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ملخص:
تناااوذ ااحا ال ا موضااو التوقيااا والتصااليرت ا ل ا وي ،حي ا ل الت اارف وم ملهااوم التوقيااا
ا ل وي ،وظائله ،أش اله وأ م جماالت ت يقاته ،ما بيان ا طار القانوي يف ظل أح اام القاانون -11
 . 00وقل ل ال كيز على ملهوم التوقيا ا ل وي اومووو ولليات ونشائه والشروط الواجب توفر ا حىت
مي ن وو اغ عليه ولة احلجية .با ضافة وم التعريف باآلليات القانونية لتقلمي خلماة التصاليرت ا ل ا وي
وكحا اهليئات اوم للة بالتصليرت ا ل وي.

كلمات مفتاحية :التوقياا ا ل ا وي ،التوقياا ا ل ا وي اوموواو  ،التصاليرت ا ل ا وي ،مادد خالمات
التصليرت ا ل وي ،سل ات التصليرت ا ل وي.

تصنيف .K24 ،K22: JEL

Abstract:
This paper discusses the subject of the electronic signature and certification,
where we defined the concept of electronic signature, functions, forms and the
main applications were discussed, then a legal framework under the Law 1504 was presented, with a special focus on the qualified electronic signature, as
well as establishment and verification mechanisms. Finally, the legal requirements
for providing electronic certification service as well as the electronic certification
authorities were presented.
Keywords: Electronic signature; Qualified electronic signature; Electronic
certification; Electronic authentication services provider; Electronic authentication
authority.
Jel Classification Codes : K22, K24.
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Résumé:

Cet article traite le sujet de la signature et la certification électronique. En premier
lieu, on a abordé le concept de signature électronique, ses différentes formes et
fonctions, ainsi que ses principaux domaines d'applications, ensuite on a présenté
le cadre juridique régissant la signature et la certification électronique en vertu des
dispositions de la loi 15-04, avec un accent particulier sur la signature
électronique qualifiée et ses mécanismes de création et de vérification. Enfin, on a
présenté les éléments juridiques de la prestation de services de certification
électronique ainsi que les autorités de certification électronique.
Mots-clés: Signature électronique; Signature électronique qualifiée; Certification
électronique; Prestataire de services de certification électronique ; Autorités de
certification électronique.
Codes de classification Jel: K22, K24.
__________________________________________

المؤلف المرسل :أمينة قهواجي ،اإليميلamina.kaouadji@yahoo.fr :

مقدمت:
لٓض ؤصي الخؿىع اإلادؿاعم والهائل الظي شهضه مجا ٛج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطا ٛبلى قهىع
ؤشٙا ٛمخهضصة للىؾائل التي ًخم مً زاللها ببغام وجىزُٔ اإلاباصالث واإلاهامالث الخاضت بالخجاعة
ؤلال٘تروهُتَ ،بهضما ٗاهذ هظه اإلاهامالث جيشإ بىاؾؿت ال٘خابت الخٓلُضًت والخىُْو الخٓلُضي نلى
وؾُـ ماصي ملمىؽ ،ؤضبدذ جيشإ بىاؾؿت جٓىُاث خضًثت جخإلِ مً ال٘خابت ؤلال٘تروهُت والخىُْو
ؤلال٘ترووي نلى وؾُـ يير ماصي ويير ملمىؽ .و لٓض ؤزظ الخىُْو ؤلال٘ترووي في آلاوهت ألازيرة خيزا
واؾها في مجا ٛالحُاة اإلاسخلُت الؾُما اإلاهامالث ؤلال٘تروهُت وها ٛالانتراٍ الٓاهىوي به .مما صَو
الدشغَهاث الضولُت وؤلاْلُمُت والىؾىُت بلى بضضاع ْىاهين لخىكُم الخىُْو ؤلال٘ترووي .واإلاشغم
الجؼائغي بضوعه ْام بةضضاع ْاهىن زاص مخهلٔ بالخىُْو والخطضًٔ ؤلال٘تروهُين وهى الٓاهىن 04-15
اإلااعر في َ 01براًغ .2015
َما اإلآطىص بالخىُْو والخطضًٔ ؤلال٘تروهُين وما هي آلالُاث والىطىص الٓاهىهُت التي ؤحى بها
الٓاهىن 04-15؟
ولإلحابت نً الدؿائ ٛاإلاؿغوح ،جم جٓؿُم البدث بلى ؤعبهت مداوع ؤؾاؾُت ٖما ًلي:
 ماهُت الخىُْو ؤلال٘ترووي
 وقائِ الخىُْو ؤلال٘ترووي ،ؤشٙاله و ؤهم مجاالث جؿبُٓاجه
 الخىُْو و الخطضًٔ ؤلال٘تروهُين في قل الٓاهىن 04-15
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 جىكُم وشاؽ الجهاث اإلاسخطت بالخطضًٔ ؤلال٘ترووي في الدشغَو الجؼائغي
أوال :ماهيت الخىقيع إلالكترووي
أ .مفهىم وخصائص الخىقيع إلالكترووي:
 .1مفهىم الخىقيع إلالكترووي:
الخىُْو باإلاهنى الخٓلُضي هى الخإشير ؤو وغو نالمت نلى الؿىض ؤو بطمت ببهام للخهبير نً
الٓبى ٛبما وعص َُه .ؤو ؤهه ؤًت نالمت مميزة زاضت بالصخظ اإلاىْو حؿمذ بخدضًض شخطِخه والخهغٍ
نليها بؿهىلت .1و في الؿُاّ هُؿه نغٍ الخىُْو بإهه نالمت شخطُت ًػهها اإلاىْو باؾمه لُاٖض
2
صحت مػمىن الىعْت وضضّ ما ٖخب بها وبْغاعه بخدمل اإلاؿاولُت .
ولٓض جباًيذ الخهغٍُاث التي ؤنؿُذ للخىُْو ؤلال٘ترووي بدؿب الؼاوٍت التي ًىكغ منها بلُهَ ،هىإ مً
ٌهغَه بالىكغ بلى ؾغٍٓت بوشا ء الخىُْو ؤلال٘ترووي ،وهىإ مً ًدضصه خؿب الىقائِ التي ًٓىم بها،
ؤو بدؿب جؿبُٓاجه الهملُت  ،ومً حملت الخهاعٍِ التي وعصث في شإهه هظٖغ آلاحي:
الخىُْو ؤلال٘ترووي بُان م٘خىب بشٙل بل٘ترووي ًخمثل في خغٍ ؤو عْم ؤو عمؼ ؤو بشاعة ؤو ضىث
ؤو شُغة زاضت ومميزةً ،يخج نً اجبام وؾُلت آمىت ،وهظا البُان ًلحٔ ؤو ًغجبـ مىؿُٓا ببُاهاث
اإلادغع ؤلال٘ترووي (عؾالت البُاهاث) للضاللت نلى هىٍت اإلاىْو نلى اإلادغع والغغا بمػمىهه..3
الخىُْو ؤلال٘ترووي هى مجمىنت مً ؤلاحغاءاث الخٓىُت التي حؿمذ بخدضًض شخطُت مً جطضع
4
نىه هظه ؤلاحغاءاث وْبىله بمػمىن الخطغٍ الظي ًطضع الخىُْو بمىاؾبخه .
وٍمً٘ بنؿاء حهغٍِ شامل للخىُْو ؤلال٘ترووي بإهه نباعة نً بُاهاث م٘خىبت ومهالجت بل٘تروهُا
جغجبـ بىزُٓت بل٘تروهُت حؿمذ بخدضًض وجإُٖض هىٍت اإلاىْو ومىآَخه نلى اإلاهلىماث التي جخػمنها
الىزُٓت ؤلال٘تروهُت.
وٍٓطض بالخىْو ؤلال٘ترووي ؤَ اإلاشغم الجؼائغي ؤهه بُاهاث في شٙل بل٘ترووي ،مغَٓت مىؿُٓا ببُاهاث
بل٘تروهُت ؤزغي ،حؿخهمل ٗىؾُلت جىزُٔ. 5
ومما ٌشاع بلُه ؤن هظا الخهغٍِ لم ًبين الىؾُلت التي ًخم بوشاء الخىُْو ؤلال٘ترووي نليها ،ولم ًبين
ألاشٙا ٛالتي ًكهغ َيها ،باإلغاَت بلى بيُاله نً حاهب مهم وهى ٖشِ الخىُْو نً هىٍت اإلاىْو وٖظا
عغاءه نما وعص في البُاهاث.
ولٓض ؤصعج الخىُْو ؤلال٘ترووي للمغة ألاولى في الجؼائغ مً ْبل اإلاشغم ؾىت ( 2005الٓاهىن )10-05
الظي جم مً زالله الانتراٍ بال٘خابت ؤلال٘تروهُت ٗىؾُلت بزباث وطل ٚبةغاَت اإلااصجين  323م٘غع
و 323م٘غع .1وانخض اإلاشغم الجؼائغي بالخىُْو ؤلال٘ترووي ألو ٛمغة في هظ اإلااصة  2/327مً الٓاهىن
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اإلاضوي اإلاهضلت بالٓاهىن  10-05والتي جىظ نلى " ٌ ...هخض بالخىُْو ؤلال٘ترووي ؤَ الشغوؽ اإلاظٗىعة في
اإلااصة  323م٘غع ؤناله "..وطل ٚمً ؤحل بغُاء الحجُت نلى اإلادغعاث ؤلال٘تروهُت.
و ْنن اإلاشغم الجؼائغي الخىُْو ؤلال٘ترووي باإلاغؾىم الخىُُظي  162-07والظي هكم وشاؽ الخطضًٔ
ؤلال٘ترووي مً زال ٛبزػانه بلى هكام الترزُظ الىاعص في اإلااصة  39مً الٓاهىن  03-2000اإلااعر في
 5ؤوث  2000اإلادضص للٓىانض الهامت اإلاخهلٓت بالبرًض و الاجطاالث الؿلُ٘ت و الالؾلُ٘ت .
ولٓض وضحذ اإلااصة  02مً اإلاغؾىم الخىُُظي  162-07في بخضي َٓغاتها نلى ؤن نملُت بنضاص
واؾخًال ٛزضماث الخطضًٔ ؤلال٘ترووي مغهىهت بمىذ جغزُظ حؿلمه ؾلؿت غبـ البرًض و الاجطاالث
الؿلُ٘ت و الالؾلُ٘ت.6
وَ هغٍ الخطضًٔ ؤلال٘ترووي بإهه نملُت ْاهىهُت َىُت تهضٍ بلى بزباث ؤن الغؾائل والخىاُْو
ؤلال٘تروهُت ضاصعة ممً وؿبذ بلُه صون جدغٍِ ؤو جؼٍُِ ؤو جؼوٍغ  ،جخم بىؾاؾت ؾغٍ مداًض
مؿخٓلًٓ ،ىم بةضضاع شهاصة بل٘تروهُت جدٓٔ الًغع اإلاؿلىب. 7
وٍخضح مً الخهغٍِ الؿابٔ ؤن الخطضًٔ ؤلال٘ترووي ًٓىم بىقُُخين ؤؾاؾِخين: 8
 ألاولى :الثٓت وألامان في الهٓىص ؤلال٘تروهُت نً ؾغٍٔ بزباث هىٍت ألاؾغاٍ ،وجدضًض خُٓٓت
الاجُاّ ومػمىهه ،ؤي الخدٓٔ مً بعاصة اإلاخهاْضًً وصحتها ووؿبتها بلى مً ضضعث نىه ،وٖظلٚ
الخًُٓ مً ؾبُهت الخهاْض ومػمىهه وبهضه نً الًش والاخخُا.ٛ
 الخاهُت :الؿغٍت نلى انخباع ؤن وقُُت الخطضًٔ جغجبـ بخٓىُت ال٘خابت اإلاشُغة ،وفي هظه الؿغٍٓت
ًخدٓٔ الاعجباؽ بين الؿغٍت والخطضًٔ.
 .2خصائص الخىقيع إلالكترووي:
ًمً٘ جدضًض الخطائظ اإلاميزة للخىُْو ؤلال٘ترووي في الىٓاؽ الخالُت:
 ًخٙىن الخىُْو ؤلال٘ترووي مً نىاضغ مخُغصة وؾماث زاضت باإلاىْو جخسظ شٙل ؤعْام ؤو خغوٍؤو بشاعاث ؤو عمىػ ؤو ييرها.
 ؤهه ًدضص شخطُت اإلاىْو وٍميزه نً ييرهٖ ،ما ؤهه ٌهبر نً عغاء اإلاىْو بمػمىن اإلادغع. الخىُْو ؤلال٘ترووي ًخطل بغؾالت بل٘تروهُت وهي نباعة نً مهلىماث ًخم بوشائها ؤو بعؾالها ؤوحؿلُمها ؤو جسؼٍنها بىؾُلت بل٘تروهُت.
 ًدٓٔ ؤيغاع ووقائِ الخىُْو الخٓلُضي متى ٗان صحُدا وؤمً٘ بزباث وؿبخه بلى مىْهه. ؤهه ًدٓٔ ألامان والخطىضُت والؿغٍت في وؿبخه للمىْو ،باليؿبت للمخهاملين مو ؤهىانه وزاضتمؿخسضمي شب٘ت ؤلاهترهذ ونٓىص الخجاعة الضولُت .وٍخم طل ٚنً ؾغٍٔ بمٙاهُت جدضًض هىٍت
اإلاىْو ومً زم خماًت اإلااؾؿاث مً نملُاث جؼوٍغ الخىُْهاث .9
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ب .الخمييز بين الخىقيع الخقليدي والخىقيع إلالكترووي:
جىحض نضة َغوّ حىهغٍت بين الخىُْو ؤلال٘ترووي والخىُْو الخٓلُضي هىعصها َُما ًلي: 10
 الخىُْو الهاصي نباعة نً عؾم ًٓىم به الصخظ بمهنى ؤهه ًَ ولِـ نلم ومً هىا ًمً٘ جؼوٍغه،ؤما الخىُْو ؤلال٘ترووي َهى نلم ولِـ ًَ وٍطهب جؼوٍغه ،بدُث ًخم الخىُْو ؤلال٘ترووي بىاؾؿت
بغهامج ٖمبُىجغ زاص لهظه الًاًت.
 ًخسظ الخىُْو الخٓلُضي ش٘ال مهُىا ٗاإلمػاء ؤو الخخم ؤو بطمت ألاضبو وللمىْو خغٍت ازخُاعبخضي هاجه الطىع ،ؤما الخىُْو ؤلال٘ترووي َةهه ال ٌشترؽ شٙل مهين َاإلاهم ؤن ًٙىن للخىُْو ؾابو
مىُغص ٌؿمذ بخمُيز الصخظ اإلاىْو وجدضًض هىٍخه.
 الخىُْو الخٓلُضي ًىغو نلى صنامت ماصًت جٙىن في الًالب صنامت وعُْت جداٗي الشٙل الظي جمالخطغٍ به مً زال ٛالحػىع اإلااصي لألؾغاٍ في مجلـ واخض ،ؤما الخىُْو ؤلال٘ترووي َُخم نبر
وؾُـ يير ماصي ؤي بل٘ترووي ًخم نبر شب٘ت ؤلاهترهذ بين ؤشخاص ال ًجمههم مجلـ واخض.
 الخىُْو الخٓلُضي ًٓىم بىقُُخين َهى ًدضص هىٍت الصخظ اإلاىْو وَهض صلُال نلى الحػىع اإلااصيؤزىاء الخىُْو ،ؤما الخىُْو ؤلال٘ترووي َهى ًدضص هىٍت الصخظ اإلاىْو وٍدٓٔ ألامان والثٓت في صحت
الخىُْو ووؿبه لطاخبه وٍمىذ ٖظل ٚضُت اإلادغع ألاضلي للمؿدىض مما ًجهل مىه صلُال لإلزباث.
ج .مزاًا و عيىب الخىقيع إلالكترووي:
 .1مزاًا الخىقيع إلالكترووي:
ٌهخ بر الخىُْو ؤلال٘ترووي نالمت شخطُت ًمً٘ نً ؾغٍٓها الخدٓٔ مً هىٍت الؿغَين ،وبالخالي
ججىب ؤي جداًل ؤو جالنبَ ،شهاصاث الخىُْو الطاصعة نً حهاث مخسططت حؿمذ بةزباث
مطضاُْت ضاخبهاٖ ،ما ؤن بنضاص الخىُْو ٌهخمض نلى مهاصالث عٍاغُت ال ًمً٘ َ٘ها بال مً
ضاخبها ،وبالخالي َةن ؤي مداولت لخًُير عمؼ مً الغمىػ اإلاشٙلت للخىُْو ًٙىن ْابال لالٖدشاٍ،
َالخىُْو ؤلال٘ترووي ؤْل نغغت للتزوٍغ مٓاعهت بالخىُْو الخٓلُضي.
مً الهغاُْل التي جِٓ خاحؼا ؤمام همى الخجاعة ؤلال٘تروهُت هي الخسىٍ واوهضام الثٓت بهظا
الىىم مً اإلاهامالث ،وٍىَغ الخىُْو ؤلال٘ترووي ؤمىا وزطىضُت ؤٖ ر مما ًىَغه الخىُْو الخٓلُضي.
ٌؿانض الخىُْو ؤلال٘ترووي نلى جؿىٍغ وحؿهُل الخجاعة ؤلال٘تروهُت مً زال ٛؾماخه بةبغام
ضُٓاث بين ؾغَين مخهاْضًً ًخىاحضان نلى بهض آالٍ الُ٘لىمتراث مً بهػهما البهؼ صون
الحاحت بلى خػىعهم شخطُا واوهٓاص مجلـ الهٓض بمُهىمه الخٓلُضي.
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جدُذ جٓىُت الخىُْو ؤلال٘ترووي لألَغاص خغٍت الازخُاع بين ؤهىام الخىُْو ؤلال٘تروويَ ،ال ًىحض
ازخالٍ في اإلاهاملت بين ؤهىام الغؾائل اإلاىْهت بل٘تروهُا ؾىاء باؾخسضام ؾلؿلت مً ألاعْام (ٗىص)
ؤو باؾخهما ٛالخىاص البُىمترًت ...الخَٙ ،ل شخظ ٌؿخسضم الؿغٍٓت ألاٖ ر مالئمت.11
 .2عيىب الخىقيع إلالكترووي:
12
نلى الغيم مً مؼاًا الخىُْو ؤلال٘ترووي بال ؤن هىإ بهؼ الهُىب التي حهترًه؛ مً ؤهمها :
 إساءة اسخعمال الخىقيع إلالكترووي:
ْض جخم بؾاءة اؾخهما ٛالخىُْو ؤلال٘ترووي ،ومثا ٛطل ٚاؾخهما ٛالبؿاْت البىُ٘ت ،خُث ْض
ْض ٌؿخهمل الًير هظه البؿاْت لسحب مبالٌ مالُت ال ًدٔ له الحطى ٛنليهاٖ ،ما ؤن الخىُْو
ؤلال٘ترووي مهغع للتزوٍغ وزاضت مً ألاشخاص الظًً لضيهم مهغَت حُضة باؾخسضاماث الحاؾب
آلالي ،بط ْض ٌؿخؿُهىن الضزى ٛبلى مىكىماث الخىُْو ؤلال٘تروهُت باؾخسضام بغامج زاضت وَٚ
شُغاتها واؾخسضامها في ؤيغاع اخخُالُت نً ؾغٍٔ وسخها ؤو جؼوٍغها ووغهها نلى مدغع مؼوع.

 ارجفاع جكلفت الخىقيع إلالكترووي:
بهؼ ضىع الخىُْو ؤلال٘ترووي وزطىضا البُىمتري وجؿبُٓاتها نالُت الخٙلُت هكغا
الؾخسضامها جٓىُاث خضًثت مٙلُت ال ٌؿخؿُو الصخظ الهاصي وختى بهؼ اإلااؾؿاث جدملها مما
ًدض مً اهدشاع اؾخسضام الخىُْو ؤلال٘ترووي.
ثاهيا :وظائف الخىقيع إلالكترووي ،أشكاله و أهم مجاالث جطبيقاجه
أ .وظائف الخىقيع إلالكترووي ً :خدضص صوع الخىُْو ؤلال٘ترووي في زالر وقائِ ؤؾاؾُت هي:
 . .1جحدًد شخصيت أو هىيت الشخص املىقع:
ؤولى وقائِ ا لخىُْو هي الضاللت نلى هىٍت الصخظ اإلاىْو .وهظه الىقُُت ومضي ؤهمُتها
ؤشاعث بليها اإلاشغم الجؼائغيٌ « :هخبر ؤلازباث بال٘خابت في الشٙل ؤلال٘ترووي ٗاإلزباث بال٘خابت نلى
الىعّ ،بشغؽ بمٙاهُت الخإٖض مً هىٍت الصخظ الظي ؤضضعها وؤن جٙىن مهضة ومدُىقت في
قغوٍ جػمً ؾالمتها»َ .13ىظ هظه اإلااصة ًىضح بجالء ؤن الخىُْو اإلاهخمض البض وؤن ًدضص
شخطُت اإلاىْو بًؼ الىكغ نً الشٙل الظي ًخسظه طل ٚالخىُْو.
ولٓض نغٍ اإلاشغم الجؼائغي اإلاىْو بإهه «شخظ ؾبُعي ًدىػ بُاهاث بوشاء الخىُْو ؤلال٘ترووي
وٍخطغٍ لحؿابه الخاص ؤو لحؿاب الصخظ الؿبُعي ؤو اإلاهىىي الظي ًمثله».14
 .2الخعبير عً إرادة الشخص املىقع بمضمىن السىد (املحزر):
ٌهض الخىُْو مً وؾائل الخهبير نً ؤلاعاصة التي ًخؿلبها الٓاهىن في الصخظ إلوشاء جطغٍ
ْاهىوي ؾىاء ٗان هظا الخطغٍ نٓضا ؤم بعاصة مىُغصة والالتزام به ،والخىُْو ٌهخبر هىم مً ال٘خابت
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ؾىاء ٗان بمػاء ؤو زخما ًىغو نلى الؿىض اإلا٘خىب لخدضًض هىٍت الصخظ والخهبير نً بعاصجه
باإلاىآَت نلى مػمىههَ .15هظه الىقُُت جمثل الهىطغ اإلاهىىي مً نىاضغه والظي ٌؿبٔ الخطغٍ،
وبالخالي ٌهخبر الخىُْو مخمما لخهبير الصخظ نً بعاصجه .16وهظا ما نبرث نلُه اإلااصة  06مً الٓاهىن
 04-15بٓىلها « ٌؿخهمل الخىزُٔ ؤلال٘ترووي لخىزُٔ هىٍت اإلاىْو وبزباث ْبىله مػمىن ال٘خابت في
الشٙل ؤلال٘ترووي» .17وبالغحىم بلى اإلااصة  60مً الٓاهىن اإلاضوي الجؼائغي َةن الخهبير نً ؤلاعاصة
ًٙىن باللُل ،وبال٘خابت ،ؤو باإلشاعة اإلاخضاولت نغَا ٖما ًٙىن باجساط مىِْ ال ًضم ؤي ش ٚفي
صاللخه نلى مٓطىص ضاخبه .18وبالخالي َمجغص وغو الصخظ جىُْهه نلى ؾىض ؤو مدغع ما َةهه
ؤْغ بما في طإ الؿىض ؤو اإلادغع مهبرا نً مىآَخه بما وعص َُه.
 . .3إثباث صحت و سالمت العقد:
حهخبر هظه الىقُُت مً وقائِ الخىُْو ؤلال٘ترووي ألاٖ ر خضازت ،وجخمثل في الحُاف نلى
مػمىن ما ًدخىٍه الهٓض وجٙامله وغمان نضم حهضًله .وفي بِئت بل٘تروهُت مهُىت جاصي هظه
الىقُُت صنائم وعُْت ،مما ٌؿهل مهها ٖشِ الخهغع للًش ؤو الشؿب ؤو ؤلاغاَت بلى اإلادغع،
وبالخالي ؤلابٓاء نلى الهٓض بما ًدخىٍه صوهما ؤي حهضًل ؤو حًُير  .19و هظا ما هطذ نلُه اإلااصة 04
مً الٓاهىن  04-15بٓىلها« :جدُل الىزُٓت اإلاىْهت بل٘تروهُا في شٙلها ألاضلي ،وٍخم جدضًض
الُُُ٘اث اإلاخهلٓت لحُل الىزُٓت اإلاىْهت بل٘تروهُا نً ؾغٍٔ الخىكُم» .20ولٓض خضصث اإلااصة 11
مً هُـ الٓاهىن آلالُاث اإلاامىت إلوشاء الخىُْو ؤلال٘ترووي والتي ؾيخؿغّ لها في نىطغ الخٔ.
ب .أشكال الخىقيع إلالكترووي:
جخهضص ضىع وؤشٙا ٛالخىُْو ؤلال٘ترووي بدؿب الؿغٍٓت التي ًخم بها هظا الخىُْو ،هىعص ؤهمها نلى
الىدى الخالي:
 .1الخىقيع بالقلم إلالكترووي:
بمىحب هظه الشٙل مً الخىُْو ًخم هٓل الخىُْو الُضوي الخٓلُضي نً ؾغٍٔ اإلااسح
الػىئي زم هٓل الطىعة بلى اإلالِ اإلاغاص بغاَت الخىُْو بلُه إلنؿائه الحجُت الالػمت وبهظه الؿغٍٓت
ًخم هٓل جىُْو الصخظ مخػمىا اإلادغع نبر شب٘ت الاجطا ٛؤلال٘ترووي .ونلى الغيم مً بًجابُت هظا
الشٙل مً الخىُْو اإلاخمثلت في اإلاغوهت وؾهىلت الاؾخهما ٛبخدىٍل الخىُْو الُضوي ؤلال٘ترووي مً
زال ٛؤهكمت اإلاهلىماث ،بال ؤهه ال ًخمخو بضعحت نالُت مً ألامان 21الالػم جىاَغها بالخىُْو ختى ًمً٘
الانخضاص بها في ؤلازباث ،بط ؤن اإلاغؾل بلُه ٌؿخؿُو ؤن ًدخُل بطىعة مً طل ٚالخىُْو زم ٌهُض
وغهها نلى ؤي وزُٓت مً الىزائٔ اإلادغعة نلى الىؾائـ ؤلال٘تروهُ ت وٍيؿبها لطاخب الخىُْو الُهلي.
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بُض ؤهه ًُػل اؾخهما ٛهظا ؤلامػاء نبر شبٙاث ( 22)intranetؤو ( 23 )extranetوهي شبٙاث ؤٖ ر
ؤماها مً شب٘ت الاهترهذ ( ،)internetبط ؤن اإلاخهاملين نليها بطُت نامت ٌهغَىن بهػهم البهؼ.24
 . .2الخىقيع باسخخدام البطاقت املمغىطت املقترهت بالزقم السزي:
هظه الطىعة للخىُْو ؤلال٘خـغووي مهغوَت لضي نمىم الىـاؽ ،خُث ال ًخؿلب الهمل بها زبرة
ؤو نىاء ٖبيرًً ،بط ًمً٘ لٙل شخظ اؾخسضامها صون ما خاحت بلى جىَغه نلى حهاػ خاؾىب وصون ما
خاحت ٖظل ٚبلى عبؿه بشب٘ت ؤلاهترهِذ .وجكهغ اؾخهماالث هظه الطىعة يالبا لضي البىىٕ وماؾؿاث
الائخمان .و جخميز بٓضع ٖبير مً الثٓت وألامان ،خُث ؤن نملُت السحب ال جخم ناصة بال بطا جم بصزاٛ
البؿاْت واْترن بصزالها بةصزا ٛالغْم الؿغي .يير ؤن هظا الخىُْو وعيم بًجابُاجهَ ،ةهه ال ًُُض في
جدضًض هىٍت الصخظ الٓائم بالهملُت .ومً زمَ ،ةهه مً الطهب حشبُه البؿاْت والٙىص بالخىُْو ،ولى
ؤن البىىٕ ججاوػث هظه الطهىبت بىاؾؿت الاجُاْاث اإلابرمت َُما بُنها وَُما بُنها وبين ػبىائها .25
 .3الخىقيع البيىمتري:
جٓىم هظه الطىعة نلى انخماص الطُاث والخىاص الُيزًائُت والؿبُهُت والؿلىُٖت لألَغاص
والتي جسخلِ مً شخظ آلزغ .ومً هظه الخىاص البطمت الصخطُت ،مسح الهين البشغٍت ؤو ما
ٌهغٍ ببطماث ْؼخُت الهين ،وزىاص الُض البشغٍت ،وبطمت هبرة الطىث ،والخهغٍ نلى الىحه
البشغي ،ويير طل ٚمً الطُاث الجؿضًت والؿلىُٖت  .26وٍخم الخىُْو بالخٓاؽ ضىعة صُْٓت لطُت
حؿضًت للصخظ الظي ًغٍض ؤلامػاء البُىمتري ،وٍخم جسؼًٍ هظه الطىعة نلى حهاػ الحاؾب آلالي،
وطل ٚنً ؾغٍٔ الدشُير ،وَهاص َ ٚهظا الدشُير للخدٓٔ مً صحت الخىُْو ،وطل ٚبمؿابٓت ضُاث
الهمُل اإلاؿخسضم للخىُْو مو الطُاث التي ًخم جسؼٍنها نلى الحاؾب آلالي .27وإلاا ٗاهذ الخىاص اإلاميزة
لٙل شخظ ٗالبطمت ا لصخطُت وبطمت الهين وبطمت الطىث جسخلِ نً جل ٚالهائضة لًيرهَ ،ةن
الخىُْو البُىمتري ٌهخبر وؾُلت ًمً٘ الىزىّ بها والانخماص نليها لخمُيز الصخظ وجدضًض هىٍخه هكغا
العجباؽ الخطائظ الظاجُت به ،وهى ما ًدُذ اؾخسضامها في بْغاع الخطغَاث الٓاهىهُت التي جبرم
باؾخسضام وؾُلت بل٘تروهُت .28وما ٌهُب هظه الطىعة بمٙان مهاحمتها ؤو وسخها ،بط مً اإلامً٘ ؤن
جسػو الظبظباث الحاملت للطىث ؤو ضىعة بطمت ؤلاضبو ؤو شب٘ت الهين لليسخ وبناصة الاؾخهماٛ
ٖما ًمً٘ بصزا ٛحهضًالث نليها مً ْغاضىت الحاؾب آلالي نً ؾغٍٔ َ ٚشُغاتهاَ ،ػال نً جٙلُتها
الهالُت وؿبُا ،ألامغ الظي حهلها ْاضغة نلى بهؼ الاؾخسضاماث اإلادضصة؛ وهكغا إلمٙاهُت وسخ
الخىُْو البُىمتري َةن جإمين الثٓت به مغهىن بةًجاص الخٓىُت التي جامً اهخٓاله صون الخالنب َُه ،ومً
هاخُت ؤزغي بةْغاع اإلاشغم بُ٘اءة الخٓىُت في جإمين الخىُْو ،وبالخالي بمٙان الانخضاص به في ؤلازباث .29
 .4الخىقيع الزقمي:
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وهى نباعة نً مىكىمت بُاهاث في ضىعة مشُغة خُث ًٙىن بةمٙان الؿغؾل بلُه الخ ــإٖض مً
مطضعها ومػمىنها ،والخىُْهاث الغْمُت ألاٖ ر اؾخهماال هي الخىُْهاث الغْمُت الٓائمت نلى جغميز
اإلاُاجُذ وهظه ألازيرًت هىنان :اإلاُاجُذ الهمىمُت واإلاُاجُذ الخاضت .اإلاُاجُذ الهامت حؿمذ بٓغاءة
الغؾالت صون الؿماح بةصزا ٛؤي حهضًلَُ ،ي خالت اإلاىآَت نلى مػمىنها ًػو جىُْهه نليها مً
زال ٛمُخاخه الخاص ،ونلُه حهىص جل ٚالغؾالت بلى مغؾلها مظًلت بالخىُْو. .30
وهظه الؿغٍٓت جدٓٔ ؤنلى صعحاث الثٓت وألامان للمدغع ،وجػمً جدضًض هىٍت ألاؾغاٍ بضْتٖ ،ما
وهبر بشٙل ضغٍذ وواضح نً بعاصة ضاخب الاعجباؽ بالخطغٍ الٓاهىوي وْبىله إلاػمىهه ،وجخىاَغ مً
زم ٗاَت الشغوؽ اإلاؿلىبت في اإلادغعاث لٙي جٙىن لها الحجُت في ؤلازباث .ولً٘ ٌهُبها بمٙاهُت ؾغْت
هظه ألاعْام ؤو مهغَتها مً ْبل الًير ،والخطغٍ َيها بشٙل يير مشغوم ،وزاضت مو اػصًاص نملُاث
الاخخُا ٛوالٓغضىت ،ومداولت بهؼ ألاشخاص َ ٚالشُغة والىضى ٛبلى ألاعْام الخاضت بالخىُْو
ؤلال٘ترووي والُٓام بيسخها  ،ومً زم بناصة اؾخسضامها أليغاع يير مشغونت.31
ج .أهم مجاالث جطبيق الخىقيع إلالكترووي:
حهخمض وؾائل الضَو الحضًثت بإشٙالها اإلاسخلُت مبضؤ الخىُْو ؤلال٘ترووي وهغع ؤهمها نلى الىدى الخالي:
 .1بطاقاث الدفع :
هي نباعة نً بؿاْت بالؾدُُ٘ت جسى ٛضاخبها جدىٍل ُْمت مالُت مهُىت مً عضُضه الُهلي لضي
البى ٚفي ضىعة الحؿاباث الجاعٍت بلى عضُض البائو ،وطل ٚمً زال ٛجٓضًم صلُل بزباث الهىٍت.32
 .2البطاقاث الائخماهيت:
وهي البؿاْاث التي جطضعها اإلاطاعٍ في خضوص مبالٌ مهُىت ،جمً٘ خاملها مً الشغاء الُىعي
الخخُاحاجه مو صَو آحل لُٓمتها ،مو اخدؿاب َائضة مضًىت نلى ٖشِ الحؿاب بالُٓمت التي
ججاوػها الهمُل نهاًت ٗل شهغ .33
 .3بطاقت الصزاف آلالي:
مً زاللها ًمً٘ للهمُل سحب مبالٌ هٓضًت مً عضُضه بدض ؤْص ى مخُٔ نلُهٖ ،ما جم٘ىه مً
الاؾخُؿاع نً عضُضه ؤو ٖشِ خؿاب مسخطغ ؤو جدىٍل عضُضه بلى عضُض آزغ وبحغاء بًضاناث
هٓضًت .وٍخم جؿبُٔ الخىُْو ؤلال٘ترووي بةصزا ٛالبؿاْت في اإلاٙان الخاص لها في حهاػ الطغاٍ آلالي،
زم بصزا ٛالغْم الخاص بها وجدضًض الهملُت اإلاطغَُت اإلاغاص الُٓام بها سحب ؤو بًضام ؤو جدىٍل.34
 .4البطاقاث الذكيت:
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هي بؿاْت بالؾدُُ٘ت جدخىي نلى زلُت بل٘تروهُت ًسؼن نليها حمُو البُاهاث الخاضت بداملها
مثل :الاؾم ،الهىىان ،اإلاطغٍ اإلاطضع ،ؤؾلىب الطغٍ ،اإلابلٌ اإلاطغوٍ وجاعٍسه ،وجاعٍش خُاة
الهمُل اإلاطغَُت ،35وهي حؿمذ بازخُاع ؾغٍٓت الخهامل ؾىاء ٗان ائخماوي ؤو صَو َىعي ،وهى ما
ًجهلها بؿاْت ناإلاُت حؿخسضم نلى هؿاّ واؾو في مهكم الضو ٛألاوعوبُت وألامغٍُ٘ت.36
 . .5الشيكاث إلالكتروهيت:
الشُ ٚؤلال٘ترووي نباعة نً وزُٓت بل٘تروهُت جدمل التزاما ْاهىهُا هى هُؿه الالتزام في الشُٙاث
الىعُْت ،وٍدمل هُـ البُاهاث ،ولً٘ ً٘خب بؿغٍٓت بل٘تروهُت ٖداؾب ؤو اإلاؿانض الغْمي
الصخص ي ،ؤو اإلادمى ،ٛوٍخم الخىُْو بل٘تروهُا.37
ثالثا :الخىقيع والخصدًق إلالكتروهيين في ظل قاهىن القاهىن : 44-15
أ .آلياث إوشاء الخىقيع إلالكترووي املىصىف والخحقق مىه:
ًجب ؤن جٙىن آلُت بوشاء الخىُْو ؤلال٘ترووي اإلاىضىٍ آمىت ،38ولٙي ًخدٓٔ طلً ٚيبغي بًُاء
اإلاخؿلباث الخالُت:39
 ؤال ًمً٘ نملُا مطاصْت البُاهاث اإلاؿخسضمت إلوشاء الخىُْو ؤلال٘ترووي بال مغة واخضة ،وؤنًخم غمان ؾغٍتها بٙل الىؾائل الخٓىُت اإلاخىَغة وْذ الانخماص.
 ؤال ًمً٘ بًجاص البُاهاث اإلاؿخهملت إلوشاء الخىُْو ؤلال٘ترووي نً ؾغٍٔ الاؾخيخاج وؤن ًٙىنهظا الخىُْو مدمُا مً ؤي جؼوٍغ نً ؾغٍٔ الىؾائل الخٓىُت اإلاخىَغة وْذ الانخماص.
 ؤن جٙىن البُاهاث اإلاؿخهملت إلوشاء الخىُْو ؤلال٘ترووي مدمُت بطُت مىزىْت مً ؾغٍ اإلاىْوالشغعي مً ؤي اؾخهما ٛمً ْبل آلازغًٍ.
 ًجب ؤن ال حهض ٛالبُاهاث مدل الخىُْو وؤن ال جمىو ؤن حهغع هظه البُاهاث نلى اإلاىْو ْبلنملُت الخىُْو .
ٖ ما ًجب ؤن جٙىن آلُت الخدٓٔ مً الخىُْو ؤلال٘ترووي اإلاىضىٍ مىزىْت ،40بدُث جخىَغ َيها
اإلاخؿلباث آلاجُت:41
 ؤن ج ـخـىأَ الـب ـُـاهــاث اإلاـؿـخ ـهـمـلــت لـلـخ ـدـٓٔ مً الخىُْو ؤلال٘خـغووي مو البُاهاث اإلاهغوغت نىض
الخدٓٔ مً الخىُْو ؤلال٘ترووي.
 ؤن ًخم الخدٓٔ مً الخىُْو ؤلال٘ترووي بطُت ماٖضة وؤن جٙىن هدُجت هظا الخدٓٔ مهغوغت
نغغا صحُدا.
 ؤن ًٙىن مػمىن البُاهاث اإلاىْهت ،بطا اْخض ى ألامغ ،مدضصا بطُت ماٖضة نىض الخدٓٔ مً
الخىُْو ؤلال٘ترووي.
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 ؤن ًخم الخدٓٔ بطُت ماٖضة مً مىزىُْت وضالخُت شهاصة الخطضًٔ ؤلال٘ترووي اإلاؿلىبت نىض
الخدٓٔ مً الخىُْو ؤلال٘ترووي.
 ؤن ًخم نغع هدُجت الخدٓٔ وهىٍت اإلاىْو بؿغٍٓت واضحت وصحُدت.
ب .شزوط حجيت الخىقيع إلالكترووي في إلاثباث:
هظ اإلاشغم الجؼائغي في اإلااصة  327الُٓغة الثاهُت مً الٓاهىن اإلاضوي نلى ؤهه ٌهخض بالخىُْو
ؤلال٘ترووي وَٓا للشغوؽ اإلاظٗىعة في اإلااصة  323م٘غع  01مً هُـ الٓاهىن وبظلًٙ ٚىن اإلاشغم ْض
انترٍ ضغاخت بالخىُْو ؤلال٘ترووي النتراَه بحجُت ال٘خابت في الشٙل ؤلال٘ترووي ؤي ْض ؾىي في
الحجُت بين الخىُْو الخٓلُضي والخىُْو ؤلال٘ترووي .يير ؤن وحىص الخىُْو ؤلال٘ترووي غمً اإلادغع نلى
وؾُـ بل٘ترووي يير ماصي واهُطاله نً شخظ اإلاىْو ْض ًثير الش ٚخى ٛمطضاُْخه في جمُيز هىٍت
ضاخبه وغمان اعجباؾه بالخطغٍ الٓاهىوي لظل ٚخضص بهؼ الشغوؽ الىاحب جىاَغها في الخىُْو
ؤلال٘ترووي.
ًميز اإلاشغم الجؼائغي بين الخىُْو ؤلال٘ترووي و بين الخىُْو ؤلال٘ترووي اإلاامً وطل ٚبمىحب اإلااصة 3
مً اإلاغؾىم الخىُُظي  162-07و التي جىظ نلى ؤن الخىُْو ؤلال٘ترووي هى ؤؾلىب نمل ٌؿخجُب
للشغوؽ اإلادضصة في اإلااصجين  323م٘غع و 323م٘غع  1مً ألامغ  58-75اإلاهض ٛواإلاخمم بالٓاهىن 10-05
 .ؤما الخىُْو ؤلال٘ترووي اإلاامً َهى جىُْو بل٘ترووي ًُي باإلاخؿلباث الخالُت:
ًٙ ىن زاضا باإلاىْو.
ً خم بوشائه بىؾائل ًمً٘ ؤن ًدخُل بها اإلاىْو جدذ مغاْبخه الحطغٍت.
ً ػمً مو الُهل اإلاغجبـ به ضلت بدُث ًٙىن ٗل حهضًل الخٔ للُهل ْابال لل٘شِ نىه
(اإلااصة  03مً اإلاغؾىم الخىُُظي .)162-07
هالخل ؤن اإلاشغم الجؼائغي جىاو ٛهىنين مً الخىُْو ؤلال٘ترووي ،ؤولهما جىُْو بل٘ترووي بؿُـ وجىُْو
بل٘ترووي مامً ،وْض خضص لٙل هىم منهما شغوؾا مهُىتَ ،باليؿبت للخىُْو ؤلال٘ترووي البؿُـ اٖخُى
بظٖغ اؾخهماله ٗىؾُلت لخىزُٔ هىٍت اإلاىْو وله حجُت في بزباث ْبى ٛاإلاىْو مػمىن ال٘خابت في
الشٙل ؤلال٘ترووي ( اإلااصة عْم  06مً الٓاهىن .)04-15
بِىما ؤغاٍ شغوؾا ؤزغي نلى الخىُْو ؤلال٘ترووي اإلاامً وهي ؤن ًخم بوشائه بىاؾؿت وؾائل آمىت
وٍمً٘ ال٘شِ نً الخًُيراث والخهضًالث الالخٓت بالبُاهاث الخاضت به .
ٖما ؤوعصث اإلااصة  07مً الٓاهىن  04-15حهبير الخىُْو ؤلال٘ترووي اإلاىضىٍ بض ٛحهبير الخىُْو
ؤلال٘ترووي اإلاامً وٍٓطض به الخىُْو ؤلال٘ترووي الظي جخىَغ َُه اإلاخؿلباث الخالُت:
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 ؤن ًيشإ نلى ؤؾاؽ شهاصة جطضًٔ بل٘ترووي مىضىَت. ؤن ًغجبـ باإلاىْو صون ؾىاه. ؤن ًمً٘ مً جدضًض هىٍت اإلاىْو. ؤن ًٙىن مطمما بىاؾؿت آلُت مامىت زاضت بةوشاء الخىُْو ؤلال٘ترووي. ؤن ًٙىن ميشإ بىاؾؿت وؾائل جٙىن جدذ الخد٘م الحطغي للمىْو. ؤن ًٙىن مغجبؿا بالبُاهاث الخاضت به ،بدُث ًمً٘ ال٘شِ نً الخًُيراث الالخٓت بهظهالبُاهاث (اإلااصة  07مً الٓاهىن .)04-15
وَهخبر الخىُْو ؤلال٘ترووي اإلاىضىٍ وخضه ممازال للخىُْو اإلا٘خىب ؾىاء ٗان لصخظ ؾبُعي ؤو
مهىىي (اإلااصة  08مً الٓاهىن .)04-15
ًالخل مما ؾبٔ ؤن اإلاشغم الجؼائغي خضص الشغوؽ الىاحب جىاَغها في الخىُْو ؤلال٘ترووي اإلاىضىٍ
ختى ًمً٘ بضباى نلُه ضُت الحجُت في ؤلازباث جسخلِ نً الخىُْو البؿُـ ؤو الخىُْو ؤلال٘ترووي
اإلاامً الظي ؾبٔ طٖغه َلٓض ؤغاٍ شغؾين هامين وهما ؤن ًيشإ نلى ؤؾاؽ شهاصة جطضًٔ بل٘ترووي
مىضىَت وؤن ًٙىن مطمما ؤَ آلُت بوشاء الخىُْو ؤلال٘ترووي اإلاىضىٍ.
ج .السلطت الىطىيت للخصدًق إلالكترووي:
 .1حعزيف السلطت الىطىيت للخصدًق إلالكترووي واخخصاصاتها:
جيشإ لضي الىػٍغ ألاو ٛؾلؿت بصاعٍت مؿخٓلت جخمخو بالصخطُت اإلاهىىٍت والاؾخٓال ٛاإلاالي،
حؿمى الؿلؿت الىؾىُت للخطضًٔ ؤلال٘ترووي ،حسجل الانخماصاث اإلاالُت الالػمت لؿير هظه الؿلؿت
غمً ميزاهُت الضولت .42جٙلِ الؿلؿت الىؾىُت للخطضًٔ ؤلال٘ترووي بخدضًض الؿُاؾت الىؾىُت
للخطضًٔ والخىُْو ؤلال٘تروهُين وجػؿلو بمهمت جغُْت اؾخهمالها وجؿىٍغهما ،وٖظا غمان صْت
ومىزىُْت اؾخهمالها ،وجخُغم بلى ؾلؿخين :الؿلؿت الحٙىمُت للخطضًٔ ؤلال٘ترووي جابهت لىػاعة البرًض
وج٘ىىلىحُا ؤلانالم والاجطا ،ٛوالؿلؿت الاْخطاصًت للخطضًٔ ؤلال٘ترووي جابهت لؿلؿت غبـ البرًض
واإلاىاضالث ،وفي هظا ؤلاؾاع جخىلى الُٓام بهملُاث الخضُْٔ نلى مؿخىي الؿلؿخين الحٙىمُت
والاْخطاصًت للخطضًٔ ؤلال٘ترووي نً ؾغٍٔ الهُئت الحٙىمُت اإلاٙلُت بالخضُْٔ.43
 .2اخخصاصاث السلطت الىطىيت للخصدًق إلالكترووي:
جٓىم الؿلؿت الىؾىُت للخطضًٔ ؤلال٘ترووي بمجمىنت مً الطالخُاث والازخطاضاث ألازغي
44
التي جخميز في نمىمها بإنها طاث ؾبُهت عْابُت ،وْائُت وْمهُت:
 ازخطاص جىكُمي :
بن الؿلؿت الىؾىُت للخطضًٔ ؤلال٘ترووي بانخباعها ؾلؿت غبـ نلُا بالغيم مً ؤنها ال جخمخو
بالؿلؿت الخىكُمُت في اإلاؿائل اإلاخهلٓت بالخىُْو والخطضًٔ ؤلال٘تروهُين واغؿالم الىػٍغ ألاو ٛبهظا
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الازخطاص ،بال ؤنها جخمخو بؿلؿت بضضاع ْغاعاث َغصًت هاَظة جخػمً عزظ وانخماصاث وجإهُالث
حؿمذ للمخهاملين الضزى ٛبلى مجالي الخجاعة ؤلال٘تروهُت والبىىٕ ؤلال٘تروهُت لخإصًت زضمت الخطضًٔ
ؤلال٘ترووي خُث جىظ اإلااصة  2 / 30مً الٓاهىن عْم  04/15في جدضًضها للمهام اإلاىٗلت للؿلؿت
الاْخطاصًت للخطضًٔ ؤلال٘ترووي نلى ؤنها جسخظ بمىذ الترازُظ إلااصي زضماث الخطضًٔ ؤلال٘ترووي
بهض مىآَت الؿلؿتَ ،الؿلؿت هىا ًٓطض بها الؿلؿت الىؾىُت للخطضًٔ ؤلال٘تروويٖ.ما جسخظ بةبغام
اجُاُْاث الانتراٍ اإلاخباص ٛمو الضو ٛألاحىبُت في مجا ٛالخطضًٔ ؤلال٘ترووي .
 ازخطاص اؾدشاعي :
حهخبر الؿلؿت الىؾىُت للخطضًٔ ؤلال٘ترووي الخبيرة اإلاسخطت في مجا ٛالخىُْو والخطضًٔ
ؤلال٘تروهُين خُث جٓىم بهضة جضابير اؾدشاعٍت في هظا اإلاجا.ٛ
 ازخطاص ْمعي:
بما ؤن الؿلؿت الىؾىُت للخطضًٔ ؤلال٘ترووي ؾلؿت جيؿُُٓت للؿلؿخين الحٙىمُت والاْخطاصًت
َةن ٗل الازخطاضاث الخىكُمُت والٓمهُت مً َغع الهٓىباث اإلاالُت وؤلاصاعٍت التي جٓىم بها
الؿلؿت الاْخطاصًت َةنها جغحو صائما الى مىآَت الؿلؿت "الؿلؿت الىؾىُت للخطضًٔ ؤلال٘ترووي"
َهي بظلٖ ٚباقي الؿلؿاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخٓلت جمل ٚؾلؿت جىُْو الهٓىباث بطىعة يير مباشغة
وطل ٚفي خالت نضم اخترام ماصي زضماث الخطضًٔ ؤلال٘ترووي ألخٙام صَتر ألانباء ؤو ؾُاؾت
الخطضًٔ ؤلال٘ترووي الخاضت به و اإلاىآَت نليها مً ؾغٍ الؿلؿت الاْخطاصًت،ؤو في خالت اهتهاٖه
للمٓخػُاث التي ًخؿلبها الضَام الىؾني و ألامً الهمىمي.
رابعا :جىظيم وشاط الجهاث املخخصت بالخصدًق إلالكترووي في الدشزيع الجزائزي
حهض حهاث الخطضًٔ ؾغَا زالثا مداًضا في اإلاهاملت ؤلال٘تروهُت بط جلهب صوعا وؾُؿا بين
الؿغَين وجىزٔ اإلاهاملت الجاعٍت ،وٍخدٓٔ طل ٚمً زال ٛالخإٖض مً هىٍت ألاؾغاٍ و ؤهلُتهم الٓاهىهُت،
ٖما جطضع اإلاُاجُذ ؤلال٘تروهُت والخىُْو ؤلال٘ترووي وشهاصة الخىزُٔ ومؿ ٚالسجالث الخاضت
بالخىُْهاث ؤلال٘تروهُت ومخابهت الٓائم منها و ما ؤلغى ؤو ؤبؿل الهمل به .وهى ما جىاوله اإلاشغم الجؼائغي
مً زال ٛاإلاىاص  41وما ًليها مً الٓاهىن  04/15جدذ نىىان جإصًت زضماث الخطضًٔ ؤلال٘ترووي.45
ولٓض نغٍ اإلاشغم الجؼائغي حهت الخطضًٔ ؤلال٘ترووي ؤو ماصي زضماث الخطضًٔ في هظ اإلااصة الثاهُت
َٓغة  12مً الٓاهىن الؿالِ الظٖغ نلى ؤنها شخظ ؾبُعي ؤو مهىىي ًٓىم بمىذ شهاصاث جطضًٔ
بل٘ترووي مىضىَت ،وْض ًٓضم زضماث ؤزغي في مجا ٛالخطضًٔ ؤلال٘ترووي .46وْبل الخؿغّ بلى
الجهاث اإلاسخطت في الخطضًٔ ؤلال٘ترووي ًخهين ؤوال مهغَت اإلآطىص بشهاصة الخطضًٔ اإلاىضىَت.
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أ .حعزيف شهادة الخصدًق إلالكترووي املىصىفت:
شهاصة الخطضًٔ اإلاىضىَت هي شهاصة جطضًٔ بل٘ترووي جخىَغ َيها اإلاخؿلباث آلاجُت:47
 ؤن جمىذ مً ْبل ؾغٍ زالث مىزىّ ؤو مً ْبل ماصي زضماث جطضًٔ بل٘ترووي ،ؾبٓالؿُاؾت الخطضًٔ ؤلال٘ترووي اإلاىأَ نليها؛
 ؤن جمىذ للمىْو صون ؾىاه؛ ًجب ؤن جخػمً نلى الخطىص: بشاعة جض ٛنلى ؤهه جم مىذ هظه الشهاصة نلى ؤؾاؽ شهاصة جطضًٔ بل٘ترووي مىضىَت.
 جدضًض هىٍت الؿغٍ الثالث اإلاىزىّ ؤو ماصي زضماث الخطضًٔ ؤلال٘ترووي اإلاغزظ له
اإلاطضع لشهاصة الخطضًٔ ؤلال٘ترووي وٖظا البلض الظي ًُٓم َُه.
 اؾم اإلاىْو ؤو الاؾم اإلاؿخهاع الظي ٌؿمذ بخدضًض هىٍخه.
 بمٙاهُت بصعاج ضُت زاضت للمىْو نىض الاْخػاء ،وطل ٚخؿب الًغع مً اؾخهماٛ
شهاصة الخطضًٔ ؤلال٘ترووي.
 بُاهاث جخهلٔ بالخدٓٔ مً الخىُْو ؤلال٘ترووي ،وجٙىن مىآَت لبُاهاث بوشاء الخىُْو
ؤلال٘ترووي.
 ؤلاشاعة بلى بضاًت ونهاًت مضة ضالخُت شهاصة الخطضًٔ ؤلال٘ترووي.
 عمؼ حهغٍِ شهاصة الخطضًٔ ؤلال٘ترووي.
 الخىُْو ؤلال٘ترووي اإلاىضىٍ إلااصي زضماث الخطضًٔ ؤلال٘ترووي ؤو للؿغٍ الثالث
اإلاىزىّ الظي ًمىذ شهاصة الخطضًٔ ؤلال٘ترووي.
 خضوص اؾخهما ٛشهاصة الخطضًٔ ؤلال٘ترووي نىض الاْخػاء.
 خضوص ُْمت اإلاهامالث التي ْض حؿخهمل مً ؤحلها الشهاصة نىض الاْخػاء.
 ؤلاشاعة نلى الىزُٓت التي جثبذ جمثُل شخظ ؾبُعي ؤو مهىىي آزغ ،نىض الاْخػاء.
ب .التزاماث مؤدي خدماث الخصدًق إلالكترووي ومسؤوليخه:
ؤْغ اإلاشغم الجؼائغي مجمىنت مً الالتزاماث ججاه مٓضمي زضماث الخطضًٔ ؤلال٘ترووي مً
زال ٛاإلاىاص  53بلى  60مً الٓاهىن  04-15الؿالِ الظٖغ .هظٖغها نلى الىدى الخالي:
 ًٙىن ماصي زضماث الخطضًٔ ؤلال٘ترووي الظي ؾلم شهاصة جطضًٔ بل٘ترووي مىضىَت،مؿاوال نً الػغع الظي ًلحٔ بإي هُئت ؤو شخظ ؾبُعي ؤو مهىىي ،انخمض نلى شهاصة الخطضًٔ
ؤلال٘ترووي هظه ،وطلَُ ٚما ًسظ:
 صحت حمُو اإلاهلىماث الىاعصة في شهاصة الخطضًٔ ؤلال٘ترووي في الخاعٍش الظي مىدذ َُه.
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 الخإٖض نىض مىذ شهاصة الخطضًٔ ؤلال٘ترووي ،ؤن اإلاىْو الظي جم جدضًض هىٍخه في شهاصة
الخطضًٔ ؤلال٘ترووي اإلاىضىَتً ،دىػ ٗل بُاهاث بوشاء الخىُْو اإلاىآَت لبُاهاث الخدٓٔ
مً الخىُْو و اإلادضصة في شهاصة الخطضًٔ ؤلال٘ترووي.
 الخإٖض مً بمٙاهُت اؾخهما ٛبُاهاث بوشاء الخىُْو ،والخدٓٔ مىه بطُت مخٙاملت .بال في
خالت بطا ْضم ماصي زضماث الخطضًٔ ؤلال٘ترووي ما ًثبذ ؤهه لم ًغج٘ب ؤي بهما.48ٛ
 ًٙىن ماصي زضماث الخطضًٔ ؤلال٘ترووي الظي ؾلم شهاصة جطضًٔ بل٘ترووي مىضىَت،مؿاوال نً الػغع الىاجج نً نضم بلًاء شهاصة الخطضًٔ ؤلال٘ترووي هظه ،والظي ًلحٔ بإي هُئت
ؤو شخظ ؾبُعي ؤو مهىىي انخمضوا نلى جل ٚالشهاصة ،بال بطا ْضم ماصي زضماث الخطضًٔ
ؤلال٘ترووي ما ًثبذ ؤهه لم ًغج٘ب ؤي بهما.49ٛ
ج .مسؤوليت صاحب شهادة الخصدًق إلالكترووي:
ٌهخبر ضاخب شهاصة الخطضًٔ ؤلال٘ترووي َىع الخىُْو نليها اإلاؿاو ٛالىخُض نً ؾغٍت
بُاهاث بوشاء الخىُْو .وفي خالت الش ٚفي الحُاف نلى ؾغٍت بُاهاث بوشاء الخىُْو ،ؤو في خالت ما بطا
ؤضبدذ هظه البُاهاث يير مؿابٓت للمهلىم اث اإلاخػمىت في شهاصة الخطضًٔ ؤلال٘تروويَ ،ةهه ًجب
نلى ضاخب الشهاصة ؤن ٌهمل نلى بلًائها مً ؾغٍ ماصي زضماث الخطضًٔ ؤلال٘ترووي.
ال ًجىػ لطاخب شهاصة الخطضًٔ ؤلال٘ترووي نىض اهتهاء ضالخُتها ؤو نىض بلًائها اؾخهما ٛبُاهاث
بوشاء الخىُْو اإلاىآَت لها مً ؤحل جىُْو ؤو جطضًٔ هظه البُاهاث هُؿها مً ؾغٍ ماص آزغ لخضماث
الخطضًٔ ؤلال٘تروويٖ .50ما ال ًجىػ لطاخب شهاصة الخطضًٔ ؤلال٘ترووي اإلاىضىَت اؾخهما ٛهظه
الشهاصة أليغاع ؤزغي يير جل ٚالتي مىدذ مً ؤحلها.51
د .العقىباث املترجبت على مقدمي خدماث الخصدًق:
ولخىَير خماًت ؤٖ ر للمدغع ؤلال٘ترووي ْغع اإلاشغم الجؼائغي جضابير وْائُت ونٓىباث مالُت
وبصاعٍت حؼائُت في خالت مسالُت ؤخٙام الخىُْو ؤلال٘ترووي اإلاىضىٍ هظٖغ منها:
 باليسبت للخدابير الىقائيتْ :غع اإلاشغم انخماص مُخاح الدشُير الخاص والهمىمي ٖؿغٍٓتلحماًت الخىُْو ؤلال٘تروويَ .دؿب اإلااصة  02الُٓغة  08و  09مً الٓاهىن ًٓ 04-15طض بمُخاح
الدشُير الخاص ؾلؿلت مً ألانضاص ًدىػها خطغٍا اإلاىْو َٓـ ،وحؿخسضم إلوشاء الخىُْو
ؤلال٘ترووي ،وٍغجبـ هظا اإلاُخاح بمُخاح حشُير نمىمي هى ؤًػا نباعة نً ؾلؿلت مً ألانضاص جٙىن
مىغىنت في مخىاو ٛالجمهىع بهضٍ جمُ٘نهم مً الخدٓٔ مً ؤلامػاء ؤلال٘ترووي ،وجضعج في شهاصة
52
الخطضًٔ ؤلال٘ترووي وبظلَ ٚالدشُير ًداَل نلى زطىضُت اإلادغع ؤلال٘ترووي.
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 باليسبت للعقىباث املاليت وإلاداريت :في خالت نضم اخترام ماصي زضماث الخطضًٔ ؤلال٘تروويؤخٙام صَتر ألانباء ؤو ؾُاؾت الخطضًٔ ؤلال٘ترووي الخاضت به واإلاىأَ نليها مً ؾغٍ الؿلؿت
الاْخطاصًت ،جؿبٔ هظه الؿلؿت نٓىبت مالُت ًتراوح مبلًها بين مائتي ؤلِ صًىاع حؼائغي (200000
ص ج) وزمؿت مالًين صًىاع ( 5000000صج) .خؿب جطيُِ ألازؿاء اإلاىطىص نلُه في صَتر ألانباء
الخاص بماصي الخضماث ،وحهظعه باالمخثا ٛاللتزاماجه في مضة جتراوح بين زماهُت ؤًام وزالزين ًىما،
خؿب الحالت ،وجبلٌ اإلاأزظ اإلاخسظة غض ماصي الخضماث ،ختى ًدؿنى له جٓضًم مبرعاجه ال٘خابُت
غمً آلاحا ٛاإلاظٗىعة ؾابٓا .وفي خالت نضم امخثا ٛماصي الخضماث لألنظاع ،جخسظ غضه الؿلؿت
الاْخطاصًت للخطضًٔ ؤلال٘ترووي ْغاع سحب الترزُظ اإلامىىح له وبلًاء شهاصجه ،خؿب الحالت،
بهض مىآَت الؿلؿت.53
 باليؿبت للعقىباث الجزائيت :بلى حاهب الهٓىباث اإلاالُت وؤلاصاعٍت َغع اإلاشغم ؤًػا مجمىنتمً الهٓىباث الجؼائُت والتي هظ نليها مً اإلاىاص  66بلى  75مً الٓاهىن  04-15الؿالِ الظٖغ.
هىعص ؤبغػها نلى الىدى الخالي:
ٌ هاْب بالحبـ مً زالزت ؤشهغ بلى زالر ؾىىاث وبًغامت مالُت مً نشغًٍ ؤلِ صًىاع بلى
مائتي ؤلِ صًىاع حؼائغي ؤو بةخضي الهٓىبخين َٓـٗ ،ل مً ؤصلى بةْغاعاث ٗاطبت للحطىٛ
نلى شهاصة جطضًٔ بل٘ترووي مىضىَت.54
ٌ هاْب مً شهغًٍ بلى ؾىت واخضة وبًغامت مً مائتي ؤلِ صًىاع بلى ملُىن صًىاع ،ؤو
بةخضي هاجين الهٓىبخين َٓـ ٗ ،ل ماصي زضماث الخطضًٔ ؤلال٘ترووي ؤزل بالتزام
بنالم الؿلؿت الاْخطاصًت بالخىِْ نً وشاؾه.55
ٌ هاْب بالحبـ مً زالزت ؤشهغ بلى زالر ؾىىاث وبًغامت مالُت مً ملُىن صًىاع بلى زمؿت
مالًين صًىاع ،ؤو بةخضي هاجين الهٓىبخين َٓـٗ ،ل مً ًٓىم بدُاػة ؤو بَشاء ؤو اؾخهماٛ
بُاهاث بوشاء جىُْو بل٘ترووي مىضىٍ زاضت بالًير.
خاجمت:
ييـرث َ٘ـغة الخىُْـو ؤلال٘ترووـي مـً مُهـىم الخىُْـو الخٓلُـضي الـظي جغاحـو بهـض انخمـاص الخىُْــو
ؤلال٘ترووــي فــي ال٘ثيــر مــً اإلاهــامالث ،وبمــا ؤهــه واْهــت مؿــخجضة نلــى الُ٘ــغ الٓــاهىويَٓ ،ــض ؤضــضع اإلاشــغم
الجؼائــغي بؾــاعا ْاهىهُــا زاضــا بــه ،مــً زــال ٛالٓــاهىن  04-15اإلاخهلــٔ بــالخىُْو والخطــضًٔ ؤلال٘تــروهُين.
وٖسالضــت إلاــا ؾــبٔ نغغــه مــً زــال ٛهــظا اإلآــاً ٛم٘ــً اؾــخسالص مجمىنــت مــً الىخــائج واْت ـراح حملــت
مً الاْتراخاث ٖما ًلي:
الىخائج:
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 ٌهض الخىُْو ؤلال٘ترووي ؤخض الؿغّ التي جػُي الحجُت نلى اإلادغعاث ؤلال٘تروهُت .وهى ماانترٍ به اإلاشغم الجؼائغي ضغاخت ،خُث ؾىي في الحجُت بين الخىُْو الخٓلُضي وؤلال٘ترووي.
 للخىُْو ؤلال٘ترووي الٓضعة نلى جدُٓٔ وقائِ الخىُْو الخٓلُضي ،مً جدضًض هىٍت اإلاىْووالخهبير نً بعاصة الصخظ اإلاىْو بمػمىن اإلادغع؛ بل ؤٖ ر مً طلَ ٚهى ًخُىّ نلى الخىُْو
الخٓلُضي في ٗىهه ًدٓٔ ؾالمت اإلادغع وبزباث صحخه .
 للخىُْو ؤلال٘ترووي نضة ضىع مً ؤهمها الخىُْو الغْمي الظي ٌهخمض نلى مُخاخين يير مخمازليننام وزاص ،و هى ًدٓٔ ؤنلى صعحاث الثٓت وألامان للمدغع ،وٍػمً جدضًض هىٍت ألاؾغاٍ بضْت،
ٖما ٌهبر بشٙل ضغٍذ وواضح نً بعاصة ضاخب الاعجباؽ بالخطغٍ الٓاهىوي وْبىله إلاػمىهه،
وجخىاَغ مً زم ٗاَت الشغوؽ التي ًخؿلبها اإلاشغم في اإلادغعاث لٙي جٙىن لها الحجُت في ؤلازباث.
 خضص اإلاشغم الجؼائغي الشغوؽ الىاحب جىاَغها في الخىُْو ؤلال٘ترووي اإلاىضىٍ ختى ًمً٘بضباى نلُه ضُت الحجُت في ؤلازباث جسخلِ نً الخىُْو البؿُـَ ،لٓض ؤغاٍ شغؾين هامين
وهما ؤن ًيشإ نلى ؤؾاؽ شهاصة جطضًٔ بل٘ترووي مىضىَت وؤن ًٙىن مطمما ؤَ آلُت بوشاء
الخىُْو ؤلال٘ترووي اإلاىضىٍ وآلامً.
 جخمخو الؿلؿت الىؾىُت للخطضًٔ ؤلال٘ترووي بمجمىنت مً الازخطاضاث طاث الؿابو الخىكُميوالاؾدشاعي والٓمعي حؿعى لػمان الخىكُم الجُض لهظا اليشاؽ وغمان مىزىُْت اؾخهماله.
 حهض حهاث الخطضًٔ ؾغَا زالثا مداًضا في اإلاهاملت ؤلال٘تروهُت بط جلهب صوع الىؾُـ بينالؿغَين وجىزٔ اإلاهاملت الخجاعٍت ،وٍخدٓٔ طل ٚمً زال ٛالخإٖض مً هىٍت ألاؾغاٍ وؤهلُتهم
الٓاهىهُتٖ ،ما جطضع اإلاُاجُذ ؤلال٘تروهُت وشهاصة الخىزُٔ ؤلال٘ترووي وييرها مً اإلاهام .وْض اشترؽ
اإلاشغم الجؼائغي نضة شغوؽ ًيبغي جىاَغها في حهت الخطضًٔ ؤلال٘ترووي وخضص مؿاولُاتها في خاٛ
بزاللها بااللتزاماث اإلاترجبت نليها.
الاْتراخاث:
 ًيبغي نلى اإلاشغم الجؼائغي ؤن ًٓىم بةضضاع اإلاؼٍض مً الٓىاهين التي جىكم اإلاهامالث ؤلال٘تروهُتنامت ٗال٘خابت ؤلال٘تروهُت والؿىض ؤلال٘ترووي والخىُْو ؤلال٘ترووي زاضت بانخباعه مطضعا للهضًض
مً اإلاىاػناث التي ْض جيشإ بين اإلاخهاملين،
 غغوعة نٓض صوعاث جضعٍبُت وهضواث نلمُت ج٘ىىلىحُت ليشغ الىعي لضي اإلاخهاملين باإلاهامالثؤلال٘تروهُت بإهمُت الخىُْو ؤلال٘ترووي؛ بغاَت بلى جباص ٛالخبراث والخجاعب بين طوي الازخطاص.
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