيَّة  التعامالت  نظام  وذكر 
االإلكرتوين ال�صادرة من اجلهات االأجنبيَّة خارج اململكة, وتعامل هذه ال�صهادات معاملة 

نظرياتها بداخل اململكة, وذلك وفًقا لل�صوابط واالإجراءات التي حتددها الالئحة)75).

املطلب الثاين: واجبات مقدم خدمات الت�سديق وم�سوؤولياته وواجبات 

�صاحب �صهادة الت�صديق يف النظام ال�صعودي: 

اأوًل/ واجبات مقدم خدمات الت�صديق وم�صوؤولياته يف النظام ال�صعودي: 

اأوجب املنظم ال�صعودي على مقدم خدمات الت�صديق االلتزام مبا ياأتي: 
احل�صول على الرتخي�ص الالزم من الهيئة قبل البدء يف ممار�صة ن�صاطه.   )1

للرتخي�ص  وفًقا  وحفظها,  وت�صليمها,  الرقمي,  الت�صديق  �صهادات  اإ�صدار    )2
ال�صادر له من الهيئة وال�صوابط واالإجراءات التي حتددها الالئحة. 

املادة ))1), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (74(

املادة )17), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (75(
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ا�صتعمال و�صائل موثوق بها الإ�صدار ال�صهادات, وت�صليمها, وحفظها, واتِّخاذ    )3
يف  يحدد  ملا  وفًقا  والتلف,  والتدلي�ص  التزوير  من  حلمايتها  الالزمة  الو�صائل 

الالئحة والرتخي�ص ال�صادر له. 
يطراأ  وما  البيانات  تلك  اأ�صدرها, وحفظ  التي  لل�صهادات  بيانات  قاعدة  اإن�صاء    )4
الع  يتيح االطِّ املوقوفة وامللغاة. واأن  ال�صهادات  عليها من تعديل, مبا يف ذلك 

اإلكرتونًيا على تلك البيانات ب�صفة م�صتمرة. 
التي ح�صل عليها  العاملني- على �رشيَّة املعلومات  يتبعه من  حمافظته -ومن    )5
اأو  -كتابًيا  ال�صهادة  �صاحب  �صمح  التي  املعلومات  با�صتثناء  ن�صاطه,  ب�صبب 

اإلكرتونًيا- بن�رشها اأو االإعالم بها, اأو يف احلاالت املن�صو�ص عليها نظاًما. 
اأخذ املعلومات ذات ال�صفة ال�صخ�صيَّة من طالب ال�صهادة مبا�رشة, اأو من غريه    )6

ب�رشط اأخذ موافقة كتابيَّة من طالب ال�صهادة على ذلك. 
نة البيانات املو�صحة يف الالئحة، ومطابقة �رشوط اأمن  اإ�صدار ال�صهادات ُمت�صمِّ   )7

االأنظمة وحمايتها, وقواعد �صهادة الت�صديق الرقمي التي ي�صعها املركز.
ت�صليم املعلومات والوثائق التي يف حوزته اإلى الهيئة, وذلك يف جميع حاالت    )8
وقف ن�صاطه, ليتم الت�رشف بها وفًقا لالأحكام واملعايري املو�صحة يف الالئحة))7). 
قف عن مزاولة ن�صاطه  ون�ص النظام على اأنه ال يجوز ملقدم خدمات الت�صديق التوَّ
املرخ�ص به, اأو التنازل عن الرتخي�ص ال�صادر له, اأو االندماج يف جهة اأخرى, اإال بعد 
احل�صول على موافقة كتابيَّة م�صبقة من الهيئة, وفًقا لالإجراءات التي حتددها الالئحة)77).
د النظام على حتمل مقدم خدمات الت�صديق م�صوؤوليَّة �صمان �صحة املعلومات امل�صدقة  كما اأكَّ
التي ت�صمنتها ال�صهادة وقت ت�صليمها, و�صحة العالقة بني �صاحب ال�صهادة وبياناتها االإلكرتونيَّة. 

املادة )18), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (7((

املادة )19), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (77(
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وتقع عليه م�صوؤوليَّة ال�رشر الذي يحدث الأيِّ �صخ�ص – وثق بح�صن نية- ب�صحة ذلك)78).
كما اأوجب النظام على مقدم خدمات الت�صديق اإلغاء ال�صهادة اأو اإيقاف العمل بها 
عند طلب �صاحبها ذلك, اأو يف احلاالت التي حتددها الالئحة. كما يجب عليه اإبالغ 
اإذا  فوًرا  منهما  اأي  ورفع  ذلك,  و�صبب  االإيقاف  اأو  باالإلغاء,  فوًرا  ال�صهادة  �صاحب 
انتفي ال�صبب, ويكون مقدم خدمات الت�صديق م�صوؤواًل عن ال�رشر الذي يحدث الأيِّ 

�صخ�ص ح�صن النيَّة, نتيجة لعدم وقف العمل بال�صهادة اأو اإلغائها. 

ا/ م�صوؤوليَّة �صاحب �صهادة الت�صديق يف النظام ال�صعودي:  ثانيًّ

يتحملها  التي  امل�صوؤوليات  من  عدًدا  ال�صعودي  االإلكرتونيَّة  التعامالت  نظام  اأورد 
�صاحب �صهادة الت�صديق االإلكرتوين وهي على النحو التايل: 

ة  ُيعدُّ �صاحب ال�صهادة م�صوؤواًل عن �صالمة منظومة التوقيع االإلكرتوين اخلا�صَّ   )1
التقيد  وعليه  املنظومة.  لهذه  ا�صتعمال  كل  منه  �صادًرا  وُيعدُّ  �رشيتها,  وعن  به 

ب�رشوط ا�صتعمال �صهادته، و�رشوط اإن�صاء توقيعه الإلكرتوين. 
اأو  على �صاحب ال�صهادة تقدمي املعلومات �صحيحة ملقدم خدمات الت�صديق,    )2

جلميع االأطراف املطلوب منها اأن تثق يف توقيعه االإلكرتوين. 
للمعلومات  تغيري  باأيِّ  الت�صديق  خدمات  مقدم  اإبالغ  ال�صهادة  �صاحب  على    )3

الواردة يف ال�صهادة, اأو انتفاء �رشيتها. 
ال يجوز ل�صاحب ال�صهادة التي اأوقفت اأو األغيت اإعادة ا�صتعمال عنا�رش التوقيع    )4
ح الالئحة  االإلكرتوين لل�صهادة املعنيَّة لدى مقدم خدمات ت�صديق اآخر, وتُو�صِّ

االإجراءات الالزمة ملنع حدوث مثل هذا االأمر)79).
املادة )1)), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (78(
املادة )))), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (79(
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املطلب الثالث: 

املخالفات والعقوبات املَُتَعلِّقة بالت�صديق الإلكرتوين يف النظام ال�صعودي: 

اأوًل/ املخالفات املن�صو�ش عليها يف نظام التعامالت الإلكرتونيَّة ال�صعودي: 

ُيعدُّ خمالفة الأحكام هذا النظام, القيام باأيٍّ من االأعمال االآتية: 
ممار�صة ن�صاط مقدم خدمات الت�صديق، دون احل�صول على ترخي�س من الهيئة.    )1
ال�صهادة  التي جمعها عن طالب  املعلومات  الت�صديق  ا�صتغالل مقدم خدمات    )2
الأغرا�ٍص اأخرى, خارج اإطار اأن�صطة الت�صديق, دون موافقة كتابيَّة اأو اإلكرتونيَّة 

من �صاحبها.
اإف�صاء مقدم خدمات الت�صديق للمعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله, ما مل    )3
ياأذن له �صاحب ال�صهادة – كتابًيا اأو اإلكرتونًيا- باإف�صائها, اأو يف احلاالت التي 

ُي�صمح له بذلك نظاًما. 
قيام مقدم خدمات الت�صديق, بتقدمي بيانات كاذبة اأو معلومات م�صللة للهيئة,    )4

اأو اأّي �صوء ا�صتخدام خلدمات الت�صديق. 
لغر�ص  ا�صتعمالهما  اأو  ن�رشهما,  اأو  اإلكرتوين,  توقيع  اأو  رقميَّة  �صهادة  اإن�صاء    )5

احتيايل, اأو الأيِّ غر�ص غري م�رشوع. 
اأو  رقمي,  ت�صديق  �صهادة  اأو  اإلكرتوين,  توقيع  اأو  اإلكرتوين,  �صجل  تزوير    )6

ا�صتعمال اأيٍّ من ذلك مع العلم بتزويره. 
تقدمي معلومات خاطئة عمًدا اإلى مقدم خدمات الت�صديق, اأو تقدمي معلومات    )7
خاطئة عمًدا عن التوقيع االإلكرتوين, اإلى اأيٍّ من االأطراف الذين وثقوا بذلك 

التوقيع مبوجب هذا النظام. 
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الدخول على منظومة توقيع اإلكرتوين, ل�صخ�ٍص اآخر دون تفوي�ص �صحيح, اأو    )8
ن�صخها, اأو اإعادة تكوينها, اأو اال�صتيالء عليها. 

انتحال �صخ�ص هويَّة �صخ�ص اآخر, اأو ادعاوؤه زوًرا باأنه مفو�ص عنه بطلب احل�صول    )9
على �صهادة الت�صديق الرقمي اأو قبولها, اأو طلب تعليق العمل بها, اأو اإلغائها. 

رة اأو غري �صحيحة اأو ملغاة اأو موقوف العمل بها,  10(  ن�رش �صهادة م�صادقة رقميَّة مزوَّ
اأو و�صعها يف متناول �صخ�ص اآخر, مع العلم بحالها. وي�صتثنى من ذلك حق 

مقدم خدمات الت�صديق الوارد يف الفقرة )4( من املادة )الثامنة ع�رشة()81).

التعامالت  نظام  يف  عليها  املن�صو�ش  الت�صديق  مبخالفات  املَُتَعلِّقة  العقوبات  ا/  ثانيًّ

الإلكرتونيَّة ال�صعودي: 

ن�صَّ نظام التعامالت االإلكرتونيَّة ال�صعودي على عدد من العقوبات على ارتكاب 
االأفعال املجرمة مبوجب هذا النظام, فقد عاقب نظام التعامالت االإلكرتونيَّة كل من 
يرتكب اأيًّا من االأعمال املن�صو�ص عليها يف املادة )الثالثة والع�رشين( من هذا النظام, 
بغرامة ال تزيد على خم�صة ماليني ريال, اأو بال�صجن مدة ال تزيد على خم�ص �صنوات, 
يف  امل�صتخدمة  والربامج  واملنظومات  االأجهزة  مب�صادرة  احلكم  ويجوز  مًعا.  بهما  اأو 

ارتكاب املخالفة, مع عدم االإخالل باأيِّ عقوبة اأ�صد ين�ص عليها يف نظام اآخر)81).
كما عهد هذا النظام اإلى هيئة االتِّ�صاالت وتقنيَّة املعلومات باال�صتعانة والتن�صيق مع 
اجلهات املعنيَّة يف مهمة ال�صبط والتفتي�ص, على ما يقع من املخالفات املن�صو�ص عليها 
يف املادة )الثالثة والع�رشين( من هذا النظام, واأن تُِعدَّ حم�رًشا بذلك. وللهيئة احلقُّ يف 
البت  اإلى حني  املخالفة  ارتكاب  امل�صتخدمة يف  االأجهزة واملنظومات والربامج  حجز 

املادة )3)), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (81(

املادة )4)), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (81(
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فني  فيها. ويحدد حمافظ هيئة االتِّ�صاالت وتقنيَّة املعلومات -بقرار منه- اأ�صماء املُوظَّ
املخت�صني بهذه املهمة, وكيفيَّة اإجراء ال�صبط والتفتي�ص))8).

وعهد هذا النظام اإلى هيئة التحقيق واالدعاء العام, لَتَتولَّى التحقيق واالدعاء العام 
الق�صائيَّة املخت�صة, وذلك بعد مبا�رشة هيئة االتِّ�صاالت  اأمام اجلهة  لنظامها,  فيها وفًقا 
تلك  �صبط  حم�رش  واإحالة  املخالفات,  تلك  �صبط  يف  ملهماتها  املعلومات  وتقنيَّة 

املخالفات اإلى هيئة التحقيق واالدعاء العام)83).
ناجت   - �ــرشر  حلقه  الــذي  ال�صخ�ص  احتفاظ  على  ا-  -اأي�صً النظام  هــذا  ون�ّص 
ال�صوابط  من  بــاأيٍّ  التقيد  عدم  اأو  النظام,  هذا  يف  عليها  املن�صو�ص  املخالفات  من 
وااللتزامات الواردة فيه - بحقه يف رفع دعوى اأمام اجلهة الق�صائيَّة املخت�صة, بطلب 

تعوي�صه عن االأ�رشار التي حلقت به)84).
يف  الواردة  باالأحكام  ُيخلَّ  اأال  يجب  اأحكامه  تطبيق  اأن  على  النظام  هذا  د  اأكَّ كما 

االأنظمة ذات ال�صلة التي تكون اململكة طرًفا فيها)85).
د هذا النظام �رشورة التزام من�صوبي وزارة االتِّ�صاالت وتقنيَّة املعلومات,  اأكَّ كما 
باملحافظة على �رشية  الرقمي,  الت�صديق  املعلومات, ومركز  وتقنيَّة  االتِّ�صاالت  وهيئة 
ب�صبب  التي اطلعوا عليها,  اأو عمالئهم  الت�صديق  ة مبقدمي خدمات  املعلومات اخلا�صَّ

عملهم, واأال يف�صوها الأيِّ �صبٍب كان, اإال يف احلاالت املن�صو�ص عليها نظاًما))8).

املادة )5)), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (8((

املادة )))), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (83(

املادة )7)), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (84(

املادة )8)), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (85(

املادة )9)), نظام التعامالت الإلكرتونية ال�ضعودي.  (8((
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اخلامتة: 

القوانني  يف  وتطبيقاته,  االإلكرتوين  الت�صديق  ملو�صوع  الدرا�صة  هذه  خالل  من 
املقارنة والنظام ال�صعودي, نخل�ص اإلى النتائج والتو�صيات االآتية: 

اأوًل/ النتائج: 
يتنا�صب  اأمًرا ل  اأ�صبح  التَّْقليدي على حمرر مكتوب  التوقيع اخلطي  ا�صرتاط    )1
واالأ�صاليب امل�صتخدمة يف التعامالت االإلكرتونيَّة, كما اأن من غري املت�صور اإيراد 
التوقيع  اإلى  احلاجة  ظهرت  فقد  ولذلك  اإلكرتوين,  م�صتند  على  خطي  توقيع 
االإلكرتوين الذي هو عبارة عن توقيع باملفهوم التَّْقليدي ولكن يتم اإنتاجه ب�صورة 
احلديثة  ور  ال�صُّ وهذه  لتوثيقه,  االإلكرتوين  امل�صتند  على  ــراده  واإي اإلكرتونيَّة 
ت�رشيعي,  وتنظيم  وق�صائي  قانوين  اعرتاف  اإلى  بحاجة  ا-  -اأي�صً هي  للتوقيع 

ة املمنوحة للتواقيع التَّْقليديَّة.  حتَّى يكون لها ذات االأثر القانوين, والُقوَّ
هي  االإلكرتونيَّة,  التجاريَّة  التعامالت  تعرت�ص  التي  امل�صكالت  اأهــم  من    )2
تقنيَّة  فــاإنَّ  ولذلك  االإلكرتونيَّة؛  وال�صجالت  الر�صائل  واأمــن  �صالمة  م�صكلة 
الرقمي  بالتوقيع  يعرف  ما  الوجود  حيز  اإلى  اأبرزت  واالتِّ�صاالت  املعلومات 
الر�صائل  على  وتطبيقه  ا�صتعماله  يوفر  ــذي  ال  )Digital Signature(
ال�رشيَّة  على  واملحافظة  المة  وال�صَّ االأمــن  ميزات  االإلكرتونيَّة  وال�صجالت 
اأو ال�صجل, مما  )Confidentiality(, واإمكانيَّة التعرف على من�صئ الر�صالة 
د الوظائف التَّْقليديَّة  يعني اأن ما يوفِّره ا�صتخدام هذه التقنيَّة هو اأكرث من جُمرَّ
ب�صهادة  ُيعرف  ما  واالتِّ�صاالت  املعلومات  تقنيَّة  اأبرزت  كما  اخلطي.  للتوقيع 
الت�صديق االإلكرتوين, وهي وثيقة اإلكرتونيَّة ي�صدرها مقدم خدمات ت�صديق, 
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االإلكرتوين,  التوقيع  منظومة  على  احلائز  ال�صخ�ص  هوية  لتاأكيد  تُ�صتخدم 
وحتتوي على بيانات التحقق من توقيعه. 

تقنيات  با�صتخدام  و�صالمتها  االإلكرتونيَّة  الر�صالة  بيانات  �رشيَّة  تاأمني  يتم    )3
الع  الت�صفري, بحيث يتم اإخفاء م�صمون الر�صالة وت�صفريها ومنع قراءتها واالطِّ
اأو  الر�صالة  م�صتقبل  متكن  كما  بذلك,  خمّول  غري  �صخ�ص  اأي  قبل  من  عليها 
ومن  املن�صئ,  اأو  املر�صل  �صخ�صيَّة  من  التحقق  من  اإلكرتونًيا  املوقع  ال�صجل 

�صالمة الر�صالة و�رشيتها. 
اأن امل�رشعني يف الدول املختلفة, يف اإ�صدارهم لقوانني التعامالت االإلكرتونيَّة,    )4
قد اأ�صفوا احلجيَّة على املحررات, و�صهادات الت�صديق االإلكرتوين, والتوقيعات 
فاإنَّهم  وبالتايل  تتم من خاللها,  التي  القانونيَّة  فات  الت�رشَّ باإثبات  االإلكرتونيَّة, 
اأخرجوها من �صلطة القا�صي يف تقدير مدى �صالحيتها باالإثبات ومدى انطباقها 
امل�رشعني و�صعوا �صوابط و�رشوًطا يف  اأن  اإال  التَّْقليديَّة,  االإثبات  على قواعد 
�رشوط  اإلى  اإ�صافة  الإلكرتونيَّة،  والتوقيعات  الإلكرتوين،  التوقيع  �صهادات 
مزاولة  رخ�صة  على  واحل�صول  االإلكرتوين,  الت�صديق  خدمة  مبزّودي  تتعّلق 

مهنة الت�صديق االإلكرتوين. 
لقد اأح�صن املنظم ال�صعودي باإ�صداره نظام التعامالت االإلكرتونيَّة, الذي نظم    )5
م�صاألة الت�صديق االإلكرتوين, واإ�صدار �صهادات الت�صديق االإلكرتوين, واأر�صى 
قواعد نظاميَّة موحدة ال�صتخدام التعامالت والتوقيعات االإلكرتونيَّة, وت�صهيل 
تطبيقها, اإ�صافة اإلى اإ�صفاء الثِّقة يف �صحة التعامالت وال�صجالت االإلكرتونيَّة 
اإ�صاءة  منع  يف  كبرٍي  ِب�َصكلٍّ  �صي�صهم  النظام  هذا  اأن  اإلــى  اإ�صافة  و�صالمتها. 

اال�صتخدام واالحتيال يف التعامالت والتوقيعات االإلكرتونيَّة.
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من  مبنح كل  امل�رشي  وامل�رشع  ال�صعودي  املنظم  من  قيام كل  من  الرغم  على    )6
مع  وم�صاواتها  باالإثبات,  احلجيَّة  االإلكرتوين  والتوقيع  االإلكرتونيَّة  املحررات 
تعر�ص  مل  االآن  اإلى  اأنه  جند  اأننا  اإال  التَّْقليدي,  والتوقيع  التَّْقليديَّة,  املحررات 
على كلٍّ من الق�صاء ال�صعودي وامل�رشي ق�صايا تتعّلق باإثبات العقود االإلكرتونيَّة 
القائمة على التوقيع االإلكرتوين, واملحررات وامل�صتندات االإلكرتونيَّة, مما يدّل 
التنفيذ  مو�صع  و�صعها  يتم  مل  نظريَّة  ن�صو�ص  ما  حدٍّ  اإلى  تزال  ال  اأنها  على 
اأن  ذلك  ويو�صح  التطبيقيَّة,  النَّاحية  من  لهما  الق�صاء  معاجلة  كيفيَّة  لتو�صيح 
اململكة  االإلكرتونيَّة, يف كلٍّ من  التجارة  واإبرام عقود  االإلكرتونيَّة,  التعامالت 
العربيَّة ال�صعوديَّة وم�رش وغريهما من الدول العربيَّة, ال تزال يف املراحل االأولى 

لتطّورها, ومل تنت�رش اإلى االآن ِب�َصكلٍّ وا�صع.

ا/ التو�شيات:  ثانيًّ
لتتنا�صب  التجارة؛  قوانني  بتعديل  يقوموا  اأن  العرب  امل�رشعني  على  ينبغي    )1
ة بالتجارة االإلكرتونيَّة, حيث جند اأن الت�رشيعات القائمة حاليًّا  والقوانني اخلا�صَّ

ال تتنا�صب مع املعاجلة االإلكرتونيَّة للتجارة. 
وامل�صتندات  االإلــكــرتوين  التوقيع  مينحوا  اأن  العرب  امل�رشعني  على  ينبغي    )2
الثابتة للتوقيع اخلطي وامل�صتندات اخلطيَّة,  االإلكرتونيَّة, ذات احلجيَّة القانونيَّة 
ات املت�صارعة يف تقنيَّة املعلوماتيَّة, ويف اإطار تبني بع�ص  خا�صة يف �صوء التغريِّ
ُيعدُّ  الذي   ,)e-government( االإلكرتونيَّة  احلكومة  لنظام  العربيَّة  الدول 
خطوة مهمة يف طريق االعرتاف بالوثائق وامل�صتندات والدعامات وال�صهادات 

االإلكرتونيَّة, �صاأنها �صاأن الوثائق واملحررات اخلطيَّة التَّْقليديَّة.
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وجود  اأو  اخلطيَّة  الكتابة  تتطلب  التي  القانونيَّة  الن�صو�ص  معاجلة  من  بد  ال    )3
معنّي  قانوين  اأثر  لرتتيب  امل�صتند  اأ�صل  وجود  اأو  )التَّْقليدي(  اخلطي  التوقيع 
تعالج,  اأن  يجب  الن�صو�ص  هذه  فاإنَّ  ولذلك  معينة,  قانونيَّة  واقعة  الإثبات  اأو 
االإلكرتونيَّة  التجارة  تطوير  اأردنــا  ما  اإذا  احلــدود,  اأ�صيق  يف  ح�رشها  َيتمَّ  واأن 

 .)e-commerce(
مع  االإلكرتوين,  الت�صديق  جمال  يف  الوطنيَّة  الت�رشيعات  مواءمة  من  بد  ال    )4
القوانني  مراعاة  من خالل  ذلك  وَيتمُّ  االأخرى,  العامل  دول  ال�صادرة يف  تلك 
االإر�صاديَّة, مثل قوانني االأون�صرتال التي تهدف -اأ�صا�ًصا- اإلى مواءمة ت�رشيعات 
بني  ال�صائدة  القانونيَّة  املبادئ  تبني  خالل  من  ا-  -اأي�صً ذلك  يتم  كما  الدول, 
الدول, يف جمال الت�صديق االإلكرتوين, والتوقيعات وامل�صتندات االإلكرتونيَّة. 
�رشورة ا�صرتاط حدٍّ اأدنى من الكفاءة الفنيَّة )Technical Expertise(, ال بد    )5
ن�صاط مقدمي خدمات  يتقدم بطلب ترخي�س مزاولة  توافرها يف كلِّ من  من 
ن ن�صوء هذا النَّ�صاط �صليًما من اأينّ عيٍب.  ترَ�صمرَ الت�صديق الإلكرتوين، بحيث 
فني  م�صتوى  ذات  تكون  اأن  بد  ال  والت�صفري,  االإلكرتوين  الت�صديق  فخدمات 
التعامالت  اأطــراف  حلماية  وذلــك  و�صالمتها,  املرا�صالت  اأمــن  ي�صمن  عــاٍل, 

االإلكرتونيَّة من اأّي اخرتاقات قد حتدث لهذه البيانات واملعلومات. 
الدول, فرنى �رشورة  بني  باحلدود  تعرتف  االإلكرتونيَّة ال  التعامالت  اإن  حيث    )6
اأيَّة دولة. مع عدم االإخالل  قبول �صهادات الت�صديق االإلكرتوين ال�صادرة من 
ة الإ�صدار �صهادات الت�صديق االإلكرتوين.  بحق الدول يف تنظيم متطلباتها اخلا�صَّ
اأْن ي�صدر  ال�صعودي على  االإلكرتونيَّة  التعامالت  نظام  املادة )30( من  ن�صت    )7
وزير االتِّ�صاالت وتقنيَّة املعلومات الالئحة لهذا النظام, بناًء على اقرتاح من 
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من  يوًما  وع�رشين(  )مائة  خالل  وذلك  املعلومات,  وتقنيَّة  االتِّ�صاالت  هيئة 
ولذلك  االآن,  حتَّى  ت�صدر  الالئحة مل  هذه  اأن  اإال  النظام,  هذا  �صدور  تاريخ 
�صتتناولها ومنها  التي  االأمور  تنظم  الالئحة حتَّى  اإ�صدار هذه  نو�صي ب�رشورة 
تلك املَُتَعلِّقة برتخي�ص مقدمي خدمة الت�صديق االإلكرتوين, و�صهادات الت�صديق 
االإلكرتوين, وكل ما يتعّلق بالت�صديق االإلكرتوين با�صتخدام مثل هذه التقنيَّة, 
الالئحة  هذه  �صدور  يتطلب  االإلكرتونيَّة  والتعامالت  التجارة  ت�صجيع  اإنَّ  اإذ 

باأ�رشع وقت ممكن. 
التعامالت  بنظام  الوعي  لن�رش  نقا�ص  وحلقات  وندوات  دورات  عقد  �رشورة    )8
االإلكرتونيَّة ِب�َصكلٍّ عام, والت�صديق االإلكرتوين ِب�َصكلٍّ خا�ٍص, حتَّى يزداد الوعي 
فات  والت�رشَّ التعامالت  اإثبات  يف  ودورهــا  احلديثة,  التقنيات  بهذه  واملعرفة 

القانونيَّة.




