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مقدمة:

ي�صهد العامل حالياً -وب�صكل كبري- تطورات متالحقة يف جمال نظم املعلومات, 
والتي واكبتها تطورات اأخرى يف جمال نظم االت�صاالت, وقد جنم عن االقرتان بني 
اأو »الثورة املعلوماتية«)1),  املجالني ظهور »ثورة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات« 
يف  املذهل  والتطور  التقدم  اإلى  املعلومات)))  جمال  يف  التقدم  يف  الف�صل  ويرجع 
 )Computer( االآيل  احلا�صب  خا�صة  وب�صفة  احلديثة,  االت�صاالت  وتقنية  و�صائل 

.(3()Internet( و�صبكة االت�صاالت الدولية املعروفة باالإنرتنت
وقد حتول العامل يف ظل هذه الثورة وانت�صار �صبكة االإنرتنت, اإلى قرية كونية �صغرية, 
حتّلق يف ف�صاء اإلكرتوين, تتقل�ص فيه امل�صافات, وتتال�صى فيه احلدود اجلغرافية التقليدية)4).

امل�ضري  القانونني  يف  مقارنة  درا�ضة  املعلومات,  خدمات  عقود  لطفي,  حممود  ح�ضام  حممد  د.  انظر:   (1(
والفرن�ضي, القاهرة, 1994, �ص7.

»القطن«,  الأبي�ص  الذهب  جانب  اإلى  الرمادي,  الذهب  وهو  الذهب؛  من  ثالثًا  نوعًا  املعلومات  اأظهرت   (((
للتعامالت  القانونية  اجلوانب  الليل,  اأبــو  الد�ضوقي  اإبراهيم  د.  )انظر:  »الــبــرتول«.  الأ�ضود  والذهب 

الإلكرتونية, النا�ضر جمل�ص الن�ضر العلمي- الكويت, 113), �ص3).
انظر: د. اإبراهيم الد�ضوقي اأبو الليل, املرجع ال�ضابق, �ص3.  (3(

انظر: د. �ضمري حامد عبد العزيز, التعاقد عرب تقنيات الت�ضال احلديثة, دار النه�ضة العربية, )11),   (4(
�ص1, د. ح�ضني عبده املاحي, نظرات قانونية يف التجارة الإلكرتونية, جملة البحوث القانونية والقت�ضادية, 

كلية احلقوق- جامعة املن�ضورة, العدد احلادي والثالثني, اإبريل )11), �ص83) وما بعدها.
 Ravi Kalakota, Andrew B.Whinston: Electronic Commerce-Amanager Guide, Addison -

.p3  ,1997  ,Wesley Publishing



231
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

وقد �صاعد التطور امل�صتمر لتكنولوجيا معاجلة ونقل املعلومات عرب �صبكة االإنرتنت, 
على اإيجاد ات�صال اأكرث �رشعة واإيجابية بني االأفراد يف �صتَّى بقاع االأر�ص, وقد كان من 
الطبيعي يف هذه البيئة التقنية اأن يطال التغيري معامالتنا, ونتيجة لهذا ظهرت العديد من 
التطبيقات التي اأثرت بدرجة كبرية على عدد من اأوجه الن�صاط الجتماعي والقت�صادي 

والقانوين, كان من اأهمها ظهور التجارة االإلكرتونية واحلكومة االإلكرتونية.
االإلكرتونية  االإدارة  منها  تطبيقاته؛  وتعددت  االإلكرتونية  احلكومة  نظام  انت�رش  وقد 
االت�صاالت  تكنولوجيا  ا�صتخدام  يتم  حيث  الق�صائي,  العمل  ميكنة  اأو  للق�صاء 
واملعلومات يف ت�صيري العمل الق�صائي, �صواء بوا�صطة القا�صي اأو املحامى اأو املواطن.

مو�شوع البحث واأهميته: 
كتابة  يف  واملعلومات  االت�صاالت  تكنولوجيا  ا�صتخدام  هو  البحث  مو�صوع 
االأحكام الق�صائية والتوقيع عليها, نحاول من خالله بيان مدى اإمكانية ا�صتخدام التطور 
التكنولوجي يف تي�صري العمل الق�صائي. وتبدو اأهمية البحث يف االرتقاء باإدارة العمل 

الق�صائي, ومواكبة الق�صاة لتطورات الع�رش.

م�شكلة البحث: 
عدم  اإلى  البداية  يف  ذهب  امل�رشي,  الدولة  جمل�ص  على  املو�صوع  طرح  عندما 
الكمبيوتر حفاظاً على �رشية  بوا�صطة جهاز  الق�صائي كاملة  �صحة كتابة م�صودة احلكم 
املداولة, واأن العمل قد جرى على اأن تكتب م�صودة احلكم بخط يد اأحد الق�صاة الذين 
ا�صرتكوا يف املداولة, ثم َعَدل- جمل�ص الدولة امل�رشي- عن ذلك, وانتهى اإلى جواز 
نهاية  توقع  اأن  على  الكمبيوتر,  جهاز  بوا�صطة  كاملة  الق�صائية  االأحكام  م�صودة  كتابة 
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امل�صودة من الدائرة التي اأ�صدرت هذه االأحكام. 
والتوقيع  اإلكرتونياً,  الق�صائية  االأحكام  كتابة  ماهية  حول  الت�صاوؤل  يثور  وهنا 
االإلكرتوين على االأحكام الق�صائية, وهل توؤدِّي الكتابة والتوقيع االإلكرتوين اإلى عدم 

احلفاظ على  �رشية املداوالت؟

منهج البحث: 
منهج البحث هو املنهج املقارن؛ اإذ تتطرق الدرا�صة اإلى املقارنة بني القوانني النموذجية 
ال�صادرة عن االأمم املتحدة, والقانون الفرن�صي, ونظام التعامالت االإلكرتونية للمملكة 
التي  وال�رشوح  الدرا�صات  من  لال�صتفادة  امل�رشي,  القانون  وبني  ال�صعودية,  العربية 
عنيت بهذا املو�صوع يف هذه الت�رشيعات, و�صواًل لو�صع احللول الفقهية والت�رشيعية 
يف هذا ال�صاأن اأمام املُ�رَشِّع امل�رشي لال�صتفادة منها, و�صوف نتجنب الطريقة التقليدية 
اإلى جزءين وتخ�صي�ص كل  اأو املطلب  يف املقارنة, والتي تقوم على تق�صيم املبحث 

منهما لنظام معني, و�صنتبع نظام املزج بني اأكرث من نظام قانوين. 

خطة البحث: 
املبحث التمهيدي: الق�صاء وثورة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.

املبحث االأول: كتابة االأحكام الق�صائية اإلكرتونياً.
املبحث الثاين: التوقيع االإلكرتوين على االأحكام الق�صائية.
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املبحث التمهيدي:
الق�شاء وثورة الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات

ما  فظهر  الق�صاء,  على  بظاللها  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  ثورة  األقت 
ي�صمى باالإدارة االإلكرتونية للق�صاء اأو َمْيَكَنِة العمِل الق�صائي, وذلك من خالل اال�صتعانة 
عن  والبحث  واال�صتعالم,  الدعاوى  قيد  يف  واملعلومات,  االت�صاالت  بتكنولوجيا 

مواعيد اجلل�صات واالأحكام, واحل�صول على ن�صخ من االأحكام.
فعالة  و�صيلة  الق�صاة,  يد  االإنرتنت يف  و�صبكة  االآيل  احلا�صب  ا�صتخدام  غدا  وقد   
اإال اأن ا�صتخدام الق�صاة للحا�صب االآيل يف كتابة م�صودات االأحكام,  الإجناز عملهم. 
اأثار جداًل حول مدى �صحة كتابة م�صودة االأحكام بوا�صطة احلا�صب االآيل )الكمبيوتر(, 

وقد ظهر هذا اجلدل يف اأحكام املحكمة االإدارية العليا امل�رشية. 
- مواكبة الق�صاء للتطور التكنولوجي: 

هذا  من  ت�صتفيد  اأن  ميكن  التي  املجاالت,  قائمة  راأ�ص  على  الق�صائي  النظام  ياأتي 
املعلومات,  لتكنولوجيا االت�صاالت وتكنولوجيا  امل�صرتك  االإبداع  الناجت عن  التقدم, 

والذي ي�صاعد ب�صكل مبا�رش على حتقيق هدفني رئي�صيني هما)5): 
1- تقدمي خدمات للمواطنني تتميز بب�صاطة العمليات االإدارية, واالإجراءات املتعلقة 

بها, مع �صمان �رشيتها وخ�صو�صيتها.
2- تفعيل دور االأجهزة املعاونة للجهاز الق�صائي, وزيادة كفاءة عملها, خالل تعاملها 

مع املواطنني واأطراف الق�صايا.
اإن الفل�صفة الرئي�صية التي تُْبَنى عليها عمليات تقدمي اخلدمات االإلكرتونية يف جمال 
الكويت  معهد  والتطبيق-  النظرية  بني  الق�ضائية  الأوراق  اإعــالن  يف  احلديثة  الأ�ضاليب  موؤمتر  انظر:   (5(

للدرا�ضات الق�ضائية والقانونية, من الفرتة 11- 11 ابريل )11), �ص)).
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العمل الق�صائي, هي النظرة اإلى وزارة العدل باأجهزتها املختلفة كم�صدر للخدمات, 
اأو  كعمالء  الق�صايا  واأطراف  واالأهلية,  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  املواطنني,  اإلى  والنظر 

طالبي خدمة, يرغبون يف اال�صتفادة من هذه اخلدمات))).
وال �صك اأن هذا املفهوم ميثِّل تغيرياً جذرياًّ يف ثقافة تنفيذ العمليات الق�صائية مثل: 
تقدمي �صحيفة الدعوى, واإعالن االأوراق الق�صائية, وكتابة االأحكام الق�صائية اإلكرتونياًّ, 
تغيري  اإلى  ملحة  حاجة  ظهور  ذلك  وي�صاحب  اإلكرتونياًّ,  اأي�صاً-  عليها-  والتوقيع 
االأ�صلوب الذي توؤدي به اأجهزة وزارة العدل اأعمالها, باالإ�صافة اإلى ما ي�صتدعيه اإدخال 

التكنولوجيا اجلديدة من متطلبات ت�رشيعية وتنظيمية.
وتكنولوجيا  االت�صاالت,  ثــورة  ا�صتخدام  اإلــى  ــدول  ال من  العديد  ــادرت  ب وقد 
املعلومات, يف العملية الق�صائية, من خالل م�رشوعات َمْيَكَنِة العمِل الق�صائي, وهذه 
ال�صعودية)8)  العدل  وزارة  تكن  ومل  مهدها)7),  يف  زالت  فما  بعد  تكمل  مل  التجارب 
املعلومات  تكنولوجيا  اإلــى  التحول  يف  بــداأت  فقد  هــذا,  عن  بعيدتني  وامل�رشية)9) 
واالت�صاالت ب�صكل متزايد, ملجابهة كثري من التحديات الت�رشيعية والق�صائية, ولتحقيق 

تفاعل اأ�رشع واأف�صل مع اجلمهور, وذلك من خالل َمْيَكَنِة العمِل املحاكم.
الق�صائية  االأحكام  كتابة  مرحله  الق�صائي,  العمِل  َمْيَكَنِة  م�رشوع  مراحل  اإحدى 
َمْيَكَنِة العمِل الق�صائي,  اأن يتم  اإلكرتونياًّ, فلي�ص من املعقول  اإلكرتونياًّ والتوقيع عليها 

بينما كتابة االأحكام والتوقيع عليها تتم بالطريقة التقليدية. 
ومل ين�ص نظام املرافعات ال�رشعية ال�صعودي, وقانون املرافعات املدنية والتجارية 

انظر: موؤمتر الأ�ضاليب احلديثة يف اإعالن الأوراق الق�ضائية بني النظرية والتطبيق, املرجع ال�ضابق, �ص)).  (((
انظر: د.خالد ممدوح اإبراهيم, التقا�ضي الإلكرتوين, دار الفكر اجلامعي- الإ�ضكندرية 118), �ص193   (7(

وما بعدها.
http: //www.moj.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx :انظر البوابة الإلكرتونية لوزارة العدل ال�ضعودية  (8(

http: //www.egypt.gov.eg/Arabic/Home.aspx :انظر موقع بوابة احلكومة امل�ضرية  (9(
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الق�صاء  اأما  عليها,  والتوقيع  الق�صائية,  االأحكام  لكتابة  معينة  و�صيلة  على  امل�رشي, 
م�صودة  كتابة  جواز  اإلى  لها,  حكمني  يف  امل�رشية  العليا  االإداريــة  املحكمة  ذهبت  فقد 
االأحكام ال�صادرة من حماكم جمل�ص الدولة بوا�صطة احلا�صب االآيل, ولكن االختالف 
التايل: هل يتم كتابة م�صودة االأحكام الق�صائية كاملة  ال�صوؤال  بني احلكمني يكمن يف 

بوا�صطة احلا�صب االآيل, اأم هناك بيانات معينة يجب كتابتها بخط اليد؟
الراأي الأول: كتابة م�صودة االأحكام الق�صائية بوا�صطة احلا�صب االآيل عدا البيانات 
 18006 رقم  الطعن  يف  ال�صادر  حكمها  يف  العليا  االإدارية  املحكمة  انتهت  االأ�صا�صية: 
الق�صائية  االأحكام  م�صودة  كتابة  جواز  اإلى   2009/1/10 جل�صة  ق.عليا   53 ل�صنة 
بوا�صطة احلا�صب االآيل, اإذا متت الكتابة مبعرفة اأحد اأع�صاء الدائرة التي اأ�صدرته, عدا 
البيانات االأ�صا�صية )رقم الدعوى, وتاريخ اإيداع العري�صة, واأ�صماء اخل�صوم( ومنطوق 

احلكم, حيث يجب كتابتها بخط, اليد دون ا�صتخدام احلا�صب االآيل.
الراأي الثاين: كتابة م�صودة االأحكام الق�صائية كاملة بوا�صطة احلا�صب االآيل: عدلت 
املحكمة االإدارية العليا عن حكمها ال�صابق )الطعن رقم 18006 ل�صنة 53 ق.عليا جل�صة 
ل�صنة 54 ق.عليا  الطعن رقم 1208  ال�صادر يف  2009/1/10( وانتهت يف حكمها 
بجل�صة 2011/12/3 اإلى جواز كتابة م�صودة االأحكام الق�صائية كاملة بوا�صطة جهاز 

احلا�صب االآيل, على اأن توقع نهاية امل�صودة من الدائرة التي اأ�صدرت هذه االأحكام.
وبذلك تكون املحكمة االإدارية العليا اأقرت كتابة االأحكام الق�صائية اإلكرتونياًّ بوا�صطة 
الت�صاوؤل  يثري  ق.عليا-   54 ل�صنة   1208 رقم  الطعن  حكمها-  اأن  اإال  االآيل,  احلا�صب 
اأ�صدرته, هل يق�صد  التي  الدائرة  نهاية م�صودة احلكم من  بالتوقيع يف  حول املق�صود 
االإلكرتوين.  للتوقيع  قانون  وجود  ظل  يف  خا�صة  االإلكرتوين؟  اأم  اليدوي  التوقيع 
اإلكرتونياً« و»التوقيع  الق�صائية  تناول »كتابة االأحكام  له من خالل  وهذا ما �صنتعر�ص 

االإلكرتوين على االأحكام الق�صائية«.
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املبحث الأول:
كتابة الأحكام الق�ضائية اإلكرتونياًّ

الكتابة هي جت�صيد الأفكار االإن�صان واأقواله, يف �صورة مرئية ميكن قراءتها, فالكتابة 
ل االأفكار واالأقوال اإلى �صيء مادي قابل للروؤية)11). حتوِّ

تتم على احلجارة وال�صخور  اأن كانت  فبعد  كبرياً؛  الكتابة تطوراً  وقد تطورت 
واخل�صب وجلد املا�صية, اأ�صبحت تتم على الورق ثم اإلكرتونياًّ, وقد ظلت العالقة 
بني الكتابة والدعامة الورقية التي تدون عليها, عالقة وثيقة لفرتة طويلة من الزمن, 
على  الكتابة  ظهرت  حتى  ورق«)11),  »الكتابة=  بــاأن:  االعتقاد  ي�صود  كان  حيث 

الدعامة االإلكرتونية.
والكتابة ميكن اأن تتم باأية و�صيلة, �صواء بقلم الر�صا�ص اأو احلرب, وباأية لغة حملية اأو 
اأجنبية, اأو حتى بالرموز املخت�رشة, ما دامت مفهومة من الطرفني, وبخا�صة من املوقع 
الآلة  الكتابة على  املمكن  فمن  اليد،  بخط  الكتابة  تكون  اأن  ي�صرتط  الورقة، ول  على 

الكاتبة اأو احلا�صب االآيل))1).

ونق�صم هذا املبحث اإلى اأربعة مطالب: 

انظر: د. اأ�ضامة �ضوقي املليجي, ا�ضتخدام التقنيات العلمية احلديثة واأثره على قواعد الإثبات املدين, دار   (11(
النه�ضة العربية, 111), �ص79.

.Robert Hélène: Le preuve dans les telecommunications, DESS, 2000, p. (0  (11(
http: //www.ifrance.com/droitntic/Memoire_Robert.htm

عرب  التعاقد  م�ضكالت  اأحمد,  طالل  ب�ضار  د.  �ص79,  ال�ضابق,  املرجع  املليجي,  �ضوقي  اأ�ضامة  د.  انظر:   (1((
الإنرتنت, ر�ضالة دكتوراه, كلية احلقوق- جامعة املن�ضورة, 113), �ص98 وما بعدها.
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املطلب الأول:

تعريف الكتابة الإلكرتونية

بالقانون رقم  املعدلة  القانون املدين,  املادة )1316( من  الفرن�صي يف  اأخذ امل�رشع 
اأو  االأرقــام,  اأو  باحلروف,  الكتابة  لت�صمل  للكتابة,  وا�صع  بتعريف   ,2000 ل�صنة   230
بالعالمات, اأو الرموز التي لها مدلول مفهوم, اأيًّا كانت دعامتها اأو �صيله نقلها, ون�صت 
اإلكرتوين كدليل �صاأنها �صاأن  بالكتابة املتخذة �صكاًل  اأنه: »يعتد  املادة )1/1316( على 
الذي  ال�صخ�س  هوية  الإمكان حتديد  يكون يف  اأن  ب�رشط  ورقية،  دعامة  على  الكتابة 
اأ�صدرها, واأن يكون تدوينها وحفظها قد ت بطريقة تدعو اإلى  الثقة«. وهذا التعريف 
ي�صمح باإدخال الكتابة االإلكرتونية, وما ي�صتجد من �صور للكتابة م�صتقباًل, اإلى جانب 
اأن  في�صتوي  عليها,  الكتابة  يتم  التي  الدعامة  بني  تفرق  مل  كما  التقليدية)13),  الكتابة 
تكون الدعامة ورقية اأو اإلكرتونية, ومل تفرق -اأي�صاً- بني الو�صيلة التي تتم بها الكتابة, 
في�صتوي اأن تكون بقلم الر�صا�ص اأو احلرب اأو احلا�صب االآيل, فاملهم ما حتققه الكتابة من 

التعبري الدال الوا�صح واملفهوم.
مرادفة  م�صطلحات  االإلكرتونية  املعامالت  ت�رشيعات  بع�ص  ا�صتخدمت  وقد 
»البيانات  ا�صتخدم م�صطلح  ال�صعودي  االإلكرتونية  التعامالت  نظام  للكتابة؛ فنجد 
يف  اإلكرتونية  خ�صائ�ص  ذات  »بيانات  باأنها:   )11/1( املادة  وعرفتها  االإلكرتونية« 
�صكل ن�صو�ص, اأو رموز, اأو �صور, اأو ر�صوم, اأو اأ�صوات, اأو غري ذلك من ال�صيغ 

 :  Eric A. Caprioli : Le juge et la preuve électronique. juriscom.net, (0 Javier 2000, P.6  (13(
http: //www.juriscom.net/uni/doc/20000((0.htm

د. اأحمد �ضرف الدين, حجية الر�ضائل الإلكرتونية يف الإثبات, �ص9, بحث من�ضور على املوقع التايل: 
http: //www.eastlaws.com/others/viewmorafaat.aspx?ID=(35
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االإلكرتونية, جمتمعة اأو متفرقة«. بينما ا�صتخدم قانون التوقيع االإلكرتوين امل�رشي 
م�صطلح: »الكتابة االإلكرتونية«, وعرفتها املادة )1/ اأ( باأنها: »كل حروف اأو اأرقام اأو 
رموز اأو عالمات اأخرى تثبت على دعامة اإلكرتونية اأو رقمية اأو �صوئية, اأو اأي و�صيلة 

اأخرى م�صابهة, وتعطي داللة قابلة لالإدراك«. 

املطلب الثاين:

مراحل اإن�صاء الكتابة الإلكرتونية

متر عملية اإعداد الكتابة االإلكرتونية بثالث مراحل, تتم عن طريق ا�صتخدام احلا�صب 
االآيل, وهذه املراحل هي)14):

اأوًل/ مرحلة تدوين الكتابة وحفظها: 

ت�صم تلك املرحلة ثالثة ن�صاطات فنية, با�صتخدام احلا�صب االآيل, تتمثل يف اإدخال 
على  اأو  االآيل  احلا�صب  على جهاز  تخزينه, وحفظه  ثم  ومعاجلته  كتابته,  املراد  الن�ص 

مواقع الويب, ون�صري لهذه الن�صاطات على النحو االآتي: 
1- اإدخال البيانات: ويتم ذلك باأن يقوم م�صتخدم احلا�صب االآيل بتغذيته بالبيانات 
املراد معاجلتها, وذلك عن طريق اإدخال البيانات اأو الن�ص املراد كتابته اإلى ذاكرة 
احلا�صب, عن طريق ا�صتعمال لوحة املفاتيح التي ت�صبه لوحة االآلة الكاتبة, ويتم 

الكتب  �ضل�ضلة  العلمي,  للتقدم  الكويت  موؤ�ض�ضة  والقانون,  احلا�ضوب  زهــرة,  املر�ضى  حممد  د.  انظر:   (14(
الإثبات  اأبوزيد, حتديث قانون  الأولى, 1995, �ص7) وما بعدها, د. حممد حممد  املتخ�ض�ضة, الطبعة 
»مكانة املحررات الإلكرتونية بني الأدلة الكتابية«, دار النه�ضة العربية, )11), �ص)) وما بعدها, د. تامر 

الدمياطي, اإثبات التعاقد الإلكرتوين عرب الإنرتنت, دار النه�ضة العربية 119), �ص5)) وما بعدها.
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اإدخال بيانات الن�ص يف �صورة حروف اأو اأرقام اأو عالمات اأو رموز)15), ومتثل 
وحدات اإدخال البيانات للحا�صب االآيل, حلقة الو�صل بني العامل اخلارجي من 

جهة, ووحدة املعاجلة املركزية باحلا�صب االآيل من جهة اأخرى))1).
2- معاجلة البيانات: تعترب معاجلة البيانات املرحلة التالية لتغذية احلا�صب بالبيانات 
معاجلة  تعد  حيث  �صيوعاً؛  احلا�صب  ا�صتعماالت  اأكرث  وهي  معاجلتها,  املــراد 
الكلمات والن�صو�ص عملية ال غنى عنها لكتابة الن�صو�ص والر�صائل, بل اأ�صبح 
يف االإمكان اإدخال التغيريات عليها, وتغيري نوع احلرف اأو حجمه اأو لونه يف 
اأي جزء من الن�ص, كما ميكن اإدخال االأحرف اأو اإخراجها اأو نقلها من مكان 

الآخر, كما تت�صمن اإدخال ال�صور يف اأي مكان داخل الن�ص.
اأ�صهرها  ومن  والن�صو�ص«,  الكلمات  »معاجلة  برامج  اإلى  العملية  هذه  وحتتاج 
املكتبية  املجموعة  برامج  �صمن  يوجد  الــذي   )Microsoft Word( برنامج 
على  الربنامج  هذا  خالل  من  بالتعرف  احلا�صب  ويقوم   ,)Microsoft Office(
البيانات التي ت اإدخالها يف ذاكرته, واإجراء بع�ص العمليات على البيانات املدخلة, 
تلك  تظهر  اأن  من  النهاية  يف  متكن  امل�صتخدم,  من  يتلقاها  التي  للتعليمات  وفقاً 

البيانات على �صا�صة احلا�صب يف �صورة معلومات مقروءة)17).
اإلى  وتهدف  واملعاجلة,  التدوين  مرحلتي  تلي  وتخزينها:  البيانات  حفظ   -3

املحافظة على البيانات التي ت اإدخالها, ال�صرتجاعها لدى احلاجة اإليها.
ويتم تخزين وحفظ البيانات على اأدوات تقنية معدة خ�صي�صاً من اأجل ذلك, مثل 
واالأقرا�ص   ,)Hard Disk( ال�صلبة  واالأقرا�ص   ,)Floppy Disk( املرنة  االأقرا�ص 

انظر: د. حممد حممد اأبوزيد, مرجع �ضابق, �ص7).  (15(

انظر: د. حممد املر�ضى زهرة, مرجع �ضابق, �ص7).  (1((
انظر: د. تامر الدمياطي, مرجع �ضابق, �ص))).  (17(
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املدجمة )CD(, ف�صاًل عن اإمكانية تخزين البيانات على مواقع الويب, اأو على �صندوق 
الربيد االإلكرتوين اخلا�ص بامل�صتخدم, ويرتتب على ذلك اأنه ميكن تخزين كافة اأنواع 
يف  وال�صهولة  ال�رشعة  تتيح  اإلكرتونية,  بطريقة  واملرا�صالت,  وامل�صتندات  املحررات 

ا�صرتجاع هذه امل�صتندات)18).

ثانيًا/ مرحلة اإظهار الكتابة لالإطالع عليها: 

على الرغم من اإجناز عملية معاجلة البيانات وتخزينها وحفظها, تظل هذه البيانات 
-نظراً للطبيعة التقنية لوحدات التخزين- غري مقروءة اأو ملمو�صة, اإال اإذا ت اإظهارها 
حتى ميكن قراءتها, وال �صك اأن النتائج املح�صلة من عملية معاجلة البيانات اأو الن�صو�ص, 
تتوقف من حيث �صحتها اأو عدم �صحتها, على البيانات التي ت اإدخالها اإلى احلا�صب, 
فاإذا كانت هذه البيانات م�صوبة بخطاأ؛ فاإن النتائج ال�صادرة عنها �صتكون حتماً خاطئة)19).
واإخراج الكتابة واإظهارها, يتم يف �صور واأ�صكال خمتلفة, تُ�صمى املخرجات, وهى 

وحدات ملحقة باحلا�صب, والتي ميكن اإيجازها على النحو التايل: 
املرئي«, وهى متكن  العر�ص  اأي�صاً »وحدة  عليها  ويطلق  الآيل:  احلا�شب  �شا�شة   -1
املكتوبة  الن�صو�ص  اإظهار  طريقها  عن  فيمكن  وا�صحة,  املعلومات  روؤية  من 

واحلروف واالأرقام والر�صوم, لالإطالع عليها.
)ذاكرة  مرة  الأول  الكتابة  عليها  و�صعت  التي  الدعامة  اأن  احلالة  هذه  يف  ويالحظ 
احلا�صب اأو موقع الويب( هي دعامة غري ورقية, واأن الكتابة تظهر على �صا�صة احلا�صب, 

حتى ميكن االطالع عليها, ومن ثم نكون ب�صدد حمرر اإلكرتوين)1)).

انظر: د. تامر الدمياطي, املرجع ال�ضابق, �ص))) وما بعدها.  (18(
انظر: د. حممد املر�ضى زهرة, مرجع �ضابق, �ص8).  (19(
انظر: د. حممد املر�ضى زهرة, مرجع �ضابق, �ص8).  ((1(
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بيد اأن �صا�صة احلا�صب اأو وحدة العر�ص املرئي, ال تعد من قبيل الدعامة املعتد بها يف 
االإثبات, وذلك يرجع الأن من اأهم �صفات الدعامة اأن توؤدى اإلى دوام الكتابة اأو ثباتها, 
قبيل  من  اعتبارها  ميكن  فال  عنه  تنف�صل  وقد  احلا�صب,  وحدات  من  وحدة  وال�صا�صة 
الدعامات, بل هي تقت�رش على العر�ص فقط )وهو ما يت�صح من ت�صميتها(. ومن ناحية 
اأخرى فاإن املحرر حال عر�صه على �صا�صة احلا�صب, يكون قد اكتمل له هذا الو�صف, 
وما هذه الوحدة اإال اأداة الإخراجه حليز الوجود, ميكن اال�صتغناء عنها بوحدة اأخرى, 

دون التاأثري على كينونة املحرر اأو الكتابة االإلكرتونية)1)).
2- طباعة الكتابة على الورق: ويتم ذلك عن طريق اال�صتعانة بطابعة ملحقة بجهاز 
احلا�صب, وعن طريق الربنامج اخلا�ص بها ميكن طباعة الكتابة على دعامات ورقية.
اللب�ص  اإلى  تدعو  قد  الكتابة,  اإظهار  من  ال�صورة  هذه  اأن  الفقه))))  من  جانب  ويرى 
واخللط, فينظر اإلى الكتابة املخرجة على الورق على اأنها ورقة, اأي حمرر ورقى, بينما 
اأو على  الويب,  موقع  اأو على  اجلهاز,  ذاكرة  الكتابة خمتزنة يف  اأن  الفنية هي  احلقيقة 
اأقرا�ص مدجمة )CD( اأي دعامة غري ورقية, واأن الورقة التي متت طباعة الكتابة عليها ما 
هي اإال و�صيلة اإظهار للكتابة املثبتة على دعامة اإلكرتونية, مثلها مثل �صا�صة احلا�صب االآيل.

ثالثًا/ مرحلة الإر�صال والتبادل الإلكرتوين للكتابة: 

�صبكة  بوا�صطة  اإلى حا�صب,  االإلكرتونية من حا�صب  الكتابة  وتبادل  اإر�صال  يتم  قد 
�صفحات  �صكل  يف  فيكون  احلا�صب,  �صا�صة  على  املحرر  يعر�ص  حيث  االإنرتنت؛ 
اإلكرتونية؛ كما قد يتم اإبالغ وتبادل الكتابة من احلا�صب اخلا�ص, مب�صتخدم االإنرتنت, 
اإلى موقع الويب )احلا�صب اخلادم باملوقع(, ذلك عن طريق ال�صبكة اأو العك�ص, كما 

انظر: د. تامر الدمياطي, مرجع �ضابق, �ص7)).  ((1(
انظر: د. حممد املر�ضى زهرة, مرجع �ضابق, �ص)3, د. تامر الدمياطي, مرجع �ضابق, �ص8)).  ((((
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قد يتم ذلك التبادل بني مواقع الويب وبع�صها)3)).
اأنها ال تختلف يف  الكتابة االإلكرتونية,  ال�صابق ملراحل تكون  العر�ص  ويالحظ من 
و�صيلة  هو  فيها  اجلديد  واإمنا  والقول,  الفكر  عن  تعرب  كتابة  جمرد  كونها  عن  طبيعتها 

اإن�صائها والدعامة التي تُدون عليها املعلومات.

املطلب الثالث:

�صروط الكتابة الإلكرتونية

ال�صرط الأول/ �صهولة قراءة الكتابة: 

الكتابة  م�صمون  اإدراك  االإمكان  يف  يكون  اأن  القراءة«:  »�صهولة  مبفهوم  يق�صد 
وقراءتها,  رموزها  فك  ي�صهل  حينما  مقروءة  الكتابة  وتكون  وي�رش.  ب�صهولة  وقراءته 
اأو رموز معروفة  اأن يكون مدوناً بحروف  اأن املحرر الكتابي يجب  وينبني على ذلك 

ومفهومة لل�صخ�ص الذي يراد االحتجاج عليه بهذا املحرر)4)). 
االإلكرتونية  للتجارة  النموذجي  القانون  من  املادة )6(  ال�رشط  هذا  ن�صت على  وقد 
املتعلقة »بالكتابة« يف الفقرة الأولى على اأنه: »عندما ي�صرتط القانون اأن تكون املعلومات 
مكتوبة، ت�صتوفى ر�صالة البيانات ذلك ال�رشط، اإذا تي�رش الطالع على البيانات الواردة فيها 
على نحو يتيح ا�صتخدامها بالرجوع اإليها الحقاً«. ويبني دليل ت�رشيع القانون النموذجي 
اأن املق�صود بعبارة »اإذا تي�رش االطالع« هو �رشورة اأن تكون املعلومات املقدمة يف �صكل 

انظر: د. تامر الدمياطي, مرجع �ضابق, �ص8)).  ((3(
انظر: د. ح�ضن عبد البا�ضط جميعي, اإثبات الت�ضرفات التي يتم اإبرامها عن طريق الإنرتنت, دار النه�ضة   ((4(

العربية 111), �ص1).
 Zahi Younes : L`incidence des nouvelle technologies sur le droit traditionnel, des actes -

.juridiques, Thèse Paris I, 2002, p. (10
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بيانات حا�صوبية مقروءة وقابلة للتف�صري, و�رشورة االحتفاظ بربجميات احلا�صوب التي قد 
تلزم حتى تكون تلك املعلومات مقروءة, كما يق�صد بعبارة »على نحو يتيح ا�صتخدمها« 

اأن ت�صمل اال�صتخدام الب�رشى و-اأي�صاً- التجهيز احلا�صوبي)5)). 
املدين:  القانون  من   )1316( املادة  يف  ال�رشط  هذا  ذكر  فقد  الفرن�صي  امل�رشع  اأما 
»يتمثل الدليل الكتابي, من جمموعة من احلروف اأو االأ�صكال اأو االأرقام اأو من اإ�صارات 

اأو رموز لها مدلول ي�صهل اإدراكه...«.
وفى الت�رشيعات العربية: جند نظام التعامالت االإلكرتونية ال�صعودي قد ن�ص على 
هذا ال�رشط يف املادة )2/5(: »ال تفقد املعلومات التي تنتج من التعامل االإلكرتوين 
منظومة  �صمن  متاحاً  تفا�صيلها  على  االطالع  كان  متى  للتنفيذ,  قابليتها  اأو  حجيتها 
البيانات االإلكرتونية اخلا�صة مبن�صئها, واأ�صري اإلى  كيفية االطالع عليها«. ون�صت املادة 
)1/اأ( من قانون التوقيع الإلكرتوين امل�رشي، على هذا ال�رشط، حيث ن�صت على اأنه 
يق�صد بالكتابة االإلكرتونية: »كل حروف اأو اأرقام اأو رموز اأو اأي عالمات اأخرى تثبت 
على دعامة اإلكرتونية اأو رقمية اأو �صوئية اأو اأية و�صيلة اأخرى م�صابهة وتعطى داللة قابلة 

لالإدراك«.

ال�صرط الثاين/ ثبات وا�صتمرار الكتابة: 

 ي�صرتط يف الكتابة اأن يتم تدوينها على دعامة ت�صمح بثبات الكتابة عليها، وا�صتمرارها 
لفرتة طويلة من الزمن, بحيث ميكن الرجوع اإليها عند احلاجة.

وقد ن�س على هذا ال�رشط القانون النموذجي للتجارة الإلكرتونية يف املادة )1/6(, 
اأن تكون املعلومات مكتوبة، ت�صتوفى  اأنه: »عندما ي�صرتط القانون  حيث ن�صت على 

انظر: دليل ت�ضريع قانون الأون�ضرتال النموزجى للتجارة الإلكرتونية, بند 51, �ص35.  ((5(
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فيها على نحو  الواردة  البيانات  تي�رش الطالع على  اإذا  ال�رشط،  البيانات ذلك  ر�صالة 
يتيح ا�صتخدامها بالرجوع اإليه الحقاً«, والتقنني املدين الفرن�صي يف املادة )1/1316(, 
حيث ن�صت على اأن يكون تدوين الكتابة وحفظها قد ت بطريقة تدعو اإلى الثقة, ونظام 
التعامالت االإلكرتونية ال�صعودي يف املادة )1/6(, حيث ن�صت على اأنه: »مع عدم 
الإخالل مبا تن�س عليه املادة )الثالثة( من هذا النظام، اإذا ا�صرتط اأي نظام يف اململكة 
حفظ وثيقة اأو معلومات لأي �صبب، فاإن هذا ال�رشط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة 

اأو املعلومات حمفوظة اأو مر�صلة يف �صكل �صجل اإلكرتوين، ب�رشط مراعاة ما يلي:
اأ– حفظ ال�صجل االإلكرتوين بال�صكل الذي اأن�صئ اأو اأر�صل اأو ت�صلم به, اأو ب�صكل ميكن 
من اإثبات اأن حمتواه مطابق للمحتوى الذي اأن�صئ به اأو اأر�صل به اأو ت ت�صلمه به.
ب- بقاء ال�صجل االإلكرتوين حمفوظاً على نحو يتيح ا�صتخدامه والرجوع اإليه الحقاً«. 

ال�صرط الثالث: عدم قابلية الكتابة للتعديل اأو التحريف: 

ي�صرتط يف الكتابة اأن تكون خالية من اأي عيب يوؤثِّر يف �صحتها، كاملحو والك�صط 
والتح�صري, فاإذا كانت هناك اأيه عالمات تدل على التعديل يف بيانات املحرر؛ فاإن هذا 
على  امل�رشي  االإلكرتوين  التوقيع  قانون  من   )18( املادة  ن�صت  وقد  قوتها,  من  ينال 
الإلكرتونية  واملحررات  الإلكرتونية  والكتابة  الإلكرتوين  التوقيع  »يتمتع  ال�رشط:  هذا 

باحلجية يف الإثبات اإذا ما توافرت فيها ال�رشوط الآتية: 
اأ–   ارتباط التوقيع الإلكرتوين باملوقع وحده دون غريه.

ب-  �صيطرة املوقع وحده دون غريه على الو�صيط االإلكرتوين.
التوقيع  اأو  االإلكرتوين  املحرر  بيانات  يف  تبديل  اأو  تعديل  اأي  ك�صف  اإمكانية  ج– 

االإلكرتوين...«.
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املطلب الرابع:

مدى جواز كتابة الأحكام الق�صائية اإلكرتونيًا

يجوز  مبعنى هل  اإلكرتونياً,  الق�صائية  االأحكام  كتابة  الت�صاوؤل عن مدى جواز  يثار 
للقا�صي ا�صتخدام تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات؛ كاحلا�صب االآيل واالإنرتنت يف 

كتابة االأحكام الق�صائية؟ 

اأوًل/ موقف امل�صرع: 

يف  امل�رشي  وامل�رشع  ال�رشعية,  املرافعات  نظام  يف  ال�صعودي  امل�رشع  يحدد  مل 
قانون املرافعات املدنية والتجارية و�صيلة معينة لكتابة االأحكام الق�صائية, كما مل ين�ص 
�رشاحة اأو �صمناً على كتابة االأحكام اأو م�صودتها بخط يد اأحد الق�صاه الذين اأ�صدروا 
احلكم, فاملادة )162( من نظام املرافعات ال�رشعية ال�صعودي ن�صت على اأنه: »بعد قفل 
باب املرافعة واالنتهاء اإلى احلكم يف الق�صية يجب تدوينه يف �صبط املرافعة, م�صبوقاً 
نظر  ا�صرتكوا يف  الذين  الق�صاة  اأو  القا�صي  عليه  يوقع  ثم  عليها,  بنى  التي  باالأ�صباب 
على  امل�رشي  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  من   )175( املادة  ون�صت  الق�صية«. 
اأنه: »يجب يف جميع االأحوال اأن تودع م�صودة احلكم امل�صتملة على اأ�صبابه موقعة من 
املت�صبب يف  باطاًل, ويكون  واإال كان احلكم  باحلكم,  النطق  الق�صاة عند  الرئي�ص ومن 

البطالن ملزماً بالتعوي�ص اإن كان له وجه«.
االإلكرتونية  املعامالت  وظهور  واملعلومات,  االت�صاالت  تكنولوجيا  انت�صار  ومع   
وامل�رشي  ال�صعودي  امل�رشع  من  كل  اأ�صدر  فقد  االإلكرتونية,  احلكومة  وم�صاريع 

الت�رشيعات التي تواكب هذا التطور التكنولوجي.
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 فامل�رشع ال�صعودي اأ�صدر نظام التعامالت االإلكرتونية, وعرف البيانات االإلكرتونية 
)الكتابة االإلكرتونية( يف الفقرة احلادية ع�رشة من املادة االأولى باأنها: »بيانات ذات خ�صائ�ص 
اإلكرتونية يف �صكل ن�صو�ص, اأو رموز, اأو �صور, اأو ر�صوم, اأو اأ�صوات, اأو غري ذلك من 
ال�صيغ االإلكرتونية, جمتمعة اأو متفرقة«, ومنحها احلجية امللزمة يف الفقرة االأولى من املادة 
اخلام�صة, والتي ن�صت على اأنه: »يكون للتعامالت وال�صجالت والتوقيعات االإلكرتونية 
حجيتها امللزمة, وال يجوز نفى �صحتها اأو قابليتها للتنفيذ, وال منع تنفيذها ب�صبب اأنها متت 
-كلياً اأو جزئياً- ب�صكل اإلكرتوين، ب�رشط اأن تتم تلك التعامالت وال�صجالت والتوقيعات 

الإلكرتونية بح�صب ال�رشوط املن�صو�س عليها يف هذا النظام«.
واأ�صدر امل�رشع امل�رشي القانون رقم 15 ل�صنة 2004 ب�صاأن تنظيم التوقيع االإلكرتوين 
االإلكرتونية  الكتابة  اأحكام  م  ونظَّ املعلومات,  تكنولوجيا  �صناعة  تنمية  هيئة  واإن�صاء 
فها يف املادة )1/ اأ( باأنها: »كل حروف اأو اأرقام اأو رموز اأو عالمات اأخرى تثبت  وعرَّ
على دعامة اإلكرتونية اأو رقمية اأو �صوئية اأو اأي و�صيلة اأخرى م�صابهة وتعطي داللة قابلة 
اأنه  بينها وبني الكتابة التقليدية يف املادة )15(, حيث ن�صت على  لالإدراك«, و�صاوى 
والتجارية  املدنية  املعامالت  نطاق  يف  االإلكرتونية,  وللمحررات  االإلكرتونية  »للكتابة 
واالإدارية, ذات احلجية املقررة للكتابة واملحررات الر�صمية والعرفية يف اأحكام قانون 
الإثبات يف املواد املدنية والتجارية، متى ا�صتوفت ال�رشوط املن�صو�س عليها يف هذا 

القانون وفقاً لل�صوابط الفنية والتقنية التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون«.

ثانيًا/ موقف الق�ساء: 

االأحكام  م�صودة  كتابة  جواز  اإلى  لها  حكمني  يف  العليا  ــة  االإداري املحكمة  ذهبت 
ال�صادرة من حماكم جمل�ص الدولة بوا�صطة احلا�صب االآيل: 
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ففي حكمها ال�صادر يف الطعن رقم 18006 ل�صنة 53 ق.عليا جل�صة 2009/1/10 
انتهت اإلى جواز كتابة م�صودة االأحكام الق�صائية بوا�صطة احلا�صب االآيل اإذا متت الكتابة 
مبعرفة اأحد اأع�صاء الدائرة التي اأ�صدرته عدا البيانات االأ�صا�صية )رقم الدعوى وتاريخ 
اإيداع العري�صة واأ�صماء اخل�صوم( ومنطوق احلكم, حيث يجب كتابتها بخط اليد دون 

ا�صتخدام احلا�صب االآيل.
بينما عدلت املحكمة االإدارية العليا عن حكمها ال�صابق يف الطعن رقم 18006 ل�صنة 
53 ق.عليا جل�صة 2009/1/10, وانتهت يف حكمها ال�صادر يف الطعن رقم 1208 
الق�صائية  االأحكام  م�صودة  كتابة  جواز  اإلى   2011/12/3 بجل�صة  ق.عليا   54 ل�صنة 
التي  الدائرة  من  امل�صودة  نهاية  توقع  اأن  على  االآيل,  احلا�صب  جهاز  بوا�صطة  كاملة 

اأ�صدرت هذه االأحكام.
الكتابة  بحجية  �رشاحة  واملــ�ــرشي  ال�صعودي  امل�رشع  اعــرتف  الــقــول:  خال�صة 
كتابة  من  قانوين  مانع  يوجد  فال  ثم  ومن  التقليدية,  وبني  بينها  و�صاوى  االإلكرتونية 
االأحكام الق�صائية اإلكرتونياًّ, كما اأن املحكمة االإدارية العليا امل�رشية انتهت اإلى جواز 
كتابة م�صودة االأحكام الق�صائية كاملة بوا�صطة جهاز احلا�صب االآيل, على اأن توقع نهاية 

امل�صودة من الدائرة التي اأ�صدرت هذه االأحكام.



248
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

املبحث الثاين:
التوقيع الإلكرتوين على الأحكام الق�ضائية

قانوناً,  الوحيدة  الو�صيلة  باعتبارها  �صائدة,  التقليدي  مبفهومها  التوقيع  فكرة  ظلت 
لت�صديق واإقرار املعلومات التي تت�صمنها املحرر, كما �صمدت تلك الفكرة اإلى حد كبري يف 
وجه املتغريات, التي ا�صتجدت خالل القرون املا�صية, حتت تاأثري الثورة الزراعية والثورة 
ال�صناعية)))), اإال اأنه يف ظل ثورة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ومع انت�صار ا�صتخدام 
�صبكة االإنرتنت يف املعامالت االإلكرتونية, اأ�صبح التوقيع التقليدي من اأهم امل�صكالت التي 
تقف اأمام هذا النوع من املعامالت, لذلك بداأ يظهر �صكل جديد من التوقيع؛ وهو التوقيع 

االإلكرتوين, والذي اأ�صبح العمل به اأمراً واقعاً تتزايد اأهميته يوماً بعد يوم. 
ونق�صم هذا املبحث اإلى اأربع مطالب: 

املطلب الأول:

تعريف التوقيع الإلكرتوين

من  اأ(  املادة )2/  فعرفته  االإلكرتوين,  التوقيع  تعريف  الت�رشيعات حول  اختلفت 
اإلكرتوين  �صكل  يف  »بيانات  باأنه:  االإلكرتونية  التوقيعات  ب�صاأن  النموذجي  القانون 
مدرجة يف ر�صالة بيانات اأو م�صافة اإليها اأو مرتبطة بها منطقياًّ, يجوز اأن ت�صتخدم لتعيني 
هوية املَُوّقع بالن�صبة اإلى  ر�صالة البيانات, ولبيان موافقة املَُوّقع على املعلومات الواردة 

يف ر�صالة البيانات«.

انظر: د. ثروت عبد احلميد, التوقيع الإلكرتوين, مكتبة اجلالء اجلديدة- املن�ضورة, 113), �ص43.  ((((
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بينما عرفته املادة )1316/ 4( من القانون املدين الفرن�صي, واملعدلة بالقانون رقم 
230 ل�صنة 2000, باأنه: »التوقيع ال�رشوري الكتمال الت�رشف القانوين, والذي يحدد 
هوية املَُوّقع, ويعرّب عن ر�صا االأطراف بااللتزامات النا�صئة عنه... وعندما يكون التوقيع 
اإلكرتونياً فاإنه يجب ا�صتخدام طريقة اآمنة موثوق بها, لتحديد هوية املَُوّقع بحيث تكفل 
ات�صال التوقيع باملحرر املرتبط به, وُيفرت�ص موثوقية الو�صيلة امل�صتخدمة يف اإحداث 
هوية  التوقيع حمدداً  هذا  ن�صاأ  طاملا  دليل خمالف,  يوجد  ما مل  االإلكرتوين,  التوقيع 
بها  ي�صدر  التي  بال�رشوط  وذلك  عليه،  املو�صوع  املحرر  �صالمة  تكفل  وبطرق  املوقع 
مر�صوم من جمل�ص الدولة«. ويالحظ اأن امل�رشع الفرن�صي ترك ملجل�ص الدولة اإ�صدار 
مرا�صيم تبني ال�صوابط الفنية والقانونية الالزمة حتى يتمتع التوقيع االإلكرتوين باحلجية 
)7))2001, وقد  يف االإثبات, وقد �صدر املر�صوم رقم 272 ل�صنة 2001 يف 30 مار�ص 
ذكر يف مادته االأولى اأن �صاحب التوقيع االإلكرتوين هو: كل �صخ�ص يوقع باالأ�صالة 

عن نف�صه اأو بالنيابة عن غريه من االأ�صخا�ص الطبيعيني اأو املعنويني. 
»بيانات  باأنه:  ال�صعودي  االإلكرتونية  التعامالت  نظام  من  املادة )14/1(  وعّرفته 
اإلكرتونية, مدرجة يف تعامل اإلكرتوين, اأو م�صافة اإليه اأو مرتبطة به منطقياً ت�صتخدم 
يطراأ  تعديل  اأي  واكت�صاف  االإلكرتوين,  التعامل  املوقع وموافقته على  الإثبات هوية 
التوقيع  قانون  من  )1/ج(  املــادة  وعرفته  عليه«.  التوقيع  بعد  التعامل  هذا  على 
اأو  اإلكرتوين ويتخذ �صكل حروف  باأنه: »ما يو�صع على حمرر  االإلكرتوين امل�رشي 
اأو غريها, ويكون له طابع متفرد ي�صمح بتحديد �صخ�ص  اإ�صارات  اأو  اأو رموز  اأرقام 

املوقع, ومييزه عن غريه«.

 :Décret no 200(- 272 du 30 Mars 200(  ((7(
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005630716&da

teTexte=20((0805
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املطلب الثاين:

�صروط التوقيع الإلكرتوين

يلزم للتوقيع الإلكرتوين حتى يكون له اأثر قانوين عدة �رشوط)8)):

ال�صرط الأول: حتديد هوية املوقع: 

ُيعترب التوقيع ت�رشفاً اإرادياً يك�صف عن هوية �صاحبه, ومييزه عن غريه. وي�صتوي اأن 
يكون التوقيع مقروءاً اأو غري مقروٍء, كما ي�صتوي اأن يكون التوقيع باال�صم احلقيقي, اأو 
با�صم ال�صهرة, اأو بعالمة رمزية, اأو خمت�رشة, طاملا ثبت اأن هذا هو توقيع ال�صخ�ص اأو 
اأنه قد اعتاد ا�صتخدام هذه الو�صيلة لتوقيع معامالته, ما مل ينكر ما �صدر عنه. وبالتايل 
اإذا مل يكن التوقيع كا�صفاً عن هوية �صاحبه, وحمددا لذاتيته؛ فاإنه ال يعتد به, وال ي�صلح 

الأداء دوره يف اإ�صفاء احلجية على املحرر)9)).
قِّع على و�شيلة اإن�شاء التوقيع الإلكرتوين: �شيطرة املُومَ

يعرّب عن هوية �صاحبه, ويق�صد  اأن  القانونية البد  اآثاره  ينتج  االإلكرتوين حتى  التوقيع 
االإلكرتوين  التوقيع  و�صيلة  تكون  اأن  االإلكرتوين؛  التوقيع  من خالل  املوقع  هوية  بتحديد 

حتت �صيطرة املوقع وحده دون غريه)31).
املادة  يف  االإلكرتونية  بالتوقيعات  اخلا�ص  النموذجي  االأون�صرتال  قانون  ن�ص  وقد 
كانت  اإذا  ب-  اإذا:...  به  موثوقاً  االإلكرتوين  التوقيع  »ُيعترب  اأنه:  على  )3/6/ب( 

بيانات اإن�صاء التوقيع خا�صعة وقت التوقيع, ل�صيطرة املوقع دون اأي �صخ�ص اآخر«.

انظر: د. �ضامح عبد الواحد التهامي, التعاقد عرب الإنرتنت, دار الكتب القانونية 117), �ص454.  ((8(
انظر: د. ثروت عبد احلميد, مرجع �ضابق, �ص34 وما بعدها.  ((9(

النظام  الثاين,  الكتاب  العربية,  الإلكرتونية  التجارة  يف  مقدمة  حجازي,  بيومي  الفتاح  عبد  د.  انظر:   (31(
القانوين للتجارة الإلكرتونية يف دولة الإمارات العربية املتحدة, دار الفكر اجلامعي- الإ�ضكندرية, 113), 

�ص17), د. �ضابر عبد العزيز �ضالمة, العقد الإلكرتوين, دار النه�ضة العربية 117), �ص111.
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وا�صرتطت املادة )4/1316( من القانون املدين الفرن�صي, اأن يتم التوقيع با�صتخدام 
و�صيلة اآمنة, لتحديد هوية املوقع, ت�صمن �صلته بالت�رشف الذي وقع عليه. وقد عرف 
املر�صوم رقم 272 ل�صنة 2001, و�صيلة اإن�صاء التوقيع االإلكرتوين يف املادة )5/1( باأنها: 

»اأجهزة وبرامج حا�صب اآيل الإن�صاء معطيات التوقيع االإلكرتوين«. 
كما ا�صرتطت املادة )18/ب( من قانون التوقيع االإلكرتوين امل�رشي حلجية التوقيع 
االإلكرتوين �صيطرة املوقع وحدة دون غريه على الو�صيط االإلكرتوين, حيث ن�صت على 
اأنه: »يتمتع التوقيع االإلكرتوين والكتابة االإلكرتونية واملحررات االإلكرتونية باحلجية يف 

الإثبات اإذا ما توافرت فيها ال�رشوط الآتية: 
اأ -   ارتباط التوقيع الإلكرتوين باملوقع وحده دون غريه.

املادة  وعرفت  االإلكرتوين«.  الو�صيط  على  غريه  دون  وحده  املوقع  �صيطرة  ب- 
)1/د( الو�صيط االإلكرتوين باأنه: »اأداة اأو اأدوات اأو اأنظمة اإن�صاء التوقيع االإلكرتوين«.

وقد ذكرت املادة العا�رشة من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع االإلكرتوين امل�رشي, 
اأن �صيطرة املوقع وحده دون غريه, على الو�صيط االإلكرتوين امل�صتخدم يف عملية تثبيت 
التوقيع االإلكرتوين؛ يكون عن طريق حيازة املوقع الأداة حفظ املفتاح ال�صفري اخلا�ص, 

مت�صمنة البطاقة الذكية املوؤمنة والكود ال�رشي املقرتن بها.
وقد �صدر حكم ق�صائي يف فرن�صا بعد تعديل املادة )1316( من القانون املدين بالقانون 
رقم 230 ل�صنة 2000, من حمكمة ا�صتئناف )Besancon( يف 20 اأكتوبر 2000, اأكد 
على �رشورة اأن تكون و�صائل التوقيع االإلكرتوين حتت �صيطرة املوقع وحده دون غريه, 
واإال ال يعترب هذا التوقيع حجة على املوقع وال على الغري. وتتلخ�ص وقائع هذه الق�صية 
اأن حمامي   -)Sarl Chalets Boisson C/Bernard G( بق�صية تعرف  ما  -وهي 
يف  وقدم  املحكمة,  اأمام  ملوكله  االإلكرتوين  بالتوقيع  احتج  )املوقع(  االأ�صخا�ص  اأحد 
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�صحيفة دعواه بيانات هذا التوقيع ال�رشية, التي من املفرت�ص اأن املوقع هو الذي يعلمها 
وحده دون غريه, كما اأن هذه البيانات كان يعرفها -اأي�صاً- اأ�صخا�ص اآخرون يعملون 
يف مكتب املحامي, وقد رف�صت املحكمة احلكم ب�صحة هذا التوقيع االإلكرتوين, وذلك 
الأن دوره يف اإثبات �صخ�صية املوقع اأ�صبح م�صكوكاً فيه, واأن بيانات التوقيع خرجت من 

حتت يد املوقع اإلى  �صخ�ص اآخر وهو حماميه ومعاونوه يف مكتبه)31).
ومقت�صي هذه الن�صو�ص وهذا احلكم, اأن التوقيع االإلكرتوين يكون له قيمة قانونية 
اإذا كانت الو�صيلة التي يتم بها تقع حتت �صيطرة املوقع وحده دون غريه, بحيث تكون 
البيانات اأو املعطيات الناجتة عن هذه الو�صيلة خا�صة باملوقع فقط ومرتبطة به, واإذا مل 

تتوفر هذه؛ فال ينتج التوقيع االإلكرتوين اأثراً قانونياً, الأنه ال يعرب عن هوية املوقع.

ال�صرط الثاين: التعبري عن اإرادة املوقع: 

يتمثل ال�رشط الثاين للتوقيع، واملرتبط ب�رشط حتديد الهوية ارتباطاً وثيقاً، يف تعبريه 
عن ر�صاء املوقع بااللتزام مب�صمون املحرر واإقراره به. 

اإرادة املوقع بر�صائه مب�صمون الت�رشف  والتوقيع على املحرر يعترب مبثابة تعبري عن 
القانوين واإقراره به))3), فمجرد التوقيع يفيد الر�صا وااللتزام طاملا اأمكن ن�صبة التوقيع 
التوقيع  »ثبوت �صحة  باأن:  امل�رشية  النق�ص  ق�صت حمكمة  وقد  اإليه,  ين�صب  من  اإلى 
بعدم اإنكاره �رشاحة؛ كافية الإعطاء الورقة حجيتها يف اأن �صاحب التوقيع قد ارت�صى 

م�صمونها وااللتزام بها. موؤداه اإعطاء الورقة حجيتها«)33).

 C.A., Besancon, CH. Soc., 20Oct.2000SARL Chalets Boisson, Bernard Gros: JCP 200(,  (31(
.II, No.(0606, note E.Caprioliet

 Catherine Guigou: Les contracts avec les consommateurs un outil de développement du  (3((
.commerce électronique, presses Universitaires D›Aix-Marseille 2002, p. (48

نق�ص مدين, جل�ضة 5 يونيو 111), الطعن رقم 4)5 ل�ضنة 71 ق, جملة املحاماة, العدد) �ضنة )11), �ص71.  (33(
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وي�صتوي يف ذلك اأن يكون التوقيع تقليدياً, باأن يدون على املحرر الورقي �صواء 
باأن يتخذ  اإلكرتونياً,  اأو اأن يكون توقيعاً  اأو ب�صمة اخلتم,  اأو ب�صمة االإ�صبع  بخط اليد 

�صكل رموز اأو اأرقام اأو اإ�صارات تو�صع على بيانات املحرر االإلكرتوين)34).
وعلى ذلك, يجب اأن يعرّب التوقيع عن االإرادة احلقيقية للموقع, فالتوقيع يت�صمن 
به  ويق�صد  التوقيع«,  »نية  عليه  يطلق  الذي  الق�صدي  العن�رش  هو  االأول:  عن�رشين, 
التوقيع  فقد  العن�رش؛  هذا  غاب  واإذا  املوقع,  اإرادة  عن  يعرّب  التوقيع  اأن  من  التاأكد 
قوته امللزمة واأ�صبح غري معرب عن اإرادة املوقع, والثاين: هو العن�رش املادي اأي املظهر 
اخلارجي للتوقيع )�صكله(, وال يعترب هذا العن�رش جوهرياً اأو حتى �رشورياً يف فكرة 
التوقيع, ذلك اأن جوهر التوقيع هو حتديده لهوية �صاحبه على وجه اليقني, وان�رشاف 
اإرادته لاللتزام باملحرر املوقع, وال يعد ال�صكل الذي يتخذه التوقيع �صواء كان عالمة 

اأو ب�صمة على ذات القدر من االأهمية)35).

ال�صرط الثالث: ارتباط التوقيع باملحرر:

ي�صرتط يف التوقيع اأن يكون مرتبطاً باملحرر على نحو ل ميكن ف�صله عنه، واأن يكون 
طوال  اآمنة)37)  معلوماتية  بطريقة  وا�صرتجاعه  حفظه))3),  وميكن  م�صتمراً  الرتباط  هذا 
باملحرر  التوقيع  ارتباط  اأن واقعة  الإثبات، ذلك  الكافية ل�صتخدامه يف  الزمنية  الفرتة 

انظر: د. نحوي اأبو هيبة, التوقيع الإلكرتوين, دار النه�ضة العربية, �ص79 وما بعدها.  (34(
 Pierre Breese, Gautier Kaufman: Guid juridique de l›internet et du commerce-

.électronique,Vuibert, Paris, 2000.,p.3(6
انظر: د. تامر الدمياطي, مرجع �ضابق, �ص))3 وما بعدها.  (35(

 Valérie Sédallian : Preuve et signature électronique, juriscom.net, Paris, 1 Mai 2000 :  (3((
http: //www.juriscom.net/chr/2/fr20000501.htm

انظر: د. �ضمري حامد, مرجع �ضابق, �ص34).  (37(
Pierre Breese, Gautier Kaufman : op.cit., p.304 -
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هي التي متنح التوقيع اأثره, ومن هنا جرت العادة على و�صع التوقيع يف اآخر املحرر, 
حتى يكون من�صحباً على جميع البيانات الواردة به)38), ومن ثم يعرّب عن موافقته على 

م�صمونه برمته.
ات�صال  �رشط  على  الإلكرتونية،  واملعامالت  للتجارة  املنظمة  القواني  ن�صت  وقد 
ِب�صاأن  النموذجي  القانون  من  )3/6/ج(  ــادة  امل ذكــرت  حيث  باملحرر,  التوقيع 
يف  تغيري  اأي  كان  اإذا  موثوقاً,  يعترب  االإلكرتوين  التوقيع  اأن  االإلكرتونية  التوقيعات 

التوقيع االإلكرتوين, يجري بعد حدوث التوقيع, قاباًل لالكت�صاف.
اأن  ل�صنة 2001, على �رشورة  الفرن�صي رقم 272  املر�صوم  املادة )2( من  واأكدت 
يرتبط التوقيع االإلكرتوين باملحرر املوقع, بحيث اإن اأي تعديل يطراأ على املحرر بعد 

التوقيع عليه ميكن اكت�صافه.
ون�صت املادة )3/14( من نظام التعامالت االإلكرتونية ال�صعودي, على اأن: »اإذا 
قدم توقيع اإلكرتوين يف اأي اإجراء �رشعي اأو نظامي, فاإن االأ�صل- ما مل يثبت العك�ص 

اأو تتفق االأطراف املعنية على خالف ذلك- �صحة االأمور التالية: 
اأن التوقيع االإلكرتوين هو توقيع ال�صخ�ص املحدد يف �صهادة الت�صديق الرقمي. اأ-  
الت�صديق  �صهادة  يف  املحدد  ال�صخ�ص  و�صعه  قد  االإلكرتوين  التوقيع  اأن  ب- 

الرقمي, وبح�صب الغر�ص املحدد فيها.
اأن التعامل االإلكرتوين مل يطراأ عليه تغيري منذ و�صع التوقيع االإلكرتوين عليه«.  ج-  
ون�صت املادة )18( من قانون التوقيع االإلكرتوين امل�رشي, على اأن: »يتمتع التوقيع 

اأو  اأن و�ضع التوقيع يف نهاية املحرر، لي�ص �ضرطًا من �ضروط وجود التوقيع  جدير باملالحظة يف هذا ال�ضدد   (38(
�ضحته، واإمنا يهدف اإلى تاأكيد االرتباط باملحرر باأكمله اإذ اإن املهم اأن يدل التوقيع على اإقرار �ضاحبه مب�ضمون 

املحرر وقبوله له واأن يكون وا�ضحًا ومتميزًا. )انظر: د. تامر الدمياطي. مرجع �ضابق, هام�ص 4, �ص9)3).
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ما  اإذا  االإثبات  يف  باحلجية  االإلكرتونية  واملحررات  االإلكرتونية  والكتابة  االإلكرتوين 
توافرت فيه ال�رشوط الآتية: 

ارتباط التوقيع الإلكرتوين باملوقع وحده دون غريه. اأ-  
ب- �صيطرة املوقع وحده دون غريه على الو�صيط االإلكرتوين.

اإمكانية ك�صف اأي تعديل اأو تبديل يف بيانات املحرر االإلكرتوين اأو التوقيع االإلكرتوين...«. ج-  

املطلب الثالث:

�صور التوقيع الإلكرتوين

كما  التوقيع,  هذا  بها  يتم  التي  الطريقة  بح�صب  االإلكرتوين  التوقيع  �صور  تتعدد 
�صمان  من  تقدمه  ما  وم�صتوى  الثقة  درجة  حيث  من  بينها  فيما  ال�صور  هذه  تختلف 
بح�صب االإجراءات املتبعة يف اإ�صدارها وتاأمينها والتقنيات التي تتيحها, ومن اأهم �صور 
الرقمي,  التوقيع  نذكر:  احلديثة  التكنولوجيا  اإليها  تو�صلت  التي  االإلكرتوين  التوقيع 
والتوقيع البيومرتي, والتوقيع بالقلم االإلكرتوين, اإال اأننا �صنقت�رش على تناول التوقيع 

الرقمي الأنه اأكرث �صور التوقيع االإلكرتوين ا�صتخدماً: 
با�صتخدام  ريا�صية  معادالت  خالل  من  يتم  الذي  التوقيع  هو  الرقمي:  التوقيع 

اإلى  معادلة  العادية  الكتابة  اأو املحرر من منط  التوقيع  بها  فيتحول  اللوغاريتمات)39), 
ريا�صية ال ميكن الأحد اأن يعيدها اإلى  �صيغتها املقروءة اإال ال�صخ�ص الذي لديه املعادلة 

اللوغاريتمات هي طريقة ريا�ضية حلل م�ضاألة با�ضتخدام اأ�ضلوب ح�ضابي اأب�ضط ب�ضكل متكرر, ومن الأمثلة   (39(
الوا�ضحة على ذلك عملية الق�ضمة املطولة يف احل�ضاب.



256
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

اخلا�صة بذلك املفتاح)41).
ويق�صد بالتوقيع الرقمي وفقاً ملعيار االأيزو رقم )ISO 7481-2( املتعلق ببنية االأمان 
لالأنظمة املفتوحة ال�صادر عن املنظمة الدولية لتوحيد املقايي�ص ISO: »بيان يت�صل بوحدة 
بيانات, اأو حتويل ت�صفريي لوحدة من البيانات, على نحو ي�صمح للمر�صل اإليه باإثبات 

م�صدر وحدة البيانات و�صالمة م�صمونها وتاأمينها �صد اأي تعديل اأو حتريف«)41).

اأوًل/ وظائف التوقيع الرقمي))4): 

يتميز التوقيع الرقمي بتحقيقه الأعلى درجات الثقة واالأمان للمحرر نظراً للوظائف 
املتعددة التي يوفرها, وتلك الوظائف هي: 

له عن  مميزاً  املوقع, حتديداً  التحقق من هوية  بالتوثيق  يق�صد  التوثيق:  وظيفة    -1
غريه, واأن املحرر املوقع منه ين�صب اإليه.

وظيفة ال�صالمة: ي�صتخدم التوقيع يف حماية البيانات �صد التغيري اأو التعديل,    -2
والتحقق من اأن حمتويات الر�صالة املوقع عليها اإلكرتونياً مل يتم تغيري م�صمونها, 
ت�صفري  تقنية  با�صتخدام  العمليات  هذه  وتتم  بياناتها,  يف  التالعب  يتم  ومل 

البيانات ومقارنة ب�صمة الر�صالة املر�صلة بب�صمة الر�صالة امل�صتقبلة.
ال�رشية: ي�صمح ا�صتخدام التوقيع الرقمي ب�صمان �رشية املعلومات التي تت�صمنها    -3

انظر: د.�ضمري حامد عبد العزيز, مرجع �ضابق, �ص17), اأ. حامت عبد الباري, حجية التوقيع الإلكرتوين   (41(
املجلد  واجلنائية,  الجتماعية  للبحوث  القومي  املركز  ي�ضدرها  القومية,  اجلنائية  املجلة  الإثبات,  يف 

الثامن والأربعون, مار�ص 115), �ص31.
Ghislaine Labouret : Introduction à la cryptologie, 5 Novembre (118, sit : http: //www.  (41(

.2-labouret.net/crypto/#iso7418
انظر: د. اإبراهيم الد�ضوقي, مرجع �ضابق, �ص4)1 وما بعدها, د. تامر الدمياطي, مرجع �ضابق, �ص355   (4((

وما بعدها.
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الر�صائل االإلكرتونية, بحيث ال ي�صتطيع قراءة هذه املعلومات اإال من اأر�صلت اإليه 
اال�صتخدام  البيانات �صد  للمر�صل, وحماية  العام  املفتاح  ا�صتخدام  عن طريق 
وحتديد  للبيانات  الو�صول  �صالحيات  حتديد  اآخــر  مبعنى  اأو  امل�رشوع,  غري 
م�صئولية كل من م�صتخدمي هذه البيانات وعدم ال�صماح الأ�صخا�ص لي�ص لديهم 

ال�صالحيات الكافية بالو�صول للبيانات اأو تنفيذ بع�ص االإجراءات عليها.
عدم االإنكار: يكفل التوقيع الرقمي بف�صل ما يتوافر له من عنا�رش, تاأمني عدم اإنكار    -4
ال�صخ�ص  قدرة  عدم  ذلك  ويعنى  عليه,  بها  يحتج  من  جانب  من  البيانات  ر�صالة 
املوقع )م�صتخدم التوقيع االإلكرتوين( على اإنكار ن�صبة الر�صالة املوقعة اإليه, ويرجع 
اأن وجود طرف  للموقع، كما  العام واخلا�س  املفتاح  التام بي  الرتباط  اإلى  ذلك 
ثالث )جهة الت�صديق االإلكرتوين املرخ�ص لها( ي�صمح بالتحقق من �صحة التوقيع 

االإلكرتوين ون�صبته اإلى �صاحبه, ب�صكل يجعل من ال�صعب اإنكاره يف هذه احلالة.

ثانيًا/ الت�صفري: 

الت�صفري هو: عملية حتويل البيانات واملعلومات من �صكلها املقروء اإلى  �صكل غري قابل 
للقراءة. وذلك ملنع االأ�صخا�ص غري املرخ�ص لهم من االطالع على البيانات اأو املعلومات 
اأو فهمها)43), وتقوم تقنية ت�صفري البيانات على اأ�صا�ص جعل البيانات املر�صلة غري مقروءة, 
اإال لالأ�صخا�ص الذين يعرفون مفتاح فك الت�صفري, وعن طريق هذه الو�صيلة ي�صمن الطرفان 

اأن ر�صائلهما املتبادلة ال ميكن قراءتها ومعرفة فحواها, اإال بوا�صطتهما فقط دون غريهما.

انظر: اأ. جمال حممد غيطا�ص, اأمن املعلومات والأمن القومي, اإ�ضدارات مكتبة الأ�ضرة, 117), �ص7)1   (43(
وما بعدها, وانظر: م�ضروع �ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم لتعليم تكنولوجيا املعلومات على موقع: 

http://www.itep.ae/Arabic/EducationalCenter/Articles/Encryption-02asp#2



258
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

من   )29( املادة  عرفت  فرن�صا  ففي  الت�صفري,  تعريفات  تعددت  الت�صفري:  تعريف   -1
يف  الثقة  ب�صاأن   2004 يونيو   21 وفى  ال�صادر   2004 ل�صنة   575 رقم  القانون 
معلومات  حتويل  اإلى  تهدف  خدمات  »اأي  باأنه:  الت�صفري  الرقمي)44)؛  االقت�صاد 
اأو رموز وا�صحة, اإلى معلومات اأو رموز غري مفهومة بالن�صبة للغري, وذلك عن 
برامج  اأو  مادية  و�صائل  بف�صل  العملية  هذه  عك�ص  تنفيذ  اأو  �رشية  اتفاقات  طريق 
اأو  ال�رشية  ال�صفرة  هي  عام  بوجه  ال�رشية  واالتفاقات  الغر�ص«.  لهذا  خم�ص�صة 
املفتاح امل�صتخدم يف اإجراء الت�صفري, وقد عرفها القانون باأنها: »مفاتيح غري معلنة, 
الزمة لتنفيذ خدمة اأو و�صيلة الت�صفري من اأجل عمليات الت�صفري اأو فك الت�صفري«. 

وفى م�رش, عرفت املادة )9/1( من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع االإلكرتوين 
ملعاجلة وحتويل  مفاتيح خا�صة  ت�صتخدم  تقنية ح�صابية  »منظومة  باأنه:  الت�صفري  امل�رشي 
البيانات  هــذه  ا�صتخال�ص  متنع  بحيث  اإلكرتونياً,  املــقــروءة  واملعلومات  البيانات 
الفقرة  ال�صفرة«. وعرفت  مفاتيح فك  اأو  مفتاح  ا�صتخدام  اإال عن طريق  واملعلومات, 
)10( من نف�ص املادة, تقنية �صفرة املفتاحني العام واخلا�ص )املعروفة با�صم تقنية �صفرة 
لديه  يكون  باأن  معنوي  اأو  طبيعي  �صخ�ص  لكل  ت�صمح  »منظومة  باأنها:  العام(  املفتاح 
ال�صخ�ص  به  يحتفظ  خا�ص  والثاين  اإلكرتونياً,  متاح  عام  اأحدها  منفردان,  مفتاحان 

ويحفظه على درجة عالية من ال�رشية«.
ومن جهة اأخرى, عرفه جانب من الفقه باأنه: عملية حتويل املعلومات اإلى رموز غري 
مفهومة بحيث ال ي�صتطيع االأ�صخا�ص غري املرخ�ص لهم االطالع على هذه املعلومات 
اأو فهمها, ويتم اإعادة حتويل املعلومات اإلى  �صيغتها االأ�صلية, وذلك با�صتخدام املفتاح 

 :du 2( juin 2004 pour la confiance dans l›économie numérique, sit  575-Loi no 2004  (44(
=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000080((64&dateTexte
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اأ�صا�صية  و�صيلة  وميثل  الرقمي,  التوقيع  �رشية  ي�صمن  ما  وهو  ال�صفرة,  لفك  املنا�صب 
ل�صمان توفري الثقة للمعامالت املنعقدة عرب ال�صبكات املفتوحة مثل: االإنرتنت)45).

2- عنا�رش عملية الت�صفري: تتاألف عملية الت�صفري من ثالثة عنا�رش هي))4):
اأو  مهمة  ملفات  اأو  ن�صية  ر�صالة  تكون  وقد  ت�صفريها,  يتم  التي  املعلومات  اأ -  

اإ�صارات اإلكرتونية م�صفرة.
اإلى  لتحويلها  وذلك  املعلومات,  على  �صتطبق  التي  الت�صفري  خوارزمية)47)  ب -  
اإلى حالتها  البيانات  تعيد هذه  التي  الت�صفري  بيانات مبهمة, وخوارزمية فك 

االأ�صلية املفهومة.
املفاتيح وهى �صل�صلة اأو اأكرث من الرموز ت�صتند اإلى �صيغ ريا�صية معقدة يف  ت - 
�صكل خوارزميات, وت�صتخدم املفاتيح يف »ت�صفري« الن�صو�ص املر�صلة و»فك 

ت�صفريها« من قبل املر�صل اإليه امل�صموح له بت�صلمها.
3- اأنواع الت�صفري: ينق�صم الت�صفري اإلى نوعني:

اأ- الت�صفري املتماثل: 
يف هذا النوع من الت�صفري ي�صتخدم كل من املر�صل واملر�صل اإليه نف�ص املفتاح ال�رشي 
املفتاح(  اإن�صاء  البداية )حال  الطرفان يف  يتفق  ت�صفريها, حيث  الر�صالة وفك  لت�صفري 

انظر: د. �ضمري حامد, مرجع �ضابق, �ص17) وما بعدها, وانظر: د. حممد ال�ضعيد ر�ضدي, حجية و�ضائل   (45(
الت�ضال احلديثة يف الإثبات, دار الكتب للطباعة والن�ضر والتوزيع- الكويت, 1998, �ص55 وما بعدها, د. 
مدحت عبد احلليم رم�ضان, احلماية اجلنائية للتجارة الإلكرتونية, دار النه�ضة العربية, 111), �ص)3.
Nicolas Macarez, François Leslé : La commerce électronique, PUF, Paris, 200( p.((5 -

انظر: د. تامر الدمياطي, مرجع �ضابق, �ص433 وما بعدها.  (4((
حلل  املنهاج  حتدد  وح�ضابية  منطقية  خطوات  من  حمــددة  جمموعة  تعنى   ,Algorithmes اخلوارزميات   (47(
اأ�ض�ص  و�ضع  من  اأول  كان  والــذي  اخلــوارزمــي,  مو�ضى  بن  حممد  العامل  ا�ضم  من  م�ضتق  وال�ضم  ما.  م�ضاألة 
املنهاج الريا�ضي حلل امل�ضائل )د. �ضريف فهمي بدوى, معجم م�ضطلحات الكمبيوتر والإنرتنت واملعلوماتية, 
اجنليزي- فرن�ضي- عربي, دار الكتاب امل�ضري- دار الكتاب اللبناين, الطبعة الأولى 117), بند 37, �ص7)).
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على كلمة املرور التي �صيتم ا�صتخدامها, وبعد ذلك تقوم برجميات الت�صفري بتحويل 
العدد  وي�صكل  طولها,  لزيادة  اأخرى  رموز  اإ�صافة  ويتم  ثنائي,  عدد  اإلى  املرور  كلمة 
الثنائي الناجت مفتاح ت�صفري الر�صالة, وبعد اأن يتم ا�صتقبال الر�صالة ي�صتخدم املر�صل اإليه 
نف�ص كلمة املرور, وذلك لفك الن�ص امل�صفر, حيث تقوم برجميات الت�صفري مرة اأخرى 
برتجمة كلمة املرور, وت�صكيل املفتاح الثنائي الذي يتولى اإعادة حتويل الن�ص امل�صفر اإلى  

�صكله االأ�صلي املفهوم)48).
ملفتاح  االآمــن  غري  التبادل  عملية  يف  تكمن  الت�صفري  من  النوع  هذا  عيوب  واأهــم 
الت�صفري, مما اأدى اإلى  عدم توافر االأمان والثقة يف هذا النوع, وهو ما اأدى اإلى  تراجع 

ا�صتخدامه)49).
ب- الت�صفري الال متماثل: 

جاء هذا النوع من الت�صفري لتجنب م�صكلة التبادل غري االآمن للمفاتيح يف الت�صفري 
املتماثل, حيث يعتمد هذا النوع من الت�صفري على مفتاحني: املفتاح اخلا�ص, واملفتاح 
العام, تربط بينهما عالقة ريا�صية, وقد ا�صطلح على ت�صمية هذا النظام »نظام الت�صفري 
باملفتاح العام«, وقد ي�صار اإليه ب�صفة عامة »تقنية �صفرة املفتاح العام« ح�صبما جاء يف 

املادة )10/1( من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع االإلكرتوين امل�رشي)51).
املفتاح اخلا�ص: يتكون من جمموعة من الرموز واالأرقام, التي ميكن تخزينها على 
بطاقة اإلكرتونية, ويتم الو�صول اإليه عن طريق الرقم ال�صخ�صي ل�صاحبه, ويكون هذا 

.(-Thierry Piette - Coudol: La signature électronique, Litec, Paris, 200(, p.22 et s  (48(
انظر: د. �ضمري حامد, مرجع �ضابق, �ص1)), د. اإبراهيم الد�ضوقي, مرجع �ضابق, �ص))1.  (49(

عرفت املادة )11/1) تقنية �ضفرة املفتاحني العام واخلا�ص )املعروفة با�ضم تقنية �ضفرة املفتاح العام)   (51(
باأنها: »منظومة ت�ضمح لكل �ضخ�ص طبيعي اأو معنوي باأن يكون لديه مفتاحان متفردان اأحدهما عام متاح 

اإلكرتونيًا, والثاين خا�ص يحتفظ به ال�ضخ�ص ويحفظه على درجة عالية من ال�ضرية«.
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املفتاح معروفاً لطرف واحد فقط وهو املر�صل, والذي يظل حمتفظاً ب�رشيته, وي�صتخدم 
يف اإن�صاء التوقيع الرقمي وت�صفري الر�صالة)51), وبالتايل يجب على من يرغب يف التعامل 
اإلكرتونياً اأن يقوم -عقب حترير الر�صالة االإلكرتونية- بالتوقيع عليها رقمياً با�صتخدام 
االآيل؛ حيث  احلا�صب  بالت�صفري يف  برنامج خا�ص  ومتريرها من خالل  اخلا�ص  مفتاحه 
تتحول  معقدة,  ح�صابية  عمليات  بوا�صطة  الر�صالة  ت�صفري  عملية  الربنامج  هذا  يتولى 

مبقت�صاها الر�صالة االأ�صلية اإلى ر�صالة م�صفرة))5).
وقد عرفت املادة )12/1( من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع االإلكرتوين امل�رشي 
عملية  بوا�صطة  تن�صاأ  ب�صاحبها,  خا�صة  اإلكرتونية  »اأداة  باأنه:  اخلا�ص  ال�صفري  املفتاح 
االإلكرتونية,  املحررات  االإلكرتوين على  التوقيع  ح�صابية خا�صة وت�صتخدم يف و�صع 
ويتم االحتفاظ بها على بطاقة ذكية موؤمنة«. وعرفت املادة )15/1( من نف�ص الالئحة, 
البطاقة الذكية باأنها: »و�صيط اإلكرتوين موؤمن ي�صتخدم يف عملية اإن�صاء وتثبيت التوقيع 
معالج  بها  اإلكرتونية,  �رشيحة  على  ويحتوى  االإلكرتوين,  املحرر  على  االإلكرتوين 
اإلكرتوين وعنا�رش تخزين وبرجميات للت�صغيل, وي�صمل هذا التعريف الكروت الذكية 
الوظائف  ما مياثلها يف حتقيق  اأو   ,)smart tokens( املنف�صلة االإلكرتونية  وال�رشائح 

املطلوبة باملعايري التقنية والفنية املحددة يف هذه الالئحة«.
املفتاح العام: يتكون من جمموعة من الرموز واالأرقام, والتي يتم تبليغها للمر�صل 

ويو�صع  اخلا�ص,  باملفتاح  ت�صفريها  ت  التي  الر�صالة  �صفرة  فك  من  يتمكن  حتى  اإليه, 
املفتاح العام على �صهادة التوقيع االإلكرتوين لل�صخ�ص.

ولكي يتمكن َمْن اأر�صلت اإليه الر�صالة االإلكرتونية ِمَن االطالع عليها, ينبغي عليه 

.Pierre Breese, Gautier Kaufman : op.cit., p.320 et s  (51(
انظر: د. اإبراهيم الد�ضوقي, مرجع �ضابق, �ص3)1.  (5((
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بداية فك ت�صفريها عن طريق املفتاح العام ملر�صل الر�صالة, وا�صتخدام برنامج ت�صفري 
خا�ص يتم حتميله على احلا�صب االآيل؛ بحيث تتحول الر�صالة من �صورتها امل�صفرة 
اأو ت  اأي تغيري يف حمتواها  اإلى �صورتها االأ�صلية املقروءة, فاإذا طراأ على الر�صالة 
وحتى  الفور,  على  ذلك  يو�صح  االآيل  احلا�صب  فاإن  املر�صل,  توقيع  يف  التالعب 
-بالفعل-  يخ�ص  ت�صلمه  الذي  العام  املفتاح  اأن  من  التاأكد  اإليه  للمر�صل  يت�صنى 
الت�صديق,  خدمات  مقدم  اإلى  يرجع  فاإنه  معه؛  التعامل  يف  يرغب  الذي  املر�صل 
والذي يقوم بدور الو�صيط يف ت�صليم املفتاح العام من املُْر�ِصل اإلى املُْر�َصل اإليه, كما 
اإلكرتونية حتدد هوية ذوي ال�صاأن, و�صحة املعلومات التي  باإ�صدار �صهادات  يقوم 

تت�صمنها الر�صائل املتبادلة)53).
وقد عّرفت املادة )11/1( من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع االإلكرتوين امل�رشي 
املفتاح ال�صفري العام باأنه: »اأداة اإلكرتونية متاحة للكافة, تن�صاأ بوا�صطة عملية ح�صابية 
خا�صة, وت�صتخدم يف التحقق من �صخ�صية املوقع على املحرر االإلكرتوين, والتاأكد من 

�صحة و�صالمة حمتوى املحرر االإلكرتوين االأ�صلي«.
واملفتاح العام- واإن كان يختلف عن املفتاح اخلا�ص- اإال اأنهما مرتبطان يف عملهما, 
ويكمل كل منهما االآخر, كما اأنه على الرغم من اأن زوج املفاتيح مرتابط ريا�صياً فاإنه من 
امل�صتحيل عملياً ا�صتخراج )ا�صتنباط( املفتاح اخلا�س انطالقاً من معرفة املفتاح العام، 

وذلك اإذا ت ت�صميم نظام الت�صفري, وتنفيذه بطريقة ماأمونة)54).
وُيعدُّ هذا النوع من الت�صفري اأكرث اأمناً من الت�صفري املتماثل.

انظر: د. اإبراهيم الد�ضوقي, مرجع �ضابق, �ص3)1.  (53(
انظر: د. عابد فايد عبد الفتاح, الكتابة الإلكرتونية يف القانون املدين, دار النه�ضة العربية 118), �ص)),   (54(

د. تامر الدمياطي, مرجع �ضابق, �ص441.
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ثالثًا/ الرتباط بني التوقيع الرقمي والت�صفري:

التوقيع  اأن  الرقمي, ذلك  للتوقيع  الرئي�صية  ال�صمات  اإحدى  الت�صفري هو  ا�صتخدام 
الرقمي ين�صاأ ويتم التحقق من �صحته با�صتخدام الت�صفري, وي�صتخدم التوقيع الرقمي ما 
يعرف با�صم »الت�صفري غري املتماثل« الذي كثرياً ما ي�صتند اإلى ا�صتخدام خوارزمية )اأي 
اأحدهما  يكمل  ريا�صياً  مرتابطان  ولكنهما  خمتلفني,  مفتاحني  الإنتاج  ح�صابية(  معادلة 
االآخر, وي�صتخدم اأحد هذين املفتاحني )املفتاح اخلا�ص( يف اإن�صاء توقيع رقمي اأو يف 
حتويل بيانات اإلى اأ�صكال غري مفهومة يف ظاهرها, وي�صتخدم املفتاح الثاين )املفتاح 
االأ�صلي,  �صكلها  اإلى  البيانات  ر�صالة  اإعادة  اأو  توقيع رقمي  للتحقق من �صحة  العام( 
بعبارة  املفتاحني  ت�صتخدم مثل هذين  التي  اإلى االأجهزة والربجميات  وي�صار -غالباً- 

»نظم ت�صفري غري متماثلة«, تعتمد على خوارزميات غري متناظرة)55).

رابعًا/ اإن�صاء التوقيع الرقمي:

1- اإجراءات اإ�صدار التوقيع الرقمي:
تبداأ هذه االإجراءات بتقدمي طالب اخلدمة البيانات الالزمة, اإلى مقدم خدمات    
الت�صديق املرخ�ص له, والذي يتحقق من �صحة هذه البيانات, ثم ي�صدر مفتاح 
ذكية))5)  بطاقة  اخلا�ص على  املفتاح  تثبيت  ويتم  اخلدمة,  لطالب  اخلا�ص  الت�صفري 
اخلا�ص  االآيل  احلا�صب  بجهاز  برنامج  تثبيت  ذلك  مع  بالتوازي  ويتم  موؤمنة, 

انظر: دليل ت�ضريع قانون الأون�ضرتال النموذجي ب�ضاأن التوقيعات الإلكرتونية 111), بند )3, �ص)) وما بعدها.  (55(
عرفت املادة )15/1) من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكرتوين امل�ضري؛ البطاقة الذكية: »و�ضيط   (5((
اإلكرتوين موؤمن ي�ضتخدم يف عملية اإن�ضاء وتثبيت التوقيع الإلكرتوين على املحرر الإلكرتوين, ويحتوى على 
�ضريحة اإلكرتونية بها معالج اإلكرتوين وعنا�ضر تخزين وبرجميات للت�ضغيل, وي�ضمل هذا التعريف الكروت 
املطلوبة  الوظائف  حتقيق  يف  مياثلها  ما  اأو   ,(smart tokens( املنف�ضلة  الإلكرتونية  وال�ضرائح  الذكية 

باملعايري التقنية والفنية املحددة يف هذه الالئحة«.
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بامل�صتخدم لت�صغيل املفتاح اخلا�ص, لذلك فاإن املفتاح اخلا�ص الذي ي�صتخدم يف 
التوقيع ال ميكن ا�صتخدامه اإال من جهاز حا�صب اآيل واحد فقط, حتى ميكن التاأكد 
بالفعل من �صاحبه. ويحتفظ املوقع ب�رشية املفتاح  الرقمي �صادر  التوقيع  اأن  من 
اخلا�ص, وال يطلع عليه اأحد, اأما املفتاح العام والذي يحتفظ به عادة مقدم اخلدمة, 
اإلى  اإلكرتونية اأخرى  اأو اأي و�صيلة  باإر�صاله بالربيد االإلكرتوين  فيقوم هذا االأخري 
من يرغب يف التعامل مع �صاحب التوقيع االلكرتوين, حتى ميكن اأن يتحقق من 

�صحة التوقيع)57). 
2- كيف تتم عملية التوقيع الرقمي؟

ل  ر باأن ُيَحوِّ يتم التوقيع الرقمي وفقاً لعملية ذات تقنية عالية ت�صمح ملن�صئ املَُحرَّ   
ر الذي يريد توقيعه اإلكرتونياًّ اإلى قيمة عددية يدرجها مع  بيانات وم�صمون املَُحرَّ
ر االإلكرتوين, لتمثيل توقيعه الرقمي, بحيث ال ميكن الأحد الك�صف  بيانات املَُحرَّ
عن امل�صمون اللغوي لهذه القيمة العددية, اإال املوقع واملر�صل اإليه, الذي يحوز 
للمر�صل(,  للمفتاح اخلا�ص  املناظر  العام  املفتاح  الت�صفري )اأي يحوز  مفتاح فك 
ومن الناحية التقنية, ينطوي اإن�صاء التوقيع الرقمي عادة على بع�ص العمليات التي 

يوؤديها املوقع, وميكن تلخي�ص تلك العمليات على النحو التايل)58):
- يعد املوقع ر�صالة على احلا�صب االآيل- يف �صكل ر�صالة بريد اإلكرتوين مثاًل- 

يرغب يف توقيعها رقمياًّ.
انظر: د. اإبراهيم الد�ضوقي, املرجع ال�ضابق, هام�ص 194, �ص178 وما بعدها.  (57(

انظر: دليل ت�ضريع قانون الأون�ضرتال النموذجي ب�ضاأن التوقيعات الإلكرتونية, بند )), �ص37 وما بعدها,   (58(
د. تامر الدمياطي, مرجع �ضابق, �ص544 وما بعدها. 

 Didier Gobert, Etienne Montero: L›ouverture de la prevue littérale aux écrits sous  -
 forme électronique, Journal des Tribunaux, (20e année- no 6000, Larcier, Bruxelles,

.200(., p. ((
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اال�صتعانة  طريق  عن  اإلكرتونية«  »ب�صمة  اأي  ر�صالة«  »خال�صة  املوقع  يعد   -
باالقرتانات اأو دوال التمويه)59).

- ي�صفر املوقع »خال�صة الر�صالة« با�صتخدام خوارزمية ريا�صية, ويتاألف التوقيع 
الرقمي من خال�صة م�صفرة للر�صالة.

- يرفق املوقع توقيعه الرقمي عادة بالر�صالة اأو يلحقه بها.
- يبعث املوقع توقيعه الرقمي ور�صالته )امل�صفرة( عن طريق ال�صبكة اإلى املتعاقد 

معه )املر�صل اإليه(.
3- التحقق من �صحة التوقيع الرقمي: 

اإلى الر�صالة االأ�صلية واإلى مفتاح  هو عمليه تدقيق للتوقيع الرقمي, بالرجوع    
لتلك  اأن�صئ  قد  الرقمي  التوقيع  ذلك  كان  اإذا  فيما  للبت  وذلك  معني,  عام 
اإليه)1)),  امل�صار  العام  للمفتاح  املناظر  اخلا�ص  املفتاح  با�صتخدام  ذاتها  الر�صالة 

ويتم التثبت من �صحة التوقيع الرقمي على النحو التايل)1)):
فك . 1 اإليه  املُْر�ِصل  ي�صتطيع  )املَُوقِّع(,  املُْر�ِصل  من  املوقعة  الر�صالة  ا�صتالم  لدى 

توقيعه  �صحة  من  للتحقق  للُمْر�ِصل  العام  باملفتاح  باال�صتعانة  التوقيع  �صفرة 
الرقمي, والتحقق من �صحة التوقيع الرقمي با�صتخدام املفتاح العام للموقع, 

يوفر م�صتوى من التاأكيد التقني باأن الر�صالة جاءت من املوقع دون �صواه.
جتدر الإ�ضارة اإلى اأن عملية حتويل الر�ضالة بوا�ضطة دوال اأو اقرتانات التمويه ل تعد يف حد ذاتها اأمرًا   (59(
ل غنى عنه؛ حيث ميكن ت�ضفري الر�ضالة بوا�ضطة املر�ضل مبا�ضرة عن طريق ا�ضتخدام مفتاحه اخلا�ص 
ومبجرد اأن يتم فك ت�ضفري ملف التوقيع, يكون املر�ضل اإليه قادرًا على اإجراء مقارنة بني الر�ضائل والتحقق 
بالتايل من �ضالمتها. وعلى الرغم من ذلك, فاإن عملية ت�ضفري »خال�ضة الر�ضالة« واملقارنة بني امللفات 

(.Didier Gobert, Etienne Montero : op. cit., p. (( :ضئيلة احلجم تكون اأ�ضهل واأ�ضرع. )انظر�
انظر: دليل ت�ضريع قانون الأون�ضرتال النموذجي ب�ضاأن التوقيعات الإلكرتونية, بند 43, �ص9) وما بعدها.  ((1(

انظر: دليل ت�ضريع قانون الأون�ضرتال النموذجي ب�ضاأن التوقيعات الإلكرتونية, بند 43, �ص9) وما بعدها,   ((1(
وبند رقم )), �ص37 وما بعدها.
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ين�صئ املر�صل اإليه »خال�صة ر�صالة« )ب�صمة اإلكرتونية( للر�صالة املر�صلة اإليه من . 2
املوقع با�صتخدام ذات دوال اأو اقرتانات التمويه املاأمونة )اخلا�صة باملوقع(.

َتْي الر�صالة من اأجل التحقق من �صالمة الر�صالة, وعدم . 3 يقارن املر�صل اإليه خال�صَ
الر�صالة  َتْي  خال�صَ اأن  تبني  فاإذا  التوقيع,  عقب  حتريف  اأو  تعديل  الأي  تعر�صها 
متطابقتان, اطمئن املر�صل اإليه اأن الر�صالة مل تتغري بعد توقيعها, اأما يف حالة تغيري 
»بت Bit« )))) واحد يف الر�صالة بعد اأن وقعت رقمياًّ, �صتكون خال�صة الر�صالة التي 

اأن�صاأها املر�صل اإليه, خمتلفة عن خال�صة الر�صالة التي اأن�صاأها املر�صل )املوقع(.
على  للح�صول  االإلكرتوين,  الت�صديق  خدمات  مقدم  اإلى  اإليه  املر�صل  يلجاأ   -4
باأي  اأو  الت�صديق  خدمات  ملقدم  االإلكرتوين  املوقع  طريق  عن  �صواء  �صهادة- 
و�صيلة اإلكرتونية اأخرى- توؤكد �صحة التوقيع الرقمي على الر�صالة املوقعة)3)). 
وحتتوى ال�صهادة على املفتاح العام وا�صم املوقع )ورمبا على معلومات اإ�صافية(, 

موقعاً عليها رقمياً من جانب مقدم خدمات الت�صديق.

البت )bit) هو رقم من النظام الرقمي الثنائي, وهو اأ�ضغر وحدة من البيانات ميكن لنظام اأن يتعامل   ((((
اأن  ال�ضبب يف  هو  واأ�ضلوب عملها  باملاليني,  توجد  والتي  الآيل  ال�ضغرى يف احلا�ضب  الوحدة  وهو  معها, 
وحدة  وهو  احلا�ضب  يف  معلومات  وحدة  اأ�ضغر  هو  والبت  والواحد.  ال�ضفر  هي  احلا�ضب  لغة  مفردات 

القيا�ص لقوة املعالج. )انظر: د. �ضريف فهمي بدوي, مرجع �ضابق, بند )31, �ص)3).
ن�ضت املادة )7) من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكرتوين امل�ضري على اأن: »تقدم الهيئة- هيئة   ((3(
تنمية �ضناعة تكنولوجيا املعلومات- بناء على طلب كل ذي �ضاأن, خدمة فح�ص التوقيع الإلكرتوين نظري 

مقابل يحدد فئاته جمل�ص اإدارة الهيئة, وتتحقق الهيئة يف �ضبيل القيام بذلك مما ياأتي: 
)اأ) �ضالمة �ضهادة الت�ضديق الإلكرتوين وتوافقها مع بيانات اإن�ضاء التوقيع الإلكرتوين.

)ب) اإمكان حتديد م�ضمون املحرر الإلكرتوين املوقع بدقة.
)ج) �ضهولة العلم ب�ضخ�ص املوقع, �ضواء يف حالة ا�ضتخدام ا�ضمه الأ�ضلي, اأم ا�ضتخدامه ل�ضم م�ضتعار, 

اأم ا�ضم �ضهرة.
الهيئة  ت�ضدر  الأحــوال  جميع  وفى  اإ�ضرافها,  حتت  اخلدمة  هذه  بتقدمي  للغري  تعهد  اأن  للهيئة  ويجوز 
�ضهادة فح�ص التوقيع الإلكرتوين«. وعرفت املادة )1/1)) من الالئحة التنفيذية �ضهادة فح�ص التوقيع 

الإلكرتوين باأنها: »�ضهادة ت�ضدرها الهيئة بنتيجة فح�ضها, ل�ضحة و�ضالمة التوقيع الإلكرتوين«.
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ويرى جانب من الفقه)4)), اأن التوقيع الرقمي ي�صهل تقليده اإذا وقعت البطاقة االإلكرتونية 
املفتاح  التي حتمل   )smart tokens املنف�صلة  االإلكرتونية  وال�رشائح  الذكية-  )الكروت 
اخلا�ص, يف يد �صخ�ص اآخر, ب�صبب االإهمال يف احلفاظ عليها من جانب �صاحبها.وهذا 
الراأي مردود عليه, فالبطاقة االإلكرتونية التي حتمل املفتاح اخلا�ص, تكون موؤمنة برقم �رشى 
ال يعلمه اإال �صاحبها, بحيث ال ميكن ا�صتخدامها بدون الرقم ال�رشي, وذلك ل�صمان عدم 
ا�صتخدامها من قبل اأي �صخ�ص اآخر. كما اأنه يف حالة فقد البطاقة احلاملة للمفتاح اخلا�ص, 

ل تبعات اإهماله.  فاإنه يجب على �صاحبها اإبالغ اجلهة امل�صدرة لها, الإيقافها, واإال حَتَمَّ

املطلب الرابع:

مدى جواز التوقيع الإلكرتوين على الأحكام الق�صائية

ُيثار الت�صاوؤل عن مدى جواز التوقيع االإلكرتوين على االأحكام الق�صائية, مبعنى هل 
يجوز للقا�صي ا�صتخدام التوقيع االإلكرتوين يف التوقيع على االأحكام الق�صائية؟ 

اأوًل/ موقف امل�صرع: 

ال�رشعية, وامل�رشع امل�رشي يف  املرافعات  ال�صعودي يف نظام  امل�رشع  مل يحدد 
الق�صائية,  االأحكام  على  للتوقيع  معينة  �صورة  والتجارية,  املدنية  املرافعات  قانون 
فاملادة )162( من نظام املرافعات ال�رشعية ال�صعودي ن�صت على اأنه: »بعد قفل باب 
اإلى احلكم يف الق�صية, يجب تدوينه يف �صبط املرافعة, م�صبوقاً  املرافعة واالنتهاء 
باالأ�صباب التي بنى عليها, ثم يوقع عليه القا�صي اأو الق�صاة الذين ا�صرتكوا يف نظر 

انظر: د. عابد فايد, مرجع �ضابق, �ص)) وما بعدها.  ((4(
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الق�صية«. ون�صت املادة )175( من قانون املرافعات املدنية والتجارية على اأنه: »يجب 
يف جميع االأحوال اأن تودع م�صودة احلكم امل�صتملة على اأ�صبابه, موقعة من الرئي�ص 
ومن الق�صاة عند النطق باحلكم...«. كما ن�صت املادة )179( على اأنه: »يوقع رئي�ص 
اجلل�صة وكاتبها ن�صخة احلكم االأ�صلية امل�صتملة على وقائع الدعوى...«. ونالحظ اأن 
امل�رشع ال�صعودي وامل�رشي مل يحددا �صورة معينة للتوقيع, حيث جاء لفظ التوقيع 

ب�صيغة العموم.
املعامالت  وظهور  املعلومات,  وتكنولوجيا  االت�صاالت,  ــورة  ث انت�صار  ومــع   

االإلكرتونية, وم�صاريع احلكومة االإلكرتونية, والتي واكبتها ثورة يف الت�رشيعات.
التوقيع  ف  وعرَّ االإلكرتونية,  التعامالت  نظام  ال�صعودي  امل�رشع  اأ�صدر  فقد   
اإلكرتونية,  »بيانات  باأنه:  االأولــى  املــادة  من  ع�رشة  الرابعة  الفقرة  يف  االإلكرتوين 
مدرجة يف تعامل اإلكرتوين, اأو م�صافة اإليه, اأو مرتبطة به منطقياًّ, ت�صتخدم الإثبات 
هوية املوقع, وموافقته على التعامل االإلكرتوين, واكت�صاف اأي تعديل يطراأ على 
هذا التعامل بعد التوقيع عليه«. ومنحه احلجية امللزمة يف الفقرة االأولى من املادة 
والتوقيعات  وال�صجالت  للتعامالت  »يكون  اأنــه:  على  ن�صت  والتي  اخلام�صة, 
منع  وال  للتنفيذ,  قابليتها  اأو  �صحتها  نفى  يجوز  وال  امللزمة,  حجيتها  االإلكرتونية 
تلك  تتم  اأن  ب�رشط  اإلكرتوين،  ب�صكل  جزئياًّ-  اأو  -كلياًّ  متت  اأنها  ب�صبب  تنفيذها 
التعامالت وال�صجالت والتوقيعات الإلكرتونية بح�صب ال�رشوط املن�صو�س عليها 
يف هذا النظام«. كما اأنه �صاوى بينه وبني التوقيع اخلطى يف الفقرة االأولى من املادة 
الرابعة ع�رشة، والتي ن�صت على اأنه: »اإذا ا�صرتط وجود توقيع خطى على م�صتند، 
يعد  النظام  لهذا  وفقاً  يتم  الذي  االإلكرتوين  التوقيع  فاإن  نحوه؛  اأو  عقد  على  اأو 
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الآثار  وله  التوقيع اخلطي،  مبثابة  الإلكرتوين  التوقيع  ال�رشط، ويعد  لهذا  م�صتوفياً 
النظامية نف�صها«.

التوقيع  تنظيم  ب�صاأن   2004 ل�صنة   15 رقم  القانون  امل�رشي  امل�رشع  واأ�صدر   
التوقيع  اأحكام  االإلكرتوين واإن�صاء هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا املعلومات, ونظم 
اإلكرتوين ويتخذ  ر  رَّ باأنها: »ما يو�صع على حُمَ االإلكرتوين, وعرفته املادة )1/ ج( 
اأو غريها ويكون له طابع متفرد ي�صمح  اإ�صارات  اأو  اأو رموز  اأرقام  اأو  �صكل حروف 
التوقيع  وبني  بينه  امل�رشع  �صاوى  وقد  غريه«.  عن  ومييزه  املوقع  �صخ�ص  بتحديد 
نطاق  يف  االإلكرتوين,  »للتوقيع  اأنه:  على  ن�صت  حيث   ,)14( املادة  يف  التقليدي 
اأحكام  يف  للتوقيعات  املقررة  احلجية  ذات  واالإداريــة,  والتجارية  املدنية  املعامالت 
ال�رشوط  واإمتامه  اإن�صائه  يف  روعي  اإذا  والتجارية،  املدنية  املواد  يف  الإثبات  قانون 
الالئحة  حتددها  التي  والتقنية  الفنية  وال�صوابط  القانون  هذا  يف  عليها  املن�صو�ص 

التنفيذية لهذا القانون«.

ثانيًا/ موقف الق�ساء: 

ل�صنة   1208 رقم  الطعن  يف  ال�صادر  حكمها  يف  العليا  االإداريــة  املحكمة  ذهبت 
كاملة  الق�صائية  االأحكام  م�صودة  كتابة  جواز  اإلى   2011/12/3 بجل�صة  ق.عليا   54
اأ�صدرت  التي  الدائرة  امل�صودة من  نهاية  توقع  اأن  االآيل, على  بوا�صطة جهاز احلا�صب 
هذه االأحكام. ومل يحدد هذا احلكم �صورة معينة للتوقيع فقد جاء لفظ التوقيع عام 
االأحكام  على  القا�صي  توقيع  على  جرى  قد  فالعرف  واإال  معينة.  �صورة  حتديد  دون 

يكون بوا�صطة اإم�صاءة عليها.
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خال�شة القول:

اعرتف امل�رشع ال�صعودي وامل�رشي �رشاحة بحجية التوقيع االإلكرتوين و�صاوى 
القا�صي على  العرف قد جرى على توقيع  التقليدي, واإن كان  التوقيع  بينه وبني 
التوقيع  ا�صتخدام  من  مينع  ال  هذا  اأن  اإال  عليها.  اإم�صائه  بوا�صطة  يكون  االأحكام 
االت�صاالت  ــورة  ث انت�صار  بعد  خا�صة  االأحــكــام  على  التوقيع  يف  االإلــكــرتوين 
وتكنولوجيا املعلومات وات�صال الق�صاة بها, كما اأنه ال يوجد ما مينع من ا�صتخدام 
ي�صتوفى  اأن  �رشيطة  الق�صائية,  احلكام  على  للتوقيع  االإلكرتوين  التوقيع  الق�صاة 

التوقيع االإلكرتوين ال�صوابط الفنية والتقنية الالزمة.
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اخلامتة:

العر�ص  لنا من  يبدو  الدرا�صة  اإجناز هذه  اهلل وحمده- من  بف�صل  انتهينا-  اأن  بعد 
االأحكام  كتابة  يف  واملعلومات  االت�صاالت  تكنولوجيا  »ا�صتخدام  ملو�صوع  ال�صابق 
العمل  ت�صيري  يف  امل�صتحدثة  القانونية  املو�صوعات  من  اأنه  عليها«  والتوقيع  الق�صائية 

الق�صائي.

اأوًل/ النتائج: 
وقد خل�صت الدرا�صة املاثلة اإلى النتائج التالية: 

1- مل ين�ص نظام املرافعات ال�رشعية ال�صعودي وقانون املرافعات املدنية والتجارية 
فلفظ  عليها,  والتوقيع  الق�صائية  االأحكام  لكتابة  معينة  و�صيلة  على  امل�رشي 

الكتابة والتوقيع جاء ب�صيغة العموم دون حتديد.
من  وجتريدهما  والتوقيع  الكتابة  للفظ  احلريف  املعنى  على  الوقوف  يجب  ال   -2
م�صمونهما وغايتهما, اإذ يجب اأن يفهم لفظ الكتابة والتوقيع يف اإطار الهدف 
منهما, فلي�ص املق�صود بكتابة وتوقيع احلكم بيد القا�صي اأن يكون ذلك با�صتعمال 
اإذ تو�صل  اأو االأحبار فح�صب, بل يكون القا�صي كاتباً للحكم  اأي من االأقالم 
اإلى ذلك بوا�صطة احلا�صب االآيل اأو اأي و�صيلة اأخرى طاملا اأنه قام بذلك بنف�صه.

املداولة  �رشية  مببداأ  يخل  ال  اإلكرتونياًّ  عليها  والتوقيع  الق�صائية  االأحكام  كتابة   -3
ال�صعودي, واملادة  ال�رشعية  املرافعات  نظام  باملادة )159( من  املن�صو�ص عليه 
)166( من قانون املرافعات املدنية والتجارية, حيث يوجد من ال�صوابط الفنية 
التقنية يف ظل َمْيَكَنة العمل الق�صائي, ما يحافظ على مبداأ ال�رشية, ومتنع غري 

القا�صي من االطالع على م�صودة احلكم قبل النطق بها.
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�رشورة  اأ�صبح  املعلومات,  وتكنولوجيا  االت�صاالت  لو�صائل  الق�صاة  ا�صتخدام   -4
حتمية يفر�صه الواقع, فلي�ص من املعقول اأن يكون هناك ثورة يف االت�صاالت 
اأن  دون  احلياة,  ونواحي  املجاالت  من  لكثري  امتدت  املعلومات,  وتكنولوجيا 

يواكبها الق�صاة.

ثانيًا/ التو�شيات: 
وانتهينا يف هذه الدرا�صة املاثلة اإلى التو�صيات التالية: 

نظام خا�ص  الق�صائي, مع و�صع  العمل  َمْيَكَنة  االنتهاء من خطط  االإ�رشاع يف   -1
للق�صاة ي�صمع لهم بكتابة االأحكام, والتوقيع عليها.

2- �رشورة عقد دورات تدريبية للق�صاة على كيفية كتابة االأحكام الق�صائية, والتوقيع 
عليها اإلكرتونياًّ.

3- اإ�صدار توقيع اإلكرتوين لكل قا�ٍص, ال�صتخدامه يف التوقيع على اأعماله.
4- و�صع خطة للتوعية االإعالمية باخلدمات االإلكرتونية للمحاكم.

االت�صاالت  التكنولوجي يف جمال  التطور  بدرا�صة  القانون  فقهاء  اهتمام  5- �رشورة 
وتكنولوجيا املعلومات, وذلك لتطوير اجلهاز الق�صائي, واالرتقاء مب�صتوى خدماته.




