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  ال�ل�� 
ال��رة ال$ق��ة ت$5 ج�4ع ال$عامالت القان�ن�ة واإلدار+ة إل($�ون�ًا &إس$#�ام أجه�ة تق��ة ح�ی�ة و��فة خاصة ال�اس�ب اآللي ي ع�� ف

واإلن$�نA، وق� واجهA ه?ه ال$عامالت صع��ات قان�ن�ة ت�ور ح�ل إث:اتها، وت��ی� م49�نها ، فال($ا&ة &��رتها ال$قل��6ة ت�ع�م في 
ن�ة، وال$�ق�ع ال#Iي إخ$فى ل��ل م�له ال$�ق�ع اإلل($�وني، األم� ال?J تIلH ت�4�Gه ت�F+ع�ًا لإلع$�اف &��C$ه، ال$عامالت اإلل($�و 

إذ أن ال4عامالت اإلل($�ون�ة &�اجة إلى ال$�ث�O مN ص�ورها مN ق:ل جهات م$#��ة تق�م &ال$��J ح�ل سالمة ال4عامالت 
ورها مN4 ت�HS إل�ه وت��ر ب?لU شهادة ت��یO إل($�ون�ة تFه� ف�ها &Sالمة اإلل($�ون�ة مN ح�R م49�نها وم�$�اها وص�ة ص�

    . وص�ة ه?ا ال$�ق�ع و+$5 اإلع$4اد عل�ه في إنCاز ه?ه ال4عامالت اإلل($�ون�ة
ت$�افO وال�FوZ عل�ه فإن ال$�ق�ع اإلل($�وني ع4ل�ة ف��ة معق�ة ، إذ الZ�$F6 ل(ي ت�تH آثارها القان�ن�ة وت($HS ال��Cة القان�ن�ة أن  

ال��4�ص عل�ها في قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني و قان�ن اإلث:ات، بل الب� أن S6$�في ال$�ق�ع اإلل($�وني ال�FوZ ال$ق��ة والف��ة ال$ي 
ت��دها الCهات ال4#$�ة ، ول4ع�فة أه�4ة ه?ه ال�FوZ الب� مN ب�ان ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�وني وم�قف ال$�F+عات م�ها ، و��ان 

Cاإلل($�وني .  ال Oهات ال4#$�ة &إص�ار شهادات ال$��ی  
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Abstract  

In the era of the technical revolution, all legal and administrative transactions are carried out 

electronically using modern technical devices, especially computer and internet. These transactions 

have encountered legal difficulties concerning proving them and specifying their contents. The 

traditional form of writing is not in electronic transactions. The written signature disappears to replace 

the electronic signature. Which requires the organization of legislation to recognize his pilgrimage, 

as electronic transactions need to be documented by the issuance of specialized bodies to investigate 

the integrity of electronic transactions in terms of content and content and validity of the issuance of 

those attributed to him A certificate of electronic certification has been issued attesting to the validity 

and validity of this signature and is to be relied upon in the execution of these electronic transactions. 

 The electronic signature is a complex technical process. It is not necessary for the legal effects to be 

established and the legal authority to be obtained. The conditions stipulated in the Electronic 

Signature Law and the Evidence Law must be met. The electronic signature must meet the technical 

and technical conditions specified by the competent authorities. A statement of the electronic 

signature images and the position of the legislations thereof, and a statement of the competent 

authorities issuing the electronic certificates. 

 

 

 �ق�مةال
أدa ال$I�ر ال$(��ل�جي وز+ادة إن$Fار ال�سائل ال4عل�مات�ة إلى _ه�ر أن4اZ مN ال$��فات وال4عامالت ت$5 عO+�^ N ال�اس�ب 

وgس$#�ام ش:dة ال4عل�مات ال�ول�ة "اإلن$�نA"، ذلU ل4ا ت�4$� &ه مN س�عة اإلت�ال، إضافة إلمdان�ة ق�اءة وb$ا&ة ال�ثائO م�ل 

وق� صاحH ال$I�ر ال$(��ل�جي وال$ق�ي _ه�ر وسائh ح�ی�ة Nd46 إس$#�امها في ت�و+N  ل4#$لفة وت�ق�عها . ال$عاق�، وgب�ام العق�د ا

 ال:�انات &dFل إل($�وني سA�4 "&ال�عامات اإلل($�ون�ة "، ون�Gًا لع�م مالئ4ة ال$�ق�ع ال$قل��J مع ال�عامة اإلل($�ون�ة، أب$(� ت�ق�ع

  ة س4ي "&ال$�ق�ع اإلل($�وني". ی$الئ5 مع ^:�عة ال�عامة اإلل($�ون�

ولل$�ق�ع اإلل($�وني أشdال م#$لفة ت�:ع مN إخ$الف ال�س�لة ال$ي ی$5 مN خاللها تFغ�ل م�G�م$ه، bال$�ق�ع &ال�ق5 الJ�S ال4ق�ون 

ن:�ة ال��ت  &ال:Iاقة اإلل($�ون�ة، وال$�ق�ع ال:ای�م$�J ال?J 6ع$�4 على خ�ائj مN ج5S اإلنSان b:�4ة ال�� أو ق�ن�ة الع�N أو

ه?ا ولل$�ق�ع اإلل($�وني تI:�قات   وغ�� ذلU، ووال$�ق�ع &القل5 اإلل($�وني، وال$�ق�ع ال�ق4ي ال?J 6ع$�4 على مف$اح�N (العام وال#اص).

 ب�اسIة ال$�ق�ع &إس$#�ام ال�ق5-م$ع�دة ف:اإلضافة إلس$#�امه في ال$�ث�O، فإنه S6$#�م في مCاالت أخ�a م�ها ال�فع اإلل($�وني

 J�Sات اإلل($�ون�ة -الd�Fق�ع ال�ق�ع ال�ق4ي–، وت�ة ال$Iاس�قات .-ب�:I$ال Nت�ة  وغ��ها م�ة ث:�ق�ع اإلل($�وني &ق�ول(ي ی$4$ع ال$

 Nه ع�كالق�ة ال4ق�رة لل$�ق�ع ال$قل��Z�$F6 ،J أن ت�قO ذات ال�_ائف ال$ي �6ققها ال$�ق�ع ال$قل��J، مN ت��ی� ه�+ة ال4�قع وت��4

  �� عN إرادته في اإلل$�ام &$�4�a ال��S.غ��ه، وال$ع:

  

: �   أه�ة ال��

  ��d46ا ت��ی� أه�4ة ه?ه ال�راسة مN خالل ال�قاZ ال$ال�ة : 

ل?لU فق� ��4ر، وم�افق$ه على م49�ن ال، رادة صاح:هإب�ز لل$ع:�� عdF& Nل عام ه� ال�س�لة األاإلل($�وني ال$�ق�ع ل4ا bان  .1
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 ��اعل ل?لb Uان ل�اماً ، حdامهأل($�وني ونA4G ع�فA ال$�ق�ع اإلال$ي مN ال$�F+عات ال��ی�ة  ال(���ي ه�4ة خاصة فأحGي &

ن$�نA به�ف ال�ق�ف على �bف�ة إث:ات ال$��فات القان�ن�ة ال$ي ت$5 ع:� اإلأن�اعه وأحdامه، ه$4ام ب�راس$ه وال$ع�ف على اإل

 .س$#�ام األوراق ال$قل��6ة إدون 

ك�� األدوات الS4$#�مة ت�ق�قاً ل�_�فة ت��ی� ه�+ة ال4$عامل�N ع:� ش:dة اإلن$�نA، وت#$لف ه?ه ال�_�فة 6ع� ال$�ق�ع اإلل($�وني أ .2

  ت:عًا لل$ق��ة الS4$#�مة في إنFائه .  

 ،ل($�ون�ةن$�نA الس�4ا في مCال ال$Cارة اإلمN وال#��ص�ة على ش:dة اإلع$:ارات األإ ل($�وني س::ها لى ال$�ق�ع اإلإن ال�اجة إ .3

لى إ$5 اللC�ء یال$�+�ف وت�و+� ال$�ق�عات، ول?لS6  Uاع� ال$�ق�ع اإلل($�وني bل الw4سSات على ح4ا6ة نفSها مN ع4ل�اتإذ 

��Nd46 R ال�فاx على & ،ن$�نAمN وال#��ص�ة &ال�S:ة لل4$عامل�N على ش:dة اإل�فع م$S�a األلل($�وني ت(��ل�ج�ا ال$�ق�ع اإل

و أ ه،تع�یلعل�ه، أو ^الع و اإل$ه، أJ ش#j مN مع�فأل وع�م ت�اولها، &�I+قة الت4Sح ،س�+ة ال4عل�مات وال�سائل ال�4سلة

ش#اص ، وال$اك� مN م��اق�ة األل($�ون�اً إل($�وني ت��ی� ه�+ة ال�4سل والS4$ق:ل ال$�ق�ع اإل4bا Nd46 عO+�^ N ، هت��+ف

  �.الغ� مN ق:لأو إخ$�اقها ی$5 الع:R بها ال4$:ادلة، دون أن  وال4عل�مات

   ل��� :م#"لة ا

، 4bا ی$IلH ش�وZ مع��ة bي ی$4$ع &ال��Cة القان�ن�ة في  إن تغ��� شdل ال$�ق�ع مN تقل��J إلى إل($�وني یwدJ إلى تغ��� ص�ره

وماه� أوجه اإلخ$الف ب��ه و��N ال$�ق�ع ال$قل��J، وماهي ول:�ان مفه�م ال$�ق�ع اإلل($�وني، وم�a ح�C$ه في اإلث:ات،  اإلث:ات،

في bل ص�رة مN ه?ه ال��ر، وماه� م�قف ال$�F+عات ال4قارنة ت�ف�ها  HC6 الI$4ل:ات القان�ن�ة ال$يو_ائفه، وص�ره ، وماهي 

  dFالت س��اول تل4| االجا&ات لها مN خالل ه?ا ال:�b4. Rل ه?ه الم�ها ؟ 

 �    :م&هج ال��

، &ال4�ض�ع، إضافة لل�4هج ال$�ل�لي لل���ص القان�ن�ة ذات العالقة ال4قارن ل�4هج ال�صفي و اال4�ج ب�N تع$�4 دراس$�ا لل4�ض�ع على  

 aناح�ة أخ� Nوت�ل�ل م9ام��ها م Oف�� ودق�$Sل مdF& ر�عف�ا في تق�ی� األمS6 نها ع4ا�في م$ R�:لإل، وال U�4ع وذلC& ل4ام

م، &Fأن ال4:ادالت وال$Cارة اإلل($�ون�ة ، أو ٢٠٠٠) ل�Sة ٢٣٠القان�ن الف�نSي رق5 (ال4#$لفة س�اء في  تفاص�ل ال4�ض�ع وج�ان:ه

م والالئ�ة ال$�ف�?6ة له ، أو قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني وال4عامالت اإلل($�ون�ة ٢٠٠٤) ل�Sة ١٥قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني الJ��4 رق5 (

  م .٢٠١٢) ل�Sة ٧٨الع�اقي رق5 (

  

  

  
  خطة البحث :

  نعالج م�ض�ع ال:�R في ثالثة م:احR ، وعلى ال��� ال$الي : 

 ال���� األول : مفه
م ال�
قع اإلل���وني 

  الI4لH األول : ال$ع�+� الفقهي لل$�ق�ع اإلل($�وني 

Jق�ع ال$قل���ق�ع اإلل($�وني وال$�ال$ Nال�اني : أوجه اإلخ$الف ب� HلI4ال  
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  ال$�ق�ع اإلل($�ونيالI4لH ال�الR : و_ائف 

  ال���� ال2اني : ص
ر ال�
قع اإلل���وني وم
/. ال�#�-عات م&ها

  الI4لH األول : ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�وني

 الI4لH ال�اني: م�قف ال$�F+عات مN ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�وني 

  ال�ات�ة

  ال���� األول 

 مفه
م ال�
قع اإلل���وني 

الZ�F ال4ه5 والC�ه�J في ال��S العادJ، ألنه یN49$ إق�ار ال4�قع ل4ا ه� م�ون في ال��S، ودل�ل 6ع� ال$�ق�ع ال$قل��J &��رة عامة 

مادJ على رضائه &إنFاءه، وأن ال��S صادر مN الj#F ال4�قع، فال$�ق�ع ت��ف إرادJ 6ق�� &ه ال$ع:�� عN م�افقة ال4�قع على 

��Sن ال�١(م49(.  

 ،5�G�$ائل ال$ي ت�$اج إلى الS4ال Nمات واإلت�االت _ه�ت الع�ی� م�ج�ا ال4عل�ل�ال ت(�Cج�ة في م�ل�رة ال$(��ة لل�C�$م�ها و ون

م�Iل�ات  وسائل إنعقاد ال$��ف و^�ق ال$ع:�� ع�ه، ووسائل إث:اته، وال�فاء &اإلل$�امات ال�اش�ة ع�ه، وه?ا ما أدa ب�وره إلى _ه�ر

?ا فإن اإلن$قال مN ل($�ون�ة، واإلC6اب والق:�ل اإلل($�وني،وال($ا&ة وال��4رات اإلل($�ون�ة،وال$�ق�عات اإلل($�ون�ة،  لج�ی�ة bالعق�د اإل

ع، وخ�ائ�ه، ال$�ق�ع ال$قل��J إلى ال$�ق�ع اإلل($�وني لNd6 5 ع�56 األث�، بل bان ل$لU ال$��ل أث�ًا ع4ل�ًا إنعd| على س4ات ال$�ق�

  ف .  وما6ق�م &ه مN و_ائ

ال$�ق�ع ال$�ق�ع &اإلم9اءو –ومع ال$غ���ات ال$ي ^�أت على ع�اص� العق� و^�+قة إب�امه، ل5 6ع� ال$�ق�ع ال$قل��J &إخ$الف أشdاله 

�ة ، ال�I+قة ال-&ال#$5 و��4ة اإلبهام�bرق�ة هي ال��ة عل�ها، إذ ل5 تع� ال�عامة ال�Cضفاء ال�gات و��Sال Oث��مة في ت�#$S4ح��ة ال�

�ات أ^لO ة الS4$#�مة في b$ا&ة ال��Sات، ف�$�Cة لل��رة ال4عل�مات�ة أص:ح مN الNd44 إس$#�ام تق��ة ت(��ل�ج�ة ل($ا&ة ال�Sال�ح��

�ة ال�Cی�ة ن�Gًا لI:�ع$ها غ�� ال4اد6�bعلى ه?ه ال� Jق�ع ال$قل���ة، _ه� ب�یل عل�ها " ال�عامة اإلل($�ون�ة" ، ول$ع?ر إس$#�ام ال$

�ة س4ي بـ "ال$�ق�ع اإلل($�وني" . إل($�وني ی$4اشى م�bع ^:�عة ه?ه ال�  

:�ان أوجه ول:�ان مفه�م ال$�ق�ع اإلل($�وني الب� ل�ا مN ب�ان آراء الفقهاء م�ه وم�قف ال�F4ع و^�+ق$ه في معالCة أحdامه، إضافة ل

ل م�ه مIالH، ن$�اول في الI4لH األو  اإلخ$الف ب��ه و��N ال$�ق�ع ال$قل��J، وت��ی� و_ائفه. عل�ه س�ق5S ه?ا الR�:4 إلى ثالثة

��J، أما ال$ع�+� الفقهي لل$�ق�ع اإلل($�وني، ون#�j الI4لH ال�اني ل:�ان أوجه اإلخ$الف ب�N ال$�ق�ع اإلل($�وني وال$�ق�ع ال$قل

  الI4لH ال�الR ف�:�N ف�ه و_ائف ال$�ق�ع اإلل($�وني .

  

  األول  �5ل4ال

  ل�
قع اإلل���ونيالفقهي ل�ع�-. ال 

                                                             

  وما&ع�ها . ١٣٧م، ص٢٠١١الع:�دJ، ش�ح أحdام قان�ن اإلث:ات ال�4ني، دار ال�قافة لل��F وال$�ز+ع، الI:عة ال�ال�ة، ع4ان، د.ع:اس  )١(
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�ان إخ$لف الفقهاء ح�ل تع�+� ال$�ق�ع اإلل($�وني على ال�غ5 مN إتفاقه5 على ف(�ة واح�ة ت�ور ح�ل إ_هار شdل ال$�ق�ع و�

  خ�ائ�ه، إال أنه5 ل5 ی$فق�ا على تع�+� واح� ن�Gًا لل�او+ة ال$ي ی��G إل�ها bل فق�ه ع�� تع�+فه لل$�ق�ع اإلل($�وني . 

 �4Cإل�ه على أنه م �Gن Nف�4ه5 م N4ح ب$��ی� ش#��ة مSاإلج�اءات ال$ق��ة ال$ي ت Nعة م�4Cاإلج�اءات، فع�فه &أنه :"م Nعة م

  .)٢(ت��ر ع�ه ه?ه اإلج�اءات وق:�له &494�ن ال$��ف ال?J ��6ر ال$�ق�ع &�4اس:$ه"

وع�فه آخ� &أنه: " إج�اء مع�N 6ق�م &ه الj#F ال�4اد ت�ق�عه على ال��4ر س�اء bان ه?ا اإلج�اء على شdل رق5 أو إشارة إل($�ون�ة  

  .)٣(مع��ة أو شف�ة خاصة تعIي ال�قة في أن ص�ور ه?ا ال$�ق�ع 6ف�� أنه &الفعل ص�ر مN صاح:ه، أJ حامل ال�ق5 أو الFف�ة "

�ان على و_�فة واح�ة لل$�ق�ع اإلل($�وني أال وهي ت��ی� ه�+ة ال4�قع، دون ب�ان الو+wخ? على ه?یN ال$ع�+فbأنه4ا ت�& N� ائف_�

  األخ�a، ل?ا I6لO على ال$�ق�ع اإلل($�وني ب�اًء على ال$عار+� الSا&قة &ال$�ق�ع اإلج�ائي . 

� على الCانH الdFلي لل$�ق�ع اإلل($�وني &�فة عامة، فع�فه في )٤(وم�ه5bر Nك اإلل($�ون�ة &أنه م�اق أع4ال ال��افة وال:�Iن

 U4اح له &ع� ذلSال#اص، ث5 ال J�Sد إدخال ال�ق5 ال�C4& تع�ف ش#��$ه J?اقة و�الع�4ل الI:ال#اص &ال J�Sإس$#�ام ال�ق5 ال":

N الdFل ال$قل��J لل$�ق�ع و+$9ح مN ه?ا ال$ع�+� أن ال$�ق�ع اإلل($�وني تع� وس�لة لل#�وج م .&الق�ام &ع4ل�ات ال�فع اإلل($�وني" 

ال($ابي، وذلU لغ�ض إك4ال ال4عامالت اإلل($�ون�ة &dل سه�لة و+�S مع ق�ر مN األمان،إذ �46ح ف�صة لل4$عامل�N ال�ث�ق في ص�ة 

 Jاع�ة أSه إلى م��Sت Jدwی Rعلى س�+ة ه?ا ال�ق5 ح� xال�فا HC6 Uة و��اناته5، ول?ل��#Fعلى أس�اره5 ال xال4عاملة وال�فا

  .)٥(#j في إن$�ال ه�+ة صاحH ال�Sاب &�C4د إدخال ال�ق5 الJ�S ش

�46�ه عN ال$�ق�ع  J?لي له، والdFال HانCق إلى ال�I$م بها دون ال�خالل و_ائفه ال$ي 6ق Nق�ع اإلل($�وني م�ع�ف ال$ Nوم�ه5 م

ة ال4�قع وgعالن إرادته في ق:�ل ال�سالة ال$قل��J، فع�فه &أنه :" وس�لة ت4Sح &فاعل�ة ب$�ق�O أغ�اض مع��ة م$�4لة في ت��ی� ه�+

  .)٦(ال4�قعة "

 N49$+ف اآلخ�، و�Iال�4سل في إرسالها إلى ال Hمات ال$ي ی�غ�ال4عل& h:ق�ع رق4ي م�ت�ت Nك4ا وع�فه ال:ع� &أنه:" ع:ارة ع

  .)٧(ال$�ق�ع ال4ع�Iات ال$ي ت�ل على إرت:اZ صاح:ه وgع$�افه &4ا ورد في ال�ث�قة اإلل($�ون�ة ال�4سلة"

، فع�فه &أنه : "رم� )٩(مN ع�ف ال$�ق�ع اإلل($�وني &dFل ی$فO مع ال$عار+� ال$�F+ع�ة ال�اردة في ق�ان�N ال$�ق�ع اإلل($�وني )٨(وم�ه5

خاص 6أخ? شdل أرقام أو ح�وف أو إشارات أو رس�م أو غ��ها ی�ضع على م��ر إل($�وني 4S6ح ب$��ی� ش#��ة صاح:ه وgع$:اره 

                                                             

(2)E.DAVIO, internet face au droit du C.R.I.D,n12,Ed story-scient Ica, 1997,p.80 etc.  

Nج�4عي، إث:ات ال$��فات نقًال ع hع:�ال:اس NSدار ال�ه9ة الع���ة، القاه�ة، : د.ح ،Aاإلن$�ن O+�^ Nن�ة ال$ي ی$5 إب�امها ع�٣٤م، ص٢٠٠٠القان.  
  . ٤١م، ص٢٠٠٢د. نC�a أب� ه�:ة، ال$�ق�ع اإلل($�وني، تع�+فه، م�a ح�C$ه في اإلث:ات، دار ال�ه9ة الع���ة، القاه�ة،  )٣(
  . ١٢٣م، ص٠١٠٢- ٢٠٠٩د. ع:�الف$اح ب��مي حCازJ، ال$Cارة ع:� اإلن$�نA"دراسة مقارنة "، الI:عة األولى ، م�Fأة ال4عارف،  )٤(
  .  ١٥م، ص٢٠٠٩د. ع:�الف$اح ب��مي حCازJ، إث:ات ال4عامالت اإلل($�ون�ة ع:� اإلن$�نA، ب�ون مdان ن�F، م��، ^:عة  )٥(
  . ٣٨م، ص٢٠١١د.م��4 م��4 سادات، خ��ص�ة ال$�ق�ع اإلل($�وني، دراسة مقارنة، دار الف(� والقان�ن لل��F وال$�ز+ع، ال��4�رة،  )٦(
  .  ٢١٤م، ص٢٠١١د. ناص� م��4 ع:اس، ال�سائل اإلل($�ون�ة ودورها في عق� ال:�ع، دار ال($H ال��4+ة، القاه�ة، )٧(
القان�ني  . وأنb �G?لU: د. ع:�الف$اح ب��مي حCازJ، ال�Gام ١٥٦م، ص٢٠١٣اإلدار+ة، دار الCامعة ال�Cی�ة، اإلس��dر+ة،  د. ماج� راغH ال�ل�، العق�د )٨(

  . ٨م، ص٢٠٠٧لل$�ق�ع اإلل($�وني، "دراسة تأص�ل�ة مقارنة"، دار ال($H القان�ن�ة ، م��، 
ل$Cارة اإلل($�وني، &أنه: "ح�وف أو أرقام أو رم�ز أو إشارات لها ^ا&ع م�ف�د ت4Sح ال�F4ع الJ��4 ال$�ق�ع اإلل($�وني في م�Fوع قان�ن ا فق� ع�ف )٩(

&أنه :  ٢٠٠٤) ل�Sة 4b١٥ا وع�فه في الفق�ة (ج) مN ال4ادة األولى مN قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني رق5 ( .ب$��ی� ش#j صاحH ال$�ق�ع وت��4�ه عN غ��ه"
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وع�فه اآلخ� &أنه :" إشارة أو رم� أو ص�ت إل($�وني، ی�ت:h م�Iق�ًا ب�سالة ب�انات إل($�ون�ة  .م�افقًا على ال4عاملة م�ل ال��4ر" 

4bا وع�فه ال:ع�  .)١٠(ل$ع��N الj#F الF�4يء لل$�ق�ع، وتأك�� ه�+$ه، و��ان م�افق$ه على ال4عل�مات ال$ي ت�49$ها رسالة ال:�انات"

ت��4� لj#F ال4�قع ، مN خالل إشارات أو رم�ز أو أرقام مwم�ة ودالة على ش#�ه، 6أت�ها لل�اللة على إراداته في ق:�ل &أنه:" أداة 

   .)١١(ال$��ف القان�ني"

وم�ه5 مN إش$�Z ض�ورة أن d6�ن ال$�ق�ع م�خ�ًا &ه مN الCهة ال4#$�ة فع�فه &أنه:" bل إشارة أو رم�ز م�خj بها مN الCهات 

4اد ال$�ق�ع وم�ت:Iة إرت:ا^ًا وث�قًا &ال$��ف القان�ني، ت4Sح ب��4$� ش#j صاح:ها وت��ی� ه�+$ه، وت$5 دون غ4�ض، ال4#$�ة &إع$

  .)١٢(عN رضائه به?ا ال$��ف"

��ی� ه�+ة تمb Nل ماتق�م ��d46ا إی�اد تع�+� لل$�ق�ع اإلل($�وني &أنه: ب�انات إل($�ون�ة الdFل، ت�ت:h &��4ر إل($�وني، ته�ف إلى 

  ل4�قع على ال4عاملة اإلل($�ون�ة و��ان رضائه عل�ها .  ا

أرقام أو  و�?لU ن(�ن ق� ج4ع�ا ب�b Nل مN شdل ال:�انات اإلل($�ون�ة ال$ي d6�ن عل�ها ال$�ق�ع اإلل($�وني وال$ي ت(�ن أما ح�وف أو

� على خ��ص�ة ال$�ق�ع اإلل($�وني ومای�4$� &ه مN س4�b�$ز أو إشارات وغ��ها، مع ال�وارم Jق�ع ال$قل���ال$ Nه ع�ل$ي ات ت�4

ن إه4ال ت$�4ل في أن ت(�ن في شdل إل($�وني، وأن تل�O تلU ال:�انات &��4ر إل($�وني، وأن ی�د ال$�ق�ع على معاملة إل($�ون�ة، دو 

  ل�_�فة ال$�ق�ع اإلل($�وني ال4$�4لة ب$��ی� ه�+ة ال4�قع و��ان رضائه على ماورد &ال��4ر ال?J وقع عل�ه .

  

  ال�5ل4 ال2اني 

6�  أوجه اإلخ�الف ب7 ال�
قع اإلل���وني وال�
قع ال�قل

 N+$ه وال$ع:�� ع�ل$��ی� ه j#Fمها ال�#$S6 وس�لة Nق�ع ع:ارة ع�قعة، فال$�م Aانb امًال في اإلث:ات إال إذاb التع� ال($ا&ة دل�ًال

��� ال�اني مN ع�اص� ال�ل�ل ال($ابي ال4ع� أصًال لإلث:ات، بل إرادته في اإلل$�ام &$�4�a ال$��ف القان�ني. عل�ه 6ع� ال$�ق�ع الع

  .)١٣(أن ال$�ق�ع ل�a ال:ع� ه� الZ�F ال�ح�� في ال�ل�ل ال($ابي على ف�ض أن ال��S ق� تb N49$ا&ة ت�:�A مات5 اإلتفاق عل�ه

                                                             

أو أرقام أو رم�ز أو إشارات أو غ��ها و+d�ن له ^ا&ع م�ف�د 4S6ح ب$��ی� ش#j ال4�قع و+�4�ه عN "مای�ضع على م��ر إل($�وني و+$#? شdل ح�وف 
) ل�Sة ٧٨اإلل($�ون�ة رق5 ( غ��ه". أما ال�F4ع الع�اقي فق� ع�ف ال$�ق�ع اإلل($�وني في الفق�ة را&عًا مN ال4ادة األولى مN قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني وال4عامالت

ة ش#��ة ت$#? شdل ح�وف أو أرقام أو رم�ز أو إشارات أو أص�ات أو غ��ها وله ^ا&ع م$ف�د ی�ل على نS:$ه إلى ال4�قع و+d�ن مع$�4ًا &أنه:"عالم ٢٠١٢
. " Oجهة ال$��ی Nم  

  .  ٣٨د.م��4 م��4 سادات، م�جع سابO، ص )١٠(
  .   ٢١٥د. ناص� م��4 ع:اس، م�جع سابO، ص )١١(
م، ٠٠٧٢، د. ث�وت ع:�ال���4، ال$�ق�ع اإلل($�وني، ماه�$ه، م#ا^�ه و�bف�ة م�اجه$ها، م�a ح�C$ه في اإلث:ات، دار الCامعة ال�Cی�ة، اإلس��dر+ة  )١٢(

  .  ٥٠ص
ر الع�في على : "6ع$:� ال��4 ٩١٩٩) ل�Sة ل�Sة ١٨) مN قان�ن اإلث:ات في ال4�اد ال�4ن�ة وال$Cار+ة الJ��4 ال4ع�ل &القان�ن رق5 (١٤إذ ت�j ال4ادة ( )١٣(

ن�ن ) مN قا٢٥صادرًا مN4 وقعه مال5 ی�(� ص�احة ماه� م�S�ب إل�ه مN خh أو إم9اء أو خ$5 أو &�4ة ... " . 4bا ت�j الفق�ة األولى مN ال4ادة (
ة ماه� J صادرًا مN4 وقعه مال5 ی�(� ص�احم، على:" 6ع$:� ال��S العاد٢٠٠٠) ل�Sة ٤٦ال4ع�ل &القان�ن رق5 ( ١٩٧٩) ل�Sة ١٠٧اإلث:ات الع�اقي رق5 (

  م�S�ب إل�ه مN خh أو إم9اء أو &�4ة إبهام" . 
�ء ال�اني ، ن�G+ة اإلل$�ام ب�جه عام، الC4ل� األول،      Cن ال�4ني، ال�في ش�ح القان hس��ال ،Jر�ه�Sاق أح�4 ال�ث:ات، الI:عة اإللل4�+� أن�G : د. ع:�ال

  .  ٢٣٢م، ص١٩٨٢الع���ة، القاه�ة، ال�ان�ة، ال�اش� دار ال�ه9ة 
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 HS$)ي تb ثالثة Zاف� ش�و�ق�ع ت�ف�ه &اإلضافة إلى ال$ Z�$Fال�س4ي ف� ��Sة لل:S١ال�فة ال�س�4ة وهي : أما &ال� Nأن ت��ر م .

. HC6 أن 6ق�م ال4�_ف ٣. HC6 أن ��6ر ال��S وفقًا لألوضاع القان�ن�ة ال4ق�رة . ٢م�_ف عام أو ش#j مdلف &#�مة عامة 

  .)١٤(العام أو الd4لف &#�مة عامة ب$��+� ال��S في ح�ود إخ$�اصاته وسلIاته

�ل ال($ابي ال(امل، عل�ه فإن غ�ا&ه 6فق� ال�ل�ل ال($ابي ح�C$ه في اإلث:ات، بل و+فق�ه و�4ا أن ال$�ق�ع �46ل الع��� ال�اني في ال�ل 

^:�ع$ه �bل�ل b$ابي، إذ أن ال$�ق�ع ه� ال?J ی�HS ال($ا&ة إلى مN وقعها، وgن bانA ال($ا&ة &#h غ��ه، فإذا لNd6 5 ال��S م�قعًا 

bان مd$��ًا &#h ی� ال�4یN، و�ال$الي على مN یUS4$ &ه اللC�ء إلى ^�ق إق$��ت ق�4$ه في اإلث:ات على م:�أ ال�:�ت &ال($ا&ة م$ى 

  .)١٥(اإلث:ات األخ�Fb aهادة الFه�د أو الق�ائN ل$(4ل$ه وgع$:اره دل�ًال 

ال4ع�ل، وهي ال$�ق�ع  ١٩٧٩) ل�Sة ١٠٧) مN قان�ن اإلث:ات الع�اقي رق5 (٢٥ولل$�ق�ع ع�ة أشdال ن�A عل�ها ال4ادة (

ال4ع�ل، ال$ي  ١٩٦٨) ل�Sة ٢٥) مN قان�ن اإلث:ات الJ��4 رق5 (١٤)، و��4ة اإلبهام. وه?ا خالفًا ل�j ال4ادة (&اإلم9اء(ال#Iي

أتاحA ال$�ق�ع &اإلم9اء أو &ال#$5 أو ب:�4ة اإلص:ع . وق� قA9 م�4dة ال�ق� ال��4+ة به?ا ال#��ص &أنه : "ال$�ق�ع &اإلم9اء 

) ٣٩٠/٣ان�ني ال�ح�� إلضفاء ال��Cة على األوراق الع�ف�ة وفقًا ل4ا تق9ي &ه ال4ادة (أو &ال#$5 أو &�4ة اإلص:ع ه� ال��4ر الق

والZ�$F6 أن F6$4ل ال$�ق�ع غ�� إس5 ولقH ال4�قع، وال Z�$F6 أن d6�ن اإلس5 واللقH ال4�قع به4ا ه4ا  .)١٦(مN القان�ن ال�4ني" 

Nق�ع صادر م�أن ال$ Nلل$أك� م Uق�ع به4ا، وذل�إع$اد ال$ Nإش$ه� به4ا أو ال?ی Nال?ی Hفي اإلس5 واللقd6 الدة، بل�هادة الF& N�$:�4ال 

   .)١٧(ءًا وbاشفًا عN إس5 صاح:ه مادام ل5 ی�(� نS:$ه إل�هم��Fه، 4bا HC6 أن d6�ن ال$�ق�ع مق�و 

ل�اضح والH:S في ج�ه�+ة ال$�ق�ع على ال��Sات ال�س�4ة أو العاد6ة نا&ع مN أن ال$�ق�ع &dافة أشdاله یN49$ ال$ع:�� ال��+ح وا 

و ش#��ة فة إلى أن ال$�ق�ع ��6د ه�+ة أعN إرادة ال4�قع في ق:�ل اإلل$�ام &ال$��ف القان�ني ال?J إتفO عل�ه ذوJ الFأن، ه?ا إضا

  ال4�قع ، إذ غال:ًا ماS6$#�م الj#F في ت�ق�عه على ال��S أس4ه ولق:ه وه?ا bافي ل$��ی� ه�+$ه .    

N4 و4bا ه� الFأن &ال�S:ة لل��Sات ال$قل��6ة فإن ال($ا&ة اإلل($�ون�ة وح�ها الت(في ألن ت(�ن دل�ًال bامًال لإلث:ات، مال5 ت(N م�قعة م

ی�اد اإلح$Cاج بها عل�ه، إذ أن الغا6ة األساس�ة مN ال$�اق�ع اإلل($�ون�ة مه4ا bان شdلها هي إضفاء الق�ة ال�:�ت�ة على ال$��ف 

، وه?ه الغا6ة الNd46 ال�ص�ل إل�ها إال إذا ح�د ال$�ق�ع و�dFل واضح وص�+ح ه�+ة الj#F ال4�قع وع:�  -ال��S ال($ابي–القان�ني 

:�ل اإلل$�امات ال�اردة في ال��S ال($ابي، و�عSdه فق� ال��S ق�4$ه في اإلث:ات فال6ع$� &ه قان�نًا، عل�ه فإن أJ غلh عN إرادته في ق

في ت��ی� ه�+ة ال4�قع یwدJ إلى &Iالن ال$��ف ل�ج�د ع�H في ال�ضا، وه?ا ال6ع�ي أن ال$�ق�ع اإلل($�وني 6غ�ي أو �6ل م�ل 

                                                             

) ل�Sة ١٠٧) مN قان�ن اإلث:ات الع�اقي رق5 (٢١) مN قان�ن اإلث:ات في ال4�اد ال�4ن�ة وال$Cار+ة الJ��4 ال4ع�ل، وال4ادة (١٠أن�G في ذلU: ال4ادة ( )١٤(
  ال4ع�ل.   ١٩٧٩

د.عالء حN�S مIلO ��ة)، أو الق�ائN مع�زة ل�یل b$ابي ناقj ف$(4له . لل4�+� أن�G: ففي م�ل ه?ه ال�الة تأتي ^�ق اإلث:ات األخ�Fb aهادة الFه�د (ال: )١٥(
 ١٠٥ص م،٢٠١١ال$4�4ي ، الS4$�� اإلل($�وني، ع�اص�ه ، تI�ره، وم�a ح�C$ه في اإلث:ات ال�4ني، الI:عة ال�ان�ة ، دار ال�ه9ة الع���ة، القاه�ة، 

  وما&ع�ها .
ق. أشار إل�ه4ا : إب�اه�5 س��  ٩٣، س�ة ١٢٠٦م، رق5 ٧/١٢/١٩٩٣ق، ونق� م�ني في  ٥٨، س�ة ٢١٤٢ م، رق٢٤/١١/١٩٩٣5نق� م�ني في  )١٦(

  . ٢٧٦م، ص٢٠٠٦ة، أح�4، ال$عل�O على قان�ن اإلث:ات في ال4�اد ال�4ن�ة وال$Cار+ة وال�Cائ�ة في ض�ء الفقه والق9اء، الI:عة ال�ان�ة،  دار شادJ، القاه� 
د. &d�ش ��6ى، وما&ع�ها .  ١٣٧وما&ع�ها. وأنb �G?لU : د. ع:اس الع:�دJ ، م�جع سابO، ص ١٧٦�رJ، م�جع سابO، صد. ع:�ال�اق أح�4 ال�Sه )١٧(

�ائ�، Cوالفقه اإلسالمي ، ال Jائ��Cن ال�4ني ال�١٠٣م، ص١٩٨١أدلة اإلث:ات في القان .     
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أنه �6ل م�ل اإلس5 الS4$عار، ول(N ال4ق��د &4ع�فة ه�+ة ال4�قع مN خالل ال$�ق�ع أن ت(�ن &Iاقة إث:ات الF#��ة، 4bا ال6ع�ي 

  .)١٨(وس�لة ال$�ق�ع اإلل($�وني ت�A س��Iة ال4�قع وح�ه دون غ��ه

$�6�J  وال$�ق�ع ال$قل��S6 J$#�م إصIالحًا &4ع���N : األول لع4ل�ة ال$�ق�ع ذاتها أJ واقعة اإلم9اء أو أJ إشارة أخ�a على س��

   .)١٩(على معل�مات مع��ة . وال�اني ه� عالمة أو إشارة ت4Sح ب��4$� ش#j ال4�قع 

وحHS رأJ م�4dة ال�ق� ال��4+ة الع��� الC�ه�J  –اإلم9اء وال#$5 و��4ة اإلبهام  –و+ع$:� ال$�ق�ع ال$قل��d& Jافة أشdاله 

أن ال$�F+ع الع�اقي ل5 ی�رد أJ تع�+� لل$�ق�ع ال$قل��J في ن��صها، وعلى ال�غ5 مN ه?ه األه�4ة لل$�ق�ع إال  .)٢٠(في ال�ل�ل ال($ابي

) ه� : " إذا ل5 تS$�ف ٢١ال4ع�ل في الفق�ة ثان�ًا مN ال4ادة ( ١٩٧٩) ل�Sة ١٠٧ف(ل مانj عل�ه قان�ن اإلث:ات الع�اقي رق5 (

عاد6ة في اإلث:ات إذا bان ذوو الFأن ق� وقع�ها ال��Sات ال�FوZ ال$ي إس$ل�م$ها الفق�ة الSا&قة فال d6�ن لها إال ح�Cة ال��Sات ال

) مN قان�ن اإلث:ات في ال4�اد ال�4ن�ة وال$Cار+ة الJ��4 رق5 ١٠&إم9اءاته5 أو ب:�4ات إبهامه5" . وتقابل ه?ه ال4ادة نj ال4ادة (

        .)٢١(م ال4ع�ل، وال?J أضاف الb 5$#أسل�ب آخ� لل$�ق�ع١٩٦٨) ل�Sة ٢٥(

و+$9ح م4ا تق�م أن ال�F4ع الع�اقي ل5 ی$ع�ض ل$ع�+� ال$�ق�ع ال$قل��J، وgن4ا ح�د أشdال ال$�ق�ع ال?J 6ع$� &ه قان�نًا، شأنه في    

 j#Fة وخاصة &ال�ذلU شأن ال�F4ع الف�نSي،إال أن الق9اء الف�نSي إس$ق� على أنه d6في ل��ة ال$�ق�ع وج�د أ6ة عالمة م�4

  .)٢٢ (��$ه وال$ع�ف عل�ها &Sه�لة، &dFل G6ه� إرادته ال��+�ة في ال�ضا &العق�ال4�قع ت4Sح ب$��ی� ش#

�وني في ، ال?J ع�ف ال$�ق�ع اإلل($٢٠١٢) ل�Sة ٧٨وه?ا خالفًا لقان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني وال4عامالت اإلل($�ون�ة الع�اقي رق5 (

له ^ا&ع وف أو أرقام أو رم�ز أو إشارات أو أص�ات أو غ��ها و ) &أنه : "عالمة ش#��ة ت$#? شdل ح� ١الفق�ة را&عًا مN ال4ادة رق5 (

. " Oجهة ال$��ی Nن مع$�4ًا م�d+قع و�ه إلى ال4$:Sم$ف�د ی�ل على ن  

  ومb Nل ماتق�م ��d46ا أن ن�ج� اإلخ$الفات الC�ه�+ة ب�N ال$�ق�ع ال$قل��J وال$�ق�ع اإلل($�وني ، 4bایلي : 

ع : إن األداة الS4$#�مة في ال$�ق�ع ال$قل��J هي أما القل5 &أن�اعه، أو ال#$5 أو &�4ة مN ح�R األداة الS4$#�مة في ال$�ق�  .أ

اإلبهام . ولل4�قع ال��+ة ال$امة في إخ$�ار ت�ق�عه وص�غ$ه . أما األداة الS4$#�مة في ت(�+N ال$�ق�ع اإلل($�وني فهي رم�ز 

أن ت(�ن لل��رة الS4$#�مة ^ا&ع م$ف�د 4S6ح ب$��ی� أو إشارات أو أرقام أو إح�a ال#�اص ال?ات�ة لإلنSان، ش�+Iة 

 .)٢٣(ش#j ال4�قع وت�4�ه عN غ��ه، وأن یwدJ إلى إ_هار رغ:ة ال4�قع في إق�ار ال$��ف القان�ني وال�ضا &494�نه
                                                             

  .١٦٦د.عالء حN�S مIلO ال$4�4ي، م�جع سابO ، ص )١٨(
م، ٥١٩٩، ش$اء  ١٢، ال�Sة  ٤٨د. م��4 ال�4سي زه�ة ، م�a ح�Cة ال$�ق�ع اإلل($�وني في اإلث:ات، دراسة مقارنة ، مCلة شwون إج$4اع�ة ، الع�د  )١٩(

  . ٨٨-٨٥ص
. نقًال ٤٤٣ق، م4C�عة الH$d4 الف�ي، ص ٦٧م ، ال�Sة ٢٨/٤/٢٠٠٢جلSة  ٧٤٢٥ق، والIعN  ٦٠م، ال�Sة ١٠/٣/١٩٩٦جلSة  ٣٨٧٣الIعN رق5  )٢٠(

 : Nصع ،Oال$4�4ي، م�جع ساب OلIم N�S١١٠د.عالء ح.  
) مN قان�ن اإلث:ات الJ��4 على : " ال��4رات ال�س�4ة هي ال$ي ی�:A ف�ها م�_ف عام أو ش#j مdلف &#�مة عامة مات5 على ١٠إذ ت�j ال4ادة ( )٢١(

d�ن 6د سلI$ه وgخ$�اصه . فإذا ل5 ت(HS ه?ه ال��4رات صفة رس�4ة ، فال ی�6ه أو ما تلقاه مN ذوو الFأن، وذلU ^:قًا لألوضاع القان�ن�ة وفي ح�و 
  لها إال ق�4ة ال��4رات الع�ف�ة م$ى bان ذوو الFأن ق� وقع�ها &إم9اءاته5 أو &أخ$امه5 أو ب:�4ات أصا&عه5" .

    . ١٠٣د. &d�ش ��6ى، م�جع سابO، ص )٢٢(
 ،Oال$4�4ي، م�جع ساب OلIم N�Sد.عالء ح : Uل?b �G١١١-١١٠صوأن.  

، على: "ال$�ق�ع اإلل($�وني : مای�ضع على م��ر ٢٠٠٤) ل�Sة ١٥) مN قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني الJ��4 رق5 (١إذ ت�j الفق�ة (ج) مN ال4ادة ( )٢٣(
Nه ع�أما ال�F4ع  غ��ه " . إل($�وني و+$#? شdل ح�وف أو أرقام أو رم�ز أو إشارات أو غ��ها و+d�ن له ^ا&ع م$ف�د 4S6ح ب$��ی� ش#j ال4�قع و+�4
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:ای�م$�J، وت$�4ل أه5 ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�وني في ال$�ق�ع ال(�دJ &ال�ق5 الJ�S أو ال$�ق�ع &ال:Iاقة ال44غ�Iة، وال$�ق�ع ال

  وال$�ق�ع ال�ق4ي، وال$�ق�ع &القل5 اإلل($�وني .

مN ح�R ال�عامة ال$ي ی�ت(� عل�ها ال$�ق�ع : ی$5 ال$�ق�ع ال$قل��J ع:� وس�h مادJ م�S�س ومل4�س وه� في الغالH   .ب

س�h إل($�وني غ�� وس�h ورقي، ح�R 6ع$:� ال�رق ال�عامة األساس�ة لل$�ق�ع ال$قل��J . أما ال$�ق�ع اإلل($�وني ف�$5 ع:� و 

 hالق�ص ال�4ن أو ال44غ�b ق�ع اإلل($�وني هي دعامة إل($�ون�ة�عل�ها ال$ �    .)٢٤(م�S�س، وأن ال�عامة ال$ي ی�ت(

مN ح�R م�a ح�+ة ال4�قع في إخ$�ار شdل ال$�ق�ع وص�غ$ه : فال$�ق�ع ال$قل��J 6#�ل ال4�قع ح�+ة واسعة في إخ$�ار   .ج

ل#Iي أو ال#$5 أو &�4ة اإلبهام أو أن 4C6ع ب�N ^�+ق$�N م�ه4ا. وه?ا خالفًا لل$�ق�ع ص�غة ت�ق�عه مN خالل اإلم9اء ا

اإلل($�وني ال?J ی$IلH إس$#�ام تق��ة آم�ة وآل�ة مع��ة ت4Sح &ال$ع�ف على ش#��ة ال4�قع وت��د ه�+$ه وتN49 سالمة 

Oث��ال$& j$#م ت�خل جهة رس�4ة ت�   .)٢٥(اإلل($�وني وال$��یO على ص�$ه الS4$�� مN الع:R أو ال$��+�، وه?ا S6$ل

 د. مN ح�R ال�:ات واإلس$�4ار+ة :

     Hعلى صاح HC6 ق�عه ، ب��4ا�ل تdق:ل الغ�� ال6ف�ض على صاح:ه تغ��� ش Nم Jق�ع ال$قل���و+� ال$�إن تقل�� أو ت

  ال$�ق�ع اإلل($�وني تغ��� ت�ق�عه، وgبالغ الCهة ال��4رة له، إذا ت�صل الغ�� إلى الG�4�مة ال$ي أنFأت ت�ق�عه. 

 هـ. مN ح�R الق�ة ال�:�ت�ة لل$�ق�ع : 

ال�6$اج ال$�ق�ع ال$قل��J أل6ة وس�لة أخ�a ت�:A ص�$ه، ب��4ا 6قع على صاحH ال$�ق�ع اإلل($�وني ال�ق4ي غ�� ال��4ق     

    .)٢٦(&Fهادة إل($�ون�ة إث:ات م�ث�ق�ة الG�4�مة ال$ي ت��Fه

 مN ح�R ال�_ائف ال$ي یwدیها ال$�ق�ع:   .و

                                                             

، ٢٠١٢) ل�Sة ٧٨) مN قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني وال4عامالت اإلل($�ون�ة رق5 (١فق� ع�ف ال$�ق�ع اإلل($�وني في الفق�ة را&عًا مN ال4ادة رق5 ( الع�اقي
ل على نS:$ه إلى ال4�قع و+d�ن مع$�4ًا &أنه:"عالمة ش#��ة ت$#? شdل ح�وف أو أرقام أو رم�ز أو إشارات أو أص�ات أو غ��ها وله ^ا&ع م$ف�د ی�

. " Oجهة ال$��ی Nم  
�ة، القاه�ة، �Cید. ث�وت ع:�ال���4، ال$�ق�ع اإلل($�وني، ماه�$ه وم#ا^�ه و�bف�ة م�اجه$ها وم�a ح�C$ها في اإلث:ات، الI:عة ال�ان�ة، مd$:ة الCالء ال )٢٤(

  . ٥١، ص٣٨م، ف٢٠٠٣-٢٠٠٢
� ال�4سي ح4�د، م�a ح�Cة ال��4ر اإلل($�وني في اإلث:ات في الS4ائل ال�4ن�ة وال$Cار+ة في ض�ء ق�اع� اإلث:ا     +�ل�اف?ة، ات وأنb �G?لU : د. ع:�الع

  . ١٧١. د.عالء حN�S مIلO ال$4�4ي، م�جع سابO، ص٣١م، ص٢٠٠٥ب�ون ناش� ، 
  . ١٧١. وأنb �G?لU: د. عالء حN�S مIلO ال$4�4ي، م�جع سابO، ص ٥٣، ص٠٤، م�جع سابO، ف٢٠٠٣-٢٠٠٢د. ث�وت ع:�ال���4،  )٢٥(
  . ١٧١د. عالء حN�S مIلO ال$4�4ي، م�جع سابO، ص )٢٦(
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4bا  .)٢٧(ت��ی�ه ه�+ة وش#��ة ال4�قع وت��4�ه عN غ��ه مN األش#اص ی$فO ال$�ق�ع ال$قل��J مع ال$�ق�ع اإلل($�وني في    

، شأنه في ذلU شأن ال$�ق�ع )٢٨(6ع:� ال$�ق�ع اإلل($�وني &dFل واضح عN إرادة ال4�قع وق:�له &494�ن ال��S وgق�اره له

J٢٩(ال$قل��(.   

Sه أو مN ی��ب ع�ه و+�4له قان�نًا أو أتفاقًا. أما إال أنه4ا 6#$لفان مN ح�R أن ال$�ق�ع ال$قل��S6 J$ل�م وج�د ال4�قع نف    

 .)٣٠(ال$�ق�ع اإلل($�وني فأنه 4S6ح &ال$عاق� عN &ع� دون حاجة لل�9�ر ال4ادJ ل�احH ال$�ق�ع في مdان إب�ام ال$��ف

�ع &الS4$�� ك4ا أن ال$�ق�ع اإلل($�وني �6قO ق�رًا مN ال�قة واألمN في ص�ة ال$�ق�ع ونS:$ه إلى صاح:ه، إذ 6#$لh ال$�ق

و+$5 تأم�N  .)٣١(اإلل($�وني &��R الNd46 ف�له ع�ه، م4ا N496 الS4$�� ال4�قع عل�ه مN ال$ع�یل &اإلضافة أو ال�?ف

 jاإلل($�وني ال�4خ Oجهة ال$��ی Nقع ، وال4ع$�4 م�ق�ع ال�ق4ي &إس$#�ام ال4ف$اح ال#اص لل4�ق�ع اإلل($�وني س�4ا ال$�ال$

�اره ، 4bا وت��ر شهادة &��ة ال$�ق�ع وgرت:ا^ه &الS4$�� اإلل($�وني، ح�R ال Nd46 لغ�� لها &الع4ل وال$ي ت$�لى إص

��$S4ص�غة ال Nال4ف$اح أن 6ع�ل م H٣٢(صاح(.  ��Sقع عل�ه صفة ال�ال4 ��$S4وني �46ح ال�$)ق�ع اإلل�وأخ��ًا فأن ال$

 Nاع ب��األصلي، م4ا C6عل م�ه دل�ًال مع�ًا مS:قًا لإلث:ات له م��لة ال�ل�ل ال($ابي ال?J ی$5 إع�اده مS:قًا ق:ل أن ی��ر ال�

      .)٣٣(األ^�اف

 �  ال�5ل4 ال2ال

  و@ائف ال�
قع اإلل���وني

�ق�ع اإلل($�وني في م�ح ال��4رات اإلل($�ون�ة ال��Cة ال4ق�رة في قان�ن اإلث:ات، و+ق�م ال$�ق�ع اإلل($�وني ت:�ز أه�4ة ال$

ب�_ائف ع�ة ت$�4ل في ت��ی� ه�+ة الj#F ال4�قع، وg_هار رضائه &494�ن ال��4ر ال4�قع واإلل$�ام &ه، إضافة ل�_�فة ثال�ة 

A ال$�ق�ع أو ح9�ر مN �46له5 قان�نًا أو إتفاقًا، ه?ا إضافة إلى ما6ق�مه مN ت$�4ل في أنه دل�ل على ح9�ر أ^�اف ال$��ف وق

خ�مة ت$�4ل في ع�م إن(ار أصل ال��4ر اإلل($�وني، وال$أك� مN م��اق�ة األش#اص وال4عل�مات ال�4سلة وأنها ذات ال4عل�مات 

إضافة إلى ال�4افGة على س�+ة ال4عل�مات وع�م األصل�ة ول5 ی$5 الع:R بها مN ق:ل األش#اص ال�4$�ف�N في إخ$�اق الd:Fات، 

ت�اولها، وتق�56 ال�ل�ل لل��اعات ال$ي ق� ت�Fأ &ع� إنFاء ال��4ر اإلل($�وني وgرساله ،إذ 4�6ي الS4$ق:ل في م�اجهة م�Fيء ال��4ر 

                                                             

$�ق�ع قان�ن ال ) م١N، والفق�ة را&عًا مN ال4ادة (٢٠٠٤) ل�Sة ١٥) مN قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني الJ��4 رق5 (١وه?ا مات�j عل�ها الفق�ة (ج) مN ال4ادة ( )٢٧(
  .٢٠١٢) ل�Sة ٧٨اإلل($�وني وال4عامالت اإلل($�ون�ة الع�اقي رق5 (

لU: د. عالء حN�S مIلO ال$4�4ي، م�جع سابO، . وأنb �G?٨٢-٧٧م، ص٢٠٠٢د. نC�a أب� ه�:ة، ال$�ق�ع اإلل($�وني، دار ال�ه9ة الع���ة، القاه�ة،  )٢٨(
  . ١٠٤، ص٤٧م، ف ١٩٩٥ة األولى، مwسSة ال(�+A لل$ق�م العل4ي، . د. م��4 ال�4سي زه�ة، ال�اس�ب والقان�ن، الI:ع  ١٧١ص

ادته لإلل$�ام إر  إذ Nd46 إس$#الص رضاء ال4�قع ال$قل��J مN األفعال ال4اد6ة ال$ي 6ق�م بها bإمSاك القل5 وb$ا&ة ت�ق�عه على الS4$��. أما إذا ل5 ت$Cه )٢٩(
  لS4$�� &ا^ًال إذا إس$Iاع ال4�قع إث:ات إك�اهه&$�4�a ال4b ��$S4ا في حالة إك�اهه على ال$�ق�ع ف�ع� ا

  .   ١٧٤لل4�+� أن�G : د. عالء حN�S مIلO ال$4�4ي، م�جع سابO، ص    
  . ١٧١. وأنb �G?لU: د. عالء حN�S مIلO ال$4�4ي، م�جع سابO، ص١١٥، ص٥٥د. م��4 ال�4سي زه�ة، ال�اس�ب والقان�ن، م�جع سابO، ف  )٣٠(
 ١٧٢?لU: د.عالء حN�S مIلO ال$4�4ي، م�جع سابO،ص.  وأن٤٧b �G-٤٦عي، إث:ات ال$��فات القان�ن�ة، م�جع سابO، صد.حNS ع:�ال:اسh ج�4 )٣١(

  . ٥٢، ص٣٩، م�جع سابO، ف٢٠٠٣-٢٠٠٢. د.ث�وت ع:�ال���4، 
  . ١٧٢$4�4ي، م�جع سابO، ص. وأنb �G?لU: د.عالء حN�S مIلO ال ٤٧د.حNS ع:�ال:اسh ج�4عي، إث:ات ال$��فات القان�ن�ة، م�جع سابO،ص )٣٢(
  . ١٧٢. وأنb �G?لU: د.عالء حN�S مIلO ال$4�4ي، م�جع سابO، ص ٥٢، ص٣٩، م�جع سابO، ف٠٠٣٢-٢٠٠٢د. ث�وت ع:�ال���4،  )٣٣(
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(اره إلرسال ال�سالة، أو ع�� ال#الف اإلل($�وني عO+�^ N م��ه دل�ًال ل$ق�46ه في ال�4ازعات ال$ي ق� ت�Fأ مS$ق:ًال وال$ي ت$�4ل في إن

    .)٣٤(على وقA وتار+خ إس$الم ال�سالة، إضافة ل�_�فة ال$��یO ال$ي &4�ج:ها تعIي ال�قة في ص�ة مای�ع�ه ال�Iف اآلخ�

  وس�$�اول bل و_�فة مN ه?ه ال�_ائف 4bایلي :

  ت��ی� ه�+ة الj#F ال4�قع : .1

��ی� اله�+ة أو الF#��ة ، ذلU أن ال$�ق�ع اإلل($�وني ع:ارة عN رق5 أو رم� س�J ت$�4ل ال�_�فة األولى لل$�ق�ع اإلل($�وني في ت

أو شف�ة خاصة &ال4�قع ل?ا فهي تع:� عN ش#��$ه وت��د ه�+$ه، ول?لU فN4 ال�ع��ة تقل��ه أو ت�و+�ه، و�?لU ی$ف�ق على ال$�ق�ع 

J٣٥(ال$قل��(.  

عN &ع�، وفي _ل غ�اب ال�ج�د ال4ادJ لأل^�اف، فإن ال$اج� أو صاحH ال4�قع ون�Gًا للI:�عة ال#اصة للعق� اإلل($�وني وال$ي ت:�م 

ال$CارJ اإلل($�وني عادة الی�غH في ب�ع الSلع وال#�مات ألJ مS$هلU، ذلU ل�ع��ة العل5 به�+ة الS4$هل(�N ال�اغ:�N &ال$عامل 

� ش:dة اإلن$�نA، ن�Gًا للdF�ك ال$ي تSاوره5 ح�ل معه4b ،5ا أن الS4$هلU عادة ما ی$�دد في الق�ام &أ6ة معاملة مع أJ ش#j ع:

مS$ق:ل العق�، وgس$ق�ار ال�4اك� القان�ن�ة، وم�a ق�رة األ^�اف على ال�فاء &إل$�اماته5 . ل?لb Uان ت��ی� ه�+ة ال4$عامل ع:� الd:Fة 

اإلن$�نA، وتH�C ال�4ازعات ال$ي ق� مN أك�� األم�ر أه�4ة، وذلU ت�ق�قًا لق�ر مN اإلس$ق�ار في ال4عامالت ال$ي ت$5 ع:� ش:dة 

ت��ث مS$ق:ًال . له?ا bان لل$�ق�ع اإلل($�وني ذات ال�ور ال?J یلع:ه ال$�ق�ع ال$قل��J في ت��ی� ه�+ة الj#F ال4�قع في ال��4رات 

ل$ق��ة الS4$#�مة في إنFاءه ال$قل��6ة، إال أن ال$�ق�ع اإلل($�وني في ال4عامالت اإلل($�ون�ة ت#$لف في ^�+قة أداء تلU ال�_�فة ت:عًا ل

. ف:ال�S:ة لل$�ق�ع &dل4ة ال�S أو رم� ال$ع�+� الF#�ي، فال$�ق�ع ��6د ه�+ة مS$ع4ل ال:Iاقة في ال�Fاء ع:� ش:dة اإلن$�نA ع��ما 

� ه�+ة 6ق�م &d$ا&ة ال�ق5 الJ�S أو رم� ال$ع�+� الF#�ي ال?J أعIي له مN ق:ل ال:�U ال��4ر لل:Iاقة، إذ 6ق�م األخ�� ب$��ی

الع�4ل صاحH ال:Iاقة . إال أن ه�اك رأJ في الفقه الف�نSي ی?هH إلى أن أرقام اله�+ة الF#��ة الS4$#�مة في ال:Iاقات ال��4ف�ة 

 aه� ل�G6 اقات ال:�(�ة في ع4ل�ات ال�فع اإلل($�ونيI:ة ال4ق$�نة &ال+�Sد إس$#�ام األرقام ال�C4& ألنه Uذل ،j#F+ة ال�الت��د ه

لع�4ل ه� مN قام &إس$#�ام ال:Iاقة ألنه الj#F الCS4ل ل�a ال:�U ، إال أنه إذا س�قA ال:Iاقة وت5 ال$�صل إلى األرقام ال:�U أن ا

  .)٣٦(ال�S+ة لها، وgس$#�مها الSارق، فلG6 Nه� ل�a ال:�U ه�+ة الSارق، وgن4ا س�Gه� ل�6ه ه�+ة الع�4ل صاحH ال:Iاقة

اء ج5S اإلنSان، ف�$5 إس$#�ام ال�فات ال6�SCة والSل��bة لإلنSان ل��4$�ه وت��ی� ه�+$ه، أما ال$�ق�ع &ق�اس ال#�اص ال���+ة ألع9

 ��:b عل لها ق�رC6 J?ي ال:Sه?ه ال�فات &ال�:ات ال� �ذلU ألن ل(ل ف�د صفات ج6�Sة خاصة &ه ت#$لف مN ش#j آلخ�، وت�4$

لق�اسات b:�4ة اإلص:ع، وص�رة الع�N، ون:�ة ال��ت، أص:ح مN ال��Cة في اإلث:ات، ون$�Cة لل�4$� وال$ف�د ال$ي ت$5S &ه تلU ا

 N+ة ألع9اء مع��ة م�اص ال���الق�اسات، إذ ی$5 مقارنة ق�اس ال# Uتل H+ة صاح�له Oق�ع اإلل($�وني دورًا في ال$��ی� ال�ق��لل$

                                                             

 ، دار الف(� الCامعي ، د. ع:�الف$اح ب��مي حCازJ، ال$Cارة اإلل($�ون�ة وح4ای$ها القان�ن�ة ، ال($اب األول ، نGام ال$Cارة اإلل($�ون�ة وح4ای$ها م�ن�اً  )٣٤(
  . ١٩٨-١٨٢وما&ع�ها . وأنb �G?لU : د. م��4 م��4 سادات، م�جع سابO، ص ١٨١م، ص٢٠٠٤اإلس��dر+ة ، 

شارة خاصة ل:ع� �4�د لIفي ، اإل^ار القان�ني لل4عامالت اإلل($�ون�ة ، دراسة في ق�اع� اإلث:ات في ال4�اد ال�4ن�ة وال$Cار+ة مع إد. م��4 حSام م )٣٥(
  وما&ع�ها .  ٣٧م، ص٢٠٠٢ق�ان�N ال:ل�ان الع���ة ، القاه�ة ، 

  . ٣٣٧م�جع سابO ، ص وأنb �G?لU : د. ع:�الف$اح ب��مي حCازJ ، ال�Gام القان�ني لل$�ق�ع اإلل($�وني ،
  . ١٩١-١٩٠د. م��4 م��4 سادات، م�جع سابO، ص )٣٦(

  . ١٩٠وأنb �G?لU : د. ع:�الف$اح ب��مي حCازJ، ال$Cارة اإلل($�ون�ة وح4ای$ها القان�ن�ة ، م�جع سابO ، ص
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قO مN تلU اله�+ة، وال$ي ی$5 إس�اد ج5S اإلنSان، &الق�اسات ال�4ف�_ة ل�a قاع�ة ب�انات الj#F ال�الR ال4ع$�4 ال?J ی$�لى ال$�

    .)٣٧(تلU ال4ه4ة إل�ه ت�ق�قًا لل��اد6ة واإلس$فادة مN قاع�ة ال:�انات ال$ي 46$ل(ها ووسائل ال$أم�N ال$ي S6$#�مها

ل��4ر اإلل($�وني أما مای$علO &ال$�ق�ع ال�ق4ي، فع��ما 6ق�م أح� أ^�اف ال4عاملة اإلل($�ون�ة ع:� ش:dة اإلن$�نA &ال$�ق�ع ال�ق4ي على ا

مS$#�مًا ال4ف$اح ال#اص ال?J 46ل(ه، فإن ال�Iف ال�الR ال4ع$�4 ی$�لى ب�اسIة ال4ف$اح العام مع�فة م�a ص�ة ال4ف$اح ال#اص 

الS4$ع4ل وت��ی� ه�+ة مS$#�مه، إضافة إلى أنه ��6د ما إذا bان ه?ا ال4�قع الت�ال ل�6ه ال�الح�ة إلس$#�ام زوجي ال4فات�ح 

  .)٣٨(به4ا إل($�ون�ًا أم الوال$�ق�ع 

 ق:له : مN ال4�قع ال��4ر &494�ن  ال4�قع رضاء إ_هار .2

ال6ع� ال$�ق�ع اإلل($�وني م�Cد عالمة م�4�ة ت�4� ه�+ة الj#F ال4�قع ، وgن4ا ت4$� و_�ف$ه ل$4Fل تأك�� إرادة ال4�قع &اإلل$�ام 

اإلل($�وني 6ع� ق�+�ة على ق:�له &$�4�a ال��4ر ومای$�49ه مN  &494�ن ماورد ف�ه، إذ أن وج�د ت�ق�ع للj#F على ال��4ر

  .)٣٩(إل$�امات

  ال$�قO مN سالمة ب�انات ال��4ر اإلل($�وني :  .3

إن ^:�عة ال:��ة اإلل($�ون�ة ت�خ� &الع�ی� مN الI$4فل�N على مای$5 بها مN معامالت، وه?ا 6ع� أح� العق:ات وال4#ا^� األم��ة ال$ي 

الت اإلل($�ون�ة، الس�4ا مع ما ت($�ف اإلت�االت اإلل($�ون�ة مN م#ا^� الق�ص�ة وال$ع�J على ال#��ص�ة تع�ق إن$Fار ال4عام

وال�S+ة في ال$عامل، ل?ا bان القلO مN جانH ال4$عامل�N ح�ل ما إذا bانA صفقاته5 وتعامالته5 ل5 ی$5 إع$�اضها أو إج�اء أJ تع�یل 

، فأ^�اف ال4عاملة اإلل($�ون�ة HC6 أن d6�ن�ا على ثقة مN أن )٤٠(:ل الS4$ق:ل ال4:$غىعل�ها أث�اء إرسالها وح$ى إس$المها مN ق

ال��4ر ال$ي ت5 إس$ق:الها هي نفSها ال$ي ت5 إرسالها، ل?ا bان أح� و_ائف ال$�ق�ع اإلل($�وني ه� ال$�قO مN سالمة ب�انات ال��4ر 

 �ر اإلل($�وني أث�اء إرساله . ال4$عامل &ه ، وذلU عO+�^ N آل�ات مع��ة ت(فل إك$Fاف ح�وث أJ ع:R أو تالعH &ال�4

و+ع�ف م�Iلح سالمة ال:�انات &أنه : "خل� ال:�انات ال$ي ی$�49ها ال��4ر اإلل($�وني مN أJ تع�یل س�اء &ال�?ف أو 

"J�4ان ال$ع�یل ع6�4اً أو غ�� عb ع4ا إذا �Gه أو إس$�جاعه و���ف ال�Gائه أو نقله أو إرساله أو حفFأث�اء إن U٤١(&اإلضافة، وذل(.  

                                                             

لى مwت�4 األع4ال ال��4ف�ة إ، &�R مق�م  -ال4$�9ر -الغ��د. إب�اه�5 ال�س�قي أب� الل�ل ، ت�ث�O ال$عامالت اإلل($�ون�ة وم�S�ل�ة جهة ال$�ث�O تCاه  )٣٧(
  .  ١٨٥٤م ، الC4ل� ال#ام| ، ص٢٠٠٣مای�  ١٢- ١٠اإلل($�ون�ة ب�N ال�F+عة والقان�ن ، bل�ة ال�F+عة والقان�ن ، جامعة اإلمارات ، 

Uل?b �Gمي ع:�الف$اح. د: وأن�ب�  JازCام ، حGني ال��ق�ع القان�س م�جع اإلل($�وني، لل$O٣٩٩-٣٩٨ص ، اب  . 
-Biometric solution to personal identification , Art, available at  
  www.digitalpersona.com  
  . ١٩٢-١٩١د. م��4 م��4 سادات، م�جع سابO، ص )٣٨(
ب�N ال�F+عة  د. نC�a أب� ه�:ة ، ال$�ق�ع اإلل($�وني ( تع�+فه ، م�a ح�C$ه في اإلث:ات ) ، &�R مق�م إلى مwت�4 األع4ال ال��4ف�ة اإلل($�ون�ة )٣٩(

 القان�ني امال�G ، حCازJ  ب��مي ع:�الف$اح. .  وأنb �G?لU : د ٤٤٧م، ص٢٠٠٣مای�  ١٢-١٠والقان�ن ، bل�ة ال�F+عة والقان�ن ، جامعة اإلمارات، 
بي وح�Cة . د. م��4 ال�4سي زه�ة ، ال�ل�ل ال($ا ١٨٦٢. د. إب�اه�5 ال�س�قي أب� الل�ل ، م�جع سابO ، ص ٣٣٨ص ، سابO م�جع ، اإلل($�وني لل$�ق�ع

ال(�م:��ت� و م#�جات ال(�م:��ت� في اإلث:ات في ال4�اد ال�4ن�ة وال$Cار+ة ، دراسة تI:�ق�ة على م�اف? ال�اسH اآللي ، &�R مق�م إلى مwت�4 القان�ن 
  .  ٢٦م ، ص٢٠٠٠مای�  ٥-١ل�F+عة والقان�ن ، جامعة اإلمارات ، واإلن$�نb ، Aل�ة ا

)٤٠(  es, International colloquium on internet law commerce issu-BRIGHAM (G.R.),A practical perspective on some e
European and international approaches ,National Assembly- PARIS ,19-20 November 2001, p.1. 

  .١٩٣د. م��4 م��4 سادات، م�جع سابO، ص )٤١(
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 و_�فة ع�م اإلن(ار :  .4

6ع� إن(ار الj#F ق�امه &ال$��ف أح� الdF4الت ال$ي ت�اجه ال$عامالت اإلل($�ون�ة وت�� مN إن$Fارها، و+$�4ل اإلن(ار في رف� 

ف#�مات ع�م اإلن(ار &إع$:ارها أح� أدوات تأم�N اإلتفاقات اإلل($�ون�ة  .)٤٢(وج��د أح� أ^�اف ال$عاق� ل(ل أو ج�ء مN اإلتفاق ال4:�م

  تع4ل على ح4ا6ة أ^�اف ال$عاق� اإلل($�وني مN رف� اإلل$�ام &اإلتفاق bله أو ج�ء م�ه . 

روده في م ، ح�b Rان ��F6 ع�� و ١٩٨٠وق� إن$قل م�Iلح ع�م اإلن(ار مN ال4عامالت ال$قل��6ة إلى مCال تأم�N ال4عل�مات عام 

 Aرف� أو إن(ار رسالة مع��ة أرسل Nمع��ة ت�4ع أح� األ^�اف م Nة إلى آل�ة تأم��d+ال�4اك5 األم� Nام الق9ائ�ة ال�ادرة مdاألح

م، في ال4عای�� ال$ي ت9عها ال4G�4ة ال�ول�ة لل$�ح�� الق�اسي ١٩٨٨أو أس$ق:ل4b . Aا ورد ه?ا الI�4لح م�ة أخ�a في عام 

)ISO()٤٣(. ه في إذ إع$:�ت$bارFم Nم Nة &إتفاق مع�I:ار وع�ف$ه &أنه: " ت��ل أح� األ^�اف ال�4ت)ض� اإلن Nه أح� أدوات ال$أم�

 5Gج�هات ال$ي ت��وال$ Nان��ائح والق�الل Nلح في الع�ی� مI�4ب�أ األخ? به?ا ال Nال�� Uله ". وم�? ذلb ه?ا اإلتفاق أو Nء م�ج

   .)٤٤(ة اإلل($�ون�ة ع:� ش:dة اإلن$�نAال4�اض�ع ال4$�لة ب�5G اإلت�االت وال$Cار 

ه?ا و+Sاع� ع�م اإلن(ار في تق�56 حل�ل لل��اعات ال$ي ق� ت�Fأ &Fأن ال4عامالت اإلل($�ون�ة ع:� ش:dة اإلن$�نA، ح�HC6 R على 

اإلن(ار، مع أح� األ^�اف على األقل أن ی�افO على أن ی$5 إنFاء م��ره اإلل($�وني أو إس$المه مN خالل إس$#�ام خ�مات ع�م 

ق:�له إلنFاء ملف یN49$ ال��4ر اإلل($�وني ل$ق�46ه حال ح�وث اإلن(ار، و+Nd4 أن یلCأ األ^�اف إلى ^�ف ثالR مع�ي &#�مات 

 . ع�م اإلن(ار، ح�R 6ق�م�ن إل�ه ^ل:ًا ص�+�ًا م:�یN ف�ه رغ:$ه5 في تO�:I خ�مات ع�م اإلن(ار على اإلتفاقات ال$ي س$:�م ب��ه5

ت(�ن ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�وني bافة م�ققة ل�_�فة ع�م اإلن(ار، إذ أن ال��ر ت$:ایN ف�4ا ب��ها ف�4ا إذا bانA ت�ققها  والZ�$F6 أن

أم ال ، وgذا bانA ت�ققها فإنها ت#$لف في درجة ت�ق�O تلU ال�_�فة ، وgذا bانA ال��رة ال(املة ل$لU ال�_�فة ت$�4ل في تق�56 دل�ل 

له�+ة الS4$ق:ل أو الF�4يء وم49�ن اإلتفاق و وقA وتار+خ إت4ام اإلرسال أو اإلس$ق:ال، ففي ال$�ق�ع  4�6ل ب�N ^�اته ت��ی�اً 

اإلل($�وني الw4مN وال$ي تd& 5$ل4ة ال�S مع ال:Iاقة ال44غ�Iة، Nd46 ال���ل على دل�ل مN ال:�U ال��4ر لل:Iاقة ت��ی�ًا له�+ة 

Fيء، وb?لU ت��ی�ًا لل4�قع ال$CارJ ال?J ت5 ال$عامل معه مN ق:ل الع�4ل ،و وقA الع�4ل صاحH ال:Iاقة وال?J عادة ماd6�ن ال�4

وتار+خ إت4ام ال4عاملة اإلل($�ون�ة، إال أنه 6ف$ق� لع��� أساسي وج�ه�J وال?J 6ق�م عل�ه اإلن(ار وه� م49�ن وم�$�a ال��4ر 

N أح� ال4�اقع ال$Cار+ة ع:� ش:dة اإلن$�نA و+�:A ق�امه اإلل($�وني ، فال:�Nd46 U أن 6عIي معل�مات ح�ل ق�ام ع�4له &ال�Fاء م

 JارC$قع ال�ال4 Nت5 ب��ه و�� J?ن اإلتفاق ال�ع أن 6ق�م ت��ی�ًا ل494�I$S6إال أنه ال N4اد ال��S&)٤٥(.   

س�a دل�ًال على ه�+ة أما ال��رة ال�ان�ة لل$�ق�ع اإلل($�وني وال4$�4لة في ال$�ق�ع &ق�اس ال#�اص ال���+ة لإلنSان فهي أ96ًا التق�م 

 Nح��ة م�ق�ع ال�ق4ي تع� اآلل�ة ال�معها و_�فة ع�م اإلن(ار، إال أن ال$ Oرة الی$�ق�ال� Uدل�ل آخ�، ل?ا فإن تل Jصاح:ها ودون أ

لع�م  آل�ات ال$�ق�ع اإلل($�وني ال$ي تق�م و_�فة ع�م اإلن(ار في ص�رتها ال�4ال�ة ، فال$�ق�ع ال�ق4ي یN49$ ضN4 آل�ات ع4له سCالً 

                                                             

)٤٢( esley m USA,2000, W-FEGHHI (J.) and WILLIAMS (P.), Digital certificates , Applied internet security , Addison 
P.17.  

 International Security Architecture Open Systemه� إخ$�ار لـ  )ISO(إن م�Iلح  )٤٣(
  . ١٩٦د. م��4 م��4 سادات، م�جع سابO، ص )٤٤(
  .٢٠٦د. م��4 م��4 سادات، م�جع سابO، ص )٤٥(
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اإلن(ار، إذ �6$فÇ الS4$ق:ل &ال�سالة ال4�قعة إل($�ون�ًا ب�اسIة ال$�ق�ع ال�ق4ي &��R إذا ما ح�ث وأن(� الF�4يء &ع� ذلU إرسال 

      .)٤٦(ال�سالة، فإن الS4$ق:ل Nd46 أن 6ق�م ال�سالة ال4�قعة ألغ�اض ع�م اإلن(ار

5. : Oال$��ی  

اإلل($�ون�ة ال$ي ت:�م ع:� ش:dة اإلن$�نA في _ل غ�اب أ^�اف العالقة وgنع�ام لغ�ض تأك�� ص�ة الS4$��ات وال��4رات 

وج�ده5 ال4ادJ، _ه�ت و_�فة ال$��یO وال$ي ت$�4ل في b�نها ع4ل 6ق�م &ه ال��4ق ل$أك�� ص�ة ال�ث�قة ول$أك�� رس�4$ها .  ه?ا 

مN أJ تع�یل أو ت��+�، وgن4ا 46$� ل�4Fل تأك�� اله�+ة  وأن ال$��یO ال6ق$�� على ال$أك�� &��ة ب�انات مع��ة واإلق�ار &Sالم$ها

، &4ع�ى أن الj#F ال?J ی�عي ه�+ة مع��ة ه� &الفعل صاحH تلU اله�+ة وgن إدعاءه ص���ًا ول�| bاذ&ًا . و+ع� ال$�ق�ع &dل4ة 

�قO معها و_�فة ال$��یO ففي ال�S أو رم� ال$ع�+� الF#�ي مN أك�� اآلل�ات الS4$#�مة لل$��یO وأوسعها إن$Fارًا ، وال$ي ی$

مCال ال$Cارة اإلل($�ون�ة ح�R ی$5 إس$#�ام ال:Iاقات ال:�(�ة على إخ$الف أن�اعها في ع4ل�ات ال�Fاء ع:� ش:dة اإلن$�نA إذ 6ق�م 

وه�ا تGه� و_�فة  الJ�$F4 وb�س�لة لل�فع اإلل($�وني ول�Sاد ثN4 ال4:�ع &إدخال ال�ق5 الJ�S ل:Iاق$ه اإلئ$4ان�ة إلت4ام ذلU اإلل$�ام،

ال$��یO ح�R 6ق�م ال:�U ال��4ر إذا bان الع�4ل 46لU رص��ًا &ال4Sاح له &ال�Fاء وgك4ال ال$عاق�، وgن bان غ�� ذلU ی�ف� إت4ام 

اة الع4ل�ة . عل�ه فال:�U مN خالل ال$�ق�ع اإلل($�وني 6ق�م &ال$�قO مN ه�+ة صاحH ال:Iاقة مN خالل األرقام ال�S+ة ال$ي ت�4ل األد

ال$ي ی$ع�ف عل�ها مN خاللها، 4bا 6ق�م &ال$أك� مN سلIة الj#F في إت4ام ال$��ف مN خالل مع�فة ما إذا bان S6$ع4ل &Iاقة 

سار+ة أم ال ، وb?لU ما إذا bان ل�6ه رص�� bاف ل�Sاد ثN4 ال4:�ع . وم4ا ه� ج�ی� &ال4الحGة أن ال:�U 6ق�م &ال$��یO على ه�+ة 

�+ة الS4$#�م الفعلي لل:Iاقة ، ففي حاالت ق� d6�ن الS4$#�م الفعلي ش#j غ�� صاحH ال:Iاقة 4bا صاحH ال:Iاقة ال على ه

        .)٤٧(في حالة س�قة ال:Iاقة ال:�(�ة

أما &ال�S:ة لل$�ق�ع اإلل($�وني &إس$#�ام ال#�اص ال���+ة وال$ي تS$#�م خ�ائj &ای�ل�ج�ة مع��ة تق�م ب�قل ص�رة للق�اسات ال���+ة 

ب�انات دق�قة غ�� مفه�مة إلى ال�Iف ال�الR ل$أك�� ه�+ة ش#j ال4�قع و��ان سلI$ه في إب�ام ال$��ف، إذ 6ق�م ال�Iف  في شdل

ال�الR ال4#�ل أم� ال$��یI4& Oا&قة ال:�انات ال�ق�4ة ال$ي ت4Fل ص�رة لق�اس ال#�اص ال���+ة لل4�قع ،مع ال:�انات ال#4�نة ل�6ه 

قا قام &ال$��یO واإلذن &إمdان�ة إت4ام ال$عاق�، وgن إخ$لفا رف� ال$��یO . أما &ال�S:ة لل$�ق�ع ال�ق4ي في قاع�ة ال:�انات، فإذا تIا&

 ،O_�فة ال$��ی�ر ت�ق�قًا ومالئ4ة ل�ال� Uعله أك�� تلC6 ق�ع ال�ق4ي�أح� الع�اص� في ب��ة ال$b �4$مع Rد ^�ف ثال�ف�ع� وج

�ر م�ل تأك��ه على ه�+ة الj#F ال4�قع، إذ عO+�^ N إس$#�ام ال4ف$اح العام فال�Iف ال�الR ��6ق و+�bw على الع�ی� مN األم

 aم� Nم Oال$�ق Rف ال�ال�Iع ال�I$S6 4اb . ق�ع�ال$ H+ة صاح�ل إلى ه�ص�ث5 ال Nم، وم�#$S4ع مع�فة ال4ف$اح ال#اص ال�I$S6

�C4د ال$�قO مN ه?یN األم�+N، 6ق�م ال�Iف سالمة ال��4ر اإلل($�وني، وهل شا&ه أJ تع�یل أو ت��+� عO+�^ N و_�فة هاش، و�

ال�الR &ال$��یO على ه�+ة ال4�قع وسالمة ب�انات ال��4ر، وذلU مN خالل إص�ار شهادة ت��یO إل($�ون�ة ی�:A ف�ها ص�ة 

N+٤٨(األم�(.     

                                                             

)٤٦( . 5, p. 2005Thesis , University of Waterloo, Ontario , Canada ,, Signcryption SMITH (C.D.) , Digital  
  .  ٣٣٨ص سابO، م�جع اإلل($�وني، لل$�ق�ع القان�ني ال�Gام ، حCازJ  ب��مي ع:�الف$اح. د )٤٧(

  . ٢١٦-٢١٥وأنb �G?لU : د. م��4 م��4 سادات، م�جع سابO، ص
  .٢١٧د. م��4 م��4 سادات، م�جع سابO، ص )٤٨(
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  نيال2ا��� ال�

  وم
/. ال�#�-عات م&ها ص
ر ال�
قع اإلل���وني

: 5�Sت4ه�� وتق  

ال4عامالت  ن$�Cة لل$I�ر ال$(��ل�جي الهائل ب�أ إن$Fار إس$#�ام ال$�ق�ع اإلل($�وني في مCاالت ع�ة، وق� bانA ب�ا6ات إس$#�امها في

اًء في ال��4ف�ة، عO+�^ N إس$#�ام &Iاقات اإلئ$4ان ب�ا6ة مN إس$ع4الها في أجه�ة الH�S مN ال��اف اآللي ال$ا&عة لل:��ك،وgن$ه

  �اد ال�N4 ع�� ش�اء الSلع وال#�مات مN ال4�اقع ال�F$�4ة على ش:dة اإلن$�نA .  إس$#�امها في س

ل4ا bان ال$�ق�ع اإلل($�وني ی$(�ن مN ب�انات في شdل إل($�وني، ل?ا ت#$لف ص�رها ت:عًا لل$ق��ة الS4$#�مة في إنFائها، ول�رجة و 

ول4ا bانA مع5G ال$�F+عات ل5 تN49$ ن��صًا ص�+�ة ت:�N ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�وني، ل?ا  .)٤٩(األمان ال4$احة في bل ص�رة م�ها

N�:لIفي م Uعات ال4#$لفة م�ها وذل+�F$قف ال�ق�ع اإلل($�وني، وم�ر ال$�ب�ان ص R�:44ایلي إرتأی�ا في ه?ا الbو:  

  ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�ونيالI4لH األول : 

  N ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�ونيالI4لH ال�اني : م�قف ال$�F+عات م

  

  ال�5ل4 األول

  ص
ر ال�
قع اإلل���وني

: 5�Sتق  

  ل:�ان ص�ر وأشdال ال$�ق�ع اإلل($�وني ال4#$لفة ،نق5S ه?ا الI4لH إلى ثالثة ف�وع و4bایلي:    

h�S:ق�ع اإلل($�وني ال�الف�ع األول : ال$  

Nمw4ق�ع اإلل($�وني ال�الف�ع ال�اني : ال$  

 : Rق�ع اإلل($�وني ال�ق4يالف�ع ال�ال�ال$  

  

  الف�ع األول

�B�ع اإلل���وني ال  ال�
ق

تع� ه?ه ال��رة مN ال$�ق�ع أ&hS أن�اع ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�وني وأسهلها وأقلها ت(لفة مN ح�R ال$ق��ات الS4$#�مة في إنFائه، 

 ، Hال$الع Nق�ع وح4ای$ه م�ه?ا ال$ Nشأنها تأم� Nوس�لة م Jد أ�ًا لع�م وج�Gة ن:Sفي ن UFرة ع�م ال�قة وال�ل?ا ت��� ه?ه ال�

  وت$ع� ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�وني ال:4b h�Sایلي :  .)٥٠(ال$�ق�ع إلى صاح:ه

                                                             

لى ح4ای$ها مN عرة إذ ی$��د درجة األمان في ال$�ق�ع اإلل($�وني &ع�ة ع�امل ت$�4ل في ق�ة اإلت�ال ب�N أدوات إنFائها وال�ث�قة ال$ي س�$5 ت�ق�عها والق� )٤٩(
ع�یل تن ی�خل عل�ها أJ ال$العH ، &4ع�ى أن رسالة ال:�انات ال$ي ت5 إس$ق:الها تN49$ ذات ال4عل�مات ال$ي bانA م�ج�دة ف�ها ع�� إرسالها، دون أ

wمN ، ل$�ل ال4س�اء أكان ذلU &ال�?ف أو &اإلضافة . وت(�ن درجة ال�قة في أوجها ع�� إس$#�ام ال$�ق�ع ال�ق4ي، وتقل ع�� إس$#�ام ال$�ق�ع اإلل($�وني 

Oد. م��4 م��4 سادات ، م�جع ساب : �Gأن �+�  . ٤٦، ص إلى أدنى مS$�+اتها في ال$�ق�ع اإلل($�وني ال:h�S .  لل4
  . ٤٦د. م��4 م��4 سادات، م�جع سابO ، ص )٥٠(
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إال أن�ا ن�a أن ه?ه ال��رة ت�ع�م معها ال�_ائف ال$ي  .)٥١(ف�4ها مای�C4& 5$د ال�ق� على ل�حة ال4فات�ح �bل�ل على ال4�افقة   -أ

  U لع�م إمdان�ة ت��ی� ه�+ة الj#F ال4�قع أو ب�ان رضائه . یل�م أن �6ققها ال$�ق�ع ، ذل

وم�ها مایd& 5$$ا&ة ال4�قع ألس4ه في نها6ة ال��4ر اإلل($�وني س�اء bانA على ه��ة ب�+� إل($�وني أو صف�ة و+H، وذلU   -ب

ع$اد ال$�ق�ع بها وأص:�d& A$ا&ة إس4ه إل($�ون�ًا ب�اسIة ل�حة ال4فات�ح &أن ی�قع &إس4ه bامًال  أو ب:ع� أح�ف إس4ه م$ى إ 

تلU ال��وف ج�ء مN ه�+$ه . إال أن�ا ن�a أن ه?ا ال��ع مN ال$�ق�ع وgن bان �6لح أن d6�ن شdل مN أشdال ال$�ق�ع اإلل($�وني 

&إع$:ارها ع:ارة عN م4C�عة ح�وف أو رم�ز في شdل إل($�وني وت�Fأ ب�س�لة إل($�ون�ة وت�ضع على م��ر إل($�وني، إال أنه 

ح أن ت(�ن وس�لة ل$��ی� ه�+ة ش#j مع�N &إع$:اره ه� ال?J قام ب$��+� ال��4ر اإلل($�وني ورضي &494�نه، ألنه الت�ل

   .)٥٢(الNd46 إث:ات أن ذلU الj#F ه� ذاته مN ح�ر ال:�+� اإلل($�وني ورضي &494�نه ووقعه

ال�ث�قة اإلل($�ون�ة الI4ل�ب إع$4ادها ب�اسIة جهاز ب$��+� ال$�ق�ع الd4$�ب &#h ال�� ونقله إلى و+$5 ه?ا ال��ع مN ال$�ق�ع -ج

)، وعادة ی$5 حفÇ تلU ال��رة الS4$#�جة لل$�ق�ع في ملف خاص في جهاز ال�اس�ب ال#اص Scanner(الS4ح ال9�ئي

 Nاألمان إذ م Nقة إال أنه الی$4$ع &أ6ة درجة م+�Iلة ه?ه ال�سه Nو�ال�غ5 م . Aوق Jي ی$5 إس$#�امها في أb قع�هل &ال4Sال

 Hئي على ال��4ر اإلل($�وني دون عل5 صاح�ح ال9S4رته &إس$#�ام ال�ق�ع أن ی�قل ص�ذج ال$�ل�6ه ن4 j#ش Jعلى أ

  .)٥٣(ال$�ق�ع وgس$#�امها في معامالت م�+فة أو زع5 ت�4S$ها _ل4ًا وزورًا إلى صاحH ال$�ق�ع
 

  الف�ع ال2اني

  ال�
قع اإلل���وني ال�Cم7

 Nمw4ق�ع ال�ًا إلس$#�ام تق��ة م�44ة و+ع� ال$�Gن Nمw4ق�ع ال�عل�ه ال$ OلI+ق�ع اإلل($�وني ، و�ر ال$�ص Nرة ال�ان�ة م�ال�

و+��رج ت�A ه?ا ال��ع  .)٥٤(ل$�ق�O ت�ا&h أك�� ب�N ه�+ة ال4�قع وت�ق�عه، م4ا ��46ه ن�ع مN ال$��یO وال$�ث�O والق�رة على اإلث:ات

  مN ال$�ق�ع ص�رتان ه4ا: 

  ال�
قع 	إس���ام ال�5اقات ال��غ&5ة ال�ق��نة 	ال�قH ال6�B أو ت
قع 	5اقة اإلئ��ان .  :ال�
رة األولى 

 : Nع��ق�ع وهي على ن�ن &�4ا&ة ت�ة ت(+�Sاألرقام ال Nعة م�4Cم Nق�ع ع:ارة ع�ال$ Nع م�وه?ا ال�  

ا الj#F لل�خ�ل األرقام وفقاً إلرادته، و+S$#�مهال$�ق�ع اإلرادJ: وه� ال$�ق�ع ال?J 6ق�م &إنFائه الع�4ل، إذ 6ق�م ب$�ت�H وت�H�b   .أ

� ه?ه على حاس��ه اآللي، أو ال�خ�ل ل4�اقع مع��ة أنFأها ب�فSه &��R الNd46 للغ�� ال�خ�ل عل�ها، 4bا أن له ال�O في تغ��

"              �Sل4ة الd& ق�ع�عل�ه ال$ OلI+اء، وF6 Aوق Jز في أ�األرقام أو ال��وف أو ال�مPassword . " 

                                                             

  . ١٦٤م ، ص٢٠١٠فادJ ع4اد ال�یN ت�bل، عق� ال$Cارة اإلل($�ون�ة، الI:عة األولى، م�F�رات ال�ل:ي ال�ق�ق�ة، ب��وت، ل:�ان،  )٥١(
  . ٥٠د. م��4 م��4 سادات، م�جع سابO ، ص )٥٢(
  . ٢٢٤-٢٢٣د. ناص� م��4 ع:اس، م�جع سابO، ص )٥٣(
  . ١٦٠- ١٥٩وأنb �G?لU : د. ماج� راغH ال�ل�، م�جع سابO، ص 
  .  ٣٥د. حNS ع:�ال:اسh ج�4عي، م�جع سابO، ص )٥٤(

 :Uل?b �Gصوأن ،Oص ٥٢د. م��4 م��4 سادات، م�جع ساب ،O٢٢٥-٢٢٤. د. ناص� م��4 ع:اس، م�جع ساب  .  
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ال$�ق�ع الالإرادJ: وه� ال$�ق�ع ال?J ��6ل عل�ه الj#F مN ال:�U وفقًا ل4عای�� حSاب�ة وأم��ة مع��ة، 4bا في حاالت إص�ار   .ب

أح� ال:��ك الف��ا bارت لj#F مع�N، إذ 6ق�م &إعIائه ورقة صغ��ة م�ون عل�ها أر�عة أرقام، و+ق�م الع�4ل &�فGها في مdان 

،ع:ارة عN قIعة بالس$��dة رق�قة ی�ون عل�ها أرقام &ارزة وم?یلة &h+�F )٥٥(ص�ل إل�ها، والف��ا bارتآمN ی$ع?ر على الغ�� ال� 

أس�د مغ�ا^�Sي ه?ا ال$�6 h+�F�a على معل�مات مال�ة عN الع�4ل، �bق5 ال�Sاب وم�$�اه، وع�� إس$#�ام ه?ا ال(ارت في 

^�Sي في ال(ارت، إال أنه ال6ق�م &ف$ح أJ تعامل في ه?ا ال4لف إال أح� أجه�ة ال��ف اآللي 6ق�م الCهاز &ق�اءة ال$�4�a ال4غ�ا

إال أن  .)٥٦(&ع� إدخال ال�ق5 الJ�S، إذ الی$5 ال$ع�ف عل�ه وال ال$عامل معه إال &ع� إدخال تلU األرقام ال�S+ة &��رة ص���ة

�م &أدخال ال:Iاقة وال�ق5 الJ�S ه?ا ال��ع مN ال:Iاقات لها جانH سل:ي إذ الی$�قO مN ش#��ة حامل ال�ق5، فأJ ش#j 6ق

�d46ه ف$ح ال4لف وgج�اء الع4ل�ات ال4ال�ة مN س�H وgی�اع س�اء ح�ل على ال�ق�I& 5+قة ش�ع�ة أم غ�� ش�ع�ة . وت�C:ًا 

"، وه�ش:�ه &ال:Iاقات ال:الس$��dة Smart Cardل�االت ال�Sقة وال$�و+� _ه� ن�ع آخ� مN ال:Iاقات وهي ال:Iاقات ال?�bة "

 �ا bارت مN ح�R األداء، إال أنه $�6�J على معل�مات عN م��ر ال:Iاقة وال�Sاب، 4bا له الق�رة على ت�CSل bل الف�

 الع4ل�ات ال$ي ت$5 &إس$#�ام ال:Iاقة، م4ا 96في عل�ه ن�ع مN ال�قة في ال$عامل .

       d�$اقة بالسI& ة، فهي�d�$اقات ال:السI:اع ال�أه5 ن Nة م�b?اقة الI:4ى بـ " وتع$:� الSة ت�bعلى رق�قة ذ J�$ة ت��

Microprocessor PUCE" ه ل$ل:�ة$Cع ب�م:^ Nd4+ف� األص:ع و_ N4ه عCح �+�، وهي ع:ارة عb N�م:��ت� م�غ� الی

 Hمات في ال?اك�ة م�ل إس5 صاح�ات م$#��ة، ف$�خل &ع� ال4علbق:ل ش� Nة م�b?اقة الI:ة الC_ائف، وت$5 ب�م�ع� ال&

وع4له ومعل�مات أخ�a مه4ة، وت:�مج دالة ج:�+ة أو خ�ارزم�ة ف$�ل� ال�ق5 الJ�S، وع�� bل إس$ع4ال ی�خل ال:Iاقة أو الw4سSة 

N الع�4ل ال:Iاقة في آلة ق�اءة مع إدخال ال�ق5 الJ�S ال4�ل� في ال:Iاقة، فإذا bانا م$Iا&ق�N ت$5 الع4ل�ة ، أما إذا bانا غ�� م$Iا&ق�

 N�$اقة م�اولI:ي حامل الIالـ ع��ها 6ع OلI6 ال���ح J�Sأ في إدخال ال�ق5 الIفإذا أخ ،N+آخ�Microprocessor   أم�ًا

           .)٥٧(تلقائ�ًا إلفSاد وتعH�I نفSه و�?لU ت�:ح ال:Iاقة غ�� صال�ة لإلس$ع4ال

و+ع� ه?ا ال��ع مN ال$�ق�ع ه� األك�� إس$#�امًا ن�Gًا لSه�لة إس$ع4اله إضافة ل4ا ی$4$ع &ه مN األمان وال�قة، إذ الت$5 الع4ل�ة        

القان�ن�ة إال إذا إق$�ن إدخال ال:Iاقة في جهاز ال��ف اآللي &إدخال ال�ق5 الJ�S ال#اص &الع�4ل، ه?ا وفي حالة س�قة ال:Iاقة 

ا أو ن�Sان ال�ق5 الJ�S فإنه &�C4د إخIار ال:�U ب?لU ی$5 تb ��4Cل ال:�انات ال��4ف�ة ال$ي ت$5 ب�اسIة ال:Iاقة، إال أو فق�انه

أن ه?ا الی�في وج�د &ع� ال4#ا^� ال$ي ت�Fأ عN ال$Fغ�ل ن$�Cة ع�م ال$أم�N ال(افي لل$�5�G، إضافة ل�االت ح�وث الق�ص�ة 

      .)٥٨(على حSا&ات الع4الء

                                                             

ل4G�4ة الته�ف ا?ه الف��ا هي م�4Gة مd�نة مN ال:��ك والw4سSات ال4ال�ة مق�ها م�ی�ة سان ف�انdS�S� ب�ال6ة bال�ف�رن�ا &ال�ال6ات ال4$��ة األم�+�dة، وه )٥٥(
I:إص�ار ال Oات ال4ال�ة حSسw4ك وال�ي لل:�I4ا وتعb ، ع� ال$(لفةS& N�b�$F4ن4ا ل$ق�56 ال#�مات لألع9اء الgتع$:� إلى ال��ح و R��& 4ة ااقاتG�4ل

  . ٤٨هي الCهة صاح:ة ال$�خ�j أو حO اإلم$�از لل:Iاقات ال��4ف�ة ال$ي ت�4ل أس5 الف��ا . لل4�+� أن�G: د. نC�a أب� ه�:ة، م�جع سابO، ص
  . ٥٣د. م��4 م��4 سادات ، م�جع سابO ، ص )٥٦(
  . ١٨٢د. عالء حN�S مIلO ال$4�4ي، م�جع سابO ، ص )٥٧(
  . ٥٧، م�جع سابO ، ص٢٠٠٧ث�وت ع:�ال���4، د.  )٥٨(

($�ون�ة ب�N ال�F+عة وأنb �G?لU : د. م�4�د أح�4 إب�اه�5 ال�FقاوJ ، مفه�م األع4ال ال��4ف�ة اإلل($�ون�ة وأه5 تI:�قاتها ، مwت�4 األع4ال ال��4ف�ة اإلل
وما&ع�ها . وأنb �G?لU : د. م��4 م��4  ٥١، الC4ل� األول ، ص ٢٠٠٣� مای ١٢-١٠والقان�ن ، bل�ة ال�F+عة والقان�ن ، اإلمارات الع���ة ال4$��ة ، 

  . ٥٤سادات، م�جع سابO، ص
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�#$S+ق�ع لألغ�اض ال$ال�ة : و�ال$ Nع م�م ه?ا ال�  

لH�S ال�ق�د مN ال��اف اآللي: ه�ا 6ق�م الع�4ل &إس$#�ام ال:Iاقة ال:�(�ة ال44غ�Iة ال$ي ت�$�J على ال4عل�مات ال#اصة &ه  .1

 J?وال Uل?ل j�#4ان الd4ال#اص &ه في ال J�Sم &إدخال ال�ق5 ال�6ق Uدخالها في جهاز ال��ف اآللي، و�ع� ذلg6ع$:� و

 Aة اإلن$�نd:F& ل�ص�ب م�جهاز حاس U46$ل j#ل شb عل�ه . H�Sع4ل�ة ال A4ا&قًا تIان ال�ق5 مb ق�ع م�ه، فإذا��4ا&ة ت&

�d46ه أن 6ق�م &إدخال رقI& 5اق$ه ال�ادرة مN أJ ب�U أو مwسSة إئ$4ان في الd4ان الj�#4 ل?لU، فإذا أراد س�H م:لغ 

في الd4ان الj�#4 في جهاز ال��اف اآللي، وgدخال ال�ق5 الJ�S ال#اص &ه وال?J نق�J ف4ا عل�ه إال أن ی�خل &Iاق$ه 

  .)٥٩(d6�ن مN إخ$�ار الj#F الع�4ل

وأح�انًا ق� ��6ث ن�اع ب�N الع�4ل وال:�b ، Uأن ی�عي الع�4ل ح�وث خIأ أث�اء ت�ف�? ع4ل�ة الb ،H�Sأن ی�عي أن ال4:لغ ال4#��م 

ال?J ح�ل عل�ه، ه�ا 6قع على ال�4عي "الع�4ل" عHء إث:ات ال#Iأ ال�اقع أث�اء الع4ل�ة ال��4ف�ة مN رص��ه أك:� مN ال4:لغ الفعلي 

&أن 6ق�م اإل�6ال ال?J ��6ل عل�ه &ع� ع4ل�ة ال�b H�Sل�ل إلث:ات مای�ع�ه، إس$�ادًا ل4:�أ ال�:�ت &ال($ا&ة ، و+Z�$F ل$�اف� م:�أ 

ان : أوله4ا  وج�د b$ا&ة، ول�| &ال�9ورة أن ت(�ن ال($ا&ة دل�ًال bامًال ، ألنه في &ع� األح�ال ال�:�ت &ال($ا&ة في ه?ه ال�الة ش̂�

الت(�ن b?ل4b ،Uا في حالة ال��4ر الع�في غ�� ال4�قع، 4bا الیل�م أن تأخ? ال($ا&ة شdًال خاصًا، ذلU ألن ال($ا&ة &ال4ع�ى العام 

ون�ة 4bا ه� ال�ال في شأن اإل�6ال . والZ�F ال�اني ی$�4ل في ت4Fل bل ما��6ر، عل�ه فإن ذلU الیwث� أن ت(�ن ال($ا&ة إل($� 

ص�ور ال($ا&ة مN ال#�5، وفي م�ال�ا ه?ا ی$�4ل &اإل�6ال ال?J ��6ر مN جهاز ال��اف اآللي ال?J 6ع� ج�ء مN ال:�U وأح� 

إث:اتها ق�+:ة اإلح$4ال 4bا في أدوات ع4له ال��4في . 4bا Z�$F6 أن تwدJ ال($ا&ة ال�ادرة مN ال#�5 إلى جعل ال�اقعة ال�4اد 

و+#9ع تق�ی� ذلU لقاضي  .)٦٠(حالة اإل�6ال ال?J یل#j ع4ل�ة الH�S و+Cعل مN ال�O ال?J ی�ع�ه الع�4ل ق�+H اإلح$4ال

  .)٦١(ال4�ض�ع دون رقا&ة مN م�4dة ال�ق� م$ى ما أقامA ق9ائها على أس:اب سائغة

ل ال($ابي مN ال:�U ف��I$Sع إث:ات مای�ع�ه &Fهادة الFه�د والس�4ا أن ^:�عة أما في حالة وج�د مانع �6�ل دون ح��له على ال�ل�

ال4عاملة الت$�ح للع�4ل إمdان�ة ال���ل على دل�ل b$ابي bامل ألنه مN غ�� ال4$��ر أن ��6ر ال:�U دل�ًال b$اب�ًا bامًال مع bل 

ن�اع ال$�ق�ع ال�6لح �bل�ل b$ابي لإلث:ات، ذلU أن ه?ا ال$�ق�ع معاملة 6ق�م بها مع ع4الئه ، ل?ا ی?هH الفقه إلى أن ه?ا ال��ع مN أ

  .)٦٢(الی$5 إل�اقه &أJ م��ر b$ابي، وgن4ا ی$5 ت�CSله في وثائO ال:�dF& Uل م�ف�ل عN أJ وث�قة تعاق�6ة

ف جهاز ال��اف اآللي وgذا إس$Iاع الع�4ل إث:ات مای�ع�ه ه�ا ی�$قل عHء اإلث:ات لل:�U، إذ عل�ه تق�56 الh+�F ال�رقي ال4�ج�د خل

ال$ي تCSل bافة الع4ل�ات تلقائ�ًا، 4bا تCSل ذات الع4ل�ات الSا&قة على جهاز ال(�م:��ت� ال4$�ل &ال��اف اآللي &��4d6 Rل bل 

م�ه4ا اآلخ�، إضافة ل$ق�46ها ت�CSًال ل4#$لف ع4ل�ات الH�S واإلی�اع ال$ي سCلها ال(�م:��ت� ال4$�ل &Cهاز ال��اف . إال أن 

                                                             

  . ١٥٩. وأنb �G?لU : د. ماج� راغH ال�ل�، م�جع سابO، ص ١٦٢فادJ م��4 ع4اد ال�یN ت�bل، م�جع سابO، ص )٥٩(
  ال4ع�ل. ١٩٧٩ل�Sة ) ١٠٧) مN قان�ن اإلث:ات الع�اقي رق5 (٧٨إن�G في ذلU : ال4ادة ( )٦٠(
. نقًال عN : د. م��4 م��4 سادات، م�جع سابO،  ٣٥٤ق، ص٥٤، س٢٠، م4C�عة أحdام م�4dة ال�ق�، الIعN رق5 ١٩٨٩مای�  ٢٢نق� م�ني،  )٦١(

  ) .٢، هامË رق5 (٥٨ص
  .  ٣٧د. حNS ع:�ال:اسh ج�4عي ، م�جع سابO ، ص )٦٢(
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فقه إع$�ض على ه?ه األدلة ال$ي 6ق�مها ال:�U ذلU ألنها ت$عارض مع م:�أ أساسي مN م:ادJء قان�ن اإلث:ات اال وه� م:�أ ع�م ال

   .)٦٣(ج�از إص�Iاع الj#F دل�ًال ل�فSه س�4ا أن bل تلU ال4#�جات ت#9ع ل�I�Sة ال:�U ال?J له ح�+ة ال$��ف ف�ها

ل:�انات ذلU أن ال:�U إذا bانA له س��Iة ماد6ة على جهاز ال�اس�ب وال��اف اآللي، فإن اإال أن�ا الن$فO مع ه?ا اإلتCاه الفقهي 

ها ال$ي ت$�49ها ال4#�جات تCSل تلقائ�ًا &�C4د ق�ام الع�4ل &ع4ل�ة الH�S ودون أJ ت�خل مN ال:�U، و�?لNd46 U لل:�U تق�46

Iخ Nف��Iال Nم Jأ A:الغ�� إال إذا أث Nصادر م ��$Sال$ق��ة، وفي ه?ه ال�الة&إع$:ارها م Uء إلى أدلة إث: أ تل�Cالل HC6 aات أخ�   . 

وق� S6$ع4لها صاح:ها ل�Sاد ثN4 ال:9ائع ال$ي ق� F6$�+ها مN ال�4الت ال$Cار+ة ال$ي تق�م تلU ال#�مة، إذ 6ق�م  الع�4ل ب�4$+�  .2

 U�:اقة ال:�(�ة ع:� جهاز خاص م$�ل &الI:اقة -الI:م��ر ال-  Nث5 و+$5 ال$أك� م ،N4اد ال��Sرص�� ل Nفي مd6د ما�وج

 Hصاح J�$F4اب الSح Nم U�:ق:ل ال Nلعة أو ال#�مة مSال N4هاز ل�$5 س�اد ثCال#اص &الع�4ل في ال J�Sی$5 إدخال ال�ق5 ال

  .)٦٤(ال:Iاقة إلى حSاب ال:ائع صاحH ال�C$4 أو ال�4ل

3. Nلع وال#�مات مSاء ال�Fاقة ال:�(�ة لI:م الع�4ل ال�#$S6 إذ  ك4ا ق� ،Aاقع اإلل($�ون�ة ال$ي تق�م خ�مات ال:�ع ع:� اإلن$�ن�ال4

ی�خل الع�4ل إلى أح� ال4�اقع ال$ي تق�م سلعة أو خ�مة و+ق�م &إخ$�ار مای�+� ش�اءه، ث5 6ق�م &إدخال ال�ق5 الJ�S ال#اص &ه 

 .)٦٥(H ال4�قع ال$CارJ اإلل($�ونيوgخ$�ار ال:�U ال?J ی$عامل معه، و�?لU ی$5 ت��+ل ال4:لغ مN حSاب الع�4ل إلى حSاب صاح

وفي حالة ح�وث ن�اع ن$�Cة إس$#�ام &Iاقة اإلئ$4ان في ع4ل�ات ش�اء الSلع وال#�مات مN ال�4الت ال$Cار+ة أو مN ال4�اقع 

�U اإلل($�ون�ة ال$ي تق�م خ�مات ال:�ع ع:� اإلن$�نA، فإن على الع�4ل عHء إث:ات وفائه &ال�N4 إس$�ادًا إلى حSا&ه ل�a ال:

  ال?J 6ف�� ق�امه &ال�فاء &ال�N4 &إع$:ار أن ذلU الS4$�� صادر مN الغ�� .

 Zاف� ش�و�لع�م ت Uد ال:�ع اإلل($�ون�ة، وذل�اقات في عقI:ان�ة إس$#�ام ه?ه الdإلى ع�م إم Hفقهي آخ� ی?ه Jإال أن ه�اك رأ

عامل بها على ش:dة اإلن$�نA، إضافة إلى أن ال:�U م��ر ال$�ق�ع اإلل($�وني في ه?ه ال:Iاقات، إذ 6ف$ق� لZ�F ال�S+ة في حالة ال$

ال:Iاقة وال$ي ی�فO بها ال�ق5 الJ�S ل�| جهة إص�ار لل$�ق�عات اإلل($�ون�ة، ل?ا الNd46 ال�ج�ع عل�ها إذا إس$#�م الغ�� ال$�ق�ع في 

ال:�U، إضافة إلى أن ال:�U ع��ما ��6ر إب�ام عق� دون عل5 صاح:ه أو في حالة ت�و+� ال$�ق�ع ، ففي ه?ه ال�الة المwSول�ة على 

 Nن &ع�� ع�d6 الع�ان ل�اح:ه في إس$#�امها ح$ى OلI6 إلس$#�امه في أغ�اض مع��ة دون أن Uم ب?ل�فإنه 6ق J�Sال(ارت وال�ق5 ال

   .)٦٦(الwS4ول�ة في إس$#�امها

  

  

  

                                                             

  .  ٥٩د. م��4 م��4 سادات ، م�جع سابO ، ص )٦٣(
  .١٦٢فادJ م��4 ع4اد ال�یN ت�bل ، م�جع سابO، ص )٦٤(

  .  ١٥٩وأنb �G?لU : د. ماج� راغH ال�ل�، م�جع سابO، ص
  .٥٥- ٥٤د. م��4 م��4 سادات ، م�جع سابO ، ص )٦٥(
  .٢٢٥د. ناص� م��4 ع:اس، م�جع سابO، ص )٦٦(
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م��6 أو ال�
رة ال2انة :
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قع ال�ص� ال�

Signature. (  

و+ق�� &ه bل ت�ق�ع 6ع$�4 في ت��ی� ه�+ة ال4�قع على ق�اس ال#�اص ال���+ة ال$ي ی�ف�د بها اإلنSان وت�4�ه عN غ��ه، و+ق�� ب$ق��ة 

�ن خ�اص ف�S�ل�ج�ة أو سل��bة ال#�اص الI:�ع�ة : تلU ال$ق��ة ال$ي تق�م على ق�اس وت�ل�ل ال#�اص ال6�SCة لإلنSان، وال$ي ق� ت(

عل�ه 6ق�م ه?ا ال$�ق�ع على أساس ال$�قO مN ش#��ة ال4$عامل &اإلع$4اد على رص� وق�اس ال#�اص ال���+ة الI:�ع�ة  .)٦٧(أو خلق�ة

��ت� أو ال(��4او+ة ال#اصة &األف�اد وgس$#�امها ل$��ی� ش#��ة صاح:ها، &ع� أخ? ص�رة م�ها وت#�+�ها على شdل شف�ة في ال(�م:

ل�4ع اإلس$#�ام غ�� القان�ني لها،  ومN أم�ل$ها &�4ة األصا&ع ، شdل �b ال��، مSح ل�d:Fة الع�N، ن:�ة ال��ت، مالمح ال�جه، 

إضافة إلى ال$�ق�ع &القل5 اإلل($�وني على شاشة ال(�م:��ت� عO+�^ N رص� ح�bة القل5 واألشdال واإلتCاهات ال$ي ت$#?ها أث�اء 

ت:اZ ه?ه ال#�اص ال?ات�ة &اإلنSان ت4Sح ب��4$�ه عN غ��ه &dFل م�ث�ق &ه إلى أق�ى ال��ود، وه� مای$�ح إن إر  .)٦٨(ال$�ق�ع

إس$#�امها في ال$�ق�ع على العق�د اإلل($�ون�ة، و+�ت:h إس$#�امه وال�ث�ق ف�ه &a�4 درجة تق�م ال$(��ل�ج�ا ال$ي تwمN إن$قاله ب�ون 

 .)٦٩(الق�رة على ال$العH ف�ه

ال$ق��ة في ع4لها على صف$�N: أوله4ا ال$ف�د: إذ ی$4$ع bل إنSان &#�اص ح��+ة الت$�اف� لغ��ه م�ل &�4ة األص:ع،  وتع$�4 ه?ه

Nح�ة الع��   .)٧٠(إضافة إلى صفة اإلس$�4ار وال�:ات: إذ أن ال#�اص ال���+ة لإلنSان ت�4$� &ق�ر مN ال�:ات إذ ت:قى بال تغ��� bق

6ع$�+ه الع�ی� مN الF4اكل ی$�4ل في أن ص�رة ال$�ق�ع ی$5 وضعه على الق�ص ال�لH لل�اس�ب ق�  إال أن ه?ا ال��ع مN ال$�ق�ع ق�

S6هل مهاج4$ها أو نS#ها ب�اسIة ال�Iق الS4$#�مة في الق�ص�ة اإلل($�ون�ة، إضافة إلى صع��ة إس$#�ام ه?ا ال��ع مN ال$�ق�ع 

س$#�ام ال#�اص ال���+ة س�4ا ال$ي تع$�4 على شdل ال�جه أو شdل ال�� 4bا أن ال$�ق�ع اإلل($�وني &إ .)٧١(مع ج�4ع أن�اع ال�اس�ب

الNd46 اإلع$4اد عل�ه bل�ًا ذلU أن اإلنSان ق� �I6أ عل�ه تغ��ات خلق�ة ن$�Cة تق�مه في الNS أو ن$�Cة تع�ضه ل:ع� األم�اض أو 

Iي ن$ائج م�ض�ة مN ناح�ة ق�رتها على ت��ی� ال��ادث م4ا ق� یwث� &dFل b:�� على شdل ال�� أو ص�رة ال�جه ، عل�ه فإنه ال6ع

اله�+ة إذا ماق�رنA ب:�4ة اإلص:ع . b?لU ال�ال &ال�S:ة ل$��ی� اله�+ة ب�اسIة ح�bة ال�� أث�اء ال$�ق�ع وق�اس ال�وا6ا ال$ي ��6عها 

Gة ت4امًا ن �ًا إلخ$الف ال�الة ال�ف�Sة لل4�قع القل5 وق�اس ال9غh ال�اشيء على الل�حة أث�اء ع4ل�ة ال$�ق�ع ال$ي التعIي ن$ائج م9:̂�

و�ال$الي إخ$الف ال9غh ال�اشيء عN ال$�ق�ع &إخ$الف مdان ال4�قع &ال�S:ة لل�حة ال�Sاسة وماإذا bان واقفًا أو جالSًا، 4bا و+�$اج 

ت إذ أن سل�ك اإلنSان لI4ا&قة ال$�ق�ع لل$أك� مN ص�$ه في bل م�ة ی$5 ف�ها ، وb?لU ال�ال ع�� اإلع$4اد على ال$�ق�ع ب�:�ة ال�� 

وحال$ه ال4�اج�ة تwث�ان على ^:قاته ال��ت�ة 4bا أن س�عة ال��ت وال9�ضاء ت��ان مN ق�رة ال�Gام على ال$ع�ف على &�4ة 

ال��ت . عل�ه أن ق�اسات ال#�اص ال���+ة ت$�ف &ع�م ال4�ث�ق�ة إذ Nd46 خ�اع األدوات الS4$#�مة في ت��ی� اله�+ة 4bا أنها 

                                                             

  .  ٦٠د. م��4 م��4 سادات، م�جع سابO ، ص )٦٧(
  . ١٦٢-١٦١ال�یN ت�bل، م�جع سابO، ص فادJ م��4 ع4اد )٦٨(

  . ١٥٩وأنb �G?لU : د. ماج� راغH ال�ل�، م�جع سابO، ص
  . ٤١٦د.حNS ع:�ال:اسh ج�4عي ، م�جع سابO، ص )٦٩(
  .  ٦١د. م��4 م��4 سادات ، م�جع سابO ، ص )٧٠(
  . ١٦٢فادJ م��4 ع4اد ال�یN ت�bل ، م�جع سابO ، ص )٧١(
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ة اإلس$#�ام وم��ودة اإلن$Fار ن�Gًا ل$(ال�فها ال9#4ة ول4ا ت�$اجه مN تق��ات خاصة لها الق�رة على م�اكاة ال#�اص الت�ال قل�ل

  .)٧٢(ال:�F+ة

�  الف�ع ال2ال

  ال�
قع اإلل���وني ال�ق�ي

) Jد�ق�ع ال�ق4ي أو ال(�ال$Digital Signiture(  ن م�ها�)$ها ل:�bعة أرقام ی$5 ت��4Cم Nق�ع، : ع:ارة ع�دًا س�+ًا ی$5 &ه ال$�b

، وه� ماN496 س�+ة ه?ا )٧٣()، ل?ا 4S6ى &ال$�ق�ع ال�ق4ي القائ5 على ال$Fف��Encryptionو+ع$�4 ه?ا ال$�ق�ع على نGام ال$Fف�� (

�ق�ع في ال$�ق�ع ، وم�ال ذلI& Uاقة اإلئ$4ان ال$ي ت�$�J على رق5 س�J ال6ع�فه س�a الع�4ل . وعادة ماS6$ع4ل ه?ا ال��ع مN ال$

ال$عامالت ال:�(�ة وال�4اسالت اإلل($�ون�ة ال$ي ت$5 ب�N ال$Cار أو ب�N الb�Fات، و+ع$:� ه?ا ال��ع مN ال$�ق�ع وس�لة آم�ة ل$��ی� 

   .)٧٤(ه�+ة الj#F ال?J قام &ال$�ق�ع مN خالل جهاز ال�اس�ب

وم49�ن ال4عاملة ال4�قع عل�ها، ف:ع� b$ا&ة ال�سالة وعادة ی$5 ال$�ق�ع ال�ق4ي عO+�^ N إس$#�ام أرقام مI:�عة تع:� عN ال$�ق�ع 

اإلل($�ون�ة على جهاز ال�اس�ب ال#اص &ال4�قع 6ق�م ب$Fف�� ال�سالة &إس$#�ام ال4ف$اح ال#اص، إذ ی$5 تFف�� ال($ا&ة ال�ق�4ة ل(ل 

عاملة مN رسالة مق�وءة واض�ة مN ال$�ق�ع وم49�ن ال4عاملة &إس$ع4ال مفات�ح س�+ة وع4ل�ات حSاب�ة معق�ة تwدJ إلى ت��+ل ال4

إلى رسالة رق�4ة غ�� مفه�مة إال &ع� فU تFف��ها مN4 ل�6ه مف$اح ال$Fف��، &4ع�ى ت��+ل ال:�انات إلى رم�ز ل�4ع الغ�� مN الS4اس 

�م ال�Iف اآلخ� بها، ث5 6ق�م &إرسال ال�سالة ال$ي ت5 تFف��ها وgرسال الFف�ة ال$ي أع�ها ب�فSه إلى ال�Iف اآلخ� &�I+قة آم�ة، و+ق

  .)٧٥(&إس$ق:ال ال�سالة وفU ال:�انات الF4ف�ة bي یNd4$ مN إعادة ال�سالة إلى ه��$ها األولى ق:ل ال$Fف�� وق�اءتها

ه?ا وbان ال$Fف�� في ال:�ا6ة ی$5 على أساس ال�Gام ال$4اثلي "ال�Gام الJ�$�4S" أJ أن d6�ن ه�اك مف$احًا واح�ًا لل$Fف�� وف(ه ی$اح 

�سل وال�4سل إل�ه ، و+ف$�ض ه?ا ال�Gام وج�د عالقة سا&قة ب�N ^�في العق� . إال أنه ل�+ادة تأم�N ع4ل�ة ال$�ث�O ل(ل مN ال4

 Nج:ه إس$#�ام مف$اح��العام وال#اص" إذ ی$5 &4 Nام ال4ف$اح�Gف�� غ�� ال$4اثلي " نF$ال �ف�� وهF$ام آخ� للGاإلل($�وني _ه� ن

(ال4ف$اح ال#اص) و+Gل ه?ا س�+ًا ل�a صاح:ه وه� ال4�قع، وق� �6$فÇ &ه على &Iاقة ذ�bة أو  م$غای�+N أح�ه4ا لل$Fف�� و+4Sى بـ

أما ال�اني  .)٧٦(ق� �6فGه على جهاز ال�اس�ب ال#اص &ه و+ق�م &�4ای$ه ب�ق5 س�J أو عO+�^ N أداة ق�اس ح��J ل$��ی� اله�+ة

�4سل إل�ه ل��d4$ه مN فU شف�ة ال�سالة . عل�ه ف:4�جH ال4ف$اح العام ف�4Sى بــ (ال4ف$اح العام) و+S$#�م لفU ال$Fف�� و+:لغ إلى ال

                                                             

 ٥٩م،ص٢٠٠٠ القاه�ة، الع���ة، ال�ه9ة دار ع:�اإلن$�نA، اإلل($�ون�ة لل$Cارة ال�Cائ�ة قFق�ش،ال�4ا6ة حام� ه�a.د  د. ه�a حام� قFق�ش، )٧٢(
�ة، القاه�ة ع��وما&ع�ها . وأنb �G?لU: م��4 ع:�� ال(ع:ي، ال�Cائ5 ال�اش�ة عN اإلس$#�ام غ�� ال�F4وع لd:Fة اإلن$�نA، دراسة مقارنة، دار ال�ه9ة ال

  . ٦٩. د. م��4 م��4 سادات، م�جع سابO، ص ٢٤٥صم، ٢٠٠٥، 
ات 6ع�ف ال$Fف�� &أنه : ع4ل�ة ت��+ل ال4عل�مات إلى رم�ز غ�� مفه�مة &��R ال�I$S6ع األش#اص غ�� ال�4خj له5 مN اإل^الع على ه?ه ال4عل�م )٧٣(

��دة مال�4اسH لفU الFف�ة ، فالFف�ة هي رم�ز ذات م�ل�الت أو فه4ها ، و+$5 إعادة ت��+ل ال4عل�مات إلى ص�غ$ها األصل�ة وذلU &إس$#�ام ال4ف$اح 
جه�ة أو مفات�ح أه5 تS$#�م في ق��ات وأجه�ة اإلت�ال الSل(�ة والالسل(�ة لل�فاx على س�+ة ال�سائل ال�4سلة ع:�ها ، bي الS6$ق:لها إال األف�اد ال?یN ل�ی

  ) .٥، هامË رق5 ( ١٦٢سابO، ص فU الFف�ة . لل4�+� أن�G : د. عالء حN�S مIلO ال$4�4ي، م�جع
ء حN�S .  د. عال ١٦٠-١٥٩. وأنb �G?لU:  فادJ م��4 ع4اد ال�یN ت�bل، م�جع سابO، ص ١٦٢د. عالء حN�S مIلO ال$4�4ي، م�جع سابO، ص )٧٤(

  وما&ع�ها . ١٦٢مIلO ال$4�4ي، م�جع سابO، ص
. د. م��4 م��4 سادات ، م�جع  ٢٩٢-٢٢٨ص� م��4 ع:اس، م�جع سابO،ص. وأنb �G?لU: د. نا ١٥٧د. ماج� راغH ال�ل�، م�جع سابO، ص )٧٥(

  . ٧٢سابO، ص
  . ٦٤١-١٦٣. وأنb �G?لU: د.عالء حN�S مIلO ال$4�4ي، م�جع سابO، ص ١٧-٧٠د.م��4 م��4 سادات، م�جع سابO، ص )٧٦(
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یNd4$ أJ ش#j مN ق�اءة ال�سالة أو ال:�انات ال4ع�وضة ع:� اإلن$�نA إال أنه ال�I$S6ع ال$ع�یل ف�ها إال &ع� أن d6�ن ل�6ه ال4ف$اح 

  .)٧٧(ال#اص ل�9ع ت�ق�عه عل�ها و+ع�� إرسالها إلى م��رها

�ع مN ص�ر ال$�ق�ع وج�د جهة م�ای�ة وم$#��ة وم�خj لها في إص�ار ه?ه ال4فات�ح ب�اًء على ^لH ال4$عامل�N و+S$ل�م ه?ا ال�

ع:� الd:Fة، إذ تق�م ه?ه الCهة ب�ور ال�س�h في ت�ص�ل مف$اح الFف�ة العام مN ال4�قع إلى ال�Iف ال�اني في ال4عاملة، إضافة إلى 

  .)٧٨(�ون�ة وت��ی� ه�+ة أص�ابهاإص�ارها لFهادات &��ة ال4عامالت اإلل($

ول�4ح ال4�+� مN األمان في ع4ل�ة ال$�ق�ع ی$5 عادة إس$#�ام ع4ل�ة أخ�a في ع4ل�ة ال$�ق�ع ت4Sى بـ" دالة ال:ع��ة أو ناتج هاش"، 

ي ال�سالة أث�اء وهي وس�لة S6$#�مها ال4�قع لل���ل على ق�4ة رق�4ة لل�سالة اإلل($�ون�ة، ل�ع�ف مN خاللها إذا bان ه�اك تغ��� ف

 إرسالها أم ال، &4ع�ى آخ� S6$#�م لل$أك� مN أن ال�سالة اإلل($�ون�ة وال$�ق�ع اإلل($�وني ل�I6 5أ عل�ه أJ تغ���، و+$5 ذلU &أن 6ق�م

$ج ع�ها ال4�قع &ع� إع�اد ال�سالة اإلل($�ون�ة على جهاز ال�اس�ب ال#اص &ه &إس$#�ام دالة ال:ع��ة في إنFاء خالصة لل�سالة &4ا ی�

ق�4ة مع��ة  ت4Sى ب�اتج هاش، و�ع� ذلU 6ق�م ال4�قع ب$Fف�� خالصة ال�سالة &إس$#�ام ال4ف$اح ال#اص و�?لd6 U�ن ق� أنFأ ت�ق�عه 

 ال�ق4ي، و�ع� ذلU 6ق�م &إرسال ال�سالة اإلل($�ون�ة ال$ي ت5 تFف��ها &اإلضافة إلى ال�سالة األصل�ة ق:ل تFف��ها، وع��ما ت�ل ال�سالة

ال�Iف اآلخ� 6ق�م &إس$#�ام ال4ف$اح العام لل4�قع لل$أك� مN ص�ة ال$�ق�ع ال�ق4ي لل4�قع ، و�ع� ذلS6 U$#�م دالة ال:ع��ة ذاتها  إلى

ال$ي إس$#�مها ال4�قع في إنFاء خالصة لل�سالة األصل�ة ل���ل ه� اآلخ� م�ها على ناتج هاش و+ق�م &4قارنة ناتج ال�سالة 

الF4ف�ة ال$ي أرسلها ال4�قع فإن تIابO ال�اتCان أدرك ال�Iف ال4$عامل مع ال4�قع أن ال�سالة ل5 ت$غ�� أث�اء  األصل�ة مع ناتج ال�سالة

   .)٧٩(إرسالها

وذهH رأJ في الفقه إلى وج�ب ع�م ال#لh ب�N تFف�� ال�سالة اإلل($�ون�ة وتFف�� ال$�ق�ع اإلل($�وني، ذلU أن تFف�� ال�سالة 

ال�سالة &أك4لها، ب��4ا تFف�� ال$�ق�ع اإلل($�وني 6ق$�� على تFف�� ال$�ق�ع دون &ق�ة ال�سالة اإلل($�ون�ة،  اإلل($�ون�ة 6ق�� &ه تFف��

  .)٨٠(ذلU ألنه ق� ی�ت:h  تFف�� ال$�ق�ع اإلل($�وني ب�سالة إل($�ون�ة غ�� مFف�ة

�4لة في أنه �6قO أعلى درجات ال�S+ة والSالمة و+?هH الفقه إلى أنه &ال�غ5 مN ال4�ا6ا الع�ی�ة ال$ي 6ق�مها ال$�ق�ع ال�ق4ي وال$4

 Nاألش#اص، إضافة إلى ال�4ا6ة م Nغ��ه5 م Nه5 ع�واألمان وال�قة في ال4عامالت، 4bا N496 ت��ی� ه�+ة أ^�اف ال4عاملة و+�4

($�ون�ًا،ك4ا ال�I$S6ع م#ا^� الغË في ال$عاق� اإلل($�وني،ح�N496 R ع�م إمdان�ة ال$�خل في م49�ن الS4$�� اإلل($�وني ال4�قع إل

أJ ش#j أن ی�ور ه?ا ال$�ق�ع، ل?ا تقع الwS4ول�ة في حالة ض�اع ال4ف$اح ال#اص أو إ^الع الغ�� عل�ه  على صاحH ال4ف$اح 

ال#اص مال5 ی:لغ جهة ال$��یO إللغاء ال4ف$اح وgس$��ار مف$اح ج�ی�. إال أن ه?ا ال��ع مN ال$�ق�ع ت�$اج إلى ت(ال�ف &اه9ة 

ل$عاق� ب�اسI$ه، إضافة إلى أنها ت�$اج إلى مع�فة ف��ة وت�ر+:ًا خاصًا لل$عامل مع ال:�م�Cات الS4$#�مة في إنFائه، 4bا إلت4ام ا

 Nب� Zاإلرت:ا A:لها، وت� Nم��#$S4+ة األش#اص ال�ه Nم Oم &ال$�ق�لها أو مع$�4ة تق jإل($�وني م�خ O�6$اج إلى جهة ت��ی

                                                             

. د.عالء حN�S مIلO ال$4�4ي،  ١٥٨ل�، م�جع سابO، صد. ماج� راغH ال� . وأنb �G?لU : ١٦٠فادJ م��4 ع4اد ال�یN ت�bل، م�جع سابO، ص )٧٧(
  . ١٦٤-١٦٣م�جع سابO،ص

  . ١٥٨. وأنb �G?لU : د. ماج� راغH ال�ل�، م�جع سابO، ص ١٦٠فادJ م��4 ع4اد ال�یN ت�bل، م�جع سابO، ص )٧٨(
  . ٧٢د. م��4 م��4 سادات ، م�جع سابO، ص )٧٩(
امعة ال�Cی�ة اع� ال4عل�مات ع:� ش:dة اإلن$�نA، دراسة تI:�ق�ة لعق�د ال$Cارة اإلل($�ون�ة ال�ول�ة ، دار الCد. فاروق األ&اص��J، عق� اإلش$�اك في ق�  )٨٠(

  . ٨٢م، ص٢٠٠٣لل��F، اإلس��dر+ةة، 
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ل($�وني، وتع$:� شهادة ال$��یO اإلل($�وني ض4انًا لع�م إن(ار أح� ال�Iف�N ت�ق�ع الS4$�� ال�4سل ال4�قع و��انات إنFاء ال$�ق�ع اإل

       .)٨١(إل($�ون�ًا، وداللة واض�ة على أن ال4�قع 46لU ال4ف$اح ال#اص وه� ال?J قام &ال$�ق�ع

  

  ال�5ل4 ال2اني 

  م
/. ال�#�-عات م7 ص
ر ال�
قع اإلل���وني

اإلس$�شاد6ة إلى ن�F الع4ل &ال$�ق�عات اإلل($�ون�ة وذلU عO+�^ N خلO إ^ار قان�ني لها &4ا �6قO اإلع$�اف تSعى ال$�F+عات 

ال$�F+عي بها،ون�Gًا للI:�عة اإلس$�شاد6ة لقان�ن األون�S$�ال ال4�ذجي فق� إع$�ف &dل ص�ر ال$�ق�عات مع تأك��ها على ض�ورة ت�اف� 

   .)٨٢(ال�FوZ الالزمة في bل ص�رة مN ال��ر

�ل�ل إث:ات، bأما &ال�S:ة لل$�ج�ه األور�ي فأنه bقان�ن األون�S$�ال ال�4�ذجي ق� أخ? &dافة ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�وني وأعIى لها ق�4ة 

  إال أنه لS6 5او في ال��Cة ب�b Nل ص�ر ال$�ق�عات ، فال$�ج�ه األور�ي م�� ب�N ن�ع�N مN ال$�ق�ع وه4ا :

ال$�ق�ع في ص�رته األساس�ة، وال$ي ی$9ح أنه 4F6ل bافة أن�اع ال$�ق�عات على إخ$الف ال$ق��ات الS4$#�مة ف�ها، و+��رج   .1

ت�$ها bل ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�وني، و+$9ح ذلU مN نj ال4ادة ال�ان�ة م�ه، وال?J إك$فى ف�ه ب$ع�+� ال$�ق�ع اإلل($�وني &أنه: 

 . )٨٣($�وني ت�ت:h أو ت$�ل م�Iق�ًا ب:�انات إل($�ون�ة أخ�a...""ع:ارة عN ب�انات في شdل إل(

ال$�ق�ع اإلل($�وني ال4$ق�م، وال?J نj عل�ه في ال4ادة ال#امSه م�ه، وال?J ق�� &ه ال$�ق�ع ال�ق4ي ال4ع$�4 على ال4ف$اح العام  .2

لقان�ن�ة، ذلU ألنه ت$�اف� ف�ه ذات وشهادات ال$��یO، إذ ذهH إلى أنه ه� ال$�ق�ع ال4ق:�ل �bل�ل إث:ات في اإلج�اءات ا

 Uان ذلb نgة، و�I#ق�عات ال�ة ال$�Cاو+ة ل�Sة م�Cم��ه ح Uق�ع ال($ابي ال(امل، ل?ل�اف� في ال$�ن�ة ال$ي ت$�ل:ات القانI$4ال

ال$��یO  ال6ع�ي إه�ار الق�4ة القان�ن�ة ل:ق�ة أن�اع ال$�ق�عات &�Cة أنه ال6ع$�4 على شهادة مع$�4ة صادرة مN مق�م خ�مات

Nمw4ق�ع ال�ال$ Nن�ة أقل م�ن4ا لها ق�4ة قانgو ،Nمw4ق�ع ال�اء ال$Fة أدوات إنIاس�أ بF٨٤(اإلل($�وني ول5 ی�(.       

                                                             

  .١٦٥. وأنb �G?لU:د.عالء حN�S مIلO ال$4�4ي، م�جع سابO، ص٧٤د.م��4 م��4 سادات، م�جع سابO،ص )٨١(

) ، &4ا ٥ل4ادة (ااء إذ ت�j ال4ادة ال�ال�ة مN قان�ن األون�S$�ال ال�4�ذجي &Fأن ال$�ق�عات اإلل($�ون�ة على: " التO:I أ6ة قاع�ة مN ه?ه الق�اع�، &إس$�� )٨٢(
) مN ه?ه الق�اع� ١( ٦ل�ها في ال4ادة dF6ل إس$:عادًا أو تق���ًا أو ح�مانًا مN أث� قان�ني أل6ة ^�+قة إلنFاء ت�ق�ع إل($�وني تS$�في اإلش$�ا^ات الF4ار إ

 Nرة مع��ة م�صه على أنه 6أخ? &��ن� Nم Jفه5 أ HC6أنه ال jه?ا ال� Nو+فه5 م . " O:I4ن ال�آخ� مق$�9ات القان �ن� Jفي على أ�$Sأو ت
ل�Iف�N ا ع�ا حالة وج�د إتفاق ص��ح ب�N اص�ر ال$�ق�ع و+$�ك ص�رة أخ�a ، أو ق� 6فه5 م�ها ت�C+� أJ ص�رة لل$�ق�ع مN ق�4$ها القان�ن�ة وذلU ف�4

القان�ن  ع��ما Z�$F6 -١على إس$:عاد ص�رة مع��ة وت�C+�ها مN أث�ها القان�ني . 4bا ت�j الفق�ة األولى مN ال4ادة الSادسة مN ذات القان�ن على : " 
بلغA  إل($�وني م�ث�ق &الق�ر ال�4اسH للغ�ض ال?J أنA�F أووج�د ت�ق�ع مN ش#S6 j$�في ذلU الZ�F &ال�S:ة إلى رسالة ال:�انات إذا إس$#�م ت�ق�ع 

�b ا ذمN أجله رسالة ال:�انات ، في ض�ء bل ال�Gوف، &4ا في ذلU أJ إتفاق ذJ صلة" . و+$9ح مN ه?ه الفق�ة أنه تN49 ع:ارات م�نة ومIلقة ع��م
  مع��ة لل$�ق�ع اإلل($�وني  . "إذا إس$#�م ت�ق�ع إل($�وني"، وذلU دون ت#��j ن�ع أو ص�رة مع��ة أو تق��ة

 (83) Article 2:“ Electronic signature : means data in electronic form which are attached to or logically associated with 

other electronic data and wich serve as method of authentication “ . 

(84)Article 5:“1. Member states shall ensure that advanced electronic signatures which are based on a qualified certificate 

and which are created by a secure-signature-creation device:  

(a) Saftisfy the legal requirements of a signature in relation to data in electronic form in the same manner as a 

handwritten signature satisfies those requirements in relation to paper- based data ; and , 
(b) Are admissible as evidence in legal proceedings “ . 
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أما &ال�S:ة ل4�قف ال$�F+عات في القان�ن ال4قارن، فق� إع$�ف ال�F4ع الف�نSي في القان�ن ال�4ني &dل ص�ر ال$�ق�عات اإلل($�ون�ة 

$#�ام وس�لة آم�ة ل$��ی� ه�+ة الj#F تN49 صل$ه &ال$��ف ال4ل�O &ه، وق� إف$�ض ال�F4ع الف�نSي م�ث�ق�ة &�FوZ مع��ة ، bإس

|dالع A:س�لة إلى أن ی��ال Uي رق5 ( .)٨٥(تلSل| ال�ولة الف�نCم Nم م�ال4ادة ص�ر م�س Uتل O�:Iة ٢٧٢و�ه�ف ت�S٢٠٠١) ل 

ال�ان�ة م�ه على أن م�ث�ق�ة ع4ل�ة ال$�ق�ع اإلل($�وني مف$�ضة إلى أن ی�:A  ، وال4$علO &ال$�ق�عات اإلل($�ون�ة ، إذ ن�A ال4ادة

�N ه4ا : أن تN49$ تلU الع4ل�ة ت�ق�عًا إل($�ون�ًا م��4ًا مع$�4ًا على أدوات إنFاء ت�ق�ع إل($�وني مwم�ة، وأن  �̂F& Uوذل ،|dالع

      .)٨٦(مwهلةی$5 ال$�:A مN أن ه?ا ال$�ق�ع 6ق�م على إس$#�ام شهادة إل($�ون�ة 

وم4ا ه� ج�ی� &ال?�b أن ال$�ق�ع الw4مN ال?J نj عل�ه م�س�م مCل| ال�ولة الف�نSي أعاله ه� ال$�ق�ع ال�ق4ي ال?J 6ع$�4 على 

أدوات إنFاء ت�ق�ع إل($�وني مwم�ة، 4bا ت�bw م�ث�ق�$ه ب�اسIة شهادة إل($�ون�ة مع$�4ة، أما &اقي أن�اع ال$�ق�عات فل5 ی�4Gه ن��ص 

ان�ن ال�4ني الف�نSي وb?لU م�س�م مCل| ال�ولة، وعلى ال�غ5 مN ع�م ال$�5�G فإن &اقي أن�اع ال$�ق�عات ت(�ن لها ق�4ة قان�ن�ة الق

ول(N ل�b ASال$ي G�6ى بها ال$�ق�ع اإلل($�وني الw4مN، وه?ا إس$�ادًا إلى ن��ص ال$�ج�ه األور�ي ال$ي ن�A على ع�م ح�مان 

�ن�ة ل�C4د أنه ال6ع$�4 على شهادة مwهلة، أو ل5 ی�Fأ ب�اسIة أدوات إنFاء ت�ق�ع مwم�ة، ون�Gًا إلل$�ام ال�ول أJ ت�ق�ع مN الق�4ة القان

 Uة ل?لG�4ع�ة ال+�F$ص ال�ي في _ل غ�اب ال��Sن ال�4ني الف�ن�ام القانdعلى أح H�Sاألخ��ة ت� Uام فإن تلdاألح Uاألع9اء ب$ل

       .)٨٧(األم�

ي، &dل ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�ون ٢٠٠٤) ل�Sة �F١٥ع الJ��4، فق� إع$�ف قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني رق5 (أما &ال�S:ة ل4�قف ال4

و أوذلU ع��ما ع�ف ال$�ق�ع اإلل($�وني في الفق�ة (ج) مN ال4ادة األولى &أنه: "مای�ضع على م��ر إل($�وني و+$#? شdل ح�وف 

�ة م�ف�د 4S6ح ب$��ی� ش#j ال4�قع و+�4�ه عN غ��ه". إال أنه &��ور الالئأرقام أو رم�ز أو إشارات أو غ��ها و+d�ن له ^ا&ع 

وه� ال$�ق�ع  ال$�ف�?6ة لقان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني فق� أخ? ب��ع واح� مN ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�وني وال?J 6ع� األك�� أمانًا وم�ث�ق�ة

A &ع� ال9�ا&h الف��ة وال$ق��ة والالزم ت�اال�ق4ي ، وه?ا ی$9ح مN نj ال4ادة ال�ال�ة مN الالئ�ة ال$�ف�?6ة ال ف�ها في تلU $ي إش$̂�

لها،  الG�4�مة ال$ي ت(�ن مS$��ة إلى تق��ة شف�ة ال4ف$اح�N العام وال#اص، وgلى ال4ف$اح الFف�J الC?رJ ال#اص &الCهة ال4#��ة

لى ع، وb?لU نj ال4ادة ال$اسعة ال$ي ن�A وشهادات ال$��یO اإلل($�وني، وه?ه ال$ق��ة الت$�اف� إال في ص�رة ال$�ق�ع ال�ق4ي 

ل��رة اض�ورة ت�اف� ش�وZ مع��ة HC6 ت�اف�ها bي ی$4$ع ال$�ق�ع اإلل($�وني &ال��Cة في اإلث:ات . و�?لU 6ع� ال$�ق�ع ال�ق4ي ه� 

$S6 J?ح�� ال�ق�ع ال�ال$ �ال$ي أق�تها الالئ�ة ال$�ف�?6ة، وه h&ا�معها ال9 Oأن ت$�ق Nd46 ح��ة ال$ي�الال Oع أن �6ق�I Zو�F

ال��Cة ) مN قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني الSالف ال?�b، وال$ي ب$�اف�ها ی$4$ع ال$�ق�ع اإلل($�وني &١٨ال��4�ص عل�ها في ال4ادة (

  ال(املة في اإلث:ات .

                                                             

  . ٢٠٠٠) ل�Sة ٢٣٠ان�ن رق5 () مN القان�ن ال�4ني الف�نSي . وق� أض�فA تلU الفق�ة &4�جH الق١٣١٦) مN ال4ادة (٤أن�G في ذلU : نj الفق�ة ( )٨٥(
(86)Article ٢:“ La fiabilité d un procède de signature électronique est presume Justus a prevue contraire lorsque ce procède 

met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grace a un dispositive sécurise de creation de signature 

électronique et queen la verification de cette signature repose surf l utilization d un certificate électronique 

qualified “ . 
  . ٨٨-٨٧د. م��4 م��4 سادات، م�جع سابO، ص )٨٧(
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، على ذات ٢٠١٢) ل�Sة ٧٨) مN قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني وال4عامالت اإلل($�ون�ة رق5 (٥أما ال�F4ع الع�اقي فق� نj في ال4ادة (

) مN قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني الb ،J��4ي ی$4$ع ال$�ق�ع اإلل($�وني &ال��Cة في اإلث:ات، ١٨ال�FوZ ال$ي ن�A عل�ها ال4ادة (

ل$ي Nd46 وق� ی$:ادر إلى ال?هN أن ه?ه ال$ق��ة الت$�اف� إال في ص�رة ال$�ق�ع ال�ق4ي، و+:�و أن ال$�ق�ع ال�ق4ي ه� ال��رة ال�ح��ة ا

وأك��ها ق�رة على ت��ی� ه�+ة  ) مN قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني الع�اقي،٥أن ت$�قO ف�ها ال�FوZ ال��4�ص عل�ها في ال4ادة (

، وأك��ها ت�4�Gًا &H:S ت�لي مwسSات م$#��ة ل$لU ال$ق��ة وال$ي ب$�اف�ها ی$4$ع ال$�ق�ع اإلل($�وني &ال��Cة ال(املة في األش#اص

إال أن�ا الن�a ذلU، ألن ال�F4ع الع�اقي ع��ما ش�ع قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني وال4عامالت اإلل($�ون�ة فإنه رغH في أن  .اإلث:ات 

 d6�ن م�4Gًا ل(ل ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�وني ب�ا6ة مN أقلها تأم��ًا إلى أك��ها م�ث�ق�ة وال$ي تS$#�م ف�ها ال$ق��ات الI$4�رة في وسائل

�ی� ه�+ة ال4�قع�N ، وgذا bان ال�F4ع ق� أراد غ�� ذلU ألتى &قان�ن ی�5G ال$�ق�ع ال�ق4ي ف�HS و+ع$:�ه م�ادفًا تأم�N ال$�ق�ع وت�

ه?ا  .)٨٨(لI�4لح ال$�ق�ع اإلل($�وني دون وج�د أJ ف�ق ب��ه4ا 4bا فعل ال�F4ع األل4اني ال?J أص�ر قان�نًا خاصًا &ال$�ق�ع ال�ق4ي

ت ال4$�قعة لل$�ق�ع اإلل($�وني هي ال$Cارة واألع4ال اإلل($�ون�ة وال$ي ت4Fل ال$عاق�ات ال$Cار+ة إضافة إلى أن أه5 مCال ال$I:�قا

وم4ا ه� ج�ی� &ال?�b أن ال��رة الS4$#�مة في ال4عامالت ال��4ف�ة   .)٨٩(ال4#$لفة ووسائل ال�فع عO+�^ N ال$عامالت ال��4ف�ة

التع$�ف بها القان�ن وهي أح�a ص�ر ال$�ق�ع اإلل($�وني ال�44�ة ، 4bا أن  هي ص�رة ال$�ق�ع &dل4ة ال�S &ال:Iاقة ال4غ�Iة ف(�ف

ال4ادة األولى مN القان�ن ع��ما ع�ف ال$�ق�ع اإلل($�وني جاء ب$ع�+� م�ن وغ�� م�ت:h ب$ق��ة مع��ة إذ ب��A &أنه 596 ال$�ق�عات 

 Uل?bات اإلل($�ون�ة أو ال�ق�4ة وCوال4عال Hاس��خالل ال� Nال$ي ت$5 م Aات ال$ي تع$�4 على ال$ق��الSC4ة وال�مN خالل األجه

ال9�ئ�ة وماشابهها و+4Fل ذلb Uل مای�ضع على ال��4ر مN ب�انات أو معل�مات أو رم�ز أو رس�م أو أخ$ام أو &�4ات س�اء 

  لل(ف أو األصا&ع أو الع��ن أوغ��ها . 

  ل($�وني ال4#$لفة وعلى ال��� اآلتي :م4ا تق�م ی$9ح ل�ا أن ال$�F+عات ال4#$لفة أخ?ت &��ر ال$�ق�ع اإل

م والقان�ن ١٩٩٩) ل�Sة ٩٣أخ? قان�ن األون�S$�ال ال�4�ذجي لل$�ق�عات اإلل($�ون�ة وال$�ج�ه األورو�ي لل$�ق�عات اإلل($�ون�ة رق5 ( -1

�Iة $�ق�ع ت�A س�الJ��4 والع�اقي &�9ورة ت�اف� ش�وZ مع��ة إلعIاء ال$�ق�عات اإلل($�ون�ة ق�4ة قان�ن�ة وم�ها أن ی$5 ال

 Jق�ع غ�� ص��ح في حالة ح�وث أ�عل ال$C6 رة�ة &�I&ن ال:�انات م$�ا�ق�ع ، وأن ت(�اء ال$Fقع وح�ه على أدوات إن�ال4

 تع�یل &ال:�انات .

2-  R��& ، aر األخ��اهًال ال�C$ق�ع ال�ق4ي م�ق�ع اإلل($�وني وال4$�4لة &ال$�ر ال$�ص Nرة واح�ة م�5 ص�Gلى ت��اه ال�اني تCاإلت

إذا إس$#�م ال$�ق�ع اإلل($�وني في ال4عاملة اإلل($�ون�ة فإن ال$�ق�ع ال�ق4ي ه� ال$�ق�ع ال?J یل�م إس$#�امه مN ق:ل أ^�اف 

 .)٩٠(ذهH ال�F4ع األل4اني و�ع� ت�F+عات ال�ال6ات ال4$��ة b�ال6ة ی�تا و وال6ة واش�NI  ال4عاملة وله?ا اإلتCاه

  ال�ات�ة

                                                             

)٨٨( . 1997German Digital Signature Law    

  على :    " تJ�S أحdام ه?ا القان�ن على:  ٢٠١٢) ل�Sة ٧٨) مN قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني وال4عامالت اإلل($�ون�ة رق5 (٣إذ ت�j ال4ادة ( )٨٩(
 ال4عامالت اإلل($�ون�ة ال$ي ی�ف?ها األش#اص الI:�ع��ن أو ال4ع��+�ن .  -أ

 ال4عامالت ال$ي ی$فO أ^�افها على ت�ف�?ها ب�سائل إل($�ون�ة .  -ب

  ألوراق ال4ال�ة وال$Cار+ة اإلل($�ون�ة .  " . ا  -ج
  . ١٠٠-٩٩د. م��4 م��4 سادات ، م�جع سابO ، ص )٩٠(
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  &ع� أن أك4ل�ا &���ا &ع�ن هللا وت�ف�قه، ت�صل�ا إلى ج4لة ن$ائج وت�ص�ات ، ت$�4ل ف4ایلي :

  اإلس�&�اجات :

1.  Rح� Nم Jق�ع ال$قل���ان الی�ا_� ال$b نgق�ع اإلل($�وني و�_�فة واله�ف واإن ال$�ال Rح� Nل، إال أنه ی�ا_�ه مdFة، إذ ال�Cل�

 ی:قى اإلخ$الف الC�ه�J ب��ه4ا في ال�س�لة الS4$#�مة ، إذ ی$5 ال$�ق�ع اإلل($�وني &إس$#�ام وسائh إل($�ون�ة .

ه5 ی$فق�ن �+فه ، إال أنإخ$لف الفقهاء ح�ل تع�+� ال$�ق�ع اإلل($�وني ن�Gًا إلخ$الف ال�او+ة ال$ي ی��G إل�ها bل فق�ه ع�� تع .2

 ج�4عًا ح�ل ف(�ة واح�ة وهي إ_هار شdل ال$�ق�ع و��ان خ�ائ�ه .

ال$�ق�ع ، و ال$�ق�ع اإلل($�وني الw4مN، و ال$�ق�ع اإلل($�وني ال:h�Sص�ر وأشdال ال$�ق�ع اإلل($�وني ت$�4ل في  ه�اك ثالث .3

 . اإلل($�وني ال�ق4ي

6ع� ال$�ق�ع اإلل($�وني ال:h�S أ&hS أن�اع ص�ر ال$�ق�ع وأسهلها وأقلها ت(لفة مN ح�R ال$ق��ات الS4$#�مة في إنFائه ، ن�Gًا  .4

لع�م وج�د أJ وس�لة مN شأنها تأم�N ه?ا ال$�ق�ع وح4ای$ه مN ال$العH، له?ا ت��� ه?ه ال��رة ع�م ال�قة والUF في نS:ة 

  ال$�ق�ع إلى صاح:ه. 

ر ال$�ق�ع اإلل($�وني ال:h�S ف�4ها مای�C4& 5$د ال�ق� على ل�حة ال4فات�ح �bل�ل على ال4�افقة، وم�ها مایd& 5$$ا&ة ال4�قع ت$ع� ص�  .5

ألس4ه إل($�ون�ًا ب�اسIة ل�حة ال4فات�ح في نها6ة ال��4ر اإلل($�وني س�اء bانA على ه��ة ب�+� إل($�وني أو صف�ة و+H، وم�ها 

d4$�ب &#h ال�� ونقله إلى ال�ث�قة اإلل($�ون�ة الI4ل�ب إع$4ادها ب�اسIة جهاز الS4ح ب$��+� ال$�ق�ع الی$5 ما

  ) . Scanner(ال9�ئي

6.  h&ت�ا Oًا إلس$#�ام تق��ة م�44ة ل$�ق��Gن Uل?b عل�ه OلI+ق�ع اإلل($�وني، و�ر ال$�ص Nرة ال�ان�ة م�ال� Nمw4ق�ع ال�6ع� ال$

   .أك�� ب�N ه�+ة ال4�قع وت�ق�عه، و�?لU ��46ه ن�ع مN ال$��یO وال$�ث�O والق�رة على اإلث:ات 

قات ال44غ�Iة ال4ق$�نة &ال�ق5 الJ�S أو ت�ق�ع &Iاقة اإلئ$4ان . وال$�ق�ع لل$�ق�ع الw4مN ص�رتان ه4ا : ال$�ق�ع &إس$#�ام ال:Iا .7

) J�ق�ع ال�ص� ال���أو ت J�$م�ق�ع ال:��اص ال?ات�ة أو ال$�إس$#�ام ال#&Biometric Signature. (  

8. Cم Nاقة اإلئ$4ان ع:ارة عI& ق�ع�أو ت J�Sة ال4ق$�نة &ال�ق5 الIاقات ال44غ�I:ق�ع &إس$#�ام ال�ة إن ال$+�Sاألرقام ال Nعة م�4

. Jق�ع الالإراد�وال$ Jق�ع اإلراد�ال$ : Nع��ق�ع وهي على ن�ن &�4ا&ة ت�ت(  

9.  H�Sم ألغ�اض م$ع�دة م�ها ل�#$S6 اقة اإلئ$4انI& ق�ع�أو ت J�Sة ال4ق$�نة &ال�ق5 الIاقات ال44غ�I:ق�ع &إس$#�ام ال�إن ال$

$ي ق� F6$�+ها مN ال�4الت ال$Cار+ة ال$ي تق�م تلU ال#�مة، 4bا ق� S6$#�مها ال�ق�د مN ال��اف اآللي، أو ل�Sاد ثN4 ال:9ائع ال

. Aاقع اإلل($�ون�ة ال$ي تق�م خ�مات ال:�ع ع:� اإلن$�ن�ال4 Nلع وال#�مات مSاء ال�Fل  

10. ) Jد�ق�ع ال�ق4ي أو ال(�إن ال$Digital Signature(  ًدًا س�+ا�b ن م�ها�)$ها ل:�bعة أرقام ی$5 ت��4Cم Nی$5 &ه ع:ارة ع 

 Nار أو ب�C$ال Nق�ع في ال$عامالت ال:�(�ة وال�4اسالت اإلل($�ون�ة ال$ي ت$5 ب��ال$ Nع م�ع4ل ه?ا ال�$S6ق�ع، وعادة ما�ال$

 Jدwاب�ة معق�ة تSن ال4عاملة &إس$ع4ال مفات�ح س�+ة وع4ل�ات ح�ق�ع وم49�ال$ Nف�� ال($ا&ة ال�ق�4ة ل(ل مFات، إذ ی$5 تb�Fال

 ملة مN رسالة مق�وءة واض�ة إلى رسالة رق�4ة غ�� مفه�مة إال &ع� فU تFف��ها مN4 ل�6ه مف$اح ال$Fف�� .إلى ت��+ل ال4عا

كان ال$Fف�� في ال:�ا6ة ی$5 على أساس ال�Gام ال$4اثلي أJ أن d6�ن ه�اك مف$احًا واح�ًا لل$Fف�� وف(ه ی$اح ل(ل مN ال�4سل  .11

 Nام ال4ف$اح�Gف�� غ�� ال$4اثلي" نF$ال �ف�� وهF$ام آخ� للGاإلل($�وني _ه� ن Oث��ع4ل�ة ال$ Nادة تأم�+�وال�4سل إل�ه، إال أنه ل
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5 &4�ج:ه إس$#�ام مف$اح�N م$غای�+N أح�ه4ا لل$Fف�� و+4Sى بـ (ال4ف$اح ال#اص) و+Gل ه?ا س�+ًا ل�a العام وال#اص" إذ ی$

صاح:ه وه� ال4�قع، أما ال�اني ف�4Sى بـ (ال4ف$اح العام) و+S$#�م لفU ال$Fف�� و+:لغ إلى ال�4سل إل�ه ل��d4$ه مN فU شف�ة 

  ال�سالة .

�وني ال4#$لفة مع ض�ورة ت�اف� ش�وZ مع��ة إلعIاء ال$�ق�عات اإلل($�ون�ة ق�4ة أخ? ال�F4ع الع�اقي &��ر ال$�ق�ع اإلل($ .12

قان�ن�ة ، وم�ها أن ی$5 ال$�ق�ع ت�A س��Iة ال4�قع وح�ه على أدوات إنFاء ال$�ق�ع، وأن ت(�ن ال:�انات م$�ا&Iة &��رة C6عل 

 ال$�ق�ع غ�� ص��ح في حالة ح�وث أJ تع�یل &ال:�انات .

ل($�وني ال�_ائف ال$قل��6ة ال$ي �6ققها ال$�ق�ع &�فة عامة وال$ي ت$�4ل في ت��ی� ه�+ة ال4�قع وتأك�� م�افق$ه تع�a ال$�ق�ع اإل .13

على اإلل$�ام &4ا ورد &494�ن ال��4ر ال4�قع ، إذ Nd46 معه ال$�قO مN سالمة ب�انات ال��4ر اإلل($�وني وأصل�$ها، وم�ع 

ل$عاق�6ة ال$ي bان�ا ^�فًا ف�ها، ه?ا إضافة إلدخال ^�ف ثالR م�ث�ق ف�ه ی$�لى األ^�اف مN رف� أو ال$��ل مN إل$�اماته5 ا

 مه4ة ال$��یO على ال$�ق�ع وgق�ار ه�+ة ال4�قع وال$��یO على ص�ة ال:�انات ال4$�اولة .

  ال$�ص�ات : 

ن�صـــي الF4ـــ�ع الع�اقي &إضـــافة ج�اءات م�اســـ:ة في قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني وال4عامالت اإلل($�ون�ة والســـ�4ا في حالة تق�56  .1

معل�مات غ�� صـــــ���ة في حال إصـــــ�ار ال$�ق�ع اإلل($�وني أو ت�و+�ه أو ال$العH &ه لغ�ض م�ح ال4�+� مN ال�قة واألمان &ه 

 J��4ي والSن الف�ن�على غ�ار القان . 

ن�ع� bل�ات القان�ن في الCامعات ال4#$لفة إلى القاء ال�4اضــ�ات والSــ���4ارات وعق� ال��وات واللقاءات ال#اصــة لل$ع�ف على  .2

 أه�4ة قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني وال4عامالت اإلل($�ون�ة في اب�ام وت�ف�? عق�د ال$Cارة اإلل($�ون�ة . 

�Cی� ت�ق�عه ال?J 6ع$�4 على إســـــ$#�ام ال#�اص ال?ات�ة أو ت�ق�ع ال�صـــــ� ال���J ن�صـــــي أن 6ق�م الع�4ل " ال4�قع " bل ف$�ة ب$ .3

)Biometric Signature عي�:Iر ال�I$ال Nال$غ��� ال�اج5 ع H�C$ل ال�� لd_ة أو شـــــــــ�جه ال�4ف�رة ال�ی� صـــــــــ�C$ب Uوذل (

H م�ه ال�9ــــــ�ر ل4ق� ال:�U ل$�Cی� وتق�م الSــــــN ق�اســــــًا على ماتق�م &ه &ع� ال:��ك ع��ما ت�ســــــل خIا&ًا للع�4ل bل ف$�ة تIل

 ت�ق�عه .

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائ�ة ال��ادر وال��اجع

 أوًال : ال��اجع القان
نة 
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د. حNS ع:�ال:اسh ج�4عي، إث:ات ال$��فات القان�ن�ة ال$ي ی$5 إب�امها عO+�^ N اإلن$�نA ، دار ال�ه9ة الع���ة، القاه�ة ،  •

  م .٢٠٠٠

  . م٢٠١١أحdام قان�ن اإلث:ات ال�4ني، دار ال�قافة لل��F وال$�ز+ع، الI:عة ال�ال�ة، ع4ان، د.ع:اس الع:�دJ، ش�ح  •

�ء ال�اني ، ن�G+ة اإلل$�ام ب�جه عام، الC4ل� األول، اإلث:ات،  •Cن ال�4ني، ال�في ش�ح القان hس��ال ،Jر�ه�Sاق أح�4 ال�د.ع:�ال

 م .١٩٨٢ الI:عة ال�ان�ة، ال�اش� دار ال�ه9ة الع���ة، القاه�ة،

د. ع:�الف$اح ب��مي حCازJ، ال$Cارة اإلل($�ون�ة وح4ای$ها القان�ن�ة، ال($اب األول في نGام ال$Cارة اإلل($�ون�ة وح4ای$ها م�ن�ًا،  •

  م .٢٠٠٤دار الف(� الCامعي، اإلس��dر+ة، 

  .م٢٠٠٧دار ال($H القان�ن�ة، م��،  د. ع:�الف$اح ب��مي حCازJ، ال�Gام القان�ني لل$�ق�ع اإلل($�وني "دراسة تأص�ل�ة مقارنة"، •

  م .٢٠٠٩د. ع:�الف$اح ب��مي حCازJ، إث:ات ال4عامالت اإلل($�ون�ة ع:� اإلن$�نA، ب�ون مdان ن�F، م��، ^:عة  •

 . ٢٠١٠- ٢٠٠٩د. ع:�الف$اح ب��مي حCازJ، ال$Cارة ع:� اإلن$�نA "دراسة مقارنة "، الI:عة األولى ، م�Fأة ال4عارف،   •

• �+�ال�4سي ح4�د، م�a ح�Cة ال��4ر اإلل($�وني في اإلث:ات في الS4ائل ال�4ن�ة وال$Cار+ة في ض�ء ق�اع� اإلث:ات  د.ع:�الع

 م .٢٠٠٥ال�اف?ة، ب�ون ناش�، 

د.عالء حN�S مIلO ال$4�4ي ، الS4$�� اإلل($�وني، ع�اص�ه ، تI�ره، وم�a ح�C$ه في اإلث:ات ال�4ني، الI:عة ال�ان�ة ،  •

  م.��٢٠١١ة، القاه�ة، دار ال�ه9ة الع� 

  م .٢٠١٠فادJ م��4 ع4اد ال�یN ت�bل، عق� ال$Cارة اإلل($�ون�ة، الI:عة األولى، م�F�رات ال�ل:ي ال�ق�ق�ة، ب��وت، ل:�ان،  •

د. فاروق األ&اص��J،عق� اإلش$�اك في ق�اع� ال4عل�مات ع:� ش:dة اإلن$�نA، دراسة تI:�ق�ة لعق�د ال$Cارة اإلل($�ون�ة ال�ول�ة،  •

   م . ٢٠٠٣ر الCامعة ال�Cی�ة لل��F، اإلس��dر+ةة، دا

  م . ٢٠١٣د. ماج� راغH ال�ل�، العق�د اإلدار+ة، دار الCامعة ال�Cی�ة، اإلس��dر+ة،   •

 .م١٩٩٥ العل4ي، لل$ق�م ال(�+A مwسSة األولى، الI:عة والقان�ن، ال�اس�ب زه�ة، ال�4سي م��4. د •

القان�ني لل4عامالت اإلل($�ون�ة، دراسة في ق�اع� اإلث:ات في ال4�اد ال�4ن�ة وال$Cار+ة مع د. م��4 حSام م�4�د لIفي، اإل^ار  •

 م .٢٠٠٢إشارة خاصة ل:ع� ق�ان�N ال:ل�ان الع���ة ، القاه�ة ، 

قاه�ة، م��4 ع:�� ال(ع:ي، ال�Cائ5 ال�اش�ة عN اإلس$#�ام غ�� ال�F4وع لd:Fة اإلن$�نA، دراسة مقارنة، دار ال�ه9ة الع���ة، ال •

  م .٢٠٠٥
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  .م٢٠١١لل��F وال$�ز+ع، ال��4�رة، د. م��4 م��4 سادات، خ��ص�ة ال$�ق�ع اإلل($�وني، دراسة مقارنة، دار الف(� والقان�ن  •

  م  .٢٠١١د. ناص� م��4 ع:اس، ال�سائل اإلل($�ون�ة ودورها في عق� ال:�ع، دار ال($H ال��4+ة، القاه�ة، •

 م .�٢٠٠٢وني، تع�+فه، م�a ح�C$ه في اإلث:ات، دار ال�ه9ة الع���ة، القاه�ة، د. نC�a أب� ه�:ة، ال$�ق�ع اإلل($ •

  م .  ٢٠٠٠د. ه�a حام� قFق�ش، ال�4ا6ة ال�Cائ�ة لل$Cارة اإلل($�ون�ة ع:�اإلن$�نA، دار ال�ه9ة الع���ة، القاه�ة،  •

  ثال2ًا : ال��
ث وال�Cت��ات

، &�R مق�م إلى  -ال4$�9ر -د. إب�اه�5 ال�س�قي أب� الل�ل ، ت�ث�O ال$عامالت اإلل($�ون�ة وم�S�ل�ة جهة ال$�ث�O تCاه الغ��  •

م ، ٢٠٠٣مای�  ١٢- ١٠مwت�4 األع4ال ال��4ف�ة اإلل($�ون�ة ب�N ال�F+عة والقان�ن ، bل�ة ال�F+عة والقان�ن ، جامعة اإلمارات ، 

  الC4ل� ال#ام| .

 اإلل($�ون�ة ال��4ف�ة األع4ال مwت�4 ، تI:�قاتها وأه5 اإلل($�ون�ة ال��4ف�ة األع4ال مفه�م ، ال�FقاوJ  إب�اه�5 أح�4 م�4�د. د  •

Nعة ب�+�Fن  ال�ل�ة ، والقانb عة+�Fن  ال�١٢-١٠ ، ال4$��ة الع���ة اإلمارات ، والقان �ل� ، ٢٠٠٣ مایC4األول. ال 

د. م��4 ال�4سي زه�ة ، ال�ل�ل ال($ابي وح�Cة م#�جات ال(�م:��ت� في اإلث:ات في ال4�اد ال�4ن�ة وال$Cار+ة ، دراسة تI:�ق�ة على   •

مای�  ٥-١م�اف? ال�اسH اآللي ، &�R مق�م إلى مwت�4 القان�ن وال(�م:��ت� واإلن$�نb ، Aل�ة ال�F+عة والقان�ن ، جامعة اإلمارات ، 

 م .٢٠٠٠

• Cت�4 األع4ال ال��4ف�ة د. نwمق�م إلى م R�& ، ( ه في اإلث:ات$�Cح aتع�+فه ، م� ) ق�ع اإلل($�وني�ه�:ة ، ال$ �أب a�

 م .٢٠٠٣مای�  ١٢-١٠اإلل($�ون�ة ب�N ال�F+عة والقان�ن ، bل�ة ال�F+عة والقان�ن ، جامعة اإلمارات، 

  را	عًا : ال�ور-ات

، ال�Sة ٤٨إلل($�وني في اإلث:ات، دراسة مقارنة، مCلة شwون إج$4اع�ة ، الع�د د. م��4 ال�4سي زه�ة، م�a ح�Cة ال$�ق�ع ا •

  م.١٩٩٥، ش$اء  ١٢

  را	عًا : اإلتفاقات ال�ولة 

  م.١٩٩٧قان�ن األم5 ال4$��ة ال�4�ذجي"األون�S$�ال" &Fأن ال$�ق�ع اإلل($�وني ل�Sة  •

  الق
ان7  خامBًا : 

 القان�ن ال�4ني الف�نSي . •

  م &Fأن ال4:ادالت وال$Cارة اإلل($�ون�ة .٢٠٠٠) ل�Sة ٢٣٠الف�نSي رق5 (القان�ن  •

 ال4ع�ل . ١٩٦٨) ل�Sة ٢٥قان�ن اإلث:ات الJ��4 رق5 ( •

  م والالئ�ة ال$�ف�?6ة له .٢٠٠٤) ل�Sة ١٥قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني الJ��4 رق5 ( •

 م .٢٠٠٠) ل�Sة ٤٦ال4ع�ل &القان�ن رق5 ( ١٩٧٩) ل�Sة ١٠٧قان�ن اإلث:ات الع�اقي رق5 ( •

 م .٢٠١٢) ل�Sة ٧٨قان�ن ال$�ق�ع اإلل($�وني وال4عامالت اإلل($�ون�ة الع�اقي رق5 ( •

  

Uاقع اإلن��ن
  خامBًا : م

• Biometric solution to personal identification , Art, available at : www.digitalpersonal.com  
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