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ملخص:

إن وسييي ة البري ي اإللكترون ي أصييب و وسييي ة واسييعة االنتتييار وتييز ا أهميتعييا يومييا بع ي يييوم

نتيجة ل ميزاو واإليجابياو الت تتمتع بعا.
مع ييم حي ي

وقي أصيب و هييلو الوسيي ة مين أساسييياو ال يياة ال يكيا يتوقي

اإللكتروني

انتتيارها وأصيب و جييز ا

ياتن ييا ولك يين األم يير يتع ي ي بمسي ي لة معم يية وهي ي مسي ي لة ال جي يية القانوني يية لرس ييا ل البريي ي
ورسيا ل البريي اإللكتروني حي نعاييية األمير هي م يرراو إلكترونيية سيوا

التاتة اإللكترونية أم تم تفريغعا ع ى الور عبر طباعتعا.

أكانيو بيسيية

حقي اسييتقرو التتيريعاو ال يهيية ومنعييا قييانون المعييامالو اإللكترونييية الف سييطين رقييم  2لسيينة

( )2102ع ييى االعت ي ار

بال جييية القانونييية الكام يية ل م ييرراو اإللكترونييية كم ييرراو عرحييية إلا مييا

استوحو التروط الت يتط بعيا القيانون بعيذ هيلو التيروط مط وبية حنييا أو تقنييا وبعطيعا اتيترطتعا
التتريعاو من النا ية القانونية وهلو المتط باو األخيرة ال تت ق أصال إال بت ق المتط باو الفنية.

ولكن بقيو الة خاصة بالم رراو اإللكترونية غير المستوحية التروط القانونيية هيلو ال الية

ما زالو تهير الج ل بتي ن جيتعيا وقيمتعيا الهبوتيية ح ياول البا يو الخيرو ب يول لعيلو ال الية وقي

خ ص البا و إلى ع ة نتا ج وتوصياو ح هلا السيا .

Abstract:
E-mail has become a widespread means and increasingly important day
by day because of its features and advantages. This means becomes one of the
basics of human life and hardly fades; it becomes an important part in our life.
Yet, the case belongs to an important issue manifested in the matter of legal
evidence of e-mails. Eventually, these e-mails are electronic editors, whether
trapped in the electronic display or uploaded on paper via printout.

http://www.alazhar.edu.ps

رامي علي وشاح

Modern legislations, including the Palestinian Electronic Transactions
Act No. 5 of 2013, have resided on the recognition of the full legal evidence of
electronic documents as customary papers once they meet the conditions
required by law. Some of these conditions are demanded technically, and some
are imposed by legislations from a legal point of view, the latter requirements
do not authentically materialize unless the technical requirements are attained.
However, a special case of electronic documents, which do not fulfil the
legal requirements, remains unsolved. This case continues to raise controversy
on its evidence and due value, so, the researcher attempted to find solutions for
this case, concluding several findings and recommendations in this context.
المقدمـــــــة:

إن الهييورة التكنولوجييية ال يهيية الناتجيية عيين تطييور ال اسييوا ق ي تييك و واقعييا ياتيييا وقانونيييا

جيا ح

هو انقالبا ح

ياة البتر حما كان طربا من طروا الخيال ح الماطي أصيبح قيقية

وواقعا م موسا وامت أهرها الم موس إلى المفاهيم القانونية التق ي ية كالتوقيع والم رر.

ح ييم يعي ي التوقي ييع مقتصي ي ار ع ييى الت ييكل التق يي ي و ول ييم يعي ي ال ييور أو أو ار الت ييجر أو ت ييى

ال جارة ه ال يز أو الوسط الو ي اللو تفرغ حيه الكتابة حظعرو الوسا ط اإللكترونية.

وق تع و وسيا ل االتصيال الفوريية التي انبهقيو عين خ مية اإلنترنيو نتيجية التيزاو ميا بيين

تقنية االتصال عن بع وتقنية الكمبيوتر والت جع و العالم أتبه بقرية صغيرة.

وكانو خ مة البري اإللكترون من بين الخ ماو األساسية المنبهقة عين خ مية اإلنترنيو إن

لم تكن أهمعا والت أصب و ح متناول الجميع نظي ار لسيعولة ال صيول ع يى عنيوان بريي إلكتروني

ونظ ار ل مميزاو الت ت ققعا هلو الخ مة.

إن ممي يزاو خ ميية البري ي اإللكترون ي جع ييو اإلنسييان يسييتخ معا ح ي أبسييط أمييور ياتييه وح ي

أكهرها أهمية ع ى

سوا

ح صب و وسي ة إلبرام التصرحاو القانونية ح كهير من األ يان و و

بللك –وبكل ج ارة -م ل الرسا ل التق ي ية والبرقياو ووسا ل المراسالو األخرى وهلا مميا حيع إليى
طرورة تناولعا بال راسة.

وال تخيير رسييا ل البري ي اإللكترون ي عيين إطييار الم ييرراو اإللكترونييية هييلو الم يرراو و تييى

تكتسييا ال جييية القانونييية الكاحييية البي أن تتيواحر حيعييا طيوابط معينيية هييلو الطيوابط تعي

باألصييل

إلييى ت قيي أكبيير قي ر ميين مسييتوياو األميين القييانون ل وسييا ل التي تميير عبرهييا الم ييرراو اإللكترونييية

ومنعا رسا ل البري اإللكترون .
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حالطبيعة التقنية لألجعزة التقنية تهير صعوباو ما ية ت ول-ح بعذ األ يان -ون إمكانية

منح الم رراو اليوار ة عبرهيا ال جيية المط وبية نظي ار ل طبيعية الالما يية لعيا هيلا مين نا يية وطيع
رجة األمن القانون من نا ية أخرى.

ولكيين أسييبقية ظعييور الوسييا ل اإللكترونييية ع ييى التنظيييم التت يريع والقييانون لعييا جعييل بعييذ

ال وسييا ل مييا ازلييو مسييتخ مة بعي ي ة عيين التييروط أو االتييتراطاو القانونييية وميين بينعييا رسييا ل البري ي

والت ما زال جيز ا منعيا ييتم اسيتخ امه بطريقية ال تتيواحر حيعيا التيروط المط وبية القانونيية

اإللكترون

المط وبيية وللييك إمييا ل سييبا سيياب الييلكر يوامييا لع ي م تطبي ي نظييام جعيياو المصييا قة ع يى التوقيعيياو

اإللكترونية.

منهجية البحث:

تييم اعتمييا الميينعج الت ي ي حي هييلا الب ييو يييو سيييتم الوقييو

ع ييى النصييوص القانونييية

الموجييو ة س يوا أكييان ح ي الجانييا التق ي ي و( :قييانون البينيياو الف سييطين ) أم ح ي الجانييا اإللكترون ي

(ق ييانون المع ييامالو اإللكتروني يية) باإلط يياحة إل ييى مواقي ي
والقطا ية من باا المقارنة ع ى نطا طي .

بع ييذ القي يوانين األخ ييرى والمواقي ي

الفقعي يية

إشكالية البحث:

تت خص إتكالية الب و ح التساؤل التال :

 -ما هي ضوابط منح الحجية القانونية لرسائل البريد اإللكتروني؟

 -هــل يتمتــب البريــد اإللكترونــي فــي كــل لحوالــه بالحجيــة القانونيــة الكافيــة؟ لو ومــا هــي القيمــة

القانونية لرسائل البريد اإللكتروني؟

 -ما هي الحجية القانونية لرسائل البريد اإللكتروني غير الموقب بتوقيب موثوق؟

الخطة:

المبحث األول -ماهية البريد اإللكتروني وضوابطه.
المطلب األول -ماهية البريد اإللكتروني.

المطلب الثاني -ضوابط البريد اإللكتروني.
المبحث الثاني -حجية البريد اإللكتروني.

المطلب األول -البريد اإللكتروني الموثوق.

المطلب الثاني -البريد اإللكتروني غير الموقب إلكترونيا.

الخاتمة.
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المبحث األول
ماهية البريد اإللكتروني وضوابطه

إن ال يو عن البري اإللكترون ك

الخ ماو المنبهقة عن اإلنترنو يتط يا التعريي

بعيلو

الخ مة والتعريج إلى أسيباا األهميية التي تكتسيبعا حعيلو األهميية جيا و مين الم ازييا التي تتمتيع بعيا

هلو الوسي ة.

ولكيين األميير ليييس بعييلو السييعولة والبسيياطة إل يجييا وقبييل كييل ت ي

أن تتمتييع خ ميية البري ي

اإللكترون كوسي ة أو خ مة إلكترونية ببعذ الطوابط هلو الطوابط ح األصيل هي طيوابط حنيية

يفتييرذ حيعييا ا مييا أن تجعييل ميين الوسييا ل اإللكترونييية وسييا ل ت بي المتط بيياو التي يتييترطعا القييانون
لمنح ال جية الكام ة ل م رراو أو البياناو الوار ة عبرها.
المطلب األول -ماهية البريد اإللكتروني:

إن ال ي يو عيين البري ي اإللكترون ي يتط ييا ابت ي ا الوقييو

أكان التعري

التتريع أم التعري

الفن أم التعريي

الفقعي

ع ييى تعري ي

هييلو الوسييي ة س يوا

كميا يتط يا األمير تنياول األهميية التي

ت ظى بعا هلو الوسي ة واسعة االنتتار حعلو األهمية وبانتتارها السريع جع تعا وسي ة ل ت ارسيل لييس

حيم ييا يتع ي ي ب يياألمور التخص ييية واالجتماعي يية ح س ييبن ب ييل أص ييب و وس ييي ة ل تعاقي ي يوابي يرام التص ييرحاو
القانونية أيطا.
لللك سو

يتم التطر إلى التعري

بالبري اإللكترون وأهميته وللك ع ى الن و التال :

الفرع األول -التعريف بالبريد اإللكتروني:

وق عر البري اإللكتروني ب نيه " :خ مية تبيا ل الرسيا ل اإللكترونيية بيين المسيتعم ين"

()1

أو

كما عرحه قرار المج س ال ستورو الفرنس ب نه " :أية رسالة ح تيكل نيص صيوت أو صيورة أرسي و
عبيير تييبكة االتصيياالو المفتو يية خزنييو ع ييى سييطح التييبكة أو ح ي

يكتتفعا هلا األخير"

()2

مع ي او مم وكيية ل مسييتقبل تييى

أو هو " مع ومة إلكترونية ترسل أو تست م بوسا ل إلكترونية أييا كانيو وسيي ة

استخراجعا ح المكان المست مة حيه" (.)3

( )1المااة  2/2مااا الموماالت الذي ااازا ال اقااوا ا  ،252-89الاازا بطاارو ااوفي ف ا اااة
"انذونذت" فامذغاللهة ،المؤ خ في  ، 8889/9/25ج . .ج الع  36لسيخ ،1998ص.5.
( )2انظو:
Conciel Constitutional, disission n° 2004, 496, consultable en ligne sous:
consultable
en
ligne
sous
:www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/2004/2004496-dc/decision-n-2004-496-dc-du-10-juin2004.901.html, visite le 15/12/2016
( )3المة  82/2ما القةنلن الخةص بإمة باي فالمذعقاب بةلمعاةمال فالذ اة ارلنذوفنااخ ،فالذاي نايع ىقا
"بنالن لقنقماة فالعرااة ا الذةلااخ المعااةني المراياخ ان ااا ميهاة مااة لا بقااذف مااة الاايع ماال لا :
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وتقييوم حك يرة البري ي اإللكترون ي ع ييى تبييا ل الرسييا ل الت ي تتييمل الصييور والم فيياو المقييرو ة أو

المس ييموعة ولل ييك ع يين طريي ي إرس ييالعا م يين المرس ييل إل ييى ت ييخص أو أكه يير باس ييتعمال عني يوان البريي ي

اإللكترون ل مرسل إليه أو إليعم وه خ مة أو وسي ة واسعة االنتتار(.)1
ويعتبر البري اإللكترون أ

بظعور الخ مة نفسعا (.)2

الخ ماو المتع ة المنبهقية عين خ مية اإلنترنيو وارتيبط ظعورهيا

والبري اإللكترون عبارة عن صن و بري ت نه ح للك ت ن صن و البريي العيا وإ إال أنيه

يزي ع يه ح أنه ي توو ع ى الرسا ل المرس ة إليك وت ك الت قمو بإرسالعا أو قمو بإلغا عيا .وتيتم

عم ييية اإلرسييال بي ن يي خل المرسييل إلييى موقييع البريي اإللكتروني

بكتابيية عن يوان المرسييل إليييه اإللكترون ي
اإلرسال.

ويصي ر أمي ار بإنتييا رسييالة هييم يقييوم

هييم يكتييا الموطييوب ويب ي أ ح ي كتابيية رسييالته هييم يص ي ر أميير

حتخر الرسالة من كمبيوتر المرسل إلى الكمبيوتر الخا م اللو يوج به صن و بري المرسل

إليييه بعي ت يي عنيوان المرسييل إليييه وميين هنيياك تصييل الرسييالة إلييى صيين و المرسييل إليييه ع ييى ن ييو

مباتر أو غير مباتر إلى أو خا م آخر ي توو صن و بري المرسل إليه (.)1

…الوماااةلخ ارلنذوفنااااخ م معقلماااة لنذوفنااااخ نوماااا ف نساااذق بلماااةقا لنذوفنااااخ باااة ةنااات فمااااقخ
امااذخوااهة فااي المنااةن المسااذقمخ فا ا "...؛ المااة  /2مااا ااةنلن ايفنساااذواو اليماال اي با ا ن الذ ااة
ارلنذوفناااخ فالذااي ناايع ىق ا "( ) بااوا بمل ا ق " مااةلخ باةنااة " المعقلمااة الذااي بااذ ناااة ة ف
مةلهة ف امذالمهة ف نخ بيهة بلمةقا لنذوفناخ ف ضلقاخ ف بلمةقا بمة فاي لا ىقا ماراا المالاةو
الحلو نرة و الراةنة ارلنذوفناخ ،ف الروب ارلنذوفني ،ف الرو  ،ف الذقنس ،ف اليسا الرو اي؛ فالماة
 3/2ما القةنلن اي ني المذعقب بةلمعةمال ارلنذوفناخ فالذي نيع ىق "بنلن لقنقماة فالعراة ا
فااي اازا القااةنلن المعااةني المخللااخ لهااة نااةة مااة ل ا ن ا و القوبيااخ ىق ا اااو ل ا :
الذةلاااخ ثاالمااة ف
… مةلخ المعقلمة  :المعقلمة الذي بذ ناة ة ف مةلهة ف نسقمهة ف نخ بيهة بلماةقا لنذوفنااخ ف
بلمةقا ماةبهخ بمة في لا نراة و الراةناة لنذوفنااخ ف الروبا ارلنذوفناي ف الراو ف الاذقنس ف اليسا
الرو ي " … ،
( )1ثاا بقااد ىا ماةقا الروبا ارلنذوفنااي ثالو العااةل فااي العاةت  80( 2008نوبقااالن) مااةلخ  ،بلا ا 262
مقاااااة ماااااةلخ بلمااااااة ،ميهاااااة نسااااارخ  %98بوبااااا ماااا ى  .فاااااي ااااازة ا ثلاااااةقاخ انظاااااو مل ااااا :
http://www.swalif.netنحاات ىياالان اثلااةقاة مذيلىااخ ،2008ففااي اثلااةقاخ مااوم لقعااةت 2088
بقااد ى ا ثسااةبة الماااذو اا فااي م مااخ الروب ا ا لنذوفنااي ثاالو العااةل  ..68.3مقاااة ماااذو  ،انظااو
الوابو الذةلي ،http://www.alriyadh.com/705255 :ففي آمو اثلةقاخ آناخ ثسب المل ا الذاةلي:
 /http://www.worldometers.info/arفي آمو وان لع مةقا الروبا ارلنذوفناي المذرة لاخ ثالو
العةل بذة ب  2083/88/29ىق السةىخ  20:89مسةن
( )2فبعاال ال طااا فااي ا ذاااة م مااخ الروب ا ارلنذوفنااي ل ا العااةل ايموبنااي اا نلمقايسااذلن ،الاازا اام
بونةم لنذةبخ الومةقا ىق ا نذونت لذمناا العةمقاا بةلارنخ ما نرة و الومةقا فاماة باايه مامي ( send
 ، )messageث ن ل ايمو فامذوع بونةم بمناا ماا نقاا المق اة ماا اهاة مراالنو لا اهاة آماو
مااامي ( ، )CYPNETففاااي موثقاااخ مااااو نمناااا ماااا مااا الروناااةم اا معاااة لااااعقا ىاااا مااااال الروبااا
ثما باوا ا  ،ث ااخ ثراة الروبا ارلنذوفناي فما م الحةااخ لاا
ارلنذوفني .في زة ال ناو .ملا
ةنلناة فنقياة ،م قخ ملو المعة و  ،الم ق  ،80.الع  ،509ص888-880.؛
َّ
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وال يتترط إلرسال رسالة البريي اإللكتروني اسيتخ ام جعياز الكمبييوتر الخياص بالمرسيل ون

غي يرو أو باسييتخ ام اتييتراكه الخيياص لخ ميية البري ي اإللكترون ي أو خ ميية اإلنترنييو بمعنييى أنييه يمكيين

إرسييالعا م يين أو جع يياز إل ييى أو خ ييا م بي ي و ات ييتراك كم ييا يمك يين أن يط ييمنعا اس ييمه ال قيقي ي أو اس ييما

مستعار.

وما ه إال هوان مع و ة تى تنتقل الرسالة إلى نظام التركة الت ينتم إليعيا المرسيل إلييه

اللو ينق عا ب ورو إليى العنيوان المقصيو وميا أن يفيتح المرسيل إلييه صين و بريي و ويط يا مين نظيام

التركة الت يتبيع لعيا بريي و الرسيا ل تيى تظعير ليه الرسيالة ب جمعيا وتياريخ إرسيالعا وموطيوععا إن
ي لعييا موطييوعا ومييا إن كيان م قييا بعييا م ي

كيان المرسييل قي

أم ال حيسييتطيع حت عييا وق ار تعييا أو

فظعا أو إعا ة إرسالعا إلى المرسل مرة أخرى أو إلى تخص أو أتخاص آخرين كما هي أو بعي

إطاحة أية مال ظاو ع يعا أو تى لحعا ون حت عا (.)2

وع ييى ال ييرغم م يين مخ يياطر اس ييتخ ام البريي ي اإللكتروني ي إال أنع ييا تغني ي ع يين اس ييتخ امه لك يين

المط وا ح المقابل تنظيم استخ امه طمن ما يمكين تسيميته( :سياسية البريي اإللكتروني حي العميل)
يي ييو ت ارع ي ي ترتيبي يياو االسي ييتخ ام مي يين جعي يية ومي يين جعي يية أخي ييرى تكي ييون م ركي يية ل مخي يياطر م تاطي يية

لمواجعتعا(.)3

الفرع الثاني -لهمية البريد اإللكتروني:

ت ت أهمية البريي اإللكتروني نتيجية ل مييزاو التي تتمتيع بعيا هيلو الخ مية ع يى اليرغم مين

وجو عيوا تعتريعا إال أن ت ك العيوا لم ت

مين انتتيارها وليم تق يل مين اإلقبيال ع يعيا ليللك كيان

ل ازمييا التطيير لعييلو المي يزاو والعيييوا ألن للييك ي مييل ح ي طياتييه التفسييير المنطق ي لألع ي ا المعوليية

لمستخ م البري اإللكترون ع ى مستوى العالم.
()4

لول -المميزات:

تتميز وسي ة البري اإللكترون بالع ي من اإليجابياو الت تجع عا وسي ة واسيعة االنتتيار

ومن هلو المميزاو ما ي :

( )1ن ممرسلن ،موا مةبب ،ص.82..
( )2ن ممرسلن ،موا مةبب ،ص.822.
( )3المحااةمي/باالنس ىااول ،الخلل اااخ ف مااا المعقلمااة فااي ايىمااةو الالمااقناخ بلام ا خ الهااةنخ الخقاالا،،
ص .89.مقةو ميال ىق الوابو الذةلي:
http://www.arab-elaw.com/show_similar.aspx?id=92
( )4لم ب ما الذ ة ا ثلو م ابة فىالل الروب ارلنذوفني .ن ااب محمال نلاو ،الروبا ارلنذوفناي ،الياا ،
المما ا ا  ،اا ال ،م قااخ الذيماااخ ار ا بااخ ،نلااو ،الساايخ  ،29الع ا  ،823ص ص 32-3. .؛مل ا
ثما بااوا ا  ،ث اااخ ثرااة الروبا ارلنذوفنااي فم ا م الحةاااخ لا ا ةنلناااة فنقياااة :امااخ مقة نااخ ،م قااخ
ملو المعة و  ،ملو ،الم ق  ،80.الع  ،509ص ص.200-889.
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 الســرعة :تتميييز وسييي ة البري ي اإللكترون ي بالسييرعة ح ي ت ييية الغييرذ المرجييو منعييا إل ال يتط ييااألمير -حي أ سين أ واليه-إال هيوان معي و ة وحي أسيوأ األ يوال قيقية أو قيقتيين ويتوقي

األميير

ع ى جو ة خ مة تزوي اإلنترنو حتنتقل الرسالة مباترة من بري المرسل إلى بري المرسل إليه.

 قلــة التكلفــة :تتميييز وسييي ة البري ي اإللكترون ي بق يية تك فتعييا المالييية والما ييية مقارنيية بالتك فيية الت ييتط بعا البري التق ي و أو الورق .

 اســتمرارية الخدمــة :ال تت ي هر خ ميية البري ي اإللكترون ي بييالظروكالبريي ي الع ييا و ال ييلو يتي ي هر ب ييالظرو

التخصييية أو ظييرو

الخ ميية

الم يط يية كاإلج ييازاو والمناس ييباو وخالح ييه أو الظ ييرو

الطار يية كييال روا والفيطيياناو وع يييه طالمييا أن خ ميية تزوي ي اإلنترنييو متييوحرة وجعيياز ال اسييوا

متصل بالتبكة حإن خ مة البري اإللكترون تكون متوحرة.

 -سـهولة إرســال رســائل متعــددة فــي وقــت واحــد :ومقتطييى هيلو الخاصييية أنييه بإمكيان مرسييل البريي

اإللكترون أن يرسل ع ة رسيا ل وب عي ا كبييرة ألتيخاص متعي ين حي أمياكن مخت فية وحي وقيو
وا ي وال يتط ييا األميير سييوى كتابيية مطييمون الرسييالة وت يي األتييخاص المنييوو إرسييال الرسييالة

إليعم من طمن قا مة األص قا أو األتخاص الموجو ين ل يه.

 سهولة القراءة  :بموجا هلو الخاصية والتي تقيوم ع يى أن البريي اإللكتروني غيير ميرتبط بعنيوانهابو أو مكان م

حإن المرسل إليه يمكنيه اإلطيالب ع يى ح يوى الرسيالة المسيت مة وق ار تعيا مين

أو مكان وح أو وقو يتا

طالما أن هناك اتصاال بتبكة اإلنترنو.

 -األمــا  :تعتبيير وسييي ة البريي اإللكتروني وسييي ة آمنيية إلا مييا قورنييو بالبريي العييا و

يييو يسييعل

االط يالب-ميين قبييل الغييير -ع ييى رسييا ل األخي يير بطريقيية أو ب ي خرى لمييا تتمتييع بييه وسييي ة البريي ي

اإللكترون ي ميين خاصييية التتييفير الت ي ق ي ي ج ي إليعييا بعييذ مييزو و الخ ميية تجعييل ميين إمكانييية

االطالب ع ى م توى الرسالة مس لة صعبة إلى

ما.

ثانيا -العيوب:

ع ييى الييرغم ميين الممي يزاو واإليجابييياو الت ي تتمتييع بعييا وسييي ة البري ي اإللكترون ي

إال أن

األمر ال ينف وجو س بياو يوان كان هلا الجانا ال يؤهر بالق ر اللو ي حع مستخ م هلو الوسي ة

إلى العزو

عن استخ امعا وتت خص بعذ هلو الس بياو ح ما ي :

 إمكانية الختـراق :مين المعيروع ييى االخت ي ار

وتتوق ي

ب سيا الواقيع الييوم المعيال أن البريي اإللكتروني لييس عصييا

هييلو المس ي لة ع ييى م ي ى وقييوة التتييفير الييلو يتمتييع بييه خصوصييا وأن

عم ية إرسال الرسالة تستتبع المرور بالخا م الوسيط.

 سهولة التزوير :وتتمل عم ية التزويير هيلو تزويير العنيوان نفسيه واصيطناب عنيوان تيبيه يوارسيالالرسييالة بي ي و مط ييمون من ييه وقي ي يص ييل التزوي يير ي ي تزوي يير الوهيق يية نفس ييعا التي ي هي ي عب ييارة ع يين
َّ
المحكم
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مط ييمون الرس ييالة نفس ييعا وخصوص ييا إلا ل ييم يكي يين البريي ي اإللكتروني ي بريي ي ا موهوق ييا أو ال يتمتي ييع

بخاصية عالية من التتفير.

 قلة الـوعي بـادارة البريـد اإللكترونـي :غالبيية مسيتخ م وسيي ة البريي اإللكتروني غيير مي ربين أوغير واعين ألهميتعا باإلطاحة إلى أن غالبية مستخ ميعا يفتقرون إلى أساليا التعامل مععا مما

يعن ي اإلهمييال ح ي اال تييياط وال فيياظ ع يعييا والجعييل بكهييير ميين التع يميياو الت ي تصييا ا تق ي يم

الخ مة األمر اللو يفوو ع ى مستخ ميعا حرصة التمتع بمزايا أحطل وأمان ب رجة أع ى.
المطلب الثاني -ضوابط البريد اإللكتروني:

إن ييال البري ي اإللكترون ي كونييه خ ميية ناتجيية عيين الخ ميية األص ي ية وه ي خ ميية اإلنترنييو

وكيون خ مية اإلنترنيو م فوحية بالمخياطر والصيعوباو حيإن هيلو الخ مية أو الم يرراو الصيا رة عنعيا

تتعرذ لمخاطر كهيرة ومتنوعة.

واسييتتبع وج ييو ه ييلو الصييعوباو والمخ يياطر ط ييرورة ت يواحر بع ييذ الطي يوابط الت ي م يين تي ي ن

تواحرها تق يص حرص المخاطر وتق يل ت هير الصعوباو الت ت ول ون منح ال جية القانونيية لرسيا ل

البري اإللكترون .

وع يه حق تم اختييار بعيذ ت يك المخياطر ل ي يو عنعيا تمعيي ا ل ي يو عين ل طيوابط التي

يجا تواحرها لت قي أكبر ق ر من األمن القانون لعا.

الفرع األول -صعوبات تعيق التعامل بالبريد اإللكتروني:
بطع

إن هلو الصعوباو مرتبطة ارتباطا أصيال بالطبيعة الفنيية أو التقنيية لعيلو الخ مية والت تتسيم

البنية األمنية لعا حطبيعتعا ت ول-حي كهيير مين األ ييان -ون إمكانيية القييام باإلهبياو نظي ار

لخاصييية الالما ييية الت ي تتسييم بعييا وهييلا مم يا يسييعل أيطييا عم ييية الغييل واال تيييال غييير المسييتبع ة

والمنتترة ح الوقو ال ال .

لول -صعوبة القيام بعملية اإلثبات ماديا:

تتمهييل هييلو المصيياعا ح ي ع ي م المق ي رة أو الصييعوبة ح ي التعيير إلييى هوييية المت ارس ي ين أو

المتعاق ين للك أن تخصيتعما تبقى إلى ي ميا غيير أكيي ةإ هيلا مين نا يية ومين نا يية أخيرى حيإن

م توياو العق ح أغ ا األ يوال غيير مجسي ة ع يى ور

وال موقعية باليي

()1

وهيلا ميا حيع بالمتيرب

( )1انظو:
M.Jaccard, Problèmes juridiques liés à la sécurité des transactions sur le réseau,p.2,
consultable
en
ligne
sous
:
htpp//
http://dit-archives.epfl.ch/FI00/fi-sp-00/sp-00page13.html,visite le 15/12/2016
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الفرنس ح الما ة  0202مكرر 2من القانون الم ن إلى اتتراط الت كي مين هويية التيخص الصيا رة
عنه الكتابة اإللكترونية باإلطاحة إلى ترط طمان فظعا ح ظرو
وهلو ح

الة خاصة قاصرة ع ى وسا ل المنبهقة عن الكمبيوتر وبالت يي وسيي ة اإلنترنيو

حمجر استخ ام الوسا ل التقنية ال يهة ل تراسل غير كا

المتراس ين وللك العتباراو تقنية ب تة(.)1

ح معظم األ يان ل اللة ع ى ت ي هوية

حالتراسل عبر اإلنترنو سوا أكان بوسي ة البري اإللكترون

بالمخاطر والعقباو حف
ال قيق

تطمن سالمتعا.

وق ال يو

أم منت ياو ال وار م فو

معظم األ يان يكون عنوان البري و اإللكترون

إليه ع ى اإلطال

ألن مستعم

ال ي مل اسم صا به

معظم األ يان ي ج ون

هلو الوسي ة ح

إلى استخ ام أسما مستعارة أو جز من االسم حف هلو ال الة ال يمكن ب و ال من األ وال الت ك

بصورة قطعية و يقينية من هوية المرسل أو المست م(.)2

حمن السعل أن ينكر تيخص ميا أنيه هيو مين أرسيل الرسيالة و تسياع و حي لليك أميور كهييرة

منعا ع م إمكانية استر ا الرسالة إلا ما تمو عم ية اإلرسال ب يو إلا تم الرجيوب إليى بريي و ليم نجي

لعا أه ار هلا من نا ية و مين نا يية أخيرى يصيعا ال صيول ع يى ك مية الميرور الخاصية بالتيخص

الم عى ع يه بالرسالة م ل الج ل.

()3

كما ال يمكن إجبار للك التيخص -حي هيلو ال الية -ع يى تقي يمعا

الرسالة و ما إلا كان العنوان البري و الم ار الت ك منه له أم ال.

ح يص مصي ر

بعي

( )1انظو:

( )2انظو:

E.A. CAPRIOL, La securite technique et la cryptologie dans la commerce
électronique en droitfrançais, p. 3, consultable en ligne sous: http://www.lexelectronica.org/articles /vol3/num1/securite-technique-et-cryptologie-dans-lecommerce-electronique-en-droit-francais/visite le 15/12/2016
e

TGI Paris , 3 ch, 1ere sec,29/1/2008. consultable en ligne sous : http://www
.foruminternet .org /specialistes/veille-juridique/jurisprudence/tribunal-de-grandeinstance-de-paris-3e-chambre-1re-section-29-janvier-2008-2557.html,visite le
15/12/2016; C. MANARA, Les risques juridiques liès à internet, p.1,consultable en
ligne sous: http://juriscom.net/2003/02/les-risques-juridiques-lies-a-internet-chantespar-tino-rossi/ visite le 15/12/2016
( )3لن ل بذيةف م المر العةت في ارثرة القةضي بع ت الا اراة الااخع ىقا نقا ب لااال ضا ن سا ،
فينهة لاست ما المحو ا الذاي بي راب ىقاهاة ناع الماة  29ماا اةنلن الراياة ال قسا ايي الذاي نايع
ىقي "":ب ل لقخل ن ب قب و ا ت ملم بذق ب مي ا ف ف ا ميذ خ في الا ىلم ننالن نحات
ااناخ:
ب ة ف ل في ث م الحة
 -8ا ةن القةنلن بحظو م ةلرذ بذق بمهة ف نسقامهة.
 -2ا اةن الساي مااذو ة بايا فبااا ملام  ،فبعذراو الساي مااذو ة ىقا ايماع ا اةن محاو ا
لملقحخ الخلماا ف ةن مالرذة لت ا مةنهمة فثقل همة المذرة لخ.
َّ
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حيياألمر ال يييو

بإمكانييية قطعييية نسييبة العن يوان أو الرسييالة إلييى التييخص الم ي عى ع يييه بعييا

إطيياحة إلييى أن الرسييالة مطبوعيية ب ييرو

إلكترونييية ب يييو يمكيين التالعييا بمطييمونعا بكييل سييعولة

ناهيك عن إمكانية إنكارها ممن ي عى ع يه بعا كما يمكن له الطعن حيعا بالتزوير أو إنكيار صي ورها

عنه.

و ت خل أساليا اال تيال مظاهر ع ي ة كالتعاق مع أتخاص أو تيركاو وهميية ال وجيو لعيا

ميين النا ييية القانونييية أو الما ييية
التسي يم ب وصييا

يييو يييتم التعاقي ع ييى صييفقة تجارييية بمب ييم وأوصييا

معينيية هييم يييتم

أخييرى غييير مطابقيية لمييا تييم التفيياهم ع يييه أو قي ال يييتم التس ي يم أصييال .و تبي و هييلو

الظاهرة واط ة و ج ية عن ال يو عن التعاق عبر اإلنترنيو .وخيير مهيال ع يى لليك قضـية شـركة

"بابا نويل فرنسا" (.)1

ثانيا -مخــاطر الغــش:

تتنوب مخياطر الغيل تبعيا لتنيوب مصي رو حقي يصي ر الغيل مين المرسيل أو مين المرسيل إلييه

كما ق يص ر من الغير أو من طر خار عن العالقة األص ية كمستخ م أو من الطرحين.
ويعتب يير ط ييع

الطبيع يية التقني يية لع ييلو األخيي يرة م يين أه ييم العوام ييل المس يياع ة ع ييى زي ييا ة ه ييلو

المخاطر والت تسمح باستعمالعا حي الكهيير مين العم يياو المتسيمة بيالغل والتزويير هيلا مين نا يية

ومن نا ية أخرى حإن الطبيعة التقنية لبعذ هيلو األجعيزة تسيمح بإ ازلية كيل أهير أو لييل ع يى ي وو

التراسل واالتصال حيما بين المرسل والمرسل إليه.

ونفس العم ية ق يقوم بعيا المرسيل إلا ميا كيان ينيوو إرسيال رسيالة عبير البريي اإللكتروني

إل

يمكنه أن يكتا الرسالة و يتالعا بمطمونعا قبل اإلرسال حيستطيع أن يطمن الرسالة اتفاقا ميا هيم

ي

مسبقا الجز اللو يري التالعا به و يقيوم بطباعية الرسيالة هيم يعي ل أو يجيرو التعي يالو التي

يري أن يجريعا و يعي المطمون األص

اللو يرغا ح إرساله.

ا امذي لا ملم في بخ موثقخ ما ت ا ثا ال ىلم.

-6
( )1انظو:
TGI de Lyon ,ch. des urgences, 28 mai 2002, consultable en ligne sous: http://www.
foruminternet. org/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/tribunal-de- grandeinstancede-lyon-chambre-des-urgences-28-mai-2002.html.visite le 15/12/2016.
ف نذقخع ف ةق زة القطاخ في ن ث مذل حي ارنذونت ا نعة ا ما او خ "بةباة نلباا فونساة"ىراو المل ا
الذةلي  www.Father-Noel.frف ةت باوان مقعة ميهة ف نراا ل بع نسقم لهة ب نهاة ااو م ةبقاخ لقملا ا ة
الذي ن الذعة م الاو خ ىقا مةماهة ،ف ا اىذراو المحناخ ف ذهاة ن اللاعلبخ المة باخ الذاي نذسا بهاة فمااقخ
ارنذونت ،ةنت ثةقال فن منةناخ المذعة ما الذحقب ما حخ الملا ة الذي ماذعة ىقاهة.
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كما يستطيع المرسل إليه إنكار وصيول الرسيالة

تيى وليو قي م المرسيل ميا يفيي إرسياله لعيا

ألنه من الصعا الت ك من وصول الرسالة إلى صن و البري اإللكترون الخاص بالمرسل إليه حعنا

ت عا مص ة المرسل ال ور الر يس ح مطمون الوهيقة الت يمكن له أن يق معا ليؤيي بعيا ا تجاجيه
و ت كي ا لص

ا عا ه.

حعيلو عم يية ليسيو صيعبة ال ي وو إلا ميا تييم النظير إليى سيعولة اختي ار النظيام التقني الييلو

تعمل به هيلو األجعيزة حالمرسيل إلييه – و كيلا المرسيل -يسيتطيع و بكيل سيعولة التالعيا حي الوهيقية

الوار ة إليه بت ري

مطمونعا بالزيا ة أو النقصان أو بإنكار المطمون ك ية.

الفرع الثاني -الضوابط الفنية:

إن المخاطر الت يتعرذ لعا مستخ م اإلنترنو والت سب ال ي يو عنعيا أعيالو تي حع

إلييى القييول بطييرورة ت يواحر أكبيير ق ي ر ميين عناصيير األمييان لمسييتخ م هييلو الوسييي ة بطييرورة وجييو

طوابط حنية ت

من ت ك المخاطر التقنية أو الفنية وهلو الطوابط تتمهل ح :

لول -التشفير:

تعتبر تقنية التتفير من الوسا ل الفنية المتبعة ح مجال ال اسوا عموما واإلنترنو ع يى

وجييه الت ي ي وق ي عرحييو هييلو التقنييية ب نعييا ":إمييا اسييتعمال رمييوز أو إتيياراو غييير مت اوليية تصييبح

بمقتطاها المع وماو المرغوا تمريرها أو إرسالعا غير قاب ة ل فعم مين قبيل الغيير أو اسيتعمال رميوز
()1

أو إتاراو ال يمكن الوصول إلى المع ومة ب ونعا"
()2

أو كما عرحعا بعذ الفقيه

.

ب نعيا":وسيي ة تتمهيل حي "تغييير حي تيكل البيانياو عين طريي

ت وي عا إلى رموز يواتاراو ل ماية هلو البيانياو مين إطيالب الغيير أو تعي ي عا أو تغييرهيا" كميا عير

التتفير ب نه":ت ويل ل رسالة من صورتعا األص ية إلى رموز غير مفعومة إال ل مرسل إليه مما يطمن
سريتعا وخصوصيتعا" ()3وهناك نوعان من التتفير:

التتيفير المتماهييل :وبموجيا هييلا التتيفير حييإن الرسييالة تتيفر بواسييطة مفتياي أو كييو سييرو

يكون ب وزة المرسل والمرسل إليه حقط.

فالذ ة ارلنذوفناخ؛ ففي ازا المعياي ازل
( )1ال لا الالةني ال قو  5ما القةنلن الذلنسي الخةص بةلمرة
نع المة  3/2ما الالقحخ الذي ازبخ لقةنلن الذل ا ارلنذوفني الملوا
( )2محمااا فااالا الم ةلقاااخ  ،الااالاا فاااي ىقااال الذ اااة ارلنذوفنااااخ ،ا الالقةفاااخ لقيااااو فالذل بااا  ،ىماااةن،
،2003ي،8ص836.
(. )3ىر الهة ا العلضي ،ال لانب القةنلناخ لقروب ارلنذوفني ،ا اليهطخ العوباخ ،،2005 ،ص.838.
َّ
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والتتفير الالمتماهل :يو تعتم هلو الطريقة ع ى مفتا ين ل تتفير أ هما عام يسيتخ م

لفك التتفير ويكون ب وزة كاحة مستخ م هلو الخ مة والمفتاي الهيان وهيو المفتياي الخياص السيرو

وال يعرحه إال صا به ويعتبر هلان المفتا ان متكامالن وال يمكن أل هما أن يعمل ون اآلخر
 -استخدام تقنية تصفية البريد اإللكتروني:

وتقوم هلو التقنية ع ى التق يل من ع رسا ل البري اإللكترون العتوا

()1

أو الميزعج وييتم

لل ييك بواس ييطة عام ييل التص ييفية ال ييلو يعتمي ي باألص ييل ع ييى مس ييتوى ال ماي يية ال ييلو يس ييتطيع ت يي ي
مطييمون الرسييالة أو بواسييطة ت ي ي مص ي رها ب نعييا بري ي عت يوا

العتوا

()2

أو المزعج.

ويقييوم بتوجيععييا إلييى مج ي البري ي

ثانيا -تحصي كلمات المرور:

والمقصييو هنييا تطييوير نظييام ال ماييية المتبييع ل ي خول المسييتخ م إلييى الموقييع وم ين هييم إلييى

سييابه التخصي

بطييرورة إرتييا المسييتخ م إلييى الطريي األمهييل الختيييار ك ميية مييرور آمنيية وتفعيييل

نظام الرقابة ب يو يصعا ع يى المتطف يين الوصيول إليعيا مين خيالل التيبكة نفسيعا ويتط يا األمير

ح هلو ال الة تقوية خاصية أو تقنية الج ران النارية الت تقوم بفصل التبكة أو الجعاز

المستخ م عن التبكة العالمية بمعن ت صين الجعاز من أن يكون مستبا ا من الغير.
ثالثا -وجود جهات المصادقة على التوقيب:

وسيييتم تييري هييلو المس ي لة بتوسييع عن ي ارسيية تييروط ال جييية القانونييية ل بري ي اإللكترون ي

الموهو تجنبا ل تكرار.

المبحث الثاني

حجية البريد اإللكتروني

تعتبي يير رسي ييالة البري ي ي اإللكترون ي ي رسي ييالة إلكترونيي يية و ق ي ي اعتبرتعي ييا الق ي يوانين الت ي ي تي يينظم

المعامالو أو التجارة اإللكترونيية

()3

مرتبية ألهرهيا القيانون

طالميا اسيتوحو التيروط المط وبية قانونيا

وطالمييا أن اإلطييالب ع ييى تفاصييي عا متا ييا طييمن النظييام اإللكترون ي الخيياص بمرس ي عا وال تفق ي هييلو

الرسالة قيمتعا القانونية لمجر ورو ها ح تكل إلكترون .

ويوج نوعين من البريي اإللكتروني وهميا :البريي اإللكتروني الموقيع إلكترونييا (الموهيو )

والبري اإللكترون غير الموقع إلكترونيا (غير الموهو ).

( )1ىر الهة ا العلضي ،موا مةبب ،ص ص.822-828.
( )2في ازة الذقيااخ /https://support.office.com/ar-sa/articleنظاو -ىةماخ-ثالو-ىةماا-نلا اخ-الروبا -
ارلنذوفني -او-الهةت
( )3المة  6ماا اةنلن المعاةمال ارلنذوفنااخ ال قسا ايي ا  3لسايخ  ، 2086الماة  2ماا اةنلن المعاةمال
فالذ ة ارلنذوفناخ الخةص بإمة بي؛ المة  2ما ةنلن المعةمال ارلنذوفناخ اي ني.
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المطلب األول -البريد اإللكتروني الموثوق:

وهيو البريي اإللكتروني الموقييع إلكترونييا طبقيا ل تيروط التي تط بعيا المتيرب الف سيطين حي

قييانون المعييامالو اإللكترونييية وب يياق التت يريعاو األخييرى حف ي ه ييلو ال اليية حييإن البري ي اإللكتروني ي

والم رراو الصا رة منه أو الوار ة إليه ستتمتع بال جية القانونية المط وبة.

لييللك يجييا معرحيية مييا ه ي هييلو التييروط ومييا ه ي ال جييية القانونييية الممنو يية لم ييرراو

البري اإللكترون .

الفرع األول -شروط اكتساب البريد اإللكتروني الحجية القانونية:

لق ي اتييترطو معظييم التت يريعاو المنظميية ل معييامالو اإللكترونييية ع ي ة تييروط ح ي الم ييرر

اإللكترون الكتسابه ال جية القانونية ح مجال التعامالو وهلو التروط ه :
لول -الكتابة:

ليل كتاب لإلهباو حيال بي إلن

يعتبر هلا الترط ت صيل اصل بما أن الورقة العرحية ه

ميين وجييو كتابيية إل ال يتصييور وجييو م ييرر ب ي ون الكتابيية واتييتراط الكتابيية يقص ي بييه معنييى م ي ا
وليس أية كتابة وهلا المعنى يمكن ت ي و ع ى طو الواقعة الم ار إهباتعا بالم رر(.)1
()2

وتج ر اإلتارة إلى أن هلو الكتابة ال يتترط حيعا تيرطا معينيا

حالكتابية هي كيل ميا يخطيه

اإلنسان ليهبو به أم ار له أو ع يه ولكن الناس ألفوا الكتابة عن طري إ راكعا أو لمسعا عن طريي

ال رو

أو الرموز الموجو ة ع ى الور .

غيير أن هيلا ال يمنييع مين أن تكيون الكتابيية عبيارة عين رمييوز تعبير عين الفكيير أو اإل ار ة ون

ال اجة إليى طيرورة وجو هيا ع يى اليور

نعا

بع اكتتا

()3

حالكتابية الما يية الموجيو ة ع يى اليور هي نتيا لتطيور

الور ح صورته ال الية ح صبح أكهر الوسا ل مال مة إلحراغ الكتابة حيه.

هلو الكتابة ه عبارة عن رموز و ركاو وأتكال ما ية تسمى رو

تتكل القالا الميا و

ل كتابيية والتي بمجيير رؤيتعييا حإنعييا تعطي إتيياراو إلييى خاليييا اإل سيياس واإل راك المتواجي ة حي عقييل

اإلنسيان تجع عييا تي رك –معنويييا -المعنيى المييا و لت ييك ال ركياو وال ييرو

والرميوز( :الكتابيية) وهي

( . )1ىر الع ب المومي ،موا مةبب ،ص820 .؛ .محم لراب ايب ف  .ثساا بال الي اة ،اليظوباخ العةماخ
لإللذ ات
 ارثرة ف ثنةت ارلذ ات ،المنذرخ القةنلناخ ،القة و  ،888. ،ص.80.(. )2ىة و ثسا ىقي ،ارثرة – ثنةت ا لذ ات ،م ةب ة بماخ الاويخ ،القة و  ،.8882،ص.2. .
( . )3ضااة ف ا ان ،الطااوف العمقاااخ لإلثرااة بلاال المحااو ا فااي اااا نقياااة ا نلااةو الح بالااخ– امااخ
مقة نخ ،ا اليهطخ العوباخ ،القة و  ،ملو ،888 ،ص.4 .
َّ
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وسيي ة ل تعبييير عيين إ ار ة كاتبعييا وحي كيل األ يوال حييإن المتييرب لييم يتيترط حي هييلو الكتابيية أو تييكل

كان.

( )1

والكتابة الت يتطمنعا البري اإللكترون عبارة عن معا الو خوارزمية تع من خيالل إ خيال

البياناو يواخراجعا من خالل تاتة ال اسوا والت تتم من خالل تغلية الجعاز بعلو المع ومياو عين
طري و ة اإل خال.

()2

ثانيا -التوقيب:

إن أو م رر -أيا كان نوعه أو تك ه -لك يكتسا ال جية القانونية يجا أن يكون موقعا

ممن ي عى ص ورو عنه إل أن التوقيع هو ال اللة ع ى رطا الموقع بما وقع ع يه ويؤ و إلى

التزامه أو إلزامه به.

ويعتبي يير التوقيي ييع اإللكترون ي ي

جي يير األسي يياس ح ي ي المجي يياالو القانونيي يية المتع قي يية بالتعي ييامالو

اإللكترونية بصفة عامة و يمتاز ب همية خاصة حي مجيال اإلهبياو اإللكتروني

التعري

التقن

أو جواز السفر اإللكتروني

والهورة المع وماتية ال يهة.

حيعتبير بمهابية بطاقية

حعيو أ ي صيور التوقييع المسيت هة واليلو أم تيه ظيرو

لق عر التوقيع اإللكترون من النا ية الفنية ع ى أنه ":م

التطيور

رقم صغير( :تعا ة رقميية)

تص ر عن إ ى العي او المتخصصة والمعتر بعيا كومييا يخيزن حييه االسيم ومع ومياو التيخص
وتاريخ ورقم التعا ة و مص رها و يس م مع التعا ة مفتا ين أ هما عام و اآلخير خياص :حالمفتياي

العام ينتر ح ال ليل لكل الناس أما الخاص حعو التوقيع اإللكترون والتوقيع مصور رقميا "(.)3
أما ح االصطالي القانون حق عر ب نه":عالمة تخصية تتخل تكل رو

أو أرقيام أو

رمييوز أو أص يواو أو غيرهييا تكييون م ق ية أو مرتبطيية بمعام يية ولعييا طييابع يسييمح بت ي ي هوييية

التخص اللو وقععا ويميزو عن غيرو ويكون معتم ا من جعة التص ي "
ح

()4

ين أن المترب الفرنس ح القانون المي ن عير الم يرر أو الكتابية اإللكترونيية ولكنيه

لييم يعيير التوقيييع اإللكترون ي

المتييرب الفرنس ي اكتفييى بتعري ي

بييل تناولييه ميين يييو بوظيفتييه

الكتابيية أو الم ييرر اإللكترون ي

()5

وح ي هييلا الص ي يمكيين القييول ب ي ن

قاص ي ا بييللك اعتبييار التوقيييع تييرطا

(. )1ىرةس العرل ا ،الذعة ىا يوبب فمةقا ا نلةو ال ل ا فث اذهة في ارثرة الم ني ،ا الالقةفاخ اليااو
فالذل ب  ،اي ن ،8882 ،ص .220
( . )2لل نس محم ىراة  ،ثرة المحو ارلنذوفني ا الالقةفخ الياو فالذل ب  ،اي ن 2005،ص.28.
بل السعل  2002 " ،مؤاو في النمرالنو ؟ " ،ا النذب العقماخ لقياو فالذل ب ،
( )3المهي س  .ما مل
www.mostashar.com
نقال ىا مل :
( )4المة ايفل ما ةنلن المعةمال ارلنذوفناخ ال قس ايي.
( )5المة  .-8683ما القةنلن الم ني ال ونسي
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لص ة الم رر اإللكتروني

اإللكترون تباعا.

أو ك نيه عني ما عير أو نظيم الم يرر اإللكتروني يكيون قي نظيم التوقييع
()1

و ق تع و التعريفاو الفقعية ل توقيع اإللكترون

ع ى تيكل إلكتروني

يو عرحه رأو من الفقه

ب نه " :مع ومية

وهي مترابطية منطقييا بمعطيياو أو مع ومياو إلكترونيية ويكيون مين تي ن هيلو

المع ومة إمكانية نسبة الم رر الموقع بعلو الطريقة إلى الم عى ع يه بيه " حي

يين عرحيه رأو هيان

ب نه " :كو رقم أو نوب من الرسم يهبو آليا ع ى وهيقة إلكترونية بواسيطة بيرامج النقيل أعي و بعنايية
()2

لتسييعل ت ي ي هوييية الموقييع وت يربط بييين الموقييع وهييلا الكييو "

وط ييو ا ألن ييه يتس ييم بالت ييمول إل تن يياول تعريي ي

الجعاو الت تتولى التص ي ع يه.

التوقي ييع اإللكتروني ي وت ييروط صي ي ته وتن يياول ك ييللك

ويتترط ح التوقيع اإللكترون التروط التالية:

 -أن يكون مرتبطا بصا به.

 -أن يكون كاحيا ل اللة والتعري

ويمكيين القييول ب ي ن ال يرأو الهييان أكهيير

()3

بالموقع.

 -سيطرة الموقع ع ى التوقيع اإللكترون .

 ارتباط التوقيع اإللكترون بالم رر ارتباطا وهيقا. أن يكون موهقا.ثالثا -التوثيق:

()4

جعاو التوهي ه باألصل حكرة منتؤها الفقيه

وتبنتعيا الكهيير مين التتيريعاو وهي حكيرة أو

نظام الموه اإللكترون (أو التوهي اإللكترون غير الصا ).

( )1انظو:
E. A. CAPRIOLI, Signature électronique: la loi française sur la preuve et la
signature électronique dans la perspective européenne, Dir. 86/8888 CE du
parlement européen et du conseil du 13 décembre1999, J.C.P. (G), 3/5/2000 , n°
18., p. 790.
( )2انظو:
F. LATRIVE , Le seing électronique bientôt légal. LA REVOLUTION DE LA
CYBER-SIGNATURE. Le paraphe à la main perd son monopole d'ultime preuve
. consultable en ligne sous: htpp// http://www.liberation.fr/ecrans/2000/02/25/leseing-electronique-bientot-legal-la-revolution-de-la-cyber-signature-le-paraphe-a-lamain-perd-so_317346,visite le 15/12/2016
( )3لم ب ما الذ ة اا ثلو مطملن زة الاوفي .لل نس ىرا ا  ،موا مةبب ،ص ص 866-828؛
( )4انظو:
A. L. VILARRUBLA, Les apports de la signature électronique, p. 4, consultable en
ligne
sous:
http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/sciences-de-lَّ
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وال ي ور ال يو هنا عن آلية إلكترونيية تقيوم أو تسياع الموهي حي معمتيه و لييس المقصيو

ه ييو أن الموهي ي حي ي أعمال ييه يتب ييع األسي ي وا اإللكتروني ي
بوظيفته( :وه ت رير العقو طبقا ل قواع المقررة).

أو يس ييتعين بمعي ي او م يين ه ييلا الن ييوب ل قي ييام

إنما ال يو ي ور عن جعة تقوم ب ور الت ك وطمان نسيبة التوقييع اإللكتروني الم مي إليى

الموقييع وه ي جعيية م اي ي ة و تعتبيير طيير هالييو ح ي عم ييية طييمان مص ي اقية التوقيييع اإللكترون ي
()1

وتجعل المتراسل واهقا  -عني توقييع العقي  -مين تخصيية المتعاقي معيه

وآمنيا كيللك مين عي م ت ي
()2

م توياو الرسالة أهنا سفرها وهلو الجعة ه خ ماو مزو و تعا او التص ي اإللكترونية .

وهلو العم ية تتط ا وجو تقنيتين :األول ه تقنية المفتاي العام والهانيية هي تقنيية المفتياي

الخيياص ويتوجييا ع ييى مييزو و خ ي ماو تييعا او التص ي ي إبطييال مفعييول هييلو التييعا ة إلا مييا حق ي
()3

ام ع ييا المفت يياي الخ يياص أو حقي ي الت ييعا ة نفس ييعا

ل ام ع ييا وهي ي عب ييارة ع يين م ي ي

اإلرسالياو(.)4

وه ييلو الت ييعا ة بمهاب يية جي يواز الس ييفر اإللكتروني ي

إلكتروني ي يتي يراوي جم ييه م ييا ب ييين  8إل ييى  KB 01ينتق ييل م ييع ك ييل

information/technologies-de-l-information-et-de-la-communication-tic/applicationssectorielles-des-tic/e-commerce/les-apports-de-la-signature-electronique,visite
le
15/12/2016; B. BROWN, Nature et impact juridique de la certification dans le
commerce électronique sur Internet, p.1, consultable en ligne sous:
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/9368,visite le 15/12/2016; L.
BIRNBAUM-SARCY et F. DARQUES, La signature électronique - Comparaison
entre les législations française et americaine, p.3, consultable en ligne sous:
htpp//www.signelec.com, visite le 15/12/2016.
 222-2008المؤ خ فاي  2008/6/60المذعقاب بذ رااب الماة -8683
( )1الماوع ال ونسي في الموملت
 .مااا القااةنلن الم ا ني المذعققااخ بااةلذل ا ارلنذوفنااي المع ا و بةلموماالت ا  260 -2000المااؤ خ فااي
الذ ة باااخ ارلنذوفنااااخ؛ فالمااااوع
 2000/6/86؛ المااااوع الذلنساااي فاااي القاااةنلن الخاااةص بةلمراااة
ارمااااة اني فااااي القااااةنلن المذعقااااب بةلمعااااةمال فالذ ااااة ارلنذوفناااااخ الخااااةص بإمااااة بااااي؛ ف ااااةنلن
الذ ة ارلنذوفناخ الرحوبيي.
( )2ف ىوفت زة ب نهة " :اهة لنذوفنااخ نل اا لا مع ااة مذعققاخ باةلذحقب ماا المل ا ب وبقاخ نطاما
ن ا لبذا " .انظاو :الماة  8/2ماا الذلااهاخ ايف فبااخ المذعققاخ باةلذل ا ارلنذوفناي؛ الماة  8/8ماا
موماالت  222_2008ال ونسااي المذعقااب بذ راااب المااة  ./8683م اا القااةنلن الم ا ني ،اوب ا مااماخ
بذة ب  ،2000/6/8.ص.6839.
 32اللة
فونساخ
( )3انظو:
M. Jaccard, art. préc., p.6.
( )4انظو:
consultable en ligne
G. Bordinat , Introduction à la notion de signature électronique, p. 4,
sous
: htpp//www.signelec.com,visite le 15/12/2016 ; M. Jaccard , art. préc., p. 4.
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ضوابط البريد اإل لكتروني وحجيته في المواد المدنية

واألم يير يتط ي ييا وجي ييو هي ييلا الغيي يير ح ي ي المجي ييال المفتي ييوي أو مجي ييال اإلنترني ييو يي ييو تكي ييون

تخصييياو المتعاق ي ين مبعميية وغييير موهوقيية و هييلو العم ييية تتط ييا ح ي أغ ييا األ يييان تنظيييم ع ييى

هالو مستوياو(:)1

 -وجود سلطة مركزية :تن صر معمتعا ح خ

أنظمة ت اول ومراقبة ت اول المع وماوإ

 -غير الصادق (المؤهل) :و هم المؤه ين أو المرخص لعيم بإعطيا تيعا او التصي ي ع يى التوقييع

اإللكترون ال الة ع ى هوية الموقع و الطامنة لنزاهة العق و بالت ي الموقع إلكترونياإ

 -الســلطات المحليــة :و ه ي الت ي يوكييل لع يا معميية تسييجيل الط ييا باتييتراك هوييية التييخص المعن ي

بال صول ع ى تعا ة تص ي إلكترونية.

و توحير خ ماو التص ي يتط يا وجيو عنصيرين أساسييين األول وجيو تيرخيص إ ارو

والهيان وجييو رقابيية ع يى مييزو و هييلو الخي ماو ميين طيير ال ولية التي هي حي األصييل مان يية هييلا

التفويذ.

حيالترخيص هيو إجي ار تنفير بيه ال ولية كصيا بة ال ي الو يي حي إجي ار التصي ي

()2

وييتم

منح هلا التفويذ بنا ع ى ط ا مق م من مزو خ ماو التص ي إلى الجعاو المختصة بمينح مهيل

هلا التفويذ طبقا لتروط يجا أن تكون مستوحاة ح مق م الط ا(.)3

ع ى أن يبقى ل س طة الت من و هيلا التفيويذ ي مراقبية مزاولتيه ويبقيى هيلا التفيويذ

رهن التروط الواجا تواحرها ح مزو خ ماو التص ي

يوالغا ه متى أخل مزو الخ مة بالتزاماته(.)4

يواال ي ليإل ارة رحيذ التيرخيص أو سي به

( )1انظو:
J-M. OUDOT, La signature numérique ,Les petites affiches, 6 mai 1998, n° 54.,
p.36.
ف الم لض ىيهة ثساب ناع
( )2بعف الماوىاا مهمخ نسااو زة المهمخ ل ف ا ا مالا ف ا ا نلة
الماة  28مااا اةنلن المعااةمال ارلنذوفنااخ ال قسا ايي ،فالارعف ف قهااة لا ف ا اللاايةىخ فالذ ااة
ثسب المة  83ما ةنلن الذ ة ارلنذوفناخ الرحوبيي ،ف موا راة بعااا بقاوا ماا الاوقاس يرقاة لايع
ا  26مااا ااةنلن المعااةمال فالذ ااة ارلنذوفناااخ الخااةص بإمااة بااي ،ف ن نل ااا المهمااخ
المااة
لمؤمسااخ ىملماااخ ننذسااب اللاارغخ ار ا بااخ مااة اال الحااةو فااي القااةنلن الذلنسااي الخااةص بةلمرااة
فالذ ة ارلنذوفناخ في ال لا  9مي .
ا  8/83مااا القااةنلن الرحوبيااي مااةبب
ا  2/26مااا ااةنلن مااة بااي مااةبب ار ااة لاا ؛ المااة
( )3المااة
ار ة لا ؛ ال لا 88ما القةنلن الذلنسي مةبب ار ة لا .
( )4المااة  2مااا الذلاا ا ايف فبااي المذعقااب بااةلذل ا ارلنذوفنااي؛ المااة  2/83مااا القااةنلن الرحوبيااي مااةبب
ار ة لا .
َّ
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رابعا -إمكانية الحتفاظ بالمحرر اإللكتروني في شكله األصلي المتفق عليه:

ومطييمون هييلا الت يرط أن يكييون باإلمكييان ال فيياظ ع ييى هبيياو الم ييرر اإللكترون ي بالتييكل

والصياغة والمفر او الت استخ مو حيه أول مرة ويمكن القول ب ن ال احع و ار إقيرار هيلا التيرط هيو

التخو

من طبيعة الكتابية أو الي ليل اإللكتروني

ال يترك أه ار ع ى خال

ال ليل الورق .

وع ييى الييرغم ميين لهيياا الييبعذ

()1

ييو إن التعي يل أو الت ريي

حييه أو تيى التزويير

إلييى القييول بإمكانييية اسييتخ ام تقنييية تهبيييو الم ييرراو

اإللكتروني يية بص يييغة ( )PDFإال أن ه ييلا الق ييول م يير و ع ي ييه ي ييو إن المسي ي لة ليس ييو ب اج يية إل ييى

معجزة حعناك من البرامج اإللكترونية ما يسعل بواسطتعا ت ويل هلو الم رراو إليى صييغة ()Word
والتع يل حيعا بال ل

أو الزيا ة لللك كان من المنطق أن يتترط المترب ترط الهباو هلا.

خامسا -إمكانية استرجاع المحرر المحفوظ:

ويقص بعلا الترط طرورة استم اررية الم يرر اإللكتروني

()2

بالتيكل اليلو يسيمح بيالرجوب

إليه وقيو ال اجية واألمير لييس بصيعا إلا ميا تيم اال تفياظ بيالم رر اإللكتروني

وتخزينيه ع يى أ ي

الوس ييا ط اإللكتروني يية التي ي تس ييتطيع اال تف يياظ ب ييالم رر لفتي يرة طوي يية قي ي تف ييو إمكاني يية اال تف يياظ

بالسيين او الورقييية الت ي تت ي هر بعوامييل الييزمن والجييو كالرطوبيية والبييرو ة وال ي اررة ت يريطة أال يك ييون

باإلمكان التغيير أو التغير الت قا

ح مطمون هلا الم رر.

الفرع الثاني -حجية البريد اإللكتروني الموثوق:

لقي ي أق ييرو التتي يريعاو المخت ف يية المس يياواة ب ييين جي يية الم ييرراو اإللكتروني يية والم ييرراو

التق ي ييية ت يريطة معرحيية هوييية الموقييع و طييمان أن تكييون الكتابيية اإللكترونييية م فوظيية ح ي ظييرو

ت ط ييمن س ييالمتعا ولل ييك ع ييى ال ييرغم م يين التب يياين ب ييين التتي يريعاو حي ي تعريي ي
()3

اإللكترونية.

أو تس ييمية الم ييرراو

نج أن الميا ة  5مين قيانون األونيسيترال النميولج الخياص بالتجيارة اإللكترونيية قي نصيو

( )1بلمخ ي ا ،محةضوا في ةنلن ارثراة  ،اةمعاخ القا س  ،فقسا اا،2005 ،ص ،2.نقاال ىاا ثما ى ماي
الحوفل ،السي ا الومماخ ارلنذوفناخ ،امخ مقة نخ ،ا الالقةفخ لقياو فالذل ب  ،اي ن ،2080،ص38.
( )2ف اا ا ااذوي الماااوع ال قساا ايي اازا الاااوي فااي المااة  82مااا ااةنلن المعااةمال ارلنذوفناااخ؛ الماااوع
الملاااوا فاااي االماااة  85ماااا اااةنلن الذل اااا ارلنذوفناااي؛ المااااوع اي ناااي فاااي الماااة  9ماااا اااةنلن
المعةمال ارلنذوفناخ.
( )3ثا اىذم اةنلن ايفنسااذواو لقذ اة ارلنذوفنااخ اللاة ىاا ال معااخ العةماخ لحما المذحا ل ا ماةلخ
الراةناة ف لا فاي الماة  5ميا ؛ ماة المااوع ال ونساي ل ا محاو ا فاي الماة  ،8-8683ماة الماااوع
الملااوا فااي ااةنلن الذل ا ا ارلنذوفنااي فااي المااة /8ل امااذخ ت ل ا محااو لنذوفنااي ،مااة الماااوع
ال قس ايي في المة  8ما ةنلن المعةمال ارلنذوفناخ ف زل المااوع اي ناي فاي الماة  8ماا اةنلن
المعةمال ارلنذوفناخ امذخ مة ل الس ا ارلنذوفني.
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ع ى ":ال تفق المع وماو مفعولعيا القيانون أو صي تعا أو قاب يتعيا ل تنفييل لمجير أنعيا حي تيكل رسيالة
بيانيياو " .كمييا نصييو المييا ة 0/ 2ميين قييانون المعييامالو اإللكترونييية الف سييطين ع ييى ":ل سييجالو
اإللكترونييية لاو ال جييية المقييررة ح ي اإلهبيياو ل سيين او العرحييية وال ينكيير األهيير القييانون ل مع وميياو

الوار ة ح السجالو اإللكترونية من يو ص تعا يوامكان العمل بمقتطاها لمجر ورو ها-ك يا أو

جز يا – ح تكل سجل إلكترون أو اإلتارة إليعا ح هلا السجل".

وبنا ع يه حإن رسالة البري اإللكترون الملي ة بالتوقيع اإللكترون تتمتع ب جية كام ة حي

اإلهباو تساوو نفس جية الم رر العرح الورق المكتوا والجي ير باليلكر هنيا أن اقتصيار ال جيية

الممنو ية لرسيا ل البريي اإللكتروني كم يرراو عرحيية أو عي م إمكانيية من عيا جيية الم يرر الرسييم

ارجييع إلييى سييببين حي تقي يرو األول أنييه ال يمكيين تطبيي تييروط الم ييرر الرسييم ع ييى رسييا ل البريي

اإللكتروني ي م يين نا ي يية وم يين نا ي يية أخ ييرى ح ييإن المت ييرب الف س ييطين حي ي الم ييا ة )1( 2/2م يين ق ييانون
المعيامالو اإللكترونيية قي اسيتبع إمكانيية إجي ار المعيامالو التي يتط يا القيانون تصي يقعا مين كاتييا

الع ل(الموظ

العام) أو إص ار األ كام القطا ية.

وهيلا يعني أن رسييا ل البريي اإللكتروني إل تتمتيع ب جييية الم ييرراو العرحييية حإنعييا تخطييع
()2

لنفس القيو الت تر ع ى ت ك ال جية من إنكار أو طعن بيالتزوير

وقي تطير المتيرب الف سيطين

ح قانون البيناو بصيريح العبيارة إليى هيلو ال جيية حي الميا ة  2/09منيه والتي تينص ع يى.2... ":

تكون ل برقياو ومكاتباو الت كس والفاكس والبري اإللكترون

هلو القوة أيطا إلا كان أصي عا الميو ب

ح مكتا التص ير موقع ا ع يعا من مرس عا وتعتبر البرقياو مطابقة ألص عا تى يقوم ال ليل ع ى

عكس للك".

()3

كما أقرو الع ي من القوانين

جية البري اإللكترون الميليل بتوقييع إلكتروني

مميا يعني

أنييه يتوجييا ع ييى القاطي  -سييا ت ييك القيوانين  -األخييل برسييالة البريي اإللكتروني كي ليل كامييل ون

ال يو عن أو س طة تق يرية من جانبه.

( )1ثا نلت المة 2/2ىق ...":بسذالي ما ن راب ثنةت زا القةنلن المعةمال الذةلاخ:
 .المعةمال الذعققخ بةيثلاو الاخلاخ.ل -ل.المعةمال المذعققخ بسي ا مقناخ ايملاو او الميقللخ.
 ج.المعةمال الذي نذعقب برا ف وان ايفاو او الميقللخ فالذلو فاهة.ث . -ا مسذي ا بذ قب القةنلن نل بقهة مةت ةنب الع و.
ج -م ارىالنة القطةقاخ فمز وا الحطل فارثطة فالذ ذاش فايثنةت القطةقاخ
ح -ف .ا مسذي ا ف معةمال بذ امذالية ة بيع القةنلن"
( )2اا نللص ملا ةنلن الراية ال قس ايي الملا  82 ، 83ف .89
( )3الماة  5مااا اةنلن ايفنساااذواو اليمال اي الخااةص بةلذ ااة ارلنذوفنااخ؛ المااة  3ماا ااةنلن ايفنساااذواو
الخةص بةلذل اعة ارلنذوفناخ؛ المة  2/5ما الذلاا ايف فبي الخاةص باةلذل ا ارلنذوفناي؛ الماة 2
ما القةنلن المعةمال ارلنذوفناخ اي ني؛ المة  2ما ةنلن ماة باي الخاةص بةلذ اة ارلنذوفنااخ؛
َّ
()917
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المطلب الثاني -البريد اإللكتروني غير الموقب إلكترونيا:

اليية الرسييالة( :البريي اإللكتروني ) المرسي ة عبير اإلنترنييو المكتوبيية ب غية مييا و مقييرو ة

وهي

ولكنعييا غييير ملي يية وال ت مييل أو توقيييع يييلكر أو ت مييل توقيييع ولكيين غييير مسييتو

لتييروط األميين

والص ة القانونية المط وبة و ح هلو ال الة تهور مس لة جية هلو الرسالة و جية ما ور حيعا.

وبالرجوب إلى نص الما ة  0/09من قانون البيناو الف سطين المنظمية ل جيية الرسيا ل نجي

أن هي ييلو األخي ي يرة تسي يياوو جيي يية الم ي ييرر العرح ي ي إلا كاني ييو موقعي يية ( .)1وطالمي ييا أن مس ي ي لة التوقيي ييع

اإللكترون ق

سمو نصا يمكين القيول بي ن جيية هيلو الرسيالة تتيراوي ميا بيين ميا يخير عين نطيا

اإلهباو بالكتابة من استهنا او وبين س طة القاط التق يرية.

إل أن هناك االو أخرجعا المترب من نطا وجوا اإلهباو بالكتابة مهل ال االو الت

ال تتعي ي ى قيمتعي يا النص يياا الق ييانون ال ييلو يتط ييا اإلهب يياو بالكتاب يية( 211ين ييار أر ني ي )

()2

االستهنا او ع ى مب أ وجوا اإلهباو بالكتابة الت نص ع يعا المتيرب الف سيطين وهي

سبيل ال صر(.)3

وهن يياك

ياالو ع يى

الفرع األول -حجية البريد في ظل القواعد الحديثة:

إن جييية البري ي اإللكترون ي غييير الموه ي أو غييير مسييتوح التييروط وت ي ي ا تييرط التوقيييع

اإللكترون ي ح ي ظييل تبيياين الواق ي

التت يريعية جييية مخت ي

ع يعييا حييإلا نظرنييا إلييى موق ي

المتييرب

األر ن ي ح ي نييص المييا ة /22ا ميين قييانون المعييامالو اإللكترونييية نج ي و يسييقط أييية جيية لمهييل هييلو
ال اليية يييو نصييو المييا ة المييلكورة ع ييى مييا ي ي ...":ا .إلا لييم يكيين السييجل اإللكترون ي أو التوقيييع

اإللكترون موهقا ح يس له أية جية".

ع ييى الييرغم ميين أن المتييرعين الف سييطين ح ي قييانون المعييامالو اإللكترونييية والمصييرو ح ي

قانون التوقيع اإللكترون لم ي رجا مهل هلا الترط حيال يمكين القيول بي ن المتيرب الف سيطين قي قصي
طمنا ما لها إليه المترب األر ن وللك ب اللة نص الما ة  2/09من قانون سابقة اللكر.
وهنييا يمكيين الق ييول ب ي ن المتييرب الف س ييطين ق ي ج يياز ق يييال ح ي ه ييلا الموق ي

إل أن ق ييانون

البينيياو سيياب حي الصي ور ع ييى قييانون المعييامالو اإللكترونييية بكهييير وأن ال جييية الممنو يية لرسييا ل

المة  5ما القةنلن الرحوبيي الخةص بةلذ ة ارلنذوفناخ.
( )1ثا ا ناايع اازة ال قااو مااا المااة ىق ا  ":نناالن لقومااةقا المل ا ىقاهااة امااخ ايف ا العوفاااخ مااا ثا ا
ارثرة ."...
( )2الماة  39ماا اةنلن الراياة ال قسا ايي الذاي نايع ىقا  ":فاي المالا ااو الذ ة باخ ا اةن ا لذا ات ن با
ني ف مة بعة لهة بةلعمقاخ المذ افلاخ ةنلناة ف اةن ااو محا القاماخ فاال ن ال
امذ ىق مةقذي بية
اوب ف ضاميي ف ناع اةنلني بقطاي
هة الاهل في ثرة فال ة ف انقطاةق  ،ماة لا بلاا ان اة
بغاو ل ".
( )3المة ناا 20ف 28ما ةنلن الراية ال قس ايي.
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ضوابط البريد اإل لكتروني وحجيته في المواد المدنية

البري ي اإللكترون ي إلا كان ييو موقعيية ال ترقييى إال إل ييى مسييتوى الم ييرراو العرحي يية غييير المع ي ة مس ييبقا
لإلهباو إطاحة إليى أن المتيرب الف سيطين حي الميا ة  2/09سيابقة اليلكر قي مينح ال جيية لمكاتبياو
الفيياكس والييت كس والبري ي اإللكترون ي ق ييوة الرسييا ل الموقييع ع يعييا إلا ك ييان أص ي عا الييو ب ل ي ى مكت ييا
التصي ي ير موق ييع ع يع ييا وهن ييا تتمه ييل المجازح يية حي ي مس يياواة المت ييرب ب ييين البرقي يياو ومكاتب يياو الف يياكس

والت كس والبري اإللكترون

وهلا مبالم حيه كون أن منح ت ك ال جية ل برقياو له ما يبررو كون اللو

يكتا البرقية بنا ع ى األصل المو ب هو موظ

عام ال مص ة له ح تغيير مطمون البرقية من

نا ية ومن نا ية أخرى حإنه وح أ ا ه لعم ه يقع ت و طا ة الجي از او الت يبيية والج از يية وهيلا ميا

ال يتوحر ح مكاتباو الفاكس والت كس والبري اإللكترون .

وتظعر المجازحة أيطا ع ى ن و آخر وهو أن المترب ق منح ت ك المكاتباو نفس جيية

الرسا ل الموقع ع يعا ون ال يو عن التروط والطماناو الت تط بعا المترب ح قانون المعامالو

اإللكترونية وهنا يمكن القول وبصورة قطعية أن المترب لم يكن موحقا وقو وطع نيص الميا ة 2/09

من قانون البيناو سيما بع إقرار لقانون المعامالو اإللكترونية رقم  2لسنة

.2102

والسيؤال المطييروي هنييا :هييل المتييرب كييان يقص ي -وقييو وطييع نييص المييا ة  09ميين قييانون

البيناو -التوقيع اإللكترون الوار ح قانون المعامالو اإللكترونية؟
اإلجابة قطعا بالنف ب كيم العاميل الزمني

وكيللك ب كيم الفيار الكبيير بيين الطبيعية الفنيية

والقانونية لكل وسي ة من الوسا ل الملكورة ح الفقرة الهانية من نص الما ة .09

ولكن يمكن القول ب ن ع م نص المترب الف سطين ح قانون المعيامالو اإللكترونيية ع يى

ع م منح رسيا ل البريي اإللكتروني أيية جيية ع يى غيرار المتيرب األر ني هيو توجيه وموقي

م ميو

ألنه يفتح الباا أمام القاط لالجتعا سييما وأن جعياو التصي ي ع يى التوقييع اإللكتروني ليم تينظم
بع ويب و أنه لن يكون هناك تنظيم لعا ع ى الم ى القريا ح ييس مين الع الية وال المنطي إسيقاط أيية
جييية لع ييلو الرس ييا ل ح ي ظ ييل انتت ييارها وكه يرة التعام ييل حيع ييا س يوا أك ييان ب ييين التجييار أم ب ييين األحي ي ار

الم نيين.

حالمت ييرب الفرنسي ي وحي ي الم ييا ة  0222م يين الق ييانون المي ي ن قب ييل التعي ي يل ال ييلو م ييس ه ييلا

القييانون بتيياريخ  2111/2/02كانييو ص يري ة عن ي ما نصييو ع ييى ":يمط ي بالي ي كييل ميين قييام بعق ي

 ".....حاستب لو ك مة "بي و أو بالي " بك مة "بنفسه" والفار كبير بين المصط ين.

َّ
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الفرع الثاني -حجية البريد في ظل القواعد التقليدية وسلطة القاضي التقديرية
وهنا ال يو ي ور عن الس طة التق يرية ل قاط

وللك لسببين:

األول :أن األمر يتط ا االعتما أو االرتكاز ع ى ال االو المستهناة من مب أ وجوا اإلهباو
بالكتابة ب يو ترك المترب ل قاط جواز السماي حيعا باإلهباو بتعا ة التعو .

الثاني :أن األمر يتط ا ح بعذ األ يان تفعم أكبر من قبل القاط لطرورة التغيير ح بعذ
المفاهيم التق ي ية ب يو يعتم ع ى ال ور الوظيف لعا وليس ع ى الجانا التك .

لول -العتماد على بعض الستثناءات الواردة على مبدل وجوب اإلثبات بالكتابة:

ي و ميين سيييا ة مب ي أ وجييوا اإلهبيياو بالكتابيية حييال

يوان كانييو هييلو ال يياالو االسييتهنا ية ق ي
يغي ييا ع يين الب ييال أن اإلهب يياو بالت ييعو هن ييا -يوان ك ييان ج ييا از -إال أن ييه ال يعتب يير إل ازمي ي أو وج ييوب
ل قاط ي ي

ب ي ي ليل اسي ييتخ ام المتي ييرب الف سي ييطين لك مي يية "يجي ييوز" ح ي ي كي ييل نصي ييوص الم ي يوا المتع قي يية

باالسييتهنا او ال يوار ة ع ييى مب ي أ اإلهبيياو بالكتابيية وح ي اإلطييار نفسييه – ا مييا -حإنييه التعامييل عبيير

الوسييا ل التقنييية يتط ييا طييرورة اإلتيييان بال ي ليل المكتييوا مسييتوحيا ل تييروط الييلو تط بعييا المتييرب ح ي
ال ليل لك يكتسا ال جية المط وبة.

غييير أن هييلو الطييرورة ت ييول ون ت ققعييا بعييذ األمييور وت ي ي ا الطبيعيية التقنييية لت ييك

الوسييا ل إمييا لطييعفعا ح ي االسييتجابة لمييا يتييترطه القييانون أو السييت الة ال صييول منعييا ع ييى ليييل
وح هلو ال الة يمكن القول بجواز إعمال حكرة االسيت الة أو الميانع الميا و ولكين ميع تكييفيه

كتاب

ع ى أساس مانع أو است الة تقنية باإلطاحة إلى إمكان تطبي حكرة مب أ الهبوو بالكتابة ع ى بعيذ

هلو الوسا ل ولكن مع التوسيع ح مفعومه.
ل.

فكرة الستحالة:

قبل الخوذ ح تفاصيل هلو النقطة يج ر التنويه إلى مس لتين ج يرتين باإلهارة:

المسألة األولى:

إن االست الة الت يتط بعا المترب لفتح باا اإلهباو بتعا ة التيعو لألطي ار

كاسيتهنا ع يى

األ وال الت يتط ا حيعا اإلهباو بالكتابية – وبالتيال اسيتبعا طيرورة وجيو السين المكتيوا  -تتمهيل
ح است الة ال صول أو است الة ط ا الي ليل الكتياب

المتييرب أحيير
لسييبا أجنب ي

اليية خاصيية باسييت الة تق ي يم ال ي ليل الكتيياب

ولييس اسيت الة تق يميه والي ليل ع يى لليك أن
وه ي تتع ي ب اليية حق ي ان أو طييياب السيين

وهييلا مييا نصييو ع ييى كمييه المييا ة  2/20ميين البينيياو الف سييطين بقولعييا ":يجييوز

اإلهباو بتعا ة التيعو حيميا كيان يجيا إهباتيه بالكتابية حي ال ياالو التاليية .2:لا وجي ميانع ميا و أو

أ ب ي ول ون ال صول ع ى ليل كتاب "..........
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المسألة الثانية:

تتمهييل ح ي أن االسييت الة ال تعن ي الصييعوبة ألن الصييعوبة ب ي لاتعييا ال تكف ي ل قييول بوجييو
()1

اسييت الة معفييية ميين ال صييول ع ييى سيين مكتييوا معمييا ب غييو رجيية هييلو الصييعوبة

وتطبيقييا لييللك

رحييذ القطييا الفرنس ي اعتبييار الصييعوباو التقنييية مانعييا معفيييا لعي يية االتصيياالو ميين التق ي يم ال ي ورو

لبياناو مفص ة ل متترك باالتصاالو العاتفية الم عى قيامه بعا(.)2
حالصعوبة إلن  -بنا ع ى مما سب – ه

ممكنا ولكن حيه متقة ح

الة تجعل من ال صيول ع يى لييل كتياب أمي ار

ين أن االست الة ت ول ون ال صول ع ى ليل كتاب .
()3

وهلا ما حع ببعذ الفقيه إليى القيول بيان حكيرة االسيت الة يمكين اعتبارهيا الهغيرة التي تسيمح

بإ خييال الي عاماو ال يهيية ل مع وميياو حي مجييال اإلهبيياو وب ننييا نكييون أمييام اسييت الة ما ييية ك مييا كنييا
أمام نزاب ينتي عين تصير قيانون ييتم إب ارميه عبير تيبكة االتصياالو أو المع ومياو أو أميام وسيا ل

اإلعالم اآلل .

حفي هيلو ال ياالو حيإن الطبيعية التقنيية ألنظمية التتيغيل ت يول تقنييا( :ما ييا) ون ال صييول

ع ييى لي ييل مكت ييوا مس ييتوح ل ت ييروط المط وب يية قانون ييا وبالت ييال يمك يين الق ييول بإمكاني يية تطبيي ي حكي يرة
االست الة الما ية كاستهنا ع ى مب أ وجوا اإلهباو بالكتابة ع ى أساس اسيت الة مين نيوب خياص أال

وه االست الة التقنية.

ب .مبدل الثبوت بالكتابة:

يعتبيير مب ي أ الهبييوو بالكتابيية إ ي ى ال يياالو الت ي اسييتهناها المتييرب الف سييطين ميين مب ي أ

وجيوا اإلهبيياو بالكتابيية حي نييص المييا ة  0/20ميين قييانون البينيياو بقولعييا  ":يجييوز اإلهبيياو بتييعا ة
التيعو حيميا كيان يجيا إهباتيه بالكتابية حي ال ياالو التاليية : 1-إلا وجي مبي أ هبيوو بالكتابية ويعتبير

حي

كيم لليك كيل كتابية تصي ر مين الخصيم ويكيون مين تي نعا أن تجعيل وجيو التصير المي عى بيه

قريا اال تمال ".ويمكن القيول بإمكانيية تطبيي مبي أ الهبيوو بالكتابية بمفعوميه التق يي و الطيي ع يى

بعذ االو الوسا ل التقنية ولكن ح

االو أخرى يتط ا األمر التوسع ح للك المفعوم .

( . )1ىرا الماايع فااوج اللا  ،ارثرااة فااي الماالا الم ناااخ فالذ ة بااخ ،ااو خ منذرااخ فم رعااخ مل ا
ثقري ف ف ة ،القة و  ،ملو ،ال رعخ الالةناخ  ،.885.ص.233 .
( )2انظو:
Trib. adm. de Reenes 27 Nov 1985
ة لا  . :محم ثسةت ل ي ،الح اخ القةنلناخ  ،...موا مةبب ،ص..6 .
( )3انظو:
F. Chamoux, La loi du 12 juillet 1980. une overtures sur de nouveaux moyens de
preuve, J.C.P. 1981. I.3008. n° 29.
َّ
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وبتي ن البيانيياو الصيا رة عبيير اإلنترنيو ومنعييا رسييا ل البريي اإللكتروني
()1

تتييكل مبي أ هبييوو بالكتابيية

وه :

حقي اعتبييرو أنعييا

إل إن حي هييلو ال اليية تتيواحر تييروط إعمييال اليية مبي أ الهبييوو بالكتابيية

 -وجو الكتابة -حعنا توج كتابةإ

 -أن يكون من ت ن الكتابة جعل األمر الم عى به قريا اال تميال :و هي مسي لة موطيوعية يرجيع

تق يرها إلى س طة القاط التق يريةإ

 ص ور الكتابية مين المي عى ع ييه :ونسيبة هيلو الكتابية إليى الخصيم المي عى ع ييه قا مية ع يى قرينيةقتعا أو عن طري ت ي ال  IPالخياص بالجعياز اليلو أرسي و منيه رسيالة البريي اإللكتروني

أمر تقن يمكن ال صول ع يه من مزو الخ مة بموجا أمر قطا .
ع ى الرغم من رحذ القطا الفرنس

()2

ح

وهيو

كم له اعتبار  IPطريقة أو وسي ة لت ي

ص ور الم رر عن التخص كونه وسي ة لت ي الجعاز اللو أرس و منه الرسالة وليس ليال ع ى

هوية التخص اللو أرس عا ولكن ت ي الجعاز اللو أرسل منه البري اإللكترون
ارس الجعاز.

وقي لهييا رأو ميين الفقييه

()3

يقيم مس ولية

إلييى القييول بجيواز اعتبييار رسييالة البريي اإللكتروني مبي أ هبييوو

بالكتابيية عيين طري ي عمييل نسييخة ميين الم ييرر اإللكترون ي الموجييو ح ي صيين و البري ي اإللكترون ي

وللك بطباعتعا تريطة ع م إنكار الم تج ع ييه بعيا صي ورو عنيه أو طعنيه حيعيا بيالتزوير و يطيي

أن رسالة البري اإللكترون ال تتمتع بالهقة حيما يتع

وكلا سالمة م تواها.

بعوية مرس عا وم ى إمكانية نسبة الرسيالة إلييه

وبالتال حإن قوتعا و جيتعا متوقفة ع ى قناعة القاط بعا و م ى إلمامه وحعمه ل نوا

التقنية والفنية الخاصة بتقنية المع وماو واأل واو المع وماتية ع ى

تعبيرو.

وع ي ييى الي ييرغم مي يين أن هي ييلا ال ي يرأو تعيقي ييه صي ييعوبة التمييي ييز بي ييين أصي ييل الرسي ييالة و النسي ييخة

المسييتخرجة عنعييا بالطباعيية إال أنييه يمكيين القييول ب ي ن هييلا ال يرأو اس يتطاب تتييخيص مس ي لة غاييية ح ي

األهمية أال وه مس لة هقاحة القاط

وطرورة إلمامه بالطبيعة الفنية ل وسا ل التقنية ال يهة.

( )1انظو:
? P.LECLERCQ, réflexions sur le droit de la preuve, une société sans papiers
rapport .préc .p.94.
( )2انظو:
C.A
Paris, 13e ch, sec B,27/4/ 2007. consultable en ligne sous: http:
www.foruminternet.org/
specialistes/veille-juridique/jurisprudence/cour-dappel-de-paris-13e-chambre-section-b-27-avril-2007.html, visite le 15/12/2016
(. )3ىر الهة ا العلضي ،ال لانب القةنلناخ لقروب ارلنذوفني ،ا اليهطخ العوباخ ،2005 ،ص.5..
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كيفية إنتا

حال يو عين البريي اإللكتروني يتط يا أوال وقبيل كيل تي

اإللميام بعيلو التقنيية مين ييو

ساا بري إلكترون ج ي وكيفية التعامل مع جوانبعا الفنية المخت فة.

ثانيا -العتماد على الدور الوظيفي لبعض المفاهيم:
القيانون

ويقصي ي بع ييلو المسي ي لة أن ي جي ي القاطي ي أو يعتمي ي ع ييى الوظيف يية التي ي يؤ يع ييا المص ييط ح

ال ع ييى المفعييوم اليلو ي م ييه كييون المعنييى اليلو ي م ييه غ ييا ع ييه المفعييوم التق يي و الييلو

اتصييل بييه مييع ميرور الوقييو وغابييو طيوال هييلو الفتيرة النظ يرة الوظيفييية ل مفعييوم نفسييه .وهييلو المفيياهيم

ه  :التوقيع والكتابة.

ل .الدور الوظيفي للتوقيب:

إن حكيرة التوقيييع تكمين أهميتعييا حي القيييام بييوظيفتين هيامتين األولييى تعييين أو ت يي صييا ا

التوقيع تعيينا ناحيا ل جعالة لك يمكن نسبة ميا وقيع إلييه ( )identificationو الهانيية انصي ار
الموقع إلى االلتزام بما وقع ع يه وللك بصفة قطعية (.)1()authentification
من هلا المنط

يمكن القول ب ن حكرة التوقيع رغم ع م وجو تعري

جر األساس ح نظام أو مجال اإلهباو

صا به (الموقع)(.)3

()2

قانون

إ ار ة

قي لعا تعتبر

و ال يتترط ح التوقيع إال أن يكيون كاحييا ل اللية ع يى

ح اللة التوقيع ع ى الموقع هو بمهابة انتقال الم رر من مر ة اإلع ا أو التعي ة إليى مر ية

اإلنجاز أو يصبح الم رر بالتوقيع -حقط -م ل اعتبار بصفة أص ية ح نظر القانون هلا األخير
االو خاصة األمر اللو ي حع إلى القول ب ن

اللو ال يتترط التوقيع إال ح

()4

التوقيع بمهابة قاع ة عرحية أو قطا ية .

أما القطا الفرنس

إلا تواحرو حيه الظرو

()5

ق أقر ح

كم له ب جية البري اإللكترون ح اإلهباو ح

والتروط والمالبساو الت

ت ل ع ى تخصية المرسل وح

موق

الة ما

آخر

( . )1ضة ف ان ،موا مةبب ،ص09 .؛
H.CROZE, Informatique, preuve et sécurité, D.S.I.1987, chron.24., p.838 .
( )2انظو:
J. LARRIEU, identification et authentification, une société sans
papiers ? rapport.préc, p.212.
( . )3محما ثسااةت ل ااي ،مااذخ ات فمااةقا ارنلااةو الح بالااخ فااي الذ ااةفض ىقا العقاال ف بوامهااة ،با فن نة ااو،
القة و  ،8886 ،ص.80.
( )4انظو:
J. LARRIEU, rapport.préc. p. 212.
( )5انظو:
Cass. Soc. 2/6/2004, consultable en ligne sous: http://www.foruminternet.org/
specialistes/
veillejuridique/jurisprudence/cour-de-cassation-chambreَّ
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اعتم القطا الفرنس ع ى رسالة  SMSمرس ة من الزو إلى عتيقته واستن و إليعا الزوجة ح
ط ا الطال (.)1

حطالما أن التوقييع هيو اليلو يعطي ل م يرر الكتياب ال جيية القانونيية حيكفي حييه أن ينبي

عيين صييا به .وقي يكييون هييلا التوقيييع باسييم التييخص أو ب ييية ييرو
لقبه أو أية إتارة قاطعة ال اللة ع ى خط ي الموقع.

أو عالمياو تي ل ع ييى اسييمه أو

ب .الدور الوظيفي للكتابة:
ح

تعتبر الكتابة إ ى الوسا ل الت ي ج إليعا اإلنسان ل تعبير عن أحكارو وكل ما ي ور

اخ ه و إن كانو ال تعتبر الوسي ة الو ي ة لللك حعناك الكالم و اإلتارة واإليما او.

بي أنعا الوسي ة الو ي ة الت تترك أه ار يمكن التمسك به حق يما قال الرومان ب ن" :األقوال

تطير والكتابة تبقى" حعنا ال ور الوظيف ل كتابة ين صر بل يتركز ح معمة وا ة أال وهي تهبييو
و إهباو ما يص ر عن اإلنسان من أقوال و اتفاقاو.

و كما سب تبياني ه حإنيه ال يوجي نيص قيانون يفيرذ ع يى اإلنسيان الكتابية بطريقية معينية

أو بت ييكل م ي ي

يوان كان ييو القي يوانين ت ي ي طبيع يية الكتاب يية المس ييتخ مة( :عرحي يية أو رس ييمية) وس ييب

التوطيح أيطا ب ن الوسط أو ال يز الما و الت تفرغ ع ييه ال ركياو واإلتياراو المكتوبية (ال يرو )

تعطي نفييس المعنييى و نفييس المفعييوم إلا مييا جمعييو حي إطييار وا ي مكونيية ك ميياو أو جمييل بغييذ
النظر سوا كتبو ع ى ور أم ع ى ختا أم مع ن .....إلخ.

( )1انظو:
sous:

sociale-2-juin-2004.html, visite le 15/12/2016.
Cass.

Civ.,1ère
ch. ,
19/6/2009,
consultable
en
ligne
http://www.courdecassation.fr/
jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/692_17_13037.html,visite le
15/12/2016.
ل المحنمخ ل قب ال ال ما فاهة بسرب ماةنذ لهاة،
فنذقخع ف ةق زة القطاخ في ن فاخ ل
ثا نهة نت في ىال ذ بإمو موم بسارب الاو ف الو ماةقا  SMSلا ةن ا المحمالو ،فق ا لا
المحطااو القطااةقي(ملاااخ ىااةت) فيقراات مي ا ثرااة ثةلااخ الومااةقا الملااال ىق ا ااةنخ فاهااة ،فبحن ا
امذلذل ةت بزل ف ى م ةبة ملاهة ل المحنمخ ب حلم الومةقا الذاي ثرذات ماةناخ الا فج ل فاذا  ،ان
المحنمخ فو اخ فطت يقب ال فاخ مسذي ل ان زة الوامئا نذمذ بةلح ااخ القةنلبياخ ،ف ن ارياالع
ىق الومةقا بخةلخ مر ا ثوبخ الموامال  ،ف ب نهة في ل ثنمخ ا مذئة  ،امة محنمخ اليقف ال ونسخ فقا
نقطاات الحن ا المسااذ نخ مؤ ا ىق ا ن اازة الومااةقا الاالا فاللااة مااا ااةنخ ال ا فج نعذرااو ةلومااةقا
المل عخ مي  ،مة مس لخ انذهة ثاو الموامال فقاسات اقاخ ،ماامة ف ن ال فااخ لا ن قا ىقاهاة بي ساهة ،ف نماة
الزا ةت بزل ل المحطو ف ل ملاخ ىةت بمة بعيي ن ثوبخ الموامال ل نيذه .
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بالتييال إلا تييم التس ي يم بطييرورة أو بج ي وى ال جييو إلييى ال ي ور الييوظيف ل كتابيية حييإن تييوطا

كبيي ي ار يك ييون قي ي قط ييع ع ييى طريي ي إقي يرار ال جي يية الهبوتي يية ل كتاب يية أي ييا ك ييان ت ييك عا بم ييا حيع ييا الكتاب يية
اإللكترونية .يوالا تم التركيز ع ى ال ور.
وميين نا ييية أخييرى إلا اعتبييرو الكتابيية وسييي ة ل تعبييير عيين اإل ار ة وتييم االعتمييا ع ييى هييلا
المفعوم أو ال ور الوظيف لعا يمكن القيول بي ن أو وسيي ة تسيتخ م ل تعبيير عين اإل ار ة تعتبير كتابية أو

ع ى األقل من قبي عا.
الخاتمـــــــة:

ح ي نعاييية هييلا الب ييو اتطييح لنييا أنييه ك مييا ار ال ي يو عيين الوسييا ل التكنولوجييية ال يهيية

ك ميا از الجي ل القييانون التتيريع والفقعي

وهييلا نيياتج عيين التغييراو والتطييوراو الرهيبيية التي ت ي هعا

هلو التكنولوجيا الت سبقو التتريعاو بخطواو كبيرة ج ا ح صب و جعاو التتريع المخت فية تسياب
الزمن لع عا ت كم السيطرة ع ى هلو التغيراو والتطوراو.

وبنا ع ى ما تق م حق خ ص البا و إلى اآلت :

النتائج:

 -0إن ال يو عن الوسا ل التكنولوجية ال يهة وخ مة البري اإللكترون يتط ا تيواحر األمين
القانون لعلو الوسي ة.

 -2تتوق

ال جية الممنو ة ل م رراو اإللكترونية ومنعا رسا ل البري اإللكترون ع ى م ى

تمتععا بالطوابط الفنية والقانونية وم ى ت ق عناصر األمن القانون حيعا

 -2يفرز الواقع نوعين من رسا ل البري اإللكتروني

البريي اإللكتروني الموهيو أو المسيتوح

ل تروط القانونية والبري اإللكترون غير الموهو أو غير المستوح لت ك التروط

 -4ال يمكن السيطرة ع ى الوسا ل التكنولوجية وكم الم رراو الصا ر عنعا بالتتريعاو حقط
بل يتط ا الموطوب جع أكبر يجا تطاحر الجعو التتريعية والتقنية ح آن وا

التوصيات:

 -0طرورة تكريس هقاحة التعامل مع البري اإللكترون لألح ار ول قطاة أيطا ع ى
ألن القاط منوط به ور كبير ال يقل عن ور المترب.

السوا

 -2طرورة إ ار حقرة هانية حي الميا ة  02مين قيانون المعيامالو اإللكترونيية الف سيطين التي

تنص ع ى ":إلا اتيترط وجيو توقييع خطي ع يى أو مسيتن حيإن التوقييع اإللكتروني اليلو
يييتم وحقييا لعييلا القييانون يع ي مسييتوحيا لعييلا التييرط ويع ي التوقيييع اإللكترون ي بمهابيية التوقيييع
الخط

وله اآلهار القانونية نفسعا "
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لتصبح ع ى الن و التيال  ":إذا اشـترط وجـود توقيـب خطـي علـى لن مسـتند ،فـا التوقيـب
اإللكترونـــي الـــذن يـــتم وفقـــا لهـــذا القـــانو يعـــد مســـتوفيا لهـــذا الشـــرط ،ويعـــد التوقيـــب
اإللكتروني بمثابة التوقيب الخطي ،وله اآلثار القانونيـة نفسـها ،لمـا إذا لـم يكـ المسـتند
موقعا وفقا لهذا القانو فيترك تقدير حجيته لسلطة القاضي التقديرية".

 -2طرورة إعا ة النظر ح صياغة نص الميا ة  2/09مين قيانون البينياو ب ييو تصيبح ع يى
الن و التال :

أ.

تكون ل رسا ل الموقع ع يعا قيمة السن العرحي مين ييو اإلهبياو ميا ليم يهبيو موقععيا
أنه لم يرس عا ولم يك

أ ا بإرسالعا.

ا .تكون ل برقياو ومكاتباو الت كس والفياكس والبريي اإللكتروني هيلو القيوة أيطيا إلا كيان
أص عا المو ب ح مكتا التص ير موقع ا ع يعا من مرس عا وتعتبر البرقياو مطابقية
ألصي عا

تيى يقيوم الي ليل ع يى عكيس لليك ميع م ارعياة أ كيام قيانون المعيامالو

اإللكترونيي يية رقي ييم  5لسي يينة ( )2102حيمي ييا يخي ييص مكاتبي يياو الي ييت كس والفي يياكس والبري ي ي

اإللكترون ".
المراجـــب باللغة العربية:
المؤلفات:

 -0أ م عزم ال روا السن او الرسيمية اإللكترونية ارسية مقارنية ار الهقاحية ل نتير والتوزييع
األر ن 2101

 -2رطييا متييول وه ي ان الطييرورة العم ييية لإلهبيياو بصييور الم ييرراو ح ي ظييل تقنييياو االتصييال
ال يهة– راسة مقارنة ار النعطة العربية القاهرة مصر .0992

 -2س ييعي الس ييي قني ي يل التوقي ييع اإللكتروني ي ماهيت ييه-ص ييورو -جيتي يه حي ي اإلهب يياو ب ييين التي ي ويل
واالقتباس ار الجامعة الج ي ة ل نتر اإلسكن رية 2114

 -4عا ل سن ع

اإلهباو – أ كام االلتزام مطابع أكا يمية الترطة القاهرة .0992

 -5عباس العبو و التعاق عن طري وسا ل االتصال الفورو و جيتعا ح اإلهباو المي ن
الهقاحة النتر والتوزيع األر ن .0992

 -2عب العزيز المرس

ار

مبا ئ اإلهباو ح المسا ل الم نية والتجارية مطبعة ما ة ال يهة

 -2القاهرة مصر الطبعة األولى .0995

 -8عبي المينعم حيير الصي ة اإلهبياو حي الميوا الم نييية والتجاريية تيركة مكتبيية ومطبعية مصييطفى
البابى

()911

ب وأوال و القاهرة مصر الطبعة الهانية .0954
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 -9عب العا و العوط

 -01م م

سام لطف

الجوانا القانونية ل بري اإللكترون

ار النعطة العربية 2115

استخ ام وسا ل االتصال ال يهة ح التفاوذ ع ى العقو يوابرامعا

 -00ب ون ناتر القاهرة 0992

 -02م مي ي حي يواز المطالق يية ال ييوجيز حي ي عق ييو التج ييارة اإللكتروني يية ار الهقاح يية ل نت يير والتوزي ييع
عمان  2112ط0

 -02م م ي لبيييا تيينا و سيين أبييو النجييا النظرييية العاميية لاللت يزام  -اإلهبيياو وأ كييام االلت يزام
المكتبة القانونية القاهرة 0994

 -04لورنس م م عبياو إهباو الم رر اإللكترون
المقالت:

 -0مصطفى أ م إبراهيم

ار الهقاحة النتر والتوزيع األر ن 2115

جية إهباو البري اإللكترون وم ى ال اجة إليه قانونيا وتقنيا:

 -2ارسيية مقارن يية مج يية مص يير المعاص يرة مص يير المج ي ي  014العي ي  518ص ص-098.
.211

 -2الم ام /يونس عرا الخصوصية وأمن المع وماو ح األعمال الالس كية بواسطة العات
 -4الخ وو مقال منتور ع ى الرابط التال http://www.abhatoo.net.ma :
 -5تمو زيارة الموقع بتاريخ .2102/0/05
 -2نجيا م مو نصر البري اإللكترون
 -2السنة  28الع .022

النت ة المميزاو اآل اا مج ة التنمية اإل ارية نصر

المقالت باللغة الفرنسية:
1- L. VILARRUBLA, Les apports de la signature électronique,
consultable en ligne sous: http://www.abhatoo.net.ma/maalamatextuelle/sciences-de-l-information/technologies-de-l-information-et-dela-communication-tic/applications-sectorielles-des-tic/e-commerce/lesapports-de-la-signature-electronique, Visité le 15/12/2016.
2- BROWN, Nature et impact juridique de la certification dans le
commerce électronique sur Internet, consultable en ligne sous:
https://papyrus.bib .umontreal .ca/xmlui/handle/1866/9368, Visité le
15/12/2016.
 3- BIRNBAUM-SARCY et F. DARQUES, La signature électroniqueComparaison entre les législations française et americaine, consultable
en ligne sous: htpp//www.signelec.com, Visité le 15/12/2016.
4- MANARA, Les risques juridiques liès à internet, p.1,consultable en
ligne sous: http://juriscom.net/2003/02/les-risques-juridiques-lies-ainternet-chantes-par-tino-rossi/ , Visité le 15/12/2016.
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5- E.A. CAPRIOL, La securite technique et la cryptologie dans la
commerce électronique en droitfrançais, , consultable en ligne
soushttp://www.lex-electronica.org/articles
/vol3/num1/securitetechnique-et-cryptologie-dans-le-commerce-electronique-en-droitfrancais/ Visité le 15/12/2016.
6- CAPRIOLI, Signature électronique: la loi française sur la preuve et la
signature électronique dans la perspective européenne, Dir. 86/8888 CE
du parlement européen et du conseil du 13 décembre1999, J.C.P. (G),
3/5/2000 , n° 18..
7- LATRIVE , Le seing électronique bientôt légal. LA REVOLUTION DE
LA CYBER-SIGNATURE. Le paraphe à la main perd son monopole
d'ultime
preuve
consultable
en
ligne
sous:
http://www.liberation.fr/ecrans/2000/02/25/
le-seing-electroniquebientot-legal-la-revolution-de-la-cyber-signature-le-paraphe-a-la-mainperd-so_317346, Visité le 15/12/2016.
8- Chamoux, La loi du 12 juillet 1980. une overtures sur de nouveaux
moyens de preuve, J.C.P. 1981. I.3008. n° 29.
9- Bordinat , Introduction à la notion de signature électronique,
consultable en ligne sous: htpp//www.signelec.com, Visité le
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