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ملخص:

تواجه احلكومة اإللكرتونية العديد من املعوقات ،الرتباطها ابلعديد من املسائل ذات األمهية يف املسائل احلكومية من

بينها الصعوابت اليت تتعلق حبجية املعامالت اإللكرتونية وما يتعلق هبا من صعوابت تتعلق ابلتوقيع والتوثيق اإللكرتوين ،حيث
السبل اليت من املمكن إتباعها حلل مثل هذه املشكالت يف كل من
متت دراسة املسألة من حيث طبيعة هذه الصعوابت ،و ُ
التشريع األردين والسعودي.
وقددد صلصددت الدراسددة إة مموعددة مددن النتددائو والتوصدديات الدديت بددا بيهمددا الباحددث وجددود قصددور تش دريع تعدداين مندده
التشد دريعات األردني ددة والس ددعودية يف م ددا التوقي ددع والتوثي ددق اإللك ددرتوين ،األم ددر ال ددذي يبتإد د وج ددون إجد درا مراجع ددة ملن وم ددة
التشريعات يف كل من البلدين ،تعاجل البصور التشريع وتإارن النصوص املتعلبة ابلتوقيع ومدى حجيته يف اإلثبات.
وعلددذ ذلددص يوصد الباحددث اددرور إاددابة نددت يلددبو صدداحال التوقيددع بوجددون إبددال مراكددب وجهددات التوثيددق -شددر
حصرها يف جهة واحد  -يف حا مساحه للغري استعما توقيعه أو تفويإه وبيان آلية التفويض.
الكلمات ال ّدالة :احلكومة اإللكرتونية ،املعوقات التشريعية ،التوقيع اإللكرتوين.
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Summary:
The implementation of e-government faces several barriers including problems
relating to the argumentations of electronic signature and it's effect in governmental
relations، the study faces the barriers in those specific methods that faces e-governments
and how to over-come them، in a comparative study between Jordanian and saudian
Legislations.
This study concluded with some results and recommendations legislations in two
countries need to be reread،that means it still have some deficiencies such as in
evidences،so the study recommended the need for legislator to issue a new Legislation to
be able into facying the need for e-government needs.
Keywords: E-government، Legislative barriers، e-signature.
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مقدمة
تعتددا احلكومددة اإللكرتونيددة مفهوم داي جديددداي ينسددجق مددع التبنيددة احلديثددة يف سددبيل تسدديري تعاملهددا مددع مواطنيهددا،
عددا تسددهيل مهمددة التواصددل معهددق وتبدددع امدددمات واملعلومددات عددق ،ببددد سددامهت مموعددة مددن العوامددل يف نشددو هددذه
احلكومات اإللكرتونية منها أسبان سياسية ارتبطت ابلعوملة اليت أصبحت طريبداي للحصدو علدذ الرادا والببدو الشدع
يف تعامددل اإلدار مددع األب دراد ،ومنهددا أسددبان تكنولوجيددة ،مرتبطددة ب هددور شددبكة اإلنرتنددت وأصددرى اقتصددادية سدداهق بيهددا
ظهور التجار اإللكرتونية ،وما سهلته من سبل التواصل با املتعاقدين.
كان لألسبان السابق ذكرها أثرها البوي يف ظهور جتربة احلكومة االلكرتونية يف كل من األردن والسعودية.
بفد د األردن ،ال ددل جالل ددة املل ددص عب ددد هللا الث دداين ب ددن احلس ددا عل ددذ عاتب دده مهم ددة إط ددال من وم ددة احلكوم ددة
اإللكرتونيددة عددا إطالقدده إس درتاتيجية احلكومددة االلكرتونيددة عدداو ( 1002املناعسددة ،الددبع  ،)1022 ،ولتحبيددق هددذه
واإلسدرتاتيجية ،ببددد ت تكليددي بريددق وطد لتحديددد األطددر الاللمددة لعمليددة التحددو للحكومددة اإللكرتونيددة ،كددان مددن بددا
إجنالاهتا إعداد قانون املعامالت االلكرتونية املؤقت لعاو .1002
ويف السددعودية صدددر ن دداو التعددامالت اإللكرتونيددة الصددادر ابملرسددوو امللكد رقددق و 8/يف  8ربيددع األو 2218
املوابق  12مارس  1002ليواكال التطورات العاملية حنو اعتماد التبنية أسلواب يف التعامل احلكوم .
وعليدده ومنددذ أن سددعت الدددو إة التحددو إة احلكومددة اإللكرتونيددة واجهتهددا العديددد مددن املعوقددات الدديت جعلددت
دبة التحو صعبة.
أمهية الدراسة

أدى التطور التكنولوج والتبنية احلديثة إة وجون استحداث طر بديلة لتعامل اإلدار مع مواطنيهدا وتبددع
صدددماهتا لتببددذ علددذ سددلق احليددا العص درية ،السدديما بيمددا يتعلددق أثددره علددذ وسددائل اإلدار البانونيددة (العبددود والب درارات
اإلداريدة) يف سدبيل تنفيدذ أعماعدا ،حيددث تدال أمهيده البحدث يف حجيدة املعددامالت اإلداريدة اإللكرتونيدة مدن حيدث التوقيددع
اإلداري اإللكددرتوين وشددهادات التوثيددق الصددادر وبتإدداه بوصددفها وسدديلة نسددبة التصددرا إة ُمصدددره ،األمددر الددذي جعددل
اإلدار أمدداو واقددع ال بددد عددا مددن مواجهتدده عددا وجددون تطددوير من وم دة التش دريع واألعمددا وامدددمات لددديها ،ذلددص أ ددا
وجدت نفسها أماو واقع خيتلي عن البيئة التبليدية يف التعامل والتوقيع والتوثيق ،بلدق تعدد األورا دائمدا وسديله التعامدل

امللموس ،وعليه برلت مموعة من املعيبات التشريعية اليت اقتإت وجون مواجهتها وإجياد حلو مناسبة عا.
إشكالية الدراسة

أصبحت الدو أماو واقع ال بد عا من التعايش معه ،عا واع إسرتاتيجية وااحة تنبلنا مدن اااندال الن دري

لالنتبا من احلكومات الديت تسدتمدو الوسدائل التبليديدة يف عملهدا إة احلكومدات اإللكرتونيدة يف واقعهدا العملد  ،عدا
تذليل الصعوابت اليت واجهت احلكومات يف هذه العملية االنتبالية ،هذه اإلشكالية اليت أبرلت العديد مدن التسداتالت
حددو مدددى كفايددة التش دريعات الناظمددة حلجيددة املعددامالت اإللكرتونيددة بيمددا تعلددق ابلتوقيددع اإلداري اإللكددرتوين والتوثيددق
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اإللكدرتوين يف احلكومددة اإللكرتونيددة ،ذلدص أن احلكومددات اصددطدمت ببصدور التشدريعات عددن مواكبده كابدده املسددائل ذات
الصددلة ابملعددامالت اإللكرتونيددة والدديت منهددا التوقيددع والتوثيددق اإللكددرتوين ،بددل وبتندداقض التش دريعات املتعلبددة هبددذه املسددائل
ومددى حجيتهدا يف اإلثبددات أمداو البإدا  ،ومددا هد املعوقدات التشدريعية الديت تواجده احلكومددة اإللكرتونيدة وآليدات وسددبل
الوقاي ددة منه ددا ،وا ددعي التع دداون ال دددول وسي ددان التنس دديق أحي ددا ب ددا تشد دريعات ال دددو لإ ددب مس ددألة التوقي ددع اإلداري
اإللكرتوين والتوثيق اإللكرتوين ملسألة تعتا يف كثري من األحيان دولية ،الرتباطها وعامالت عابر للحدود.
ولتحبيدق الدراسددة هددبها بددان الباحدث سيبسددمها إة مبحثدا نتندداو يف األو منهمدا املعوقددات التشدريعية الدديت
تواجدده احلكومددة اإللكرتوني ددة (يف مددا التوثي ددق والتوقيددع اإللك ددرتوين) ويف الثدداين نبح ددث يف ُسددبل ع ددالت تلددص املعوق ددات
التشريعية.
املبحث األول
املعوقات التشريعية املتعلقة حبجية املعامالت االلكرتونية يف ظل احلكومة اإللكرتونية
أدى التطور التكنولوج والعصري إة استمداو شبكات االتصا لتنفيذ األعما واملعامالت با األبراد
واإلدار بشكل الكرتوين ،األمر الذي استدعذ واع تشريعات ظمه حلماية هذه املعامالت ،إال أن هذه التشريعات
يشوهبا البصور صصوصا يف ما حجية املعامالت اإللكرتونية ،عا مسأليت التوقيع االلكرتوين وشهادات التوثيق
املتعلبة هبا.
وبنا علذ ذلص سوا نسل الإو علذ أهق املعيبات التشريعية املتعلبة حبجية املعامالت اإللكرتونية ،من صال
البحث يف املعيبات املتعلبة ابلتوقيع االلكرتوين وشهادات التوثيق.
املطلب األول
املعوقات املتعلقة ابلتوقيع االلكرتوين

يعتا التوقيع اإللكرتوين أسلوابي حديثاي يتفق والتبنية املتطور يف التعامل ،األمر الذي اقتإذ وجون البحث عن
تعريي شامل للتوقيع اإللكرتوين وإحاطته بوسائل أمان تإمن عدو املساس به أو حتريفه لصعوبة إثباته ،مبارنة مع
التوقيع التبليدي املرتب حبركة اليد والذي ميكن أن يثبت ابملإاها واالستكتان،حيث يرتب التوقيع بركن
االصتصاص لتحديده شمصية مصدر البرار ،وأمهيته ال ختفذ علذ أحد السيما يف حا اإلثبات يف املنالعات
اإلدارية البإائية(الببيالت ،)1022 ،وعليه البد من البحث يف إشكالية التوقيع اإللكرتوين عا مسألتا:
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الفرع األول
إشكالية حتديد تعريف للتوقيع االلكرتوين

دصل التوقيع االلكرتوين عامل املعامالت اإللكرتونية حديثا ،وبصور برات نفسها علذ اإلدار  ،األمر الذي
دبع املشرعا إة وجون البحث يف حمددات لتعريي هذا التوقيع – الذي يعتبد الباحث أن يف سع املشرع للتعريي
إقحاماي لنفسه بلبوو ماال يلبو  ،إذ أنه عند حتمله مسؤولية التعريي يبيد نفسه بإواب قد ال تصبح مواكبة يف مرحلة
ما للتطور التكنولوج  -حيث عرا املشرع األردين التوقيع االلكرتوين يف قانون املعامالت اإللكرتونية لعاو  1022يف
املاد  1منه أبنه":البيا ت اليت تتمذ شكل حروا أو أرقاو أو رمول أو إشارات أو سريها وتكون مدرجة بشكل
إلكرتوين ،أو أي وسيلة أصرى مماثلة يف السجل اإللكرتوين أو تكون مإابة عليها أو مرتبطة به هبدا حتديد هوية
صاحال التوقيع وانفراده ابستمدامه ومتييبه عن سريه".
أما املشرع السعودي ببد عرا يف ن او التعامالت اإللكرتونية السعودي رقق و 8/لعاو 2218ه1002/
التوقيع اإللكرتوين أبنه" :بيا ت إلكرتونية( )1مدرجة يف تعامل الكرتوين أو مإابة إليه أو مرتبطة به منطبيا تستمدو
إلثبات هوية املوقع ومواببته علذ التعامل اإللكرتوين واكتشاا أي تعديل يطرأ علذ هذا التعامل بعد التوقيع عليه"،
كما وعرا الن او السعودي ذاته ويف نفس املاد من ومة التوقيع االلكرتوين أب ا" :من ومة بيا ت إلكرتونية معد
بشكل صاص لتعمل مستبلة ،أو ابالشرتاك مع من ومة بيا ت إلكرتونية أصرى إلنشا توقيع إلكرتوين"(.)2
يالحظ الباحث أبن املشرع األردين اكتفذ يف تعريفه علذ وصي ملا قد يتكون منه التوقيع اإللكرتوين دون بيان
لوصي قانوين أو آاثر عذا التوقيع أو حجيته أي أنه امنه أوصابا بنية ملا قد يبوو به التوقيع ،رسق إشارته إة أن هذه
األوصاا البد وأن تشري إة ما يؤكد ويُثبت هوية ُمصدر البرار اإلداري أي وا يكفل امنا اصتصاص املصدر
لإمان باعلية الرقابة البإائية عليها.
أما املشرع السعودي بنرى أنه اكتفذ بوصي التوقيع اإللكرتوين ،أبنه بيا ت إلكرتونية مكتفيا وا جا يف
تعريفه للبيا ت اإللكرتونية يف الفبر ( )22من املاد األوة من الن او مؤكدا يف تعريفه للتوقيع علذ الغاية منه يف
إثب ات هوية املوقع ومواببته علذ التعامل اإللكرتوين ،أي يف إثباته لببوله أو إجيابه للتعامل اإللكرتوين الكتشاا ما قد
حيصل من تعديل أو تالعال علذ املعامالت اإللكرتونية بعد التوقيع ،رسق أن املشرع السعودي قد أبرد بصال صاصاي
ابلتوقيع ،وأنه يف تعريفه للبيا ت اإللكرتونية وحد تعريفه كاملشرع األردين من حيث األوصاا اليت قد يكون عليها
التوقيع اإللكرتوين.
وعليه يرى الباحث أن املشرع إبقحاو نفسه بتعريي التوقيع اإللكرتوين قد وقع يف صل با تعريفه للتوقيع وبا
الغاية من التوقيع ،بإال عن أن التعريي التشريع شابه قصور من حيث إسفاله ختصيت تعريي يتعلق ابلتوقيع
اإلداري اإللكرتوين والذي يتعلق وعامالت اإلدار اإللكرتونية لينسجق مع توجهها احلديث يف معامالهتا اإلدارية
البانونية.
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الفرع الثاين
إشكالية حتديد حجية التوقيع اإللكرتوين

تعددت صور التوقيع االلكرتوين بمنها البصمة والرمول والتوقيع والرقق السري وسريها(مجيع  ،دون سنه) ،كلها
صور عانت من إشكاليات يف تبنيها كن او حمدد للتوقيع اإللكرتوين ،صالباي للتوقيع التبليدي الذي استبر يف مفهومه

وحجيته يف اإلثبات.
يتحبق التوقيع اإللكرتوين عا وسائل تبنية قد تكون عراة لالصرتا والتبوير وا يعيق عمل احلكومة
اإللكرتونية واليت ال تستطيع إال أن تواكال التبنيات احلديثة ،األمر الذي اقتإذ وجون التدصل التشريع لبيان قيمة
وأثر بل وحجية هذه التواقيع يف اإلثبات ،السيما أن مإمار هذا التوقيع هو الفإا الرحال البابل لالصرتا من أي
كان ،بهو يتق يف بيئة ال ختإع حلدود إ قليمية ذلص أن املعإلة ليست يف آلية رسق أو صياسة هذا التوقيع وإمنا يف
إثبات هذا التوقيع وإقامة الدليل علذ نسبته إة مصدر البرار اإلداري (بورسل  ،دون سنه) ،وه مسألة دبعت كل
من املشرع األردين والسعودي بعد اعرتابهما ابملعامالت اإللكرتونية -إة التأكيد علذ حجية التوقيع اإللكرتوين يف
اإلثبات لكن امن أسس وشرو .
حيث نت املشرع األردين يف املاد  2/22من قانون البينات األردين رقق  20لسنة  2521علذ أن "تكون
للممرجات احلاسوبية املصدقة أو املوقعة قو االسناد العادية من حيث اإلثبات ما مل تثبت من نُسبت إليه أنه مل
يستجمعها ومل يكلي أحد ابستمراجها" ،كما أكد علذ هذه احلجية نت املاد  22من قانون املعامالت اإللكرتونية
األردين لعاو  1022يعتا التوقيع اإللكرتوين حممياي إذا توابرت بيه الشرو التالية متمعة(الصفدي :)1005 ،أ .إذا
انفرد به صاحال التوقيع ليميبه عن سريه .ن .إذا كان حيدد هوية صاحال التوقيع .ت .إذا كان املفتاح اماص
صااعاي لسيطر صاحال التوقيع وقت إجرا التوقيع .د .إذا ارتب ابلسجل اإللكرتوين بصور ال تسمح إبجرا تعديل
علذ ذلص السجل اإللكرتوين بعد توقيعه دون إحداث تغيري علذ ذلص التوقيع".
وعليه نرى أن املشرع األردين ال يعتد ابلتوقيع اإللكرتوين إال إذا كان حمببا الشرو البانونية الوارد يف النت
السابق بل واملوثق ووجال شهاد توثيق صادر عن ااهات املعتمد كما حددها قانون املعامالت اإللكرتونية األردين
يف املاد  22منه واليت تإمنت جهات خمتلفة كلها جهات موثو هبا بل تُعد مرجعية يف وسائل التواصل

التكنولوج :
"أ .جهة توثيق الكرتونية مرصصة يف اململكة .ن .جهة توثيق الكرتوين معتمد  .ت .أي جهة حكومية سوا كانت
ولار أو مؤسسة رمسية عامة ،أو مؤسسة عامة أو بلدية يوابق عا ملس الولرا علذ ذلص شريطة استيفا متطلبات
هيئة تن يق قطاع االتصاالت .د .ولار االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات هد .البنص املركبي األردين بيما يتعلق
ابألعما املصربية أو املالية اإللكرتونية".
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ويالحظ الباحث يف تعداده اهات توثيق التوقيع اإللكرتوين أن مع مها جهات حملية بل ومع مها حكومية
ختإع لتشريعات وااحة ومراقبة وا يع ع دو قبو أي توقيع إلكرتوين مشكوك يف مصداقيته ،وه مسألة نرى أ ا
صطو حممود تإمن حتبيق درجة أعلذ من احلماية حتو دون التالعال هبذه التواقيع ،كما جند أن يف وصي جهات
توثيق مرصصة ما يسمح ابلببو جبهات ترصيت أجنبية داصل اململكة ،كما نالحظ أبن املشرع واع سلسلة شرو
لبانونية التوقيع اإللكرتوين وحجيته دون التمييب با هذه الشرو  ،وإمنا إبلباميتها.
ومما يؤكد وجهة ن ر قرار حمكمة االستئناا الإريبية األردنية يف البرار رقق " 1022/112ال جيول
استمداو أجهب احلاسون يف تن يق السجالت املالية من الناحية احملاسبية ،إال بشرو منها أن ال يسمح إبجرا أي
تعديل ،أو تغيري أو حذا ملفردات البيا ت املدصلة ،وإمنا تتإمن هذه البيا ت التوقيع اإللكرتوين ملدصلها(.)3
وينته الباحث إة البو أبن املشرع األردين قد أصطأ عندما ألغذ نت املاد  2من قانون املعامالت
اإللكرتوين األردين رقق  82لسنة  " 1002أ .يعتا السجل اإللكرتوين والعبد اإللكرتوين والرسالة اإللكرتونية والتوقيع
اإللكرتوين منتجاي لآلاثر البانونية ذاهتا املرتتبة علذ الواثئق واملستندات امطية والتوقيع امط ووجال أحكاو
التشريعات النابذ من حيث إلبامها ألطرابها أو صالحيتها يف اإلثبات .ن .ال جيول إسفا األثر البانوين ألي مما ورد
يف الفبر أ من هذه املاد أل ا أجريت بوسائل إلكرتونية ،شريطة اتفاقها مع أحكاو هذا البانون بل واملاد  20من
ذات البانون " إن استوجال تشريع بذ توقيعا علذ املستند أو نت علذ ترتيال أثر علذ صلوه من التوقيع بان التوقيع
اإللكرتوين مع السجل اإللكرتوين يف وتطلبات ذلص التشريع .ن .يتق إثبات صحة التوقيع اإللكرتوين ونسبته إة
صاحبه إذا توابرت طريبة لتحديد هويته والداللة علذ مواببته علذ املعلومات الوارد يف السجل اإللكرتوين الذي
حيمل توقيعه".
حيث يرى الباحث أن املشرع األردين يف النت امللغ ساوى با التوقيع اإللكرتوين والتوقيع العادي من حيث
قو كل منهما وحجيته يف اإلثبات ،كما أن النت السابق امللغ ترك مسألة حتديد طريبة التثبت من صاحال التوقيع
حسال الطريبة املتبعة يف مواببته علذ ما جا من معلومات يف السجل اإللكرتوين وه مسألة تواجه التغيري املتوقع يف
عامل التكنولوجيا املتطور.
ويف السعودية حددت الالئحة التنفيذية لن او التعامالت اإللكرتونية لعاو 2215هد1008/و الإواب
والشرو الاللمة لالعرتاا ابلتوقيع اإللكرتوين ،ومن مث االعتداد حبجيته يف اإلثبات .حيث جا ت املاد  20من
تلص الالئحة ابلنت علذ ما يل " -2تنعبد حجية التوقيع االلكرتوين إذا ت االلتباو ابلإواب والشرو اآلتية:
 -2أن يكون التوقيع مرتبطا بشهاد تصديق رقم صادر من مبدو تصديق مرصت له من قبل اعيئة أو بشهاد
تصديق رقم معتمد من املركب.
 -1أن تكون شهاد التصديق املرتبطة ابلتوقيع بذ املفعو وقت إجرا التوقيع.
 -2احلفاظ علذ سالمة هوية املوقع ،وتواببها مع شهاد التصديق الرقم .
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 -2إذا ت التوقيع ابالشرتاك مع من ومة بيا ت إلكرتونية لدى املوقع ،بيشرت سالمة االرتبا املنطب والف با
من ومة التوقيع اإللكرتوين ،ومن ومة البيا ت اإل لكرتونية ومن مث صلوها من العيون الفنية اليت قد تؤثر يف صحة
انعباد التوقيع وإرساله.
 -2توبر احلد األدىن من البنية الفنية واإلدارية ،وكذلص املوارد ذات الصلة اليت تتحبق هبما السيطر علذ إجرا ات
التوقيع ،وامان سرية البيا ت حسال الشرو الفنية الوارد يف إجرا ات التصديق الرقم اماصة وبدو صدمات
التصديق.
 -2التباو املوقع جبميع الشرو الوارد يف إجرا ات التصديق الرقم اماصة وبدو صدمات التصديق بيما يتعلق
إبجرا ات التوقيع اإللكرتوين وا ال يتعارض مع األن مة واللوائح(.)4
أما املاد ( )21من الالئحة التنفيذية ببد نصت "يعد التوقيع اإللكرتوين ملغيا وال حيدد هوية منشئ السجل
اإللكرتوين يف حا اصتال أحد العناصر املبدمة له وبق أحكاو هذه الالئحة(.)5
ويف املاد التاسعة من الن او جند املشرع السعودي – كما األردين – اعرتا حبجية التوقيع اإللكرتوين يف
اإلثبات واعتباره دليال معتدا به مىت استوىف سجله اإللكرتوين متطلبات حكق السجل اإللكرتوين كما نصت عليها
املاد ( ) 8من الن او.
بل أكد املشرع السعودي يف املاد ( " )2/5يعد كل من التعامل اإللكرتوين والتوقيع اإللكرتوين والسجل
اإللكرتوين حجة يُعتد هبا يف التعامالت وأن كال منها علذ أصله (مل يتغري منذ إنشائه) ما مل ي هر صالا ذلص".
بل وأكد املشرع السعودي وبصور ال حتمل أي شص يف اعرتابه حبجية التواقيع اإللكرتونية يف الفصل الثاين
من الن او ويف املاد امامسة منه ببوله" :يكون للتعامالت والسجالت والتوقيعات اإللكرتونية حجيتها امللبمة وال
جيول نف صحتها أو قابليتها للتنفيذ وال منع تنفيذها بسبال أ ا متت كليا أو جبئيا بشكل إلكرتوين بشر أن تتق
تلص التعامالت والسجالت والتوقيعات اإللكرتونية حبسال الشرو املنصوص عليها يف هذا الن او.
األمر الذي أعاد التأكيد عليه يف الفصل الرابع من الن او يف املاد الرابعة عشر وعاملته التوقيع اإللكرتوين
ومساواته ابلتوقيع امط معطيا إايه ذات اآلاثر الن امية له إذا ما روع يف إعداده الشرو الواجبة يف الن او(.)6
يرى الباحث أبنه ورسق اعرتاا املشرع األردين والسعودي حبجية التوقيع اإللكرتوين وحجيته البانونية" ،إال أن
هذه احلجية تواجه العديد من املشكالت املتعلبة بصور هذه التواقيع وأشكاعا املتعدد  ،بل وبطبيعة الشرو اليت
تفراها هذه التشريعات حو مدى جديتها وكفايتها يف نسبة هذه التواقيع ألصحاهبا ،من حيث مبدو امدمات مثال
وبيما يتعلق بصحة من ومة البيا ت اإللكرتونية والشرو الفنية واإلدارية الاللمة ملبود امدمات وجهات التصديق
الرقم  ،حيث يتعا علذ اإلدار بيان دور سلطات التوثيق ومراكب التسجيل وجديتها.
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كما تثري التسات حو جهات ومراكب التوثيق اليت اشرتطها املشرع للمصادقة علذ هذه التواقيع؟ به
ابعتبادي مهما أحيطت بوسائل أمن والاية تببذ صااعة ألجهب وبرامو حاسوبية قابلة لالصرتا والتشكيص يف
نسبة هذا التوقيع لصاحبه.
كما يتسا الباحث عن نسبة التوقيع لصاحبه يف حا تفويض التوقيع أو تفويض صاحال االصتصاص
األصيل الصتصاصه يف حا صدور البرار اإلداري ،كيي ستتق طريبة التوقيع يف مثل هذه احلالة وهل يشرت أن
يكون لكل من املفوض واملفوض إليه تواقيع إلكرتونية موثبة ،وهل يشرت أن يكون عذا التوقيع اإللكرتوين مد حمدد
يسري صالعا مفعو التفويض ،وكيي نإمن باعلية قرار التفويض الذي قد يكون إلكرتونيا أيإا ،وهل يسري هذا
التفويض والتوقيع اإللكرتوين صارت أوقات الدواو الرمس وصارت النطا اإلقليم للدولة.
املطلب الثاين
املعوقات املتعلقة ابلتوثيق اإللكرتوين
البد لصحة التوقيع اإللكرتوين من وجون توثبيه – كما أشر  -عا جهات معتمد وحمدد يف قانون
املعامالت اإللكرتونية ،وهذا يبتإ إمكانية توثيق املعلومات واألعما اإللكرتونية ابستمراجها بصور ورقية ،أو علذ
أقراص مدمة أو أبي وسيلة تسمح ابسرتجاعها واإلطالع عليها ،هذا التوثيق تواجهه معإلة تتعلق بتعريفه وحتديد
حجيته يف اإلثبات:
الفرع األول
إشكالية حتديد تعريف للتوثيق االلكرتوين

وصي البانون النموذج جهة توثيق التواقيع اإللكرتونية وبدو صدمات التصديق وعربها ببوله" :أ ا شمت
يصدر الشهادات وجيول أن يبدو صدمات أصرى ذات صلة ابلتوقيعات اإللكرتونية" (الصفدي.)1005 ،
أما عن املشرع األردين بنجده قد أبرد نصوصا خمتلفة وتعاريي عد تعمل متمعة لتحديد مفهوو التوثيق والغاية
منه ،ب عد أن عرا التوثيق اإللكرتوين يف املاد الثانية منه أبنه "التحبق من هوية مستمدو شهاد التوثيق اإللكرتونية
وصحتها وصالحيتها" دون اإلحاطة إبجرا ات ذلص التوثيق أو تعريفه(.)7
واملالحظ علذ التعريي السابق أنه اشرت اجتماع شرو التوثيق اإللكرتوين متمعة من حيث التأكد من هوية
املستمدو وصالحية شهاد التوثيق اماصة به وصحة تلص الشهاد .
بل وجيد الباحث أن املشرع اكتفذ يف املاد  1من البانون ابحلديث عن توثيبه التوقيع اإللكرتوين بوصفه

شهاد التوثيق اإللكرتوين ااذرية لبيان الغاية منها وليس بواعه تعريفا حبيبيا وحمددا عا" .بوصفه شهاد التوثيق
اإللكرتوين اليت تصدرها جهات التوثيق اإللكرتوين لنفسها لتتمكن جهات التوثيق األصرى من الوثو ابلشهادات
الصادر عنها ،بهو مل يبا آلية إصدار هذه الشهادات وال الطريبة اليت يتق هبا الوثو  ،وهل ه ملبمة ابلتوثيق أو ال،
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بهذا التعريي -كما وصي -ال جيعلنا نبي علذ حبيبة التعريي وال أبعاده ،بل وجند تعريفا آصر يتعلق ون ومة
التوثيق اإللكرتوين للشهادات ااذرية بوصفها "مموعة عناصر مرتابطة ومتكاملة حتتوي علذ الوسائ اإللكرتونية اليت
يتق بواسطتها إصدار شهاد التوثيق اإللكرتونية ااذرية وإدارهتا" (الصفدي  )1005وهذا التعريي يعكس تبنية
إصدار شهادات التوثيق اإللكرتوين دون احلديث عن إجرا ات إعداد هذه العناصر أو وسائل الايتها أو جهات
االحتفاظ هبا أو ااهات املسئولة عنها ،مكتفيا ابإلشار يف نفس املاد  -إة ااهات اليت تصدر عنها شهادات
التوثيق اإللكرتوين أب ا ااهة املرصصة أو املعتمد من هيئة تن يق قطاع االتصاالت أو املمولة قانو إبصدار هذه
الشهادات وتبدع أي صدمات متعلبة هبذه الشهادات وبباي ألحكاو هذا البانون واألن مة والتعليمات الصادر
ووجبه.
مل جيد الباحث أن مة أو تعليمات صادر ووجال قانون املعامالت اإللكرتونية األردين تتحدث أو ختتت وثل
هذه ااهات ،بل ودون أن يواح الكيفية أو اآللية اليت متنح ووجبها هيئة تن يق قطاع االتصاالت هذه الرتاصيت
لتلص ااهات.
وا يع سيان الواوح والشفابية الواجال إتباعها يف منح هذه الرتاصيت ،كما يصطدو الباحث إبشكالية
كيفية احلماية لشهاد التوثيق وإجرا ات هذه احلماية أو كيي ميكن معربة من استطاع الدصو أو التالعال وحتوى
الرسائل اإللكرتونية ،واليت تواجه أيإاي مشكلة الفريوسات اليت قد تطا وسائل التوثيق وأجهبهتا ،واألعطا اليت قد
تصيبها ،وه مسألة مل يتحدث عنها املشرع بهل خيإع هذا االصرتا لتلص املواقع لبانون جرائق أن مه املعلومات
األردين لسنة .1020
أما عن املشرع السعودي بنجده قد وصي التوثيق اإللكرتوين وصطلح شهاد التصديق الرقم وعربها يف املاد
( )22/2من الن او أب ا " :وثيبة إلكرتونية يصدرها مبدو صدمات تصديق تستمدو لتأكيد هوية الشمت احلائب
علذ من ومة التوقيع اإللكرتوين وحتتوي علذ بيا ت التحبق من توقيعه".
وينت املشرع السعودي يف الفصل السادس من الن او علذ مركب وط للتصديق الرقم يعتا متفوقا وأكثر
انسجاما مع التطورات التكنولوجية يف ما احلكومات اإللكرتونية ،حيث جعل مركب إيداع التواقيع اإللكرتونية مركباي
وطنياي ينشأ يف مالك الولار ويتوة اإلشراا علذ املهمات املتعلبة إبصدار شهادات التصديق الرقم وإداراهتا ،علذ
أن حتدد الالئحة التنفيذية البواعد اماصة وبر املركب وتشكيله واصتصاصاته ومهماته وكيفية البياو أبعماله(.)8
ويف املاد ( )22من الن او جعل اصتصاص املركب واسعا شامال العتماد شهادات التصديق الرقم الصادر
من ااهات األجنبية صارت اململكة حبيث تعامل هذه الشهادات معاملة ن رياهتا داصل اململكة ،وه مسألة رعاها
املشرع األردين يف اعتداده بشهادات التصديق الصادر من امارت.
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ويرى الباحث يف تن يق املشرع السعودي اهات مبدو صدمات التصديق وحصرها يف يد جهة واحد إجيابية
حتبق مركبية يف مرجعية اختاذ البرار ،وتوحيد البرارات املتعلبة هبذه التواقيع وتوبري بيئة آمنة أقوى يف الاية جهات
التوثيق تلص.
وعليه بمن املالحظ مما سبق أتكيد كال املشرعا علذ وجون أن تعكس شهاد التوثيق هوية وشمصية
مستمدو شهاد التوثيق اإللكرتونية الصادر عن جهات حمدد ومرصصة حسبما يراها وحيددها املشرع.
الفرع الثاين
إشكالية حتديد حجية التوثيق اإللكرتوين
اعرتبت البوانا احلديثة ابملستندات اإللكرتونية كدليل كامل يف اإلثبات ومنحته قو مساوية للمحررات
الورقية ،يف حا إذا احتوى هذا احملرر علذ التوقيع ،مع مراعا طبيعة املستمرجات اإللكرتونية وما حيي هبا من خماطر
تشكص يف نسبتها إة صاحبها وحجيتها والغاية املرجو منها نتيجة لطر استحداثها ونسبة األمن والثبة املتوقعة منها
ومدى تببل املتعاملا عا وثبتهق بيها(ااهماين.)1022 ،
اعرتا املشرع األردين يف املاد /22ن من قانون املعامالت اإللكرتونية لعاو  ،1022حبجية السجل املرتب
بتوقيع الكرتوين " يكون للسجل اإللكرتوين املرتب بتوقيع إلكرتوين موثق احلجية ذاهتا املبرر للسند العادي ،وجيول
ألطراا املعاملة اإللكرتونية والغري االحتجات به" .بل وأكد علذ "جيول إصدار أي سند رمس أو تصديبه ابلطر
اإللكرتونية شريطة ارتبا السجل اإللكرتوين اماص به بتوقيع الكرتوين موثق"(.)9
يتإح مما سبق أن املشرع يشرت إلعطا السجل اإللكرتوين قوته يف اإلثبات كاألسناد العادية والرمسية اقرتا ا
بتوقيع إلكرتوين موثق ،كما حتدث املشرع عن آلية حفظ هذه السجالت لتؤتذ مثارها يف االعتداد ابلسجل
اإللكرتوين ،وذلص يف املاد /2أ من البانون السابق " إذا اشرت أي تشريع تبدع النسمة األصلية من أي قيد أو
عبد أو مستند أو وثيبة بيعتا السجل اإللكرتوين مستوبيا عذا الشر بتوابر ما يل  .2 :حف ه ابلشكل الذي ت به
إنشاته أو إرساله أو تسلمه وبشكل يإمن عدو إجرا أي تغيري أو تبديل علذ حمتواه .1 .حف ه علذ حنو يتيح
الوصو إة املعلومات الوارد بيه واستمدامها والرجوع إليها يف أي وقت .2 .التمكن من التعرا علذ املنشئ
واملرسل إليه واتريخ ووقت إنشائه أو إرساله أو تسلمه".
يرى الباحث أن املشرع تشدد يف شروطه لإمان االعتداد ابلسجل االلكرتوين ومعاملته معاملة االسناد
العادية والرمسية الورقية يف ظل التعامل مع برامو حاسوبية قابلة لالصرتا أو التشفري أو الفريوسات اليت تؤدي إة
إحداث تغيري أو تبديل أو إلغا ملا حيتويه السجل اإللكرتوين من معلومات دون أن يشري املشرع األردين إة طبيعة
الرسائل اإللكرتونية أو وسائل الايتها وكيفية التعامل مع هذه الرسائل يف حا ببدا ا أو تشويهها بصور جوهرية.
رسق أن املشرع األردين قد اع رتا حبجية شهاد التوثيق االلكرتوين شريطة أن يكون التوقيع حمميا وحمددا هوية
صاحال التوقيع( )10إال أنه مل يبا آلية لتحديد هوية صاحال التوقيع وكيفية التحبق منها ،وإن كان هناك من يرى
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أبن املشرع األردين – وعلذ العكس با هذه اآللية ومنها انإماو املوقع إة شبكة تشرا عليها جهة معينة لغاايت
منحه املصادقة علذ توقيعه االلكرتوين الستمدامه يف تعامالته اإللكرتونية(عرن.)1001 ،
بل وال يكتف املشرع األردين بنسبة التوقيع احملم لصاحبه احملدد اعوية وإمنا يشرت وحسال نت املاد /22د
من ذات البانون أن ال يكون هناك ما إلجرا أي إاابة أو تعديل أو تغيري علذ السجل اإللكرتوين املوقع املثبت
إلكرتونيا ،وا يع اقرتان كل من السجل اإللكرتوين املوثق بتوقيع إلكرتوين حمم إلكسان السجل االلكرتوين حجيته.
أما عن املشرع السعودي  -وكما سبق أن ذكر  -ببد كان أكثر قراب وانسجاما مع التطورات التكنولوجية من
حيث حصره جهة تصديق التواقيع اإللكرتونية ابلولار أي امن إطار جهة حكومية حمدد .
ويرى الباحث أنه رسق مساع املشرع األردين والسعودي لتوثيق التوقيع اإللكرتوين وتبرير حجيته ،إال أنه اللا
يعاين من إشكالية إبراو هذه املعامالت اإللكرتونية با أطراا قد ال يعرا أحدها اآلصر ،عا وسي مفتوح سري آمن
معرض لالصرتا ينعدو بيه الوسي املادي والبمان واملكان املادي امللموس.
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املبحث الثاين
السبل املقرتحة ملواجهة املعوقات التشريعية املتعلقة حبجية املعامالت اإللكرتونية
ُ
يعد إحاطة املعامالت اإللكرتونية إبطار تشريع متكامل من العوامل األساسية التساع نطا انطبا احلكومة
اإللكرتونية ،لذا بان عدو االعتداد ابلواثئق والتواقيع اإللكرتونية سيتناقض والتوجه حنو هذه احلكومات ،وعليه ببد
ظهرت احلاجة امللحة ملواجهة العببات التشريعية املتعلبة ابلتوقيع والتوثيق اإللكرتوين.
بس بل العالت؛ مموعة الوسائل اليت ال بد للمشرع من مراعاهتا عند سنه للتشريعات الناظمة لعمل
ويبصد ُ
احلكومة اإللكرتونية ،أو تعديله للتشريعات املوجود بعال ،األمر الذي يبتإ وجون إجرا مراجعة تشريعية شاملة
إلعاد ترتيال املن ومة التشريعية وا ينسجق والتطورات اليت تتفق ومشروع احلكومة اإللكرتونية.
وبعد أن استعرض الباحث املعوقات التشريعية املتعلبة ابلتوقيع والتوثيق اإللكرتوين بان الباحث يرى بيان ُسبل
عالت هذه املعوقات يف املطلبا التاليا:
املطلب األول
ُسبل عالج املعوقات املتعلقة ابلتوقيع اإللكرتوين

يبي حائال أماو اكتما من ومة تشريع املعامالت اإللكرتونية الناظمة للحكومة اإللكرتونية عببة تتعلدق بعددو
االتفدا علدذ تعريدي حمددد ومتفددق عليده للتوقيدع اإللكدرتوين ،وأصدرى تتعلددق حبجيدة التوقيدع اإللكدرتوين يف اإلثبدات ،األمددر
الذي يبتإ وجون إجياد حلو ملواجهة هذه العببات ،تتجلذ بيما يل :
الفرع األول
السبل املتعلقة بتعريف التوقيع اإللكرتوين
ُ

رسددق تعريددي كددل مددن املشددرع األردين والسددعودي للتوقيددع اإللكددرتوين ،وعلددذ مددا يدراه الباحددث مددن إقحدداو املشددرع
نفسه وتبييده لنفسه يف تعريدي اديق ،جيعدل األصدل يف التعريدي ،يبدع علدذ عداتق الفبده والبإدا مهمدة وادع تعريفدات
حمدد للتوقيع اإللكرتوين يف حا البصور التشريع .
حيددث تعددددت التعريفددات الفبهيددة للتوقيددع اإللكددرتوين يف حماولددة إلجيدداد تعريددي ت دوابب حيددي بكابددة ااوانددال
الاللمة للوقوا علذ ماهية التوقيع اإللكرتوين.
عددرا الددبعض التوقيددع اإللكددرتوين أبندده "مموعددة مددن اإلج درا ات والوسددائل والددذي يتدديح اسددتمدامها عددن طريددق
الرم ددول أو األرق دداو إصد درات رس ددالة إلكرتوني ددة تتإ ددمن عالم ددة ممي ددب لص دداحال الرس ددالة املنبول ددة الكرتونيد داي وجي ددري تش ددفريها
ابستمداو صوارلو املفاتيح واحد معلن ،واآلصر صاص بصاحال الرسالة" (شرا الدين ،ص.)2
وعربد دده آصد ددر أبند دده "مموعد ددة مد ددن اإلج د درا ات التبنيد ددة الد دديت تسد ددمح بتحديد ددد شمصد ددية مد ددن تصد دددر عند دده هد ددذه
اإلجرا ات ،وقبوله وإمون التصرا الذي يصدر التوقيع وناسبته" (الربإ .)1005 ،
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وهددو "مموعددة مددن األرقدداو والرمددول والشددفرات الدديت ال يفهددق معناهددا سددوى صدداحبها ،وختتلددي اصتالبددا ابئنددا عددن
التوقيع التبليدي البائق علذ استمداو حركة اليد" (البال.)1002 ،
وعربدده مشددروع انددة األمددق املتحددد امدداص بسددن قواعددد موحددد للتوقيددع اإللكددرتوين يف املدداد /1أ أبندده "بيددا ت
مدرجددة بشددكل إلكددرتوين يف رسددالة بيددا ت تسددتمدو لتعيددا هويددة املوقددع عليهددا ولبيددان مواببتدده عليهددا"(.أبددو اعيجددا ،
)1002
ويرى الباحث أنه ابلرسق من تعدد التعريفات التشريعية والفبهية للتوقيع اإللكرتوين إال أ دا كلهدا تددور يف بلدص
اآلليدة الدديت يسدتمدمها صدداحال التوقيدع يف إثبددات شمصدديته وودا تسددمح بده الوسددائل اإللكرتونيدة للحيلولددة دون االعتدددا
علذ توقيعه أو تبويره ونسبة أعما ليست إليه.
ونرى أبن التوقيع اإللكرتوين عبار عن مموعة من اإلجرا ات التبنية اليت يرتمجها صداحبها يف صدور معطيدات إلكرتونيدة
قد تتمذ شكل أرقاو أو رسوو أو صور أو مبيو مدن ذلدص ادمن بيئدة أمنيدة عاليدة تإدمن نسدبة التوقيدع إة صداحبة عدا
إثبات شمصية مصدره لإمان قبو املوقع وا التبو به من عمل وذلص عدا إجدرا ات بنيده موثبده وحمميدة ووجدال بدرامو
الاية دوليه حتبق امان نسبه هذا التوقيع ملصدره.
الفرع الثاين
ُسبل عالج املعوقات املتعلقة حبجية التوقيع اإللكرتوين

تدرتب حجيددة التوقيددع اإللكددرتوين بدرجددة األمددان الدديت يتمتددع هبددا عنددد إب درال املعاملددة مددن ذوي الشددأن وددا يعكددس
الثبددة علددذ التعامددل اإللكددرتوين مددن الناحيددة البانونيددة ،عددا إعطددا احلجيددة للتوقيددع اإللكددرتوين إلج درا تلددص املعددامالت،
بالغايدة مدن التوقيدع تتجلددذ يف تعيدا صدفة وشددمت صداحبه ،وانصدراا إرادتدده ائيداي إة االلتدباو وإددمون مدا وقدع عليدده،
األمر الذي يتطلال البحث عن آلية تتوابق مع هذه الغاايت للتوقيع لتتحبق يف التوقيع اإللكرتوين(سرايبة.)1008 ،
عطفداي علددذ مددا سددبق ملددا كددان التوقيددع اإللكددرتوين خيتلددي عددن التوقيددع التبليدددي البددائق علددذ صد اليددد وحركتهددا

األمر الذي ميكن بيانه ابالسدتكتان ،بدان التوقيدع اإللكدرتوين تنعددو بيده هدذه اماصدية الديت جتعدل لكدل بدرد متيدبا وأسدلواب
يف صطه ،ميكن اكتشابها وابلتال نسبة التوقيع إة صاحبه ،وهو يف مصداقيته أد مدن امدتق وبصدمة األصدبع ،رسدق أن
هناك رأي يذهال إة أن التوقيع اإللكرتوين البائق علذ رمول وشفرات سرية وأرقاو أكثر أما والاية وصصوصدية صاصدة

عند تنفيذ معامالت اإلدار اإللكرتونية ،بعن طريبه حتدد هوية الشمصيات أطراا التعامل(سنيق.)1002 ،
ويرى الباحث أنه وإلادفا املصدداقية والثبدة واحلجدة للمعدامالت املوقعدة إلكرتونيدا ومدنح هدذه التواقيدع حجيتهدا
السددبل مددا يتعلددق
يف اإلثبددات ،باندده ال بددد مددن إحاطتهددا بدرجددة عاليددة مددن الإددما ت الدديت تددوبر ثبددة بيهددا ،ومددن هددذه ُ
ابستحداث وسائل أمان عالية الدقة وبرامو ليست متاحة للكابة.
ويؤيددد الباحددث رأي الددبعض(الغريددال )1002 ،البددائق علددذ مددا يعددرا بن دداو الغددري الثبددة وهددو ن دداو يبددوو علددذ
بكر مفتاح مسألة راياية سري مفهومة من قبل اآلصرين ويببذ املفتاح اماص مع صاحال الشدأن أو العميدل ،حبيدث ال
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يدتق اسدتعماله إال مددن قبلده هددو ،بدداذا ت اسددتعماله وصددر مندده أيددة عمليددة قانونيدة وصدددر عندده توقيددع ،بدان ذلددص يعددد قرينددة
تد علذ أنه هو من استمدو ذلص املفتاح.
ويرى البعض(الغريال )1002 ،إن اسدتمداو مع دق التشدريعات يف تعريفهدا للتوقيدع اإللكدرتوين صدورا وأسداليال
خمتلفة جتعل املسألة أصعال عند حتديد حجيته يف اإلثبات وتوبري ُسبل احلماية واألمان له بدرجة أكا.
رس ددق أن الباح ددث ي ددرى أبن ربد د ه ددذا التوقي ددع اإللك ددرتوين بش ددهادات توثي ددق وتص ددديق ل دددى مراك ددب تص ددديق
معتمد  ،بدل وكمدا ذهدال املشدرع السدعودي إة حصدرها وركدب واحدد اتبدع ملرجدع حكدوم يإدف قدوى ودرجدة أعلدذ مدن
الثبة هبذه التواقيع.
وهناك من يذهال إة اعتماد التوقيع الرقم الذي جيعل مسألة تبويدره مدن األمدور الصدعبة إذا مدا قدورن ابلتوقيدع
اليدوي (مساعد  .)1002 ،بالتوقيع الرقم حجية يف اإلثبات دون احلاجة إة اتفا أطراا املعدامالت املسدبق علدذ
استعماله ،حيث يتال و هذا النوع مدن التواقيدع اإللكرتونيدة مدع إبدراو الصدفبات التجاريدة عدا اإلنرتندت ،وذلدص عنددما ال
يكون هناك تعامل مسبق با األطراا.
يبوو التوقيع الرقم علذ مبدأ الرقق السري الذي ال يعربه إال صاحبه ،حيث عربدت املداد \(1أ) مدن مشدروع
البواعددد املوحددد للتوقيعددات اإللكرتونيددة الصددادر ع دن اندده األمددق املتحددد لبددانون التجددار الدوليددة التوقيددع الرقم د أبندده "
قيمدده عدديدده تصددمق هبددا رسددالة البيددا ت حبيددث جتعددل مددن املمكددن ابسددتمداو إجدرا راياد معددروا يبددرتن وفتدداح الرتميددب
اماص ونشئ الرسالة البطع أبن هذه البيمة العددية قد ت احلصو عليها ابستمداو ذلص املفتاح"
ومددا يدددعق حجيددة التوقيددع الرقمد يف اإلثبددات أندده ال يددرد عليدده اإلنكددار ،بهددو مدرتب بصدداحبه بنددا علددذ شددهاد
التوثيددق ،وميكددن إاددابة نددت يف تش دريعات املعددامالت اإللكرتونيددة يلددبو صدداحال التوقيددع بوجددون إبددال مراكددب وجهددات
التوثيق يف حا مساحه للغري استعما توقيعه أو تفويإه ذلص التوقيع.
املطلب الثاين
ُسبل عالج الصعوابت املتعلقة ابلتوثيق اإللكرتوين

يواجدده التوثي ددق اإللكددرتوين معإ ددلة تتعل ددق بعدددو حتدي ددد تعريددي للتوثي ددق اإللك ددرتوين ،وأص ددرى تتعل ددق حبجيت دده يف
اإلثبات وه مسألة يتناوعا الباحث بيما يل :
الفرع األول
ُسبل عالج الصعوابت املتعلقة بتعريف التوثيق اإللكرتوين

سبق أن أشار الباحث إة أن املشدرع األردين والسدعودي مل يعربدا التوثيدق اإللكدرتوين بصدور كابيدة ،تغطد كابدة
ااوانال البانونية واألمنية الاللمة له ،حيث جيد الباحث أن البصور قد شدان هدذا التعريدي وإن كدان قدد ت يف البدانون
السعودي بيان مهاو جهات التصديق اليت يتعا عليها البياو هبا.
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وابلددرسق مددن ذلددص بددان التعريددي جددا قاص درا عددن بيددان البيددا ت الواجددال توابرهددا يف هددذه الشددهادات أو آليددة
إصدار هذه الشهادات أو كيفية استمدامها.
يعرا قانون اليونسرتا النموذج شهادات التوثيدق أب دا "رسدالة بيدا ت أو سدجل آصدر يؤكددان االرتبدا بدا
املوقّ ددع وبي ددا ت إنش ددا التوقي ددع" (مس دداعد  ،)1002 ،حي ددث ي ددرى الباح ددث أن ه ددذا ال ددنت ق ددد اكتف ددذ ابلغاي ددة م ددن
استحداث هذه الشهادات دون التعريي وا تتإمنه من بيا ت أو أوصاا دقيبه آللية إنشائها وأماكن إيداعها.
أما املعهد الوط للعلوو والتكنولوجيا يف الوالايت املتحد ببدد عدرا التوثيدق اإللكدرتوين أبنده "اإلجدرا ات الديت
من صالعا يتق صلق الثبة يف هوية املستمدو لن ق معلوماتية آلية بطريبة آلية(امر  ،دون سنه ).
ويددرى الباحددث يف هددذه التعريفددات تواببددا مددع التعريفددات ال دوارد يف التش دريعات الوطنيددة األردنيددة السددعودية مددن
حيث قصورها عن بيان طبيعة هذه الشهادات ومإمو ا بل ودرجة األمان الوارد بيها.
كمددا أتكددد علددذ وجددون أن تتإددمن هددذه التشدريعات الناظمددة لشددهادات التوثيددق اإللكددرتوين بيددا ت تتعلددق هبويدده مصدددر
التوقيددع عددا بيا تدده الوطنيددة الرمسيدة ،والدديت ي هددر منهددا مددا يددد علددذ أهليتدده وقدرتدده علددذ التعامددل اإللكددرتوين ،ومددا يثبددت
وصددي وطبيعددة عملدده ،ومددن مث البددد علددذ املشددرع مددن اختدداذ صط دوات لإددمان الايددة هددذه الشددهادات ،والدديت منهددا مددثال
وجددون إتبدداع صط دوات تسددجيل حمدددد تكفددل عدددو االص درتا عددا ب درامو الايددة سددري معروبدده وسددري تبليديدده يؤكددد بيهددا
صدداحبها يف كددل صطددو علددذ رقددق سددري أو أحجيددة ال يعلمدده إال هددو وصددوال إة التسددجيل األصددري لدددى مراكددب التوثيددق
املعتمد .
وابت من الإروري إجرا تعديل تشريع يتإمن تعديال علذ النصوص املتعلبدة بشدهادات التوثيدق اإللكدرتوين
حبيث جيعلها تتإمن بيا ت تتعلق هبويه مصدر التوقيع وبيا ته الوطنية الرمسية واليت تعكس أهليته وقدرته علذ التعامدل
اإللكدرتوين ،ووصدفا لطبيعدة عملده ،ومدن مث البددد للمشدرع مدن اختداذ صطدوات لإددمان الايدة هدذه الشدهادات ،والديت منهددا
إتبداع صطدوات تسدجيل حمددد تكفدل عددو االصدرتا عدا بدرامو الايدة سدري معروبدة وسدري تبليديدة يؤكدد بيهدا صدداحبها يف
كل صطو علذ رقق سري أو أحجية ال يعلمها إال هو وصوال إة التسجيل األصري لدى مراكب التوثيق املعتمد .
الفرع الثاين
ُسبل عالج الصعوابت املتعلقة حبجية التوثيق اإللكرتوين يف اإلثبات.

تص دددر ش ددهاد التوثي ددق ع ددن جه ددة معتم ددد أو مرصص ددة ،هت دددا إة نس ددبة التوقي ددع اإللك ددرتوين إة الش ددمت
صدداحال التوقيددع ملنددع انتحددا الشمصددية ،وتبددوو تبنيددة شددهاد التوثيددق علددذ أن يبددوو مددن يرسددال يف احلصددو علددذ توقيددع
رقم موثق بطلال شهاد التوثيق من جهة معتمدد  ،حبيدث حتدوي هدذه الشدهاد علدذ املفتداح العداو الدذي يبابدل املفتداح
امدداص الددذي حبولتدده أو الددذي سددتبوده بدده جهددة التوثيددق إذا واببددت علددذ طلبدده ،ويددتق تبدددع الطلددال إة جهددة التوثيددق
مباشددر أو إة أحددد وكالئهددا ،والددذي يطلددال بدددوره مددن مبدددو الطلددال إثبددات هويتدده وواثئددق تثبددت أهليتدده إلبدراو التصددرا
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البانوين ،ويف حا مواببة جهة التوثيق علذ الطلال با دا تصددر شدهاد إلكرتونيدة حتتدوي علدذ املفتداح العداو ومعلومدات
تد علذ هوية صاحال املفتاح اماص املبابل(عل .)1001 ،
كمددا ميكددن أن حتتددوي هددذه الشددهاد علددذ بيددا ت تبددا حدددود سددلطات صدداحال التوقيددع يف إب دراو التصددربات
البانونية ،ومن املمكن إرسا هذه الشهاد مع رسالة املعلومات اإللكرتونية واإلعدالن عنهدا عدا موقدع اإلنرتندت امداص
جبهة التوثيق.
ويددرى الباحددث أن هددذه ااهددات املعتمددد أو املرصصددة إلصدددار شددهادات التوثيددق ليسددت ونددأى عددن االصدرتا ،
األمر الذي يبتإ وجون البحث عن توبري مكنة أمنية قوية تإمن احملاب ة علذ املواقع اماصة هبذه ااهات.
اعدرتا املشددرع األردين والسددعودي حبجيددة التوثيدق اإللكددرتوين وهد حجيددة ليسدت مطلبددة ،وإمنددا مبيددد بإدواب
وشدرو ابعتبارهددا تتحبدق عددا وسدائل سددري ماديدة وسددري مألوبدة يف اإلثبددات كمدا هددو احلدا يف وسددائل اإلثبدات التبليديددة،
األمددر الددذي اقتإددذ مددن املشددرع وجددون التدددصل ملواكبددة التحددو حنددو احلكومددات اإللكرتونيددة عددا إاددفا احلجيددة علددذ
التوثيق اإللكرتوين.
وادرور تفعيددل دور أكددا لشدهادات التوثيددق للتوقيددع الرقمد ابعتبداره أكثددر انتشددارا وأكثدر دقددة ،ووجددون إعطددا
مفعددو لشددهاد التوثيددق الصددادر عددن جهددات التوثيددق األجنبيددة وإن كانددت سددري مرصصددة إذا كانددت معتمددد يف بالدهددا
ابلرسق من أن املشرع السعودي قد تنبه عذه املسألة صالبا للمشرع األردين.
ويرى الباحث لإمان حجية ومصداقية شدهادات التوثيدق وجدون حفدظ البيدا ت واحملدررات عدا احملاب دة علدذ
تبنية عاليدة الدقدة تبتإد تعداو لديس علدذ مسدتوى الددو ببد وإمندا علدذ مسدتوى دول ابعتبدار أن ميددان هدذا العمدل
هو الفإا الرحال.
كمددا ندددعو املشددرع إة وجددون التأكيددد علددذ حجيددة التوثيددق اإللكددرتوين كمددا ه د حجيددة التوثيددق للمحددررات
التبليدية ،وذلص انسجاما مع قبو البإا للواثئق اإللكرتونية يف اإلثبات.
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اخلامتة
يتناو الباحث ابلدراسة بعإا من املعوقات التشريعية والصعوابت الديت قدد تواجههدا احلكومدة اإللكرتونيدة بيمدا
يتعلددق ابلتوقيددع والتوثيددق اإللكددرتوين ،ومددا قددد تثددريه هددذه املسددألة مددن صددعوابت تتعلددق بكيفيددة تعامددل تشدريعات املعددامالت
اإللكرتونية معهما ،من حيث قصور التعريي التشريع وبيان حجية وأثدر كدل منهمدا ،األمدر الدذي يبتإد مدن الباحدث
وجون السع للبحث عن ُسبل لعالت هذه الصعوابت.
انتهت هذه الدراسة اليت تناولت واع املسألة يف كل من األردن والسدعودية إة مجلدة مدن النتدائو والتوصديات،
ميكن للباحث أن يوجبها بيما يل :

أوال :النتائج
 -2رسدق التطدور التشدريع الدذي بذلتدده كدل مدن األردن والسدعودية للوصددو إة احلكومدة اإللكرتونيدة ملواكبدة التطددور
التب د احلددديث ،إال أن هددذه التش دريعات ال لالددت قاصددر علددذ تغطيددة كابددة ااوانددال التش دريعية واألمنيددة ،مددن
حيث حجية هذه احملررات اإللكرتونية والتواقيع ،شهادات التوثيق يف اإلثبات ،بدل ومدن حيدث يوليدة وصدفها
وتعريفها ،ومدن حيدث وجدون حتبيدق درجدة عاليدة مدن األمدان سحتدو دون سدهولة اصرتاقهدا وانتحدا شمصديات
أصحاهبا وا يإعي حجيتها والثبة هبا.
 -1تشددابه األردن والسددعودية – نوعددا مددا -يف االعدرتاا حبجيددة التوقيددع واحملددرر اإللكددرتوين يف اإلثبددات بعددد األصددذ
بعا االعتبار الشرو الاللمة كما تطلبها املشرع.
 -2تطلددال املشددرع يف األردن والسددعودية وجددون توثيددق شددهادات التوثيددق وتصددديبها لدددى مراكددب توثيددق معتمددد ،
رسق تفو املشرع السعودي يف هذه املسألة عا ربطه وحصره هذه ااهات ابلولار .
اثنيا :التوصيات
 -2ي دددعو الباح ددث ك ددل م ددن املش ددرع األردين والس ددعودي إة تبد د ن دداو حم دددد م ددن التواقي ددع اإلداري ددة اإللكرتوني ددة–
كالتوقيع الرقم  -املوحد يف بيا ته الرئيسية الواجال توابرها يف هذا التوقيع لالعتداد بده وحبجيتده يف اإلثبدات،
ووا يتعا أن تتإمنه شهادات التوثيق من بيا ت حتبق الغاية منها عا اسدتحداث آليدة حمددد اطدوات تبدا
مراحل توثيق هذه التواقيع يف شدهادات التوثيدق املعتمدد  ،والديت يدرى الباحدث منهدا اشدرتا صاصدية حسدية مدن
شمت صاحال التوقيع كبصمه العا مثال يف صطو أصري لتثبيت التوقيع أو لصالحية شهاد التوثيق.
 -1ومنعد داي لتإ ددارن األحك دداو وتناقإ ددها وإعط ددا احمل ددررات والتواقي ددع اإللكرتوني ددة ذات احلجي ددة املعروب ددة يف قد دوانا
البينددات يوصد الباحددث كددل مددن املشددرع األردين والسددعودي إة إعدداد الن ددر بتشدريعاهتما املتعلبددة ابملعددامالت
اإللكرتونيددة ،لتإددف حجيددة أكددا للتواقيددع واحملددررات وشددهادات التوثيددق اإللكددرتوين عددا حتديددد شددرو وااددحة
وحمدد وتعريفات أد .
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 -2يدعو الباحث املشرع األردين كما بعل املشرع السدعودي إة مركبيدة جهدال توثيدق شدهادات التوثيدق اإللكرتونيدة
وحصرها بيد جهة واحد منعا لتشتت مراكب اإليداع أو تنوعها وربطها بشرو وشهادات ترصيت واحد .
 -2مراجعددة قواعددد قددانون املعددامالت اإللكرتونيددة عددا ربطهددا ابالتفاقيددات الدوليددة املتعلبددة ابملعددامالت اإللكرتونيددة
حددىت تت دوا و مددع متطلبددات الفإددا الرحددال مددا إب دراو هددذه املعددامالت ،واعتمدداد شددهادات التوثيددق األجنبيددة
املرصصة داصل كل من األردن والسعودية أو حىت ما كانت معتمد داصل دوعا.
 -2يوص الباحث املشرع إاابة نت يلبو صاحال التوقيع بوجون إبال مراكب وجهات التوثيق يف حا مساحده
للغري استعما توقيعه أو تفويإه ذلص التوقيع وبيان آلية التفويض وحجيته وميدان نطا انطباقه.
قائمة املراجع
الكتب :

-2الب ددال ،داوود "احلكوم ددة اإللكرتوني ددة وأثره ددا عل ددذ الن دداو الب ددانوين للمرب ددق الع دداو وأعم ددا موظفي دده ،منش ددأ املع ددارا،
اإلسكندرية ،دون طبعة.1002 ،ص122.
-1الربإ  ،عيسذ سسان "البواعد اماصة ابلتوقيع اإللكرتوين" ،دار الثبابة ،عمان ،األردن.1005 ،2 ،ص22.
-2الببيالت ،الدي" ،قانون اإلدار العامة اإللكرتونية" ،دار وائل للنشر ،عمان ،2 ،ص،1022ص222.
-2املناعس د ددة ،أس د ددامة ،ال د ددبع  ،ج د ددال "احلكوم د ددة اإللكرتوني د ددة ب د ددا الن ري د ددة والتطبي د ددق" ،دار الثباب د ددة ،عم د ددان،2 ،
،1022ص22.
-2أبو اعيجا  ،دمحم إبراهيق "عبود التجار اإللكرتونية" ،دار الثبابة ،عمان.1002 ،2 ،ص20
-2مجيع  ،حسن عبد الباس " ،إثبات التصدربات البانونيدة الديت يدتق إثباهتدا عدن طريدق اإلنرتندت" ،دون دار نشدر ،دون
طبعة.
-2ع ددرن ،ي ددونس" ،موس ددوعة الب ددانون وتبني ددة املعلوم ددات دلي ددل أم ددن املعلوم ددات وامصوص ددية ،ت 1امصوص ددية والاي ددة
البيا ت يف العصر الرقم  ،منشورات احتاد املصارا العربية،1001 ،2 ،ص11.
-8سرايبة ،عبدهللا االد" ،حجية التوقيع اإللكرتوين يف التشريع املعاصر" ،دار الراية للنشر والتوليع1008. ،2 ،
-5سند دديق ،دمحم "اإلدار اإللكرتوني د ددة" .آبد ددا احلاا د ددر وتطلع د ددات املس د ددتببل" ،املكتب د ددة العص د درية ،مص د ددر ،ب د دددون طبع د ددة،
.1002ص22
الرسائل اجلامعية واألحباث:

-2ااهمدداين ،مسددري حممددود "معوقددات احلكومددة اإللكرتونيددة يف اددو التش دريع األردين" دراسددة مبارنددة ،رسددالة ماجسددتري،
البانون العاو ،جامعة الريموك ،األردن.1002 ،ص 52.
-1الصددفدي ،عبددري ميمائيددل" ،الن دداو البددانوين اهددات التوثيددق التوقيددع اإللكددرتوين" ،رسددالة ماجسددتري ،البددانون امدداص،
جامعة الشر األوس للدراسات العليا،1005 ،ص.22ص20.،25
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املعوقات التشريعية املتعلقة حبجية املعامالت اإللكرتونية والسبل املقرتحة ملواجهتها

-2الغريددال ،بيصددل سددعيد" ،التوقيددع اإللكددرتوين وحجيتدده يف اإلثبددات" ،حبددث منشددور مددن صددال املن مددة العربيددة للتنميددة
اإلدارية ،الباهر  ،مصر.1002 ،ص122
-2بورسدل  ،عدداد " ،أثددر اإلدار العامدة اإللكرتونيددة علددذ املنالعدة اإلداريددة" ،حبددث مبددو إة مدؤمتر الكويددت األو حددو
احلكومة اإللكرتونية".ص2.
-2عل  ،قاسق" ،بعض ااوانال البانونية للتوقيع اإللكرتوين" ،ملة البانون واالقتصاد ،العدد .1001 ،21ص10
-2مساعد  ،أمين صالد" ،التوقيع الرقم وشهاد التوثيق ،املفهوو واآلاثر البانونية" حبدث منشدور ،ملدة املندار للبحدوث
والدراسات ،اجمللد ،22العدد  ،2األردن .1002 ،ص120،122،122
القوانني واألنظمة:
قانون املعامالت االلكرتونية األردين رقق  22لسنه 1022قانون البينات األردين رقق  20لسنه  2521وتعديالتهقانون جرائق أن مة املعلومات األردين لسنة 1020ن او املعامالت السعودي الصادر ابملرسوو امللك رقق و\ 8يف  8ربيع األو  2218املوابق  12مارس .1002-الالئحة التنفيذية لن او التعامالت االلكرتونية السعودي لعاو .1008 \2215

اهلوامش:
( )1عربددت املدداد األوة مددن الن دداو السددعودي البيددا ت اإللكرتونيددة أب ددا "بيددا ت ذات صصددائت إلكرتونيددة يف شددكل نصددوص أو رمددول أو صددور أو رسددوو أو
أصوات أو سري ذلص من الصيغ اإللكرتونية متمعة أو متفرقة.
( )2املاد ( )2ن او التعامالت اإللكرتونية السعودي لعاو 2218هد.
( )3حمكمة االستئناا الإريبية األردنية قرار رقق  1022/112موقع قسطاس.
( )4الفبر ( )2من املاد ( )20الالئحة التنفيذية لن او التعامالت اإللكرتونية السعودي لعاو 2215هد.
( )5الفبر ( )1املاد ( )21الالئحة التنفيذية لن او التعامالت اإللكرتونية السعودي لعاو 2215هد
( )6ان ر املاد  22من ن او املعامالت السعودية لعاو .2212
( )7رسق أن قانون املعامالت اإللكرتونية األردين امللغ رقق  82لعاو  1002قد عرا تلص اإلجرا ات.
( )8املاد  22من الن او السعودي.1002 ،
( )9املاد /22أ قانون املعامالت اإللكرتونية األردين رقق  22لسنة .1022
( )10أن ر نت املاد  /22ن من قانون املعامالت اإللكرتونية األردين رقق  22لسنة .1022
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