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الملخـص:

تشكل الجوانب القانونية العمود الفقري للتجارة سواء كانت تقليدية أم إلكترونية ،لذا سعت الكثير من الدول و المؤسسات

إليجاد القواعد و األنظمة القانونية التي تحكم التجارة اإللكترونية .وتعتبر التجارة اإللكترونية إحدى روافد ثورة المعلومات حيت

أصبحت العمود الفقري في الدول المتقدمة للمعامالت االقتصادية و العالقات المالية وعقد الصفقات .و نظ ار إلى الطبيعة الخاصة
التي تتسم بها هذه التجارة من حيث انعدام الحدود الجغرافية ،و الوجود المادي للمتعاقدين و سرعة التطور و ما تحتاجه من تغيرات
سريعة في النظام القانوني ،األمر الذي يفرض صعوبات كبيرة في إيجاد الضوابط القانونية والقضائية الالزمة.
ولقد أثارت التجارة اإللكترونية العديد من المشاكل و التحديات القانونية التي تتطلب قوانين جديدة من أجل معالجة هذه
الجوانب التي لم تتعرض لها القوانين ،أو تتطلب إعادة النظر فيها من أجل مواكبة الطبيعة الخاصة بها .و يواجه اإلثبات في التجارة
اإللكترونية تحديات و صعوبات قانونية عديدة ،ومن هذه التحديات مدى إمكانية انطباق وصف الدليل الكتابي الورقي عليها.

وموضوع النظام القانوني للتجارة اإللكترونية يعد من المواضيع الجديدة و الهامة التي تلق اهتمام الباحتين في الشؤون القانونية.
الكلمات المفتاحية :التجارة اإللكترونية ،اإلثبات ،التوقيع اإللكتروني ،شهادة المصادقة.

المقدمة:

تتميز التجارة اإل لكترونية بعدة مزايا جعلتها تنتشر حاليا سواء في عقود التجارة الدولية أو الوطنية ،بل حتى في العقود

المدنية ،حيث توفر للمتعاقدين السرعة والوقت والتكاليف ،فإبرام العقود اإللكترونية ال يحتاج إلى االنتقال من مكان إلى أخر سواء
خارج الدولة أو داخلها مثل التعاقد بين تجار في أقاليم مختلفة.

وقد أعطى التقدم التقني المحرز على مستوى المعلومات واالتصاالت أبعادا جديدة لبيةة األعمال ،وأتاح للمتعاملين وسائل

متطورة لإلعالن عن السلع والخدمات ،ومن ثم التعاقد عبر شبكات االنترنت .فالتطور الحاصل في مجال االتصاالت االلكترونية
يؤثر تأثي ار جذريا في الطريقة التي تتم بها المعامالت التجارية.
وبهذه المزايا تتقدم وتتعاظم التجارة االلكترونية بل لعلها أصبحت األساس في التعاقد ،والتجارة التقليدية هي االستثناء خاصة
في عقود التجارة الدولية.
وقد شاع استعمال الوسائل االلكترونية أسلوبا لعرض البضائع والخدمات ،وصار إجراء البيع والشراء يتم بالوصف من خالل

الشبكة العالمية العمالقة لتبادل المعلومات عبر أجهزة الكمبيوتر واالنترنيت .1وحاولت التشريعات الوطنية االعتداد بحجية أوراق
1

أنظر في هذا الشأن المحامي فادي محمد عماد الدين توكل :عقد التجارة االلكترونية ،الطبعة األولى  ،2010 ،ص.16

ومستندات التعامل بالتجارة االلكترونية ،حيث تعد السندات اإللكترونية من أحدث أدلة اإلثبات التي أترث تأثي ار بار از على أدلة
اإلثبات التقليدية ،إذ هيمنت هذه السندات على كافة جوانب الحياة المعاصرة وال سيما الجانب القانوني.

إشكالية الدراسة:
أمام حجم التجارة اإللكترونية الكبير واألخذ في االزدياد مع ما يرافقه من نزاعات متوقعة تنشأ عن العقود اإللكترونية ،حاولت
اإلجابة على حجية الدليل المستخرج من وسائل االتصاالت الحديثة ،وهل يمكن االعتراف القانوني لعقود التجارة اإللكترونية على

نحو يماثل التجارة التقليدية ،فضال عن ذلك كيف يمكن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد اإللكتروني.

الهدف من الدراسة:

أتارت التجارة اإللكترونية جملة من التحديات والمشكالت القانونية التي تتطلب الوقوف عليها ،وتتطلب إعادة النظر في

القوانين لغرض مواكبة الطبيعة الخاصة للتجارة اإللكترونية ،إذ أن القوانين التقليدية ال تعرف بالمواضيع المتعلقة بهذا الموضوع.

منهج الدراسة:
نظ ار إلى أن هذا الموضوع هو حديث العهد  ،ونتيجة لغياب بعض النصوص القانونية التي تعالج النظام القانوني للتجارة
اإللكترونية ،فقد انتهجت أسلوب الدراسة المقارنة والمناقشة التحليلية لتعزيز الدراسة والبحث عن الثغرات القانونية الموجودة في
التشريع الجزائري.

خطة الدراسة:

لكل موضوع حدوده ومداه ،ونظ ار لطبيعة وخصوصية هذا الموضوع من حيث أنه يتناول النظام القانوني للتجارة اإللكترونية،

لذلك فإن خطة البحث تكون في مطلبين ،المطلب األول يعالج مدى حجية مستندات التعامل في التجارة االلكترونية ،والمطلب الثاني
ندرس فيه شروط ضمان المعامالت اإللكترونية.

المطلب األول :مدى حجية مستندات التعامل في التجارة االلكترونية.

بداية نشير في هذا الخصوص إلى أن المعامالت االلكترونية زاد حجمها في العالم إلى ما يقرب مائة وعشر مليارات دوالر

أمريكي عام 1999م ،ووصلت إلى  8تريليون دوالر عام  ، 2005وبلغ حجم هاته التعامالت في الدول العربية إلى حوالي  3مليار
دوالر أمريكي عام  ،2001وارتفع إلى  5مليارات دوالر في نهاية عام .2002

1

إن التجارة االلكترونية واحدة من األنشطة االقتصادية المرتبطة بثورة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ،فهي تولي اهتماما
بتنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات عبر شبكة االنترنت والشبكات التجارية العالمية األخرى.

2

والتجارة االلكترونية ما هي إال معامالت تجارية ذات نشاط تجاري وقد نصت على ذلك المادة األولى من قانون األونستروال

النموذجي في خصوص التجارة االلكترونية ،حيث تنص على أنه "ينطبق هذا القانون على أي نوع من المعلومات يكون في شكل
رسالة بيانات مستخدمة في سياق أنشطة تجارية".

3

وقد أضحى إبرام عقود التجارة االلكترونية أسلوبا ممي از لعقد الصفقات التجارية وتوفير فرص االستثمار ،وتجنب العديد من
معوقات التجارة التقليدية ومن بينها مشاكل النقل ورسوم الجمارك.

1

د سلطان عبد هللا محمود الجواري :عقود التجارة االلكترونية والقانون الواجب التطبيق ،دراسة قانونية مقارنة ،الطبعة األولى ،2010 ،ص .20

3

أنظر رسالة الدكتوراه فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز :المرجع السابق ،ص28

2

أنظر المحامي فادي محمد عماد الدين توكل :المرجع السابق 2010 ،ص.21
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واألنشطة التجارية واسعة وتزداد مع تطور الحياة ،وتختص التشريعات الوطنية بذكر أنواع هذه األنشطة ،ومن بين األمثلة

التشريع الجزائري الذي عدد األعمال التجارية بكافة أنواعها بالباب األول من الكتاب األول والخاص بالتجارة في المواد من . 4 – 2

وأشارت المادة الثانية على األعمال التجارية بحسب الموضوع ،كما أضاف ت المادة الثالثة األعمال التجارية بحسب الشكل ،والمادة
الرابعة األعمال التجارية بالتبعية.

وبعد ظهور قانون األونستروال النموذجي للتجارة االلكترونية قامت العديد من دول العالم بإصدار قوانين تنظم المعامالت

االلكترونية مسترشدة في ذلك بأحكام هذا القانون.

1

ومن أوائل الدول التي أصدرت قانونا للمعامالت االلكترونية هي دولة سنغافورة ،حيث أصدرت قانون المعامالت االلكترونية

سنة 1998م .ثم تلتها بعد ذلك عدة دول ومنها الواليات المتحدة األمريكية التي اعتمدت قانون موحد للمعامالت االلكترونية في

يوليو  .1999وفي كندا تم اعتماد قانون موحد للتجارة االلكترونية في سبتمبر  ،1999وفي فرنسا تم اعتماد مشروع قانون عام
 2000بخصوص المعامالت االلكترونية.

وفي مصر تم اعتماد مشروع قانون عام  ،2000هذا باإلضافة إلى قوانين عربية أخرى مثل قانون إمارة دبي باإلمارات

العربية المتحدة رقم  2لسنة  2002بخصوص المعامالت والتجارة االلكترونية ،وقانون الجمهورية التونسية رقم  83لسنة 2000

بشأن المبادالت والتجارة االلكترونية ،والقانون األردني رقم  85لسنة  2001بخصوص المعامالت االلكترونية ،وأصدرت البحرين
مرسوما بخصوص التجارة االلكترونية في عام .2002

2

وقد عرف القانون الفرنسي رقم  2000/83في شأن المبادالت والتجارة االلكترونية هذه األخيرة بأنها "العمليات التجارية التي

تتم عبر المبادالت االلكترونية".

3

وفي نفس السياق عرف القانون الفيدرالي األمريكي الجزء  13/106في شأن التعريف بالتجارة االلكترونية ،والذي نص على

أنها "أي فعل أو مجموعة من األعمال المتصلة بنشاط تجاري أو نشاط المستهلك أو شؤون تجارته بين شخصين أو أكثر على نحو
يشتمل على:
أ.

بيع أو تأجير أو تبادل أو انتقال للممتلكات الشخصية بما في ذلك البضائع والخدمات.

ب .بيع أو تأجير أو تبادل أو أي تصرف في أية ممتلكات فعلية ،أو خليط من هذه األشياء.

4

أما المشرع الجزائري فقد أصدر القانون رقم  04/15الصاد بتاريخ  01فبراير  2015يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع

والتصديق اإللكترونين .5وقد سبق هذه التعريفات لكل من التجارة االلكترونية مفهوم التعامل االلكتروني تعريف قانون األونسترال

النموذجي لعام ، 1996حيث نصت المادة /2أ على أنه يراد بمصطلح "رسالة بيانات" المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو
استالمها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تبادل البيانات

االلكترونية أو البريد االلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي.

1

6

أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة  ،1966لجنة األمة المتحدة لقانون التجارة الدولية (األونسترال) وأسندت إليها والية تشجيع التنسيق والتوجيه

التدريجي للقانون التجاري الدولي آخدة في اعتبارها مصالح جميع الشعوب وشكلت لجنة ااألونست رال فريق عملي معني بالتجارة االلكترونية مهمته توحيد القواعد
المنظمة للتجارة االلكترونية ،حتى انتهى إلى إقرار القانون النموذجي للتجارة االلكترونية وأقرته لجنة األونسترال في  14جويلية  1996و اعتمدته الجمعية

العامة في 1996/12/16م“ uncitral " Commission on international trade the united nation .
2

أنظر أكثر تفصيال .د محمد سعيد أحمد إسماعيل :أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة االلكترونية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى،2009 ،

ص.161 ،147
3

د محمد سعيد أحمد إسماعيل :مرجع السابق ،ص .144

4

د مدحت عبد الحليم رمضان :الحماية الجنائية للتجارة االلكترونية ،دار النهضة العربية ،2001 ،ص.11

6

د .مدحت عبد الحليم رمضان :المرجع السابق ،ص.11

القانون رقم  04/15الصاد بتاريخ  01فبراير  2015يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين الجريدة الرسمية العدد  06لسنة .2015

5
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وذكرت الفقرة (ب) من المادة ذاتها بأن المقصود بمصطلح تبادل البيانات االلكترونية هو نقل المعلومات اإللكترونية من
حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات.

1

ونصت المادة الثانية من التوجيه البرلماني والمجلس األوروبي رقم  7/97في  1997/05/20في خصوص حماية المستهلك
على عقد التجارة عن بعد بأنه عقد يتعلق بالبضائع أو الخدمات باستخدام تقنية أو أكثر لالتصال عن بعد عند إبرام العقد وتنفيذه.

2

ومما سبق يتضح لنا أن التجارة االلكترونية هي نوع من التصرفات القانونية بين أشخاص من القانون الخاص أو العام من

بيع أو شراء أو تأجير أو استةجار وذلك باستعمال شبكة االنترنت.
واستنادا إلى ذلك فإن التجارة االلكترونية تعني النفاذ إلى قناة إلكترونية تقوم بإنجاز المعامالت التجارية المتنوعة بأقل

التكاليف دون التقيد بحدود الزمان والمكان.

3

ول تحقيق تطور التجارة االلكترونية يقتضي األمر وضع تنظيم تشريعي ،وحماية المتعاملين في مجال التجارة الدولية .ومن هذا
المنطلق عقدت الكثير من المؤتمرات الدولية لتنظيم التجارة االلكترونية من الناحية القانونية .وأول هذه المجهودات الجهود التي قامت

بها لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي األونسترال " "Uncitralبموضوع التجارة االلكترونية .فأصدرت الجمعية العامة في

جلستها رقم  85بتاريخ  16ديسمبر 1996م قرار باعتماد توصية لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بإصدار القانون

النموذجي للتجارة االلكترونية الذي يحتوي على سبعة عشر مادة مقسمة إلى جزئيين  ،الجزء األول عن التجارة االلكترونية عموما
والجزء الثاني عن التجارة االلكترونية في مجاالت محدودة.

ويهدف هذا القانون إلى إيجاد مجموعة من القواعد الموحدة المقبولة دوليا تكون مرشدا للدول عن إصدار قوانينها ،أو إعادة

النظر في تشريعاتها بهدف تذليل العقبات القانونية الداخلية التي تحول دون استعمال وسائل لالتصاالت االلكترونية في التجارة

الدولية.

4

كما وضع نموذج قانون للتوقيع االلكتروني والذي صدر في ديسمبر  2001وأقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في

.2002/01/24

5

وقد أخذت معظم الدول ب أحكام هذه القوانين النموذجية عند تنظيمها للتجارة االلكترونية والتوقيع االلكتروني ،وعلى سبيل

المثال القانون االنجليزي المتعلق باالتصاالت االلكترونية الصادر بتاريخ  2000/05/25ويشمل التوقيع االلكتروني والتخزين
االلكتروني للمعلومات.

6

كما صدر في ألمانيا قانون التوقيع االلكتروني بتاريخ  1997/08/01والمعدل في  ،2000/07/01كما صدر قانون آخر

وعمل به في  2001/05/22مع إلغاء قانون سنة  1997السالف الذكر .وقد نص هذا القانون على إنشاء مؤسسات للتصديق على
التوقيع االلكتروني لضمان سالمته ،وتنشأ هذه المؤسسات في شكل شركات تجارية معتمدة.

كما صدر قانون التوقيع االلكتروني الفرنسي في  2000/03/13برقم  ، 7230أما في الواليات المتحدة األمريكية صدر

قانون التوقيع االلكتروني عام  ،2000وقانون التجارة االلكترونية في  .12001/02/14وفي الدول العربية أصدرت تونس قانون
1
2

د محمد سعيد أحمد إسماعيل :المرجع السابق ،ص 81وما يليها.

وفد عرف االتحاد األوروبي التجارة االلكترونية بأنها ''تشتمل كل األنشطة التي تتم بوسائل الكترونية سواء بين المشروعات التجارية والمستهلكين أو بين كل

منهما على حده وبين اإلدارات الحكومية''.

3د .سلطان عبد هللا محمود الجواري :المرجع السابق ،ص . 26رسالة دكتوراه ،بعنوان الحماية القانونية لعقود التجارة االلكترونية مقدمة من الباحث فيصل

محمد محمد كمال عبد العزيز ،2008 ،ص 52وما يليها .
4

وتقوم أحكام القانون النموذجي للتجارة االلكترونية على مبدأ رئيسي هو مبدأ النظير أو التكافؤ الوظيفي بين رسائل البيانات االلكترونية والمستندات الورقية

5

وتبدو أهمية القانون النموذجي للتوقيعات االلكترونية في أنه يعزز الثقة بالتوقيعات االلكترونية ويتيح فهمها ألطراف المعاملة االلكترونية.

7

ويهدف ها القانون إلى تطويع قانون اإلثبات ليتوافق مع تكنولوجبا المعلومات والتوقيع االلكتروني.

وذلك بالنسبة للحجية القانونية في اإلثبات .
6

دراسة القانون بتسهيل استعمال االتصاالت االلكترونية وتخزين البيانات االلكترونية ووضع تنظيم هام لمزودي خدمات التنفيذ وأشكال تخزين البيانات.
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التجارة االلكترونية رقم  ،22000/83وفي األردن القانون رقم  2001/85في التجارة االلكترونية ،3وقانون إمارة دبي في ذات الشأن

رقم  ،42002/02وكذلك القانون البحريني الصادر بتاريخ .52002/09/14

وفي مصر صدر القانون رقم  2004/15في شأن التوقيع االلكتروني بتاريخ  ،62004/04/22وفي اليمن صدر القانون رقم

 2006/40بشأن أنظمة الدفع والعمليات المصرفية االلكترونية بتاريخ .2006/12/28

7

واعتادت الشركات التجارية ومنذ وقت بعيد استخدام السندات الورقية إلثبات التصرفات القانونية التي تنشأ بينها وبين

المتعاملين معها .وتعتبر هذه المستندات قرينة على قيام العقد ،وتحديد حقوق والتزامات أطراف العالقة التعاقدية.

8

إن العقود التجارية تعد من العقود الرضائية ،وغياب المستندات أو عدم كفايتها ال ينتزع من العقد القيمة القانونية لالتفاق،

ألنه يمكن إثباته بكافة وسائل اإلثبات .أما في مجال التجارة االلكترونية فال وجود لألوراق بمظهرها التقليدي أو التوقيع الخطي ،بل
تعتبر الكتابة على شرائع إلكترونية يطلق عليها وسائط إلكترونية يوقع عليها األطراف فيعتد بهذا التوقيع طالما صدر من أطراف

التعاقد دون تواجدهم في مكان واحد.

إن السندات االلكترونية فرضت نفسها في التعامل بين األفراد ،وتتجه معظم التشريعات المعاصرة إلى فكرة العدول عن األدلة
التقليدية في اإلثبات إلى أدلة أكثر تقدما منها .وتهدف إلى استبدالها بهذه السندات االلكترونية التي أثرت تأثي ار واضحا في طبيعة

المعامالت المدنية والتجارية ووسائل إتباتها.9

وقواعد اإلثبات ال تتعلق بالنظام العام حيث يجوز االتفاق على مخالفتها ،وعلى ذلك يجوز ألطراف العالقة العقدية االتفاق
على اعتبار المعامالت االلكترونية والتوقيع على شبكة االنترنت ملزما لهما ،وهو ما يتجلى حاليا في تعاقدات البنوك مع زبائنها
خاصة الشركات الكبرى.

ولكي يكون االحتجاج بالتوقيع االلكتروني منتجا يجب أن يكون السجل االلكتروني موضح عليه الكتابة االلكترونية والتوقيع

االلكتروني.
إن تشريعات بعض الدول تتسم بالمرونة بشأن استخدام الوسائل المعلوماتية باعتبارها وسيلة لإلثبات ،وتترك القضاء سلطة

تحديد القيمة القانونية للبيانات المعلوماتية ،ولكن المشكلة الكبيرة تتمثل في النصوص القانونية التي تقضي بأن تكون المستندات
الثبوتية موقعة وصادرة بموجب دعامة ورقية.

10

والكتابة االلكترونية تشمل كل السندات االلكترونية المستخرجة من وسائل االتصال الحديثة ،وهي تشمل مجموعة من
الحروف واألرقام أو الكلمات أو حتى الرموز والتي تعبر عن معنى محدد دقيق ،أيا كانت مادتها أو شكلها ،وأيا كانت وسيلة نقلها،

وحتى ولو لم تظهر بصورة مادية محسوسة أو مجردة للقارئ ودون االستعانة بوسائط أخرى.

11

1

أنظر محمد سعيد أحمد إسماعيل :مرجع سابق ،ص162

3

وصدر القانون بتاريخ 2001/12/31 :وتبنى القانون األردني المبادئ واألحكام التي قررها قانون األونسترال النموذجي.

5

صدر قانون التجارة االلكتروني البحريني بتاريخ ،2002/09/14 :وسمح هذا القانون بقبول التعامل االلكتروني بين أطراف المعامالت التجارية االلكترونية.

7

أنظر د .محمد سعيد أحمد إسماعيل :المرجع السابق ،ص 163وما يليها.

2

صدر قانون المبادالت والتجارة االلكترونية التونسي رقم  3في  09أوت .2000

4

صدر هذا القانون بتاريخ 12 :فبراير  2002في دبي.

6

صدر هذا القانون بتاريخ  21أبريل سنة .2004

8

أنظر أكثر تفصيال د .عبد جمعة موسى الربيعي :األحكام العامة في التفاوض والتعاقد عبر االنترنت ،عقود البيوع التجارية على وفق أحكام قواعد

األنكوينترمز لعام  ،2003 ،2000ص.81
9

د .سلطان عبد هللا محمود الجواري :مرجع سابق ،ص27.

10
11

د .محمد سعيد أحمد إسماعيل :مرجع سابق ،ص.162

د .عباس العبودي :محتويات اإلثبات بالسندات االلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها ،الطبعة األولى ،2010 ،ص.61
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وقد حسمت معظم التشريعات الوطنية التي نظمت التعامل بالتجارة االلكترونية والتوقيع االلكتروني مدى حجية األوراق

االلكترونية في التعامل التجاري .حيث نجد على سبيل المثال قانون دبي للمعامالت والتجارة

االلكترونية الذي نظم آلية التعاقد االلكتروني باالستناد إلى المراسالت االلكترونية والكتابة االلكترونية والتوقيع االلكتروني،

وبين كيفية حفظ السجالت والمستندات االلكترونية ومتى تكون هذه المستندات أصلية ،وقدر قبول مخرجات الوسائل االلكترونية
الحديثة ومنحها الحجية في اإلثبات.

1

كما أن قانون التوقيع االلكتروني المصري نص في مادته الخامسة عشر على أنه يكون للكتابة االلكترونية ذات الحجية

المقدرة للكتابة في أحكام قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،متى استوفت الشروط والضوابط الواردة في القانون ذاته والئحته

التنفيذية.

2

ويقرر الحكم ذاته قانون المبادالت والتجارة االلكترونية التونسي ،ووفقا لهذا القانون تخضع العقود االلكترونية لنظام العقود

الكتابية من حيث التعبير عن اإلرادة وأثرها القانوني ،وصحتها وقابليتها للتنفيذ فيما ال يتعارض وأحكام هذا القانون.

3

ونجد أن المشرع الجزائري قبل إصداره لقانون التوقيع والتصديق اإللكترونين سنة  ،2015وفي غياب قانون للمعامالت

االلكترونية ،أحدث تعديال على نصوص القانون المدني المتعلقة باإلثبات الكتابي لتتفق مع التوقيع على العقود والمحررات
االلكترونية .فنص في المادة  44المعدلة للمادة  323مكرر على أنه ''ينتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام
أو أية عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم ،مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها ،وكذا طرف إرسالها".

كما تنص المادة  323مكرر  1على أنه "يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل االلكتروني كاإلثبات في الكتابة على الورق،

بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها".

وبناء على ذلك فإنه ال يستطيع أحد أطراف العالقة التعاقدية في مختلف التشريعات إنكار حجية التوقيع االلكتروني بمقولة

أنه ال يعادل التوقيع الخطي وأن على من يتمسك به إحضار األصل.

المطلب الثاني :شروط ضمان المعامالت االلكترونية.

هناك العديد من الوسائل التقنية ،في الوقت الحالي التي تسمح للوثائق االلكترونية بأن توقع ،وتتضمن هذه التقنيات توقيعات

رقمية وتقنيات بديلة وتعتبر التوقيعات الرقمية األكثر استعماال ،حيث تعتمد على تقنية التشفير الالمتناظر .وباستخدام تلك التقنيات

أصبح من الممكن توقيع كل أنواع السجالت االلكترونية التي تحتوي على البيانات المخزنة الكترونيا.

4

وسبق الذكر أن أهم العناصر في الت عامل االلكتروني هو ضمان هذا التعامل حتى تحقق النتيجة القانونية المرجوة منه،
وتحقيق االلتزام القانوني ألطراف العقد.
وساهمت دول االتحاد األوروبي في دعم االتجاه الذي يقوم على تشجيع التجارة االلكترونية فيما بين الدول األعضاء ،وغيرها

من الدول المتقدمة .ولضمان ا ألمن والثقة في التبادل االلكتروني للبيانات ،تقدمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية في المجلس
األوروبي إلى البرلمان األوروبي سنة  1997م ،بمبادرة أوروبية تتعلق بالتجارة االلكترونية لحماية االتصاالت االلكترونية.

5

وأصدر المجلس األوربي قانون التوجيه األوربي في  13ديسمبر 1999رقم ( )1999/93خاص بالتوقيعات االلكترونية.

وتضمن هذا التوجيه في المادة األولى أن الهدف منه هو تسهيل استعمال التوقيعات االلكترونية ،والمساهمة باالعتراف القانوني بها،

وهو ينشئ إطا ار قانونيا للتوقيعات االلكترونية ،وخدمات مصادقة معينة من أجل التوظيف المالئم للسوق الداخلي.
1
2
3
4
5

1

راجع أحكام قانون دبي للمعامالت والتجارة االلكترونية.

د .عايض راشد المدني :مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية ،رسالة دكتوراه حقوق ،القاهرة  ،1998ص.234
أ .ضياء أمين مشيمش :التوقيع االلكتروني ،دراسة مقارنة ،المنشورات الحقوقية ،طبعة  ،2003ص.124

د .محمد سعيد أحمد إسماعيل :مرجع سابق ،ص.243

د .حسن عبد الباسط جميعي  :إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق االنترنت ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،طبعة  ،200ص.34
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ونجد أن غالبية التشريعات العربية الحديثة المعنية بتنظيم معامالت التجارة االلكترونية ،قد عرفت التوقيع االلكتروني ،وعنت

بوضع ضوابط وشروط بقصد الوثوق بأن الرسالة االلكترونية صدرت ممن أرسلها ووقع عليها دون غيره ،والتأكد من أن الرسالة
االلكترونية لم تعدل أو تحذف خالل فترة إرسالها.

وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة  2من قانون  04/15المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين

على أنه " بيانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى تستعمل كوسيلة ثوتيق" .وتنص المادة  6منه
على أنه " يستعمل التوقيع اإللكتروني لثوتيق هوية الموقع وإتبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل اإللكتروني".

وحددت المادة الثانية الفقرة األولى من قانون التوجيه األوروبي بأن "التوقيع االلكتروني يعني بيانات في شكل الكتروني،

ترتبط أو تتصل قانونا ببيانات الكترونية أخرى ،وتستخدم كوسيلة للمصادقة".

أما الفقرة الثانية تنص على أن "التوقيع االلكتروني المتقدم يعني توقيعا الكترونيا يستوفي المتطلبات اآلتية:

2

 .1أن يكون مرتبطا بالموقع بشكل فريد.

 .2أن يكون قاد ار على تحديد هوية الموقع.
 .3أن ينشأ باستخدام وسائل يحتفظ بها الموقع تحت سيطرته هو فقط.

 .4أن يكون مرتبطا بالبيانات التي يشير إليها على نحو يؤدي إلى اكتشاف أي تغيير الحق أدخل على تلك البيانات.

3

وقد حددت المادة  7من قانون التوقيع والتصديق اإللكترونيين الجزائري على أن "التوقيع اإللكتروني الموصوف هو التوقيع
اإللكتروني الذي تتوفر فيه المتطلبات األتية:
 .1أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفة.
 .2أن يرتبط بالموقع دون سواه.

 .3أن يمكن من تحديد هوية الموقع.

 .4أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع اإللكتروني.
 .5أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع.

 .6أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به ،بحيث يمكن الكشف عن التغييرات الالحقة بهده البيانات".
وسوف نشير في هذا الصدد إلى وسيلة المصادقة التي تنص عليها التشريعات الوطنية لسالمة الرسالة االلكترونية،
لتؤدي هذه األخيرة الهدف منها وهو سالمتها وصحة صدورها ممن أصدرها وعدم التالعب فيها خالل إرسالها حتى وصولها إلى
المرسل إليه.

انطالقا من فكرة أن التوقيع قد يساعد على التعريف على هوية الموقع في العالم الورقي ،لكنه من غير المحتمل أن يكون

فعاال ،في حالة تزوير التوقيع ،حيث يقوم الشخص الذي يزور التوقيع على إخفاء هويته.

4

وللتحقق من صحة التوقيع فالبد من وجود جهة موثوق بها لربط شخص بعينه بالتوقيع ،ويتم ذلك باستخدام طرف ثالث

محايد يطلق عليه مقدم خدمات التصديق أو سلطة المصادقة أو جهة التوثيق.

5

ولقد تضمنها المشرع الجزائري في القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث تحت اسم السلطة الحكومية للتصديق

اإللكتروني .فقد نصت المادة  26من قانون  04/15على أنه "تنشأ لدى الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
سلطة حكومية للتصديق اإللكتروني تتمتع باالستقالل المالي والشخصية المعنوية".
1

د .ثروت عبد الحميد :التوقيع االلكتروني ،دار النيل للطباعة والنشر ،المصورة  ،2001ص.55

3

رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث محمد سعيد أحمد إسماعيل :أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة االلكترونية  ،دراسة مقارنة  2005ص .69

5

د .محمد سعيد أحمد إسماعيل :مرجع سابق ،ص..275

2

4

فادي محمد عماد الدين توكل :مرجع سابق ،ص .147

د .سلطان عبد هللا محمد الجواري :مرجع سابق ،ص  181وما يليها.

Page | 415

وتكلف هده السلطة بمتابعة ومراقبة نشاط التصديق اإللكتروني لألطراف الثالثة الموثوقة ،وكذلك توفير خدمات التصديق
اإللكتروني لفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي.
وفي هذا اإلطار تتولى المهام اآلتية:
 .1إعداد سياستها للتصديق اإللكتروني وعرضها على السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقها،
 .2الموافقة على سياسات التصديق الصادرة عن األطراف الثالثة الموثوقة والسهر على تطبيقها،
 .3االحتفاظ بشهادات التصديق اإللكترونية المنتهية صالحيتها ،والبيانات المرتبطة بمنحها من قبل الطرف الثالث
الموثوق ،بغرض تسليمها إلى السلطات القضائية المختصة ،عند االقتضاء طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية
المعمول بها،

 .4نشر شهادة التصديق اإللكتروني للمفتاح العمومي للسلطة،
 .5إرسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق اإللكتروني إلى السلطة دوريا أو بناء على طلب منها،

 .6القيام بعملية التدقيق على مستوى الطرف الثالث الموثوق ،عن طريق الهيةة الحكومية المكلفة بالتدقيق ،طبقا لسياسة
التصديق،
أوالا :تعريف سلطة المصادقة:

هي عملية تستخدم في تأكيد صفة وهوية معلومات معينة والتأكد من مصدر هذه المعلومات ،وأنه لم يدخل عليها أي تعديل

باإلضافة أو الحذف أو غير ذلك .وقد عرفت المادة  2الفقرة  11من قانون التوجيه األوروبي عام 1999م في شأن التوقيعات

االلكترونية سلطة المصادقة على أنه "الشخص الطبيعي أو الكيان القانوني الذي يصدر الشهادات أو يوفر الخدمات األخرى المتعلقة
بالتوقيعات االلكترونية".

1

وتضمنت الفقرة األولى من المادة  6من التوجيه األوروبي رقم  1999/93للتوقيعات االلكترونية ،تنظيم مسؤولية جهات

التصديق في حالة عدم صحة البيانات التي تضمنتها شهادة المصادقة االلكترونية الصادرة على النحو اآلتي.

2

"تضمن الدول األعضاء كحد أدنى مسؤولية مزودي خدمات التصديق من األضرار التي تحدث ألي شخص طبيعي أو قانوني
يعول على الشهادات المصدقة التي تصدرها في األحوال التالية:

 عدم صحة المعلومات والوقائع التي تتضمنها شهادات المصادقة في وقت صدورها ،باعتبارها تحتوي على كل التفاصيل
الدقيقة.
 عدم صحة البيانات المميزة للشهادات والمتعلقة بتحديد شخصية الموقع.

 عدم وجود ارتباط بين بيانات إصدار التوقيع وبيانات التحقق منه لتأمين صحته ،وذلك عندما يكون مزود الخدمة هو
المنشئ لهذه البيانات ،و ذلك ما لم يتبين مزود الخدمات أنه لم يتصرف بشكل مهمل".

وقد عرف قانون األونسترال النموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية لعام  2001سلطة المصادقة بأنها "تعني شخصا يصدر

الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات االلكترونية".

وأضافت المادة  7من نفس القانون وعرفت سلطة التوقيع على أنها كل شخص أو جهاز أو سلطة تحددها الدولة المشرعة

سواء عامة أو خاصة تختص بتحديد التواقيع االلكترونية.

3

1

ومصادقة الشخص الثالث هي وظيفة جديدة ظهرت نتيجة ظهور شبكة االنترنت ترمي إلى تأمين أمن المبادالت االلكترونية المبرمة بواسطة االنترنت

2

حيث أنه يفترض أن المعلومات أو البيانات التي يتم الحصول عليها من قبل سلطات التصديق صحيحة وموثقة  ،وبالتالي فإنها جديرة بالتعويل عليها اتجاه

3

أنظر أكثر تفصيال د .إبراهيم الدسوقي أبو الليل :الجوانب القانونية للتعامالت االلكترونية ،جامعة الكويت ،2003 ،ص  282وما يليها.

وإثباتها.

أطراف عقود التجارة االلكترونية والغير.
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أما القانون الجزائري فقد أنشأ بمقتضى قانون  04/15المتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين سلطة اقتصادية للتصديق

اإللكتروني بمقتضى المادة  29منه .تكلف هذه السلطة االقتصادية بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني الذي يقدمون

خدمات التوقيع اإللكترونيين لصالح الجمهور ،وتتولى هذه السلطة منح التراخيص لمؤدي خدمات التصديق اإللكتروني بعد موافقة
السلطة ،وكذا الموافقة على سياسات التصديق الصادرة على مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني والسهر على تطبيقها.
إضافة إلى تمتع هذه السلطة بنشر شهادة اإللكتروني للمفتاح العمومي للسلطة ،واتخاذ التدابير الالزمة لضمان استم اررية
الخدمات في حالة عجز مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني عن تقديم خدماته ،وإرسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق

اإللكتروني إلى السلطة دوريا أو بناء على طلب منها (المادة  30من قانون .)04/15

ك ما تقوم هذه السلطة بالتحقق من مطابقة طالبي التراخيص مع سياسة التصديق اإللكتروني بنفسها أو عن طريق مكاتب تدقيق

معتمدة ،والسهر على وجود منافسة فعلية ونزيهة باتخاذ كل التدابير الالزمة لترقية أو استعادة المنافسة بين مؤدي خدمات التصديق
اإللكتروني.

أما القانون اإلماراتي فقد عرف مزود خدمات التصديق على أنه "أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار

شهادات تصديق الكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتواقيع االلكترونية والمنظمة بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا
القانون" .أما شهادة المصادقة اال لكترونية فهي شهادة يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص أو الجهة الحائزة
على أداة توقيع معينة.

1

أما القانون التونسي رقم  2000/83فقد أشار إلى أن جهة المصادقة هي كل "شخص طبيعي أو معنوي يحدث ويسلم

ويتصرف في شهادات المصادقة ويسدي خدمات أخرى ذات عالقة باإلمضاء االلكتروني".

2

أما قانون التوقيع االلكتروني المصري فلم يضع تعريفا لسلطة المصادقة ،واهتم بتنظيم الترخيص لهيةة المصادقة التي تتولى

مسألة الترخيص .وقد خص هدا القانون هيةة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وحدها على سبيل االستةثار سلطة إصدار وتحديد
التراخيص الالزمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع االلكتروني.

3

وأضافت المادة  19من نفس القانون على أنه " ال يجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق االلكتروني إال بترخيص من

الهيةة" .وعلى الرغم من تنظيم قانون التوقيع االلكتروني المصري لنشاط جهات التوثيق والتصديق االلكتروني إال أنه لم يجعل هذا
التوثيق إلزاميا على أطراف المعاملة االلكترونية ،وإنما ترك لهم حرية اللجوء إليه.

ويكون مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني الذي سلم شهادة تصديق إلكتروني موصوفة ،مسؤوال عن الضرر الذي يلحق

بأي هيةة أو شخص طبيعي أو معنوي اعتمد على شهادة التصديق اإللكتروني هذه.

كما يكون مؤدي خدمات التصديق الذي سلم شهادة تصديق إلكتروني مسؤوال عن الضرر الناتج عن عدم إلغاء شهادة

التصديق اإللكتروني ،والذي يلحق بأي هيةة أو شخص طبيعي أو معنوي اعتمدوا على تلك الشهادة ،إال إذا قدم مؤدي خدمات
التصديق اإللكتروني ما يثبت أنه لم يرتكب أي إهمال.
أما بالنسبة للتشريع الجزائري فقد عرفت المادة  2الفقرة  13مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني على أنه "شخص طبيعي أو

معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة ،وقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديق اإللكتروني" .وقد عرفها قبل ذلك

القانون رقم 04_09الذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و مكافحتها .حيث
تنص المادة الثانية الفقرة الرابعة على أن مقدمو الخدمات هو:
 - 1أي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته ،القدرة على االتصال بواسطة منظومة معلوماتية و أو نظام لالتصاالت،
 - 2و أي كيان أخر يقوم بمعالجة أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة االتصال المذكورة أو لمستعمليها.1
1

راجع أحكام القانون اإلماراتي رقم القانون  2لسنة  2002بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية.

3

نفس المرجع ،ص.158 – 157

2

أنظر أكثر تفصيال المحامي فادي محمد عماد الدين توكل :مرجع سابق ،ص .157
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ومن خالل التعريفات السابقة يتضح لنا أن سلطة المصادقة هي طرف ثالث قد يكون جهاز أو هيةة عامة أو خاصة موثق

بها تقدم خدمات هي إصدار شهادات إلكترونية ،تعمل على صحة الوسائل االلكترونية .وفي السنوات القليلة الماضية ،شهدت السوق
التجارية ا اللكترونية زيادة ملحوظة في خدمات التصديق واألمن على شبكة االنترنت ومن هذه الشركات التجارية ""web trust
" "verisignو " "trustو "."aninic
ثانيا :شهادات المصادقة:

عرف المشرع الجزائري شهادة التصديق اإللكتروني في المادة  2من قانون  04/15على أنها " وثيقة في شكل إلكتروني

تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع اإللكتروني والموقع".
ويعتبر صاحب هذه الشهادة فور التوقيع عليها المسؤول الوحيد عن سرية بيانات إنشاء التوقيع ،وفي حالة عدم القدرة
على الحفاظ على سرية بيانات إنشاء التوقيع ،أو إذا أصبحت البيانات غير مطابقة للمعلومات المتضمنة في شهادة التصديق

اإللكتروني ،فإنه يجب على صاحب الشهادة أن يعمل على إلغائها من طرف مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني.

يعرف القانون التونسي الخاص بالمبادالت والتجارة االلكترونية شهادة المصادقة االلكترونية في المادة الثانية على أنها

"الوثيقة االلكت رونية المؤمنة بواسطة اإلمضاء االلكتروني للشخص الذي أصدرها والذي يشهد من خاللها أثر المعاينة على صحة
البيانات التي تتضمنها".

2

وقد عرف قانون إمارة دبي المتعلق بالمعامالت والتجارة االلكترونية في المادة الثانية ،شهادة المصادقة االلكترونية "

شهادة يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص أو الجهة الحائزة على أدلة توقيع ويشار إليها في هذا القانون
بالشهادة".

3

وقد عرفها القانون المصري في المادة األولى بأنها "الشهادة التي تصدر عن الجهة المرخص لها بالتصديق وتبث

االرتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع".

إن هذه الشهادة يجب أن تحتوي على بعض المعلومات الخاصة بالموقع إن مجرد االسم وعنوان البريد االلكتروني لم يعد

كافيا ،خاصة بعد تزايد عدد العمالء على شبكة االنترنت بسرعة  ،وقيامهم بإدخال أسماء أو ألقاب خاصة بكل شخص سيؤدي إلى
االلتباس والغموض.
لذلك فإن شهادة المصادقة االلكترونية تتضمن العديد من البيانات والمعلومات ،ومثال ذلك يشترط التوجيه األوروبي رقم ()1999/93
التوقيعات االلكترونية بالنسبة لشهادات المصادقة االلكترونية عدة شروط حيث يتطلب أن تتضمن الشهادة:

4

 توضيح بأن الشهادة التي تم إصدارها تعتبر كشهادة مصادقة.
 التعريف بمزود خدمة التصديق و الدولة التي تم فيها.

 اسم الموقع أو اسمه المستعار والذي يكون معروفا به.
 تقديم سمة خاصة للموقع بحيث تدرج عند الضرورة ،حيث يعتمد ذلك على عرض إصدار الشهادة.
 بيانات التحقق من التوقيع المناظرة لبيان إنشاء التوقيع في ظل سيطرة الموقع.
 تحديد بداية ونهاية فترة صالحية الشهادة.
 تشفير شهادة التعريف بالهوية.
 التوقيع االلكتروني بمقدم خدمة المصادقة التي أصدرها.
1

قانون رقم  04_ 09المؤرخ بتاريخ  5أوت سنة  2009يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و مكافحتها

2

د .محمد سعيد أحمد إسماعيل :مرجع سابق ،ص .288

4

د .عباس العبودي :تحديات اإلثبات بالسندات االلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها ،الطبعة األولى ،2010 ،ص 217وما يليها.

الجريدة الرسمية العدد .47
3

نفس المرجع  ،ص.288
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 القيود على نطاق استخدام الشهادة إذا كانت موجودة.
 قيود على قيمة الصفقة التي تستخدم فيها الشهادة عند وجودها.

 كما أن القانون النموذجي لألونسترال لسنة  2000في شأن التوقيع االلكتروني يلزم وجوب أن تتضمن شهادة المصادقة
االلكترونية .
 الموقع الجغرافي الذي تصدر فيه الشهادات أو ينشأ أو يستخدم فيه التوقيع االلكتروني.
 الموقع الجغرافي لمكان عمل المصدر أو الموقع.

1

أما القانون التونسي رقم  2000/83السالف الذكر فقد اشترط على أن تتضمن شهادة المصادقة االلكترونية بيان هوية

صاحب الشهادة ،وهوية الشخص الذي أصدرها وإمضائه االلكتروني .كذلك عناصر التدقيق في إمضاء صاحب الشهادة
باإلضافة إلى مدة صالحية الشهادة ومجاالت استعمالها.

وعادة ما تكون مدة صالحية شهادة التصديق ما بين سنة وسنتين ،وعلى من يطلب سلطة التصديق أن يقدم بيان مفصال

لشخصه ،فإن كان شخصا طبيعيا عليه إثبات هويته بأوراق مثل جواز سفره و غير ذلك من الوثائق المعتمدة إلثبات
الشخصية .باإلضافة إلى مقابلة شخصية مع جهة إصدار الش هادة ،وإذا كان شخصا معنويا فعليه إثبات عقد تأسيسه وقيده
بالسجل التجاري ورخصة مزاولة النشاط باإلضافة إلى تحديد هوية من يمتله قانونا.

الخاتمة:

إذا كانت التقنيات الحديثة من شبكة معلومات تمتل نقطة انطالق جديدة في مسيرة اإلنسان على كل مجاالت الحياة من

اقتصادية واجتماعية ،وبالتالي البد علينا أن نعد العدة بإيجاد القواعد التي تتناسب مع هذه التقنيات.

فنرى أن أغلب الدول بما فيها العربية قد أصدرت قوانينا للمعلوماتية في حين اليزال التسريع الجزائري يعاني فراغا تشريعيا

لكل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات .وفي ضوء ما تقدم يمكن أن نخلص إلى بعض التوصيات يمكن تلخيصها فيما يأتي:

التوصيات:
 تكريس دور القضاء بإيجاد الحلول القانونية  ،بما في ذلك النصوص القانونية القديمة وجعلها تتماشى مع التطور الحاصل.

 نحث المشرع الجزائري على اإلستعانة بالقوانين المقارنة الخاصة بالتجارة اإللكترونية السيما أن شبكت االنترنيت تضفي
الطابع الدولي على هاته المعامالت.
 تكريس حل المنازعات الناشةة عبر التعامالت اإللكترونية عن طريق التحكيم اإللكتروني ،خاصة في ظل نشوء المنظمات
الدولية.

 ال بد من تدعيم التعاون الدولي في هدا المجال من أجل مكافحة جرائم تبيض األموال ،مع تدعيم دور البنوك المركزية في
الرقابة على المؤسسات.

 ضرورة سن قانون ينظم التعامل بالنقود اإللكترونية لضمان الحماية للمتعاملين بهده النقود.

المراجع:

 .1د .إبراهيم الدسوقي أبو الليل :الجوانب القانونية للتعامالت االلكترونية ،جامعة الكويت.2003 ،
 .2د .ثروت عبد الحميد :التوقيع االلكتروني ،دار النيل للطباعة والنشر ،المصورة .2001
 .3د .حسن عبد الباسط جميعي  :إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق االنترنت ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،طبعة .200

1

أنظر أكثر تفصيال ،د .إبراهيم الدسوقي أبو الليل :مرجع سابق ،ص .89
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 .4د .عبد ج معة موسى الربيعي :األحكام العامة في التفاوض والتعاقد عبر االنترنت ،عقود البيوع التجارية على وفق أحكام
قواعد األنكوينترمز لعام .2003 ،2000
 .5د .عباس العبودي :محتويات اإلثبات بالسندات االلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها ،الطبعة األولى.2010 ،
 .6د .عايض راشد المدني :مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية ،رسالة دكتوراه حقوق ،القاهرة
.1998

 .7د سلطان عبد هللا محمود الجواري :عقود التجارة االلكترونية والقانون الواجب التطبيق ،دراسة قانونية مقارنة ،الطبعة
األولى.2010 ،

 .8د محمد سعيد أحمد إسم اعيل :أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة االلكترونية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى،
.2009
 .9د مدحت عبد الحليم رمضان :الحماية الجنائية للتجارة االلكترونية ،دار النهضة العربية.2001 ،
 .10أ .ضياء أمين مشيمش :التوقيع االلكتروني ،دراسة مقارنة ،المنشورات الحقوقية ،طبعة . 003.1010
 .11رسالة دكتوراه ،بعنوان الحماية القانونية لعقود التجارة االلكترونية مقدمة من الباحث فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز،
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Abstract
Legal aspect form backbone of commerce; whether traditional or electronic; so many counties
and institutions have sought to find the rules and legal systems governing electronic commerce.
Electronic commerce is one of the tributaries of the information revolution as it has become the
backbone of the developed countries for economic transactions; financial relations and transactions.
Due to the special nature of this trade in terms of the lack of geographical boundaries the physical
presence of transacters; the speed of development and the rapid changes required in the legal system;
which poses great difficulties in finding the necessary legal and judicial control.
Electronic commerce has raised many problems and legal modernization that requires new
laws to address those aspects that are not subject to laws or require reconsideration for their own
nature processes .evidence and Electronic commerce face many legal challenges and difficulties.one
of these challenges is the applicability of the description of the written evidence to them. the subject
of legal system of Electronic commerce is one of the new important topics that have attention
researched a in legal matters.
Keywords: E-Commerce, Proof, Electronic Signature, Certificate of Authenticity.
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