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اإلثبات بالكتابة االلكرتونية يف التشريع اجلزائري

:الملخص

 أال وىو ادلعامالت،فرضت التكنولوجيا احلديثة نوعا جديدا من ادلعامالت بٌن األفراد
 وىو ما أثار مجلة من،االلكرتونية اليت تعتمد على الوسائط االلكرتونية يف االتصال عن بعد
 ومن ىنا ظهر اإلثبات بالكتابة،لعل أمهّها مسألة إثباهتا
ّ  و،اإلشكاالت القانونية خبصوصها
 واعرتفت سلتلف تشريعات، باعتباره األنسب لطبيعة ادلعاملة،االلكرتونية كبديل لإلثبات على الورق
 وذلك بشرط، ومن بينها التشريع اجلزائري حبجيّة الدليل الكتايب االلكرتوين يف اإلثبات،دول العامل
 وذلك، دبا حي ّقق األمن القانوين، وإعداد وحفظو يف ظروف تضمن سالمتو،التّأكد من ىوية مصدره
يفصل يف العديد من ادلسائل
ّ ادلشرع اجلزائري مل
ّ  غًن أ ّن،يف سلتلف ادلواد السيّما ادلدنية والتجارية
... وسلطة القاضي يف الرتجيح بينو وبٌن الدليل الكتايب الورقي،ادلتعلّقة بو السيّما نطاق اإلثبات بو
.اإلثبات; الكتابة; االلكرتونية; التوقيع االلكرتوين ; احلجية ;ادلواد ادلدنية ; ادلواد التجارية:الكلمات المفتاحية

Abstract:
Modern technology imposed a new type of transactions, namely,
electronic –digital- transactions that are dependent on electronic communication
media, which has raised some legal challenges and problems: most importantly
the issue of proving them. Hence, the proof in electronic writing emerged as the
alternative means of proof (to on paper proof), as it is the most appropriate for
the nature of the transaction. laws around the world, including the Algerian
legislation, have recognized the authority of “the electronic written evidence” as
means of proof, provided that the identity of its source is ascertained, and that it
is made and preserved in conditions that guarantee its safety, in order to achieve
legal security, and that is noted in various legal articles, especially in civil and
commercial law, However, the Algerian legislator did not elaborate on many of
the issues related to it, especially the scope of proof through it, and the judge’s
authority to weigh between it and the written evidence...
Keywords:
Proof ; Writing ; electronic ; electronic signature ; legal authenticity; civil legal
articles; Commercial legal materials.
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مق ّدمة:

ّأدى اتساع استخدام التكنولوجيا احلديثة يف سلتلف نواحي احلياة يف اجملتمع إىل انتشار ادلعامالت
تتم يف أوقات قياسية ،وأمكنة
االلكرتونية بٌن األفراد ،ىذه ادلعامالت اليت تتع ّدى حدود الزمان وادلكان ،وديكن أن ّ
متعددة من سلتلف أضلاء العامل ،وظهرت احلاجة ادللّحة إىل ضرورة إثباهتا ،وىو ما نتج عنو الكتابة االلكرتونية

كبديل للكتابة التقليدية ،شلّا جعل التشريعات يف سلتلف الدول ،ومن بينها اجلزائر تعرتف بقيمتها الثبوتية،
وتكريس مبدأ ادلعادلة الوظيفية يف اإلثبات بٌن الكتابة العادية والكتابة االلكرتونية.
وضلن من خالل ىذا ادلقال العلمي سنحاول دراسة ىذه الوسيلة احلديثة لإلثبات يف زلاولة لإلجابة عن
اإلشكالية التالية :ماذا يقصد بالكتابة االلكترونية ،وما مدى حجيتها في اإلثبات في التشريع الجزائري؟.

األول لتحديد مفهوم
مكونة من مبحثٌن ّ
طلصص ّ
ىذا ما سنحاول اإلجابة عنو من خالل خطة ثنائية ّ
الكتابة االلكرتونية ،والثاين لبيان حجيّتها يف اإلثبات يف التشريع اجلزائري (ادلواد ادلدنية والتجارية) ،وذلك
باالعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي ،وكذا ادلقارنة مع بعض التشريعات.
المبحث األول :مفهوم الكتابة االلكترونية
نص يف المادة  323مكرر من القانون المدني 1المضافة بموجب القانون رقم  10-05على أنّو
ينتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل حروف ،أو أوصاف ،أو أيّة عالمات ،أو رموز ذات معنا مفهوم ،مهما كانت

2
ادلشرع الفرنسي يف المادة  1365من القانون
الوسيلة اليت ّ
أقره ّ
تتضمنها وكذا طرق إرساذلا ،وىو نفس ما ّ
3
المدني المعدل بموجب األمر رقم  131-2016المؤرخ في  10فبراير .2016

ادلشرع اجلزائري أخذ بالكتابة دبفهومها الواسع سواء كانت الكتابة على
ومن خالل ىذا النص نستنتج أ ّن ّ
معٌن من جهة من خالل عبارة "تسلسل
الورق أو كتابة الكرتونية من خالل عدم حصر الكتابة يف مضمون ّ
تتضمنها سواء
حروف ،أو أوصاف ،أو أيّة عالمات ،أو رموز ذات معنا مفهوم" ،وكذا عدم ربديد الوسيلة اليت ّ
على الورق ،أو على دعامة الكرتونية ،وال طريقة إرساذلا؛ دبعىن وسيلة تقليدية كالربيد العادي ،أو وسيلة الكرتونية
عرب األنرتنيت مثال...
األول ،وأنواعها
وضلن من خالل ىذا ادلبحث ّ
سنبٌن مفهوم الكتابة االلكرتونية بتحديد تعريفها يف ادلطلب ّ

يف ادلطلب الثاين.

المطلب األول :تعريف الكتابة االلكترونية
ادلشرع
كما سبق القول فإنّو يستنتج من خالل نص المادة  323مكرر من القانون المدني أ ّن ّ
اجلزائري اعرتف بادلفهوم الواسع للكتابة ،سواء كانت تقليدية أو الكرتونية ،وأك ّد ذلك بادلعادلة بٌن اإلثبات على

الورق ،واإلثبات االلكرتوين يف نص المادة  323مكرر 1من نفس القانون ،اليت جاء فيها" :يعترب اإلثبات يف

الشكل االلكرتوين كاإلثبات بالكتابة على الورق ،بشرط إمكانية التّأكد من ىويّة الشخص الذي أصدرىا ،وأن
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تكون مع ّدة وزلفوظة يف ظروف تضمن سالمتها" ،وىو نفس ما جاء يف المادة  1366من القانون ادلدين

الفرنسي ادلعدل دبوجب القانون رقم .131-2016
ولكن ماذا نعني بالكتابة االلكترونية؟.

األول ،وفقها يف الفرع الثاين.
سنحاول فيما يلي تعريف الكتابة االلكرتونية تشريعا يف الفرع ّ

األول :التعريف التشريعي للكتابة االلكترونية.
الفرع ّ

ادلشرع اجلزائري الكتابة االلكرتونية يف القانون ادلدين على عكس بعض التشريعات ،غًن أنّو
يعرف ّ
مل ّ
عرف الوثيقة اإللكرتونية يف الفقرة األولى من المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  142-16الذي
ّ
الموقعة إلكترونيا ،على ّأّنا رلموعة تتألف من زلتوى وبنية منطقية ومسات العرض،
يح ّدد كيفيات حفظ الوثيقة ّ
وعرف الوثيقة ادلوقعة إلكرتونيا بكوّنا وثيقة
تسمح بتمثيلها واستغالذلا من قبل الشخص عرب نظام الكرتوينّ ،
الكرتونية مرفقة أو متصلة منطقيّا بتوقيع الكرتوين.

4

()6

بينما جاء في نص المادة األولى من قانون األونسترال 5النموذجي بشأن التجارة االلكترونية

تعريف رسالة البيانات كالتايل" :ادلعلومات اليت يتم إنشاؤىا ،أو إرساذلا ،أو استالمها ،أو زبزينها بوسائل الكرتونية
أو ضوئية ،أو بوسائل مشاهبة ،دبا يف ذلك على سبيل ادلثال ال احلصر تبادل البيانات االلكرتونية ،أو الربيد
االلكرتوين ،أو الربق ،أو التلكس ،أو النسخ الورقي".

()7

بأّنا رسالة بيانات
وعرفتالمادة /1ب من قانون التوقيع االلكتروني المصري الكتابة االلكرتونية ّ

تتضمن معلومات تنشأ ،أو تدمج ،أو زبزن ،أو ترسل ،أو تستقبل كليّا أو جزئيا ،بوسيلة الكرتونية ،أو رقمية ،أو
ّ

ضوئية أو بأيّة وسيلة أخرى".
يتم إنتاجو ،وحفظو من خالل
ومن خالل ىذا التعريف فإ ّن احملرر االلكرتوين يتمثّل غالبا يف صورة سند ّ
يتم إرسال احملرر االلكرتوين عرب األنرتنيت ،أو حفظو على
احلاسب ،مثل الرسالة ،أو العقد ،أو الصورة ،وبالتايل ّ
اسطوانات ضوئية ،أو شلغنطة ،أو عن طريق التلكس ،أو الفاكس.

8

الفرع الثاني :التعريف الفقهي للكتابة االلكترونية

عرفت الكتابة االلكرتونية فقها عدة تعريفات من بينها كوّنا عبارة عن ومضات كهربائية؛ حيث بالضغط
ّ
لكن اجلهاز
على لوحة ادلفاتيح ،أو ادلدخالت بصفة ّ
احملرر فهو بالنسبة لنا مقروء ومفهوم ،و ّ
يتم إنشاء ىذا ّ
عامةّ ،

سلزنا يف اجلهاز
ربولو إىل اللّغة اليت يفهمها ىذا اجلهاز ،ويبقى ىذا ادلستند ّ
يستقبلو يف شكل ومضات كهربائية ّ
9
هبذه الصورة ،فإذا متّ اسرتجاعو يظهر رل ّددا بالصورة ادلفهومة للعقل البشري.
حرر عليها ،فالكتابة
ومنو فاحملرر االلكرتوين خيتلف عن احملرر الورقي من حيث نوع الكتابة ،والدعامة اليت ّ

الزالت موجودة لكنّها غًن مرتبطة بدعامة معيّنة ،كما أ ّّنا أصبحت مقرتنة بالتوقيع االلكرتوين بدال من التوقيع
()10
اليدوي.
وعليو فاحملرر االلكرتوين ىو الذي يعتمد يف إنشائو وحفظو وإرسالو على دعامات الكرتونية ،ويرتبط
بتوقيع الكرتوين.
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المطلب الثاني :أنواع الكتابة االلكترونية:
تنقسم الكتابة التقليدية إىل كتابة عرفية وكتابة رمسية ،فهل ينطبق ىذا التقسيم على الكتابة االلكرتونية؟
عرف ادلشرع اجلزائري العقد الرمسي يف نص المادة  324من القانون المدني على أنّو عقد يثبت فيو
ّ
عامة ،ما متّ لديو أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا
موظف أو ضابط عمومي ،أو شخص مكلّف خبدمة ّ
يعرف العقد الرمسي االلكرتوين.
لألشكال القانونية ،ويف حدود سلطتو واختصاصو" ،غًن أنّو مل ّ
غًن أنّو ديكن القول أ ّن الكتابة الرمسية االلكرتونية ىي تلك الكتابة اليت يثبت فيها موظف عام ،أو ضابط
عامة ،بوسيلة الكرتونية ما متّ لديو أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا
عمومي ،أو شخص مكلّف خبدمة ّ
لألشكال القانونية ،ويف حدود سلطتو واختصاصو.

ادلشرع الفرنسي يفالمادة  1367من القانون المدني الفرنسي المعدل بموجب القانون رقم
وقد نص ّ

عام يضفي الصبغة الرمسية على
احملرر بتوقيع الكرتوين دلوظّف ّ
( 131-2016المادة  1316سابقا) ،أ ّن اقرتان ّ
احملرر.
ّ

11

الخاص بالمحررات الموثقة المؤرخ في  10أوت 2005؛
وأصدر المرسوم رقم 2005/973
ّ
حيث وضع ىذا ادلرسوم إنشاء وحفظ ىذه احملرارات اليت ديكن أن تنشأ على دعامة الكرتونية دبقتضى المادة

باحملررات الرمسية 12.وال صلد مثل ىذا النص يف القانون ادلدين اجلزائري.
 1317من القانون المدني ادلتعلّقة ّ

يتم تداول
وقد ساعد على إصدار ىذا النص وجود شبكة خاصة بادلوثقٌن  ،REALوذلك ّ
حّت ّ
احملرر بصفة
وتتم عمليّة التوثيق من طرف أكثر من موثّق ،بعد أن يوقّع األطراف على ّ
الوثائق داخل ىذه الشبكةّ ،
رقمية عن طريق نقل التوقيع اخلطي بادلاسح الضوئي ،أو عن طرق القلم االلكرتوين حيث يقوم ادلوثق بالتوقيع
الكرتونيا على احملرر عن طريق الشرحية االلكرتونية  REALاليت تعترب إجراء للتوقيع الرقمي اآلمن وضعو اجمللس
13
وخيص التوقيع من طرف ادلوثقٌن على احملررات الرمسية االلكرتونية ونسخها.
األعلى للموثقٌن،
ّ

ّأما احملررات العرفية االلكرتونية فهي احملررات اليت تصدر عن أفراد عاديٌن دون تدخل أيّة جهة رمسية.
ومل يعرف ادلشرع اجلزائري احملرر الرمسي االلكرتوين –كما سبقت اإلشارة -وال العريف ،واكتفى باالعرتاف
حبجية الكتابة االلكرتونية ،والتوقيع االلكرتوين.
وكما ىو معلوم فإ ّن الكتابة التقليدية ديكن أن تكون ركنا يف العقد (شرطا لالنعقاد) ،ومن مثّ وسيلة
إلثباتو ،وزبلفها يؤدي للبطالن ،كما ورد يف نص المادة  324مكرر 1من القانون المدني مثال ،14أو رلرد
وسيلة إثبات ،وىو ما جيعلنا نتساءل عن الدور الذي ديكن أن تلعبو الكتابة االلكرتونية يف العقد؟.

حسب التشريع الفرنسي ،وحسما للخالف الفقهي هبذا اخلصوص فإنّو ديكن إبرام العقود اليت تتطلّب
ويتم التوقيع على العقد من طرف احملضر أو ادلوثق بالطرق
الرمسية كركن النعقادىا ،على دعامة الكرتونيةّ ،
15
االلكرتونية ،على أن يتم إنشاء نظام دلعاجلة إرسال البيانات معتمد من قبل الغرف الوطنية ذلذه ادلهن.
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ّأما يف التشريع اجلزائري ،فبالرغم من نص المادة  323مكرر 1من القانون المدني ،فإ ّن ىذه ادلسألة

الزالت زللّ خالف ،إذ يرى البعض أ ّن الكتابة االلكرتونية وفقا ذلذا النص؛ قد تكون لالنعقاد أو لإلثبات فقط،
وىناك من يرى أنّو ال ديكن أن تكون شرطا لالنعقاد ،إللزامية حضور الضابط العمومي واألطراف يف مثل ىذه
العقود .وضلن نرى أ ّن السبب احلقيقي وراء ذلك ىو عدم توفر اإلمكانيات التّقنية للعقود التوثيقية االلكرتونية

حاليا ،والذي يتطلّب اعتماد نظام التوقيع االلكرتوين بالنسبة للموثقٌن ،واحملضرين القضائيٌن ،فاألمر يتطلّب
ظل التّطور التكنولوجي والرقمنة،
جهودا من قبل الدولة أل ّن ىذا النظام التوثيقي ادلعلومايت ال مناص منو يف ّ
وعصرنة العدالة ،الذي تعرفو سلتلف دول العامل.
المبحث الثاني:حجية المحررات االلكترونية.

ادلشرع اجلزائري يف المادة  323مكرر 1من القانون المدني" :يعترب اإلثبات يف الشكل االلكرتوين
نص ّ

كاإلثبات بالكتابة على الورق ،بشرط إمكانية التّأكد من ىويّة الشخص الذي أصدرىا ،وأن تكون مع ّدة
وزلفوظة يف ظروف تضمن سالمتها".
وجاء يف نص المادة  327من نفس القانون" :يعترب العقد العريف صادرا شلّن كتبو أو وقعو أو وضع عليو

بصمة إصبعو ما مل ينكر صرحة ما ىو منسوب إليوّ ،أما ورثتو أو خلفو فال يطلب منهم اإلنكار ،ويكفي أن
بأّنم ال يعلمون أ ّن اخلط أو اإلمضاء أو البصمة ىو دلن تلقوا منو ىذا احلق.
حيلفوا ديينا ّ
ويعتد بالتوقيع االلكرتوين وفق الشروط ادلذكورة يف المادة 323مكرر أعاله".

األول شروط حجية احملررات االلكرتونية ،ويف ادلطلب
وضلن من خالل ىذا ادلبحث سنتناول يف ادلطلب ّ
الثاين نطاق اإلثبات هبا ،وحجية صور الكتابة االلكرتونية ،والرتجيح بينها وبٌن الكتابة على الورق.
المطلب األول :شروط حجية المحررات االلكترونية
ادلشرع اجلزائري بالكتابة
من خالل نص المادة  323مكرر 1من القانون المدنيفقد اعرتف ّ
اإللكرتونية بشرط إمكانية ربديد ىوية الشخص ادلنسوبة إليو بصفة قاطعة ،وذلك عن طريق التوقيع اإللكرتوين،
وحفظ احملرر بطريقة تضمن سالمتو ،وتدل على مصداقيتو وصالحيتو دلدة طويلة دون تلف أو تعديل تلقائي
16
حملتواه.
ادلشرع ادلصري يف المادة  18من القانون رقم  15لسنة  ،2004المتعلّق بتنظيم التوقيع
ونص ّ
اإللكتروني ،وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" :يتمتّع التوقيع اإللكرتوين والكتابة اإللكرتونية
احملررات اإللكرتونية باحلجيّة يف اإلثبات إذا توافرت فيها الشروط اآلتية:
و ّ

بادلوقع وحده دون غًنه.
أ .ارتباط التوقيع اإللكرتوين ّ

ادلوقع وحده دون غًنه على الوسيط اإللكرتوين.
ب .سيطرة ّ
17
احملرر اإللكرتوين أو التوقيع اإللكرتوين".
ج .إمكانية كشف ّ
أي تعديل أو تبديل يف بيانات ّ
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وسنتناول فيما يلي التوقيع االلكرتوين كشرط لتحديد ىويّة ادلوقع يف الفرع األول ،وشرط إعداد احملرر
وحفظو يف ظروف تتضمن سالمتو يف الفرع الثاين.
األول :تحديد هوية الشخص المنسوب إليه المحرر من خالل التوقيع االلكتروني:
الفرع ّ
يتم ربديد ىويّة مصدرىا ،وذلك من خالل التوقيع
يشرتط يف الكتابة االلكرتونية كوسيلة إثبات أن ّ
االلكرتوين ،وىناك العديد من احملاوالت الفقهية لتعريفو ،بعضها رّكز على طريقة إنشاء التوقيع االلكرتوين ،وبعضها

اآلخر على وظائفو ،من بينها ما جاء فيو أ ّن التوقيع االلكرتوين ىو رلموعة من اإلجراءات التّقنية اليت تسمح
18
بتحديد شخصية من تصدر عنو اإلجراءات ،وقبولو دبضمون التصرف الذي يصدر التوقيع دبناسبتو".

عرفت جلنة األمم ادلتحدة للتجارة (األونسرتال) يف إطار قانون األونسترال النموذجي بشأن
وقد ّ
التوقيعات االلكترونية بتاريخ  12ديسمبر  2001في المادة /2أ من القانون حيث نصت على أنّو" :بيانات

يف شكل الكرتوين مدرجة يف رسالة بيانات أو مضاف إليها ومرتبطة هبا منطقيا ،جيوز أن تستخدم لتعيٌن ىويّة
19
ادلوقع بالنسبة إىل رسالة بيانات ،ولبيان موافقة ادلوقع على ادلعلومات الواردة يف رسالة البيانات".
عرفو من خالل نص المادة
يعرف التوقيع اإللكرتوين يف القانون ادلدين ،غًن أنّو ّ
ادلشرع اجلزائري فلم ّ
ّأما ّ

الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  162-07كالتايل" :ىو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب
للشروط احمل ّددة يف المادتين 323مكرر و323مكرر 1من األمر رقم  58-75المؤرخ في  20رمضان
20
 1395الموافق لـ 26 :سبتمبر ."...1975
العامة
عرفو أيضا في الفقرة األولى من المادة الثانية من القانونرقم  ،04-15المح ّدد للقواعد ّ
كما ّ

المتعلّقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين21،على أنّو":بيانات يف شكل الكرتوين ،مرفقة أو مرتبطة منطقيّا
ببيانات الكرتونية أخرى ،تستعمل كوسيلة توثيق".
ادلوقع،
ونص يف المادة السادسة من نفس القانون على أنّو" :يستعمل التوقيع اإللكرتوين لتوثيق ىويّة ّ
وإثبات قبولو مضمون الكتابة يف الشكل اإللكرتوين" ،وجاء يف نص المادة الثامنة منه ما يلي" :يعترب التوقيع
اإللكرتوين ادلوصوف وحده شلاثال للتوقيع ادلكتوب ،سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي.

وأضاف يف نص المادة التاسعة أنّو بغض النظر عن أحكام المادة  8أعاله ال ديكن ذبريد التوقيع
اإللكرتوين من فعاليتو القانونية ،أو رفضو كدليل أمام القضاء بسبب :شكلو اإللكرتوين ،أنّو ال يعتمد على شهادة
الكرتونية موصوفة ،أو أنّو مل يتم إنشاؤه بواسطة آلة مؤمنة إلنشاء التوقيع اإللكرتوين.
واعترب التوقيع اإللكرتوين ادلوصوف ،ذلك التوقيع الذي تتوفر فيو ادلتطلبات التالية:

 أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكرتوين موصوف،
 أن يرتبط بادلوقّع دون سواه،

 أن دي ّكن من ربديد ىويّة ادلوقّع،
22
خاصة بإنشاء التوقيع اإللكرتوين،
مؤمنة ّ
مصمما بواسطة آلية ّ
 أن يكون ّ
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 أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون ربت التّحكم احلصري للموقّع،
الالحق هبذه البيانات.
اخلاصة بو؛ حبيث ديكن الكشف عن التّغيًنات ّ
 أن يكون مرتبطا بالبيانات ّ

ادلشرع اجلزائري بيانات التّحقق من التوقيع اإللكرتوين على أ ّّنا رموز أو مفاتيح التشفًن
عرف ّ
وقد ّ
وعرف آلية التّحقق من التوقيع
العمومية أو ّ
أي بيانات أخرى مستعملة من أجل التح ّقق من التوقيع اإللكرتوينّ ،

23
وعرف شهادة
اإللكرتوين على أنّو جهاز أو برنامج معلومايت مع ّد لتطبيق بيانات التّحقق من التوقيع اإللكرتوينّ .
التصديق اإللكرتوين بأ ّّنا وثيقة يف شكل إلكرتوين تثبت الصلة بٌن بيانات التّحقق من التّوقيع اإللكرتوين
24
وادلوقّع.

عرف ادلوقّع يف نص المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  162-07على أنّو شخص طبيعي
كما ّ

ينصرف حلسابو اخلاص ،أو حلساب الشخص الطبيعي ،أو ادلعنوي الذي ديثّلو ،ويضع موضع التنفيذ جهاز إنشاء
تعرف بكوّنا العناصر اخلاصة بادلوقع مثل :األساليب التقنيّة اليت
التوقيع اإللكرتوين ،والبّد من معطيات ّ
خاصة بو ّ
ادلوقع نفسو إلنشاء التوقيع اإللكرتوين ،ويتم إنشاء ىذا التوقيع من خالل جهاز مأمون للتوقيع
يستخدمها ّ

اإللكرتوين يفي بادلتطلّبات احملددة.

وعرفو أيضا يف نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم  ،04-15المح ّدد للقواعد
ّ
العامة المتعلّقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين على أنّو شخص طبيعي حيوز بيانات إنشاء التوقيع اإللكرتوين،
ّ
ادلعنوي الذي ديثّلو.
الشخص الطبيعي أو
ويتصرف حلسابو
اخلاص ،أو حلساب ّ
ّ
ّ

ادلشرع الفرنسي التوقيع االلكرتوين وفقا للقانون رقم  230/2000الصادر بتاريخ
وعرف
ّ
ّ
 2000/03/13المتعلّق بتكييف اإلثبات مع تقنيّات المعلومات ،والتوقيعات االلكترونية ،يف المادة
الثانية الفقرة األولى" :أنّو توقيع رقمي يرتبط بادلعلومات اليت يرغب ادلرسل يف إرساذلا إىل الطرف اآلخر ،وىذا
ديثّل التوقيع العادي أي أنّو عبارة بيانات يف صيغة الكرتونية ترتبط فعال بادلعلومات اليت يرغب يف إرساذلا .بينما
يتضمن بعض الشروط:
التوقيع االلكرتوين ادلتق ّدم جيب أن ّ
خيص صاحبو دون غًنه ،شلّا يسمح بتعيينو،
 -أن ّ

يتم بوسائل سب ّكن صاحبو من االحتفاظ بو والسيطرة عليو وحده دون غًنه،
 -أن ّ

 -أن يتم ربطو بالبيانات اليت وقّع عليها ،حيث ديكن اكتشاف أي تعديل الحق".

للتغًنات اليت قد ربدث أيّة قيمة ،وىو نفس التعريف اليت جاء بو التوجيو األورويب رقم 93/99
وال ديكن ّ

الصادر بتاريخ .1999/12/13

25

وقد نصت الفقرة األولى من المادة الثانية من هذا التوجيه على أ ّن التوقيع اإللكرتوين ىو عبارة عن
زلرر -وتصلح
بيان أو معلومة معاجلة إلكرتونيا ،ترتبط منطقيا دبعلومات أو بيانات الكرتونية أخرى –كرسالة أو ّ
26
لتمييز الشخص وربديد ىويتّو".
أىم صور التوقيع االلكرتوين ،وأكثرىا استعماال :التوقيع بالقلم االلكرتوين ،التوقيع البيومرتي ،التوقيع
ومن ّ
27
الكودي ،التوقيع الرقمي.
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وباإلمجال ديكن القول أ ّن ىناك إمجاعا قانونيا وفقهيا على أ ّن التوقيع االلكرتوين بأشكالو كافة دي ّكن من

وتتفوق يف ىذه
ربديد ىوية ادلوقع وشخصيتو إذا ما دعمت ىذه األشكال بوسائل ّ
تعزز الثقة هبا للقيّام بوظائفهاّ ،
وخاصة عرب شبكة اإلنرتنت-يتمتّع بثقة عالية؛
الوظيفة على التوقيع العادي يف أشكالو التقليدية ،فالتوقيع الرقميّ -
إذ أنّو قادر على ربديد ىوية ادلوقع من خالل قيّامو على عمليّة التشفًن ادلزدوج بادلفتاحٌن العام واخلاص ،ويتيح

كل منهم على اآلخر بتحويل التوقيع واحملرر االلكرتونيٌن ادلرتبطٌن ببعضهما بعضا إىل
لألشخاص ّ
التعرف ّ
معادالت خوارزمية رياضية ال ديكن ألحد حلّها إالّ شلّن حيمل ادلفتاح اخلاص بو ،باإلضافة إىل االستعانة جبهات
التصديق القائمة على إصدار التوقيع ادلصدق اليت تظهر ىويّة ادلوقع مستخدم ىذه الشهادة اليت ربتوي على
28
مهمة عن صاحبها.
معلومات ّ
ادلشرع اجلزائري ىذه ادلفتاحٌن يف الفقرة الثامنة والتاسعة من القانون رقم ،04-15
عرف ّ
وقد ّ
اخلاص عبارة عن
العامة المتعلّقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ،حيث اعترب مفتاح التّشفًن
المح ّدد للقواعد ّ
ّ
سلسلة من األعداد حيوزىا حصريا ادلوقّع فقط ،وتستخدم إلنشاء التوقيع اإللكرتوين ،ويرتبط ىذا ادلفتاح دبفتاح

تشفًن عمومي؛ الذي يكون عبارة عن سلسلة من األعداد تكون موضوعة يف متناول اجلمهور هبدف سبكينهم من
عرف مق ّدم خدمات التصديق
التّحقق من اإلمضاء اإللكرتوين ،وتدرج يف شهادة التصديق اإللكرتوين ،وقد ّ

االلكرتوين يف الفقرة  12من المادة الثانية من نفس القانون على أنّو شخص طبيعي أو معنوي يقوم دبنح
شهادات تصديق موصوفة ،وقد يق ّدم خدمات أخرى يف رلال التصديق االلكرتوين.
الفرع الثاني :ضرورة إعداد وحفظ المحرر االلكتروني في ظروف تضمن سالمته

ادلشرع اجلزائري أن يتم إعداد
من خالل نص المادة  323مكرر 1من القانون المدني فقد اشرتط ّ
احملرر االلكرتوين وحفظو يف ظروف تضمن سالمتو.
احملرر اإللكرتوين سالمة احملتوى ،أو حفظ ادلعلومات كما ىي منذ إنشائو طوال مدة التقادم
إذ يشرتط يف ّ
ىام يف رلال اإلثبات ،فلذلك جيب
اليت خيضع ذلا التصرف احملفوظ ،ولذلك يالحظ أ ّن عملية احلفظ ذلا دور ّ

أي صورة من صور اذلالك.
حفظ ادلعلومات وادلعطيات على دعامات إلكرتونية ضد التلف ،والتعديل ،أو ّ

29

ادلشرع اجلزائري عمليّة احلفظ يف المرسوم التنفيذي رقم  142-16الذي يح ّدد كيفيات
عرف ّ
وقد ّ
حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا على أ ّّنا رلموعة من التدابًن التّقنية اليت تسمح بتخزين الوثيقة ادلوقعة إلكرتونيا
أي وسيلة مادية ،أيّا كان شكلها ،أو خصائصها ادلادية ،تسمح باستالم ،وحفظ
يف دعامة احلفظ ،اليت تتمثّل يف ّ
كل زلتواىا ،واسرتجاعها ،بواسطة الوسائل
واسرتجاع الوثيقة ّ
ادلوقعة إلكرتونياّ ،
ويتم ذلك بشكل يسمح بالنفاذ إىل ّ
30
التّقنية احلديثة.
واشرتط أن يضمن حفظ الوثيقة ادلع ّدة إلكرتونيا اسرتجاع ىذه الوثيقة يف شكلها األصلي الحقا،
يتضمن ىذا احلفظ :الوثيقة اإللكرتونية وتوقيعها اإللكرتوين ،أيّا كان
والتّحقق من توقيعها اإللكرتوين ،وجيب أن ّ
للموقع ،قائمة الشهادات اإللكرتونية الوسيطة إىل
مرفقا أو متصال بشكل
منطقي ،شهادة التصديق اإللكرتوين ّ
ّ
غاية الوصول إىل السلطة الوطنية للتصديق اإللكرتوين ،عندما يتعلّق األمر بشهادة الكرتونية موصوفة ،قوائم
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الشهادات ادللغاة أو نتائج التحقق من حالة ال شهادات اإللكرتونية الوسيطة إىل غاية السلطة الوطنية للتصديق

32
31
موقع و/أو مستلم
كل شخص طبيعي أو معنوي ّ
اإللكرتوين ،تاريخ توقيع الوثيقة عند االقتضاء .وأوجب على ّ
33
موقعة إلكرتونيا ،أن يضمن حفظها بنفسو أو عرب طرف ثالث.
لوثيقة ّ
وعليو فإ ّن التصديق االلكرتوين يدعم األمن القانوين والتقين يف ادلعامالت االلكرتونية.

المطلب الثاني :نطاق اإلثبات بالكتابة االلكترونية.

ادلشرع اجلزائري من خاللنص المادة  323مكرر 1من القانون المدني مبدأ التعادل الوظيفي يف
كرس ّ
ّ

اإلثبات بٌن الكتابة التقليدية ،والكتابة االلكرتونية شلّا جيعلنا نتساءل عن نطاق حجيتها كوسيلة إثبات؟.

األول:اإلثبات بالكتابة االلكترونية في المواد المدنية:
الفرع ّ

من خالل نص المادة  333من القانون المدني فقد اشرتط إثبات التصرفات ادلدنية اليت تزيد قيمتها
عن 100.000دينار جزائري بالكتابة ،وجودا أوعدما ،كما ال جيوز سلالفة أو رلاوزة ما اشتمل عليو عقد رمسي
إال كتابة (طبقا لقاعدة ال جيوز مناقضة ما ىو مكتوب إالّ دبا ىو مكتوب) طبقا لنص المادة  334من القانون

المدني .ومن خالل نص المادة  323مكرر 1من القانون المدني ،فإنّو ديكن إثبات مثل ىذه ادلعامالت
تقل عن قيمة100.000د.ج ،واليت
بالكتابة االلكرتونية ،كما ديكن اإلثبات هبا يف رلال التصرفات القانونية اليت ّ

جيوز إثباهتا بشهادة الشهود.
ادلشرع اجلزائري مل يفصل يف نطاق اإلثبات بالكتابة االلكرتونية ،واكتفى بوضع قاعدة
وما يالحظ أ ّن ّ

عامة يف المادة  323مكرر  1من القانون المدني ،ومل يستثن بعض ادلعامالت على غرار بعض التشريعات
ّ
خاصة ،وكذا
عامة أو ّ
كالتشريع األردين كالوصية والوقف ،واألموال غًن ادلنقولة ،وما يتعلّق هبا من وكاالت ّ
34
معامالت األحوال الشخصية...
الفرع الثاني :اإلثبات عن طريق الكتابة االلكترونية في المواد التجارية.
ادلشرع اجلزائري حرية اإلثبات يف ادلواد التجارية كأصل عام مراعاة لدعاميت السرعة واالئتمان ،ومنعا
تبىن ّ

لتعطيل ادلعامالت التجارية ،وبظهور وسائل االتصال االلكرتوين ،واتساع رلال استعماذلا بٌن أفراد اجملتمع ظهر ما

35
وعرفها دبوجب المادة السادسة
ادلشرع دبوجب القانون .05-18
يسمى بالتجارة االلكرتونية ،واليت ّ
ّ
نظمها ّ

منه في فقرتها األولى على أ ّّنا النشاط الذي يقوم دبوجبو مورد الكرتوين باقرتاح أو ضمان توفًن سلع وخدمات
وعرف العقد االلكرتوين يف الفقرة الثانية بكونو
عن بعد دلستهلك الكرتوين عن طريق االتصاالت االلكرتونيةّ ،
يتم إبرامو عن بعد ،دون احلضور الفعلي وادلتزامن ألطرافو باللجوء حصريا لتقنية االتصال االلكرتوين.
العقد الذي ّ
فالعقد االلكرتوين ال خيتلف من حيث ادلوضوع أو األطراف عن سائر العقود التقليدية ،ولكنّو خيتلف

فقط من حيث طريقة إبرامو ،وكونو يتسم باستخدام وسائط الكرتونية ،وىي اليت دفعت إىل اختفاء الكتابة
36
لتحل زللّها الكتابة االلكرتونية اليت تقوم على دعائم الكرتونية.
التقليدية اليت تقوم على دعائم ورقيةّ ،
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وتعترب الكتابة االلكرتونية مّت توافر شروطها دليال كامال يف اإلثبات.
المطلب الثالث :حجية صور المحررات الرسمية االلكترونية ،والترجيح بين الكتابة االلكترونية والكتابة
على الورق.
ىناك نقطتٌن مهمتٌن تتعلّقان باإلثبات بالكتابة االلكرتونية ،سندرسهما يف ىذا ادلطلب ومها :حجية
األول ،وكذا ادلفاضلة بٌن الدليل الكتايب االلكرتوين
صور احملررات الرمسية االلكرتونية وىو ما سنوضحو يف الفرع ّ
والدليل الكتايب الورقي وىو مضمون الفرع الثاين.
األول :حجية صور المحررات الرسمية االلكترونية
الفرع ّ
تنص المادة  325من القانون المدني الجزائري..." :إذا كان أصل الورقة الرمسية موجودا فإ ّن صورهتا

الرمسية خطية كانت أو فتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيو مطابقة لألصل ،وتعترب الصورة مطابقة
لألصل ما مل ينازع يف ذلك أحد الطرفٌن ،فإذا وقع تنازع ففي ىذه احلالة تراجع الصورة على األصل."...
ادلشرع اجلزائري من خالل نص ىذه ادلادة إىل حجيّة صور احملررات الرمسية ،غًن أنّو مل يشر حلجية
ح ّدد ّ

صور احملررات الرمسية االلكرتونية ،وىو ما جيعلنا نتساءل عن مدى حجيتها يف اإلثبات؟.

37

ادلشرع ادلصري يف المادة  16من القانون رقم  15الصادر بتاريخ  21أفريل ،2004
وبادلقارنة نص ّ

المتعلّق بتنظيم التوقيع اإللكتروني ،وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" :الصور ادلنسوخة على
الورق من احملرر الرمسي االلكرتوين حجة على الكافة ،بالقدر الذي تكون فيو مطابقة ألصل ىذا احملرر ،وذلك
مادام احملرر الرمسي والتوقيع االلكرتوين موجودين على الدعامة االلكرتونية".
ادلشرع ادلصري حبجية الصور الورقية للمحرر الرمسي االلكرتوين ،ولكن
ومن خالل ىذا النص فقد اعرتف ّ
بشرط وجود احملرر الرمسي والتوقيع االلكرتوين للدعامة االلكرتونية.
الفرع الثاني :الترجيح بين الكتابة االلكترونية والكتابة على الورق.
ادلشرع اجلزائري مسألة سلطة القاضي يف الرتجيح بٌن الكتابة على الورق والكتابة االلكرتونية
مل يتناول ّ
على خالف ادلشرع الفرنسي الذي نص يف الفقرة الثانية منالمادة  1367من القانون المدني الفرنسي
المعدل بموجب القانون رقم ( 131-2016المادة  1316سابقا)" :ترتك للقاضي سلطة فض منازعات
اإلثبات االلكرتوين عرب تقديره وترجيحو للسند األقوى حجية سواء كانت الدعامة الكرتونية أو ورقية".

38

العامة لإلثبات فإ ّن للقاضي سلطة تقديرية يف ادلوازنة بٌن األدلة ادلق ّدمة لو،
ولكن حسب القواعد ّ
ويفرتض تطبيق مبدأ ادلساواة بٌن احملررات؛ من حيث اعتبارىا أدلة إثبات كاملة ،دبعىن توافر الشروط القانونية
العتبارىا دليال كتابيا كامال ،فمثال صلد أ ّن التوقيع االلكرتوين ادلوصوف ىو وحده الذي دياثل التوقيع ادلكتوب يف
القانون اجلزائري ،دبوجب القانون رقم  04-15المتعلّق بالتوقيع والتصديق االلكترونيين ،فإذا مل تتوفر

احملرر ادلمهور بتوقيع خطي لو األولوية يف اإلثبات إذا توافرت فيو شروطو القانونية ،وال
الشروط احمل ّددة قانونا ،فإ ّن ّ
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رلال للسلطة التقديرية للقاضي ،والعكس صحيح إذا كان احملرر العريف ناقصا ،واستوىف احملرر االلكرتوين شروط
الدليل الكتايب الكامل ،تكون األفضلية ىنا للمحرر االلكرتوين ،ويستبعد احملرر الورقي.

39

ادلشرع اجلزائري مل جيرد التوقيع االلكرتوين غًن ادلوصوف من حجيتو طبقا لنص المادة
وذبدر اإلشارة أ ّن ّ

يتمسك بو إقامة الدليل على توافر الثقة يف التقنيّة
الثامنة من القانون رقم  ،04-15ولكن ّ
يتعٌن على من ّ
لكن عدم رفضو ال دينع القاضي من احلكم بانعدام األثر
ادلستخدمة إلنشاء التوقيع واحرتامها للمعايًن القانونية ،و ّ
40
القانوين ذلذا التوقيع.
خاتمة:

العلمي
تطور ادلعامالت القانونية بفضل التطور
يعترب اإلثبات بالكتابة االلكرتونية أسلوبا فرضو ّ
ّ
والتكنولوجي ،ومن خالل دراستنا دلوضوع اإلثبات بالكتابة االلكرتونية يف التشريع اجلزائري يف ادلواد ادلدنية
والتجارية ديكننا استخالص النتائج التالية:

ادلشرع اجلزائري دلبدأ ادلعادلة بٌن اإلثبات على الورق ،واإلثبات بالكتابة االلكرتونية يف ادلواد ادلدنية،
 إقرار ّ
والتجارية مواكبة للتشريعات الدولية وادلقارنة.
ادلشرع اجلزائري جملموعة من النصوص القانونية لتنظيم الكتابة االلكرتونية والتوقيع االلكرتوين السيّما
 إصدار ّ
القانون رقم  04-15المتعلّق بالتوقيع والتصديق االلكترونيين.
 الكتابة االلكرتونية ىي كتابة تعتمد على وسائط الكرتونية ،تستخدم يف االتصاالت االلكرتونية اليت فرضها
التّطور التكنولوجي.

 الكتابة االلكرتونية ذات احلجية يف اإلثبات يشرتط فيها التّأكد من ىوية مصدرىا ،وإعدادىا ،وحفظها يف
ظروف تضمن سالمتها من خالل التوقيع والتصديق االلكرتونيٌن.
 الكتابة االلكرتونية ذات حجية يف ادلواد ادلدنية والتجارية من خالل نص المادة  323مكرر  1من القانون
المدني الجزائري.

وختاما نقرتح ما يلي:

 ضرورة التّفصيل يف مسألة حجية اإلثبات بالكتابة االلكرتونية ،السيّما يف نطاق اإلثبات هبا ،وأنواعها،
والسلطة التقديرية للقاضي يف رلال الرتجيح بٌن األدلة الكتابية بنوعيها؛ سواء الورقية ،أو االلكرتونية ،بادلزيد من
ادلواد التفصيلية يف القانون ادلدين ،أو بقانون خاص باإلثبات االلكرتوين.
 ضرورة تعميم التوقيع االلكرتوين إىل أعوان القضاء؛ السيّما احملضرين القضائيٌن وادلوثقٌن ،وإنشاء شبكات
الكرتونية لتوثيق العقود الرمسية لعصرنة قطاع التوثيق والعدالة.
 ضرورة مواصلة اجلهود التشريعية يف اجلزائر ،مواكبة للتطورات التكنولوجية السريعة اليت ذلا أثرىا البالغ على
ادلعامالت بٌن أفراد اجملتمع.
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قائمة المراجع:
ادلتضمن القانون ادلدين ،اجلريدة الرمسية للجمهورية
 )1األمر رقم  58-75ادلؤرخ يف  26سبتمرب ،1975
ّ
اجلزائرية الدديوقراطية الشعبية ،العدد ،78الصادرة بتاريخ  30سبتمرب  ،1975ص.990.
 )2القانون رقم  10-05ادلؤرخ يف  20جوان  ،2005اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديوقراطية الشعبية،
ويتمم األمر رقم  58-75ادلؤرخ يف 26
العدد ،44الصادرة بتاريخ  26جوان  ،2005ص ،17.يع ّدل ّ
ادلتمم.
سبتمرب ،1975
ادلتضمن القانون ادلدين ادلعدل و ّ
ّ

العامة ادلتعلّقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيٌن ،ادلؤرخ يف
 )3القانون رقم  ،04-15احمل ّدد للقواعد ّ
 01فرباير ،2015اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية ،العدد السادس ،الصادرة بتاريخ
 10فرباير  ،2015ص.ص.16-06.
 )4القانون رقم  05-18ادلؤرخ يف  10ماي  ،2018اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديوقراطية الشعبية،
العدد ،28الصادرة بتاريخ  16ماي  ،2018ص.ص.10-04.
 )5ادلرسوم التنفيذي رقم  162-07ادلؤرخ يف  13مجادى األوىل  ،1428ادلوافق لـ 30 :مايو  ،2007يعدل
ويتمم ادلرسوم التنفيذي رقم  123-01ادلؤرخ يف  15صفر  ،1422ادلوافق لـ 09:مايو  ،2001وادلتعلّق بنظام
كل نوع من أنواع الشبكات دبا فيها الالسلكية الكهربائية على سلتلف خدمات
االستغالل ادلطبّق على ّ
ادلواصالت السلكية والالسلكية ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية ،العدد  ،37الصادرة
بتاريخ  21مجادى األوىل  ،1428ادلوافق لـ 07 :يونيو .2007
 )6ادلرسوم التنفيذي رقم  142-16الذي حي ّدد كفيات حفظ الوثيقة ادلوقعة الكرتونيا ،ادلؤرخ يف  05ماي
 ،2016اجلريدة الرمسية ،العدد  ،28الصادرة بتاريخ  08ماي  ،2016ص.ص.13-12.
 )7ادلرسوم التنفيذي رقم  135-16الذي حي ّدد السلطة احلكومية للتصديق االلكرتوين ،وتشكيلها وتنظيمها
وسًنىا ،ادلؤرخ يف  25أبريل  ،2016اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية ،العدد ،26الصادرة
بتاريخ  28أبريل  ،2016ص.ص.15-09.
 )8قانون األونسرتال النموذجي بشأن التجارة االلكرتونية بتاريخ  16ديسمرب .1996

 )9قانون األونسرتال النموذجي بشأن التوقيعات االلكرتونية بتاريخ  12ديسمرب .2001

 )10التوجيو األورويب رقم  93/99الصادر بتاريخ .1999/12/13

 )11القانون ادلدين الفرنسي ادلعدل دبوجب القانون رقم  ،131-16ادلؤرخ يف  10فرباير .2016

 )12القانون الفرنسي رقم  230/2000الصادر بتاريخ  2000/03/13ادلتعلّق بتكييف اإلثبات مع تقنيّات
ادلعلومات ،وما يتعلّق بالتوقيعات االلكرتونية.
اخلاص باحملررات ادلوثقة ادلؤرخ يف  10أوت .2005
 )13ادلرسوم الفرنسي رقم 2005/973
ّ
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 )14القانون ادلصري رقم  15بتاريخ  21أفريل  ،2004ادلتعلّق بتنظيم التوقيع اإللكرتوين ،وبإنشاء ىيئة تنمية

صناعة تكنولوجيا ادلعلومات.

15) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721
/LEGISCTA000032037827/#LEGISCTA000032037827

 )16فرح مناين ،العقد االلكرتوين وسيلة إثبات حديثة يف القانون ادلدين اجلزائري ،دار اذلدى للطباعة والنشر
والتوزيع ،اجلزائر ،طبعة .2009
 )17حنان برامهي" ،احملررات االلكرتونية كدليل إثبات" ،رللة ادلفكر ،العدد التاسع ،كلية احلقوق والعلوم
زلمد خيضر بسكرة ،ماي  ،2013ص.142.
السياسية ،جامعة ّ

 )18نبيل صقر ونزيهة مكاري ،الوسيط يف القواعد اإلجرائية وادلوضوعية لإلثبات يف ادلواد ادلدنية ،اجلزائر ،دار
اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ،طبعة .2009
 )19عبد اهلل أمحد عبد اهلل غرايبة ،حجية التوقيع االلكرتوين يف التشريع ادلعاصر ،دار الراية للنشر والتوزيع،
األردن ،طبعة .2009
 )20مبارك احلسناوي ،اإلثبات يف العقد االلكرتوين ،رللة الفقو والقانون ،رللة الكرتونية تعىن بنشر الدراسات
الشرعية والقانونية ،العدد اخلامس عشر ،يناير .2014
 )21زواوية لعروي ،نضًنة قماري بن ديدوش" ،حجية احملررات االلكرتونية يف اإلثبات" ،رللة البحوث القانونية
السابع،
العدد
سعيدة،
جامعة
والسياسية،
ديسمرب ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/125884،2016ص.ص.438-425.
 )22أمحد بودلكاحل ،سكماكجي ىبة فاطمة الزىراء" ،عقود التجارة االلكرتونية وحجية التوقيع االلكرتوين"،
رللة البحوث يف العقود وقانون األعمال ،العدد السابع ،ديسمرب ،2019
 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/125842ص.ص.55-46.
 )23علي أبو مارية" ،التوقيع االلكرتوين ومدى ّقوتو يف اإلثبات (دراسة مقارنة)" ،رللة جامعة اخلليل للبحوث،
اجمللد اخلامس ،العدد الثاين ،فلسطٌن،http : //www.hebron.edu/journal ،2010 ،
ص ،107.سحر البكباشي ،التوقيع االلكرتوين (دراسة ربليلية ألحكام القانون رقم  15لسنة  2004مدعمة
بالتشريعات ادلقارنة) ،منشأة ادلعارف ،مصر ،طبعة .2009
 )24باطلي غنية ،الكتابة االلكرتونية كدليل إثبات ،رللة التواصل يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة باجي
،2012
جوان
عدد،30
(اجلزائر)،
عنابة
سلتار
 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/46940ص.ص.140-128.
 )25مسعودي يوسف ،أرجيلوس رحاب" ،مدى حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات يف التشريع اجلزائري
(دراسة على ضوء أحكام القانون  ،")04-15رللة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،معهد احلقوق،
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لتامنغست

(اجلزائر)،

العدد،11

جانفي ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9137،2017ص.ص.99-81.
 )26أمال بوىنتالة ،بسمة فوغايل" ،مدى حجية التوقيع االلكرتوين يف عقود التجارة االلكرتونية" ،رللة البحوث
يف العقود وقانون األعمال ،جامعة منتوري بقسنطينة ،اجمللد اخلامس ،العدد الثاين،2020 ،
 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/139435ص.ص.81-80.
 )27بلحاج بلخًن" ،حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات (الضوابط والشروط) ،رللة القانون والعلوم السياسية،
الثاين،
العدد
الثالث،
اجمللد
بالنعامة،
اجلامعي
ادلركز
 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/69790ص.ص.290-263.
زلمد عارف عطا سده ،مدى حجية احملررات االلكرتونية يف اإلثبات –دراسة مقارنة ،-أطروحة
 )28إياد ّ
مق ّدمة استكماال دلتطلبات درجة ماجستًن يف القانون اخلاص ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية
بنابلس ،فلسطٌن.2009 ،
 )29اللوش راضية" ،أمن التوقيع االلكرتوين" ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستًن يف القانون ،فرع القانون الدويل
لألعمال ،جامعة تيزي وزو ،تاريخ ادلناقشة .2012/09/23
 )30مولود قارة ،شكل التعبًن عن اإلرادة يف عقود التجارة االلكرتونية ،دراسة مق ّدمة يف ادللتقى الدويل حول
التوجو التعاقدي للتصرفات القانونية ،كلية احلقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان 24/23 ،أفريل .2006
الهوامش:
ادلتضمن القانون ادلدين ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديوقراطية الشعبية ،العدد،78
()1األمر رقم  58-75ادلؤرخ يف  26سبتمرب ،1975
ّ
الصادرة بتاريخ  30سبتمرب  ،1975ص.990.
( )2القانون رقم  10-05ادلؤرخ يف  20جوان  ،2005اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديوقراطية الشعبية ،العدد ،44الصادرة بتاريخ
ادلتمم.
ويتمم األمر رقم  58-75ادلؤرخ يف  26سبتمرب ،1975
ادلتضمن القانون ادلدين ادلعدل و ّ
ّ
 26جوان  ،2005ص ،17.يع ّدل ّ

)3(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032037827/#LEGISCTA000032037827

()4ادلرسوم التنفيذي رقم  142-16الذي حي ّدد كفيات حفظ الوثيقة ادلوقعة الكرتونيا ،ادلؤرخ يف  05ماي  ،2016اجلريدة الرمسية ،العدد ،28
الصادرة بتاريخ  08ماي  ،2016ص.ص.13-12.
( )5اعتمدت األمم ادلتحدة ىذا القانون النموذجي يف دورهتا التاسعة والعشرين ،وأصدرتو يف  16ديسمرب  ،1996وقد طالبت اللجنة أن تويل مجيع
الدول اعتبارا ذلذا القانون عندما تقوم بٌن قوانينها ادلتعلّقة باستخدام بدائل لألشكال الورقية لالتصال وربرير ادلعلومات ،ىادفة من ذلك العمل على
توحيد القوانٌن الواجبة التطبيق على البدائل لألشكال الورقية لالتصال وربرير ادلعلومات ،اللوش راضية" ،أمن التوقيع االلكرتوين" ،مذكرة لنيل شهادة
ادلاجستًن يف القانون ،فرع القانون الدويل لألعمال ،جامعة تيزي وزو ،تاريخ ادلناقشة  ،2012/09/23ص.09.
وتضم يف عضويتها غالبية دول العامل ادلمثّلة دلختلف النظم القانونية الرئيسة،
( )6اليونسرتال ىي جلنة قانون التجارة الدولية التّابعة لألمم ادلتحدة،
ّ
ادلنظمة للتجارة اإللكرتونية وربقيق وحدة القواعد ادلتبّعة وطنيّا يف التّعامل مع مسائل
وغرضها الرئيس ربقيق االنسجام والتوائم بٌن القواعد القانونية ّ
التجارة العادلية ،وقد حققت ىذه اللّجنة العديد من االصلازات يف ىذا ادليدان أبرزىا إبرام عدد من االتفاقيات الدولية أشهرىا اتفاقية فيينا للبيوع الدولية
اخلاصة بالتحكيم التجاري الدويل وغًنىا ،نقال عن فرح مناين ،العقد االلكرتوين وسيلة إثبات حديثة يف القانون ادلدين
لعام  ،1980واالتفاقيات
ّ
اجلزائري ،العقد االلكرتوين وسيلة إثبات حديثة يف القانون ادلدين اجلزائري ،دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ،طبعة  ،2009اذلامش رقم،01
ص.29.
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( )7مبارك احلسناوي ،اإلثبات يف العقد االلكرتوين ،رللة الفقو والقانون ،رللة الكرتونية تعىن بنشر الدراسات الشرعية والقانونية ،العدد اخلامس عشر،
يناير  ،2014ص.136.
()8زواوية لعروي  ،نضًنة قماري بن ديدوش ،حجية احملررات االلكرتونية يف اإلثبات ،رللة البحوث القانونية والسياسية ،جامعة سعيدة ،العدد السابع،
ديسمرب ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/125884،2016ص.425.
() 9
زلمد خيضر بسكرة ،ماي
حنان برامهي" ،احملررات االلكرتونية كدليل إثبات" ،رللة ادلفكر ،العدد التاسع ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة ّ
 ،2013ص..142.
()10ادلرجع نفسو ،ص.138.

)11(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032037827/#LEGISCTA000032037827

()12حنان برامهي ،ادلرجع السابق ،ص.144.
( )13ادلرجع نفسو ،ص.143.
()14جيري نص ادلادة  324مكرر 1من القانون ادلدين اجلزائري كالتايل" :زيادة على العقود اليت يأمر القانون بإخضاعها إىل شكل رمسي جيب ربت طائلة
كل عنصر من عناصرىا ،أو التنازل عن أسهم يف
البطالن ربرير العقود اليت ّ
تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو زلالت ذبارية أو صناعية أو ّ
حرر
شكرة أو حصص فيها ،أو عقود إجيار زراعية أو ذبارية أو مؤسسات صناعية يف شكل رمسي ،وجيب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي ّ
العقد".
()15أمحد بودلكاحل ،سكماكجي ىبة فاطمة الزىراء" ،عقود التجارة االلكرتونية وحجية التوقيع االلكرتوين" ،رللة البحوث يف العقود وقانون األعمال،
العدد السابع ،ديسمرب  ،2019ص.51.
( )16نبيل صقر ونزيهةمكاري ،الوسيط يف القواعد اإلجرائية وادلوضوعية لإلثبات يف ادلواد ادلدنية ،اجلزائر ،دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر،
طبعة  ،2009ص.271.
()17عبد اهلل أمحد عبد اهلل غرايبة ،حجية التوقيع االلكرتوين يف التشريع ادلعاصر ،دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن ،2009 ،ص.40.
( )18علي أبو مارية" ،التوقيع االلكرتوين ومدى ّقوتو يف اإلثبات (دراسة مقارنة)" ،رللة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد اخلامس ،العدد الثاين ،فلسطٌن،
 ،http : //www.hebron.edu/journal ،2010ص ،107.سحر البكباشي ،التوقيع االلكرتوين (دراسة ربليلية ألحكام القانون رقم  15لسنة
 2004مدعمة بالتشريعات ادلقارنة)،منشأة ادلعارف ،مصر،طبعة  ،2009ص.14.
()19علي أبو مارية ،ادلرجع نفسو ،ص.108.

()20ادلرسوم التنفيذي رقم  162-07ادلؤرخ يف  13مجادى األوىل  ،1428ادلوافق لـ 30 :مايو  ،2007يعدل ويتمم ادلرسوم التنفيذي رقم -01
كل نوع من أنواع الشبكات دبا فيها الالسلكية
 123ادلؤرخ يف  15صفر  ،1422ادلوافق لـ 09:مايو  ،2001وادلتعلّق بنظام االستغالل ادلطبّق على ّ
ا لكهربائية على سلتلف خدمات ادلواصالت السلكية والالسلكية ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية ،العدد  ،37الصادرة بتاريخ
 21مجادى األوىل  ،1428ادلوافق لـ 07 :يونيو .2007
()21
العامة ادلتعلّقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيٌن ،ادلؤرخ يف  01فرباير ،2015اجلريدة الرمسية للجمهورية
القانون رقم  ،04-15احمل ّدد للقواعد ّ
اجلزائرية الدديقراطية الشعبية ،العدد السادس ،الصادرة بتاريخ  10فرباير  ،2015ص.ص.16-06.
()22أك ّدت ىذا الشرط ادلادة العاشرة من القانون رقم – 04-15السالف الذكر ،-ونصت ادلادة  11منو" :اآللية ادلؤمنة إلنشاء التوقيع االلكرتوين ىي
آلية إنشاء توقيع الكرتوين تتوفر فيو ادلتطلبات اآلتية:
األقل ما يأيت:
 -1جيب أن تضمن بواسطة الوسائل التّقنية واإلجراءات ادلناسبة على ّ
بكل الوسائل التّقنيّة ادلتوفّرة وقت
أ -أالّ ديكن عمليّا مصادفة البيانات ادلستخدمة إلنشاء التوقيع االلكرتوين إالّ مرة واحدة ،وأن ّ
يتم ضمان سريتها ّ
االعتماد،
أي تزوير عن طريق الوسائل
ب -أالّ ديكن إجياد البيانات ادلستعملة إلنشاء التوقيع االلكرتوين عن طريق االستنتاج وأن يكون ىذا التوقيع زلميّا من ّ
التّقنيّة ادلتوفّرة وقت االعتماد،
الشرعي من أي استعمال من قبل اآلخرين".
ج -أن تكون البيانات ادلستعملة إلنشاء التوقيع االلكرتوين زلمية بصفة موثّقة من طرف ادلوقّع
ّ
زلل التوقيع وأن ال سبنع أن تعرض ىذه البيانات على ادلوقّع قبل عمليّة التوقيع".
 -2جيب أن ال تعدل البيانات ادلستعملة ّ
( )23الفقرتٌن اخلامسة والسادسة من ادلادة الثانية من القانون رقم – 04-15السالف الذكر ،-وجاء يف ادلادة  12منو جيب أن تكون آلية التّحقق من
عرفت ادلادة  13منو اآللية ادلوثوقة للتّحقق من التوقيع االلكرتوين تتوفر فيها ادلتطلبات التالية -1 :أن تتوافق
التوقيع االلكرتوين ادلوصوف موثوقة ،وقد ّ
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يتم التّحقق من التوقيع االلكرتوين
البيانات ادلستعملة للتّحقق من التوقيع االلكرتوين مع البيانات ادلعروضة عند التّحقق من التوقيع االلكرتوين-2 ،أن ّ

بصفة مؤكدة ،وأن تكون نتيجة ىذا التّحقق معروضة عرضا صحيحا ،أن يكون مضمون البيانات ادلوقعة ،إذا اقتضى األمر ،زلددا بصفة مؤكدة عند
التّحقق من التوقيع االلكرتوين ،أو يتم التّحقق بصفة مؤكدة من موثوقية وصالحية شهادة التصديق االلكرتوين ادلطلوبة عند التّحقق من التوقيع
يتم عرض نتيجة التّحقق وىويّة ادلوقّع بطريقة واضحة وصحيحة.
االلكرتوين ،أن ّ
ويتم التأكد من مطابقة اآللية ادلؤمنة إلنشاء التوقيع االلكرتوين ادلوصوف ،واآللية ادلوثوقة للتحقق من التوقيع االلكرتوين ادلوصوف ،مع ادلتطلبات
ادلنصوص عليها يف ادلادتٌن  11و 13أعاله ،من طرف اذليئة الوطنية ادلكلّفة باعتماد آليات إنشاء التوقيع االلكرتوين والتّحقق منو ،وذلك طبقا لنص
ادلادة  14من القانون رقم .04-15
( )24الفقرة السابعة من نفس القانون.
( )25باطلي غنية ،الكتابة االلكرتونية كدليل إثبات ،رللة التواصل يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة باجي سلتار عنابة (اجلزائر)،عدد ،30جوان
 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/46940 ،2012ص.131.
()26راضية اللوش ،ادلرجع السابق ،ص.ص.11-10.
( )27مسعودي يوسف،أرجيلوس رحاب" ،مدى حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات يف التشريع اجلزائري (دراسة على ضوء أحكام القانون -15
،") 04رللة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،معهد احلقوق ،ادلركز اجلامعي لتامنغست (اجلزائر)،العدد ،11جانفي
،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9137،2017ص.87.
()28علي أبو مارية ،ادلرجع السابق ،ص.114.
()29حنان برامهي ،ادلرجع السابق ،ص.144.
()30ادلادتٌن الثانية والسادسة من ادلرسوم التنفيذي رقم – 142-16السالف الذكر-
()31
ادلشرع اجلزائري من خالل ادلرسوم التنفيذي رقم  135-16الذي حي ّدد السلطة احلكومية للتصديق االلكرتونس ،وتشكيلها وتنظيمها
ّ
نظمها ّ
وسًنىا ،ادلؤرخ يف  25أبريل  ،2016اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية ،العدد ،26الصادرة بتاريخ
 28أبريل  ،2016ص.ص.15-09.
()32ادلادتٌن الثالثة والرابعة من ادلرسوم التنفيذي رقم – 142-16السالف الذكر-
( )33ادلادة اخلامسة من ادلرسوم التنفيذي رقم – 142-16السالف الذكر-

()34
زلمد عارف عطا سده ،مدى حجية احملررات االلكرتونية يف اإلثبات –دراسة مقارنة ،-أطروحة مق ّدمة استكماال دلتطلبات درجة ماجستًن يف
إياد ّ
القانون اخلاص ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية بنابلس ،فلسطٌن ،2009 ،ص 86.وما يليها.
()35القانون رقم  05-18ادلؤرخ يف  10ماي  ،2018اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديوقراطية الشعبية ،العدد ،28الصادرة بتاريخ
 16ماي ،2018ص.ص.10-04.
( )36أمحد بودلكاحل ،سكماكجي ىبة فاطمة الزىراء ،ادلرجع السابق ،ص.49.
()37مولود قارة ،شكل التعبًن عن اإلرادة يف عقود التجارة االلكرتونية ،دراسة مق ّدمة يف ادللتقى الدويل حول التوجو التعاقدي للتصرفات القانونية ،كلية
احلقوق ،جامعة أبو بكر بلقايدبتلمسان 24/23 ،أفريل  ،2006ص.37.
()38ادلرجع نفسو ،ص.38.
( )39أمال بوىنتالة ،بسمة فوغايل" ،مدى حجية التوقيع االلكرتوين يف عقود التجارة االلكرتونية" ،رللة البحوث يف العقود وقانون األعمال ،جامعة
منتوريبقسنطينة ،اجمللد اخلامس ،العدد الثاين ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/139435 ،2020 ،ص.ص.81-80.
( )40بلحاج بلخًن" ،حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات (الضوابط والشروط) ،رللة القانون والعلوم السياسية ،ادلركز اجلامعي بالنعامة ،اجمللد الثالث،

العدد الثاين ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/69790 ،ص.280.
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