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 في هللا أطال الكريمين الوالدين إلى هذا عملي أهدي
  .عمرهما

 . وأخواتي أخي من كل

 .علم طالب كل والى البحث هذا انجاز في شجعني من كل

 الناس أعز والى عائلتي أفراد جميع إلى هديهأ كما
 .الحياة في ءوا��صدقا



 

                              شكر وعرفان

 

 

 

أتقدم بجزيل الشكر إلى ا��ستاذة الم��فة الدكتورة 
 عرفانا وتقديرا على ،تدريست كريمةالقديرة 

توجيهاتها ونصائحها القيمة التي أنارت لي طريق 
 .بحثي

و�� أن�� أن أتقدم بشكري وامتناني لجميع أساتذتي 
المحترمين في كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 بجامعة مولود معمري، تيزي وزو.
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 مقدمة: 
نشهدُه في مختلف المجاالت أفاقا ضخمة أمام تقدم التطور السريع والهائل الذي تح ف

بحيث  البشرية، وتحقيق مستوى أفضل للحياة من الناحية اليومية والعملية على حد سواء،
مكانية االتصال م أصبح العالم مجرد قرية كونية صغيرة ع أي كان في العالم بسهولة وا 

، األنترنتتصال المفتوحة على العالم تكمن في شبكة م تقنيات حديثة لال، باستخداتامة
لم تعد المحررات والمراسالت مجرد كتابات مدونة على دعامات ورقية، بل أصبحت  حيث

على  لالطالعوفك تشفيرها  عبارة عن وسائل إلكترونية وشفرات ورموز يتم تحليلها
 مضمونها.

واإلقبال المتزايد لالستثمارات االقتصادي الهائل  التقدم التكنولوجي واالنفتاحجعل 
ة في مجال اإللكترونياستخدام المعامالت  من مجال التنمية االقتصادية،األجنبية في 

 ، فظهر ما يسمىأمرا ضروريا ال يمكن االستغناء عنه االتصال والتعاقد عن بعد
تم مثال التسويق عبر يأين االقتصاد الرقمي، ب عامالت التجارية العالمية أو ما يعرفبالم

يتقابل فيه البائعون والموردون والوسطاء سوق افتراضي  فهذا األخير يكون بمثابة األنترنت
حيث تقدم فيه السلع والخدمات في صور رقمية أو افتراضية ويتم دفع ثمنها  ،والمستهلكين

لمعامالت التقليدية وهذا توفيرا للجهد والوقت والمال على خالف ا بوسائل إلكترونية حديثة،
 .التي تأخذ الكثير من الوقت والجهد والمال

ة بين أطراف وهم غائبين، بل وأيضا مجهولين في اإللكترونيفتبرم هذه المعامالت 
نفس الوقت، أي العالقة غير مباشرة بينهم، وفي غالب األحيان ال يوجد سابق تعامل 

خوف من مخاطر جمة واستغالل  بينهم، وهو ما جعل هذه المعامالت تحمل في طياتها
 حقوق وأمن األطراف، بل وحتى المجتمع ككل.

اليوم بإيجابيات وال يمكننا إنكار أنها قد لثورة المعلوماتية التي نشهدها تتميز ا
هذا  ساهمت في تسهيل وتطوير الحياة في شتى المجاالت، لكن في المقابل قد رافق

، فهذا األنترنتجرام وهو ما يسمى بجرائم في مجال اإليظهر خوصا سلبي جانب تطور ال
وهذا ما يبعث في المجتمع  بالمخاطر حالك  عالما ة اإللكترونيمعامالت اإلجرام يعطي لل
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كان من في عالم مجهول من الصعب ضبطه والتحكم فيه، لذلك التخوف من االنخراط 
 ة. اإللكترونيالت توفير عنصري األمان والثقة، فهما ضروريان للوثوق بهذه المعام الداعي

وكان أول  ،ضرورية لمواجهة تلك المخاطر والمخاوفالملحة و الالحاجة  وكانت
التطلعات في هذا الصدد نحو القانون الذي يسمح بوضع نظام قانوني المالئم والمساير 

 .األنترنتة المبرمة عبر شبكة اإللكترونيلتطور هذه المعامالت 
بعض األنظمة القانونية  ة وضبطها لدىترونياإللكوفر المشرع حماية المعامالت 

عصر تنامت ل لضبط هذه األخيرة في ظ ،بوضع نصوص قانونية جد صارمة المقارنة
في أنشطة غير مشروعة، وقد تم وضع  ستعمالهاالتوجه الة و اإللكترونيالقرصنة  فيه

سائل وآليات التي تسمح بالمحافظة على سرية وخصوصية هذه المعامالت وو  سلطات
ويمنع من تسربها وانتشارها في غير مكانها أو زمانها، بل وتمنع من إساءة استغالل ما 
تحتويه من معلومات وتضمن عدم التالعب بها وهذا بتحديد هوية المتعاقدين والتعبير عن 

 .1النحو الصحيح وبطريقة يمكن نسبة التصرف إلى صاحبه إرادتهم على
لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة ن قبل كان مفنجد أول اهتمام في هذا الصدد 

1996، التي سنت قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية عام الدولي
2 ،

ايجاد تناسق ة الذي يهدف إلى اإللكترونيلتجارة ا في مجالاسترشادي للدول وهو قانون 
تعلق بالتعامالت ا يعض فيملدول المختلفة مع بعضها البالوطنية لتشريعات في ال

ترال النموذجي يونسة، كما صدر قانون األاإللكترونية وتوحيد قوانين التجارة اإللكتروني
2001لسنة  اإللكترونيللتوقيع 

 اإللكترونيبحجية التوقيع  ، الذي يهدف إلى االعتراف3

                                                                                                  

، مذكرة ماجستير في القانون، فرع القانون الدولي ة، دراسة مقارنةاإللكترونيامالت التوثيق في المعدحماني سمير،  - 1
 .3 .، ص 2015لألعمال، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، 

 لكترونياإل، متاح على الموقع 1996ة مع دليل التشريع اإللكترونيقانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة  - 2
 التالي: 

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/.../ml-ecomm-a_ebook.pd. 

 ، متاح على الموقع اإللكتروني2001راع ة  مع دليل االشتاإللكترونيقانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات  - 3
 التالي:

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecsig-a.pdf 
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 االتحادوبيان الشروط والمتطلبات الالزمة لذلك، كما صدرت أيضا توجيهات عن 
 .    1الذي اهتم في صياغة قواعد موحدة للدول األوروبية األوروبي

المقارنة بإصدار قوانين تتعلق الوطنية فضال عن هذه النصوص لجأت التشريعات 
: فرنسا، مصر، ة، ومن هذه التشريعات على سبيل المثالاإللكترونيبتنظيم المعامالت 

 الخ.2.....األردن، تونس
عن اللحاق بركب المشرع  ي فيالحظ تأخرأما فيما يتعلق بالتشريع الجزائر 
قانونا خاصا لتنظيم المعامالت اإللكترونية، إال  عالتشريعات المشار إليها أعاله، إذ لم يض

ألحكام وتتميمه بالكتابة والتوقيع اإللكترونيين على إثر تعديله  2005أنه اعترف عام 
 .3القانون المدني

في  ةشتمال المنظومة القانونية الجزائريعلى الرغم من ذلك جدير باإلشارة إلى ا 
مجموعة من النصوص التنظيمية المتفرقة التي اهتمت ببعض عديل لوقت سابق لهذا الت

، 1998أوت  25المؤرخ في  257-98كالمرسوم التنفيذي رقم المعامالت االلكترونية، 
لمتمم واستغاللها، المعدل وا"أنترنات" إقامة خدمات ات شروط وكيفيضبط المتضمن 

2000أكتوبر  14المؤرخ في  307-2000بالمرسوم التنفيذي رقم 
4. 

في مجال المعامالت هدها النظام القانوني الجزائري لكن القفزة النوعية التي ش
2015فيفري  01مؤرخ في ال 04-15كانت بصدور القانون رقم اإللكترونية 

، والمحدد 5
 تتطبيقا لهذا النص صدر ن، و لكترونياإلللقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 

                                                                                                  

، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه في قانون األعمال، األنترنتة عبر اإللكترونيالتجارة مخلوفي عبد الوهاب، نقال عن:  - 1
 .21-5، ص ص. 2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 سيتم التعرض إليها الحقا في متن هذه الدراسة. - 2
سبتمبر  26المؤرخ في  58-75يعدل ويتمم األمر رقم ، 2005يونيو  20، مؤرخ في 10-05قانون رقم  - 3

 . 2005يونيو  26، صادر بتاريخ 44ج. ر. ج. ج.، عدد ، والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 1975
رنات" ، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات " أنت1998أوت  25مؤرخ في  ،257-98مرسوم تنفيذي رقم  - 4

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1998أوت  26، صادر بتاريخ 63ج. ر. ج. ج.، عدد واستغاللها، 
 .2000أكتوبر  15، صادر بتاريخ 60، ج. ر. ج. ج.، عدد 2000أكتوبر  14، المؤرخ في 2000-307

ج. ين، اإللكترونيمتعلقة بالتوقيع والتصديق ، يحدد القواعد العامة ال2015فيفري  1، مؤرخ في 04-15قانون رقم  - 5
 .2015فيفري  10، صادر بتاريخ  06عدد ر. ج. ج.، 
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134-16لمرسوم التنفيذي رقم ية التالية: اتنظيمالوص نص
المرسوم التنفيذي رقم و ، 1

16-135
142-16المرسوم التنفيذي رق ، و 2

3.  
تسمح هذه النصوص بتوفير األمن والثقة لدى المتعاملين االلكترونيين، وهذا بإلقاء 

لطات التي أعطاها مجموعة من االمتيازات وصالحيات المشرع الجزائري هذه المهمة لس
تتولى ، و المذكور أعاله 04-15رقم  التي تعتمد عليها في السهر على تطبيق القانون 

توطيد العالقات وتوثيقها مراقبة الطرف المحايد في تأديته لخدمات التصديق اإللكتروني، و 
 إبرام معامالتهم.لكترونية في بين األشخاص المتعاملين عبر الوسائط اإل

ألقى المشرع على عاتق الطرف المحايد مجموعة من التزامات، وكما أخضعه لرقابة 
السلطة األعلى منه، وحمله المسؤولية عن أي إخالل بهذه االلتزامات، إْذ  من طرف

 اإللكترونيتظهر أهمية المهام المرمية على عاتق الهيئة المحايدة المتمثلة في التصديق 
 ة.اإللكترونيمالت على المعا

 اإللكترونينظرا لهذه المعطيات تظهر لنا أهمية البحث في موضوع التصديق 
 ؟.هالمكرسة لتنظيموأحكامه القانونية ة توالتساؤل عن ماهي

سيتم معالجة هذا التساؤل في ضوء القانون الجزائري، ولكن نظرا لحداثة الدراسة 
موقف سيتم االستئناس أحيانا ب هية، فإنوعدم وجود تطبيقات فعلية وال اجتهادات قضائ

 .اإللكترونيقة إلى تنظيم التصديق االتشريعات المقارنة التي كانت السب

                                                                                                  

، يحدد تنظيم المصالح التقنية واإلدارية للسلطة الوطنية 2016أفريل  25، مؤرخ في 134-16مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 .2016أفريل  28اريخ ، صادر بت 26عدد ج. ر. ج. ج.، وسيرها ومهامها،  اإللكترونيللتصديق 

 اإللكتروني، يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق 2016أفريل  25، مؤرخ في 135-16مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 .2016أفريل  28، صادر بتاريخ 26عدد ج. ر. ج. ج.، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، 

ظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا، ج. ر. ، يحدد كيفيات حف2016ماي  05، مؤرخ في 142-16مرسوم تنفيذي رقم  - 3
 .2016ماي  08، صادر بتاريخ 28عدد ج. ج.، 
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 الفصل األول
 اإللكترونيماهية التصديق 

يقات ووسائل تكنولوجية جد التي تتم باستخدام تطب عمال التجاريةاأل أصبحت
ة، وغني عن البيان أن لها الكثير من من األمور الشائعة وواقعا يفرض نفسه بقو  متطورة

تتجسد هذه األعمال عن ؛ الفوائد، وتقدم إيجابيات لصالح البشرية جمعاء دون استثناء
 .األنترنتطريق إبرام عقود إلكترونية تتم عبر شبكة 

 ويكون من ذات الطبيعة، بمعنى تستوجب طبيعة هذه المعامالت التصديق عليها
 لمنح أطراف المعامالت والغير الثقة والطمأنينة. يكون إلكترونيا، وهذا  أنه

ونظرا لحداثته ال يزال يكتنفه الغموض وعدم  اإللكترونيإن مصطلح التصديق 
والسؤال الذي يطرح نفسه الوضوح، لذا كان البد من تحديد مفهومه في المبحث األول، 

في المبحث ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال سنتعرض اإللكترونيعلى ماذا يتم التصديق 
 . اإللكترونيالثاني إلى التوقيع 
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 المبحث األول
 اإللكترونيمفهوم التصديق 

يستدعي في البداية استعراض التطور  اإللكترونيالوقوف على مفهوم التصديق إن 
، من ثم نستطيع تعريف المصطلح الحديث أال (المطلب األول)التاريخي لعملية التصديق 

 .(لمطلب الثانيا) اإللكترونيوهو التصديق 

 المطلب األول
  تطور التاريخي لعملية التصديقال

لى العصور إ الستفادة منهاونقلها إلى من يرغب ا حفظ المعلومات واألحداثيعود 
نما قتصر على التدوين الكتابي فقط، و تال  صديقالتلية مع، حيث القديمة شمل التناقل تا 

 لفترة من الزمن. ف والرواياتار والمهارات والمعار الشفهي للمعلومات واألخب
، دفعه إلى استخدام طرق ووسائل كثيرة رله رغبة مستمرة في التقدم والتطو اإلنسان ف

بسيطة الوسائل ال ىوذلك باعتماده عل ،بها التي مر ومختلفة لتدوين ونقل هذه األحداث
  .1المتوفرة في ذلك الوقت

في الفرع  انتطرق إليه لومات،وسائل جد بسيطة لحفظ هذه المع اإلنسان استخدمإذا 
تلف عن تعريف التصديق يخالذي تعريف التصديق التقليدي نتولى  األول، من ثم

 .في الفرع الثاني اإللكتروني
 الفرع األول

 تطور الوسائل المستخدمة في عملية التصديق 
التي تمثلت في  مرت عملية التصديق بثالث مراحل، أولها المرحلة ما قبل التقليدية،

، ثم المرحلة الثانية التقليدية وشبه التقليدية التي تمثلت في ر والطين والعظام، الجلودالحجا

                                                                                                  

، رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة اإللكترونيالنظام القانوني لجهات التوثيق ، الصفدي عبير ميخائيل - 1
 .10 -9، ص ص. 2009الشرق األوسط للدراسات العليا، عمان، 
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تطوراته الصناعية قبل وبعد الطباعة، ومرحلة غير التقليدية التي و الورق منذ القرن األول 
1على اختالف أنواعها. وأوعية الحاسوبتشمل المصغرات والمسموعات والمرئيات 

 

 )مرحلة ما قبل الورق(ة قبل التقليدية المرحل -أوال
بدأ اإلنسان في تسجيل أفكاره ومعارفه، بحيث سجل تجاربه وخبراته على أوعية 

 ،حجارة ،قطع اللحاف ،استطاع أن يطوعها لتحقيق أهدافهكالجدران الكهوف التي بدائية، 
 شفة من ِقبلالمكت 2يل، وكذا األلواح الطينيةوالعسيْب وهو الجزء األسفل من سعف النخ

قبل الميالد الكتابة علي األلواح الفخارية وتسجيل تاريخهم،  1700السومريين نحو 
 مبادالتهم التجارية بالكتابة المسمارية على هذه األلواح بحيث صارت في هذا العصرو 

 .ليها وخاصة النحاس والبرنزاستخدم المعادن للكتابة ع، و متداولة ومنتشرة ومستعملة كثيرا
شاف في مصر ورق البردي، واستعماله كمادة للكتابة، فأصبح من الممكن تم اكت

 تبادل الوثائق ونقل المعلومات المكتوبة من مكان إلى أخر.
وبقيت تستعمل حتى  ،الحيوانات جلود الرقوق وهي عبارة عن الكتابة علىوانتشرت 

 .3م 712سمرقند عام واحتالل تركستان و  ات اإلسالميةالفتوح
دمت الشموع، العاج، أكتاف البعير، الحرير، عظام الحيوانات، ألواح وكما استخ

 .4وغيرها من المواد األخرى  ث يحفر عليها بواسطة آلة مدببة،الخشب، بحي
 
 
 

                                                                                                  

، مذكرة ماجستير في علم المكتبات والتوثيق، ةاإللكترونيإتاحة واستخدام مصادر المعلومات  بلعباس عبد الحميد، -1
 .24 .، ص2006كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الجزائر، 

ة، دراسة مقارنة بين القطاع السمعي والسمعي اإللكترونيالصحفيون الجزائريون ومصادر المعلومات سميش وداد،  -2
جامعة منتوري،  ،كلية العلوم اإلنسانية واالتصال، مذكرة ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال، ي والمكتوبالبصر 

 .  98 .، ص2010قسنطينة، 
 .10 .، مرجع سابق، صالصفدي عبير ميخائيل - 3
 .98 .سميش وداد،  مرجع سابق، ص - 4
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 المرحلة التقليدية -ثانيا
تم اختراع الورق من طرف الصينيين وانتقلت إلى بغداد وازدهاره في زمن هارون 

هور دكاكين الوراقين، ظورق وتوفر مواد للكتابة أدى إلى ة الأن انتشار طباع الرشيد، إذْ 
 األقطار. ء خزائن الكتب في مختلفمما ساهم في انتشار الكتب ونشو 

 رحلة غير التقليدية )مرحلة المعلومات(الم -ثالثا

على يد  حركة في منتصف القرن الخامس عشرعة بالحروف المتاتم اختراع الطب
ساهمت الطباعة في سرعة انتشار و  لت إلى مختلف أرجاء العالمنتقااأللماني غوتنبرغ، و 

مختلف بهور المكتبات ظار المعرفي و نفجاالأدى إلى الذي الكتب والمصادر األخرى، 
 أنواعها.
هور أهم نظم تصنيف ظذلك ب، و 1وثيقعلم الت التاسع عشرقرن الفي انطلق و  

انتشار مختلف أساليب المستعملة ال وهو نظام ديوي للتصنيف والذي أدى إلى أالمكتبات 
 في التصديق أي التوثيق.

ن المعلومات وتسهيل إلى محاولة العلماء لفتح أفاق عالم جديد لخز  رالتطو هذا أدى 
تاحتها إلى الباحثين والمهتمين، و  هور مصطلح ظكانت النتيجة إلى الحصول عليها، وا 

 .لقرن العشرينت في العشرينات من ايق" في مجال تنظيم المعلوماوثت"ال
تي تسهل عملية افة اإلجراءات الفنية المتخصصة، العلى دراسة ك يقوثعلم الت فيقوم

لها إلى من يريد االنتفاع منها واالطالع توصيوتوفير الوثائق وفهرستها وتصنيفها و  تنظيم
 .عليها

المجاني من قبل منظمة اليونسكو والمعرب من قبل  اإللكتروني توثيقالنظام  ودور
المعروفة باسم ة العامة بجامعة الدول العربية و المعلومات في األمانكز التصديق و مر 
(cds/isisدور هام في تطور نظام التصديق )،بحيث أن قدرة هذا النظام على استيعاب  2

                                                                                                  

أخرى استعملت مصطلح التصديق و تشريعات ؛ فثمة مصطلح التصديقللداللة على التوثيق يستعمل مصطلح  - 1
 استعملت مصطلح التوثيق.

 .12 -10 .، مرجع سابق، ص صالصفدي عبير ميخائيل -2
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، مليون تسجيل في كل قاعدة بيانات عدد كبير من التسجيالت يصل إلى ستة عشر
ات مرونته وسرعته في استرجاع المعلوماع الحواسب و مه مالئم لمختلف أنو وسهولة استخدا

 .االنتشارجعلت منه نظاما واسع 
عددة الوسطاء، من مالمحها تة والتكنولوجية المهور مرحلة التكنولوجية الرقميظمع و 

أجهزة الكمبيوتر، مدمجة أو أقراص توضع في مختلف  سطواناتأ طبع المعلومات على
 .ت المستخدمة في هذا المجاللتقنيااحيث أصبحت من الوسائل و 

بتخزين ، تتميز تطلق عليها مرحلة الثورة الرقمية مرحلة نعيش في الوقت الحالي
فيتم إعطاؤه حتى إذا كان مجرد حرف  ،صوت مثال ،المعلومات مهما كان شكلها، صورة

ر يتم بثها عب، و تخزينه على شرائط أو أقراص مدمجةهذا الرقم يتم أو تمييزه برقم معين، و 
 .كابالت ألياف ضوئية، إليصالها للمهتمين والباحثين عن المعرفة والمعلومات

، رافقها ل المواضيع التي تحتاج إلى فرز وتصنيفتداخو  ،وبتضخم الوثائق وكثرتها 
، حيث أصبحت الحاجة تلح لالستفادة ل مثل مضاعفة الجهد للحصول عليهاعدة مشاك

تقليص ال التصديق، وهذا لتسريع استرجاعها و ب اآللي الحديثة في مجمن تقنيات الحاس
والحد من تضخم الوثائق  ،د في عملية التصديق أي التوثيق وتصنيف الوثائقالجه

 .1عرض للتلفتبها لمدة زمنية طويلة تظ احتفالا تم ، بحيث إذاالمادية
ئل الحديثة في وساالفي مجال االتصاالت واستخدام هذه األجهزة و  هذا التطور فمع

تصديق الحجري إلى من ال لانتقاال أدت إلى ،ل المعلومات وتصديقها أي توثيقهاتباد
 أو الضوئي. اإللكتروني، ثم إلى التصديق يالتصديق القلم

غلبها من دون ورق فهي أ ال ورق جعل كل معامالت البشرية و هور مجتمع بظن إ
فيذ عملية ة أو تناإللكتروني معامالتال خصوصا وقت إبرام ،معامالت غير ملموسة

فالسؤال الذي  ،امال على مفهوم التصديق التقليديالتصديق بحيث أن هذا يشكل انقالبا ش
  .يطرح نفسه في هذا الصدد ما هو التصديق التقليدي ؟

 

                                                                                                  

 .13. ، صنفسهمرجع ال، الصفدي عبير ميخائيل -1
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 الفرع الثاني

 التصديق التقليديعملية تعريف 
لى متعددة ع زية بمعان  ، دخلت اللغة االنجليمة التوثيق هي كلمة فرنسية األصلكل

 Otlet et، بحيث أن الرأي الراجح أن أول من استعملها العالمان زمانال مْر 

Lafontaine انتها ، إلصدار البيبوجرافيا العالمية باستعواخر القرن التاسع عشر، في أ
يز تمالتصنيف، و ، واستخدام التصنيف العشري لديوي كأساس بفهارس المكتبات التقليدية

 1أطلقا على نشاطهما توثيقا.بات، و عملهما عن عمل أمناء المكت
كافة اإلجراءات والوظائف التي تقدمها مراكز  "تعرف عملية التصديق على أنها

المعلومات واألرشيف من أجل استخدام مصادرها أحسن استخدام، فهي كل األنشطة 
 واإلمكانيات المالية والمادية والبشرية التي تسخرها من أجل توفير الجو المناسب لوصول

 . 2"المستفيد إلى مصدر المعلومات بأسرع الطرق 
 ،تم تجميعها ألغراض محددةيجموعة وثائق تتضمن مواد مرجعية و م" :نهأعرف تو 

ترجمة الفنية التي تشمل على جمع وحصر وتنظيم وتحليل ونشر و نه العمليات أأو 
 ."وتقديم المعلومات إلى المستفيدينالوثائق 
ن كاناألرشيفالمكتبة و  بين وظيفة التعريف هذايخلط   ف يعتبر هذا التعري ، وا 

ه يفتقد إلى الدقة المكتبات، لكنا كان يعتمد على عندم صحيحا في العصور القديمة
نشاء مراكز  التساع عصر الحديث،الفي  للتعبير عن عملية التصديق والتوثيق المكتبات وا 

 .البحث العلمي والدراسات
العالم موريتمر  :العلماء، نذكر البعض منها ريف عديدة التي استخدمهاتوجد تعاو 
ليها توصيل المعلومات مجموعة العمليات التي يشتمل ع" :التوثيق بأنه فقد عرف :تاوبة

                                                                                                  

 .15-13 .، المرجع نفسه، ص صالصفدي عبير ميخائيل - 1
، دراسة تطبيقية بأرشيف بلدية قسنطينة :األرشيفية األنظمة اآللية ودورها في تنمية الخدماتي زهير، ظحاف - 2

 .، ص2008، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم
54. 
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تخصص إلى جانب العمليات التي تكون العمل المكتبي الم التي تتضمنالمتخصصة و 
 العمليات المبدئية".

المعلومات جمع سجالت المعرفة و "عملية  :أن التوثيق هو العالم براد فورد يرى و 
 1المخترعين."مالها لمن يحتاجها من الباحثين و الحديثة وتيسير استع

مشتملة لكن  ،المستخدمة لماء بالرغم من اختالف المصطلحاتنفهم من تعاريف الع
دية أي ملموسة ما عبارة عن عملية فنية التوثيقالعلماء اعتبر  لمضمون،نفس اعلى 

 .علومات، بهدف تسهيل استعمالها واالستفادة منهاتجمع المعرفة والم
المصري، وفقا التصديق في قانون اإلثبات في المواد المدنية في القانون بيقصد و 
موظف عام أو شخص ، على أن المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه منه 10/1للمادة 

وضاع ا لأل، وذلك طبقلى يديه أو ما تلقاه من ذو الشأن، ما تم عمكلف بخدمة عامة
 2.القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

الورقة الرسمية هي التي تلقاها وفقا يقصد به  التقنين المدني الفرنسيحسب و   
لألوضاع الشكلية المطلوبة، موظف عام له حق التوثيق في الجهة التي كتبت فيها 

 3الورقة.
من  03نص المادة  في تعريفا للتوثيق قد أوردالمشرع الجزائري ويشار إلى أن  

02-06القانون رقم 
الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة » يلي:  ، كما4

العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصيغة الرسمية، وكذا العقود 
  .«التي يرغب األشخاص إعطائها هذه الصبغة

                                                                                                  

 .16 -17 .، مرجع سابق، ص صالصفدي عبير ميخائيل - 1
، المتضمن قانون اإلثبات في المواد 1999لسنة  18ون رقم ، المعدل والمتمم بالقان1968لسنة  25القانون رقم  - 2

 المدنية والتجارية المصري.
3- L’article 1317 paragraphe 1 du code civil: »l’acte authentique est celui qui a été reçu 

par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec 

les solennités requises..« 

، صادر 14ج. ر. ج. ج.، عدد  ،تضمن مهنة التوثيقي، 2006فبراير  20، مؤرخ في 02-06قانون رقم  - 4
 .2006مارس  08بتاريخ 
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العقد الرسمي عقد  » :نعلى أ الناصة 1المدني القانون من  324المادة  ونجد نص
ما تم لديه أو ما  ،بط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامةيثبت فيه موظف أو ضا

 .«أن وذلك طبقا لألشكال القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصهتلقاه من ذوي الش
توبة على أن التوثيق هو إعطاء الصبغة الرسمية لمحررات مك يننصالنفهم من  

 .السلطة العموميةالملف بالخدمة العامة معين من طرف  ميعمو الورق من طرف ضابط 
وبهذا نستنج أن التوثيق التقليدي هو كل ما يتعلق بمحررات ملموسة مادية، على 
الورق يتم تسجيلها وحفظها وا عطائها الصيغة الرسمية ألي شخص سواء كان شخص 

الطمئنان والثقة معنوي أو طبيعي أو عمومي أو خاص لتأكيد من صحة هذه المحررات وا
 ر العقود.ببين المتعاملين ع اخصوص
، أي فات القانونية في شكلها التقليديهو التصر  التقليدي يعتبر التصديقف 

 2.ورقيةالمستندات ال

 المطلب الثاني
 اإللكترونيالتصديق 

حتى وصل إلى التصديق بعدة مراحل كل مرحلة بفترة زمنية خاصة بها،  مر
 مفهومعن ال مغايرمعنى  اإللكترونيمصطلح التصديق ل فأصبح مرحلة التكنولوجية،ال

، يجب اإللكترونيللتصديق كما تم تبيانه في ما سبق، ولتحديد مفهوم التصديق  التقليدي
 .(الفرع الثاني)ثم تبيان أهميته  (لفرع األولا) تعرفه بداية 

 
 
 

                                                                                                  

. 1975سبتمبر  30، صادر بتاريخ 78، يتضمن القانون المدني، ج. ر. ج. ج.، عدد  58 -75أمر رقم  - 1
 .معدل ومتمم

مقارنة، بحث مقدم لمجلة الكلية، جامعة المنصورة،  التصديق اإللكتروني، دراسةسمير سعد رشاد سلطان،   - 2
 .5مصر، دون سنة، ص 
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 الفرع األول
 اإللكترونيالتصديق  تعريف

أو ما يطلق عليه أيضا بالتوثيق  اإللكترونيلح التصديق مصطإن تحديد تعريف     
 .(ثانيا) ، ثم القانوني(أوال )، يتم تحديد معناه الفقهياإللكتروني
 اإللكترونيللتصديق  الفقهي تعريفال - أوال

فلم يتصدى له الفقه بوضع تعريف له،  اإللكترونينظرا لحداثة مصطلح التصديق 
 ت الفقهية.لكن مع ذلك توجد بعض المحاوال

، للتحقق من صحة التوقيع أو المحرروسيلة فنية أمنة "ه: نأفالبعض يعرفه على 
، أو طرف محايد يطلق أو كيان معين عبر جهة موثوق بها حيث يتم نسبته إلى شخص

 ."ت التصديق أو مورد خدمات التوثيقعليه مقدم خدما
ة ففي استخدام التوقيع ترونياإللكد للهويات كاالستناد لمؤ " :نهأ البعض األخر يعرفهو 

هذا التوثيق ، والشكل التقني لح التوثيق بالمطابقة بين مفتاح وهوية مالكهيسم اإللكتروني
  1."يسمى بشهادة التوثيق

التحقق من هوية  هو اإللكتروني ، أن التصديقهذه التعريفات الفقهيةمن  يفهم
أو وسيلة تقنية بارة عن نظام و عوهو  2الموقع، وأن الرسالة الموقعة منه تنتسب إليه،

، وذلك عبر تحديد الهوية آمنةة موثوق فيها أو اإللكتروني ، يجعل المعامالتإجراء
التأكد من صحة البيانات بين ة، و اإللكتروني، وكذا المحررات يناإللكترونيللمتعاملين 

يطرأ من كل خطر قد ، وحمايتها متطورة ظم مخصصة لهذا الغرض وجدْ المتعاملين عبر ن
 .حتيال ونصباعليها من غش و 

 
                                                                                                  

، مذكرة لنيل شهادة ماستر في العلوم القانونية، والمسؤولية المدنية لهيئات التوثيق اإللكترونيالتوثيق بركان كريم،  -1
 .18. ، ص2015ولحاج، البويرة، أقيد أكلي محند في عقود ومسؤولية، جامعة الع

، مداخلة في الملتقى الوطني: اإلطار «ةاإللكترونيطرق توثيق التعامالت » مالوي إبراهيم، دحية عبد اللطيف،  -2
، جامعة محمد الشريف 2016جانفي  13و 12يومي  ، المنعقدين في الجزائراإللكترونيالقانوني للتوقيع والتصديق 

 .6 .سوق أهراس، ص مساعدية



  اإللكترونياإللكترونيالفصل األول                                         المبحث األول: مفهوم التصديق الفصل األول                                         المبحث األول: مفهوم التصديق 

1414  

  

 اإللكترونيللتصديق  تشريعيال تعريفال -ثانيا
التشريعات على خالف  لكن، و اإللكترونيتعريفا للتصديق المشرع الجزائري لم يضع 

ورده في بيانه إلجراءات التوثيق أمن خالل ما  األردني المشرع ،منها لذلك صدتالتي ت
الثانية منه  ةالمادفلقد عرفه في  2001،1لسنة  85ة رقم ياإللكترونت في قانون المعامال

، قد اإللكترونيأو السجل  اإللكتروني اإلجراءات المتبعة للتحقق من أن التوقيع" :هعلى أن
أو لتتبع التغيرات أو األخطاء التي حدثت في سجل الكتروني  ،تم تنفيذه من شخص معين

حليل للتعرف على الرموز والكلمات واألرقام ائل التمنها إنشائه بما في ذلك استخدام وس
 ." إجراءات أخرى تحقق الغرض المطلوباستعادة العكسية أو أي وسيلة أو وفك التشفيرة و 
المرتبط  ةاإللكتروني عامالتأو المصدق عليه يعطي حجية للم توقيع الموثق بالتالي

تاريخ ثبوت تاريخ حجية قانونية في مواجهة أطرافه والغير وذلك من ، ويؤدي إلى به
  2.التوثيق

على   منه 20في المادة الثانية فقرة  ةاإللكترونيت قانون إمارة دبي للمعامالوعرفه 
ة قد صدرت من شخص اإللكترونياإلجراءات التي تهدف إلى التحقق من أن الرسالة "أنه: 

رونية أو تعديل في محتويات أو في نقل أو تخزين رسالة الكت أالكشف عن أي خطعين و م
جراء يستخدم مناهج حسابية إ، ويشمل ذلك أي الكتروني خالل فترة زمنية محددة أو سجل

غيرها إجراءات للرد أو إلقرار االستالم، و أو  هأو رموز أو كلمات أو أرقام تعريفية أو تشفير 
 3".جراءات حماية المعلوماتمن وسائل اإل

 ،اإللكترونييق أي التصديق ن التوثفهم منها أيف ،حسب نصوص التشريع اللبنانيو 
 معامالتتواقيع المثبتة على الالعلى كتابة و  اإللكترونيهو تصديق كاتب العدل 

 4ة إلثبات صحتها أو تأييد نسبتها إلى أصحابها الذين أصدروها.اإللكتروني

                                                                                                  

 .2001لسنة  85قانون المعامالت اإللكتروني األردني رقم  - 1
 من قانون المعامالت اإللكتروني األردني المرجع نفسه. 30/1المادة  -  2
 بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونية. 2002لسنة  02قانون إمارة دبي رقم  - 3
، دراسة مقارنة نظام القانوني لتجاوزها،الات اإللكترونية ومتطلبات تحديات اإلثبات بالسندالعبودي عباس،  - 4

 .217 .، ص2010منشورات الحلبي الحقوقية،  بيروت، 
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إلى إجراءات  ة،اإللكترونيرة التجاادالت و المشرع التونسي في قانون المبقد أشار  
اب عرفها في الفصل الثاني من البو  "اإلمضاء منظومة التدقيق فيطلح "التصديق بمص

"مجموعة من عناصر التشفيرة العمومية أو مجموعة من  :األحكام العامة بأنهااألول/
 1".اإللكترونيالمعدات التي تمكن من التدقيق في اإلمضاء 

نما ذكر فقط الوسائ اإللكترونيالتصديق  المشرع التونسي لم يعرف ل المستخدمة وا 
  .اإللكترونيأي التدقيق باإلمضاء للتصديق 

 ضعر تلم يو  ،اإللكترونيم يقم بتعريف التصديق أما المشرع المصري هو األخر ل
نشاء هيئة تنمية صناعية و  اإللكترونيانون تنظيم التوقيع إلجراءات التصديق في قأيضا  ا 

  2004.2لسنة  15تكنولوجيا المعلومات المصري رقم 
اء على ، والتي صدرت بنالقانون هذا بالرجوع إلى الالئحة التنفيذية الخاصة ب لكنو 

وتكنولوجيا المعلومات ، الصادر من وزير االتصاالت 2005لسنة  109القرار رقم 
صطلحات مالمن خالل  اإللكتروني، يمكن أن نستخلص معنى ومفهوم التصديق المصري 

للتحقق من ق عبارة عن وسيلة فنية أمنة التصدي "حيث أن ،التي وردت في هذه الالئحة
عبر جهة موثوق شخص أو كيان معين ى إله بحيث يتم نس ،صحة التوقيع أو المحرر

 3."ت التصديق أو مورد خدمات التوثيق، يطلق عليه مقدم خدمافيها أو طرف محايد
المقدمان من باألخص  ،اإللكترونيرف التشريعية للتصديق من خالل التعا

عبارة عن هو ، اإللكترونيتوصل إلى أن التصديق يمكن ال، واإلماراتيألردني المشرعان ا
، ةاإللكترونيلمعامالت من توثيق ا اإللكترونيإجراءات معينة الهدف منها تمكين التوقيع 

من تاريخ إتمام إجراءات  ألي تعديل أو غش وتالعب تعرضهاأكد من عدم التو 
الحجية القانونية في  ةاإللكترونيلتلك المحررات لى إعطاء األمر الذي يؤدي إ 4،التصديق

                                                                                                  

 ، المتعلق بالمبادالت والتجارة اإللكترونية.2000أوت  9مؤرخ في  2000لسنة  83قانون رقم  -1
 .2004لسنة  15ة تكنولوجيا المعلومات رقم قانون تنظيم التوقيع اإللكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعي - 2
 .289 .، ص2006، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، اإلثبات التقليدي واإللكترونيمنصور محمد حسن،  - 3
 .23 .، مرجع سابق، صالصفدي عبير ميخائيل - 4
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مختصة مخولة قانونا بهذه  حيث تقوم بها جهات 1،الغير من تاريخ ثبوتهة أطرافه و مواجه
، اإللكترونيمن خالل تحديد هوية المتعاملين وصحة محتوى المحرر  هامينأت، و المهام

الكتروني لالحتجاج بها  احتفاظ بهذه المعلومات في سجلمع  ،ونسبته لصاحب التوقيع
 2.في حال النزاع

عملية تضمن أربعة  عبارة عن ، هواإللكترونيبهذا نتوصل إلى أن التصديق و 
عدم زاهة، التوثيق، و ، وهي: السرية، الناألنترنتجوانب أمنية لتبادل المعلومات على شبكة 

 4إليه. التحقق من شخصية المتعامل مع الطرف األخر ونسبة التوقيع 3،االستنكار
 نيالفرع الثا

 أهمية التصديق اإللكتروني
من الضروري وجود هيئة محايدة تقوم بدور المراقب، عن طريق التصديق 
اإللكتروني الذي يرتكز دوره وأهميته في تدعيم الثقة واالطمئنان لديهم، بالقضاء على كل 

ام الوسائل الحديثة عوامل الخوف والقلق لديهم، ويدفعهم بالتبعية إلى اإلقدام على استخد
تأكيد صحة هوية األطراف   ،  في5في تعامالتهم، حيث تكمن أهمية التصديق اإللكتروني

) أوال(، وضمان سرية وسالمة البيانات المتداولة )ثانيا(، وضمان عدم انكار رسالة 
 البيانات المتداولة ) ثالثا(.

 تأكيد صحة هوية أطراف المعاملة االلكترونية -أوال
ثبات صحة واقعة أو تصرف قانوني فالغر  ض من التصديق، هو تأكيد وتحديد وا 

معين بعد التحقق منها عبر الوسائل المتاحة للقيام بعملية التدقيق والفحص، من قبل 
                                                                                                  

الة ماجيستر، درا الثقافة  ، رس، دراسة مقارنةحجية التوقيع اإللكتروني في اإلثباتعبد نصيرات عالء محمد،  - 1
 .126 .، ص2005للنشر والتوزيع، عمان، 

 .19 .بركان كريم، مرجع سابق، ص - 2
، مذكرة الماستر، في القانون اإلداري، جامعة محمد في المعامالت اإلدارية اإللكترونياإلثبات بركات عبد اللطيف،  -3

 .49 .، ص2012/2013، بسكرة ، خيضر
لألعمال، العام قانون ال، مذكرة الماستر في الوسائل التكنولوجية في إثبات العقود التجارية حجيةكحول سماح،  - 4

 .8 .، ص2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .9 -8 .سمير سعد رشاد السلطان، مرجع سابق، ص ص - 5
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الطرف المحايد هذا ما يضفي القيمة القانونية لهذه المحررات االلكترونية في اإلثبات أمام 
وا عطائهم أفضل تأمين خاصًة فيما يتعلق  2قانونية،لما تتضمنه من تصرفات  1العدالة،

بشخصية األطراف المتعاملين بقيام الجهة المكلفة بالتصديق اإللكتروني بدور الوسيط 
بينهم، وبل تعمل كمعرف لكليهما وهذا بالتأكد بطرق فنية ودقيقة من صحة البيانات 

 3اإللكترونية.
 ةضمان سرية وسالمة البيانات المتداول -ثانيا

يعد ضمان سرية وسالمة بيانات الرسائل االلكترونية، من بين أهم أهداف الرئيسية 
التي يسعى أطراف التصرف االلكتروني لتحقيقها، حيث من الواجب عليهم استعمال 
واالستعانة بوسائل وبأدوات إنشاء توقيعات إلكترونية مؤمنة التي بإمكانها ضمان سرية 

مكانية الكشف عن أي تغيير أو تزوير بالبيانات بيانات إنشاء التوقيع لمرة و  احدة فقط، وا 
 4أو تمس بمحتواها بعدما تم التوقيع عليها.

  ضمان عدم إنكار رسالة البيانات المتداولة -ثالثا
انطباعا بأننا في عالم مجهول، من الصعب ضبطه أو الرقابة عليه  األنترنتيعطي 

ب لما يتم فيها من صحة وسالمة المبادالت لعدم وجود إدارة ملموسة تؤدي دور المراق
 5والمعامالت اإللكترونية، هذا ما أدى إلى انعدام الثقة لدى المتعاملين اإللكترونيين،

الشيء الذي يدفعهم إلى االستعانة بالتصديق االلكتروني والطرف الثالث يقوم بتأمين 
روني موصوفة، تضمن المواقع االلكترونية مع تزويد توقيعاتهم بشهادات تصديق إلكت

سالمة وصحة البيانات االلكترونية المتداولة في وقت أو قبل إصدارها مع إمكانية عدم 
إنكارها، لهذا يجب على كل من المرسل والمرسل إليه الحفاظ على شهادة في شكلها 

                                                                                                  

 .40دحماني سمير، مرجع سابق،  ص.  - 1
 .9 -8 .د السلطان، مرجع سابق، ص صسمير سعد رشا - 2
ة ومدى حجيتها في إثبات القضائي، دراسة شرعية وقانونية مع اإللكترونيالوثائق والتواقيع حمد بوعتابة، أ الزعابي - 3

 .272-271 .، ص ص2010، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات، المقارنة بالقانون المقارن اإلماراتي
 .42، 41 .ص ص، مرجع سابقسمير،  دحماني - 4
 .8 .سمير سعد رشاد السلطان، مرجع سابق، ص - 5
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االلكتروني بطريقة مؤمنة، والطرف المحايد عليه أيضا الحفاظ على شكلها النهائي في 
     1ظ مؤمن خاص بها يسمح الرجوع إليها عند الحاجة.نظام حف

بعد تطرقنا إلى تعريف التصديق اإللكتروني فالسؤال الذي يجب أن يطرح، على 
 ماذا يتم هذا التصديق؟ 

                                                                                                  
 .43، 42 .ص ص مرجع سابق،  سمير،دحماني  - 1
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 الثاني المبحث
 اإللكترونيالتوقيع 

عيشه العالم من ثورة تقنية التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا وما ي تأد
هور عدة طرق ظإلى  األنترنتر الحاسوب اآللي وشبكات وانتشار العمل عب، عالية

قدم الذي يعرفها هذا المجال التعامل يكون هدفها مسايرة السرعة و وسائل حديثة في التو 
المستعملة في إثبات  لم تعد الوسيلة التقليدية األنترنتعبر  معامالت، وفيما يخص اللذلك

األمر الذي  ة،اإللكترونيب مع المعامالت و طي( تتجايع الخ)التوق معامالتتصديق ال
جل تحديد هوية الشخص أن م اإللكترونياللجوء إلى تقنية التوقيع  جعل المشرعون 

)المطلب  وما هي تقنياته؟ )المطلب األول(فما مفهم التوقيع اإللكتروني  ،1عاملالمت
 الثاني(.

 المطلب األول
 اإللكترونيالتوقيع  مفهوم

تحديد سنتطرق إلى تعرفه في الفرع األول، و  اإللكترونيالتوقيع  فهم يتسنى لنال
 صوره في الفرع الثاني، والشروط المتطلبة العتباره مصدقا في الفرع الثالث.

 الفرع األول
 اإللكترونيتعريف التوقيع 

البعض  الفقهية والتشريعية، بحيث نذكر ، منهاكثيرةتعريفات  اإللكترونيتوقيع نال ال
 :منها

 اإللكترونيللتوقيع  التعريف الفقهي -أوال
تيح ائل التقنية التي يُ "مجموعة من اإلجراءات أو الوس :نهأالبعض يعرفه على 

 ."يق الرموز أو األرقام أو الشفرات، عن طر استخدامها
                                                                                                  

، مذكرة الماستر في قانون عقود ومسؤولية، ، دراسة مقارنةاإللكترونيركن التراضي في العقد عبدلي فاطمة،  - 1
 .83 .بويرة،  صالجامعة أكلي محمد أولحاج، 
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"كل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو صوت  نه:أبعض األخر يعرفه على الو 
بتمييز شخص  روني، ويكون لها طابع متميز يسمحالكتأو غيره يوضع على محرر 

تصرف الذي يصدر التوقيع تحدد هويته وتعبر عن رضا صاحبها بمضمون الصاحبه و 
  1"بمناسبته

بأنه: "جزء صغير مشفر من البيانات يضاف إلى رسالة  هوتعريف أخر يعرف
تمكن التوثق من من الرسالة ذاتها يشفر ويرسل مع الرسالة، ل متجزئ إلكترونية، فهو 

 2صحة الرسالة بفك التشفير وانطباق محتواه على الرسالة".
كل حروف أو إشارات أو أصوات أو رموز التي  حسب الفقه هو اإللكترونيالتوقيع ف

رادته.   تستعمل بوسائل تقنية تحدد شخصية الموقع وا 
 اإللكترونيللتوقيع  التعريف التشريعي -اثاني

تعريفه في قانون  ،منها اإللكترونيريف التوقيع تعب جاءت معظم التشريعات
 الكتروني توقيع»  / أ على ما يلي:2فنص المادة  2001النموذجي لسنة  األونسيترال

 ابه مرتبطة أو إليها مضافة أو بيانات، رسالة في مدرجة الكتروني شكل في بيانات يعني
 ولبيان البيانات، رسالة إلى بالنسبة المّوقع هوية لتعيين ُتستخدم أن يجوز منطقيا،

  3.«البيانات رسالة في الواردة المعلومات على المّوقع موافقة
ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل »  بأنه: رع المصري المش وعرفه

حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد 
 .«شخص الموقع وتمييزه عن غيره 

بموجب نص  ، السالف الذكر،04-15المشرع الجزائري في القانون رقم فه كما عر 
: بيانات في شكل الكتروني، اإللكترونيالتوقيع »  التي تنص علي ما يلي: 02/1المادة 

                                                                                                  

مجلة ، «، دراسة مقارنةاإللكترونيالمفهوم القانوني للتوقيع » ا عبد الرسول، هادي محمد جعفري، عبد الرض - 1
 .138 .، جامعة بابل، العدد األول، السنة الرابعة، العراق، صالمحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

دكتوراه، تخصص قانون  ، أطروحةمعلوماتيةجريمة تزوير الوثيقة الرسمية اإلدارية ذات الطبيعة البراهيمي حنان،  - 2
 .142 .، ص2015جنائي، جامعة محمد خضير، بسكرة، 
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 07والمادة  «مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات الكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق.
الموصوف هو التوقيع  اإللكترونيلتوقيع ا»يلي:  من نفس القانون تنص على ما

 الذي تتوفر فيه المتطلبات اآلتية:  اإللكتروني
 / أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكترونية موصوفة،1
 / أن يرتبط بالموقع دون سواه،2
 / أن يمكن من تحديد هوية الموقع،3
 ،رونياإللكت/ أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع 4
 / أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع،5
طا بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن التغييرات / أن يكون مرتب6

 .«الالحقة بهذه البيانات.
ة وفقا لمستويات اإللكترونيفنجد هنا أن المشرع الجزائري، قد ميز بين التوقيعات 

السالفة الذكر يحتوي على بيانات  02البسيط وفقا للمادة  اإللكترونيأمان معينة، فالتوقيع 
الستعمالها كوسيلة ة األخرى اإللكترونيإلكترونية مرفقة أو مرتبطة منطقيا بالبيانات 

السالفة الذكر، يعني التوقيع  07الموصوف، وفقا للمادة  اإللكترونيتوثيق، بينما التوقيع 
داثه على أساس شهادة تصديق إلكترونية موصوفة بموجب المؤمن الذي تم إح اإللكتروني

وساطة تحت سيطرة الموقع لوحده، ب ة الموضوعةاإللكترونيآلية أمن إنشاء التوقيعات 
 1إلكتروني مرخص لها من طرف الجهات الرسمية لمزاولة نشاطاتها. جهة تصديق

من  327/2 ص المادة رقمنفي  اإللكترونيالتوقيع بقد اعتد المشرع الجزائري و 
وفق شروط المذكورة في  اإللكترونيويعتد بالتوقيع » التقنين المدني التي تنص على أن:

  2.«أعاله  1مكرر 323المادة 
توقيع ا خاصا باليشريععريفا تت 2015المشرع الجزائري قبل لم يضع بحيث 

ية تنظيمبإرجاع بعض األحكام المتعلقة به ضمن نصوص تم االكتفاء بل  ،اإللكتروني
                                                                                                  

 .35 .دحماني سمير، مرجع سابق، ص - 1
 .سبق ذكرهالمتضمن القانون المدني،  58-75أمر رقم  - 2
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 -01المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  162-07لمرسوم التنفيذي رقم امتفرقة مثل 
123

»  :مكرر 03بموجب نص المادة  اإللكتروني، بحيث نجد فيه تعريف للتوقيع 1
هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط  اإللكترونيالتوقيع 

 20المؤرخ في  58-75كرر من األمر رقم م 323و 1مكرر 323المحددة في المادتين 
 . «و المذكورة أعاله 1975بتمبر سنة س 26الموافق ل  1395رمضان عام 
 ،اإللكترونيطة حول تعريف التوقيع إلى نق تعريفات الفقهية والتشريعيةالمن نتوصل 

وظيفة التوقيع وتحديد هوية  ، التي تؤديحروف ،مجموعة من إشارات، ورموز هو
خدمها اإلنسان لتمييزه عن هو صورة أو أسلوب من أساليب التوقيع التي يستو  2،صاحبه

نه أ، إال ون السند أو المحرر المنسوب إليهموافقته على مضمغيره ولتأكيد التزامه و 
   3.الكترونيةعبر الوسائل و العادية كونه يتم بطرق يختلف عن غيره من صور التواقيع 

ات التقنية الالزمة، ياإلمكان حداثته في التعاملمن  بالرغم اإللكترونييوفر التوقيع ف
يضاهي التوقيع التقليدي، من حيث حصانته ضد التزوير والتالعب، وفوق  نيستطيع أ

وهو أداة  اإللكترونيالمتعاملين في المجال  الموثوقية في وسطذلك يقدم عامل األمان 
 4.ةاإللكتروني إلثبات اللصيقة بالمعامالتا

 الفرع الثاني
 اإللكترونيصور التوقيع 

الطرق  بل أيضادد أشكاله وصوره و تتع اإللكترونيتوقيع لاالتطور المستمر جعل 
 منها:التي يتم بها هذا التوقيع، 

                                                                                                  

يونيو  07 ، صادر بتاريخ37، ج. ر. ج. ج.، عدد 2007ماي  30مؤرخ في  162-07ذي رقم مرسوم تنفي - 1
يتعلق بنظام االستغالل المطبق ، 2007ماي  09المؤرخ في  123-01المرسوم التنفيذي رقم ، يعدل ويتمم 2007

ج. السلكية والالسلكية،  على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها السلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصالت
 .  2001ماي  13، صادر بتاريخ 27ر. ج. ج.، عدد 

 .44 .بركان كريم، نفس مرجع سابق، ص - 2
 .41-40، مرجع سابق، ص ص الصفدي عبير ميخائيل - 3
رسالة ، ، دراسة مقارنة بين التشريعين الكويتي واألردنياإللكترونيللعقد  النظام القانونيالعتيبي محمد ذعار،  - 4

 .104 .، ص2013ماجيستر في القانون الخاص، جامعة الشرق األوسط، عمان،  
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 التوقيع الرقمي -والأ
لة هو عبارة عن مجموعة من األرقام التي ترتبط برسالة بيانات فتحولها من رسا

ة، بحيث ال يمكن فك تشفيرها إال من قبل ي مشفر أمقروءة إلى رسالة غير مقروءة 
 .يه المفتاح الذي يفك هذا التشفيرالشخص الذي لد

األطراف بشكل عن طريق تبادل رسائل البيانات بين ة اإللكترونيالمعامالت تتم ف
ية التشفيرة البد من وجود مفتحين، ، ولكي تتم عملمشفر يضمن السرية والخصوصية

، حيث يستخدم المرسل المفتاح الخاص لكي يوقع على المفتاح الخاصالمفتاح عام و 
قام تقوم على معادلة رياضية من هي مجموعة من األر إرسالها، و  ديسالة البيانات التي ير ر 
 نها تحويل المعلومات الموجودة في رسالة البيانات إلى رموز مشفرة ال يمكن أليأش

ح العام الذي يكون متاحا ذلك عن طريق المفتاشخص قراءتها ما لم يفك التشفيرة، و 
 1.لآلخرين

 التوقيع البييومتري  -ثانيا
الصفات على  يقوم شخص على أساسه التحقق من شخصية المتعامل باالعتماد

، والصفات الطبيعية، والسلوكية لإلنسان، التي تختلف من شخص لي الجسمانية لألفراد 
، صبع، وبصمة الصوتعلى سبيل المثال: بصمة الشفاه، بصمة الكف، بصمة اإل ،أخر

 2التعرف على الوجه البشري.
التي ال يمكن أن بعض الخواص الذاتية المميزة، و  تم هذا النوع من التوقيع علىوي

، بحيث يتم إدخال المعلومات الخاصة بالعين شخص أخر مثل بصمة العين تتشابه مع
يث أن ال يمكن ، حلالحتفاظ بها على جهاز الكمبيوترعن طريق تصويرها تصويرا دقيقا 

                                                                                                  

در ا/ الص4السوري رقم/ اإللكترونيفي ضوء قانون التوقيع  اإللكترونيالنظام القانوني للتوقيع » حنان مليكة،  -1
، العدد 26، المجلد لقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية وا، «، دراسة قانونية مقارنة25/02/2009بتاريخ 

 .562 .، ص2010الثاني، سوريا، 
في الملتقى الوطني: اإلطار القانوني ألقيت ، مداخلة «اإللكترونيبروز فكرة التوقيع » مسادي سعاد، بريق رحمة،  - 2

مساعدية ، جامعة محمد الشريف 2016جانفي  13و 12يومي المنعقد ، في الجزائر يناإللكترونيللتوقيع والتصديق 
 .5 .سوق أهراس، ص
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نه مع ما هو مسجل داخل ألي شخص الدخول إلى هذا النظام إال إذا تطابقت قزحية عي
 1.الكمبيوتر
 تذييل الرسالة باسم مرسلها -ثالثا

على  اللقب أو ما يدل على شخصية المرسلويكون ذلك من خالل طباعة االسم و 
شكل ية كل رسالة أو وثيقة ذلت ، نهاأية وثيقة الكترونية المنشأ، كطباعة االسم والعنوان

 2.اإللكترونيالكتروني كالبريد 
 اإللكترونيالقلم  -رابعا

تتمثل هذه الطريقة من التوقيع بقيام المتعامل، أو مرسل الرسالة، بكتابة توقيعه 
عن طريق  شاشة جهاز الحاسب اآللي، ثم يتم الشخصي باستخدام قلم الكتروني على

ذلك عن طريق استخدام برنامج معين يع، و ذا التوقبرنامج خاص لتحقق من صحة ه
خدمة التقاط  :األولى، حيث يقوم هذا البرنامج بوظيفتين ،موجود بجهاز الحاسب اآللي

ع بالتوقيع على شاشة ، وعند قيام الموقالتحقق من صحة هذا التوقيع :التوقيع، والثانية
لى التوقيع، وفي الثانية غير فق عاهر له مربعان مكتوب بإحداهما كلمة مو ظالكمبيوتر ي

، وباستخدام هذا البرنامج يقوم وقع على توقيعه فان الحاسب اآللي، فإذا وافق المموافق
ما يتضمنه التوقيع من باالحتفاظ بهذا التوقيع لشخص على جهاز الحاسوب بكل 

لتواءات ودرجة الضغط على القلم  .3انحناءات وا 
 بخط اليد اإللكترونيالتوقيع  -خامسا

شخص بخط اليد باستخدام ماسح ضوئي، يتم بهذه الطريقة نسخ صورة عن توقيع ال
في حالة رغبة از الخاص بالموقع على قرص مرن، و يتم االحتفاظ بهذا التوقيع في جهو 

الشخص بإرسال رسالة موقعة الكترونيا يتم إصدار األمر إلى الجهاز الكمبيوتر لي يعيد 

                                                                                                  

، أطروحة الماجستير في اإللكترونيالتنظيم القانوني لجهات التصديق على التوقيع أالء أحمد محمد،  يحاج عل - 1
 .41 -40 .، ص ص2013القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

 .165 .عبد الرضا عبد الرسول، هادي محمد جعفري، مرجع سابق، ص - 2
 .45 .، مرجع سابق، صحاج علي أالء أحمد محمد - 3
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وضعها على المحرر أو الملف المراد ل الجهاز، و خزن داخنسخ صورة عن توقيعه الم
 .اإللكترونياله عبر شركة االتصال إرس

 البطاقات الممغنطة في التوقيعو  الرقم السري  -سادسا
االستخدام هو بطاقة الصراف اآللي، والتي تقوم البنوك أوضح صورة لهذا 

سري ة بالرقم ال، بحيث يتمثل في هذه الصور سسات االئتمان بإصدارها لعمالئهاالمؤ و 
الخاص  التي تمكن هذا العميل من الدخول إلى حسابهالخاص بالعميل وحده دون غيره، و 

جراء ابمجرد إدخاله لرقمه السري، و   .لتعليمات المصرفية التي يرغب بهاا 
 ثالثالفرع ال
 العتباره مصدقا اإللكترونيالشروط المطلوبة في التوقيع 

في  04-15 رقم ، في قانون مصدقا عليه إللكترونياالتوقيع  المشرع الجزائري  يعتبر
 تتمثل في:التي إذا توفرت فيه بعض الشروط، و  ،السالفة الذكر منه 07المادة 
 اإللكترونيى أساس شهادة التصديق عل أأن ينش -والأ
إلى شهادة التصديق حتى يكون مصدقا أو  اإللكترونيمن الضروري إسناد التوقيع  

 1مصدقا. اإللكترونيليكون التوقيع  معززا أو متقدما وهذا
ا التي يؤديها التوقيع الوظائف نفسه اإللكترونييشترط ضرورة أن يؤدي التوقيع و 
به من جهة ، بحيث يشترط ليعد التوقيع الكترونيا ضرورة أن يكون مرخصا العادي

 2.المختصة أي مصادق عليه
 بالموقع دون سواه اإللكترونيقيع أن يرتبط التو  -ثانيا

 معنى وليس صاحبه، هوية عن يعبر أن البد القانونية آثاره اإللكتروني التوقيع ينتجل  

 ذلك يعني ال كما الشخصية، اإلثبات بطاقة محل يحل أو يغني اإللكتروني أن التوقيع ذلك

                                                                                                  

، العدد 26، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، «اإللكترونيتصديق التوقيع » ، حسين هال - 1
 . 529.، ص2010األول، سوريا، 

 .40 .، مرجع سابق، صحاج علي أالء أحمد محمد - 2
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 من الموقع هوية بمعرفة المقصود ولكن المستعار، االسم محل اإللكترونيالتوقيع  يحل أن

 .غيره دون  وحده الموقع سيطرة تحت اإللكتروني التوقيع وسيلة تكون  أن التوقيع خالل

 هذا على مختصة جهة من شهادة صدور اإللكتروني التوقيع استخدام على يترتب كما

 خالل من الموقع هوية لمعرفة فإنه ولهذا،ع للموق إلكترونية هوية بطاقة بمثابة التوقيع، تكون 

 التوقيع وسيلة على غيره دون  الموقع وحده يطرةس دراسة يجب اإللكتروني التوقيع

. ةاإللكتروني الموقع هوية إثبات بطاقة دراسة ثم ،اإللكتروني
1 

 تمكن من تحديد هوية الموقعأن ي -ثالثا
إلى تحديد هوية الموقع، وتعريفه وتحديد  اإللكترونيأن يؤدي التوقيع هذا يعني  

حيث يمكن تحديد هوية الموقع ، يهاشخصيته، وذلك باستخدام طرق ووسائل موثوق ف
، ليتم بعد ى ، أو أية أجهزة الكترونية أخر شخصيته من خالل أجهزة الكمبيوتر التأكد علىو 

ذلك التأكد من شخصية الموقع وصحة البيانات المدخلة من قبله عن طريق مصادقة هذه 
 2.الخاص بالموقع اإللكترونيلتوقيع األجهزة ل

نشأ بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع مأن يكون مصمما و  -رابعا
 :وتكون تحت التحكم الحصري للموقع اإللكتروني

صاحب التوقيع  المصدق لسيطرته اإللكترونييجب أن تخضع أدوات إنشاء التوقيع 
هذا الشرط خاصة بتحقق في التوقيع الرقمي أي هي ملك للشخص وخاضعة لسيطرته و 

هذا كله حفاظا على اص المستخدم في إنشاء التوقيع، و الخبحيث البد أن يكون المفتاح 
 .ندات التي يتم توقيعها الكترونياسالمة المست

منفردا به يجب أن تكون منظومة  اإللكترونيإذن حتى يكون صاحب التوقيع 
 إحداث التوقيع تحت سيطرة الشخص صاحب التوقيع سواء عند إنشائه أو عند استعماله.

                                                                                                  

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات ، اإللكترونينظام القانوني للعقد اإلداري الالشوابكة فيصل عبد الحافظ،  - 1
 .356 .، ص2013، المجلد الحادي والعشرون، العدد الثاني، يوليو االقتصادية واإلدارية

 .48 .، مرجع سابق، صالصفدي عبير ميخائيل - 2
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التغيرات  بحيث يمكن الكشف عن بالبيانات الخاصة به يكون مرتبطاأن  -خامسا
  الالحقة بهذه البيانات

هذا التوقيع ضمن المحرر كال ال يتجزأ، و المقصود بهذا الشرط يجب أن يكون ف
بمضمون  ويكون التوقيع داال على رضا موقعه ،ةحتى يمنح المحرر قيمته القانوني

بحيث يوضع  مباشرا بالمحرر المكتوب،ا و بد أن يكون متصال اتصاال ماديالمحرر، أي ال
البيانات المكتوبة الواردة فيه التوقيع في نهاية المحرر، حتى يكون منسحبا على جميع 

قد يكون التوقيع في أعلى الصفحة حسب ويعلن على موافقة الموقع والتزامه بمضمونه، و 
 ما أقرته محكمة النقض الفرنسية.

ذا ما تعددت أوراق المحررات و و  اقتصار الموقع على توقيع الورقة األخيرة منها، ا 
فان تحديد ما إذا كان التوقيع ينسحب إلى جميع أوراق المحرر من عدمه مسالة يرجع 

فكري يجعل منه بين أوراق المحرر ترابط مادي، و  فإذا وجد فيها إلى قاضي الموضوع،
يرة، إما إذا كانت مجردا واحد فال يشترط توقيع كل ورقة منه، فقط ذيل الورقة األخ

 1استخلصت المحكمة انتفاء الدليل على اتصال األوراق التي يوقع في ذيلها فال يعتد به.
عامالت على هذه الم اإللكترونيع بهذا إذا توفرت هذه الشروط المذكورة فان التوقيو 

 مصادقا عليه. اإللكترونية تعتبر مصادقا عليها أي توقيع اإللكتروني

 المطلب الثاني
 اإللكترونينية التوقيع تق

ة من الضروريات التي تسعى إليها دائما اإللكترونييشكل تأمين المعامالت 
المتعاملون في مجال التوقيع، حيث تستعمل تقنيات جد متطورة ومن الصعب اختراقها، 

، حيث هذا التشفير هو حماية تقنية اإللكترونيفتتمثل هذه التقنية في تشفير التوقيع 
وتأكيد التوقيع الصادر من شخص ما، فما هي ، التي تضمن صحة لكترونياإلللتوقيع 

 تقنية التشفير؟.
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 الفرع األول
 تعريف التشفير

رسائل سرية، وبلغ  استخدم اإلنسان التشفير منذ نحو ألفي عام قبل الميالد لحماية
دو، االستخدام ذروته في فترات الحروب، خوفا من وقوع الرسائل الحساسة في أيدي الع

  1بحيث يعرف على أنه عملية تحويل المعلومات إلى شفرات غير مفهومة.
يعتبر علم التشفير واحدة من المجاالت المهمة والمعقدة في نفس الوقت، وقد ازداد 
الطلب على تقنيات التشفير في البرامج التي يستخدمها العامة من الناس، مع انتشار 

السرية والخاصة على شبكة االنترنت التي يسهل  االنترنت بسبب الحاجة لنقل المعلومات
 2التجسس عليها والقرصنة.

فيعد التوقيع االلكتروني آمنا بتقنية التشفير، حيث يتم التشفير ألدوات ووسائل أو 
أساليب لتحويل المعلومات بهدف إخفاء محتوياتها دون تعديلها أو استخدامها بطرق غير 

الثقة للمعامالت االلكترونية، حيث يعتمد على وهو إجراء يسمح بتوفير  3مشروعة،
معادالت حسابية ورياضة يتم من خالله تحويالت المعامالت االلكترونية بطريقة أمنية 
وسرية إلى نص مشفر ال يفهمه إال أطراف التعامل، وبقيام بهذا التوقيع يجب استعمال 

خوارزمية المستعملة جد مفتاح التشفير الذي يتضمن بيانات متسلسلة، والبد أن تكون ال
  4صعبة وقوية حيث من الصعب اختراقها.

 

                                                                                                  
 جامعة الملك سعود، ورقة عمل، «ت التطبيق،واستراتيجياة: تقنيات اإللكترونيالتجارة »، مدمحمد بن أحالسديري  - 1

 .المملكة العربية السعودية دون سنة، 
تاريخ  ،  منتدى الشروق أوالين،2013سبتمبر  RSA  ،26التشفير وأساليبه وتطبيق خوارزمية الشابي عامر،  - 2

 .16/09/2016الزيارة 
ية ، رسالة الماجستير، جامعة نايف العرباإللكترونيالحماية الجنائية للبريد  بن ناصر بن أحمد، العمري عبد هللا - 3

 .78، ص.2010للعلوم األمنية، الرياض، 
في الملتقى الوطني: ألقيت ، مداخلة «اإللكترونيحماية المعامالت القانونية على تقنية التشفير » سراح حليتيم،  - 4

، جامعة محمد 2016جانفي  13و 12يومي المنعقد ين في الجزائر، اإللكترونيوقيع والتصديق اإلطار القانوني للت
 .2 .ص، الشريف مساعدية سوق أهراس
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 الفرع الثاني

 أنواع التشفير

ة، التي تتم بطرق اإللكترونيأصبحت تقنية التشفير من الدعائم األساسية للمعامالت 
 أو منظومات التشفير المتمثلة في: 

 التشفير المتماثل -أوال

يستخدم في فك وتشفير الرسالة، تقوم هذه يقوم التشفير المتماثل على مفتاح واحد 
والمرسل إليه، مهمته تحويل البيانات العملية على وجود نفس المفتاح لدى كل من المرسل 

إلى رموز، ثم تحويل هذه الرموز إلى البيانات األصلية عند وصولها للمرسل إليه الذي 
 1ل المتعاملين.يمتلك نفس المفتاح، فهذه الطريقة تعتمد على مفتاح واحد بين ك

أصبحت ضعيفة االستعمال، وهذا راجع الستعمال نفس المفتاح السري  فهذه الطريقة
بين األطراف دون أمان، فتكون متاحة في نفس الوقت لمرسل المعاملة، وهو ما أدى إلى 

ة، هذا ما جعل تراجع استخدام هذا النوع من اإللكترونيعدم وجود سرية وأمان المعامالت 
  التشفيرة.

 التشفير الالمتماثل -ثانيا

المخاطر ومشاكل التبادل غير اآلمنة للمفاتيح في  جاء هذا النوع من التشفير لتجنب
التشفير المتماثل، فيستخدم في التشفير الالمتماثل زوجا من المفاتيح تربط بينهما عالقة 

 2رياضية، أحدهما مفتاح خاص والثاني مفتاح عام.

                                                                                                  

 .، ص2015، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ة في الجزائراإللكترونيالتجارة حابت أمال،  - 1
277. 
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هو » على أن:  04-15 رقم قانون المن  2/8لمادة تنص اأ/ المفتاح الخاص: 
عبارة عن سلسلة من األعداد يحوزها حصريا الموقع فقط، وتستخدم إلنشاء التوقيع 

 . «، ويرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفير عمومياإللكتروني

معروفا ولدى الشخص الموقع أي المرسل وحده نفهم أن هذا المفتاح الخاص يكون 
 1طبيعيا أو معنويا، وتستخدم لتشفير الرسالة وفك شفرتها.سواء كان شخصا 

من نفس القانون على أن: "هو عبارة عن  2/9تنص المادة  ب/ المفتاح العام:
سلسة من األعداد تكون موضوعة في متناول الجمهور بهدف تمكينهم من التحقق من 

 ".اإللكترونيوتدرج في شهادة التصديق  اإللكترونياإلمضاء 

لمفتاح العام معرف لدى كافة الجمهور، فيمكن ألي شخص أن يمتلكه، يكون ا
فيستطيع إرسال الرسائل المشفرة، ولكن ال يمكن له أن يفك شفرة الرسالة، إال الشخص 

 2.شفرةيتسنى له فك الالمفتاح الخاص الذي  كيمتل الذي

مكن معرفة ي فالمالحظ بين التشفير المتماثل والالمتماثل، أن في التشفيرة األولى
المفتاح السري ألن يوجد مفتاح واحد، وبهذا يمكن فك وتشفير الرسالة من طرف المرسل، 

عدم توفر السرية الكافية والمطلوبة إلجراء التعامالت  شكل هذا النوع من التشفيرفي
وعدم االطمئنان واألمان والثقة لدى المتعاملين وسهولة القرصنة، بينما التشفيرة ة اإللكتروني

لثانية المتمثلة في التشفير الالمتماثل هو أكثر قوة وأمان وسرية وهذا الحتوائه على ا
مفتاحين وليس مفتاح واحد فقط، فمن الصعب فك التشفيرة من طرف المرسل أو من 
طرف أحد القراصنة، ألن من الصعب عند معرفة المفاتيح العام معرفة المفتاح الخاص، 

مرسل بينما الشخص المالك للمفتاح الخاص فيمكن له فال يمكن فك الشفرة من طرف ال
 هذه الطريقة أكثر صالبة وقوة من التشفير المتماثل. تشفير وفك التشفيرة،

 
                                                                                                  

، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، «حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات»العبيدي أسامة بن غانم،  - 1
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 ير المتماثل والتشفير الالمتماثلالمزج بين التشف -ثالثا

يمكن للمرسل والمرسل إليه أن يستخدما كال من النظامين في التشفير، ويتم بتشفير 
لمرسلة بالمفتاح التشفير المتماثل أي المفتاح السري، ثم يتم تشفير المفتاح الرسالة ا

المتماثل بالمفتاح العام للشخص المرسل إليه الرسالة، ويرسل المفتاح المشفر والرسالة 
المشفرة إلى المرسل إليه الذي يقوم بفك شفرة المفتاح بمفتاحه الخاص فيتحصل على 

 1ي تشفير الرسالة األصلية.المفتاح السري الذي استعمل ف
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 الفصل الثاني
 اإللكترونيأحكام التصديق 

لدى  ة على قدر ما تتمتع به من أمان، وثقةاإللكترونييتوقف ازدهار التجارة 
جهول غير تقنيات االتصال الحديثة، وكما العقود التي تبرم في عالم ممستخدمي وسائل و 

أِي في و  و الغش أو القرصنة  متى تمت تيال أال يمكن توقع االحفإنه  مجرد،معروف و 
، فهذا العالم األنترنتكما يمكن انكار العالقة الموجودة بين المتعاقدين عبر شبكة مكان، 

دخال إلبالظلمة، و لم حالك امن كل النواحي فهو ع ةمخاطر التكنولوجيالمملوء بمختلف 
ونية في كيفية إبرام هذه ة يجب فرض قواعد قاناإللكترونيلهذه المعامالت  والتطور النور

الم المجهول، التصرفات بحيث تقوم هيئة محايدة ببث الثقة واألمان والطمأنينة لهذا الع
بهذه الشهادات ال يمكن ترونية تثبت صحة هذه المعامالت و لكعبر إصدار شهادات إ

 الموجودة بينهم.  كار العالقةان اإللكترونيألحد أطراف العقد 

ما تتمثل هذه وفي)المبحث األول(،  اإللكترونيبهذا التصديق  فما السلطات المهتمة
 )المبحث الثاني(. ةاإللكترونيالشهادة 
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 ولالمبحث األ 
 اإللكترونيالتصديق  جهات

تعتمد المعامالت اإللكترونية في إجراءاتها على شبكة االتصال المفتوحة، وغالبية 
م، لذلك يستلزم وجود سلطات عقودها تبرم ما بين مجهولين غير معروفين فيما بينه

وهيئات تكون محايدة، ومستقلة عن هذه األطراف الغير المعروفة فتقوم بإصدار شهادات 
تؤكد صحة البيانات وهوية المتعاقدين المجهولين، هذا الطرف المحايد قد يكون متمثل في 

   أفراد أو شركات أو جهات مستقلة. 
ت اإللكترونية أنشأ المشرع الجزائري فقصد بث الثقة واألمان في مجال المعامال

، سلطات للتصديق اإللكتروني تكلف بترقية استعمال التوقيع 04-15بموجب القانون رقم 
والتصديق اإللكترونيين وتطويرهما وضمان موثوقية استعمالهما، )المطلب األول(، كما 

لكتروني أوكل مهمة منح شهادات تصديق الكترونية للجمهور لمؤدي خدمات تصديق ا
 محايد ومرخص له من قبل سلطة رسمية لممارسته لمهامه)المطلب الثاني(.

 المطلب األول
 اإللكترونيسلطات التصديق 

نظم المشرع الجزائري بموجب القانون المذكور أعاله، ثالثة سلطات للتصديق 
الفرع اإللكتروني، جعل السلطة األعلى متمثلة في السلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني ) 

األول(، وسلطتين أخريين أدنى مرتبة؛ األولى هي السلطة الحكومية )الفرع الثاني(، أما 
 الثانية فهي السلطة االقتصادية ) الفرع الثالث(.

 الفرع األول
 اإللكترونيالسلطة الوطنية للتصديق 

) أوال(، من حيث التعريف بها  اإللكترونيالسلطة الوطنية للتصديق  سنتطرق إلى
 ان مهامها )ثانيا(.وبي
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 اإللكترونيللتصديق السلطة الوطنية بتعريف ال -أوال
 السلطة، اآلنف الذكر، 04-15لمشرع الجزائري بموجب القانون رقم استحدث ا

تنشأ لدى الوزير » منه على ما يلي:  16إذ تنص المادة   ،اإللكترونيالوطنية للتصديق 
المعنوية واالستقالل المالي، تسمى  األول سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية

 .«السلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني وتدعى في صلب النص " السلطة" 
لهذه السلطة، صريح عطى تكييف قانوني أن المشرع قد أ خالل هذا النص نجد  من

الهيئات الجديدة ضمن بالتالي تندرج هي تحظى بطابع السلطة اإلدارية المستقلة، و ف
 . 1اضيمن تسعينيات القرن الممن المنظومة القانونية الجزائرية بداية المستحدثة ض

هيئة ليست إن تمتع السلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني بهذا التكييف يعني أنها 
في ممارستها تتمتع بسلطة اتخاذ قرارات نما ا  ، و 2ال مجرد هيئة استشاريةإدارية تقليدية و 

  .4نها غير خاضعة ألية رقابة وصائية أو رئاسية، بكل حياد واستقاللية أل3لمهامها
نقله إلى أي مكان آخر من التراب ما يمكن يقع مقر هذه السلطة بمدينة الجزائر، ك

، وتتمتع  بالشخصية المعنوية وباإلستقالل المالي، فلها ميزانية خاصة بها ممولة 5الوطني
 . 6من ميزانية الدولة

داريةمجكون من أما عن تشكيلتها، فهي تت المجلس  يتشكل؛ لس ومصالح تقنية وا 
يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية حسب ، رئيسالأعضاء من بينهم ( 5)من خمسة 

                                                                                                  

 تفصيال عن السلطات اإلدارية المستقلة راجع:  - 1

ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, EEddiittiioonnss  HHoouummaa, Alger, 2005.  

2 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur 

financier en Algérie, Editions Houma, Alger, 2005, p. 60. 

ر في القانون العام، جامعة أبو بكر ي، مذكرة ماجستسلطات الضبط في المجال االقتصاديقوراري مجذوب،  - 3
 .21ص. ، 2009/2010بلقايد، تلمسان، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في السلطات اإلدارية المستقلة الفاصلة في المواد االقتصادية والماليةحدري سمير،  - 4
 .34، ص. 2006القانون، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 

 كر.السابق الذ 134-16المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  - 5
 السابق الذكر. 04-15من القانون رقم  16الفقرة الثانية من المادة  - 6
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والقانونية واالقتصادية المتعلقة بتكنولوجيات اإلعالم العلوم التقنية  تفي مجاالاءاتهم كف
بل مدير عام يعينه رئيس واإلدارية فيتم تسييرها من قالمصالح التقنية .  أما 1واالتصال

 134-16لقد تولى المرسوم التنفيذي رقم ، و 2الجمهورية، بناء على اقتراح الوزير األول
 .تحديد تنظيم هذه المصالح وسيرها ومهامها

 اإللكترونيلسلطة الوطنية للتصديق ا مهام -ثانيا
قرة الثانية مجموعة من المهام حددتها الف اإللكترونيالسلطة الوطنية للتصديق تتولى 
 ، السالف الذكر، والمتمثلة في المهام اآلتية: 04-15من القانون رقم  18من المادة 

سهر على تطبيقها، بعد الحصول على وال اإللكترونيإعداد سياستها للتصديق  -1
 الرأي اإليجابي من قبل الهيئة المكلفة بالموافقة، 

درة عن السلطتين الحكومية الموافقة على سياسات التصديق اإللكتروني الصا -2
 واالقتصادية للتصديق اإللكتروني، 

 إبرام اتفاقيات االعتراف المتبادل على المستوى الدولي،  -3
اإللكتروني بالتوقيع تتعلق مشاريع تمهيدية لنصوص تشريعية أو تنظيمية اقتراح  -4

 على الوزير األول. اإللكتروني أو التصديق

على مستوى السلطتين الحكومية واالقتصادية للتصديق  القيام بعمليات التدقيق -5
 اإللكتروني، عن طريق الهيئة الحكومية المكلفة بالتدقيق.

كما تتم استشارة السلطة عند إعداد أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي ذي صلة 
 بالتوقيع أو التصديق اإللكترونيين.

 
 
 

                                                                                                  

 السابق الذكر. 134-16من المرسوم التنفيذي رقم  03من القانون نفسه؛ المادة  19انظر المادة  - 1
 من القانون نفسه. 20انظر المادة  - 2
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 الفرع الثاني  
 نياإللكترو السلطة الحكومية للتصديق 

باإلضافة إلى السلطة الوطنية أنشأ المشرع السلطة الحكومية للتصديق اإللكتروني 
 التي نتولى التعريف بها ) أوال( ثم استعراض مهامها ) ثانيا(.

 اإللكترونيالسلطة الحكومية للتصديق بتعريف ال -أوال
نشأ أنه ت ، نص المشرع الجزائري على04-15من القانون رقم  26المادة  وفقا لنص

لدى الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال سلطة حكومية للتصديق 
تتمتع على أنها سلطة إدارية  135-16لقد كيفها المرسوم التنفيذي رقم ، و اإللكتروني

قله إلى مع إمكانية ن، بمدينة الجزائرحدد مقرها و ، 1االستقالل الماليو الشخصية المعنوية ب
 .2تراب الوطنيمكان آخر من ال

 هياكل تقنيةبو لتوجيه لمجلس تزود بو  يتولى إدارة السلطة الحكومية مدير عام
دارية وممثل عن  ،رئيسا ،لسلطة الحكوميةلعام المدير الفمجلس التوجيه مشكل من  ؛3وا 

، الدفاع الوطنيالوزارات التالية؛ بالمكلفين  ءومن ممثلين عن الوزار  رئاسة الجمهورية
 . 4، تكنولوجيات اإلعالم واالتصالمالية، العدلال، الداخلية

بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف المدير العام  يتم تعيين
، أما بقية أعضاء المجلس فيعينون بموجب قرار من هذا 5اإلعالم واالتصال تبتكنولوجيا

في مجال ر فيهم الكفاءة أن تتوفبرتبة مدير على األقل، و ، ويشترط فيهم أن يكونوا 6الوزير

                                                                                                  

 ، 135-16من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 1
 من المرسوم نفسه. 03مادة انظر ال - 2
 من المرسوم نفسه. 04انظر المادة  - 3
 من المرسوم نفسه. 05انظر المادة  - 4
 المرسوم نفسه.من  13المادة  - 5
 من المرسوم نفسه. 06انظر المادة  - 6
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يشار إلى أنه و  ،العلوم التقنية المتعلقة بالتصديق اإللكتروني أو بأمن األنظمة المعلوماتية
  .1تمثيلهغياب أحد األعضاء فال يمكن في حالة 

التحتية لتسيير المفاتيح،  ىمديرية البنتمل على تشفأما الهياكل التقنية واإلدارية 
والتطوير، مديرية أمن البني التحتية، مديرية األنظمة مديرية الدراسات والبحث 

 .2المعلوماتية، ومديرية اإلدارة العامة
 اإللكترونيمهام السلطة الحكومية للتصديق  -ثانيا

الثة راف الثلألط اإللكترونيالتصديق كلف السلطة الحكومية بمتابعة ومراقبة نشاط ت
، وفي هذا لمتدخلين الحكوميينفائدة االتصديق اإللكتروني لر خدمات يالموثوقة، وتوف

 المهام اآلتية:  04-15من القانون رقم  28تتولى بموجب نص المادة الصدد 
للموافقة الوطنية إعداد سياستها للتصديق اإللكتروني وعرضها على السلطة  -1

 عليها والسهر على تطبيقها.
ثة الموثوقة والسهر الموافقة على سياسات التصديق الصادرة عن األطراف الثال - 2

 على تطبيقها.
االحتفاظ بشهادات التصديق اإللكترونية المنتهية صالحيتها، والبيانات  - 3

المرتبطة بمنحها من قبل الطرف الثالث الموثوق، بغرض تسليمها إلى السلطات القضائية 
 المختصة، عند االقتضاء، طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 نشر شهادة التصديق اإللكتروني للمفتاح العمومي للسلطة،   - 4 
إرسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق اإللكتروني إلى السلطة   - 5
 دوريا أو بناء على طلب منها، الوطنية 
القيام بعملية التدقيق على مستوى الطرف الثالث الموثوق، عن طريق الهيئة   - 6

 دقيق، طبقا لسياسة التصديق.الحكومية المكلفة بالت

                                                                                                  

 من المرسوم نفسه. 05انظر المادة  - 1
 المرسوم نفسه.من  18المادة  - 2
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 الفرع الثالث
 اإللكترونيالسلطة االقتصادية للتصديق 

إن السلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني هي ذاتها سلطة ضبط البريد      
)أوال( أسندت لها مهام إضافية في مجال التوقيع السلكية والالسلكية والمواصالت 

 والتصديق اإللكترونيين )ثانيا(.
 اإللكترونيالسلطة االقتصادية للتصديق بتعريف ال -أوال      

لسلطة المكلفة بضبط ، تعين ا04-15من القانون رقم  29بموجب نص المادة 
للتصديق اإللكتروني، وعليه حتى  اقتصاديةالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية سلطة 

 5مؤرخ في ال 03-2000 القانون رقميتسنى التعريف بهذه السلطة ينبغي الرجوع إلى 
  .1لعامة المتعلقة بالبريد وبالمواصالت السلكية والالسلكيةالمحدد للقواعد ا ،2000أوت 

المنظومة السلطات اإلدارية المستقلة المستحدثة في فئة سلطة ضمن هذه التندرج 
قا. إال بداية من تسعينيات القرن المنصرم، كما تقدمت إليه اإلشارة سابالقانونية الجزائرية 

أنه يالحظ أن المشرع وباستقراء النصوص القانونية المختلفة التي أنشأ بموجبها مثل هذه 
وهي تتمتع  "سلطة ضبط مستقلة" السلطة سماها هذه بشأنها، فالتسمية الهيئات، لم يوحد 

 . 2بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، ويوجد مقرها بالجزائر العاصمة
ويتشكل المجلس بدوره من ، 3لسلطة من مجلس ومدير عامتتشكل أجهزة هذه ا

، يعين المدير العام وكذا أعضاء المجلس من قبل ( أعضاء من بينهم رئيس7سبعة )
 .4رئيس الجمهورية

                                                                                                  

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصالت السلكية 2000أوت  05خ في ، مؤر 03-2000قانون رقم  -1
 24-06، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2000أوت  06صادر بتاريخ  48والالسلكية، ج. ر. ج. ج.، عدد 

 27تاريخ صادر ب 85، ج. ر. ج. ج.، عدد 2007، المتضمن قانون المالية لسنة 2006ديسمبر  26المؤرخ في 
 .2006ديسمبر 

 ، مرجع سابق.03-2000من القانون رقم  10انظر المادة  - 2
 ، مرجع سابق.03-2000من القانون رقم  14المادة  - 3
 من القانون نفسه. 19و 15انظر المادتان  - 4
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 اإللكترونيسلطة االقتصادية للتصديق المهام  -ثانيا
فهي ليها، خولت هذه السلطة كل الصالحيات الضرورية للقيام بالمهام المسندة إ

مكلفة بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التوقيع والتصديق اإللكترونيين لصالح الجمهور، 
، 04-15من القانون رقم  30نص المادة وفي هذا اإلطار تتولى المهام المحددة في 

 : اآلنف الذكر والمتمثلة في
إعداد سياستها للتصديق اإللكتروني وعرضها على السلطة للموافقة عليها  -1

 هر على تطبيقها، والس
 منح تراخيص لمؤدي خدمات التصديق اإللكتروني بعد موافقة السلطة الوطنية،  -2
الموافقة على سياسات التصديق الصادرة عن مؤدي خدمات التصديق  -3

 اإللكتروني والسهر على تطبيقها، 
تبطة المر والبيانات  ،ة المنتهية صالحيتهااإللكترونياالحتفاظ بشهادات التصديق  -4

بمنحها من طرف مؤديي خدمات التصديق اإللكتروني بغرض تسليمها إلى السلطات 
 طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،  االقتضاءالقضائية المختصة، عند 

 ، الوطنية للسلطةللمفتاح العمومي  اإللكترونينشر شهادة التصديق  -5
في حالة عجز مؤدي خدمات ارية الخدمات لضمان استمر التدابير الالزمة اتخاذ  -6

 ه.خدماتقديم تعن  اإللكترونيالتصديق 
كل المعلومات  لسلطة الوطنية بإرسالادوريا أو بناء على طلب من القيام  -7

 .اإللكترونيالمتعلقة بنشاط التصديق 
بنفسها أو  اإللكترونيتحقق من مطابقة طالبي التراخيص مع سياسة التصديق ال -8

 مكاتب تدقيق معتمدة. من طرف
أو سهر على وجود منافسة فعلية ونزيهة باتخاذ كل التدابير الالزمة لترقية ال -9
 .اإللكترونيالمنافسة بين مؤديي خدمات التصديق  استعادة
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فيما  اإللكترونيي خدمات التصديق يالنزاعات القائمة بين مؤدفي التحكيم  -10
 المعمول به. طبقا للتشريع أو مع المستعملينبينهم 

وثيقة بأي أو كل شخص معني  اإللكترونيي خدمات التصديق يمؤد ةطالبم -11
 ها في تأدية المهام المخولة لها بموجب هذا القانون.أو معلومة تساعد

إعداد دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق  -12
 ليه.لموافقة علسلطة الوطنية لعلى اوعرضه  اإللكتروني
إجراء كل مراقبة طبقا لسياسة التصديق اإللكتروني ودفتر الشروط الذي يحدد  -13

 شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق اإللكتروني، 
إصدار التقارير واإلحصائيات العمومية وكذا تقرير سنوي يتضمن وصف  – 14

 نشاطاتها مع احترام مبدأ السرية.
لسلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني بتبليغ وباإلضافة إلى هذه المهام تتولى ا

 النيابة العامة بكل فعل ذي طابع جزائي يكتشف بمناسبة تأدية مهامها.

 لثانيا مطلبال
 خدمات التصديق اإللكترونيمؤدي 

أوكل المشرع الجزائري لمؤدي خدمات التصديق اإللكتروني، مهمة تقديم خدمات في 
لجمهور، فنتساءل عن ماهية هذا الشخص )الفرع مجال التصديق اإللكتروني لصالح ا

األول(، وما هي الشروط الواجب توافرها لتأديته هذا النوع من الخدمات )الفرع الثاني( وما 
 هي اآلثار المترتبة عنها )الفرع الثالث(.

 الفرع األول
 خدمات التصديق اإللكتروني ؤدي م تعريف

صديق اإللكتروني )أوال(، كما تولت ظهرت تعاريف فقهية متعددة لمؤدي خدمات الت
  التشريعات المقارنة ومنها التشريع الجزائري تعريفه )ثانيا(.
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 التعريف الفقهي لمؤدي  خدمات التصديق اإللكتروني -أوال 
"أي شخص نه: أعلى الفقهاء مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني يعرف بعض 

يقدم الخدمات األخرى المرتبطة طبيعي أو معنوي يستخرج الشهادات اإللكترونية، و
بالتوقيعات اإللكترونية، ويضمن تحديد هوية األطراف المتعاقدة واالحتفاظ بهذه البيانات 

القواعد المنظمة لعمله اإللكتروني، التي يوردها المزود في  باحتراملمدة معينة ويلتزم 
 1.شهادة التصديق اإللكتروني"

"هيئة أو بأنه:  "مات التصديق اإللكترونيمقدم خد"والبعض األخر يعرفه بمصطلح 
مؤسسة عامة أو خاصة، تستخرج شهادات الكترونية، تكون بمثابة سجل الكتروني، 

 يؤمن التوقيع اإللكتروني ويحدد هوية الموقع، ومعرفة المفتاح العام."
هو هيئة عامة أو خاصة تسعى إلى : ""سلطة اإلشهار"والبعض يعرفه بمصطلح 

م خدمات أمنية في التجارة دملحة لوجود طرف ثالث موثوق، يقملئ الحاجة ال
ن يصدر شهادات تثبت صحة حقيقة معينة، متعلقة بالتبادل اإللكتروني أاإللكترونية، ب

لتصديق هوية األشخاص المستخدمين لهذا التوقيع الرقمي، وكذلك نسبة المفتاح العام 
  2المستخدم لصاحبه".

"جهة بأنه:  "مقدم خدمة التصديق"ريفه بمصطلح إلي تع ،ذهب الفقه الفرنسيو 
عامة أو خاصة تصدر شهادات الكترونية، بحيث تسجل هذه الشهادة معلومات متعلقة 
بالتوقيع اإللكتروني، الذي يحدد شخصية مرسل الشهادة، وهوية الموقع ومعرفة 

  3.مفتاحه العام"
التصديق اإللكتروني،  مؤدي خدماتمتفق عليه لو ال يوجد تعريف فقهي موحد ا إذ 
 نه ال توجد تسمية موحدة له.أكما 

                                                                                                  

مجلة ، «لسوري وفقا للتشريع ا اإللكترونيالمسؤولية المدنية لمزود خدمات التصديق » ، بدر الدينسطاس نفن  - 1
 .2-1. ص ص، 2012، 03، العدد المحامون 

، 2009، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، في القانون المقارن  اإللكترونيالعقود الدولية العقد إلياس ناصيف،  - 2
 .272 .ص
  .101 .، ص2008، دار النهضة العربية، القاهرة، اإللكترونيالتوقيع عاطف عبد الحميد حسن،  - 3
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 خدمات التصديق اإللكترونيؤدي لم تشريعيالتعريف ال -ثانيا
أدرج مصطلح " مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني"  في المنظومة القانونية 

المعدل والمتمم للمرسوم  162-07الجزائرية ألول مرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
، والمتعلق بنظام االستغالل المطبق على كل نوع من أنواع 123-01ذي رقم التنفي

الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكية 
 .1والالسلكية

 ،"دي خدمات التصديق اإللكترونيمؤ"  2مكرر 03من المادة  10فعرفت الفقرة 
المؤرخ في  03-2000من القانون رقم  8/8كل شخص في مفهوم المادة » : نهعلى أ

أخرى في مجال التوقيع لكترونية أو يقدم خدمات إيسلم شهادة ...،  2000 أوت 5
 .«اإللكتروني

تحدد مفهوم موفر الخدمات على  هانجد 3إليهاحال الم 8-8إلى المادة بالرجوع و 
ت السلكية كل شخص معنوي أو طبيعي يقدم خدمات مستعمال وسائل المواصال» أنه: 

 «.والالسلكية 
، المتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين، تم 04-15 بعد صدور القانون رقمو 

منه على  12الفقرة  02تعريف مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني بموجب نص المادة 
كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة، » : أنه

 «ى في مجال التصديق اإللكتروني.وقد يقدم خدمات أخر 

                                                                                                  

يونيو  07، صادر بتاريخ 37، ج. ر. ج. ج.، عدد 2007ماي  30مؤرخ في  162-07مرسوم تنفيذي رقم  - 1
، يتعلق بنظام االستغالل المطبق 2007ماي  09المؤرخ في  123-01، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2007

ت المواصالت السلكية والالسلكية، ج. على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها السلكية الكهربائية وعلى مختلف خدما
      .2001ماي  13، صادر بتاريخ 27ر. ج. ج.، عدد 

من المرسوم  03بموجب نص المادة  123-01مكرر ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم  03أدرج نص المادة  - 2
 ، مرسومين سبق ذكرهما.162-07التنفيذي رقم 

 السالف الذكر. 03-2000من القانون رقم  - 3
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إذا المالحظ أن التعريف المقدم من قبل المشرع ال يخرج عن السياق العام لتعريف 
مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني، فهو عبارة عن شخص طبيعي أو معنوي يؤدي 

  .1خدمات محددة في إطار معين
 الفرع الثاني

 شروط تأدية خدمات التصديق اإللكتروني
 الشروط الشخصية: -أوال

عدة شروط يجب السالف الذكر،  04-15رقم  قانون الفي  ،اشترط المشرع الجزائري 
حسب فالتصديق اإللكتروني تأدية خدمات نشاط في مزاولة  الراغبفي أن تكون متوفرة 

 تتمثل هذه الشروط في:  ،منه 34المادة نص 
جنسية الجزائرية أن يكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص المعنوي أو ال -

  ،للشخص الطبيعي
 ،أن يتمتع بقدرة مالية كافية -
أن يتمتع بمؤهالت وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيا اإلعالم واالتصال للشخص -

  ،الطبيعي أو المسير للشخص المعنوي 
أن ال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية -

 .رونيخدمات التصديق اإللكت
 الحصول على التأهيل والترخيص  –ثانيا 

ال يكفي أن تتوافر لدى الراغب في ممارسة نشاط تأدية خدمات التصديق 
نما ينبغي أن يلتمس الحصول على التأهيل ثم  اإللكتروني الشروط المذكورة أعاله، وا 

 . 2الترخيص لدى السلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني

                                                                                                  

 .51بركات عبد اللطيف، مرجع سابق، ص.  - 1
 السالف الذكر.  04-15من القانون رقم  33المادة  - 2
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شهادة التأهيل قبل الحصول على الترخيص لمدة سنة واحدة فتمنح له هذه السلطة 
( قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك قصد تهيئة كل الوسائل الالزمة لتأدية خدمات 1)

( 60التصديق اإللكتروني. ويشار إلى أن تبليغ هذه الشهادة يتم في أجل أقصاه ستون )
 .1ستالميوما ابتداء من تاريخ استالم الطلب المثبت بإشعار اال

إن الحصول على شهادة التأهيل ال ُيَمكن صاحبها من تأدية خدمات التصديق 
نما البد من حصوله على ترخيص بذلك يمنح له من قبل السلطة  اإللكتروني وا 

( ابتداء من تاريخ استالم 60االقتصادية، ويتم تبليغه به في أجل أقصاه ستون يوما )
 .2مطلب الترخيص المثبت بإشعار باالستال

يكون الترخيص مرفقا بدفتر شروط يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق 
اإللكتروني، وكذا توقيع شهادة التصديق اإللكتروني الخاصة بمؤدي الخدمات، من طرف 

( سنوات، ويتم تجديده عند انتهاء صالحيته 5. ويمنح لمدة خمس )3السلطة االقتصادية
 . 4ألعباءوفقا للشروط المحددة في دفتر ا

وتجدر اإلشارة إلى أنه يجوز للسلطة االقتصادية رفض منح شهادة التأهيل 
 .5والترخيص، لكن في هذه الحالة يجب أن يكون رفضها معلال

 الفرع الثالث
 اآلثار القانونية المترتبة على تأدية خدمات التصديق اإللكتروني

لمزاولة نشاطه، لترخيص التصديق اإللكتروني على اخدمات ؤدي بعد حصول م
عدة التزامات )أوال(، اإلخالل بها يثير مسؤوليته  وبالبدء في مهامه تقع على عاتقه

 )ثانيا(.
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 التزامات مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني -أوال
السالف  162- 07، لم يضع المرسوم التنفيذي04-15قانون رقم القبل صدور 

إلى أنه إللكتروني، باستثناء اإلشارة التزامات خاصة بمؤدي خدمات التصديق االذكر، 
شهادات الكترونية وتقديم خدمات أخرى في مجال التوقيع اإللكتروني، وهي يتولى تسليم 

 المذكور أعاله، فقد كرس أما بصدور القانون  .نوعية خاصةخدمات مطابقة لمتطلبات 
تزامات على عاتق هذه الشخص مجموعة من االلتزامات يمكن تقسيمها إلى الالمشرع 

 رئيسية التالية: 
 التحقق من صحة البيانات المقدمة ب االلتزام -1

خدمات التصديق، ؤدي يعتبر هذا االلتزام من أهم االلتزامات التي تقع على عاتق م
طالب التحقق من صحة البيانات المقدمة من ، ب1تحديد هوية الموقع ه يتم عن طريق

حقق من تكامل بيانات اإلنشاء مع بيانات إصدار شهادة التصديق اإللكتروني، أي الت
، من خالل تفحص الوثائق الرسمية كبطاقة التعريف الوطنية أو جواز 2التحقق من التوقيع

السفر والتي يحصل عليها باالتصال المباشر أو اإللكتروني أو البريد العادي برسالة 
 . 3موصى عليها

، بمعنى أن يبذل مؤدي 4اية المعقولةإن هذا االلتزام هو التزام ببذل عناية، وهي العن
كافة اذه اتخخدمات التصديق عناية الرجل المعتاد كما تستوجبه القواعد العامة لاللتزام، ب

                                                                                                  

، العدد مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، «حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات، دراسة مقارنة» زوق يوسف، ر  - 1
 .99بركان كريم، مرجع سابق، ص.  ؛191 .، ص2010السادس، جامعة زيان عشور، الجلفة، 

 السالف الذكر. 04-15القانون رقم من  44/1لمادة ا - 2

في ألقيت مداخلة ، «مقدمي خدمات التصديق اإللكتروني لضمانة مصداقية المعلوماتالتزامات »صبايحي ربيعة،  - 3
، جامعة 2016جانفي  13و 12طار القانوني للتوقيع والتصديق اإللكترونيين، في الجزائر يومي الملتقى الوطني: اإل

 .2. ، ص محمد الشريف مساعدية سوق أهراس
، مذكرة لنيل شهادة كتروني المبرم عبر األنترنت على ضوء القانون الجزائري العقد اإللعيالم رشيدة، خروبي أمينة،  - 4

 .108 .، ص2012الماستر القانون الخاص الداخلي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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عن ته مسؤوليلنفي  م الفنية،أاالحتياطات والتدابير الالزمة سواء من الناحية القانونية 
 . 1يصدرهاالذي يعتمد على الشهادة التي  تلحق الغيرقد األضرار التي 

مسئوال إال عن البيانات المقدمة له، وله ذلك من خالل مؤدي الخدمات كون يال و 
توافق البيانات مع الوثائق المرسلة، وبالتالي إذا ثبت تزوير البيانات من قبل صاحبها أو 

صدر الشهادة أية مسؤولية، ما دام ألذي ؤدي اانتهاء سريانها، فإنه ال تقع على عاتق الم
 2.الوسائل الالزمة لحماية الشهادة من التقليد أو التدليس قد اتخذ
 بإصدار شهادة التصديق اإللكترونية االلتزام -2

بعد تحقق مؤدي خدمات التصديق من هوية الشخص الموقع، يقع على عاتقه التزام 
بإصدار شهادة التصديق اإللكترونية تفيد التصديق على التوقيع اإللكتروني في تعاقد 

بحيث أن غاية األفراد من . 3يشهد بموجبها بصحته ونسبته إلى من صدر عنهمعين، 
تواقيعهم على خدمات التصديق، هي إصباغ طابع الثقة واألمان  مؤدياللجوء إلى 

 . 4هويتهماإللكترونية، لدفع الغير إلى التعاقد معهم بعد التحقق من 
بذل عناية، وتتمثل هذه  ال يقتصر على ،يعتبر هذا االلتزام التزام بتحقيق نتيجة

 5.النتيجة في صدور شهادة التصديق اإللكتروني مستوفية كاملة البيانات األساسية

، العدد مجلة دفاتر السياسية والقانون ، «النظام القانوني لجهات التوثيق )التصديق( اإللكتروني» كيسي زهيرة،  - 1
 .215 .، ص2012ع، تمنراست، الساب

 .137 .زيد حمزة مقدم، مرجع سابق، ص - 2
السالف الذكر. 04-15من القانون رقم  41؛ انظر نص المادة 100بركان كريم، مرجع سابق، ص.  - 3
ة، ، مذكرة الماجستير في المسؤولية المدنيالحماية القانونية للمستهلك عبر األنترنت، دراسة مقارنةخلوي نصيرة، -4

 .166 .، ص2013جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .139 .زيد حمزة مقدم، مرجع سابق، ص - 5
 السالف الذكر.، 04-15انون رقم ق  -6
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دعم الثقة بين يالحفاظ على السرية من جانب مؤدي خدمات التصديق، إن االلتزام ب
المتعاملين بالوسائل اإللكترونية، خاصة وأن معظم المعامالت اإللكترونية تتم بين 

اص قبل األشخأأشخاص ال يلتقون وال يعرف بعضهم بعضا، فلوال هذه الضمانات لما 
تمام الصفقات  .1بالطرق اإللكترونية على إبرام العقود وا 

لذا ألقى المشرع على عاتق مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني هذا اإللتزام 
يجب على »  :التي تنص على ما يلي 04-15من القانون رقم  42بموجب نص المادة 

ومات المتعلقة مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني الحفاظ على سرية البيانات والمعل
من القانون ذاته على أنه:  43، وتنص المادة «بشهادات التصديق اإللكتروني الممنوحة

ال يمكن مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني جمع البيانات الشخصية للمعني، إال بعد » 
 .موافقته الصريحة

وال يمكن مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني أن يجمع إال البيانات الشخصية 
ضرورية لمنح وحفظ شهادة التصديق اإللكتروني، وال يمكن استعمال هذه البيانات ال

2.«ألغراض أخرى 

المحافظة على ملزم ب خدمات التصديق اإللكترونييفهم من النصين أن مؤدي 
البيانات ذات الطابع الشخصي، بحيث ال يحصل عليها إال من الشخص نفسه أو برضائه 

يانات ضرورية إلصدار هذه الشهادة، أي ضمن حدود الصريح، ومتى كانت هذه الب
شاء أية معلومة يحصل عليها بسبب فأي منع إ 3بيانات شهادة التصديق اإللكترونية،

ة أو اإللكترونية أو بقوة القانون، كما لو يطبيعة عمله، إال بموافقة صاحب الشأن الخط
 .4ر إفشاء معلومات العميليخيصدر حكم قضائي 

.167 .خلوي نصيرة، مرجع سابق، ص؛ 218 .صمرجع سابق، كيسي زهيرة،  - 1
 السالف الذكر.، 04-15قانون رقم  - 2
 .167.خلوي نصيرة، مرجع سابق، ص - 3
 .140 .زيد حمزة مقدم، مرجع سابق، ص - 4

3- االلتزام بالسرية 
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 اإللكتروني ولية مؤدي خدمات التصديقمسؤ  -ثانيا 
تثار مسؤولية مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني عند إخالله بالتزاماته المرتبطة 

 (2) كما يمكن أن تكون جزائية (1)بتأديته لنشاطه، وقد تكون مسؤوليته مدنية 
 خدمات التصديق اإللكترونيمدنية لمؤدي المسؤولية ال -1
: يمكن أن تكون خدمات التصديق اإللكترونيؤدي لم المسؤولية العقدية -أ

وفقا للقواعد العامة، الجزاء المترتب على اإلخالل ها يقصد بالمسؤولية المدنية عقدية، و 
بعقد من العقود، وهي تفترض وجود عقد صحيح واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه، مما 

لمؤدي خدمات التصديق المسؤولية  ولقيام هذه .1يلحق ضررا بالدائن نتيجة عدم التنفيذ
عقدي، ضرر، عالقة السببية بين الخطأ  أتوافر ثالث شروط وهي: خطجب ياإللكتروني 

 الضرر.و 
فيتحقق الخطأ العقدي بمجرد إخالل مؤدي الخدمات بأحد التزاماته المفروضة عليه 

للتحقق من بموجب عقد تقديم خدمة التصديق اإللكتروني، كعدم بذله العناية المطلوبة 
البيانات والمعلومات المقدمة إليه، أو عدم حفاظه على سريتها، ويشترط أن ينتج عن هذا 
الخطأ ضرر يلحق صاحب شهادة التصديق اإللكتروني تمس مصلحته المالية والمعنوية، 

 .2أي أن تتحقق العالقة السببية بين الخطأ المرتكب والضرر
ؤدي أو إلغائها، ولم يقم مالتصديق ادة فإذا توفر سبب موجب لتعليق العمل بشه

روض عليه، فخل بالتزام مأالتعليق أو اإللغاء، يكون قد ذا خدمات التصديق اإللكتروني به
كون هناك ضرر قد لحق بصاحب يوليتم مساءلته وفقا ألحكام المسؤولية العقدية يجب أن 

 .3الشهادة جراء عدم التعليق أو إلغاء
ذا ما فقد صاحب الشهادو  خدمات التصديق ؤدي ة مفتاحه الخاص، وطلب من ما 

إلغاء العمل بشهادة التصديق اإللكتروني، ولم يقم بذلك وترتب على ذلك أن استعمل 

                                                                                                  

 .150 .زيد حمزة مقدم، مرجع سابق، ص - 1
 .8 .مرجع سابق، صصبايحي ربيعة،  - 2
 . 154 .زيد حمزة مقدم، مرجع سابق، ص - 3
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خدمات التصديق ؤدي مواجهة مفي عقدية المسؤولية ، فهنا تقوم الالغير هذا المفتاح
 .اإللكتروني لتعويض صاحب الشهادة عن الضرر الذي لحقه

العالقة ارة إلى أن  مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني يمكنه نفي وتجدر اإلش
وذلك بداعي سبب أجنبي خارج عن إرادته يعود ، المرتكب والضرر  أالسببية ما بين الخط

ففي هذا الصدد ال يلتزم بالتعويض ، 1إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي متى توافرت شروطه
 .2عن الضرر

 خدمات التصديق اإللكتروني ي ؤدالمسؤولية التقصيرية لم -ب
يمكن لمؤدي خدمات التصديق اإللكتروني أن يتحمل المسؤولية التقصيرية من جراء 
األضرار الملحقة باألشخاص الذين ال تربطهم عالقة عقدية معه، نتيجة اإلخالل بالتزام 

، فيكون المؤدي مسؤوال عن تعويض الضرر 3فرضه القانون وهو عدم اإلضرار بالغير
ذي أصاب الغير الذي اعتمد في تعامالته على شهادة تصديق الكترونية صادرة عنه، ال

نتيجة تعويله على البيانات التي تتضمنها هذه الشهادة. واعماال للقواعد العامة لقيام 
المسؤولية التقصيرية، فان المؤدي يكون مسؤوال متى توافرت األركان الثالثة وهي الخطأ 

بية بين الخطأ والضرر، وأن عبء اثباتها يقع على عاتق والضرر والعالقة السب
 . 4المضرور

إال أنه ولما كان اإلثبات يتعلق بعمل فني دقيق فيكون من الصعب على الغير 
كطرف مضرور معول على شهادة التصديق اثبات العالقة السببية بين الخطأ والضرر 

لتنظيم  6ائه من المشرعين، لذا تدخل المشرع الجزائري وعلى غرار نظر 5الذي أصابه
مسؤولية مؤدي الخدمات عن األضرار التي تصيب الغير الذي عول على شهادة تصديق 

                                                                                                  
 .177؛ دحماني سمير، مرجع سابق، ص. 224 .كيسي زهيرة، مرجع سابق، ص - 1
 .81 .، مرجع سابق، صحاج علي أالء أحمد محمد - 2
 .178سمير، مرجع سابق، ص. دحماني  - 3
 .158زيد حمزة مقدم، مرجع سابق، ص  - 4
 .181سمير، مرجع سابق، ص. دحماني  - 5
ي األوروبة التونسي والتوجيه اإللكترونية إلمارة دبي، قانون المبادالت والتجارة اإللكترونيكقانون المعامالت والتجارة  - 6

  .159مزة مقدم، مرجع سابق، ص. زيد ح . نقال عن:1999لعام 
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يكون مؤدي  04-15من القانون رقم  53إلكترونية صادرة عنه، فوفقا لنص المادة 
خدمات التصديق اإللكتروني، مسؤوال عن الضرر الذي يلحق بأي هيئة أو شخص 

مد على شهادة التصديق اإللكتروني الصادرة عنه، وذلك فيما اعتطبيعي أو معنوي، 
 يخص: 
صحة جميع المعلومات الواردة في شهادة التصديق اإللكتروني الموصوفة، في   -1

التاريخ الذي منحت فيه، ووجود جميع البيانات الواجب توافرها في شهادة التصديق 
 اإللكتروني الموصوفة ضمن هذه الشهادة،

ند منح شهادة التصديق اإللكتروني، أن الموقع الذي تم تحديد هويته التأكد ع -2
في شهادة التصديق اإللكتروني الموصوفة، يحوز كل بيانات انشاء التوقيع الموافقة 

 لبيانات التحقق من التوقيع المقدمة و/ أو المحددة في شهادة التصديق اإللكتروني،
 ء التوقيع، والتحقق منه بصفة متكاملة.التأكد من إمكانية استعمال بيانات إنشا -3
من القانون ذاته أن مؤدي خدمات التصديق  54وأضاف نص المادة  -4

اإللكتروني، يكون مسؤوال عن الضرر الناتج عن عدم إلغاء شهادة التصديق اإللكتروني 
الصادرة عنه، والذي يلحق بأي هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي اعتمدوا على تلك 

 الشهادة.
ذا يفترض قيام مسؤولية مؤدي خدمات التصديق في الحاالت المذكورة أعاله،  إال إ

 . 1إذا قدم ما يثبت أنه لم يرتكب أي اهمال
 المسؤولية الجزائية لمؤدي خدمات التصديق اإللكتروني -2

قد يحدث أن يكيف الفعل غير المشروع الذي ارتكبه مؤدي خدمات التصديق 
يعي أو معنوي على أساس جريمة مما يعرضه إلى تحمل اإللكتروني، بصفته شخص طب

، ولقد حدد المشرع في 2المسؤولية الجزائية وفقا لمبدأ الشرعية الجزائية بمجرد توافر أركانها
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حاالت قيام هذه المسؤولية والعقوبات  04-15من القانون رقم  72إلى  67المواد من 
 المقررة لها على النحو اآلتي: 

لتصديق اإللكتروني أخل بالتزام إعالم السلطة كل مؤدي خدمات ا .أ 
، يعاقب 04-15من القانون رقم  59و 58االقتصادية بالتوقف عن نشاطه حسب المواد 

دج إلى مليون  200,000بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وبغرامة مائتي ألف 
 .1دج، أو بإحداهما فقط 1,000,000

بيانات إنشاء توقيع إلكتروني كل من يقوم بحيازة أو إفشاء أو استعمال  .ب 
موصوف خاصة بالغير، يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة مالية 

 .2أو بإحداهما فقط 5,000,000إلى خمس ماليين   1,000,000من مليون 
كل من يخل عمدا بالتزام تحديد هوية طالب شهادة تصديق إلكتروني  .ج 

إلى ثالث سنوات وبغرامة مالية من عشرين ألف موصوفة، يعاقب بالحبس من شهرين 
 .3دج أو بإحداهما فقط 200,000دج إلى مائتي ألف  20,000
كل مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني أخل بالحفاظ على سرية البيانات  .د 

والمعلومات المتعلقة بشهادة التصديق اإللكتروني الممنوحة، يعاقب من ثالثة أشهر إلى 
دج أو  1,000,000دج إلى مليون  200,000ة من مائتي ألف سنتين وبغرامة مالي

 .4بإحداهما فقط
كل من جمع بيانات شخصية دون موافقته صريحة، يعاقب من ستة أشهر  .ه 

 1,000,000دج إلى مليون  200,000إلى ثالث سنوات وبغرامة مالية قدرها مائتي ألف 
 . 5دج، أو بإحداهما

ي للجمهور من دون ترخيص أو كل من يؤدي خدمات التصديق اإللكترون .و 
كل مؤدي خدمات يستأنف أو يواصل نشاطه بالرغم من سحب ترخيصه، تصادر 
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التجهيزات التي استعملت الرتكاب هذه الجريمة، يعاقب من سنة إلى ثالث سنوات 
دج أو بإحداهما  2,000,000دج إلى مليونين  200,000وبغرامة مالية من مائتي ألف 

.1فقط
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 ثانيالمبحث ال
 اإللكترونيشهادة التصديق 

بوجود الشركة صاحبة الموقع التي يزودها العميل بالمعلومات  ال توجد ضمانات
عن بطاقته االئتمانية، مما يقضي وجود خدمة محايدة تضمن هذه الموثوقية، والتي تعرف 

فما مفهوم هذه الشهادة،  1، أو شهادات التعريف الرقمية،اإللكترونيبشهادة التصديق 
 ثارها القانونية؟وأ

 المطلب األول
 اإللكترونيمفهوم شهادة التصديق 

ها ، يجب أن نتطرق إلى تعريفاإللكترونيلتمكن من وضع مفهوم شهادة التصديق ل
وكيفية الحصول )الفرع الثالث(، وأنواع الشهادة )الفرع الثاني(، وبياناتها )الفرع األول(، 

 .فرع الثالث() ال عليها وكيف يمكن تعطيل هذه الشهادة
 الفرع األول

 اإللكترونيتعريف شهادة التصديق 
بداية يمكن تعريف شهادة التصديق اإللكتروني لدى الفقهاء )أوال(، من ثم تقديم 

 تعريفها التشريعي )ثانيا(.
  اإللكترونيالتعريف الفقهي لشهادة التصديق  -أوال

تضمن اسم الشخص "وثيقة رقمية تصدر من جهة التصديق ت نها:أعرفها البعض 
أو الشركة، واسم صاحب المفتاح العام، والرقم التسلسلي لشهادة الرقمية، وتاريخ 
انتهاء الشهادة، وتاريخ إصدارها، والتوقيع الرقمي لجهة التصديق، معلومات أخرى عن 

 ".الهوية

                                                                                                  

مجلة جامعة ، «ةاإللكترونيالنظام القانوني للنقود » الموسوي نهى خالد عيسى، إسراء خضير مظلوم الشمري،  - 1
 .276، ص 2014، العراق، 2، العدد 22، المجلد بابل، العلوم اإلنسانية
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مجموعة من المعلومات عن التوقيع وعرفت أيضا من البعض األخر بأنها: "
قبل سلطة متعارف عليها وموثوق فيها من جميع مستخدمي  الرقمي تؤكد من

   1الشهادات"
عبارة عن  :ة هياإللكترونيأن شهادة التصديق  ،ضح لنا من تعريفات الفقهاءيت

 اإللكترونيأو مؤدي خدمات التصديق الموثوق وثيقة إلكترونية يصدرها الطرف الثالث 
ة سواء كان هذا اإللكترونيق متضمنة بيانات ومعلومات حول صاحب شهادة التصدي

 .الشخص طبيعي أو شخص معنوي 
  اإللكترونيلشهادة التصديق  تشريعيالتعريف ال -ثانيا

ة، اإللكترونيصك أمان تفيد صحة المعامالت  اإللكترونيشهادة التصديق تعتبر 
 2.وضمانها بما يحقق لتلك المعامالت حماية قانونية

/ب قد عرفها 02المادة  نص في 2001لسنة ترال النموذجي يونسقانون األ  بحيث
بين  االرتباط يؤكدان آخر سجال أو بيانات رسالة تعني ة:شهاد»على النحو التالي: 

  3.«التوقيع إنشاء وبيانات المّوقع
تلك التي تربط بين »بأنها:  03كما عرفها قانون التوجيه األوروبي في المادة 

  4«وقعالتوقيع وبين شخص معين وتؤكد شخصية الم
في المادة األولى منه  15/2004المصري رقم  اإللكترونيوقد عرف قانون التوقيع 

الشهادة التي تصدر من »بأنها:  اإللكترونيالمخصصة للتعريفات شهادة التصديق 
  5.«الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت ارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع

                                                                                                  

، مذكرة لنيل شهادة المحررات اإللكترونية وسيلة إلثبات العقد اإللكتروني، دراسة مقارنةبلقاسم عبد هللا،  - 1
 .141 .، ص2013الماجستير، فرع القانون الدولي لألعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .250 .حامدي بلقاسم، مرجع سابق، ص - 2
 .2001لسنة ، ةاإللكتروني التوقيعات بشأنقانون األونستيرال   --  33
 .251.حامدي بلقاسم، مرجع سابق، صنقال عن:  - 4
، دار الفكر الجامعي، الطبعة الثانية، ، دراسة مقارنةاإللكترونيإبرام العقد ، إبراهيم خالد ممدوحنقال عن:  - 5

 .252 .، ص2011، اإلسكندرية
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قانون رقم ال رف أيضا شهادة التصديق في قد ع ،كما نجد المشرع التونسي
ة في الفصل الثاني من الباب األول بأنها: اإللكترونين المبادالت والتجارة أبش 83/2000
ذي أصدرها والذي للشخص ال اإللكترونية المؤمنة بواسطة اإلمضاء اإللكترونيالوثيقة »

  1.«ثر المعاينة على صحة البيانات التي تتضمنهاأيشهد من خاللها 
منه على أنها:  02في المادة  ،ة األردنياإللكترونيكما عرفها قانون المعامالت 

الشهادة التي تصدر عن جهة مختصة مرخصة أو معتمدة إلثبات نسبة توقيع »
 2«إلى شخص معين استنادا إلى إجراءات توثيق معتمدة اإللكتروني

، بإمارتي 2/22مادة  02/2002ة رقم اإللكترونيكذلك فقد عرفت في قانون التجارة 
ة هي شهادة يصدرها مزود خدمات التصديق اإللكترونيشهادة المصادقة »دبي بأنها: 

يفيد فيها تأكيد هوية الشخص أو الجهة الحائزة على أداة توقيع معينة، ومشار إليها 
  3.«في هذا القانون ب )الشهادة(

بأنها الوثيقة التي  نياإللكترو إلى تعريف شهادة التصديق  التشريعاتكل تطرقت 
 تثبت صحة بيانات التوقيع ونسبة التوقيع إلى صاحبه.
المعدل والمتمم للمرسوم  167-07أما في الجزائر فلقد عرفها المرسوم التنفيذي رقم 

مكرر  03ضمن أحكام هذا األخير نص المادة  بإدراجه، وذلك 4123-01التنفيذي رقم 
وثيقة في شكل » منها كما يلي:  08الفقرة  ة اإللكترونية بموجبدالذي عرف الشها

عرفت ، كما «والموقع اإللكترونيالكتروني تثبت الصلة بين معطيات فحص التوقيع 
شهادة الكترونية » ة الموصوفة بأنها: اإللكترونيشهادة من المادة ذاتها ال 09الفقرة 

 . «تستجيب للمتطلبات المحددة

                                                                                                  

، مذكرة الماجستير، فرع القانون الدولي لألعمال، جامعة مولود لكترونياإلأمن التوقيع اللوش راضية، نقال عن:  - 1
 .123 .،  ص2012معمري، تيزي وزو، 

، مذكرة الماجستير، فرع القانون الدولي لألعمال، ةاإللكترونيالشكلية في عقود التجارة طمين سهيلة، نقال عن:  - 2
 .80 .،  ص2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، دار الفكر الجامعي، في النظم القانونية المقارنة اإللكترونيالتوقيع حجازي عبد الفتاح بيومي،  عن: نقال - 3
 .91 .صاإلسكندرية، 

 ، مرسومين سبق ذكرهما.167-07المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  123-01المرسوم التنفيذي رقم  - 4
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القواعد العامة المتضمن  ،04-15ن رقم قانو موجب الالمشرع الجزائري بعرفها و 
على النحو التالي:  07منه الفقرة  02ة ين، في الماداإللكترونيالتصديق المتعلقة بالتوقيع و 

 اإللكترونيوثيقة في شكل الكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع » 
ة اإللكترونيالتصديق من نفس القانون بتعريف شهادة  15كما جاء في المادة  ،«والموقع

  :اآلتيةتتوفر فيها المتطلبات  لكترونيةاإلهادة تصديق على أنها ش الموصوفة،

  تصديق خدمات مؤدي قبل من أو موثوق  ثالث طرف قبل من تمنح أن 1- 

 ،عليها وافقالم اإللكتروني التصديق لسياسة طبقاي، إلكترون

 ،سواه دون   للموّقع تمنح أن 2- 

 بيانات محددة. منتتض أن يجب 3- 

 ةاإللكترونيشهادة التصديق أنه ميز بين المشرع الجزائري تعريف  يتجلى من 
السالفة الذكر  02ة البسيطة وفقا للمادة اإللكترونيشهادة التصديق ؛ فوالموصوفةالبسيطة 

والموقع، أما  اإللكترونيهي وثيقة إلكترونية تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع 
السالفة الذكر تتمثل في شهادة  15الموصوف، وقفا للمادة  اإللكترونيدة التصديق شها

ومؤدي خدمات التصديق التي يصدرها الطرف الثالث الموثوق  اإللكترونيالتصديق 
للموقع دون سواه وفقا للمواصفات المحددة في الفقرة الثالثة من نفس المادة  اإللكتروني

 1السالفة الذكر.
ن شهادة التصديق أالقانونية التي تطرقنا إليها ذه النصوص من هنستوضح 

الثالث  فمؤدي خدمات التصديق أو من الطر صدرها يي ة هي الشهادات التاإللكتروني
إلى شخص معين استنادا إلى إجراءات  اإللكترونيإلثبات نسبة التوقيع  ،2الموثوق 

                                                                                                  

 .36دحماني سمير، مرجع سابق، ص  - 1
، دار الخلدونية للنشر والتوزيع الطبعة األولى، الجزائر، ة، دراسة مقارنةاإللكترونيعقود التجارة يم السعداوي، سل 2

 .92، ص 2008
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 ةاإللكترونيالمعامالت ة يد نسبتأك ذه الشهاداتهالحصول على  تفيد، 1تصديق معتمدة
 2هو توقيع صحيح وسليم وصادر ممن نسب إليه. اإللكترونيإلى مصدره، وأن التوقيع 

 الفرع الثاني
 اإللكترونيبيانات شهادة التصديق 

نستنج أن لهذه الشهادة بيانات  اإللكترونيبعدما قمنا بتعريف شهادة التصديق  
قيمة قانونية كاملة في اإلثبات، يجب أن  يجب توافرها فيها، بحيث لكي تكون للشهادة

وتبعث على االعتقاد بسالمة  ،تشتمل على بيانات معينة تضفي الثقة على مضمونها
  3.محتواها

 04-15من القانون رقم  15من المادة  04ولقد نص المشرع الجزائري في الفقرة 
اإللكتروني  على البيانات اإلجبارية التي ينبغي ان تشتمل عليها شهادة التصديق

 الموصوف والمتمثلة فيما يلي: 

 إلكتروني تصديق شهادة أنها أساس على الشهادة هذه منحتم  أنه على تدلّ  إشارة -أ 

 ،موصوفة

 اإللكتروني التصديق خدمات مؤدي أو الموثوق  الثالث الطرف هوّية تحديد- ب

 ،فيه يميق الذي البلد اوكذ اإللكتروني التصديق لشهادة صدرالم له رخصلما
 ،هويته بتحديد يسمح الذي ستعارالم االسم أو وّقعالم اسم - ج

 من الغرض حسب وذلك االقتضاء، عند للموّقع خاصة صفة إدراج إمكانية - د

  ،اإللكتروني التصديق شهادة استعمال
 إنشاء لبيانات موافقة وتكون  ،اإللكتروني التوقيع من بالتحقق تتعلق بيانات - ه

 ،ترونياإللك التوقيع

                                                                                                  

، 2010، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، في اإلثبات، دراسة مقارنة اإللكترونيحجية البريد ، إبراهيم خالد ممدوح 1
 .210 .ص
، 2009، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، في عقود التجارية الدولية اإللكترونيالتحكيم ، إبراهيم خالد ممدوح - 2

 .416 .ص
 .253 .حامدي بلقاسم، مرجع سابق، ص - 3
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 ،اإللكتروني التصديق شهادة صالحية مدة  نهايةو   بداية إلى اإلشارة -و

 ،اإللكتروني  التصديق شهادة تعريف رمز - ز

 للطرف أو اإللكتروني التصديق خدمات ؤديلم وصوفالم اإللكتروني التوقيع - ح

 ،اإللكتروني التصديق شهادة نحيم الذي الموثوق  الثالث

 ،االقتضاء عند ،اإللكتروني التصديق ادةشه استعمال حدود - ط

 ،اإللكتروني التصديق شهادة أجلها من تستعمل قد التي عامالتلما قيمة حدود - ي
 ،االقتضاء عند

 ، عندآخر معنوي  أو طبيعي شخص تمثيل تثبت التي الوثيقة إلى اإلشارة - ك

 .االقتضاء
تعين ذكرها بجميع ي بيانات إجبارية ال غنى عنها المشرع الجزائري وضع  إذا

لمقدم  اإللكترونيالتوقيع  1، مثل اسم الموقع،الموصوفة ةاإللكتروني شهادات التصديق
خدمة التصديق، واإلشارة إلى بداية ونهاية مدة صالحية لهذه الشهادة، بحيث أن مدة هذه 

وبعضها األخر اختيارية فال يترتب على عدم  2تتراوح ما بين سنة وسنتين، الصالحية
 3جله.أمن  ُأنشأتها عدم صالحية الشهادة للغرض الذي ذكر 

 الفرع الثالث
 اإللكترونيأنواع شهادة التصديق 

فإلى  ،4ها، بحسب استخداماتها والغرض مناإللكترونيتتعدد شهادات التصديق 
 5جانب شهادة تصديق التوقيع الرقمي هناك شهادات أخرى تتنوع بحسب الهدف منها،

 وتتمثل في:

                                                                                                  

ثباته اإللكتروني، إبرام العقد إيمان مأمون احمد سليمان - 1 ، ص 2008، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، وا 
323. 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، في الحقوق فرع العقود اإللكترونياإليجاب والقبول في العقد لحميد، بادي عبد ا - 2
 .87 .ص، 2012والمسؤولية، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

 .239 .مخلوفي عبد الوهاب، مرجع سابق، ص - 3
 .211 .، مرجع سابق، صفي اإلثبات اإللكترونيحجية البريد خالد مموح إبراهيم،  -4
 .95 .سليم سعداوي، مرجع سابق، ص - 5
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 رادة تصديق تاريخ إصداشه -أوال 
حيث يقوم صاحب الرسالة  1هي التي تصدق تاريخ ووقت إصدار التوقيع الرقمي،

بعد التوقيع عليها بإرسالها إلى جهة التصديق التي تقوم بتسجيل التاريخ عليها وتوقيعها 
 2مرسلها.من جهتها ثم تعيدها إلى 

 شهادة اإلذن  -ثانيا
فية عن صاحبها مثل عمله، ومؤهالته بمقتضاها يتم تقديم معلومات إضا

 4ومحل إقامته. 3والترخيصات التي يملكها،
 شهادة البيان أو اإلثبات -ثالثا

  6ووقت وقوعها. 5توثق وتثبت وتشهد بصحة واقعة معينة،
 الفرع الرابع

 اإللكترونيإصدار وحاالت تعطيل شهادة التصديق 
 مر من مراحل إصدارها، يجب أن تاإللكترونيلحصول على شهادة التصديق ل
 بعد صدورها يمكن أن يتم تعطيلها في حاالت معينة )ثانيا(.، و )أوال(

  اإللكترونيإصدار شهادة التصديق  مراحل -أوال
 :7مراحل حيث تتمثل هذه المراحل في التصديق بعدةعمليه إصدار شهادة  تمر

                                                                                                  

 .273 .، ص2008، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، اإللكترونيالتقاضي ، إبراهيم خالد ممدوح - 1
 .325 .حمد سليمان، مرجع سابق، صأ مأمون إيمان  - 2
، مذكرة لنيل شهادة لدوليةة بين التشريعات الوطنية وااإللكترونياإلثبات في معامالت التجارة لملوم كريم،  - 3

 .186، ص 2011الماجستير في قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .257 .حامدي بلقاسم، مرجع سابق، ص - 4
 .88 .بادي عبد الحميد، مرجع سابق، ص - 5
 .125 .اللوش راضية، مرجع سابق، ص - 6
 .63 -61أالء محمد حاج على، مرجع سابق، ص ص.  - 7
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إحدى  إلى وأيتم تقديم طلب للحصول على الشهادة، إما إلى جهة التصديق  -أ
ن يقدم األدلة أمن مقدم الطلب أن يثبت هويته، و  وكالئها، وعندئذ تطلب جهة التصديق

 على قدرته على إبرام التصرفات القانونية.
 وعند موافقتها على طلبه تأتي المراحل الالحقة،

شهادة، وتقوم بهذه العملية إما سلطة المرحلة التحقق من المعلومات المتعلقة ب -ب
 بنفسها أو عن طريق سلطة تسجيل مستقلة.التصديق 
إما سلطة المصادقة أو  هامرحلة إصدار المفتاح العام والخاص، والذي تقوم ب -ج

 نه يحتفظ بالمفتاح الخاص لنفسه فقط.أ، على اإللكترونيالشخص صاحب التوقيع 

 .األنترنتثم يتم طلب الشهادة إما بكتابة خطي أو عبر  -د
المصادقة شهادة المصادقة تسلمها إلى صاحب  وبعد ذلك تصدر سلطة -ه

سطوانة ممغنطة، أو على ذاكرة حاسوب أالتوقيع، ويتم حفظ هذه الشهادة إما على 
صاحب التوقيع، وتحتفظ سلطة المصادقة بنسخة عن هذه الشهادة في سجيالتها 

 ة.اإللكتروني
دة محددة، كما تحدد جهة المصادقة مدة صالحية الشهادة، فالشهادة تصدر لم -و

  .ةنإلغائها بعد فترة معي يتم أوفقد 
 اإللكترونيحاالت تعطيل شهادة التصديق  -ثانيا

صاحب الشهادة خالل فترة صالحية من قد يكون اإللغاء من سلطة التصديق أو 
حالة  في ، بعد التأكد رسميا من ذلك، أومثال الشهادة في حالة وفاة صاحب الشهادة

 1ة أو في حال توقف سلطة اإلصدار عن العمل وغيرها.صدور حكم بإلغاء الشهاد
 سنتطرق إلى هذه الحاالت: 

                                                                                                  

، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، في التشريع المعاصر اإللكترونيحجية التوقيع عبد غرايبة عبد هللا احمد،  - 1
 .151ص ، 2009
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إيقاف شهادة التصديق بيقصد : اإللكترونيحاالت إيقاف شهادة التصديق  -1
، ذلك الوقف المؤقت لسريان الشهادة وتعطيل العمل باألثر القانوني المترتب اإللكتروني

المصري،  اإللكترونيئحة التنفيذية لقانون التوقيع وقد حدد الال عليها تمهيدا إللغائها،
  1.اإللكترونيحاالت إيقاف شهادة التصديق 

نما تناول فقط حاالت اإللغاء في  فلم يذكرالمشرع الجزائري أما  حاالت الوقف، وا 
 .04-15قانون رقم ال

 :2ي، نتطرق إلى حاالت الوقف على النحو التالنصوص القانونية المصريةالومن 
قبل تعليقها يجب على السلطة أن تتأكد أن طالب اإليقاف  طلب صاحب الشأن: -أ

أو التعليق هو نفس طالب إصدار الشهادة، سواء بصفة أصلية أو باعتباره الممثل 
األشخاص المعنوية، وكذا وجود سبب مبرر للتعليق خاصة وأن حقوق د ألح القانوني

 الغير متعلقة بها.
هر للسلطة أن الشهادة صدرت ظيقد  ة أو مزيفة:بناء على معلومات خاطئ -ب

قد يمنح لمزود الخدمة و  ناء على معلومات غير صحيحة،صحيحة ولكنها سلمت ب
غير الذي طلب إصدارها أو  سم الشخصا أكما لو تضمنت خط 3معلومات مغلوطة،

في مجاالت استعمال الشهادة، فيجب على الجهة التي أصدرتها عند التأكد  أحصل خط
 هذا الخطأ العمل على تعليق أو إيقاف العمل بالشهادة لحين زوال السبب.من 

 ةاإللكترونيشهادة التصديق  قد تصدر :أن تستعمل الشهادة بغرض التدليس -ج
بناء على بيانات صحيحة، إال أن الجهة التي أصدرتها قد تضطر إلى تعليق العمل بها، 

مشروع، مثل أن يقنع الطرف  إذا علمت أن صاحبها قد صدرها لتحقيق غرض غير
األخر بامتالئه ماليا األمر الذي يدفعه للتعاقد معه، فيجب على الجهة في هذه الحالة 

                                                                                                  

 .33سمير سعد راشد سلطان، مرجع سابق، ص - 1
 .266-267حامدي بلقاسم، مرجع سابق، ص ص نقال عن:  - 2
، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، األنترنتة المبرمة عبر لكترونياإلاإلثبات في العقود أرميش عائشة،  - 3

 .133ص ، 2007جامعة يوسف ين خدة بن عكنون، 
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وحاالت أخرى للتدليس أن توقف سريانها، وبالتالي إلغائها إذا تأكدت من صحة وجود 
  1التدليس.
التصديق يفترض شهادة  تغيير البيانات الواردة في الشهادة أو العبث بها: -د

أن البيانات التي تتضمنها صحيحة، لم تتغير وذلك خالل مدة سريانها ما ة اإللكتروني
يتطلب ضرورة إعالم صاحب الشهادة لمقدم خدمات التصديق، بأي تغيير يطرأ على 

ن تغيرا قد أبياناته المدونة في الشهادة، وعلى هذا األخير أن يغير بالشهادة متى علم ب
بناء عليها نتيجة العبث بتلك البيانات، وما على  ،لتي صدرت الشهادةحدث في البيانات ا

مقدم الخدمة إال إيقاف استعمال الشهادة مؤقتا إلى أن يثبت صحة سبب اإليقاف فتلغى 
 الشهادة، أو أن يثبت عدم صحة السبب قرار اإليقاف.

منية مدة ز ل ةكل شهادة تصديق الكترونيتسري انتهاء مدة صالحية الشهادة:  -ه
مدة الشهادة تعتبر أحد البيانات الجوهرية الهامة التي يجب أن تتضمنها الشهادة، ف ،معينة

فينبغي على مقدم الخدمة، في كل األحوال التأكد من صالحية الشهادة للعمل، وأنها 
 سارية وأن يصدر قراره بإيقاف العمل بها متى انتهت مدة صالحيتها.

ري الخاص أو البطاقة الذكية أو عند الشك سرقة أو فقدان المفتاح الشف -و
على مقدم الخدمة، أن يسارع من تلقاء نفسه إلى  في هذا الخصوصيجب  بحدود ذلك:

 إيقاف العمل بالشهادة متى ثبت ذلك. 
على حاالت نص المشرع الجزائري : اإللكترونيحاالت إلغاء شهادة التصديق  -2

،  04-15من القانون رقم  45المادة  إلغاء شهادة التصديق اإللكترونية وذلك في
    والمتمثلة فيما يلي: 

 تحديد سبق الذي الموصوفة اإللكتروني التصديق شهادة صاحب طلب على بناء -أ 
 .هويته

 اإللكتروني التصديق شهادة أيضا اإللكتروني التصديق خدمات مؤدي ويلغي -ب

 يتبين: عندما الموصوفة

                                                                                                  

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة جرش الخاصة، القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكترونيعيسى غسان الربضى،  - 1
 .136 -135 .ص ص، 2009، األردنثقافة للنشر والتوزيع، دار ال
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 المعلومات تإذا أصبح مزورة، أو أو خاطئة علوماتم على بناء منحها تم قد أنه - 

 بيانات سرية انتهاك تم إذا للواقع، أو مطابقة غير اإللكتروني التصديق شهادة في الواردة

 التوقيع، إنشاء

 التصديق، لسياسة مطابقة تصبح لم أنها - 

 بحل أو الطبيعيالشخص  بوفاة اإللكتروني التصديق خدمات مؤدي إعالم تم أنه - 

 .اإللكتروني التصديق شهادة صاحب المعنوي  الشخص
  إخطار ،اإللكتروني  التصديق  خدمات  مؤدي وفي كل الحاالت ينبغي على 

 .ذلك  تسبيب  مع  األخيرة  هذه  بإلغاء الموصوفة  اإللكتروني  التصديق  شهادة  صاحب
سياسة التصديق،  كما يجب عليه في حالة انتهاء مدة صالحية هذه الشهادة والمحددة في

 .1ها بذلك، وتبليغ السلطة االقتصادية للتصديق االلكتروني من أجل حفظهاصاحب تبليغ

يعتبر  الموصوفة  اإللكتروني  التصديق  شهادة  إلغاء ونص المشرع على أن 
لغاء أثارها ،الوقف األبدي لها، ومعناه 2نهائيا  .3وا 

 الثاني المطلب
 اإللكترونيحجية شهادة التصديق 

حجية شهادة التصديق تناول ، ناإللكترونيلبيان حجية شهادة التصديق على التوقيع 
 .(الفرع الثاني) حجية شهادة التصديق األجنبية في اإلثباتو ، (الفرع األول) الوطنية

 الفرع األول
 حجية شهادة التصديق الوطنية

مادة ، في نص الاإللكترونيالمشرع الجزائري على حجية شهادة التصديق نص 
يعتبر اإلثبات بالكتابة في » التي تنص على أن:  ،4القانون المدنيمن  1مكرر 323

كاإلثبات بالكتابة على الورق، ويشترط إمكانية التأكد من هوية  اإللكترونيالشكل 
                                                                                                  

 السالف  الذكر 04-15من القانون رقم  47المادة  - 1
 نفسه.من القانون  45الفقرة األخيرة من المادة  - 2
 .65 .حاج علي أالء أحمد محمد، مرجع سابق، ص - 3
   ، سبق ذكره.58-75أمر رقم  - 4
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والمادة ، «الشخص الذي اصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها
وفق الشروط  اإللكترونيويعتد بالتوقيع » أن: على  صمن القانون ذاته التي تن 327/2

  «أعاله. 1مكرر  323المذكورة في المادة 
ة لها اإللكترونيوالتوقيعات  عامالتقد جعل الم ،ن المشرع الجزائري أنص النفهم من 

والتوقيعات التقليدية في اإلثبات، شريطة أن يتمكن من تعرف  المعامالتجية مع نفس الح
ن اشخص الذي اصدرها، كما اشترط أن تكون محفوظة لكي يتمكن ضمعلى هوية ال

 سالمتها، وعدم تزويرها وتغيير بياناتها.
 لفرع الثانيا

 األجنبية اإللكترونيحجية شهادة التصديق 
بحجية  ،منه 63ة ضمن الماد 04-15رقمقانون ال في المشرع الجزائري اعترف 

تكون الشهادات التصديق » : لنحو التاليشهادات التصديق اإللكتروني األجنبية  على ا
المقيم في بلد أجنبي، نفس  اإللكترونيالتصديق  التي يمنحها مؤدي خدمات اإللكتروني

المقيم في  اإللكترونيشهادات الممنوحة من طرف مؤدي خدمات التصديق ال قيمة
الجزائر بشرط أن يكون مؤدي الخدمات األجنبي هذا قد تصرف في إطار اتفاقية 

  .«العتراف المتبادل أبرمتها السلطةل
لشهادات األجنبية نفس القيمة القانونية لأعطى النص، أن المشرع نفهم من هذا 

لشهادات الوطنية، شريطة أن تكون هذه الشهادات ممنوحة من قبل سلطات لوالحجية 
زائر تفاقية التي تبرمها الجاالن وضم التصديق األجنبية، وتكون معمول بها في تشريعها،

.مع الدول األجنبية، بحيث هذه االتفاقيات قد تكون ثنائية وقد تكون جماعية
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 خاتمة 
من خالل دراسة موضوعنا هذا، الذي هو أهم انعكاسات التقدم العلمي والتقني في 

 .اإللكترونيال وهو التصديق أمجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
ة المتاحة لتأمين وسالمة المعامالت وسيلة قانونيهو  اإللكترونيفالتصديق 

ة، بحيث لجأت لهذه الحماية القانونية جل التشريعات األجنبية حيث نصت اإللكتروني
ة، وهذا لمواكبة التقدم العلمي والتقني والتكنولوجي، اإللكترونيعليها لمعالجة المواضيع 

 لهائل والسريع.بحيث أصبحت القوانين والقواعد التقليدية غير نافعة لهذا التطور ا
نستنج أن المشرع الجزائري قد جاء بالنصوص القانونية التي تضبط هذا القطاع 
الحالك بالظلمة متأخرا على عكس التشريعات المقارنة، فِلتحقيق الثقة واألمان اللذان 
يعتبران الضمانات األساسية للمتعاملين إلبرام المعامالت عبر وسائل االتصال الحديثة، 

التي تعتبر الوسيلة التي حولت العالم لمجرد قرية  األنترنتن خالل شبكة والسيما م
ة ظهرت الحاجة إلى وضع ضوابط قانونية لهذه اإللكترونيصغيرة، ولكثرة القرصنة 

أدنى المعامالت بوضع ثالث سلطات متكونة من سلطة وطنية في أعلى هرم وسلطتين 
الطرف الثالث الموثوق تراقب مية و الحكمتمثلتين في سلطة حكومية واقتصادية، فالسلطة 

مؤدي خدمات التصديق  راقبالذي يقدم خدمات للفرع الحكومي، والسلطة االقتصادية ت
  .الذي يقدم خدمات للجمهور

 ،إلى أخرتشريع من للجمهور الجهة التي تقدم خدمات التصديق لف تسمية تتخ
 تبث، فلكي يقوم بخدمات ياإللكترونفسماها المشرع الجزائري مؤدي خدمات التصديق 

ه على ، بعد توفر يتحصل على الرخصة من السلطة االقتصاديةالثقة والطمأنينة يجب أن 
الشروط المنصوص عليها قانونا المتمثلة في الشروط الشخصية، والتقنية والفنية، لكي 

قد يكون هيئة أو  اإللكترونييمكن له أن يزاول نشاطه، بحيث مؤدي خدمات التصديق 
 . كة من شخص طبيعي أو معنوي شر 

باالعتماد على تقنية إعداد مفاتيح شفرية  اإللكترونيبخدمات التصديق يقوم المؤدي 
ة ولتأمين التوقيع اإللكترونيعامة وخاصة وكذا تقنية التشفير وهذا لحماية الرسائل 

 .اإللكتروني
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وطرق التوقيع  ، يتم عبر وسائل الكترونية وهو متعدداإللكترونيبحيث أن التوقيع 
 حسب التكنولوجيا الجديدة.في تطور مستمر وذلك 

لحفاظ ل،  اإللكترونييقوم بتصديق التوقيع  اإللكترونيومؤدي خدمات التصديق 
وهذا بإصدار  األنترنتة عبر اإللكترونيعلى سرية ومصداقية المراسالت والمعامالت 

تؤكد أهلية وشخصية شهادات تصديقية الكترونية متنوعة حسب مجال استخدامها، 
المتعاقدين ألنهم ال يتعارفون فيما بينهم، فهي تربط بين شخص المتعاقد وبيانات الرسالة 

ة، وعند تأكدها من هوية الشخص والبيانات فيتم التأكيد على أن التوقيع اإللكتروني
 الوارد على الرسالة يعود للموقع نفسه. اإللكتروني

على الوجه الصحيح يجب على مؤدي خدمات  نياإللكترو ولممارسة مهنة التصديق 
أن يلتزم بالشروط والواجبات المنصوص عليها قانونا والتي يجب أن  اإللكترونيالتصديق 
والحفاظ على البيانات السرية،  اإللكترونيمثل استخراج شهادة التصديق  ؛يقوم بها

بذل عناية، وعند بس فالتزامات مزود الخدمة تعتبر من قبيل التزامات بتحقيق نتيجة ولي
عدم تحقق هذه النتيجة تنشأ مسؤوليته التعاقدية تجاه مستخدمي الخدمة، كما يتحمل 
مسؤولية تجاه الغير المضرور وهي المسؤولية التقصيرية، وهذا العتماد الغير على 
المعلومات غير الدقيقة أو الصحيحة، وكما يتحمل المسؤولية الجزائية عند توافر أركانها  

، فيتعرض لجزاءات مالية وحبس بحيث تختلف قيمتها م احترام مبدأ الشرعية الجزائيةدلع
 غير المشروع.ومدتها حسب الفعل 
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مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية ، «اإللكتروني، دراسة مقارنة
 العراق، السنة الرابعةالسنة الرابعة، جامعة بابل، العدد األول، والسياسية

، المجلة العربية «حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات»العبيدي أسامة بن غانم،   .6
، الرياض، 56، العدد 28لدراسات األمنية والتدريب، المجلد ل

 السعودية، دون سنة النشر.
مجلة دفاتر ، «اإللكترونيالنظام القانوني لجهات التوثيق )التصديق( »زهيرة، كيسي  .7

 .2012العدد السابع، تمنراست،  السياسية والقانون،
لنظام القانوني للنقود ا» إسراء خضير مظلوم،  الشمري نهى خالد عيسى، الموسوي  .8

، العدد 22، المجلد لعلوم اإلنسانيةل مجلة جامعة بابل، «ةاإللكتروني
 .2014، العراق، 2

 :المؤتمرات -رابعا
ت التطبيق، ورقة واستراتيجياالتجارة االلكترونية: تقنيات »السديري محمد بن أحمد،  .1

 .يةالمملكة العربية السعوددون سنة،   ، جامعة الملك سعود،«عمل
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، مداخلة «اإللكترونيحماية المعامالت القانونية على تقنية التشفير »سراح حليتيم،  .2
ين اإللكترونيفي الملتقى الوطني: اإلطار القانوني للتوقيع والتصديق 

، جامعة محمد 2016جانفي  13و 12يومي  ، المنعقدفي الجزائر
 الشريف مساعدية سوق أهراس.

لضمانة مصداقية  اإللكترونيي خدمات التصديق التزامات مقدم»ربيعة، صبايحي  .3
، مداخلة في الملتقى الوطني: االطار القانوني للتوقيع «المعلومات
، 2016جانفي  13و 12ين، في الجزائر يومي اإللكترونيوالتصديق 

 جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس ،
في ألقيت مداخلة ، «بروز فكرة التوقيع اإللكتروني» مسادي سعاد، بريق رحمة،  .4

في  الملتقى الوطني: اإلطار القانوني للتوقيع والتصديق اإللكترونيين
، جامعة محمد 2016جانفي  13و 12يومي ، المنعقد الجزائر

 الشريف مساعدية سوق أهراس
، مداخلة في «اإللكترونيطرق توثيق التعامالت »مالوي إبراهيم، دحية عبد اللطيف،  .5

ين في اإللكترونيالقانوني للتوقيع والتصديق  الملتقى الوطني: اإلطار
، جامعة محمد 2016جانفي  13و 12يومي ، المنعقد الجزائر

 الشريف مساعدية سوق أهراس.
 قانونية : النصوص الخامسا

 النصوص التشريعية  -أ
، صادر 78، يتضمن القانون المدني، ج. ر. ج. ج.، عدد  58 -75أمر رقم  .1

يونيو  20مؤرخ في ال، 10-05قانون رقم بال متممالمعدل و لا ،1975سبتمبر  30بتاريخ 
 . 2005يونيو  26، صادر بتاريخ 44، ج. ر. ج. ج.، عدد 2005

، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000قانون رقم  .2
 06صادر بتاريخ  48بالبريد وبالمواصالت السلكية والالسلكية، ج. ر. ج. ج.، عدد 

ديسمبر  26المؤرخ في  24-06، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2000أوت 
صادر بتاريخ  85، ج. ر. ج. ج.، عدد 2007، المتضمن قانون المالية لسنة 2006

 .2006ديسمبر  27
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ج. ر.  ،تضمن مهنة التوثيقي، 2006فبراير  20، مؤرخ في 02-06قانون رقم  .3
 .2006مارس  08، صادر بتاريخ 14ج. ج.، عدد 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2015فيفري  1، مؤرخ في 04-15قانون رقم  .4
 فيفري  10، صادر بتاريخ  06بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين، ج. ر. ج. ج.، عدد 

2015. 
 النصوص التنظيمية -ب
، يضبط شروط 1998أوت  25مؤرخ في  ،257-98مرسوم تنفيذي رقم   .1

، صادر بتاريخ 63نات" واستغاللها، ج. ر. ج. ج.، عدد وكيفيات إقامة خدمات " أنتر 
، المؤرخ 307-2000، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1998أوت  26
 .2000أكتوبر  15، صادر بتاريخ 60، ج. ر. ج. ج.، عدد 2000أكتوبر  14في 
 ، يحدد تنظيم المصالح2016أفريل  25، مؤرخ في 134-16مرسوم تنفيذي رقم  .2

التقنية واإلدارية للسلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني وسيرها ومهامها، ج. ر. ج. ج.، 
 .2016أفريل  28، صادر بتاريخ  26عدد 

، يحدد طبيعة السلطة 2016أفريل  25، مؤرخ في 135-16مرسوم تنفيذي رقم  .3
، 26الحكومية للتصديق اإللكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، ج. ر. ج. ج.، عدد 

 .2016أفريل  28صادر بتاريخ 
، يحدد كيفيات حفظ 2016ماي  05، مؤرخ في 142-16مرسوم تنفيذي رقم  .4

 .2016ماي  08، صادر بتاريخ 28ج. ر. ج. ج.، عدد الوثيقة الموقعة إلكترونيا، 
 سادسا: الوثائق: 

، متاح 1996قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية مع دليل التشريع  -
 على الموقع اإللكتروني التالي: 

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/.../ml-ecomm-a_ebook.pd.  

، 2001قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية  مع دليل االشتراع  -
 متاح على الموقع اإللكتروني التالي:

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecsig-a.pdf 
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