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 الملخص 

ات في العصر الحدیث أوجدت في  نظم المعالجة اإللكترونیة للمعلومانتشار    إن 

العالم معامالت مالیة اإللكترونیة تعتمد على ھذه النظم الحدیثة، وعلیھ فإن التطور 

السریع في المعامالت اإللكترونیة الحدیثة أدى إلى االستغناء عن الطرق التقلیدیة 

الیدویة في كافة المعامالت الحیاتیة الیومیة، وجعل من التوقیع التقلیدي والمعامالت 

مسألة ھامشیة ثانویة، ولم یعد لھما مكانًا في ظل ھذا التطور المعلوماتي والطفرة 

التكنولوجیة الھائلة، وعلى ذلك فإن الواقع العملي أوجد بدیل نظامي وآمن للتوقیع 

التقلیدي والذي یقوم بذات الوظیفة القانونیة للتوقیع التقلیدي، وھذا البدیل الجدید 

ى أن یكون رقمًا سریًا معینًا، أو رمزًا محددًا، وھو ما أصبح قادرًا عل

  ".بالتوقیع اإللكتروني"یسمى

حیث یعد التوقیع اإللكتروني نتاج إیجابي للتطور التكنولوجي والتقني، حیث یمثل 

أحد صور مواكبة ھذا التطور وأصبح ظاھرة واسعة االنتشار في كافة المعامالت 

ھذه الظاھرة إال أنھا ما زالت غیر واضحة ومبھمة، الحیاتیة، ورغم حمایة النظام ل

لذلك كان من الالزم علینا بیان وتوضیح ماھیة التوقیع اإللكتروني كإحدى الوسائل 

الھامة والضروریة إلبرام كافة التعاقدات المالیة والتجاریة وذلك وفقًا ألحكام النظام 

  .السعودي واألنظمة المقارنة لھ
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Abstract: 
The spread of electronic information processing 
systems in the modern era has created electronic 
financial transactions in the world based on these 
modern systems. Therefore, the rapid development of 
modern electronic transactions has led to the 
elimination of traditional methods in all transactions of 
daily life, and making the traditional signature and 
manual transactions a secondary marginal issue, and 
no longer have a place with this enormous 
technological development. Therefore, the practical 
reality created a systematic and secure alternative to 
the traditional signature, which is the same legal 
function of the traditional signature, and this new 
alternative become able to have a certain secret 
number, or a specific symbol, which is called 
“electronic signature”. 
Where the electronic signature is a positive product of 
technological development, as one of the images that 
keep pace with this development and became a 
phenomenon widespread in all life transactions, and 
despite the protection of the system of this 
phenomenon, but it is still unclear and vague, so we 
had to explain what the electronic signature as one 
important and necessary for the conclusion of all 
financial and commercial contracts in accordance with 
the provisions of the Saudi Arabia regulations and 
comparative with other countries regulations. 
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  :مقدمة
    الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا 

  .محمد صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحساٍن إلى یوم الدین
  ، أما بعد،،

َلىٰ َأَجٍل مَُّسمى  ﴿َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَینُتم ِبَدْیٍن ِإ:قال تعالى في كتابھ الكریم    
َفاْكُتُبوُهۚ َوْلَیْكُتب بَّْیَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِلۚ َوَلا َیْأَب َكاِتٌب َأن َیْكُتَب َكَما َعلََّمُھ اللَُّھۚ َفْلَیْكُتْب 

  .١َوْلُیْمِلِل الَِّذي َعَلْیِھ اْلَحقُّ َوْلَیتَِّق اللََّھ َربَُّھ َوَلا َیْبَخْس ِمْنُھ َشْیًئاۚ﴾
  إن واقع المعامالت المالیة في العالم یتجھ إلى إدخال وسائل وطرق حدیثة في   

التعامل بحیث تستغني عن الطرق التقلیدیة والتي ال تتفق تمامًا مع التطور السریع 
ففي ظل إنتشار نظم المعالجة اإللكترونیة ، والھائل في كافة المعامالت الحیاتیة

م وتعتمد إعتمادًا كلیًا على المعامالت اإللكترونیة للمعلومات والتي بدأت تغزو العال
ولم تعد للمعامالت الیدویة مكانًا ، الحدیثة أصبح التوقیع التقلیدي ال یجد لھ مكانًا

  .   ملموسًا في ظل ھذه الطفرة التكنولوجیة واإللكترونیة
توقیع الزم الواقع العملي البحث عن بدیل نظامي وآمن لل،     وفي وھج ھذه األحداث

التقلیدي بحیث یقوم بذات الوظیفة من ناحیة، ویتأقلم مع وسائل اإلدارة الحدیثة من 
ناحیة أخرى، وھذا البدیل قد یكون رقمًا سریًا معینًا، أو رمزًا محددًا، وھو ما یسمى 

التوقیع الناتج : "، وقد عرفھ الفقھ في إحدى التعریفات بأنھ"بالتوقیع اإللكتروني"
ءات محددة تؤدي في النھایة إلى نتیجة معینة معروفة مقدمًا، فیكون عن إتباع إجرا

  .٢"مجموع ھذه اإلجراءات ھو البدیل الحدیث للتوقیع بمفھومھ التقلیدي
    وقد توحدت الجھود الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة للقیام بتنظیم العدید من 

علي المستوى الوطني المعامالت اإللكترونیة ومنھا أھمھا التوقیع اإللكتروني، ف
الصادر " نظام التعامالت اإللكترونیة"أصدر المنظم في المملكة العربیة السعودیة 

ھـ، وعلى الصعید الدولي ٨/٣/١٤٢٨، وتاریخ )١٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 
أصدرت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في دورتھا الرابعة والثالثون 

، وقد ٢٠٠١لنموذجي بشأن التوقیعات اإللكترونیة لسنة قانون األونسیترال ا
اعتمدت كثیر من دول ھذا القانون في إصدار أنظمتھا الخاصة بالمعامالت 
والتوقیعات اإللكترونیة، وعلى الصعید اإلقلیمي والعربي أصدرت دولة اإلمارات 

ن  بشأ٢٠٠٤ لسنة ٢العربیة المتحدة ممثلة في إمارة دبي قانون إتحادي رقم 
المعامالت والتجارة اإللكترونیة، كما أصدرت دولة تونس قانون المبادالت والتجارة 

، كما أصدر المشرع البحریني قانون التجارة اإللكترونیة ٢٠٠٠اإللكترونیة في عام 
، كما أصدر المشرع في جمھوریة مصر العربیة قانون تنظیم ٢٠٠٢في سبتمبر 

 لسنة ١٥یة صناعة تكنولوجیا المعلومات رقم التوقیھ اإللكتروني وإنشاء ھیئة تنم

                                                           

 . ٢٨٢ سورة البقرة، جزء من اآلیة ١
فیصل سعید الغریب، التوقیع اإللكتروني وحجیتھ في اإلثبات، المنظمة العربیة للتنمیة .  د٢

 .٢١٥، ص ٢٠٠٥اإلداریة، القاھرة، 
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أھمیة وحجیة التوقیع اإللكتروني في النظام "، وعلیھ فإننا سوف نتناول ٢٠٠٤
  .مقارنًا ببعض ھذه األنظمة" السعودي

  :أھمیة البحث
    في ظل الطفرة التكنولوجیة الھائلة، فإن التوقیع اإللكتروني أصبح ظاھرة نظامیة 

النتشار في كافة المعامالت الحیاتیة، ورغم حمایة النظام لھذه إلكترونیة واسعة ا
الظاھرة إال أنھا ما زالت غیر واضحة ومبھمة خاصة فیما یلي الفھم النظامي لھا، 
لذلك كان من الالزم علینا بیان تعریف التوقیع اإللكتروني وتسلیط الضوء على 

الضروریة إلبرام كافة شروطھ ومدى حجیتھ في اإلثبات كإحدى الوسائل الھامة و
التعاقدات المالیة والتجاریة وذلك وفقًا ألحكام النظام السعودي واألنظمة المقارنة 

  .المماثلة لھ
   

  :أسئلة البحث
  :    یسعى البحث إلى اإلجابة على ھذه التساؤالت

 ما ھو مفھوم التوقیع اإللكتروني؟ -
 ما ھي شروط التوقیع اإللكتروني؟ -
 اإللكتروني؟ماھي أنواع التوقیع  -
 ما ھي حجیة التوقیع اإللكتروني في اإلثبات؟ -
  

  :أھداف البحث
  :    یسعي البحث إلى

 .بیان مفھوم وماھیة التوقیع اإللكتروني -
 .بیان شروط التوقیع اإللكتروني -
 .بیان أنواع التوقیع اإللكتروني -
  .بیان مدى حجیة التوقیع اإللكتروني في اإلثبات -
  

  :خطة البحث
 طبیعة ھذا البحث أن أقسمھ إلى ثالث مباحث رئیسیة، مبحث تمھیدي قد اقتضت    

أوضحت فیھ ماھیة التوقیع اإللكتروني، وتطرقت في المبحث األول إلى شروط 
التوقیع اإللكتروني، وتناولت في المبحث الثاني واألخیر حجیة التوقیع اإللكتروني 

  :في اإلثبات، وخاتمة، وفقًا لآلتي
  

  .یة التوقیع اإللكترونيماھ: مبحث تمھیدي
  .تعریف التوقیع اإللكتروني: المطلب األول
  .أشكال التوقیع اإللكتروني: المطلب الثاني
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  .شروط التوقیع اإللكتروني ومدى تحقیقھ لوظائف التوقیع: المبحث األول
  .شروط التوقیع اإللكتروني: المطلب األول
  .ظائف التوقیعمدى تحقیق التوقیع اإللكتروني لو: المطلب الثاني

  .حجیة التوقیع اإللكتروني في اإلثبات: المبحث الثاني
  .مفھوم حجیة التوقیع اإللكتروني: المطلب األول
  .نطاق حجیة التوقیع اإللكتروني: المطلب الثاني

  .الخاتمة
  :وذلك كلھ وفقًا للتفصیل اآلتي
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  مبحث متهيدي

  ماهية التوقيع اإللكرتوني

دیثة في عناصر وطرق وأسالیب إبرام العقود الحدیثة     مع وجود التغیرات الح
التي تتم عن طریق اإلنترنت فإن التوقیع التقلیدي لم یعد مجدي لمواكبة ھذا التطویر 
السریع الذي یحدث في مجال االتصاالت وتقنیة المعلومات الذي أنتج نوع جدید من 

 أتجھ الواقع العملي إلى الكتابة والتوقیع على ھذه الكتابة بطریقة إلكترونیة، لذلك
 الذي نشأ كنتیجة ١إیجاد طریقة حدیثة في التوقیع وھو ما یعرف بالتوقیع اإللكتروني

  .٢الستخدام الحاسب اآللي في التعامالت اإللكترونیة
    إن التوقیع اإللكتروني، الذي قد یكون في صورة رقمًا سریًا معینًا أو رمزًا 

امالت التي تتم عن طریق اإلنترنت سواء أكانت محددًا، أصبح مھم جدًا في التع
تجاریة أو مدنیة أو حكومیة أو غیر ذلك لتوثیق السندات أو المحررات أو العقود أو 
غیرھا من التعامالت اإللكترونیة، وأصبح من الضروري للمنظمین والمشرعین 

  . ٣وضع أنظمة تعمل على تنظیم ھذا التوقیع اإللكتروني
ا في أن نقوم بذكر أھم التعریفات التي قامت بتعریف التوقیع     لذلك وجب علین

  :اإللكتروني، وذلك من خالل اآلتي
  . تعریف التوقیع اإللكتروني: المطلب األول
  .أشكال التوقیع اإللكتروني: المطلب الثاني

  :وذلك وفقًا للتفصیل اآلتي

  اطب اول

روا وف ار  

توقیع اإللكتروني ھو أداة توثیق الكترونیة للمستندات     بصفة عام یعتبر ال
ویعتبر التوقیع اإللكتروني .  تتم من خالل الحاسب األلي٤والسجالت اإللكترونیة

                                                           

، جامعة زیان ٢٣ آمنة مجدوب، التوقیع اإللكتروني، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانیة، العدد ١
 .١٧١م، ص ٢٠١٥فة، جوان، عاشور بالجل

، مراكش، المغرب، ٣٣٤ فؤاد برامي، آلیة التوقیع اإللكترونى، مجلة منازعات األعمال، العدد ٢
 .١١٣م، ص ٢٠١٨

م، ص ٢٠٠٥فیصل سعید الغریب، التوقیع اإللكتروني وحجیتھ في اإلثبات، مرجع سابق، /  د٣
٢١٥  . 

لجھاز المركزي المصري للتنظیم واإلدارة، المجلد  خالد ممدوح إبراھیم، التوقیع اإللكتروني، ا٤
  .٦٨م،  ص٢٠١٠، ١٢٨ العدد ٢٨
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 یمكن تعیینھ من خالل وسائل ١إشارة أو عالمة ممیزة تتعلق بشخص محدد
  . ٢إلكترونیة معروفة ومحددة مسبقًا

ن األونسیترال النموذجي بشأن التوقیعات من قانو) أ/٢(    ولقد نصت المادة 
بیانات في شكل : " على أن التوقیع اإللكتروني ُیعرف بأنھ٣م٢٠٠١اإللكترونیة لعام 

إلكتروني ُمدرجة في رسالة بیانات أو ُمضافة إلیھا أو ُمرتبطة بھا ارتباطًا منطقیًا، 
موافقة الموقع یجوز أن تستخدم لتعیین ھویة الموقع على رسالة البیانات ولبیان 

  . ٤"على المعلومات الواردة في رسالة البیانات
معلومات یتم إنشاؤھا أو إرسالھا أو استالمھا أو ": وتعرف البیانات بأنھا    

تخزینھا بواسطة إلكترونیة أو ضوئیة أو بوسائل مشابھة، بما في ذلك، على سبیل 
   .٥..."ید اإللكتروني المثال ال الحصر، التبادل اإللكتروني للبیانات أو البر

الشخص الحائز على بیانات إنشاء توقیع ویتصرف إما "    ُعرف الموقع بأنھ 
  .٦"باإلصالة عن نفسھ وإما بالنیابة عن الشخص الذي یمثلھ

ومما سبق یتبین لنا أن التوقیع اإللكتروني یبین شخصیة صاحب التوقیع 
علیھا، ولكن یالحظ ھنا عدم تحدید ویعبر عن إرادتھ بااللتزامات التي قام بالتوقیع 

طریقة ونوع التوقیع اإللكتروني مما یعني أن للدول الحریة في تحدید طریقة ونوع 
  . التوقیع اإللكتروني بما یتناسب ویتوافق مع أنظمتھا الداخلیة 

أما التعریف الصادر من التوجیھ األوربي بشأن التوقیعات األوربیة فقد 
التوقیع اإللكتروني العادي وھو : إللكتروني وھما أوًال عرف نوعین من التوقیع ا

معلومات على شكل إلكتروني متصلة بمعلومات إلكترونیة أخرى " عبارة عن 
التوقیع اإللكتروني : وثانیًا" ومرتبطة بھا ارتباطًا وثیقًا ویستخدم أداة للتوثیق

 مع صاحب التوقیع المعزز أو المتقدم، ویشترط فیھ أن یكون مرتبط ارتباطًا فریدًا
وقادرًا على تحدید صاحب التوقیع والتعرف علیھ باستخدامھ، ویتم استخدام وسائل 

                                                           

فاروق األباصیري، عقد االشتراك في قواعد المعلومات اإللكترونیة، دراسة تطبیقیة لعقود .  د١
 . ١١١م، ص٢٠٠٣األنترنت، دار النھضة العربیة، القاھرة 

، وزارة العدل، ٣١،مجلة العدل، ، العدد منصور أحمد محمد صالح، التوقیع اإللكتروني ٢
 . ٣٠٣م،  ص ٢٠١٠، ١٢المجلد

م، تقریر لجنة األمم ٢٠٠١ قانون األونسیترال النموذجي بشأن التوقیعات اإللكترونیة لعام ٣
 .المتحدة للقانون التجاري الدولي، عن أعمال دورتھا الرابعة والثالثون، فیینا

دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني : روني  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكت٤
، جامعة جرش، ٢ عدد ١٠ م، جرش للبحوث والدراسات، مجلد ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( المؤقت رقم 

 .٢٥٧م،  ص ٢٠٠٦عام 
من قانون األونسیترال النموذجي بشأن التوقیعات اإللكترونیة لعام ) ج/٢( جزء من نصت المادة ٥

 .مرجع سابق، م٢٠٠١
، م٢٠٠١من قانون األونسیترال النموذجي بشأن التوقیعات اإللكترونیة لعام ) د/٢( نص المادة ٦

 .مرجع سابق
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یضمن فیھا صاحب التوقیع السریة التامة ومرتبط أخیرًا مع المعلومات المحتواة في 
  . ١"الرسالة بحیث یكشف عن أي تغییر فیھا

بیانات إلكترونیة، مدرجة "نھ بأ:     ولقد عرف المنظم السعودي التوقیع اإللكتروني
في تعامل الكتروني، أو مضافة إلیھ، أو مرتبطة بھ منطقیًا تستخدم إلثبات ھویة 
الموقع وموافقتھ على التعامل اإللكتروني، واكتشاف أي تعدیل یطرأ على ھذا 

  . ٢"التعامل بعد التوقیع علیھ
 عبارة عن بیانات     من خالل ھذا التعریف یتبین لنا أن التوقیع اإللكتروني

إلكترونیة تبین لنا قبول الموقع على تعامل اإللكتروني معین، بحیث یتم إدراج ھذا 
. التوقیع في التعامل اإللكتروني، أو یضاف إلیھ، أو یكون مرتبطًا بھ ارتباطا منطقیًا

  :بحیث یھدف إلى
 األشخاص  إثبات ھویة الموقع، التي تھدف إلى تبیان ما إذا كان الموقع من:أوًال

  .المسموح لھم بالتوقیع ومعرفة شخصیاتھم وصالحیاتھم بالتوقیع
  . إثبات موافقة الموقع على التعامل اإللكتروني:ثانیًا
  ٣. إمكانیة معرفة أي تعدیل یطرأ على التعامل اإللكتروني بعد التوقیع علیھ:ثالثًا

خاللھا التوقیع     یجب اإلشارة إلى معرفة البیانات اإللكترونیة التي یتم من 
اإللكتروني وھي تعرف على أنھا بیانات ذات خصائص إلكترونیة في شكل نصوص، 
أو رموز، أو صور، أو أصوات، أو غیر ذلك، من الصیغ اإللكترونیة، مجتمعة أو 

  .٤متفرقة
    من التعریف یتضح لنا أن للتوقیع اإللكتروني صور وأشكال عدة وذلك بناًء على 

  .البیانات اإللكترونیةتعدد صور وأشكال 
 صور مختلفة من البیانات على سبیل المثال ال ٥    وقد أورد المنظم السعودي

الحصر، ما یسمح بتنوع التوقیع اإللكتروني وإفصاح المجال ألي نوع أخر غیر 
المذكورة في نص الفقرة الرابعة عشر من المادة األولى من نظام التعامالت 

تماشى مع التطور السریع التي تشھده نظم المعلومات اإللكترونیة ، وذلك بما ی
ووسائل االتصاالت والتقنیة الحدیثة، وأیضًا ترك الحریة لألطراف في تحدید شكل 
التوقیع اإللكتروني ولكن أشترط المنظم وجوب تحدید ھویة الموقع والقدرة على 

                                                           

دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني :  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني ١
 .٢٥٧ص ،  م، مرجع سابق٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( المؤقت رقم 

 المادة األولى من نظام التعامالت اإللكترونیة السعودي، الصدر  الفقرة الرابعة عشر من٢
 .ھـ ٨/٣/١٤٢٨ ھـ وتاریخ ١٤٢٤ لعام ١٨/بالمرسوم الملكي رقم م

إیمان مأمون أحمد سیلمان، قواعد اإلثبات في النظام القانوني السعودي، والقانون المقارن /  د٣
 .٢٥٥-٢٥٤ص . م ٢٠١٨ادة، الریاض، ،  دار اإلج) اإلثبات اإللكتروني-اإلثبات التقلیدي(
عبدالرحمن بن عبداهللا السند، األحكام الفقھیة للتعامالت اإللكترونیة، الطبعة األولى، دار .  د٤

 .١٤٦ھـ، ص١٤٢٤الوراق، الریاض، 
 .  نظام التعامالت اإللكترونیة، مرجع سابق٥
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التي تم تمییزه عن غیره بما یحدد ویكشف التزامھ بمضمون ما ورد في رسالتھ 
  .١التوقیع اإللكتروني علیھا

    وقد سلك الفقھ طریقین لتعریف التوقیع اإللكتروني إما بالتركیز على الطریقة 
التي ینشأ من خاللھا التوقیع اإللكتروني حیث ذھب البعض إلى تعریف التوقیع 

وفة التوقیع الناتج عن إتباع إجراءات محددة تؤدي إلى نتیجة معر" اإللكتروني بأنھ 
بینما ھناك من . ٢"مسبقًا فیكون مجموع ھذه اإلجراءات ھو البدیل للتوقیع العادي

" ركز على الوسیلة التي یتم بھا التوقیع اإللكتروني فعرف التوقیع اإللكتروني بأنھ 
مجموعة من اإلجراءات التقنیة دون حصر لھذه اإلجراءات مع اإلشارة إلى ضرورة 

  .٣"الداللة على شخصیة الموقع
كل إشارات أو رموز أو حروف ُمرخص " :     وقد عرف التوقیع اإللكتروني بأنھ

بھا من الجھة المختصة باعتماد التوقیع ومرتبطة ارتباطا وثیقًا بالتصرف 
اإللكتروني، وتسمح بتمییز صاحبھا وتحدید ھویتھ وینم دون غموض عن رضائھ 

  ٤"بھذا التصرف القانوني
ف للتوقیع اإللكتروني یجب أن ال یتم إنشاؤه على أي     وفي نظرنا أن أي تعری

طریقة محددة مسبقًا وذلك تماشیًا لما قد یحدث من تطور في نظم المعلومات 
والتقنیة الحدیثة التي قد تكشف عن وسائل أخرى جدیدة غیر الوسائل المعروفة 

أھم عنصر ولكن من المھم جدًا أن یركز أي تعریف للتوقیع اإللكتروني على . حالیًا
وھو وظیفة التوقیع اإللكتروني، بحیث یقوم بتحدید شخصیة صاحب التوقیع 

  .اإللكتروني ویبین التزام وموافقة صاحب التوقیع اإللكتروني بما وقع علیھ
    وبناًء على ذلك فإننا نرى أن التوقیع اإللكتروني ما ھو إال مجموعة من البیانات 

 تحدید ھویة الموقع وتبین قبولھ بمضمون التقنیة المعترف بھا التي تستطیع
  . الرسالة أو التصرف الذي أصدر التوقیع من أجلھ

                                                           

 .١٤٦لكترونیة، مرجع سابق، صعبدالرحمن بن عبداهللا السند، األحكام الفقھیة للتعامالت اإل.  د١
ممدوح محمد خیري المسلمي، مشكالت البیع اإللكتروني عن طریق االنترنت، دار النھضة .  د٢

 .١٦٤م، ص ٢٠٠٠العربیة، القاھرة، 
حسن جمیعي، إثبات التصرفات القانونیة التي یتم إبرامھا عن طریق االنترنت، دار النھضة .  د٣

 .٣٥م، ص٢٠٠٠العربیة، القاھر، 
 خالد مصطفى فھمي، النظام القانوني للتوقیع اإللكتروني في ضوء التشریعات العربیة ٤

 .٣٨م، ص ٢٠٠٧واالتفاقیات الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، مصر، 
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ب اطا  

روا ول اأ  

تتعدد أشكال وصور التوقیع اإللكتروني على حسب الطریقة واإلجراءات 
 ومع اختالف أشكال وصور. والتقنیات التي قامت بإصدارة التوقیع اإللكتروني

التوقیع اإللكتروني إال أن الجامع بینھا ھو قیامھا على استخدام تقنیة الوسائط 
  . اإللكترونیة

  :    وینقسم التوقیع اإللكتروني إلى عدة أقسام وھي كاآلتي
  التوقیع الرقمي أو الكودي -١

یتخذ التوقیع اإللكتروني عدة صور فقد یكون على شكل أرقام متعددة أو 
، ویمكن أن یكون التوقیع أیضًا على ١أرقام مجتمعة معًاحروف معینة أو حروف و

 یتم ٢ھیئة رموز أو إشارات مدرجة بطریقة معینة وفقًا لنظام إلكتروني معین
 لتعریف شخصیتھ، ویمكن ٣اختیارھا وتركیبھا أو ترتیبھا من قبل صاحب التوقیع

ون ھذا التوقیع ، ویك٤العمل بھذا التوقیع واستخدامھ دون الحاجة إلى شبكة اإلنترنت
، وھو ما یعرف بالتوقیع اإللكتروني الرقمي أو ٥سري وخاص بصاحب التوقیع

یستخدم التوقیع الرقمي أو الكودي في كثیر من التعامالت اإللكترونیة . الكودي
، و یستخدم التوقیع الرقمي بشكل كبیر في البنوك، ففي التعامالت ٦وخاصة البنكیة

كیة ممغنطة تحمل ذاكره إلكترونیة تخزن في ھذه الذاكرة البنكیة یكون ھناك بطاقة بن
رقم سري، وفي العادة یتكون ھذا الرقم السري من أربعة أرقام سریة تكون قد 

، تمكنھ من الدخول لحسابة البنكي والقیام بالعملیات ٧وضعة من قبل صاحب البطاقة

                                                           

انظر أیضًا، محمد أحمد . ٦٨خالد ممدوح إبراھیم، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص ١
 ) ٨٥( دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني المؤقت رقم : روني بریدات، التوقیع اإللكت

انظر أیضًا، فؤاد برامي، آلیة التوقیع اإللكترونى، مرجع . ٢٦٠ م، مرجع سابق، ص ٢٠٠١لسنة 
 .١٢٣سابق، ص 

دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني :  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني ٢
انظر أیضًا، خالد ممدوح إبراھیم، . ٢٦٠ م، مرجع سابق، ص ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( مؤقت رقم ال

 .٦٨التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون :  صابر محمد محمد سید، أحكام التوقیع اإللكتروني ٣

كلیة الشریعة ،، جامعة األزھر ١٨ العدد ٤الوضعي، مجلة كلیة الشریعة والقانون بأسیوط، المجلد 
 .٥٠٣ م، ص ٢٠٠٦والقانون بأسیوط، 

 .١٢٣ فؤاد برامي، آلیة التوقیع اإللكترونى، مرجع سابق، ص ٤
و انظر أیضًا، ضیاء نعمان، . ١٢٣ فؤاد برامي، آلیة التوقیع اإللكترونى، مرجع سابق، ص ٥

لكتروني للمعطیات القانونیة، المجلة المغربیة المصادقة اإللكترونیة على ضوء قانون التبادل اإل
 .١٢٤ م، ص ٢٠١٩، ١للدراسات القانونیة والقضائیة، العدد 

 .١٧٤ آمنة مجدوب، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص ٦
م، ص ٢٠١٦، ١٩ عبد الالوي عبدالكریم، التوقیع اإللكتروني، مجلة منازعات األعمال، العدد ٧

٧٤ . 
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لغ المالیة أو أي المالیة، فیستطیع بذلك القیام بسحب، أو إیداع، أو تحویل المبا
  .عملیة مالیة أخرئ

  

  ج
  ):الخواص الذاتیة( التوقیع البیومتري  -٢

یقوم ھذا التوقیع على حقیقة علمیة مفادھا أن لكل شخص صفات جسدیة 
ویعتمد ھذا التوقیع اإللكتروني على الصفات والخواص . ١تختلف عن غیره

ومن المتعارف علیھ  . ٢الطبیعیة، والفیزیائیة، وأیضًا الصفات السلوكیة لإلنسان
ومثال . ٣علمیًا أن ھناك اختالف في ھذه الصفات و الخواص من شخص إلى آخر

ھذا النوع من التوقیع اإللكتروني ھي بصمة اإلصبع أو الید كاملة، بصمة العین أو 
ما یعرف بمسح قرنیة العین، أو بصمة الصوت، وبصمة الوجھ، أو غیرھا من 

  . ٤ باإلنسانالصفات أو الخواص المتعلقة
    إن الحاسب االلي یتعرف على ھذه الصفات عن طریق تخزین ھذه الصفات 

 في نظام معین في الحاسب اآللي، ومن ثم فإن مطابقة ھذا الصفات ٥بصوره دقیقة
المخزن مسبقًا مع ما تم حدثیًا من توقیع یكون لتأكد من صحة ھذا التوقیع 

لذلك في بعض األماكن تكون . ٦خزینھ مسبقًااإللكتروني الجدید وأنھ مطابق لم تم ت
البصمة كتصریح متاح لدخول المصرح لھم فقط، دون غیرھم وذلك لعدم قیام الغیر 
من الدخول الغیر نظامي لألماكن المحضورة علیھم، وفي الحاسب اآللي الذي یحمل 

و توقیع إلكتروني لدخول إلیھ یكون ذلك لعدم استخدام بینات أو معلومات سریة أ
  . ٨ من قبل األشخاص الغیر مرخص لھم٧شخصیة مخزنة في الحاسب اآللي

    إن ھذا النوع من التوقیع اإللكتروني ذو مصداقیة عالیة جدًا مما جعل لھ قبول 
، لذلك فإن النتیجة الصادرة ٩كبیر جدًا في إثبات شخصیة الموقع و تمییزه عن غیره

  .١٠ھویتھم تعتبر وسیلة موثوق بھامن الحاسب اآللي لتمییز األشخاص و تحدید 

    ونحن نرى أنھ في حین تم الجمع ما بین التوقیع الرقمي والتوقیع البیومتري 
سیكون ھناك توقیع اإللكتروني أكثر قوة وأكثر أمان وذلك یكون عند السماح لبعض 

                                                           

انظر أیضًا، ضیاء نعمان، . ١٢٤یة التوقیع اإللكترونى، مرجع سابق، ص  فؤاد برامي، آل١
المصادقة اإللكترونیة على ضوء قانون التبادل اإللكتروني للمعطیات القانونیة، مرجع سابق، ص 

١٢٥. 
 .١٧٥ آمنة مجدوب، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص ٢
 .١٢٤ق، ص  فؤاد برامي، آلیة التوقیع اإللكترونى، مرجع ساب٣
 .١٧٥ آمنة مجدوب، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص ٤
 .١٢٤ فؤاد برامي، آلیة التوقیع اإللكترونى، مرجع سابق، ص ٥
 .١٧٥ آمنة مجدوب، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص ٦
 . ٧٥ عبد الالوي عبدالكریم، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص ٧
 .١٢٤قیع اإللكترونى، مرجع سابق، ص  فؤاد برامي، آلیة التو٨
 .١٢٤ فؤاد برامي، آلیة التوقیع اإللكترونى، مرجع سابق، ص ٩

 .١٧٥ آمنة مجدوب، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص ١٠
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األشخاص بالدخول إلى مكان معین فإنھ یشترط أن تكون ھناك بصمة الید ورقم 
  . لتأكید من صحة شخصیة الشخصسري معین

  

  التوقیع بالقلم اإللكتروني -٣
ظھر ھذا النوع من التوقیع اإللكتروني نتیجة للتطور في التكنولوجیا 

-Pen(الحدیثة، وتعتمد ھذه الطریقة على قلم إلكتروني حساس جدًا یطلق علیھ 
op(تم ، بعد ما ی٢، یستطیع أن یكتب على شاشة خاصة من شاشات الحاسب اآللي١

التوقیع على شاشة الحاسب اآللي یتم تخزین ھذا التوقیع عن طریق برنامج معین 
ویقوم ھذا البرنامج بتخزین ھذا التوقیع وحفظ معلومات صاحب ھذا التوقیع، ویمكن 
لھذا البرنامج التأكد من صحة التوقیع وتحدید ھویة صاحبھ عند الحاجة لتأكد من 

  . ٤ما تم تخزینھ من قبل في الحاسب اآللي، وذلك بالمقارنة مع ٣صحة التوقیع

 :SCANNER): (التوقیع عن طریق الماسح الضوئي -٤
في ھذا النوع من التوقیع اإللكتروني یتم فیھ التوقیع التقلیدي وھو التوقیع 
باستخدام ورقة وقلم فیتم التوقیع على ورقة، ومن ثم یتم مسح ھذا التوقیع بالماسح 

 جھاز الحاسب اآللي وھذا النقل یتم بواسطة أو الضوئي و إدخالھ وتخزینھ في
. بموافقة الموقع نفسھ، ویمكن إضافة ھذا التوقع إلى المحرر المراد التوقیع علیھ

وبذلك یكون التوقیع أصًال ھو توقیع یدوي عادي تقلیدي ولكن مع استخدام الحاسب 
  .٥اآللي أصبح توقیع إلكتروني

  التوقیع عن طریق اإلنترنت -٥
قیع یسمى توقیع بإعطاء أمر، وھذا النوع من التوقیع یكون فیھ وھذا التو

الشخص موافقًا على إتمام أمر معین باستخدام األنترنت، ویكون عادة عند عملیة 
الشراء من مواقع إلكترونیة، فیتم التوقیع اإللكتروني فقط بالموافقة على إتمام 

  .٦كترونيعملیة الشراء، وبذلك تعتبر ھذه الموافقة ھي توقیع إل
  

  
  

                                                           

دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني :  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني ١
 .٢٦٠ م، مرجع سابق، ص ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( المؤقت رقم 

 .١٧٥ آمنة مجدوب، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص ٢
م، ٢٠٠٥فیصل سعید الغریب، التوقیع اإللكتروني وحجیتھ في اإلثبات، مرجع سابق، مصر، .  د٣

 . ٢١٥ص 
 . ٧٥ عبد الالوي عبدالكریم، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص٤
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون : لتوقیع اإللكتروني  صابر محمد محمد سید، أحكام ا٥

 .٥٠٩الوضعي، مرجع سابق،  ص 
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون :  صابر محمد محمد سید، أحكام التوقیع اإللكتروني ٦

 .٥١٠الوضعي، مرجع سابق، ص 
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  املبحث األول 

  شروط التوقيع اإللكرتوني ومدى حتقيقه لوظائف التوقيع 

إن من الضروري إیجاد شروط تؤكد على أھمیة التوقیع اإللكتروني وتؤید   
التعامل بھ، لذلك أوجدت بعض التشریعات الشروط الضروریة إلقرار صحة التوقیع 

ھو ما سوف أوضحھ من خالل المطالب ، و١اإللكتروني واعتباره وسیلة معترف بھا
  :اآلتي

  .شروط التوقیع اإللكتروني: المطلب األول
  .مدى تحقیق التوقیع اإللكتروني لوظائف التوقیع: المطلب الثاني

  :وفقًا للتفصیل اآلتي

  اطب اول

روا وروط ا   

تعامل واإلثبات یتطلب     إن التعامل مع التوقیع اإللكتروني واعتباره ذو حجیة في ال
ونظرًا الستخدام التقنیات الحدیثة والمتطورة في عملیة . أن تكون ھناك عدة شروط

التوقیع اإللكتروني والتي أتاحت لنا العدید من وسائل المعرفة والقدرة على تحدید 
ھویة وشخصیة صاحب التوقیع، وأیضًا أصبح من السھل معرفة ما إذا كانت 

توقیع اإللكتروني من عدمھ، فإنھ من المھم وضع شروط تكون الشروط مطبقة في ال
  .ملزمھ في عملیة استخدام التوقیع اإللكتروني

    إن للتوقیع اإللكتروني عدة شروط البد من أن تتوفر فیھ لیكون قابل للتعامل 
ومعتد بھ أمام المحاكم وأمام الغیر، وھي ما نص علیھا قانون األونسیترال 

وقد . ٢م٢٠٠١لتوقیع اإللكتروني الصادرة عن األمم المتحدة عام النموذجي بشأن ا
نصت الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون األونسیترال النموذجي بشأن 

یعتـبر التوقـیع االلكـتروني قـابال للـتعویل علـیھ : "التوقیع اإللكتروني على أنھ 
كانـت بـیانات إنشـاء ) أ: ( إذا١لغـرض الوفاء باالشتراط المشار إلیھ في الفقرة 

التوقـیع مرتـبطة، في السـیاق الذي ُتستخدم فیھ، بالموقِّع دون أي شخص آخر؛ 
كانـت بـیانات إنشـاء التوقـیع خاضـعة، وقـت التوقـیع، لسـیطرة الموقِّع دون ) ب(

 كـان أي تغـییر في التوقـیع االلكـتروني، ُیجـرى بعـد حـدوث) ج(أي شخص آخر؛ 
كـان الغـرض مـن اشـتراط التوقـیع قانونـا ھـو تأكـید ) د(التوقـیع، قابًال لالكتشاف؛ 

                                                           

 .٦٩  ص  خالد ممدوح إبراھیم، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق،١
القانون النموذجي بشأن التوقیعات االلكترونیة الذي وضعتھ لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري ٢

 .مرجع سابق، م٢٠٠١عام ) األونسیترال(الدولي 



 

 

 - ٢٣٢٦ - 

سالمة المعلومات الـتي یـتعلق بـھا التوقـیع وكـان أي تغـییر یجرى في تلك 
  .١"المعلومات بعد وقت التوقیع قابًال لالكتشاف

وجیھ األوربي رقم     وأیضًا أشارت الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من الت
م على نفس الشروط التي نص علیھا قانون ١٣/١٢/١٩٩٩ الصادر في ٩٩٩/١٩٣

األونسیترال، والزم الدول األعضاء في اإلتحاد األوربي بإعطاء التوقیع اإللكتروني 
وبناًء على ما سبق فإن الشروط الواجب توفرھا في التوقیع . ٢الحجیة القانونیة

  :اإللكتروني ھي كتالي 
 .ن یرتبط التوقیع اإللكتروني بالموقع وحده دون غیرهأ -١
 .أن یسمح التوقیع اإللكتروني بتحدید و تعریف ھویة الموقع -٢
 . سیطرة الموقع وحدة على الوسیط اإللكتروني -٣
 :إمكانیة كشف أي تعدیل أو تبدیل في بیانات التوقیع اإللكتروني، بالتفصیل اآلتي -٤

 :لكتروني بالموقع وحده دون غیرهأن یرتبط التوقیع اإل: الشرط األول
    وفي ھذا الشرط یجب أن یكون للتوقیع اإللكتروني طابع ممیز یسمح بتحدید 

، وبناًء على ٣ھویة الموقع وشخصیتھ ومعبرًا عن إرادتھ في مضمون ما وقع علیھ
ذلك فإن جمیع أشكال التوقیع اإللكتروني یجب أن تعمل على تمییز صاحب التوقیع 

وتحول دون إنشاء التوقیع اإللكتروني من قبل شخص آخر غیر صاحب عن غیره، 
وعلى ذلك فإن استخدام التوقیع البیومتري عادًة ال تكون ھناك معضلة في . ٤التوقیع

تحدید ھویة الموقع لن ھذا النوع من التواقیع اإللكترونیة یعتمد على الصفات 
ولكن بالنسبة للتواقیع . خرالجسدیة لإلنسان التي تكون غالبًا مختلفة من شخص أل

األخرى مثل التوقیع الكودي والقلم اإللكتروني ففي ھذه األحوال فالبد من أن تقوم 
ھذه التواقیع بتحدید ھویة الموقع تحدیدًا نافیًا للجھالة وذلك یكون عن طریق تطابق 

  . التوقیع بما ھو مخزن سابقًا بالحاسب االلي

                                                           

 نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون األونسیترال النموذجي بشأن التوقیع ١
 .مرجع سابق، م٢٠٠١دة لعام اإللكتروني الصادرة عن األمم المتح

/ ١٣ الصادر في ٩٩٩/١٩٣ الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من التوجیھ األوربي رقم ٢
 .م بشأن التوقیع اإللكتروني١٢/١٩٩٩

دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون : صابر محمد محمد سید، أحكام التوقیع اإللكتروني ٣
نظر أیضًا، إمام كامل، التوقیع اإللكتروني، الجمعیة المصریة ا. ٥٢٩الوضعي، مرجع سابق، ص 

للمالیة العامة والضرائب، المؤتمر الضریبي الرابع عشر، التشریع ومشكالت التحاسب الضریبي 
  . ١٣م، ص ٢٠٠٨، مصر، القاھرة، ١٢للنظام الضریبي المصري، مجلد 

متولي عبد . ، أنظر أیضًا، د٧٢ص عبد الالوي عبدالكریم، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، 
إیمان مأمون أحمد سیلمان، قواعد اإلثبات في النظام القانوني . المؤمن محمد المرسي ود

 .٢٥٧ص ، ، مرجع سابق) اإلثبات اإللكتروني- اإلثبات التقلیدي(السعودي، والقانون المقارن 
امالت اإللكترونیة األردني دراسة في قانون المع:  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني ٤

 .٢٦٧ م، مرجع سابق،  ص ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( المؤقت رقم 
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  : اإللكتروني بتحدید وتعریف ھویة الموقعأن یسمح التوقیع: الشرط الثاني
    یعتبر ھذا الشرط ھو امتداد لشرط ارتباط التوقیع اإللكتروني بالموقع، ولكن 
یمتاز ھذا الشرط بأن التوقع اإللكتروني فیھ یجب أن یكون قادرًا على تحدید ھویة 

ي، إن الرقم ، مثال ذلك التوقیع بالرقم السر١الموقع وقادر على إظھار إرادة الموقع
السري ھو الذي یستطیع أن یحدد ھویة الموقع وذلك استنادا إلى فرضیة أن یكون 
الرقم السري خاص بالموقع وال یعرفھ غیره ویمكن مطابقة الرقم المدخل بما ھو 
مخزن في الحاسب اآللي، وبالنسبة للقلم اإللكتروني فالحال كذلك حیث یمكن أن 

ھو مخزن في ذاكرة الحاسب اآللي، وبذلك یمكن یطابق التوقع اإللكتروني بما 
  .٢التعرف على صحة التوقیع من عدمھ

     إن أمر تحدید ھویة الموقع أمر في غایة األھمیة حیث أنھ یعتبر أمر ضروریًا 
ومن خالل تحدید ھویة الموقع یكون ھناك القدرة . وھامًا في عملیة إبرام العقود

ھ وأھلیتھ في إبرام العقود وغیر ذلك من على معرفة صاحب التوقیع وصالحیات
األمور الضروریة إلتمام عملیة إبرام العقود، وذلك لما یترتب على إبرام العقود من 

  .٣أھمیة في تحمل االلتزامات والحصول على الحقوق
  :سیطرة الموقع وحدة على الوسیط اإللكتروني: الشرط الثالث

لكتروني المدون علیھ التوقیع     وھي سیطرة الموقع وحدة على الوسیط اإل
اإللكتروني وھي منظومة الحاسب اآللي، أي النظام الخاص بالتوقیع اإللكتروني أو 
. أي وسیلة أخرى تسمح للموقع أن یقوم بالتوقیع اإللكتروني مثل القلم اإللكتروني

ویكون التحكم بالوسیط اإللكتروني سواء عند إنشاء أو عند استعمال التوقیع 
وھذا الشرط . ٤روني، وبذلك یمنع الغیر من التعدي على االستخدام بدون إذناإللكت

یتطلب أیضًا على صاحب التوقیع اإللكتروني أن یكون منفردًا في عملیة فك رموز 
وأیضًا یجب أن یكون منفردًا في وضع الطریقة التي یتبعھا في . ٥التوقیع الخاص بھ

حده ھو الذي یختار طریقة التوقیع وكیفیة التوقیع اإللكتروني، بحیث یكون الموقع و
التحكم بنظام التوقیع اإللكتروني، وھو الوحید المسؤول عن سریتھا والمحافظة 

ویكون بذلك الموقع ھو الوحید القادر على الدخول إلى النظام الخاص . ٦علیھا
 بالتوقیع اإللكتروني وتسجل توقیعھ اإللكتروني، ویستطیع الموقع وحدة ھو القادر
على إعطاء التصریح الالزم للسماح للغیر بالدخول في النظام الخاص بالتوقیع 
                                                           

دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني :  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني ١
 .٢٦٧ م، مرجع سابق،  ص ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( المؤقت رقم 

 .٧٣مرجع سابق، ص  عبد الالوي عبدالكریم، التوقیع اإللكتروني، ٢
 .٧٣ عبد الالوي عبدالكریم، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص ٣
دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون :  صابر محمد محمد سید، أحكام التوقیع اإللكتروني ٤

 .٥٣١الوضعي، مرجع سابق، ص 
 .٧٣ عبد الالوي عبدالكریم، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص ٥
دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني :  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني ٦

 .٢٦٨ م، مرجع سابق،  ص ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( المؤقت رقم 
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اإللكتروني، إال إذا كان الغیر یحق لھ االطالع والسیطرة على وسائل التوقیع 
اإللكتروني بحكم القانون مثال ذلك بصمة اإلصبع أو الید أو بصمة العین في 

سیطرة على وسائل اإلثبات اإلجراءات الحكومیة فیحق للجھات الحكومیة ال
  . اإللكتروني

  :إمكانیة كشف أي تعدیل أو تبدیل في بیانات التوقیع اإللكتروني: الشرط الرابع
    یقتضي ھذا الشرط أن یكون التوقیع اإللكتروني مرتبط ببیانات الموقع بحیث ال 

 على یمكن أن یحدث أي تغییر في المحرر إال بعد موافقھ الموقع ووضع توقیع جدید
وبناًء على ذلك فإن أي تغییر أو تعدیل في . ١التغییرات التي حدثت في المحرر

المحرر بعد التوقیع اإللكتروني علیھ فإن ھذا التعدیل أو التغییر یكون قابل 
، ألن سالمة وحمایة التوقیع اإللكتروني ھي من سالمة وحمایة المحرر، ٢لالكتشاف

سیلة التي یعتمد علیھا في الضمان والثقة بین حیث إن التوقیع اإللكتروني یعد الو
المتعاملین في الوسائل اإللكترونیة، إضافة إلى ذلك فإن منظومة التوقیع اإللكتروني 
یجب أن تكون سریة، لكي ال یسيء استعمالھا من الغیر، وذلك ألھمیة التوقیع 

بالتوقیع اإللكتروني وما ینتج عنھ من آثار قانونیة یلتزم بموجبھا كل من قام 
لذلك وجب أن یكون صاحب التوقیع اإللكتروني قادر على معرفة أي . ٣اإللكتروني

وبما أنھ یجب أن یكون التوقیع . ٤تعدیل أو تغییر في منظومة التوقیع اإللكتروني
اإللكتروني مرتبطًا ومتصًال بالموقع اإللكتروني فإنھ یصبح دلیًال على إقرار الموقع 

، وبذلك ال یكون ھناك امكانیة إنكار من قبل الموقع ٥رد فیھعلى ھذا المحرر وما و
  .٦بما یتضمنھ المحرر من التزامات تعاقدیة

                                                           

دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني :  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني ١
 .٢٦٨ سابق،  ص  م، مرجع٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( المؤقت رقم 

دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني :  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني ٢
 .٢٦٨ م، مرجع سابق،  ص ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( المؤقت رقم 

دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون :  صابر محمد محمد سید، أحكام التوقیع اإللكتروني ٣
 .٥٣١بق، ص الوضعي، مرجع سا

دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون :  صابر محمد محمد سید، أحكام التوقیع اإللكتروني ٤
 .٥٣١الوضعي، مرجع سابق، ص 

 .٧٤ عبد الالوي عبدالكریم، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص ٥
 .٧٤ عبد الالوي عبدالكریم، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص ٦



 

 

 - ٢٣٢٩ - 

ب اطا  

وف اوظ روا وق ا دى  

    إن التوقیع اإللكتروني أصبح یستخدم في مجاالت متعددة مثل المجاالت التجاریة 
 اإلداریة، وُجعل للتوقیع اإللكتروني الحجیة المقررة في والمجاالت المدنیة وأیضًا

وأصبح التوقیع اإللكتروني یسمح بتحدید ھویة وشخصیة الموقع . التوقیع التقلیدي
وبناًء على الشروط الواجب توفرھا في . ویجعل من الممكن التعاقد مع الغیر عن بعد

قة في التعامل وذلك بسبب التوقیع اإللكتروني فإنھ بھذا الشروط یحقق األمان والث
، وذلك من خالل إمكانیة ربط ١إمكانیة التأكد من صحة التوقیع وانتسابھ لصاحبھ

المحرر بالتوقیع اإللكتروني الذي یمنع الغیر من التعدیل أو اإلضافة إال عن طریق 
الموقع نفسھ وبذلك یمنح التوقیع اإللكتروني الصفة الرسمیة واألمان الكافي والثقة 

  .بین المتعاقدین ٢لتعاملفي ا
    إن التوقیع بصفة عامة یعتبر الوسیلة الفعالة إلثبات صحة المحرر، ففي 

  :التوقیع التقلیدي یقوم التوقیع بوظائف ثالثة وھي
  .أنھ یعتبر وسیلة لتحدید ھویة الموقع -١
یعتبر إقرار من الموقع بمضمون المحرر وتحمل ما یدون بھ من التزامات  -٢

 .لحقوق المقرر في المحرروالحصول على ا
  . الحضور المادي لألطراف -٣

    ومما ھو معلوم فإن صحة التوقیع التقلیدي یلزم أن یكون الموقع أو من ینوبھ 
قانونیًا متواجد أثناء التوقیع وبذلك یكون الحضور المادي للموقع أو من ینوب عنھ 

  .واجب وملزم لصحة العقد
 اإللكتروني ال یشترط الحضور المادي إشارة إلى ھذه الوظیفة فإن التوقیع

  .٣للموقعین ألن األساس الذي وجد التوقیع اإللكتروني من أجلھ ھو التعاقد عن بعد
    أما بالنسبة لوظیفة تحدید ھویة الموقع فإنھ مما ال شك فیھ فإن التوقیع 

من وذلك ألن التوقیع اإللكتروني یعتبر توقیع صادر . اإللكتروني حقق ھذه الوظیفة
الموقع نفسھ وأن التوقیع اإللكتروني قادر على تمییز الموقع عن غیره، وذلك من 

وكما . خالل ما یتم تخزینھ سابقًا في أنظمة الحاسب اآللي لحفظ معلومات الموقع
ذكرنا سابقًا فمن خالل وجود الشروط الواجب توفرھا في التوقیع اإللكتروني ومن 

  . ٤من خاللھما یتم تحدید ھویة الموقعخالل أنواع التوقیع اإللكتروني ف

                                                           

 .٦٨ممدوح إبراھیم، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق،  ص  خالد ١
 . المرجع السابق٢
 . المرجع السابق٣
دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني :  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني ٤

حسن جمیعي، إثبات . أنظر، د. ٢٧٣ م، مرجع سابق،  ص ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( المؤقت رقم 
. أنظر أیضًا، د. ٤٥ت القانونیة التي یتم إبرامھا عن طریق االنترنت، مرجع سابق، صالتصرفا
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    وال شك أن التوقیع اإللكتروني عن طریق التوقیع البیومتري یعتمد على 
الخواص الذاتیة لإلنسان التي تختلف من شخص إلى أخر وبذلك تكون قادرة على 
حدید ھویة الموقع بشكل كبیر جدًا، وكذلك التوقیع عن طریق الكود أو الرقم السري 

 ذلك بتحدید ھذه األرقام التي تكون خاصة بالموقع وھو الذي یختارھا لتعریف ویكون
وكذلك الحال بالنسبة . شخصیتھ وال یعلم بھا غیره فبھا یتم تحدد شخصیة الموقع

للتوقیع عن طریق القلم اإللكتروني الذي یتم التعرف على شخصیة الموقع عن 
( و مخزن في الوسیط اإللكتروني طریق مطابقة التوقیع بالقلم اإللكتروني بما ھ

  ).الحاسب األلي
 ومن خالل التقنیات الحدیثة والتطور السریع في النظم اإللكترونیة فیمكننا القول 
بأن التوقیع اإللكتروني یمكن من خاللھ أن یتفوق على التوقیع التقلیدي من حیث 

  .صعوبة التقلید أو التزویر أو التعدیل في التوقیع اإللكتروني
ما بالنسبة للشرط الثاني، فإن قدرة التوقیع إلكتروني على التعبیر عن إرادة أ

الموقع بمضمون المحرر تعتبر من الوظائف التي حققھا التوقیع اإللكتروني وذلك 
من خالل رضاء وموافقة األطراف المتعاملة إلكتروني على استخدام ھذه التقنیة 

 التقنیة من أمان وسریة في التعامل، لذلك الحدیثة وثقتھم بھا، وأیضًا ما تقدمھ ھذه
فكلما كانت الثقة واألمان عالیة جدًا أمكن التعبیر باإلرادة بشكل أكبر وأوضح 

و مثال ذلك فإن في التوقیع بالرقم السري . ١وخاصة االلتزام بما تم التوقیع علیھ
ل الرقم الذي یحدث في العملیات المالیة من خالل بطاقة الصرف اآللي فإنھ بإدخا

السري الذي یحتفظ بھ صاحب البطاقة فإنھ بذلك یعطي أوامر صریحة بعمل عملیات 
وبذلك قد عبر عن إرادتھ بمضمون المحرر اإللكتروني ، مالیة من سحب أو غیرھا

  . الذي وقعھ إلكتروني سواء أكان ذلك من سحب أو إیداع أو تحویل أو غیر ذلك
فإن التوقیع اإللكتروني بجمیع أشكالھ وخالصة القول ومن خالل ما سبق ذكره 

قادر على تحدید ھویة الموقع تمامًا كما في التوقیع التقلیدي وأیضًا قادر على إظھار 
  .إرادة الموقع على ما یتضمنھ المحرر

  

                                                                                                                                                     

م، ص ٢٠٠٢ثروت عبدالحمید، التوقیع اإللكتروني، مكتبة الجالء الجدیدة، مصر، المنصورة، 
٧٢ . 

أنظر أیضًا، محمد أحمد . ٦٩ خالد ممدوح إبراھیم، التوقیع اإللكتروني، مرجع سابق، ص ١
 ) ٨٥( دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني المؤقت رقم : توقیع اإللكتروني بریدات، ال

 .٢٨٣ م، مرجع سابق،  ص ٢٠٠١لسنة 
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  املبحث الثالث

  حجية التوقيع اإللكرتوني يف اإلثبات

ت عن طریق التوقیع نتناول في ھذا المبحث مدى الحجیة التي تتمتع بھا المعامال
  :اإللكتروني، وذلك من خالل المطالب اآلتي

  .مفھوم حجیة التوقیع اإللكتروني: المطب األول
  .نطاق حجیة التوقیع اإللكتروني: المطلب الثاني

  . ذلك وفقًا للتفصیل اآلتي

  اطب اول

روا وا  وم  

. ان في عملیة التعامل بالتوقیع اإللكتروني    إن التقنیة الحدیثة قدمت الثقة واألم
وعلیھ فإن شكل التوقیع اإللكتروني سواء أكان بالرقم السري أو بالقلم اإللكتروني 
أو غیرھما لیس ھو المعول علیھ أو المعتمد علیھ في حجیة التوقیع اإللكتروني 

ي حجیة ولكن دور التوقیع اإللكتروني وما یقوم بھ ھو المقصود والمعتمد علیھ ف
  . ١التوقیع اإللكتروني

    إن الحجیة القانونیة للتوقیع اإللكتروني تعتمد على قدرة التوقیع اإللكتروني 
القیام بوظائفھا المنوطة بھ، وعلیھ فإن التوقیع اإللكتروني یقوم بوظائفھ المحددة 

ن حیث وبتحقیق التوقیع اإللكتروني لوظائفھ م. لیكون بذلك منتجًا ألثارة القانونیة
ارتباط التوقیع اإللكتروني بالموقع وقدرة التوقیع اإللكتروني التعبیر عن إرادة 
صاحب التوقیع وعدم القدرة على إحداث تعدیل أو تغییر على التوقیع اإللكتروني إال 

  .٢بموافقة صاحب التوقیع، یكون بذلك منتجًا ألثارة القانونیة
التوقیع اإللكتروني ھي التزام الموقع     ومن اآلثار القانونیة التي یقوم بھا 

بااللتزامات المذكورة في المحرر اإللكتروني الذي تم التوقیع علیھ، وحصول الموقع 
على الحقوق المذكورة في المحرر اإللكتروني الموقع علیھ، ویكون التوقیع 

  . ٣اإللكتروني صالحًا لإلثبات اعتمادًا على توفر شروط التوقیع اإللكتروني
وبناًء على ما سبق سوف نعرض مفھوم حجیة التوقیع اإللكتروني من     

  :حیث إلتزام أطرافھ و صالحیة التوقیع اإللكتروني في اإلثبات
 :التزام صاحب التوقیع اإللكتروني بما وقع علیھ -١

                                                           

دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني :  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني ١
 .٢٧٣ م، مرجع سابق، ص ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( المؤقت رقم 

دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني : أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني  محمد ٢
 .٢٧٣ م، مرجع سابق، ص ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( المؤقت رقم 

  .  المرجع السابق٣
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    إن عمل التوقیع اإللكتروني مھما كانت صورتھ ھو إلزام صاحب التوقیع بما وقع 
لتوقیع اإللكتروني یعطي المحرر اإللكتروني القیمة القانونیة التي وعلیھ فإن ا. علیھ

ویكون للمحرر اإللكتروني . ُتلزم صاحب التوقیع بما ورد في ھذا المحرر اإللكتروني
قیمة ثبوتیھ أي أن یكون صالحًا لإلثبات، وخالفًا لذلك ال یكون للمحرر اإللكتروني 

بمجرد التوقیع الكترونیًا على المحرر ولذلك فإنھ . أي قیمة ثبوتیة أو قانونیة
  .١اإللكتروني فإن صاحب التوقیع یكون ملزم بمضمون المحرر الكتروني

    إن نسبة التوقیع إلى صاحبھ تكون بمطابقة التوقیع اإللكتروني بما ھو مخزن 
  .٢سابقًا بالحاسب اآللي وبالتوثیق بعد ذلك من جھة محددة ومخولة بالتوثیق

ق یعتبر مجموعة من اإلجراءات المختلفة التي یكون ھدفھا ھو التحقیق     إن التوثی
وھذا التوقیع اإللكتروني یجب أن یكون . من نسبة التوقیع اإللكتروني إلى صاحبھ

صالحًا لإلثبات خالل مدة سریان شھادة التوثیق المعتمدة من الجھة المخولة 
ق، وعلیھ فإن إثبات صحة بالتوثیق وتعتبر ھذه الجھة محایدة ومتخصصة بالتوثی

التوقیع اإللكتروني ونسبة إلى صاحبة یصعب إنكارھا من قبل من قام بالتوقیع 
  .اإللكتروني

وعلیھ فإن التوقیع اإللكتروني الموثق الصادر من جھة موثوقة تقوم بمطابقة 
 فذلك تكون ھذه الجھة قد التوقیع اإللكتروني وإثبات صحتھ وانتسابھ لصاحبھ،

وعلیھ فإن صاحب التوقیع ملزم ، أصدرت دلیل بموافقة الموقع بما تم التوقیع علیھ
  . بما ورد بمضمون المحرر اإللكتروني الذي تم التوقیع علیھ

    إن اتفاق أطراف التعاقد على الطریقة التي یتم بھا التوقیع إلكتروني وعلى 
وأیضًا االتفاق على طریقة التحقق من صحة ، ونيطریقة توثیق التوقیع اإللكتر

التوقیع اإللكتروني وكیفیة نسبة التوقیع اإللكتروني إلى صاحبھ وكیفیة تحدید 
شخصیة الموقع، فإن التوقیع اإللكتروني یعتبر إثبات لصحة التعامل وملزم لألطراف 

  . كنتیجة لقبول األطراف للتعامل بالتوقیع اإللكتروني
  

 :قیع اإللكتروني لإلثباتصالحیة التو -٢
    بما أن التوقیع اإللكتروني أصبح لھ نفس الحجیة التي یتمتع بھا التوقیع التقلیدي 

، وأصبح التوقیع اإللكتروني قابل لإلثبات ولھ آثاره القانونیة من حیث ٣في اإلثبات
تحمل صاحب التوقیع اإللكتروني االلتزامات و الحصول على الحقوق، فإنھ یجب أن 

  . ٤یكون التوقیع اإللكتروني موثقًا ومستوفیًا لجمیع شروط التوقیع اإللكتروني

                                                           

 . المرجع السابق١
دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني :  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني ٢

 .٢٧٩ م، مرجع سابق، ص ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥(  رقم المؤقت
دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني :  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني ٣

 .٢٧٩ م، مرجع سابق، ص ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( المؤقت رقم 
األردني دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة :  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني ٤

 .٢٧٩ م، مرجع سابق، ص ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( المؤقت رقم 
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    والجدیر بالذكر أنھ ال یوجد شكًال معینًا أو إجراء معینًا العتبار التوقیع 
اإللكتروني مثبتًا، وعلیھ فإن التوقیع اإللكتروني یكون قابًال لإلثبات في جمیع 

لذلك فإن التوقیع اإللكتروني . ١ائل اإللكترونیةالتصرفات التي تتم عن طریق الوس
على أي سند الكتروني یكون لھ حجة على صاحبة وذلك بعد توثیقة ومطابقة، وتوفر 
جمیع الشروط الواجب توفرھا في التوقیع اإللكتروني، فأي سجل إلكتروني موقع 

لقانونیة المتمثلة توقیعًا إلكترونیًا وفقًا لشروط معینة حددھا النظام، یكون لھ أثارة ا
  .٢بالتزام أطرافھ بمضمون المحرر اإللكتروني الذي تم التوقیع علیھ

        ب اطا  

روا وا  قط 

  :تتضمن نطاق حجیة التوقیع اإللكتروني عدة نقاط رئیسیة تتمثل في اآلتي
  : یجب أن یتضمن التوقیع اإللكتروني على بیانات فنیة معینة:أوًال 

    إن الشھادة التي ُتصدر للتصدیق على صحة التوقیع اإللكتروني ُتعرف بأنھ وثیقة 
إلكترونیة صادرة من مقدم خدمة التصدیق اإللكتروني لُتوكد صحة ھویة الشخص 

وإن . ٣الحائز على منظومة التوقیع اإللكتروني، وتتضمن بیانات التحقیق من توقیعھ
ادة تصدیق رقمي یجب أن یتضمن على حد أدنى من التوقیع اإللكتروني المرتبط بشھ

البیانات الفنیة الضروریة، وھذا البیانات ھي ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 
 وھي على ٤العاشرة من الالئحة التنفیذیة لنظام التعامالت اإللكترونیة السعودي

  :النحو التالي 
مل الشھادة على جمیع جھة إصدار شھادة التصدیق الرقمي، بمعنى أن تشت -١

  . المعلومات الدالة على مقدم خدمات التصدیق، وتوقیعھا اإللكتروني
 .نوع التوقیع، ونطاق عملھ، ورقمھ التسلسلي -٢
 .تاریخ التوقیع، وفترة سریانھ -٣
نوع خوارزمیة التشفیر المستخدم ومفتاح التشفیر العام، وفقًا لسیاسة  -٤

 .ميالشھادة الرقمیة، وإجراءات التصدیق الرق
نطاق استخدام التوقیع وحدود مسؤولیتھ النظامیة، وكذلك شروط حمایة  -٥

 .سریة المعلومات
 .٥بیانات ھویة الموقع، والتي تشتمل على اسمھ، عنوانھ كامًال -٦

                                                           

دراسة في قانون المعامالت اإللكترونیة األردني :  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني ١
 .٢٧٩ م، مرجع سابق، ص ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( المؤقت رقم 

ت اإللكترونیة األردني دراسة في قانون المعامال:  محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني ٢
 .٢٨٠ م، مرجع سابق، ص ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( المؤقت رقم 

 .مرجع سابق،  راجع الفقرة السابعة عشر من المادة األولى من نظام التعامالت اإللكترونیة٣
  . ه١٤٢٩ الالئحة التنفیذیة لنظام التعامالت اإللكترونیة السعودي الصادر عام ٤
مرجع ، لمادة العاشرة من الالئحة التنفیذیة نظام التعامالت اإللكترونیة نص الفقرة الثانیة من ا٥

 .سابق
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وبناًء على ما سبق فإن التوقیع اإللكتروني یكون مرتبطًا بشھادة التصدیق الرقمي 
تتیح : وثانیًا. التأكد من ھویة الموقع: التي تقوم بدور مھم جدًا المتمثل في أوًال

 .التأكد من صحة التوقیع اإللكتروني ونسبتھ إلى صاحبھ
  : شروط حجیة التوقیع اإللكتروني:ثانیًا 

أورد المنظم السعودي عدة شروط والتي یجب أن تتوفر في التوقیع اإللكتروني لكي 
لكتروني الذي یشتمل إن المنظم السعودي قد أعترف بالتوقیع اإل. یصبح ذو حجیة

 كما ١على تلك الشروط المحددة في النظام، وجعل للتوقیع اإللكتروني اثارًا قانونیة
ولقد جعل المنظم السعودي عدم صحة التوقیع اإللكتروني تكون . في التوقیع الخطي

  . بناًء على عدم احتواء التوقیع اإللكتروني على الشروط الواجبة التوفر فیھ
تي جعل المنظم السعودي واجبة في التوقیع اإللكتروني لیكون لھ إن الشروط ال

   :٢حجیة قانونیة ھي كتالي
ارتباط التوقیع اإللكتروني بشھادة التصدیق، وعلیھ فإن التوقیع اإللكتروني یجب  -١

أن یكون مرتبًط بشھادة التصدیق الرقمي الصادرة من المركز الوطني للتصدیق 
التصدیق المرخص لھ من قبل الدولة للقیام الرقمي أو من أي مقدم خدمات 

  .بعملیة التصدیق
أن یكون التصدیق نافذ المفعول، أي یجب أن تكون شھادة التصدیق الرقمي  -٢

المرتبطة بالتوقیع اإللكتروني ساریة المفعول وقت إجراء التوقیع اإللكتروني 
 .علیھا

 . لتصدیق الرقميالحفاظ على سالمة بیانات ھویة الموقع، وتوافقھا مع شھادة ا -٣
إذا تم التوقیع اإللكتروني باالشتراك مع منظومة بیانات إلكترونیة لدى الموقع،  -٤

وھنا یشترط أن یكون االرتباط بین منظومة التوقیع اإللكتروني والبیانات 
الخاصة بالموقع سلیمًا، أي خلوھما من أي عیوب فنیة، والتي قد تؤثر في 

ر بالذكر أن المنظم السعودي قد عرف منظومة والجدی. انعقاد التوقیع وإرسالھ
التوقیع اإللكتروني بأنھا منظومة بیانات إلكترونیة معدة بشكل خاص لتعمل 
مستقلة، أو باالشتراك مع منظومة بیانات إلكترونیة أخرى، إلنشاء توقیع 

 .٣إلكتروني
السیطرة على إجراءات التوقیع، أي توفر الحد األدنى من البنیة الفنیة  -٥

إلداریة، وأیضًا جمیع الموارد ذات الصلة وذات العالقة بإجراءات التوقیع، وا
للقیام بالسیطرة والتحكم بإجراءات التوقیع والقیام بضمان سریة البیانات وذلك 
على حسب الشروط الفنیة الواردة في إجراءات الصدیق الرقمي الخاصة بمقدم 

 .خدمة التصدیق

                                                           

 .مرجع سابق،  راجع الفقرة األولى من المادة الرابعة عشر من نظام التعامالت اإللكترونیة١
مرجع ،  راجع الفقرة األولى من المادة العاشرة من الالئحة التنفیذیة نظام التعامالت اإللكترونیة٢

 .سابق
 .مرجع سابق،  راجع الفقرة الخامسة عشر من المادة األولى من نظام التعامالت اإللكترونیة٣
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تصدیق، والمقصود ھنا التزام الموقع عند التزام الموقع بشروط إجراءات ال -٦
قیامھ بالتوقیع اإللكتروني أن یلتزم بجمیع الشروط الخاصة بإجراءات التوقیع 
اإللكتروني التي حددھا مقدم خدمات التصدیق، بما ال یتعارض مع األنظمة 

من خالل تلك اإلجراءات فإن الموقع یستطیع معرفة الطرق . ١واللوائح
یتم من خاللھا إصدار شھادة التصدیق، ومعرفة حقوقھ واإلجراءات التي 

 . ٢والتزاماتھ الناتجة من استخدام الشھادة الرقمیة
وبناء على ما سبق فإن ھذه الشروط واجب توفرھا في التوقیع اإللكتروني لكي 

وجعل المنظم السعودي للتوقیع اإللكتروني اثارًا قانونیة یعتد بھا . یصبح ذو حجیة
 .  و التالي ذكرهوھي على النح

  :أثار التوقیع اإللكتروني : ثالثًا
إن األثار القانونیة للتوقیع اإللكتروني تختلف بحسب ما إذا توفرت الضوابط     

والشروط النظامیة في التوقیع اإللكتروني من عدم توفر ھذه الضوابط 
وبناء على ذلك سنبین موقف المنظم . والشروط في التوقیع اإللكتروني

  :ودي في كلتا الحالتین، على النحو التاليالسع
  : توفر الضوابط والشروط المحددة في التوقیع اإللكتروني:أوًال

    ُیعطى التوقیع اإللكتروني الحجیة القانونیة كدلیل لإلثبات عند توفر جمیع 
الضوابط والشروط النظامیة الواجبة التوفر في التوقیع اإللكتروني، مالم یتم إثبات 

ولقد أجاز المنظم السعودي . ٣، أو یتفق أطراف العقد على خالف ذلكالعكس
 وتحقیق آثاره، ٤لألطراف االتفاق بما یتعلق بالحجیة القانونیة للتوقیع اإللكتروني

ویكون ذلك إما باالتفاق الصریح أو الضمني المسبق على الموافقة بالتعامل بالتوقیع 
  .٥اإللكتروني

تروني لجمیع الضوابط والشروط الواجب توفرھا فیھ فإنھ عند استیفاء التوقیع اإللك
بذلك تكون لھ حجیة قانونیة كدلیل لإلثبات، ویكون ذلك بعدة أمور وھي على النحو 

   :٦التالي

                                                           

 راجع البند السادس من الفقرة األولى من المادة العاشرة من الالئحة التنفیذیة نظام التعامالت ١
 .مرجع سابق، اإللكترونیة

قواعد اإلثبات في النظام . د سیلمان إیمان مأمون أحم. متولي عبد المؤمن محمد المرسي و د.  د٢
، مرجع سابق، ص )  اإلثبات اإللكتروني-اإلثبات التقلیدي(القانوني السعودي، والقانون المقارن

٢٥٧. 
قواعد اإلثبات في النظام . إیمان مأمون أحمد سیلمان . متولي عبد المؤمن محمد المرسي و د.  د٣

، مرجع سابق، ص )  اإلثبات اإللكتروني-ثبات التقلیدياإل(القانوني السعودي، و القانون المقارن
٢٥٨. 

 .مرجع سابق،  راجع الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشر من نظام التعامالت اإللكترونیة٤
 .مرجع سابق،  راجع الفقرة األولى من المادة الرابعة من نظام التعامالت اإللكترونیة٥
 .مرجع سابق، رابعة عشر من نظام التعامالت اإللكترونیة راجع الفقرة الثالثة من المادة ال٦
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إثبات صحة التوقیع اإللكتروني، أي أن التوقیع اإللكتروني یكون مطابقًا لتوقیع  -١
  .الشخص المحدد في شھادة التوثیق الرقمي

دور التوقیع اإللكتروني من صاحبھ، ویعني ذلك أن صاحب التوقیع إثبات ص -٢
اإللكتروني ھو الذي وضع التوقیع اإللكتروني في شھادة التوثیق الرقمي لغرض 

وعلیھ یكون ھناك إثبات أمرین وھما، . محدد والذي ُأنشائھ الشھادة من اجلھ
مضمون ما وقع والثاني، رضاء الموقع على . األول، التأكد من شخصیة الموقع

علیھ، وبذلك یكون صاحب التوقیع ملزم بمضمون التعامل اإللكتروني الذي تم 
 .التوقع علیھ

حفظ التعامل اإللكتروني، بمعنى أنھ لم یطرأ على التعامل اإللكتروني أي تغییر أو  -٣
تبدیل منذ اللحظة التي وقع علیھا، وعلیھ فإن التعامل اإللكتروني یكون محفوظًا 

 .وأمنًا
   وبناء على توفر ھذه الشروط والضوابط فإن التوقیع اإللكتروني یكون مفترض  

الحجیة القانونیة كدلیل لإلثبات، ولكن ھذه الفرضیة ال تنعدم في التوقیع اإللكتروني 
 .  في حالة عدم استیفاء التوقیع اإللكتروني لھذه الضوابط والشروط

  :ضوابط والشروط عدم استیفاء التوقیع اإللكتروني لل:ثانیًا
    إن استیفاء التوقیع اإللكتروني للضوابط والشروط المحددة في النظام یكون بذلك 
لھ حجیة قانونیة ویصلح كدلیل لإلثبات، ویكون منتج ألثاره القانونیة وھي صحة 
التوقیع اإللكتروني، واثبات صدور التوقیع اإللكتروني من صاحبھ، وسالمة التعامل 

التغییر أو التبدیل، ویعتبر ھذا ھو األصل وبھا یفترض صحة التوقیع اإللكتروني من 
اإللكتروني والتعامل اإللكتروني المرتبط بھ مالم یثبت العكس، ویعتبر ھذا كقاعدة 

  . عامة مالم یتفق األطراف على خالف ذلك
    وعلیھ فإن عدم استیفاء التوقیع اإللكتروني لھذه الضوابط وھذه الشروط فإن 

، ١ صحة التوقیع اإللكتروني والتعامل اإللكتروني المرتبط بھ ال تكون مفترضھآثار
ولكن یعتد بھما كقرنیة في اإلثبات، ألن الحجیة القانونیة في التوقیع اإللكتروني 

ولكن یعتبر . والتعامل اإللكتروني المرتبط بھ لم ینفیھا عنھما المنظم السعودي
ث اختالل في عناصر مقومات التوقیع اإللكتروني التوقیع اإللكتروني الغیًا عند حدو

وذلك عند صدور شھادة التوثیق الرقمي من مقدم . ٢وھویة منشئ شھادة التوثیق
خدمات التوثیق غیر مرخص لھ أو موقوف عن إصدار الشھادة أو ملغي ترخیصھ 

  .وقت صدور شھادة التوثیق الرقمي
وقیع اإللكتروني یمنح التوقیع     إن توفرت الضوابط والشروط النظامیة في الت

اإللكتروني األثار القانونیة التي تعطیھ الحجیة كدیل لإلثبات، مالم یتفق األطراف 
على خالف ذلك فعدم استیفاء التوقیع اإللكتروني لھذه الضوابط والشروط ال یخرج 

                                                           

 .مرجع سابق،  راجع الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من نظام التعامالت اإللكترونیة١
،  راجع الفقرة الثانیة من المادة الثانیة عشر من الالئحة التنفیذیة نظام التعامالت اإللكترونیة٢

 .مرجع سابق
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من دائرة الحجیة القانونیة مالم یكون ھناك اختالل واضح في مقومات التوقیع 
  . كتروني أو في ھویة مقدم خدمات التوثیقاإلل

    إن األثار القانونیة للتوقیع اإللكتروني تختلف بحسب ما إذا توفرت الضوابط 
. ١والشروط النظامیة في التوقیع اإللكتروني من عدم توفر ھذه الضوابط والشروط

راضیة إن المنظم السعودي أكد على حجیة التوقیع اإللكتروني في اإلثبات ووضح افت
  .الحجیة القانونیة من عدم افتراضھا كدلیل في اإلثبات

   اإلجراءات التي یلتزم بھا المرسل والمرسل إلیھ بشأن التوقیع اإللكتروني :رابعًا 
    إن التطرق لإلجراءات التي یلتزم بھا المرسل والمرسل إلیھ، تتطلب منھا تناولھا 

: وثانیًا. رسل مراعاتھا لحفظ توقیعھإجراءات یجب على الم: من خالل أمرین، أوًال
إجراءات یجب على المرسل إلیھ مراعاتھا للتحقق من صحة التوقیع اإللكتروني 

  . المرسل إلیھ
  . إجراءات یجب على المرسل مراعاتھا لحفظ توقیعھ: أوًال

     یجب علینا أن نشیر إلى التعریف الذي أورده المنظم السعودي لتعریف الموقع 
بأنھ شخص یجري توقیعًا إلكترونیًا على تعامل إلكتروني باستخدام فقد عرفھ 

وعلیھ فإن من یرغب بالتوقیع اإللكتروني فعلیھ القیام . ٢منظومة توقیع إلكتروني
وأجاز المنظم . بمراعاة الضوابط والشروط السابق ذكرھا بشأن التوقیع اإللكتروني

راجعة وللمطابقة والتدقیق لكي السعودي االستعانة بجھة فنیة محایدة متخصصة للم
وإضافة إلى ذلك أوجب . ٣یتم التأكد من عملیھ التوقیع اإللكتروني وتحقیق سریتھ

المنظم السعودي على الموقع مراعاة أمور أخرئ یتعین علیھ اتباعھا لكي یتمكن من 
 وعلیھ ٤المحافظة على توقیعھ ومنع الغیر من استخدام توقیعھ استخدام غیر مشروع

  : الموقع یجب علیھ القیام باإلجراءات التالیة فإن 
 اإلجراءات الوقائیة، وھي استخدام الموقع لإلجراءات التي تمنع استخدام غیر :أوًال

  :  وھي٥مشروع لبیانات إنشاء التوقیع أو المعدات المتعلقة بإنشاء التوقیع
المحافظة على شھادة التصدیق الرقمي، وجمیع وثائق التوقیع الرقمي  -١

لصادرة من مقدم خدمات التصدیق، والتي یكون لھا سریة، وعلیھ عدم ا
  . ٦تمكین الغیر مصرح لھم بإلطالع علیھا

                                                           

، األولى من المادة الثانیة عشر من الالئحة التنفیذیة نظام التعامالت اإللكترونیة راجع الفقرة ١
 .مرجع سابق

 .مرجع سابق،  راجع الفقرة السادسة عشر من المادة األولى من نظام التعامالت اإللكترونیة٢
، لكترونیة راجع الفقرة الثانیة من المادة الحادیة عشر من الالئحة التنفیذیة نظام التعامالت اإل٣

 .مرجع سابق
 .مرجع سابق،  راجع الفقرة الثانیة من المادة الرابعة عشر من نظام التعامالت اإللكترونیة٤
 .مرجع سابق،  راجع الفقرة الثانیة من المادة الرابعة عشر من نظام التعامالت اإللكترونیة٥
، ة نظام التعامالت اإللكترونیة راجع الفقرة األولى من المادة الحادیة عشر من الالئحة التنفیذی٦

 .مرجع سابق



 

 

 - ٢٣٣٨ - 

استخدام تقنیات أمنھ، یجب أن تكون ھذه التقنیات مناسبة وغیر قابلة للعبث  -٢
 .١بھا لكي تتمكن من إثبات صحة التوقیع ونسبتھ إلى صاحبھ

ذه الحالة یكون عند علم الموقع باستخدام التوقیع اإلجراءات العالجیة، وفي ھ :ثانیًا
 : استخدام غیر مشروع فعلیھ القیام بالتالي 

یجب على الموقع فور علمھ بأي استخدام غیر مشروع لتوقیعھ أن یقوم  -١
  .٢بإبالغ مقدم خدمات التصدیق عن ذلك

یجب على الموقع توثیق البیانات المتعلقة باالستعمال الغیر مشروع  -٢
 . ٣لتوقیعھ

إجراءات یجب على المرسل إلیھ مراعاتھا للتحقق من صحة التوقیع :  ثانیًا
  :اإللكتروني المرسل إلیھ

    ألزم المنظم السعودي المرسل إلیھ الذي یعتمد على التوقیع اإللكتروني مھمة 
ویكون ذلك عن . التحقیق من صحة التوقیع اإللكتروني وبذل العنایة الالزمة لذلك

في حین أنھ عند . ٤ بیانات التوقیع اإللكتروني وفقًا إلجراءات محددةطریق استخدام
اختالف تلك العناصر المقومة للتوقیع اإللكتروني یكون التوقیع اإللكتروني حینھا 

، إن مقومات التوقیع ٥وعلیھ ال یمكن تحدید ھویة منشئ السجل اإللكتروني. ألغیًا
  : ٦ھا من قبل المرسل إلیھ وھي كالتالياإللكتروني وھي تعتبر اجراءات یلزم مراعات

إجراءات خاصة بالشھادة، وھي وجوب التأكد من منشئ شھادة المرسل وأنھا  -١
صادرة من مقدم خدمات التصدیق مرخص لھ، وأن الشھادة صالحة وأنھا غیر 

  .موقوفھ أو ملغیھ
إجراءات خاصة بالتوقیع، وھي التأكد من البیانات المرفقة مع التوقیع  -٢

روني والمشتملة على اسم وعنوان الموقع، ومطابقة لبیانات الموقع من اإللكت
 . واقع الشھادة الصادرة لھ

التأكد من عدم وجود رسائل تحذیر أو تنبیھ، یلزم عدم وجود رسائل تحذیر أو  -٣
تنبیھ تفید وجود خلل سواء في مطابقة التوقیع أو بالمنشئ أو بالمحتوى وذلك 

 .ردة إلیھضمن الرسائل والتوقیع الوا

                                                           

قواعد اإلثبات في النظام . إیمان مأمون أحمد سیلمان . متولي عبد المؤمن محمد المرسي و د.  د١
، مرجع سابق، ص )  اإلثبات اإللكتروني-اإلثبات التقلیدي(القانوني السعودي، و القانون المقارن 

٢٧١. 
 .  مرجع سابق،  الرابعة عشر من نظام التعامالت اإللكترونیة راجع الفقرة الثانیة من المادة٢
مرجع ،  الفقرة الثالثة من المادة الحادیة عشر من الالئحة التنفیذیة نظام التعامالت اإللكترونیة٣

 .سابق
 .مرجع سابق،  راجع الفقرة الخامسة من المادة الرابعة عشر من نظام التعامالت اإللكترونیة٤
مرجع ، یة من المادة الثانیة عشر من الالئحة التنفیذیة نظام التعامالت اإللكترونیة الفقرة الثان٥

 .سابق
مرجع ،  الفقرة األولى من المادة الثانیة عشر من الالئحة التنفیذیة نظام التعامالت اإللكترونیة٦

 .سابق
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    وبناء على ما سبق فإن المنظم السعودي الزم كًال من المرسل والمرسل إلیھ 
القیام بإجراءات نظامیة للحفاظ على التوقیع اإللكتروني والتعامل اإللكتروني المرتبط 
بھا، فأوجب على المرسل توقیعھ ومنع الغیر من استخدامھ، وأوجب على المرسل 

  .  توقیع اإللكترونيإلیھ التحقیق من صحة ال
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 الخاتمة
    في طیات ھذا البحث تم معالجة التوقیع اإللكتروني كبدیل نظامي للتوقیع 
التقلیدي، والذي أصبح ظاھرة نظامیة إلكترونیة واسعة االنتشار في كافة المعامالت 

إال أنھ سواء التجاریة أو المدنیة أو اإلداریة، ورغم حمایة النظام للتوقیع اإللكتروني 
ظل غیر واضحة ومبھم في التعامل بھ في المعامالت اإللكترونیة، لذلك تم معالجة 
ھذه اإلشكالیات من خالل ثالث مباحث رئیسیة، مبحث تمھیدي أوضحت فیھ ماھیة 

 ومدى التوقیع اإللكتروني، وتطرقت في المبحث األول إلى شروط التوقیع اإللكتروني
لت في المبحث الثاني واألخیر حجیة التوقیع ، وتناوتحقیقھ لوظائف التوقیع

  .اإللكتروني في اإلثبات
  :وقد توصلنا إلى أھم النتائج اآلتیة -
 إن التوقیع اإللكتروني یواكب التطور السریع في كافة مجاالت المعامالت  -١

اإللكترونیة ویعتبر في العصر الحدیث واسعة االنتشار وكثیر االستخدام في 
إن التوقیع اإللكتروني یؤدي ذات الوظیفة القانونیة كافة المعامالت، كما 

 .للتوقیع التقلیدي
التوقیع اإللكتروني قادر على أتخاذ أشكال متعددة تكون أمنھ وسریة  -٢

 ومعتبره قانونیًا 
التوقیع اإللكتروني یعتبر أداة توثیق الكتروني للمستندات والسجالت  -٣

ة ممیزة تبین شخصیة اإللكترونیة، حیث یعد التوقیع اإللكتروني عالم
 .صاحب التوقیع وتعبر عن إرادتھ

جعل المنظم السعودي للتوقیع اإللكتروني حجیة قانونیة یعتد بھا في  -٤
اإلثبات، فبمجرد التوقیع الكترونیًا على المحرر اإللكتروني فإن صاحب 

 .التوقیع یكون ملزم بمضمون المحرر اإللكتروني
  :التوصیات

 إصدار مزید من األنظمة التي تضبط المعامالت یتعین على المنظم السعودي -١
اإللكترونیة، وبخاصة التوقیع اإللكتروني بإعتباره مصدرًا للعدید من 
المنازعات التي تثور بین األطراف، وباإلضافة إلى أنھ إذا كان التوقیع 
التقلیدي ھو المھیمن على المعامالت بین أفراد المجتمع حالیًا، فإنھ سیؤول 

 . لحساب التوقیع اإللكتروني الذي سیصبح ھو السائد مستقبًالإلى التقلص
یتعین إتخاذ المزید من اإلجراءات النظامیة إلى جانب الحمالت التوعویة  -٢

للمساھمة بشكل فعال في النھوض بالمعامالت والتجارة اإللكترونیة بشكل 
دف عام، واالنفتاح على التعامالت الرقمیة بعیدًا عن الصك المادي وذلك بھ

 .مواكبة التطور الرقمي الذي تشھده الدول المتقدمة في ھذا الجانب
یتعین أن یتم النص صراحة أن یكون لإلثبات بالتوقیع اإللكتروني نفس  -٣

  .نطاق اإلثبات بالتوقیع التقلیدي إعماًال لمبدأ التكافؤ الوظیفي
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 قائمة المراجع:  
لمالیة العامة والضرائب، إمام كامل، التوقیع اإللكتروني، الجمعیة المصریة ل -١

المؤتمر الضریبي الرابع عشر، التشریع ومشكالت التحاسب الضریبي 
  .م٢٠٠٨، مصر، القاھرة، ١٢للنظام الضریبي المصري، مجلد 

آمنة مجدوب، التوقیع اإللكتروني، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانیة،  -٢
  .م٢٠١٥، جامعة زیان عاشور بالجلفة، جوان، ٢٣العدد

وح إبراھیم، التوقیع اإللكتروني، الجھاز المركزي المصري للتنظیم خالد ممد -٣
  .م٢٠١٠، ١٢٨ العدد ٢٨واإلدارة، المجلد 

خالد مصطفى فھمي، النظام القانوني للتوقیع اإللكتروني في ضوء  -٤
التشریعات العربیة واالتفاقیات الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 

 .م٢٠٠٧مصر، 
الغریب، التوقیع اإللكتروني وحجیتھ في اإلثبات، المنظمة فیصل سعید . د -٥

  .٢٠٠٥العربیة للتنمیة اإلداریة، القاھرة، 
فاروق األباصیري، عقد االشتراك في قواعد المعلومات اإللكترونیة، . د -٦

 .م٢٠٠٣دراسة تطبیقیة لعقود األنترنت، دار النھضة العربیة، القاھرة 
إیمان مأمون أحمد سیلمان، .  ودمتولي عبد المؤمن محمد المرسي. د -٧

اإلثبات (قواعد اإلثبات في النظام القانوني السعودي، والقانون المقارن 
  .م ٢٠١٨،  دار اإلجادة، الریاض، ) اإلثبات اإللكتروني-التقلیدي

عبدالرحمن بن عبداهللا السند، األحكام الفقھیة للتعامالت اإللكترونیة، . د -٨
  م٢٠٠٤، الریاضالطبعة األولى، دار الوراق، 

ممدوح محمد خیري المسلمي، مشكالت البیع اإللكتروني عن طریق . د -٩
  م٢٠٠٠االنترنت، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

حسن جمیعي، إثبات التصرفات القانونیة التي یتم إبرامھا عن طریق . د -١٠
  .م٢٠٠٠االنترنت، دار النھضة العربیة، القاھر، 

إللكتروني، مكتبة الجالء الجدیدة، مصر، ثروت عبدالحمید، التوقیع ا. د -١١
  .م٢٠٠٢المنصورة، 

دراسة مقارنة بین الفقھ : صابر محمد محمد سید، أحكام التوقیع اإللكتروني  -١٢
اإلسالمي والقانون الوضعي، مجلة كلیة الشریعة والقانون بأسیوط، المجلد 

  . م٢٠٠٦، جامعة األزھر، كلیة الشریعة والقانون بأسیوط، ١٨ العدد ٤
ضیاء نعمان، المصادقة اإللكترونیة على ضوء قانون التبادل اإللكتروني  -١٣

للمعطیات القانونیة، المجلة المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، العدد 
  . م٢٠١٩، ١

عبد الالوي عبدالكریم، التوقیع اإللكتروني، مجلة منازعات األعمال، العدد  -١٤
  م٢٠١٦، ١٩

، ٣٣٤إللكتروني، مجلة منازعات األعمال، العددفؤاد برامي، آلیة التوقیع ا -١٥
  م٢٠١٨مراكش، المغرب، 
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، ٣١منصور أحمد محمد صالح، التوقیع اإللكتروني ،مجلة العدل، ، العدد -١٦
 م٢٠١٠، ١٢وزارة العدل، المجلد

دراسة في قانون المعامالت : محمد أحمد بریدات، التوقیع اإللكتروني  -١٧
 م، جرش للبحوث ٢٠٠١لسنة  ) ٨٥( اإللكترونیة األردني المؤقت رقم 

 .م٢٠٠٦، جامعة جرش، عام ٢ عدد ١٠والدراسات، مجلد 
 األنظمة واللوائح:  
 لعام ١٨/نظام التعامالت اإللكترونیة السعودي، الصدر بالمرسوم الملكي رقم م -١

 .ھـ ٨/٣/١٤٢٨ ھـ وتاریخ ١٤٢٤
 . ه١٤٢٩ام الالئحة التنفیذیة لنظام التعامالت اإللكترونیة السعودي الصادر ع -٢
م، تقریر ٢٠٠١قانون األونسیترال النموذجي بشأن التوقیعات اإللكترونیة لعام  -٣

لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، عن أعمال دورتھا الرابعة 
 .والثالثون، فیینا

م بشأن التوقیع ١٢/١٩٩٩/ ١٣ الصادر في ٩٩٩/١٩٣التوجیھ األوربي رقم  -٤
  .اإللكتروني

  
  _هللا تم بحمد ا_ 

  
  




