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 وهو، والذي يعد توقيع قانوين ال لبس فيه،بإنتشار التجارة اإللكرتونية إنتشر معها التوقيع اإللكرتوين
 كون أن املخاطر اليت حتيط، رغم تعدد أشكاله يعترب له حجية يف اإلثبات،يستويف لوظائف التوقيع التقليدي
بالتوقيع التقليدي أكثر سهولة ويسر من التوقيع اإللكرتوين ألن هذا األخري يعتمد على نظام التشفري الذي مينع
 وهي تستخدم الشروط، ضف له أن جهات التصديق اإللكرتوين هي اليت تنشىء التوقيعات اإللكرتونية،التزوير
.الواجب توفرها يف التوقيع وهو مايثبت صالحية املوقع وحجية توقيعه
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Abstract

He electronic singnature which is an unambiguous legal singnature, meets the
fonctions of traditional singnature, al though the variety of its forms is considered to be
authoritative in proving that risks surrounding the traditional singnature are easier and
easier than the electronic singnature, the system of encryption that prevents for gery, in
addition fact that electronic singnature are established by electronic certifiers, use the
conditions that must be provieded in the singnature, which is the basis of the validity of
the site and the authoritative singnature.
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.1مقدمة :
منذ زمن ليس ببعيد كانت كلمة التوقيع تعين كتابة أحد أطراف العقد إمسه ،سواء كتبه بطريقة عادية أو بفورمة مميزة
له أو بوضع بصمة إصبعه أو خبامت مميز خاص به ،أي أن التوقيع كان له شكل ومعىن حمدد وواضح وحاالته معروفة
وحمددة على سبيل احلصر ،أما اآلن فإن التوقيع له معىن وشكل خمتلف متاما عن معناه وشكله التقليدي ،ومعناه احلديث
أصبح توقيع إلكرتوين الذي بدأ بظهوره منذ فرتة خاصة يف املعامالت البنكية ،ونظرا النتشار التجارة اإللكرتونية ،انتشر
معها التوقيع اإللكرتوين ،وهو األساس الذي ترتكز عليه عمليات التجارة اإللكرتونية ،وعليه فإن استحداث أي وسيلة
تقنية حديثة حتل حمل التوقيع التقليدي مبفهومه القدمي ويف نفس الوقت تقوم بوظيفيت التوقيع التقليدي ،تعيني صاحبها
تعيني ال لبس فيه ،وانصراف إرادته هنائيا إىل اإللتزام مبا وقع عليه تعد مبثابة توقيع ،فهي تعد توقيع قانوين ال لبس فيه
فهو ضرورة نتيجة التعامل عن بعد األمر الذي حيتم ضرورة القيام بتطوير املعامالت والتشريعات إلستخدام هذه التقنيات
ومحاية التعامالت عليها  ،فإن وضع التوقيع على أية حمرر يهدف إىل ترتيب أثار قانونية معينة ،فإن من خالل هذا
التوقيع ميكن حتديد هوية املوقع ومعرفة صالحياته  ،فإنه كذلك أصحاب الشأن على احملرر يعد اقرارا منهم ملضمون ما
ورد به ،وإذا كان الفقه والقضاء قد استقر على أن التوقيع اليدوي التقليدي حيقق اآلثار السابقة  ،فإن السؤال الذي
جيب حبثه هو حتديد املنظور الوظيفي للتوقيع اإللكرتوين ومدى ترتيبه ملا يرتبه التوقيع اخلطي من آثار خصوصا مع التطور
املذهل يف عامل تكنولوجيا املعلومات واهتمام املتخصصون بالبحث يف وسائل األمان اليت ميكن توفريها للمتعاملني عرب
اإلنرتنت.
 .2استيفاء التوقيع اإللكتروني لوظائف التوقيع التقليدي

ملا كان اإلختالف بني التوقيع اإللكرتوين والتوقيع التقليدي ،يكمن يف أداة التوقيع وليس يف الوظيفة اليت يهدف إليها
فإن املشكلة األساسية يف التوقيع اإللكرتوين تنحصر يف مدى حتقيق هذا التوقيع للوظيفة العادية للتوقيع اإللكرتوين،
وحتقيقه للثقة اليت يستند إليها املشرع يف إعطاء احلجية القانونية هلذا التوقيع فإذا حقق التوقيع اإللكرتوين الوظيفة والثقة
1
اليت يستلزمها القانون  ،فإن قدرته ال تكون حمل شك بل يتساوى يف ذلك مع التوقيع التقليدي.
 .1.2تعريف التوقيع اإللكتروني

2

التوقيع اإللكرتوين هو طريقة إتصال مشفرة تعمل على توثيق املعامالت اليت تتم عرب اإلنرتنت .

3

وعرفه قانون االونسرتال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونية لسنة  1110يف املادة  1منه
أنه ":يعين بيانات يف شكل إلكرتوين مدرجة يف رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة هبا منطقيا  ،جيوز أن تستخدم
4
لتعيني هوية املوقع بالنسبة إىل رسالة البيانات  ،ولبيان املوقع على املعلومات الواردة يف رسالة البيانات".
وهو عبارة عن حروف وأرقام أو رموز أو إشارات هلا طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع ومتيزه عن
غريه ،ويتم اعتماده من اجلهة املختصة  ،ويعتمد هبذا التوقيع على قلم خاص يتم به التوقيع يدويا على شاشة الكمبيوتر
أو على لوح رقمي  ،وعندئذ يتم حتليل التوقيع اخلطي عن طريق الكومبيوتر وختزينه كمجموعة من القيم الرقمية اليت
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ميكن أن تضاف إىل رسالة البيانات ،كما ميكن للمتلقي عرضها على شاشة الكمبيوتر للتوثيق ،واليت من املفرتض ان
عينات من التوقيع اخلطي قد سبق حتليلها وختزينها بواسطة األدوات اإلحصائية.
يتضح أن القانون النموذجي اهتم مبسألتني مها:هوية الشخص املوقع وبيان موافقته على املعلومات الواردة باملستند ،وهو
بذلك ينسجم مع األصل العام للتوقيع ويستوي أن يكون الشخص املوقع شخصا طبيعيا أو معنويا ،وجيوز للشخص
6
أن يوقع بنفسه أو بواسطة شخص ميثله قانونا.
ومن خالل النهج الوظيفي الذي يتم فيه املساواة يف الوظائف بني التوقيع اإللكرتوين والتوقيع التقليدي
7
الكتايب الورقي ،يتم قبول اإلعرتاف بالتوقيع اإللكرتوين لقيامه بنفس الوظائف للتوقيع التقليدي.
يعرف التوقيع اإللكرتوين العادي يف  1الفقرة األوىل من القانون رقم  10-01 :الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة
بالتوقيع والتصديق االلكرتونيني،8بأنه  ":بيانات إلكرتونية يف شكل إلكرتوين ،مرفقة او مرتبطة منطقيا ببيانات إلكرتونية
أخرى تستعمل كوسيلة توثيق"وعرفت املادة  7التوقيع املوصوف بأنه هو التوقيع الذي تتوفر فيه متطلبات معينة ،
فيتضح أن املشرع اعتمد يف تعريفه على أشكال وإجراءات إنشاء التوقيع اإللكرتوين ،وركز على أن تكون مرتبطة مبا ورد
يف احملرر اإللكرتوين الذي حيمله ،كما أشار إىل الغرض األساسي للتوقيع اإللكرتوين  ،وهو توثيق وقبول املوقع على ما
ورد يف احملرر اإللكرتوين املوقع إلكرتوين من طرفه.
 .2.2شروط التوقيع اإللكتروني

مل تكن اجملموعة األوروبية ومؤسساهتا بعيدة عن اإلهتمام الدويل بتطوير القواعد القانونية لتالءم عصر املعلوماتية ،فقد
2

حاولت التنسيق والتقريب بني التشريعات الداخلية اخلاصة بدول األعضاء يف جمال اإلثبات اإللكرتوين.
لذا صدر التوجيه األورويب رقم 23 :بتاريخ  03ديسمرب  ، 0222بشأن التوقيع اإللكرتوين ،وقد أضفى هذا التوجيه
01
عليه احلجية القانونية نفسها املمنوحة للتوقيع التقليدي يف جمال اإلثبات.
ميز هذا التوجيه بني التوقيع اإللكرتوين البسيط املستخدم كوسيلة للمصادقة وبني التوقيع اإللكرتوين املسبق والذي جيب
أن يستويف هته الشروط :
 أن يكون قادرا على حتديد هوية املوقع.
 أن يكون مرتبطا باملوقع بشكل فريد .
 أن ينشأ بإستخدام وسائل حيتفظ هبا املوقع وتقع حتت سيطرته.

 أن تكون املعلومات املكونة للتوقيع مرتبطة بالبيانات اليت تشري إليها على حنو يؤدي إىل إكتشاف أي تغيري الحق
أدخل على هذه البيانات.
ومىت توافرت هته الشروط ،يكون التوقيع املتقدم له احلجية القانونية الكاملة يف اإلثبات ،أما التوقيع البسيط فيتمتع
باحلجية القانونية يف حالة عدم إنكاره ،ويف حالة إنكاره يقع على عاتق من يتمسك به إقامة الدليل بأنه قد مت بطريقة
00
تقنية موثق هبا.
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وحسب ماتضمنته املادة األوىل فقرة  1من املرسوم الفرنسي رقم  171 :الصادر بتاريخ  31مارس  1110املتضمن
القواعد اخلاصة بضمان محاية وأمن بيانات التوقيع اإللكرتوين ،ويشرتط فيه:

 أن يكون خاصا بصاحب التوقيع.

 أن ينشئ بوسائل ميكن لصاحب التوقيع أن يضعها حتت رقابة خاصة.



12

أن يرتبط هذا التوقيع بالعقد امللزم به ،حبيث أن كل تعديل الحق للعقد ميكن فصله .

وما يالحظ أن املشرع الفرنسي ساوى بني التوقيع التقليدي و التوقيع اإللكرتوين ،فأعطى هلذا األخري احلجية الكاملة
يف اإلثبات ،طاملا يؤدي نفس ما يؤديه التوقيع التقليدي.
وليحقق التوقيع اإللكرتوين وظيفته يف حتديد شخصية املوقع ،فإن التشريعات اليت اهتمت به قد تبنت وسائل التكنولوجيا
املتطورة ،اليت تضفي عليه املقتضيات اليت تضمن حتديد شخصية املوقع والتزامه مبضمون السند الذي يوقع عليه
13
الكرتونيا.
واملتطلبات اليت جيب ان تكون يف التوقيع املوصوف ،حسب ملادة  7من القانون رقم  10-01 :وهي:

 ان ينشأ على اساس شهادة تصديق إلكرتونية موصوفة.
 أن يرتبط باملوقع دون سواه.
 ان ميكن من حتديد هوية املوقع.

 ان يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع اإللكرتوين.
 ان يكون منشأ بواسطة وسائل تكون حتت التحكم احلصري للموقع.
 ان يكون مرتبطا بالبيانات اخلاصة به.
وجيب اإلشارة إىل أنه قد ضهرت يف خمتلف الدول شركات متخصصة وتقنيات متطورة  ،من أجل تنفيذ عملية محاية
00
التوقيع اإللكرتوين.
فكلما أيضا كانت آلية التشغيل ملنظومة التوقيع حمال للثقة واألمان ،فمن املؤكد معه أنه يكون له القدرة على التعبري
15
عن إرادة املوقع يف اإللتزام مبحتوى التصرف.
 .2.2أشكال التوقيع اإللكتروني
-التوقيع بإستخدام القلم اإللكتروني

ومعناه نقل التوقيع اإللكرتوين املكتوب خبط اليد على احملرر إىل امللف املراد نقل هذا احملرر إليه ،بإستخدام جهاز

اسكانري وعليه ينقل احملرر موقعا عليه من صاحبه إىل شخص آخر بإستخدام شبكة اإلنرتنت ،لكنه هذه الطريقة ميكن
للمستقبل أن حيتفظ هبذا التوقيع املوجود على احملرر ووضعه على أي مستند آخر لديه دون وجود أي طريقة للتأكد من
أن صاحب التوقيع هو الذي وضعه ،وقام بإرساله إىل هذا الشخص وهذا يقلل من حجية التوقيع اإللكرتوين.
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التوقيع بإستخدام الخواص الذاتيةوهو يعتمد على اخلواص الكيميائية والطبيعية لألفراد وتشمل الطرق التالية  :البصمة الشخصية ،مسح العني البشرية،
التحقق من مستوى ونربة الصوت ،خواص اليد البشرية التعرف على الوجه البشري  ،التوقيع الشخصي ،وهو ما يعين
أنه يتم تعيني اخلواص الذاتية للغري مثال عن طريق أخذ صورة دقيقة هلا وختزينها يف احلاسب اآليل ،ملنع أي إستخدام
من اي شخص آخر خبالف الشخص املخزنة اخلواص الذاتية لعينه.

01

-التوقيع الرقمي

وتعين منظومة بيانات يف صورة مشفرة حبيث يكون يف إمكان املرسل إليه التأكد من مصدرها ومضموهنا  ،ولكن
أكثرها شيوعا التوقيعات الرقمية القائمة على ترميز املفاتيح ،املفاتيح العمومية  ،املفاتيح اخلاصة  ،املفاتيح العامة واليت
تسمح لكل من يهتم بقراءة الرسالة أن يقرأها دون أن يستطيع إدخال أي تعديل عليها ،فإذا ما وافق على مضموهنا
وأراد إبداء قبول بشأهنا وضع توقيعه عليها من خالل مفتاحه اخلاص وعليه تعود تلك الرسالة إىل مرسلها مزيلة
17
بالتوقيع.
عرف املشرع اجلزائري املفتاح اخلاص يف نص املادة  1فقرة  8من القانون رقم  10-01 :بأنه":عبارة عن سلسلة من
األعداد حيوزها حصريا املوقع فقط ،وتستخدم إلنشاء التوقيع اإللكرتوين ويرتبط هذا املفتاح مبفتاح تشفري عمومي".
وعرف املشرع اجلزائري املفتاح العام يف نص املادة  1فقرة  2من القانون رقم  10-01 :بأنه" :عبارة عن سلسلة من
األعداد تكون موضوعة يف متناول اجلمهور هبدف متكينهم من التحقق من االمضاء اإللكرتوين وتدرج يف شهادة
التصديق اإللكرتوين.
 .2حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات ومدى تحقيقه لألمان القانوني

إذا توفر األمن القانوين الكايف للتوقيع اإللكرتوين ،يكون له حجية اإلثبات ،ألنه توجد إجراءات حتقق األمن والثقة

به وحتميه قانونيا وتقنيا ،من خالل إصدار التوقيعات من قبل جهة معتمدة تصدر شهادات توثيق به ويكون مودعا
لديها ،ولتاليف إخرتاق أو تعطيل البيانات على اإلنرتنت ،توجد إجراءات حمددة باتباعها تؤدي حمصلتها إىل األمن
القانوين والتقين ،ومنها تشفري رسالة املعلومات والتوقيع اإللكرتوين ،وحيث أنه كذلك معظم التشريعات اخلاصة بتنظيم
التوقيع اإللكرتوين ،تشرتط ارتباط التوقيع اإللكرتوين بشهادة تصديق إلكرتوين مثل اشرتاط التحقق من هوية صاحب
التوقيع ،أو ارتباط التوقيع باملوقع ،فهذه االشرتاطات ال ميكن توافرها من غري شخص ثالث ،وهو جهة التصديق
اإللكرتوين ،لذا فحىت يعامل التوقيع اإللكرتوين معاملة التوقيع التقليدي ،من حيث حجية اإلثبات وجيب ارتباط التوقيع
اإللكرتوين بشهادة تصديق صادرة من جهة تصديق إلكرتوين معرتف هبا.
 .1.2المخاطر التي تحيط بالتوقيع اإللكتروني

إن إمكانية التزوير يف احملررات الورقية أيسر وأسهل ،وال يتطلب ذلك دراية أو خربة تقنية عالية كما هو احلال يف
احملرر اإللكرتوين ،أضف إىل ذلك اجلهود اليت تبذل كل يوم واألحباث واألفكار تطرح والتقنيات توظف من أجل توفري
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احلماية وضمان األمن يف إستخدام شبكة اإلنرتنت ونظم املعلومات ،بغية رفع نسبة الدقة يف التحقق من شخصية
القائم بالتصرف القانوين ،خاصة يف التجارة اإللكرتونية.
وتقسم نظم احلماية املوجودة عرب إنرتنت إىل توفري احلماية للتعامالت السيما العقود وهي:

 طرق التعرف الشخصي.

 عزل الشبكة اخلاصة من غريها من الشبكات األخرى .
 اإلتصال عن طريق واحد.

 إستخدام مرشحات املعلومات
 إستخدام الطرف الثالث كوسيلة إتصال ما بني الطرفني لضمان سالمته وعرقلة التدخل الفوري.
 إستعمال ملفات اإلستخدام اليومي لكشف ظاهرة التالعب والقرصنة وسوء اإلستخدام.
 إستخدام طرق الرتميز والتشفري املختلفة .
 إستخدام طريقة طبق العسل خلداع القراصنة واإليقاع هبم ،واستخدام جدران عزل النار حيث يقوم هذا الربنامج
بعزل األجزاء املهمة من نظم املعلومات عن بعضها البعض ،وعن شبكة اإلتصاالت الرقمية عرب اإلنرتنت.
ومهما يكن من أمر ،فإنه ال ميكن ألي جهاز أو برنامج محاية أن يضمن درجة أمان تصل إىل  ،%011فدرجة
األمان هذه ال توجد من ناحية عملية ،ومن هنا يظهر دور التجرمي هبدف الردع والزجر والعقاب ،وهذا ما يستلزم تناول
اجلرمية اإللكرتونية من منظور جديد ،يتالءم مع طبيعتها مثل :القرصنة اإللكرتونية ،التجسس ،االبتزاز ،تدمري البيانات،
استخدام الربيد اإللكرتوين لالزعاج واملعاكسة... .إخل .
18
وبالتايل ال يقتصر األمر على سرقة بطاقات االئتمان أو سرقة الرقم السري أو التحريف يف احملرر اإللكرتوين.
وتطبيقا لنص املادة  2من القانون رقم  10-01 :أكدت على أنه ال ميكن جتريد التوقيع اإللكرتوين من فعاليته القانونية
أو رفضه كدليل أمام القضاء ،بسبب شكله اإللكرتوين أو أنه ال يعتمد على شهادة تصديق إلكرتوين املوصوف ،أو أنه
مل يتم إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة إلنشاء التوقيع اإللكرتوين ،وقد سبقتها املادة 323مكرر من القانون املدين اجلزائري
بنصها على أنه يعترب اإلثبات يف الشكل االكرتوين كاالثبات على الورق ،ونص املادة  8من القانون رقم10-01 :
بأن التوقيع اإللكرتوين املوصوف يعترب وحده مماثال للتوقيع املكتوب ،مبعىن أنه ال حيتاج إىل إثبات الشروط العامة.
 .2.2التشفير

دفع بعض اجلهات إلجياد احللول التقنية حلماية أمن املعلومات عموما وأمن التجارة اإللكرتونية خصوصا من خالل
19
استخدام التشفري ،إلنتاج خمرجا مالئما لطريف العالقة.
20
التشفري حيمي البيانات من وصوهلا مشوهة إىل الطرف اآلخر وعدم اعتداء الغري عليها.
فهو عملية حتويل النص إىل رموز وإشارات غري مفهومة تبدو غري ذات معىن ،ملنع الغري من االطالع عليا إال
األشخاص املرخص هلم اإلطالع على النص املشفر وفهمه ،حيث تنصب عملية التشفري على القيام بتحويل النصوص

20
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العامة إىل نصوص مشفرة  ،مع إمكانية إعادة النص املشفر إىل نص عادي بعد فك التشفري مبفتاح التشفري الذي مت
10

إنشاءه للتشفري وفكه.
جند التشريعات العربية اخلاصة بالتجارة اإللكرتونية ،عاجلت عملية التشفري بطريقة غري مباشرة من خالل التوقيع
اإللكرتوين ،الذي يقوم يف األساس على مبدأ التشفري ،وذلك بتحويل التوقيع إىل رموز وإشارات تعرب عن املوقع وحتدد
شخصيته ،وهذا خبالف املشرع التونسي يف القانون اخلاص باملبادالت والتجارة اإللكرتونية عاجله بشكل من خالل
نصوصه خاصة يف الفصل الثالث ،وأباح استخدامه يف املراسالت عرب اإلنرتنت ،ويف التصرفات اإللكرتونية ،وكافة
التصرفات اليت تتم بوسائل إلكرتونية ،وأكد على ضرورة محاية البيانات املشفرة والعناصر املستخدمة يف عملية التشفري
وفكها من اي إعتداء ،سواء كان بإستخدام عناصر التشفري الشخصية املتعلقة باالمضاء من غري طريف العالقة إلستخدام
التشفري يف أساليب احتيالية أو سرقة مفاتيح التشفري اليت تفض النص املشفر وتعيده إىل الوضع الطبيعي من خالل
22
استخدام مفاتيح التشفري اخلاصة.
حىت قانون رقم  11/08 :املؤرخ يف 10ماي  1108الذي يتعلق بالتجارة اإللكرتونية 23،مل يتطرق إىل نظام
التشفري مباشرة  ،ولكنه تطرق يف املادة  1البند  8منها إىل تعريف اسم النطاق والذي هو عبارة عن سلسلة أحرف أو
أرقام مقيسة ومسجلة ،لدى السجل الوطين ألمساء النطاق ،وتسمح بالتعرف والولوج إىل املوقع اإللكرتوين.
من أجل تصميم توقيع إلكرتوين جيب استعمال آلية إنشاء مؤمنة وهذا ما أشارت إليه املادة  01من القانون رقم:
 10-01على أن اآللية اليت تتم إنشاء التوقيع اإللكرتوين املوصوف بواسطتها مؤمنة وفقا ملا مت توضيحه باملادة 00
ومنه يعترب التشفري آلية إلنشاء التوقيع اإللكرتوين خاصة التشفري الرقمي والبيومرتي وتقدم اهليئة الوطنية املكلفة باعتماد
آليات إنشاء التوقيع اإللكرتوين من التأكد من مطابقة اآللية املؤمنة إلنشاء التوقيع اإللكرتوين املوصوف ،وهذا ما نصت
عليه املادة  00من القانون ذاته ،إال أنه بالرجوع إىل األحكام االنتقالية واخلتامية هلذا القانون يف املادة  78فإهنا توكل
مهام هذه اهليئة الوطنية إىل املصاحل املختصة يف هذا اجملال لفرتة انتقالية تدوم إىل حني إنشاء اهليئة الوطنية على أن ال
تتجاوز هذه املدة  1سنوات ابتداءا من تاريخ نشر هذا القانون باجلريدة الرمسية.
 .2.2جهات التصديق اإللكتروني

جهة التصديق اإللكرتوين هي اليت تنشىء التوقيعات اإللكرتونية لألفراد واملؤسسات ،لذا تشرتط بعض التشريعات
شروطا معينة جيب أن حتققها تلك اجلهات ،حىت تتمتع التوقيعات اإللكرتونية الصادرة عنها حبجيتها يف اإلثبات ،والغاية
من هذه الشروط هو التأكد من إستخدام تلك اجلهات لتقنية توفر الشروط الواجب توافرها يف التوقيع ،ومن أجل أيضا
24
التعرف على هوية الطرف اآلخر من قبل جهة موثوق هبا بالنسبة ألطراف املعاملة.
ويعرف مقدم خدمة التصديق بأنه جهة أو منظمة عامة أو خاصة تستخرج شهادات إلكرتونية والشهادة هذه تؤمن
صالحية املوقع وحجية توقيعه وكذلك التأكد من هوية املوقع ،وتوقع هذه الشهادة من شخص له احلق يف مزاولته هذا
العمل ،وهذه الشهادة متكن أيضا من معرفة املفتاح العام ومبعىن آخر فإن شهادة التصديق ميكن أن تشكل بطاقة هوية
25
إلكرتونية مت وضعها بواسطة شخص مستقل عن العقد وحمايد.
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لقد مت تعريف الطرف الثالث املوثق به من طرف املشرع اجلزائري يف الفقرة  00من املادة  1من القانون رقم01-10 :
على أنه":شخص معنوي يقوم مبنح شهادات تصديق الكرتونية موصوفة ،يقدم خدمات أخرى متعلقة بالتصديق
اإللكرتوين لفائدة املتدخلني يف الفرع احلكومي".
وعرف املشرع اجلزائري جهات تصديق اإللكرتوين أو مؤدي خدمات تصديق إلكرتوين يف نص املادة  1فقرة  01من
القانون سالف الذكر أعاله ،على أهنا":هي شخص طبيعي أو معنوي يقوم مبنح شهادات التصديق إلكرتونية موصوفة،
وقد يقدم خدمات أخرى يف جمال التصديق اإللكرتوين ".
وبالتايل فإن الشروط الواجب توافرها يف هذه التقنية :
 أن تستند إلنشاء التوقيع اإللكرتوين إىل تقنية املفتاحني العام واخلاص وإىل املفتاح الشفري اجلذري اخلاص باجلهة
املرخص هلا  ،والذي تصدره هلا هيئة صناعة تكنولوجيا املعلومات.

 أن تكون قوة التشفري املستخدمة إلنشاء مفاتيح الشفرة اجلذرية جلهات التصديق اإللكرتوين.
 جيب إستخدام أجهزة إلكرتونية معينة لضمان قدرة تلك اجلهات على القيام بواجباهتا مثل اشرتاط أجهزة معينة
النشاء بيانات التوقيع  ،وأخرى حلفظ البيانات.

 أن تستخدم جهات التصديق اإللكرتونية بطاقات ذكية غري قابلة لالستنساخ وحممية بكلمة سر ضمن مواصفات
فنية معينة.

 جيب على جهات التصديق استخدام تقنية تسمح بالتحقق من صحة التوقيع اإللكرتوين وحتديد هوية صاحب
التوقيع وأيضا جيب أن توفر تلك التقنية كشوف شهادات املوقوفة أو امللفات بشكل فوري.

 جيب إستخدام نظام إلكرتوين من شأنه احلفاظ على املعلومات والبيانات اخلاصة باملشرتكني ضمن مواصفات معينة
حتددها السلطة العليا للتصديق اإللكرتوين.

 جيب ان تتوافر القدرة لدى جهات التصديق اإللكرتوين على إنشاء توقيعات إلكرتونية ضمن الشروط الواجب
توافرها بالتوقيع.
 جيب إستخدام نظام من شأنه حتديد تاريخ وقت إنشاء الشهادات أو إيقافها أو تعليقها أو إلغاءها.
 إنشاء نظام حلفظ بيانات التوقيع طوال فرتة ترخيص جهة التصديق فيما عدا مفاتيح الشفرة اخلاصة باملوقع.
 جيب وجود نظام خاص من شأنه إيقاف صالحية شهادة التصديق يف حالة معينة مثل  :انتهاء مدة صالحية
11

الشهادة أو فقد املفتاح اخلاص أو البطاقة الذكية ......إخل.
وهي أيضا ما جاءت هبا املادة  01من القانون رقم  ، 10-01 :ومهام جهة التصديق اإللكرتوين وردت باملادة
 31بالقول" :تكلف السلطة االقتصادية للتصديق اإللكرتوين مبتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين الذين
يقدمون خدمات التوقيع والتصديق االلكرتونيني لصاحل اجلمهور".
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.4الخاتمة :
نتيجة الزدياد التعامل بالوسائل احلديثة يف إستخدام تقنيات التوقيع اإللكرتوين كبديل للتوقيع التقليدي نشأت
احلاجة إىل وضع إطار قانوين حمدد يرمي إىل التقليل من فكرة عدم اليقني بشأن األثر القانوين الذي ينتج عن هذه
التقنيات ،وللمساواة بني التوقيع التقليدي واإللكرتوين باالثبات،كان البد اشرتاط أن حيقق هذا التوقيع البديل للشروط
والوظائف للتوقيع التقليدي من حيث ارتباطه بشخصية مصدره ومعرب عن هويته وأن يكون هذا التوقيع أثناء سريان
شهادة التوثيق ،وبالتايل القانون أضفى عليها حجية يف اإلثبات ،وهو بذلك أخرجها من سلطة القاضي يف تقدير مدى
صالحيتها باالثبات ومدى انطباقها على قواعد اإلثبات التقليدية .
وليحقق التوقيع اإللكرتوين وظيفته يف إثبات التصرف القانوين ،فإنه البد من توفري أعلى مستوى من األمن
واخلصوصية يف الوسيلة املستخدمة يف انشاء ها من خالل وسائل تكنولوجية حتافظ على منظومة التوقيع ورسالة البيانات
املرسلة من عدم دخول اي عبث عليها ،لكن حني تصدر قوانني خاصة بالتوقيع اإللكرتوين متنحه قوة قانونية موازية ملا
يتمتع به التوقيع التقليدي ،حيث البد أن تعترب وجود التوقيع اإللكرتوين على حمرر يتطلب فيه القانون التوقيع يفي
بالغرض ويضفي على هذا احملرر احلجية القانونية اليت يتطلبها املشرع  ،وقبل ذلك كانت هته احلجية مضمونة يف قانون
االونسرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية والقوانني اخلاصة بالتوقيعات اإللكرتوين اليت وضعت اإلطار القانوين
للدول لكي تصدر تشريعات خاصة هلذه الوسائل اإللكرتونية ،وإضفاء حجية كاملة عليها باإلثبات.
فقد منح للتوقيع اإللكرتوين نفس احلجية القانونية للتوقيع اخلطي خصوصا يف ظل املتغريات املذهلة يف عامل املعلوماتية.
إن املشرع اجلزائري يف قانون رقم 10-01 :املتعلق بالتوقيع والتصديق االلكرتونيني منح تعريفا واضحا وحمددا ملفهوم
التوقيع اإللكرتوين ،إذ له نفس القدرة على حتقيق وظائف التوقيع تقليدي يف كونه حيقق سالمة العقد وذلك يف الصورة
الرقمية ،واليت تتميز عن باقي صور التوقيع اإللكرتوين األخرى ،فهو قادر على حتقيق هته الوظائف.
التوقيع اإللكرتوين وسع اآلفاق أمام التجارة اإللكرتونية ،وفتح اجملال لظهور سوق خاص هبا ،ومن املنتظر أن تزداد
استخداماته بعد إطالق مشروع القانون رقم  01-10 :اخلاص به .
البد اليوم تشجيع اللجوء إىل التوقيع اإللكرتوين املوصوف بدال من التوقيع إلكرتوين العادي  ،وعليه جيب اإلسراع
بتنصيب خمتلف أجهزة سلطات التصديق إلكرتوين  ،خاصة ما يتعلق بالسلطة االقتصادية  ،وكذا اهليئة املكلفة باعتماد
آليات إنشاء التوقيع اإللكرتوين و التحقق منه  ،ملا لذلك من تأثري على توثيق التوقيع اإللكرتوين .
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.5قائمة الهوامش :

 )1عباس العبودي(،)1101تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها ،منشورات احلليب احلقوقية
 ،ط ، 0.لبنان  ،ص .172 :
 )2حممد خالد مجال رستم ) ،(2006التنظيم القانوني للتجارة واإلثبات اإللكتروني في العالم  ،منشورات احلليب احلقوقية ،ط،0.
لبنان ،ص .39 :

 )2صدر هذا القانون عن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري  ،يف الدورة  30املنعقدة يف فيينا يف الفرتة من 25يونيو إىل  03يوليو
 ، 1110وميثل هذا القانون جمموعة من القواعد اليت ينبغي عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة ان تضعها يف اإلعتبار عند تعديل
قوانينها احلالية  ،ووضع قوانني جديدة بشأن تنظيم املعامالت والتوقيع اإللكرتوين.
 )4حممد خالد مجال رستم  :املرجع السابق ،ص .333 :

 )5عالء حسني مطلق التميمي( ،)1100المستند اإللكتروني ،دار النهضة العربية  ،د.ط  ،مصر  ،ص .143 :
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