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  دمة قَ مُ 
   له وصحبه آوعلى ،اهللا  والسالم على رسولصالة ال، و  تدبريه العدل يف قضائه يف احلكيم هللا احلمد         
  .ومن وااله

بطبعه ، وهو أمر يفرض عليه  التعامل مع غريه  مبختلف أنواع التعامالت  واجتماعي مدين  اإلنسان َّمعلوم أنف  
 تنوير رضا  يتم عن طريق؛ أي  Consensuelمبا يف ذلك التعاقد ، والذي كان يتم كأصل عام  بصورة رضائية 

 علينا القانونيفرض  ، وحينما رمسيإلفراغه يف قالب اقرتان اإلجياب بالقبول دومنا حاجة  من خالل الطرفني 
أو باتفاق ذوي ،قانوين  َّعلى أساس  نص إالّ  ًاوال يكون ضروري. ء من األصلالشكلية  إمنا هو استثنااألخذ ب
دورا كبري يف  اإلرادةسلطان لعب فيها مبدأ ي اليتو  2.قانون املدين اجلزائريالمن  106قا للمادة يتطب 1العالقة

  .  ةقانونيال آثارهإحداث 

تساعد  ةُ ه األخري ذوالتصرفات القانونية ؛ فه املاديةونظرا للدور اهلام املنوط بالكتابة يف إثبات مجيع الوقائع      
املادية   عمالاأل َّأما. بإرادة منفردة أو اإلرادتنيبتوافق  كان ذلك  سواء، اخبصوصه كتايب مسبق دليلعلى حترير 

ميكن  لذلك ، خبصوصها كتايب دليل  حترير فقد يصعب ، إحداثهاوباعتبارها تصرفات ال تلعب اإلرادة دورا يف 
ا جبميع طرق  كما جند الشكلية يف العقود الرمسية .   3الكتابة فقط وسيلة   وال تقتصر على، املتاحة اإلثباتإثبا

وإعادة األطراف إىل احلالة  بطالن املطلق هلذا التصرفالوختلفها يرتتب عليه  .يف نقل امللكية ًابري ك  ًاعب دور تل
رقم  قرار المنها  كمة العليا اجلزائريةاحملكما بينت ذلك العديد من اجتهادات  .األوىل اليت كانوا عليها قبل التعاقد 

من القانون  1مكرر324من املقرر قانونا  وفق نص املادة :" والقاضي بأنه  10/07/2014 يف املؤرخ 0858132
فالعقد العريف احملتج به من قبل   يف شكل رمسي ومنه  لكية عقارمجيب حترير العقود اليت تتضمن نقل أنه املدين 
دور كبري سجل العقاري له ال أنكما .4.."حبكم القانون، وجيوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه يعد باطال الطاعن

كحالة وجود رهن   يثقله من حقوق ما و األخريا ذعقار ويعرف حالة ه أيالتعامل مع  دير يُ العملية فمن  ةيااحليف 
 ي قيقحلا يعكس الوجهسجل العقاري الذي  لالرجوع ل فما عليه إالّ  ، األصليمالكه معرفة أو  رتبه املالك عليه ،

يقوم كما جند نظام الشهر العيين . التعاقد وهو مطمئن  إىل ا الشخصذوبذلك يلجأ ه،عليه العقار  يوجد الذي
                                  

1
 316ص دذت،المقارنة، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، مصر ، ةليكتروني  في النظم القانوني، التوقيع اإل ىحجاز  ىعبد الفتاح بيوم/ د - 
 ."يجوز نقضه، وال تعديله إال باتفاق الطرفين، أو لألسباب التي يقررها القانون  العقد شريعة المتعاقدين، فال :" 106المادة   - 2
منشأة المعارف ، ، ثار االلتزام آاإلثبات ،   –نظرية  االلتزام  بوجه عام ،  2جالوسيط  في  شرح  القانون  المدني  ،  ،عبد الرزاق  السنهوري/ د -  3

 80،ص2004  ساإلسكندرية مصر 
 .321، ص 2014س  ، 02مجلة المحكمة العليا الجزائرية  ع  - 4
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إختاذ بعد  إال الشهر إجراءات إىل جوءاللّ ال ميكن  إذ .ةعاليقانونية وقيمة حجية  وز علىجتعله حيُ   عدة أسسعلى 
من  ًاخالي اإلجراءوبالتايل يكون هذا  ، صعبالو  عقداملكثف و املتحقيق الك جمموعة من أساليب وتقنيات

  1.خطأ مبناسبة تأدية مهامه أعلى املوظف الذي  دوتعو ،ت ذلك ايتبع الدولةتتحمل فوإن وجدت  ،األخطاء

من تكنولوجيا  ًاجديد ًانوع لنا فرزأتكنولوجيا املعلوماتية وتكنولوجيا االتصال  الواقع بنياالندماج  إنّ        
 أجهزة الكومبيوتر  باستعمالواملعلومات والوثائق كن تبادل البيانات مي إذ بواسطتها .علوماتية عن بعداملتصال اال

  2.يف العامل االفرتاضي و اإلحبار 

املشرع مبا يشهده الواقع من تدفق املعلوماتية والذي جعل العامل قرية  تأثر، عن مدى  َّوهنا يربز التساؤل جليا
 .تتوارىوالتصرفات جعل األشكال القدمية من التعامل ،وهو ما  املسافاتبت َّفيها مفهوم احلدود ،وقر َّصغرية تغري

فكانت الكتابة .  افبعد أن كان التعامل قائما على الرضائية ، وما تبع ذلك من سلبيات  أثرت على مصداقيته
ظهر التعامل  باحملررات املوجودة على  اذوبعد كل هكرب يف اإلثبات ، أضرورية للتوثيق وإعطاء التعامل حجية 

 .واليت  فرضت يف الوقت القريب نفسها على املنظومة القانونية ملختلف التشريعات املقارنة ،لكرتونيةالوسائط اإل
وصوال إىل   UNICITRALونيسرتال املتحدة لقانون التجارة الدولية  األ األممجلنة دات و جمهمن  ًةبداي

   .القائم والوضع لتتماشىحها ينقتأو قوانينها  نّ سك على توصيات اللجنة األمميةلت عم اليتالتشريعات الوطنية 

ال احلاصل التكنولوجي التطور القانون إىلشراح  وفكر ارظطبيعي أن تتوجه أنالوكان من  فلجأ املشرع  ؛يف هذا ا
يف  الكتابةتستوعب ه األخرية حىت ذوعمل على توسيع مفهوم ه كتابةالمن جديد وع بن االعرتاف إىل اجلزائري
ا  323تطبيقا للمادة  على الدعائم الورقية  املتوفرةإىل جانب الكتابة  l’écrit électroniqueلكرتونية اإل صور

أوصاف أو أرقام  أو أية   وأينتج اإلثبات بالكتابة  من تسلسل  حروف :" قانون املدين بقوله المكرر من 
  3 ."تضمنها  وكذا طرق إرساهلا تعالمات أو رموز ذات معىن مفهوم مهما كانت  الوسيلة  اليت  

يف اإلثبات مىت توفرت قيمة قانونية  signature électroniqueلكرتوين كما أعطى للتوقيع يف الشكل اإل
حالتنا على أاليت  ،من ذات القانون 327تطبيقا للمادة  1مكرر 323الشروط القانونية املنصوص عليها يف املادة 

                                  
دار الهدى ، عين مليلة .محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون  المدني ، عقد البيع  والمقايضة  دراسة مقارنة في القوانين العربية /د – 1

 .مابعدها  و 203ص، 2008   الجزائر ، س
  4،ص 2013س بيروت ، لبنان ،  ،دار الكتب  العلمية  1ط ،الدليل االلكتروني  وحجيته أمام القضاء  ، دراسة مقارنة محمد نصر محمد ، / د - 2
المدني   متضمن القانون الو 1975/ 26/09المؤرخ في  58-75يعدل ويتمم األمر   2005 / 06/ 20المؤرخ  في  10-05قانون  رقم  - 3

  )24ص. 26/06/2005مؤرخ في .44عدد .ج.ر.ج.( ل والمتمم الجزائري المعدّ 
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  ينيلكرتونا احلد بل قام بتفعيل العمل بنظام التوقيع والتصديق اإلذاملشرع عند ه ومل يتوقف.املادة سابقة الذكر 
ديق للتوقيع والتص ةاحملدد ةتعلق بالقواعد العامامل 04-15قانون رقم الليشمل مجيع احملررات من خالل إصداره 

وي العالقة قام املشرع بإنشاء هيئة ذالصادرة عن واملعلومات  البيانات يف جل زيادة موثوقية أومن  1. نينيلكرتو اإل
ومتابعة  لكرتوينتعمل على منح ترخيص مزاولة نشاط التصديق اإل2"السلطة االقتصادية "وطنية حتت تسمية 

  .لالقتصاد الرقمي األوىل رضيةلكرتوين األالتصديق اإل يشكل كما ، هذه اخلدمات ييومراقبة مؤد

   :موضوع البحث 

 القانونية  على بيان القيمة   نعمل إذ القانونية الكتابية ذات القوة  األدلة  :املوسوم بـــــموضوع البحث      

ة التطور احلاصل يف تكنولوجيا املعلوماتية ،  اوقدر ةالتقليدي اتلمحرر ل ةاملتفاوت املختلفة  الوسائط  منهاعلى جما

  .الكتايب السند وجد عليها ي قد اليت

دف  عرفية  أورمسية احملررات مبختلف أنواعها  سواء كانت  معاجلةتسليط الضوء على  إىلالدراسة  هذه كما 
ن استعمال أل،  ًاكتابي  ًباعتبارها دليال لكرتونيةاملوجودة على الدعائم اإلوحىت  ،ةأو غري مهيأ ،لإلثباتمعدة 

االتوسائل التكنولوجيا احلديثة  جل ذلك أومن ،يف املفاهيم التقليدية  ًاانقالب أحدثت  ،وتغلغلها يف مجيع ا
لكرتوين واحملرر اإل التقليدي حجية احملرر الرمسي نبنيكما  .ا املوضوعذ ةاملتعلق  ةاحلديث العديد من املفاهيم سنبني

 أيضاتطرق نو . كالتشريع الفرنسي لقيمة القانونية  هلذا األخري   باالرمسي يف التشريعات اليت تعرتف بصريح النص 
قيمة التوقيع  سنبنيذلك  إىلضافة اإلب اإلثباترمسية وحجيتها يف الللمحررات غري   القانونيةقيمة ال إظهارإىل 
حالة التنازع بني احملرر  نبنيكما   .العادي اخلاصة بالتوقيع  األساسيةلكرتوين من خالل حتقيقه للوظائف اإل
بيان قيمة  إىلضافة باإل ،لكرتوين والتقليدي من خالل اعرتاف املشرع بالسلطة التقديرية للقاضي يف فض النزاع اإل

مع وضع افؤ الوظيفي التشريعات املقارنة بإعمال  مبدأ التك لجُ  إقرارمن خالل  اإلثباتلكرتوين يف احملرر اإل
  .حدود هلذا املبدأ

دراستنا هذه على األدلة الكتابية ومبختلف أنواعها والوسائط اليت قد توجد عليها   ركزتُ  وال غرابة يف أن       
بتوافق  أووقيمتها القانونية  باعتبارها من األدلة املعاصرة  لنشوء أي تصرف قانوين سواء كان بإرادة منفردة 

                                  
صادر بتاريخ  6 ع.ج .ر.ج( ينيقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق االلكترونالحدد ي 01/02/2015ي فمؤرخ  04-15قانون  - 1

   )6، ص 10/02/2015
  ."تأدية خدمات التصديق االلكتروني إلى ترخيص تمنحه السلطة االقتصادية  للتصديق االلكتروني يخضع نشاط:"04 -15من قانون رقم  33المادة  – 2
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  كشهادة الشهود ،والقرائن بأنواعها   ؛اإلثبات غري الكتابية وسائل؛ حبثنا من موضوع إخراجهميكن  ماأما  .إرادتني
ا ال تدخل ضمن موضوع    اإلجرائيةالقواعد  الغوص يف تتجنب دراستناكما .حبثناو اإلقرار، واليمني بأنواعه أل

  .على خمالفتها  ال جيوز االتفاق آمرةوهي قواعد  ،التقاضي بنظام ةواملتعلق

لكرتوين  وموقف التشريعات املعاصرة من قيمة صور احملرر اإل لكرتوينلبحث عن حجية احملرر اإلبادراستنا  تمكما 
لكرتوين اإل يف شكله التوقيع ةومدى قدر لكرتوين،إوبيان حجية وسائل االتصال احلديثة من تلكس وفاكس وبريد 

ة جل نسبأشخص من الدقيق هلوية   حتديد عه و بيان رضا موقّ  من؛التقليديالتوقيع ب املنوطةوظائف الحتقيق  من
 بني أحكام التشريع اجلزائري والتشريعات ةباملقار  و املقارنةعلى هذا  من خالل حبثنا نعملكما .صدره مُ ـاحملرر ل

قانون الو  1996لسنة  لكرتونيةجي للتجارة اإلذقانون النمو الاملعاصرة كالقانون الفرنسي ،والتوجيه األورويب ،و 
،والعديد  )ونسرتالاأل(الصادرين عن جلنة األمم املتحدة 2001لكرتونية لسنة جي خبصوص التوقيعات اإلذالنمو 

قانون العريب اإلسرتشادي الو  والعراقيمن التشريعات العربية كالقانون املغريب، واملصري ،والتونسي ،واألردين 
نقاط القوة ونقاط جل بيان أمن  ،من طرف جملس وزراء العدل  العرب ةلإلثبات بالتقنيات احلديثة واملعتمد

  . بعض النقائصالقانون اجلزائري واحللول املقرتحة لسد ب املرتبطةالقانونية  الضعف

املؤرخ  02 -06 رقم  املنظم ملهنة املوثق قانونالمن خالل  يلسند الرمساكيف عاجل املشرع اجلزائري نبني  كذلك 
إذ .  نونيةالقا األركان قام على الشروط و ا احملرر حجية قانونية كبرية إذا ماذه أعطىوالذي   02/2006/ 20  يف

 واجلسدي املادي احلضورفكرة ل  نتطرقكما . مل يثبت دحض حجيته بالطعن بالتزوير للقاضي ما ًايصبح ملزم
 . توقيعه ب هلذا السند  رمسيةالصبغة الإعطاء  من خالله والذي يتم  للموثق يف هذا القانون 

  : البحث في هذا الموضوعأهمية 

مجيع احلقوق خاصة  ثباتإالكتابية يف  األدلةاليت حازت عليها القانونية  القيمةمن  املوضوع أمهيةتتجّلى       
ا يف مجيع التصرفات القانونيةيف  توسعالو  يف العصور احلديثة انتشارهابعد  رغم أن املبدأ الذي يسود  ،التعامل 

حلديث على الدعامة اليت توجد ايقتضي منا كما أن احلديث عن الكتابة . يف العقود هو الرضائية كقاعدة عامة
إىل  قيمة احملررات  لتساؤل الذي يطرح حول قيمتها هل تصالو  ،لكرتونية عليها كوجودها على الوسائط اإل

ه الورقة ذوهل تعد ه .الطابعة  لةاآلنسخه على  إىل باللجوء وجود مادي إالّ ليس له  ا احملررذه أنرغم   ،الورقية
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 ) مادي( أصل ورقيوجود صور أن نتأو هل ميكن   ؟ األصل  أم صورة منسوخة عن  األصليل املستخرجة من قبِ 
  املشرع اجلزائري بقيمة صور احملرر اإللكرتوين ؟ اعرتفوهل  لكرتوين ؟اإل يف شكله  للمحرر

ا توضح األدلة  الكتابية مبختلف أنواعها ومهما كانت الدعامة ذه قيمة زْ تربْ كما   أو الوسيطه الدراسة يف كو
ا املشرع اجلزائري يف القانون   التتميماتببيان  أهم  التعديالت و  على  نعملكما . املوجودة عليه  اليت قام 

لكرتونيني الذي يعمل على بنظام التوقيع والتصديق اإل القوانني اليت استحدثها واملتعلقة  إىلضافة باإلاملدين 
والطرف الثالث احملايد الذي يزاول نشاط التصديق  ، نينيلكرتو اإل هماييف شكل رر والتوقيعاحملبقيمة  االعرتاف 

  .سابق الذكر 04-15من قانون  33لكرتوين بناء على ترخيص متنحه السلطة االقتصادية طبقا للمادة اإل

هودات هذه الدراسة أمهية الدليل الكتايب من خالل  بّني كما تُ  هلا  املشرع اجلزائري يف جانب ذيب هلا وذب اليت ا
لكرتونية   احملررات املوجودة على الوسائط اإل  إىلمن خالل التحول من التعامل باحملررات الورقية   اإلدارةعصرنة 

ن والذي مكّ  و املتعلق بعصرنة العدالة  01/02/2015واملؤرخ يف  03-15قانون رقم لل هإصدار من خالل 
إىل تكبد عناء التنقل لكرتوين لوزارة العدل دون إىل املوقع اإل الولوجعرب بعض الوثائق املواطنني من استخراج 

والذي يتضمن  27/07/2015املؤرخ يف  204-15تنفيذي  رقم الرسوم  املصدر املشرع أما ك. مصاحلها املعنية
ف إىل ، ضِ للحالة املدنية   اآليلإعفاء املواطنني من تقدمي  وثائق احلالة املدنية  املتوفرة  ضمن السجل  الوطين 

وثائق احلالة املدنية  يتعلق بإصدار نسخ 10/12/2015 املؤرخ يف 315-15تنفيذي رقم  الرسوم املراده يذلك  إ
الذي يهدف إىل تعديل وتتميم األمر    10/01/2017املؤرخ يف  03- 17قانون الاصدر كما ،بطريقة إلكرتونية

ن هذا القانون املواطنني من تقدمي طلبات واملتعلق باحلالة املدنية حيث مكّ  19/02/1970الصادر يف  70-20
وهذا كله يهدف  .لكرتونية إختصة بطريقة املتصحيح وتعديل وتسجيل عقود احلالة املدنية إىل اهليئات القضائية 

أخذ املشرع بالقضاء  خاصة مع ظهور  بوادر.لكرتونيةاإل اإلدارةورقية إىل لا اإلدارةالتحول بالتعامل من  إىل
  .اجلهات القضائية  أمام قل وتقدمي الدليل الكتايبلن كوسيلة لكرتوين  ي يعتمد على الربيد اإلذواللكرتوين اإل

ليل الكتايب  يف ضمان حقوق دالفعال الذي يلعبه  ال للدورمن الناحية العملية   الدراسةكما تظهر أمهية هذه 
  .انونية  احملددة يف هذا القانون قام على الشروط الق إذا ما اإلثباتيف  ًكامالً ذوي الشأن على اعتباره دليال
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   الموضوع  اختيارأسباب  

أو  ،سواء كانت على الدعائم الورقيةالكتابية   األدلةيف هذا املوضوع ضرورة حصر  باب البحث  قْ دوافع طرْ  لعلّ 
خاصة بوجود  .األخريةلكرتونية والبحث عن قيمتها القانونية اليت قدمها املشرع اجلزائري هلذه على الوسائط اإل

عقد الرمسي  إذا كان الضمن  إدخالهميكن  و ما. كرتويناإللعريف الرر احملو  لكرتويناإلرمسي الرر احملمفهوم خلط بني 
   . )الشبكة العنكبوتية( تعامل به يف العامل االفرتاضي  املاسح الضوئي و جهاز قل عن طريقهذا األخري نُ 

لكرتوين ؛أي سألة املتعلقة بالتوثيق اإلاملالفرنسي يف  باملشرعتأثر الكذلك من بني دوافع اختيار هذا املوضوع     
ويوجد كل واحد  ،ذوي الشأن و Intranetالشبكة الداخلية للموثقني عرب  يتم الذي لكرتوين الرمسي اإل احملرر

يف مكان منهم  يف مدينة خمتلفة و بالتايل يتخلف شرط احلضور املادي واجلسدي لذوي الشأن واملوثق والشهود 
أن احلضور املادي لألطراف والضابط العمومي أمر  تنص على من القانون املدين 324وحنن نعلم أن املادة  .واحد

والفنية والتنظيم  والتقنية  إىل البحث عن الوسيلة القانونية بنا ىدهذا ما أ .ال غىن عنه يف تكوين حمرر رمسي
ا هذا التصرف القائمذي ال اهليكلي   . البطالن املطلق  واليت يؤدي ختلفها إىل ، األركان األساسية على يتم 

ا  التوقيع والقانونية فنيةالالبحث عن الوسيلة  أدى بنا إىلهذا الوضع  ومما الشك فيه أن       يف  اليت يتم 
يف  ضابط أساسي الوظائف األساسية للتوقيع العادي باعتبارهنفس لكرتوين وهل ميكن له أن حيقق اإل الشكل

  .وجود احملرر العادي 

   البحثالتي  تصاحب هذا صعوبات ال

موضوع  فتتجلى هذه الصعوبات يف ،مبناسبة معاجلته ملوضوعه وألنه البد وأن تصادف الباحث صعوبات    
سواء كان وجودها على  ، ه األخريةذاألدلة الكتابية ووجود تنوع هل يف تعدد، القانونيةقوة الالكتابية ذات  األدلة

ا يف اإلثبات  إلكرتونية  دعائم أو ،ورقيةوسائط  يف ظل وجود شغور قانوين للعديد .وكل واحد منها تتفاوت قو
  .ذا املوضوع هل مبناسبة معاجلتناصادفناها من املسائل اليت 

أي  ةوطني تسواء كان  القانونية والنصوص  من القواعد العديدالعمل بعلينا   املوضوع فرض أمهية وقيمةكما أن 
  ،وقانون مهنة املوثق ،واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتو قانون ،والتجاري ،كاالستعانة بالقانون املديندولة الواحدة  اليف 

وقانون عصرنة العدالة ،لكرتونيني والقوانني احلديثة كقانون التوقيع والتصديق اإلوقانون مهنة احملضر القضائي ،
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 03-17قانون رقم ال و،وقانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام 1اجلديد، 04-17وقانون اجلمارك رقم 
دراسة بال ومما ال شك فيه أننا استعنا. القوانني  هذبني ه البحث توسعأدى إىل  ا ماذه 2.املتعلق باحلالة املدنية

لكرتوين الصادر كقانون التجارة اإل  أو تشريعات دولية غربيةسواء كانت عربية أو قارنة مع العديد من التشريعات امل
  .اخلاص بدول االحتاد   األورويبوقانون التوجيه ،نسرتال و قانون األكاملتحدة   األممعن هيئة 

 بتاريخ لكرتونيني حديث العهد يف القانون اجلزائري حيث كان صدوره ود قانون التصديق والتوقيع اإلجُ كذلك وُ 
هذا القانون يف حتقيق الدور  بكفاءة،ومل  يتطرق رجال القانون يف  اجلزائر إىل البحث فيما يتعلق   01/02/2015

ومن جهة أخرى قلة املراجع .  يف اإلثبات ًكامال  ًلكرتوين حىت يكون دلياللكرتوين  و احملرر اإلاملنوط بالتوقيع اإل
لكرتوين املتعلقة باحملرر املوجود يف الشكل اإل سألةاملخاصة يف  بالبحث يف التشريع اجلزائري  تناولتاليت 

أدلة   باعتبارها احلاسوبرجات لكرتوين  وخمُ واملستخرجة من وسائل التكنولوجيا كا لفاكس والتلكس والربيد اإل
إعطاء قصور التشريع اجلزائري يف إىل باإلضافة  ،يف اإلثبات أمام اجلهات القضائية ًليالدتصلح ألن تكون كتابية 

وحالة التنازع  اإلثباتلكرتوين يف اإلاحملرر  لصور  ةالقانوني قيمةالحتديد منها موضوع ؛احللول للعديد من املسائل 
  .وغريها من هذه املسائل لكرتونية،بني الدليل الكتايب الورقي و اآلخر املوجود على الدعائم اإل

يف ذلك دائما بتوجيه أستاذي املشرف الدكتور  ولقد عملت يف حدود ما تيسر يل من املراجع واستعنت    
  .الذي مل يبخل علي بأي توجيه أو إرشاد "  محمد رايس"

   : إشكالية البحث 

االت  تطور تكنولوجيا املعلوماتية  َّإن         ةاملنظم ةالقانوني القواعد اتطور معهتيقتضي أن وتغلغلها يف مجيع ا
وضرورة إيراد نصوص خاصة  تعمل على تنظيم ومسايرة هذا التطور  .يف املواد املدنية و التجارية إلثباتلطرق ا

ال   اتْ و طُ خُ  تْ اليت خط الدول املعاصرةاحلاصل يف    .كبرية يف هذا ا

عن احملررات  ًأن تكون بديال االفرتاضيةهل ميكن للوسائط :وقد أفض البحث إىل اإلجابة عن اإلشكالية التالية 
ويف سياق ذلك كان وهل حتوز نفس القيمة القانونية يف اإلثبات؟ الرمسية والعرفية املوجودة على الدعائم الورقية 

الرمسية الورقية فهل ميكن حصر الدليل الكتايب يف احملررات  :إشكاليات فرعية هي التالية  البد من أن تتفرع إىل

                                  
والمتضمن قانون الجمارك  21/07/1979المؤرخ في  07-79، يعدل ويتمم القانون رقم  16/02/2017المؤرخ في  04- 17قانون رقم  - 1

  .)03، ص 19/02/2017الصادر في  11ع .ج .ر.ج( الجزائري  
ج، .ر.ج ( تعلق بالحالة المدنية والم 02/1970/ 19مؤرخ  20- 70يعدل ويتمم األمر رقم 10/01/2017الصادر في    03- 17قانون رقم   2
 .)9،ص 11/01/2017، الصادر في 02.ع
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ة  لآللياتادية ؟ وهل ميكن املوسائط غري اليب موجود على والعرفية ؟ وهل ميكن تصور دليل كتا التقليدية جما
غريه من واملشرع اجلزائري على غرار  خاصة  ؟لكرتويناإل الرمسي  حلاصل يف موضوع التوثيقاتكنولوجي الالتطور  

يف نفس املكان والزمان وداخل اجلسدي  تواجدهم ؛أي بالوجود املادي للموثق  و ذوي العالقة يعرتفاملشرعني 
وماهي القيمة واحلجية القانونية اليت قدمها املشرع اجلزائري  .صبغة الرمسية الاحملرر  ذاحىت تعطى هلمكتب التوثيق 

ال ؟ إعمال لكرتوين؟  و ماهي حدود للمحرر اإل  وصور وماهي أهم تطبيقاتمبدأ التكافؤ الوظيفي يف هذا ا
لكرتوين أن حيقق الوظائف األساسية للتوقيع العادي خاصة لكرتوين ؟ وهل ميكن للتوقيع اإلالتوقيع يف الشكل اإل

تفضيل اللة أيف مس ًوهل قدم املشرع حال؟  هذا النوع من التوقيع ص ختبوجود جمموعة من الضمانات القانونية 
  رض النزاع على القاضي ؟عُ  لكرتوين والتقليدي إذا مابني احملرر اإل

 ه الرسالة العلمية ، عسى أنذه إعدادوغريها شغلتين  مدة من الزمان ، فكانت الفرصة مبناسبة   األسئلةهذه 
  .عن بعض منها من اإلجابة  أمتكن 

   : دراسات السابقة ال

  : كان البد من االطالع على الدراسات السابقة منها   ةللوصول بالبحث إىل غايته املرجو       

  كلية متحصل عليها  من   لكرتونية عرب االنرتنتالتجارة اإلحتت عنوان  خلويف عبد الوهابملرسالة دكتوراه
تطرق فيها  2012-2011احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة احلاج خلضر باتنة  اجلزائر ، السنة اجلامعية 

يف خمتلف التشريعات الدولية كما عاجل موضوع عقد التجارة  ةلكرتونيإىل حتديد مفهوم التجارة اإل
لكرتوين من تقابل ، كما عاجل أركان العقد اإل ًادولي ًايزها عن العقود األخرى اليت هلا طابعيلكرتونية ومتاإل

. ا على التعاقد عرب االنرتنت وهذا كله خيرج عن دراستن ةقرتان القبول باإلجياب واآلثار املرتتبا وإجياب و
لكرتوين واملسؤولية امللقاة وجهات التصديق اإل ةلكرتونياإل تابةوالكلكرتوين  موضوع التوقيع اإلاجلكما ع
    .ا الكيان القانوين ذعلى ه

 جامعة أيبمتحصل عليها من   ةحجية وسائل اإلثبات احلديثحتت عنوان  زروق يوسف ل رسالة دكتوراه 
وتناول فيها القواعد  2013-2012بكر  بلقايد كلية احلقوق والعلوم السياسية ، تلمسان السنة اجلامعية 

مث عرج على دراسة احملرر الرمسي ،تجارية الواملبادئ العامة اليت  حتكم  اإلثبات  يف املسائل املدنية و 
السمعية واملرئية واليت خترج عن انب املدين كالوسائل اجلوالعريف كما تطرق إىل دراسة املستجدات يف 

ا أدلة غري كتابية نادراست  لكرتونية و الكتابة اإل فهوم اجلديد للعقداملركز يف دراسته على  كما  ،أل
 .لكرتوين لكرتوين وجهات التصديق اإلوالتوقيع اإل
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  متحصل لكرتونية ، دراسة مقارنة زور حممد رضا حتت عنوان إشكالية إثبات العقود اإلألرسالة دكتوراه
- 2015 جامعة أبوبكر  بلقايد كلية احلقوق والعلوم السياسية ، تلمسان السنة اجلامعيةعليها من  

لكرتونية وبيان حجيتها ودراسة جهات التصديق العقود اإل إثباته الدراسة على ذه و ركزت  2016
    ا اجلهاز ذلكرتوين إىل حتديد مسؤولية هالنشاط اإلصول على ترخيص مزاولة احلمن  انطالقالكرتوين اإل
 . لكرتوين شهادة التصديق اإل إلغاء و

 :مناهج البحث المعتمدة 

إذ نقارن بني التشريع  منها املنهج املقارن ؛ نوظفهااملناهج اليت  التنوع يفطبيعة املوضوع تفرض علينا 
وبعض النصوص من  ،قل عنه العديد من األحكامالذي نُ  والتشريعات الغربية كالقانون الفرنسي من جهة اجلزائري

تشريعات العربية كالقانون املغريب واملصري والتونسي الو ،لكرتوينص التوقيع اإلوختقانون الواليات املتحدة 
قانون العريب الو  ،التوجيه األورويبوقانون ،ونسرتال التشريعات الدولية كقانون األ و،إمارة ديبو  واألردين

سد عن  البحث قصد من طرف جملس وزراء العدل العرب ةاإلسرتشادي لإلثبات بالتقنيات احلديثة واملعتمد
  .التشريع اجلزائري اليت تكون قد اعرتت الثغرات 

 القانوين  املدلول إظهارموضوع حبثنا من خالل  يف أثركان له  الذيكما اعتمدنا املنهج التحليلي 
كما استخدمنا .واملتعلقة باملوضوع  ةالنصوص ، مستعينني يف ذلك باالجتهادات القضائية احلديثللعديد من 

احلديثة كالفاكس  تصالاإلعرتاف القضاء حبجية وسائل إاملنهج التارخيي مبناسبة بيان التطور التارخيي ملسألة 
   .األهم ودراسته من مجيع اجلوانب ثلد مبا ميُ علينا التقيّ  فرضتكما أن الدراسة  .ه احلاالتذوغريها من ه

  : ا املوضوع ، يف بابني ذوسنتناول دراسة ه

يه ف نبّني إىل فصلني؛   مهُ قسنو  و املطلقة  األدلة  الكتابية  ذات احلجية  الرمسية نعاجل فيه: الباب األول 
املطلقة يف  كتابية ذات احلجيةالالكتابة  يف التشريع اجلزائري وبعض  التشريعات األخرى باعتبارها من األدلة 

    القيمة القانونية  للمحررات الرمسية القائمة على مجيع الشروط واألركان القانونية  نعاجلمث . )ولأفصل ( اإلثبات
  .)نٍ فصل ثا (

إذ  ؛فصلني إىل هُ نقسم اآلخر ،وهو نتحدث فيه عن األدلة الكتابية غري الرمسية أما خبصوص الباب الثاين
وقيمة  لإلثباتهيأة املغري العرفية األوراق  كما نعاجل مسألة . )فصل أول( احملررات العرفية  املعدة لإلثبات فيه نبّني 

  . )نٍ فصل ثا(ا قيمة احملرر العريف هل ىخاصة وحنن نعلم أن املشرع اجلزائري أعط لكرتونية يف اإلثباتاحملررات اإل

ه الدراسة  خبامتة  حناول من خالهلا بيان األهداف منها والغاية املنشودة منها كما نقدم ذعلى أن نتم ه
 . هو موجود ومعمول به نعتقد أن فيها قيمة مضافة ملا اقرتاحات توصيات قانونية و
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  اهتيصحيث شاع  ،ًاحديث لإلثبات إالّ املطلقة القانونية و القوة  يمل تكتس الكتابة وغين عن البيان أنّ          
 اهلامةتضعها يف هذه املكانة ملا تتصف به من صفات ،1الفعالة واملتداولة بني الناس األوىلالوسيلة  وأصبحت 

رها اقتصا و محدوديتها يف اإلثباتكبعض النقائص   تلحقهااليت  قد   األخرى من طرق اإلثبات  االيمثِ ِـ بمقارنة 
 مري  شهاديفساد  أخالق بعض األفراد يف  حالة  تغك  2.فيها تزعزع الثقة أو ،دون غريها   على بعض التصرفات

3األخرى  األسبابوغري ها من  
رى  لإلثبات  قد تلعب يف املدى ــــأخ وتقنيات وسائلاحلايل ظهرت  ويف عصرنا .

ومدى  قدرا ،رونية ــلكتاإل اإلثبات أدلةالتصرفات  القانونية  منها  و القريب دور فعال خاصة بتطور املعامالت 
4التقليدية تابية  ــــالك  األدلةعلى  جماة  

من احلكومة التقليدية إىل  التعامل  نظام تغيريهذا ما أدى بالضرورة إىل .
يف أي حتول التعامل من احملررات ؛ Système de gouvernement électronique لكرتونيةاإل نظام احلكومة

سواء كانت   ،املعامالت  اليومية  من كثريلكرتونية وذلك يف  اإل على الوسائط ةاملوجود احملرراتورقي  إىل شكل 
بل مشل حىت ما  ،من احملررات هنا هذا النوع ومل يقف زحف  .5قاور أإدارة  بال  أي ؛إلدارة الدولة  تابعةخاصة أو 

                                  

1
، بل  كان  المقام األول  للشهادة  في  وقت  لم تكن  فيه  الكتابة  منتشرة   ًلم تكن  للكتابة  هذه  القوة  قديما:" ... عبد الرزاق  السنهوري أنه / ويرى د -

ع ، ثم  أخذت الكتابة  تنتشر بل  كانت  الغلبة  لألمية ، فكان  االعتماد على  الرواية  دون  القلم ، وهكذا  كان  األمر  في الفقه  اإلسالمي  وفي  سائر  الشرائ
قبل  الكتابة  تحتل  مكان الصدارة  بين  أدلة   في  عصر  ما) الشهادة ( كانت  البينة  : " محمود  محمد هاشم / يرى دو    80المرجع السابق ، ص..."  

ونظام    ،  القضاء... " ثبات اإلثبات ، إال  أنه  بعد  اكتشاف  الكتابة  تغير  الوضع ، وأصبحت  الكتابة  رغم  حداثة  نشأتها  في المرتبة  األولى  بين  طرق اإل
  . 192و191 ، ص  1988هـ ، 1408السعودية ،  س –مطابع  جامعة  الملك سعود ، الرياض  ،1ط اإلثبات  في الفقه اإلسالمي  واألنظمة  الوضعية ،

2
 253، ص 2012، الجزائر ، س هدار هوم.رايس محمد ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية لألطّباء وإثباتها/ د – 
3
  . 19،  ص 2011خر  النصوص ، كنوز  للنشر والتوزيع ، الجزائر ، سوفقا آل مامون  عبد  الكريم ، محاضرات  في  طرق اإلثبات / د  - 

4
الحديثة ولقد  أدى  تعتبر  المعامالت  االلكترونية  من أبرز  سمات هذا  العصر  حيث أصبحت  التكنولوجيا المعلومات  تشكل  الجهاز العصبي  للمجتمعات   " – 

مقالة  –لحميم زليخة / أ ؛." شيوع  مايسمى  بالعقود االلكترونية  إلى طرح  مجموعة من التساؤالت  القانونية  السيما  في الشق  المتعلق باإلثبات 
جامعة  قاصدي   – 4 ،عدفاتر  السياسية والقانون   –الجديد  في  ضوء قانون اإلجراءات  المدنية واإلدارية  –دور القاضي  المدني في  اإلثبات بعنوان  

 .196، ص  2011مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، جانفي  
أي،  تحرير العقود يتم عن طريق  مجتمع بال أوراقإن التطور الحاصل في جانب المعامالت القانونية  والتعامالت التجارية  أدى إلى  السعي نحو إنشاء  -

خالد مصطفى /  ؛أنظر  د" لحديثة التي تتم في عالم افتراضي أي التعاقد عن بعد دون أن يكون هناك اتصال فعلي بين أطراف العقد الدعائم اإللكترونية ا
  .1، ص  2007دار  الجامعة  الجديدة اإلسكندرية ، مصر ، س النظام القانوني  للتوقيع االلكتروني  في ضوء التشريعات العربية واالتفاقيات الدولية ، فهمي ، 

5
، منشورة بمجلة  المفكر  بكلية الحقوق والعلوم السياسية  بجامعة محمد خيضر  المحررات االلكترونية كدليل إثبات مقالة بعنوان   –براهمي حنان / أ - 

من أهم مميزات الحكومة االلكترونية ؛ أن اإلدارة تكون بال أورق في جميع المجاالت انطالقا من  (..  134 ، ص 2013ماي الجزائر ،،  9ع.بسكرة 
كما  أن اإلدارة تكون  بال مكان ؛ أي  يتم مزاولة نشاطها في أماكن غير محددة من خالل  المؤسسات االفتراضية  عن طريق . التحرير إلى األرشيف 

مسيردي  سيد أحمد مقالة بعنوان تفعيل  الحكومة االلكترونية  مطلب أساسي  لتشجيع االستثمار / ؛ أنظر أ) ...ختلفة استخدام  الوسائل التكنولوجيا الم
دكتور  فهد بن ناصر  العبود  الحكومة وعرف  410، ص 2016،س  21في الجزائر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تلمسان، الجزائر ، ع 

 = قدرة  القطاعات  الحكومية  المختلفة  على توفير  الخدمات  الحكومية  التقليدية  للمواطنين  وانجاز المعامالت  عبر  شبكة:" االلكترونية  بأنها 
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إىل اجلهات القضائية  والبيانات احملرراتنقل إلكرتونية ك دعائمبواسطة لكرتوين والذي يتم بالتقاضي اإل يعرف اليوم
أدى  هذا ما 1بواسطة موظف خمتص من خاللهنقل  ما ومراجعةه ري لكرتوين والذي يتم تسيعن طريق الربيد اإل
 ألن  اتمع .ذه احملررات املتعلقنظام القانوين الري  يتغل  إجياد مناخ قانوين مناسبضرورة بطريقة حتمية إىل 

تصال تكنولوجيا اإلل والتغلغل املتزايد   بفضل رواج la révolution de l'information ثورة معلوماتية يعيش اليوم 
-15أدى باملشرع اجلزائري إىل إصدار مرسوم تنفيذي رقم  ا ماذه. 2وي الشأن لذوما توفره من خدمات  عن بعد

وثائق احلالة املدنية املتوفرة ضمن السجل الوطين من تقدمي املواطن عفاء إيتضمن  27/07/2015املؤرخ يف  204
املرسوم جاء  ليجسد تنفيذ اإلجراءات املتعلقة  اذن هأحيث جاء يف املادة األوىل منه ب  3.اآليل للحالة املدنية

 أورد ماك،  لكرتونية اإلوالتحول من اإلدارة اليت تتعامل باألوراق إىل إدارة تتعامل باحملررات لكرتونية باإلدارة اإل
وثائق احلالة املدنية بطريقة  يتعلق بإصدار نسخ 10/12/2015 املؤرخ يف 315-15مرسوم تنفيذي رقم 

كما أصدر  .وثوقيتهامويضمن الطرف الثالث  حيث متهر نسخ هذه الوثائق بتوقيع إلكرتوين موصوف.4إلكرتونية
إىل وضع منظومة معلوماتية والذي يهدف  5املتعلق بعصرنة العدالة  01/02/2015 املؤرخ يف  03-15قانون رقم 

من خالهلا ميكن إرسال الوثائق واحملررات القضائية بطريقة إلكرتونية وغريها من هذه  ،مركزية تابعة لوزارة العدل
اب  من خالل  فصلني  نتطرق إىل  ــلذلك  سنعاجل  هذا  الب . لكرتونية اإلجراءات اليت تدعم مفهوم احلكومة اإل

العديد من  يف من خالل إدراجه كبري  وإسهام وع  بأمهية ــعاجل هذا املوض  الذي  ؛الكتابة  يف التشريع  اجلزائري
  . )األولفصل ال(  األخرىض التشريعات ـــج  على دراسة بعكما  نعر   ،التعديالت

  ةجتعلها ذات قوة  ثبوتية مطلقن صفات ــم  هررات  الرمسية  وما تتسم  بــونتحدث  عن القيمة  القانونية  للمح 
  .)  فصل  الثاين ال(    يف اإلثبات

                                                                                                        

االلكترونية  بين التخطيط والتنفيذ،  مطبوعات  مكتبة  الملك فهد  الوطنية ، ؛ الحكومة ." االنترنت  بسرعة  ودقة  متناهيتين ، وبتكاليف ومجهود أقل =
 27، ص  2005هـ ، 1426، الرياض ، السعودية ، س  2ط
وذلك  ًعلى أنها وسيلة مثلى للحكومة  تمكنها من رعاية مصالح األفراد ومصالح اإلدارات العامة بإدارتها الكترونيا:" محمد الصيرفي /وعرفها د -
،  2007دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، س. 1اإلدارة االلكترونية ،ط." استخدام  التكنولوجيا  المتطورة دون حاجة األفراد إلى  التنقل بين اإلدارات ب

بي الحقوقية ، بيروت منشورات الحل 1عمر موسى جعفر القريشي ، أثر الحكومة اإللكترونية في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري ، ط/ ؛ نقال عن د 19ص
 19و18، ص  2015لبنان ،س 

1
 12، ص 2007دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، س ،،الدعوى االلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم  ىلكترونخالد ممدوح إبراهيم ،التقاضي اإل/د – 

2
 .4المرجع السابق ، ص الدليل االلكتروني  وحجيته أمام القضاء  ، محمد نصر محمد ، / د – 
3

يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني اآللي  27/07/2015مؤرخ في 204-15مرسوم تنفيذي  رقم  – 
  )16، ص2015 /29/07مؤرخ في  41ج ع .ر.ج( .لحالة المدنية ل

4
ع .ج .ر.ج(تعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية ي 10/12/2015مؤرخ في  315-15مرسوم تنفيذي رقم  – 
 ). 6، ص 27/12/2015،الصادر68

5
  )4، ص 10/02/2015الصادر في  06ع .ج.ر.ج(تعلق بعصرنة العدالة ي 01/02/2015المؤرخ في  03-15قانون رقم  – 
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 إذ نص  . ظري  لطرق  اإلثباتـــــــإىل التن األخرىلقد سعى  املشرع  اجلزائري  وغريه  من التشريعات         
 ، "والعقودبااللتزامات "و اخلاص الكتاب الثاين من  "إثبات االلتزام"ن  احتت عنو يف  الباب السادس   اعليه

أخرى  يف مواد   أدلة ونص على   1.املدين اجلزائريقانون المن  350 إىل املادة   323 من املواد اوخصص هل
القانون نفسه  من736و  725و 724د وايه  يف املــاهو  منصوص  علـــــم ذاـوهخاصة  بقسمة  املال الشائع  

وقانون    ، املدين  القانون بني     متفرقة  ئرياجلزا انون يف الق  اإلثباتأن طرق   كما   2 وختص اخلربة
  موضوعية كامـــأححصره يف قد   هايب  جندــفمثال الدليل الكت 4والقانون التجاري  ،3 واإلداريةاملدنية   اإلجراءات
من قانون   74إىل   70من املواد   اإلجرائية األحكام وأما، من القانون املدين   332إىل  املادة  323من املادة 
ع القائم  كتعديل  ــل املشرع  علـــى تعديل  بعض املواد لتتماشى  والوضــكما عم   5 .واإلدارية  دنيةامل اإلجراءات

  ،نار جزائريـدي 100.000نار جزائري  إىل  ـدي 10.000 من  ث رفع  قيمــــة  التصرف  القانوينحيــ 333املادة 
 استحداث ذلك إىل ضافةاإلب 6 .تجاريةال واداملال جيوز إثباته بشهادة  الشهود  وإمنا بالكتابة وذلك يف غري ـف

 وختص وسائل اإلثبات يف   ،ذكرال  السابق القانون من 7 1مكرر 323مكرر واملادة  323بعض  املواد كاملادة 

                                  

القانون  المدني  ومتضمن 1975/ 26/09المؤرخ في  58-75يعدل ويتمم األمر   2005 / 06/ 20المؤرخ  في  10-05قانون  رقم  –1
  )06/2005/ 26مؤرخ في .44عدد .ج.ر.ج.( الجزائري المعدل والمتمم 

2
  38،  ص 2011دار الهدى  عين مليلة ، الجزائر ، س  اإلثبات  في المواد  المدنية  والتجارية ، الواضح في شرح  القانون  المدني صبري السعدي/ د –

3
  )23/04/2008الصادر بتاريخ   21ع . ج.ر.ج( قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  متضمن   25/02/2008المؤرخ في  09-08قانون  - 
4
ج .ر.ج( و المتضمن  القانون التجاري  26/09/1975المؤرخ في   59-75يعدل ويتمم ألمر   06/02/2005المؤرخ في  02-05قانون   – 
 )09/02/2005صادر بتاريخ  11 ع

5
محمد زهدور،الموجز في الطرق المدنية  لإلثبات في /د، 17، المرجع السابق ، ص  محاضرات في طرق اإلثباتمامون  عبد الكريم  ، / د  - 

شرح قانون اإلجراءات  –بربارة  عبد الرحمن / دأنظر كذلك ، 22و21، ص1991 التشريع الجزائري وفق أخر التعديالت ، وهران  الجزائر ، سنة
غير أننا نجد خالفا لذلك في قانون اإلثبات .(  108و 106، ص  2009،  رويبة الجزائر ، س  2، منشورات  البغدادي  ، طالمدنية  و اإلدارية 

لقواعد الموضوعية واإلجرائية  في نص واحد وذلك تيسير والذين جمعا بين ا  1990لسنة 13المصري  وقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم 
محمود عبد الرحيم  الديب ، أسس  اإلثبات المدني طبقا / د ؛أنظر."من المشرع على المتقاضي لمعرفة  طرق حماية حقه و الدفاع عنها أمام القضاء 

 23و 22، ص 2004ديدة ، مصر ، سللقانون المصري والقطري ، دراسة مقارنة  للفقه  اإلسالمي ، دار الجامعة الج

6
من القانون المدني  333تطبيقا  لنص المادة :"  مناني  فراح / ترى أالصدد   اوفي هذ 38و19مامون  عبد الكريم  ،المرجع السابق ، ص / د  - 

وبذلك  ال يمكن  معارضة  الكتابة  في الجزائري  ، أن التصرف  الذي تفوق   قيمتها  مائة ألف  دينار  ال يمكن  إثباتها  إلى  بالكتابة  ، 
ر الهدى  ، عين مليلة ، دا، العقد  االلكتروني  وسيلة  إثبات  حديثة  في القانون  المدني  الجزائري  ... "الشكل االلكتروني  بشهادة  الشهود 

  .177، ص  2009، س الجزائر 
7
 .)24، ص 06/2005/ 26صادر في  44عدد  ج،.ر.ج(  20/06/2005المؤرخ في  10-05أضيفت بالقانون  رقم  – 
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واحملدد للقواعد العامة املتعلقة  01/02/2015املؤرخ يف   04 -  15كما أصدر قانون  رقم  1،لكرتوين اإلالشكل 
لكرتوين وجعل التوقيع اإل القانوين تمانئاال الثقة و زيادة إىلهذا القانون  إذ يهدف؛بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني

يعمل على تنظيم املصاحل  األول: كما عمل املشرع على تدعيم هذا القانون مبرسومني .2 تزويرلقابل لموثقا وغري 
    لكرتوين  من خالل سريها وحتديد مهامها ، وهو مرسوم تنفيذي رقمللسلطة الوطنية للتصديق اإل واإلداريةالتقنية 

والذي  04/2016/ 25املؤرخ يف  135-16والثاين  مرسوم تنفيذي  رقم .  25/04/2016املؤرخ يف  16-134
 .3وتشكيلها وتنظيمها وكيفية سري عملهالكرتوين إلااملوكل هلا مهام التصديق " السلطة احلكومية " حيدد طبيعة 

لقانون التونسي الذي  حتدث عن  التوقيع سباقة  يف هذا اال  كاالكانت  اليت  العديد  من الدول هو حال وهذا 
لكرتونية املعامالت اإلوالقانون  4،ةلكرتونياإل والتجارة باملبادالت تعلقامل 2000لسنة  83لكرتوين مبوجب قانون اإل
وقانون ،6 2002 لسنة 2رقم  لكرتونيةاإل والتجارة إمارة ديب للمعامالت،وقانون 5 2001لسنة  85رقم  رديناأل

           رقم  البحريين  ةكرتونيـلاإل املعامالت قانون  الو  ،7 2004لسنة   15رقم  املصريلكرتوين التوقيع اإل

                                  

1
 123- 01يعدل ويتمم  المرسوم التنفيذي رقم  2007 /05/ 30المؤرخ في  162-07 رقم  تنفيذيال سوم مر  هناك أن : مع المالحظة – 

الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات   والمتعلق بنظام االستغالل  المطبق على كل نوع من أنواع  2001/  09/05المؤرخ في 
 323المادتين     في  المطبقة  مكرر باستخدام نفس الشروط3 المواصالت السلكية و الالسلكية ؛حيث تحدث  عن التوقيع  االلكتروني في مادته 

مزاولة ترخيص  كما أخضع مسألة . متضمن القانون المدني الجزائري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من األمر  رقم   1مكرر323و   مكرر
وحددت األشخاص الذين لهم  صالحية تسليم ،السابق الذكر  162-07المرسوم التنفيذي  من 10مكرر فقرة3طبقا للمادة  التصديق اإللكتروني

 03-2000من القانون  8فقرة  8لمادة ل نية أو يقدم خدمات  أخرى في مجال التوقيع  االلكتروني وحددت  هؤالء األشخاص   طبقا شهادات االلكترو 
 162- 07 رقم  تنفيذيال سوم مر وبهذا نجد  .ةيالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصاالت السلكية والالسلك 2000 /0/08 5المؤرخ في 
،  07/06/2007المؤرخ  في  37عدد . ج. ر.ج( ؛    يينللتوقيع والتصديق اإللكترون ةالقانونيو  بّين الشروط األساسية   2007 /05/ 30 المؤرخ في

 ) .12ص
2

صادر بتاريخ  6عدد .ج .ر.ج( يينلكترونلقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإلاحدد ي 01/02/2015ي فمؤرخ  04-15قانون  – 
  )6، ص 10/02/2015

3
 ) 15إلى  06، ص من  28/04/2016المؤرخ في  26 ع.ج .ر.ج(  – 

،كلية الحقوق والعلوم "دراسة مقارنة " 04-15في التشريع الجزائري طبقا لقانون  االلكتروني  رحمان يوسف ، مقالة بعنوان شهادة التصديق/ أنظر أ
 386، ص  2016، س 21السياسية ،جامعة تلمسان  الجزائر ، ع

4
أوت  11الرائد الرسمي التونسية الصادر في ( التونسيااللكترونية يتعلق بالمبادالت والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  قانون - 

 . )2084 ص 64عدد  2000
5
   .  2001لسنة  85قانون  المعامالت االلكترونية األردني رقم  – 

6
  .12/02/2002المعامالت والتجارة االلكترونية  إلمارة دبي  ، صادر  بتاريخ بشأن   2002لسنة  2قانون رقم  - 

7
م عدد .ر.ج(المصري اإللكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات التوقيع تنظيم ب 2004لعام  15قانون رقم  -  

 .)2004   /04/ 22الصادر 17
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 نظامو  ، 2املغريب  للمعطيات القانونية  لكرتويناملتعلق بالتبادل اإل 05/53 رقم وقانون 1  2002لسنة  28
لكرتونية العراقي لكرتوين واملعامالت اإلقانون التوقيع اإلو  ،3 2007 لسنة 80لكرتونية السعودي رقمالتعامالت اإل

وقانون املعامالت والتجارة .5 2009  نةلس 04 لكرتوين السوري رقماإلوقانون التوقيع .42012لسنة   78رقم 
 2000 /03/ 13املؤرخ يف  230/2000قانون  الفرنسي رقم الو 6، 2010نة ـلس16رقم  القطري  لكرتونيةاإل

قانون الثقة يف االقتصاد  "كذلك 7،لكرتوينواملتعلق بإصالح قانون اإلثبات التكنولوجيات املعلومات والتوقيع اإل
رقم  La confiance dans la loi française sur l'économie numérique "الفرنسي الرقمي
ي أدخل تعديالت جذرية فيما يتعلق  بالتوثيق يف اال ذوال8 21/06/2004الصادر يف   575/2004

                      واليت تنص على .9قانون املدين الفرنسيالمن  1فقرة  1108األمور طبقا للمادة هذه  من    وغريها،لكرتوين اإل

                                  

1
إلياس  ناصيف ، العقود  / أنظر د.  2006لسنة  13االلكترونية  البحريني و المعدل بقانون رقم بشأن المعامالت  2002لسنة  28قانون رقم  – 

 ، كذلك أنظر 212إلى  206،  ص  2009، س  1الدولية ، العقد االلكتروني  في القانون  المقارن  ، منشورات  الحلبي  الحقوقية  بيروت ، لبنان ، ط
    . 150إلى 145مناني  فرح ، المرجع السابق ، ص / أ
أن المشرع الجزائري  لجأ  إلى تعديل  قواعد قانون اإلثبات  التي  يتضمنها  القانون المدني  وإضافة نصوص جديدة  تتوافق :" رايس محمد / ويرى د*

يع  االلكتروني  في  اإلثبات ، على غرار بعض  المشرعين  العرب حجية  التوقدون لجوئه  إلى إصدار  قانون  خاص ينظم مع تقنيات  المعلومات ، 
الجديد ،  المجلة  الجزائرية  للقانون المقارن ، كلية الجزائري لقواعد القانون المدني  طبقامقالة  بعنوان حجية  اإلثبات بالتوقيع االلكتروني ..." اآلخرين 

  .42، ص  2014، س  1،ع ر ، الجزائالحقوق  والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان

2
   المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية  المغربي ،  53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01- 07-129الظهير الشريف  – 
 . )3879، ص06/12/2007الصادر في  5584مغربي  رقم ال.ر.ج( 

3
بموجب المرسوم   2007هـ موافق لسنة 07/03/1428بتاريخ  80بقرار  مجلس الوزراء  رقم نظام التعامالت االلكتروني  السعودي صادر   – 

السعودي  للمزيد أنظر موقع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات؛  2007موافق لسنة  08/03/1428بتاريخ  18/الملكي رقم  م

http://www.citc.gov.sa/arabic/RulesandSystems/     دقيقة  18:58ساعة  10/12/2014ريخ المعاينة تا. 
4

بتاريخ 79الصادر بقرار  رئاسي رقم  متضمن قانون التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية العراقي 2012لسنة  78قانون رقم  – 
 .)05/11/2012بتاريخ  4256الوقائع العرقية  العدد (   18/10/2012

5
قوانين : " ؛ أنظر لموقع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  25/02/2009المؤرخ في  04قانون التوقيع االلكتروني السوري  رقم  – 

 http://www.aidmo.org/etl/index. المعامالت االلكترونية في الدول العربية 

6
  19/08/2010هـ ، الموافق ل 09/09/1413الصادر ب 16قانون المعامالت والتجارة االلكترونية لدولة قطر رقم – 

7
 - Elisabeth Joly-Passant . -l'écrit  confronté aux  nouvelles  technologies –.TOME 465. LGDJ. Paris 

2006. P 15    
8

، دراسة في الفكرة القانونية للكتابة الكتابة االلكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني واألمن التقني عابد فايد عبد الفتاح فايد ، / د - 
 .وما بعدها  177وص157، ص  2014االلكترونية  ووظائفها في القانون المدني ، دار الجامعة  الجديدة ، اإلسكندرية ، مصر ، سنة 

9
 - Article 1108-1 de code civil français (Créé par Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004art. 25 JORF 22 

juin 2004) :« Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé 
sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte 
authentique est requis, au second alinéa de l'article  1317. » https://www.legifrance.gouv.fr .Date de 
l'Avant 10/04/2017. 19:10 pm.= 
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 هإصدار  كذلك  .1لكرتوين عندما تكون الكتابة مطلوبة  لصحة التصرفإمكانية إنشاء وحفظ احملرر يف الشكل اإل
 الشكليف بإمتام  بعض الشكليات  العقدية اليت تتم    اخلاصو   16/05/2005الصادر يف  674رقم  قانون

مث أصدر املرسوم رقم . 2لكرتونية يف املسائل  الشكلية يف العقودشروط استخدام الرسائل اإللدد احملو روين ـــلكتاإل
قانون التوجيه  كذلك3. خيص السندات الرمسية  املنشأة من طرف املوثقنيالذي 08/2005/ 10املؤرخ يف 973

 يف إطار توحيد جهود االحتاد األورويب القانون  ااء هذج4 93/1999لكرتوين  رقم تعلق بالتوقيع اإلاملاألورويب 
الصادر يف  31/2000رقم  يبو األور  التوجيه و 5. االحتاد  اذهل ةكونامللكرتونية  بني الدول بشأن التجارة اإل

لكرتونية يف االحتاد فيها التجارة اإل مبا ةاملتعلق باجلوانب القانونية  خلدمات اتمع املعلوماتي 08/06/2000
 األمريكي  قانون الو 7 25/05/2000لكرتونية االجنليزي الصادر بتاريخ والتجارة اإلاالتصاالت  وقانون  .6 األورويب
  إخل ... 8 2000/ 30/06صادر بتاريخ ال  لكرتوينخبصوص التوقيع اإلاملوحد 

                                                                                                        

حينما تكون الكتابة  متطلبة  لصحة التصرف القانوني ، فإن هذا التصرف يمكن إنشاؤه أو  حفظه في :" قانون المدني الفرنسي المن 1 -1108المادة =
 ." .1317وما يتطلبه العقد الرسمي ، وفقا الفقرة الثانية من المادة    4-1316و 1-1316شكل إلكتروني وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 

-MICHÈLE TABAROT _ LE PROJET DE LOI (n° 528) pour la confiance dans l'économie numérique, 
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 février 2003 .France, « Chapitre III : Les 
contrats par voie électronique »  .http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r0608.asp#P614_189022.  
Date de l'Avant 12/02/2015. 21:15 pm 

-1 Virginie ETIENNE _ Le Développement de la signature électronique, Master 2 Recherche Droit 
des affaires, université Paris 13Nord , France, Année universitaire 2010-2011, P12 :« La Loi de 2004 
comble ce manque en créant l’article 1108-1 du Code civil qui dispose qu’un écrit peut être établi et 
conservé sous forme électronique lorsqu’un écrit est exigé pour la validité de l’acte. » 

 خالد ممدوح إبراهيم ، حجية البريد االلكتروني في اإلثبات ، دراسة/ ، كذلك أنظر د157بد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص عابد فايد ع/ د -  2

  94و93، ص 2008، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، مصر ،س 1،ط ���ر��

3
 -  -Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif 

aux actes établis par les notaires. JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096 . 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-973/jo/texte. Date de l'Avant 28/05/2015. 
19:08 pm  .  

204عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص / د -  
4
 -Directive européenne n°1999/93/CE du 13/12/1999  relative à un  cadre  communautaire pour les 

signatures électroniques. 
5
  197، المرجع السابق ، ص إلياس  ناصيف ، العقود  الدولية ، العقد االلكتروني  في القانون  المقارن  /دأنظر   – 

6
  -Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 " .relative à certains 
aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur ."   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0031 
Date de l'Avant 11/12/2014. 21:32 pm. 

 =157عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص / دا الصدد ذأنظر في ه-
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ملفاهيم  بعض  ا  بإدراك الرمسية  ى احملررات ـإذ نتطرق  إل  ؛ مبحثني الفصل  من خالل وسنعاجل هذا          

الفوارق  األساسية  بني الكتابة  وغريها  من بعض   ــهارلدخول  هلذا املوضوع  مع إظلالبوابة   األساسية اليت تعترب

مضمون    لتحديد مث  نتطرق  ) . املبحث األول (   املوضوع  اهذ والدور  الذي قد تلعبه  يف  ،التصرفات

 الصبغة  الرمسية   القانونية  إلعطائها الرمسية  وحتديد  الشروط يصطلح  عليها  باحملررات  أو ما ات  الرمسية السند

  . ) بحث الثاين امل( 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        

 

  1حمودي محمد  ناصر ، العقد الدولي  االلكتروني  المبرم  عبر االنترنت، مع التركيز على عقد البيع الدولي للبضائع ، دار الثقافة ، ط /د -= 7
 291، ص2012عمان األردن، س 

8
 - Uniform Electronic Transactions Act    

http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Electronic_Transactions_Act .Date de l'Avant 12/12/2014. 
19:21 pm. 

كانت بعض الواليات األمريكية  سابقة في إصدار تشريعات تنظم  االعتراف بالتوقيع االلكتروني  في اإلثبات ، مثل كليفورنيا :" ...ثروت عبد الحميد / د-
على أن 30/06/2000وتم إعداد مشروع  قانون حول التوقيع االلكتروني ، وافق عليه  الكونجرس  بمجلسه ،أصدره الرئيس األمريكي  في... ، لينوي

وكيفية مواجهتها مدى حجيته  في اإلثبات ، دار الجامعة الجديدة ،  –مخاطر  –؛  التوقيع االلكتروني ، ماهيته ..."01/10/2000يسري  اعتبارا من 
 185، ص  2007اإلسكندرية ، مصر ، س 
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 أو ��: ا	���ث ا�ول ��
  ��ط�) ا	��ررات  ا	ر��(دات ا	ر	��  �*��+ 

املدين  فمثال  يصطلح  عليها  يف القانون  ؛ آخرختتلف  تسمية  احملررات  الرمسية  من مشرع إىل          

  احملرراتب 2 من قانون اإلثبات املصري  10  املادة  أما يف، بالعقد الرمسي   1 324  للمادة  اجلزائري  طبقا 

 سناداإلب  األردينويف القانون  3.الرمسيةدات ــسنالب  اللبناين املـــدنيةمن أصول  احملاكمات   143املادة ويف ، ةالرمسي

 ،4 الرمسية ةجـاحلب جملة االلتزامات والعقودمن  442 طبقا للفصلتونس يف و ،من قانون البينات 5طبقا للمادة  

طبقا أما املشرع الفرنسي   .5من قانون االلتزامات والعقود  418الفصلوستخدم املشرع املغريب  لفظ الورقة يف 

كما قد جند خلط يف القانون  الفرنسي ،L'acte authentique الرمسيعقد بال من القانون املدين 1317للمادة 

) acte(عقد ال  واحد وهو شيءيطلقان على  األمرانن ثبات ألاإل  وسيلة وا املصطلح إذ خيلط  بني التصرف هلذ

عقد ال مصطلح تفأطلق .إّال االسم  املشرع ةمن الصف االيت ليس هل،ةشريع العربيـــمنظومة  الت  به تأثرت ما وهذا

،وعقد )  acte authentique(عقد رمسي فيقال  اإلثبات وسيلةنفسه يف  املصطلح واستخدمتتصرف العلى 

املشرع  أنرغم  6. وسيلة إثبات هوورقة أو حمرر الذي ذلك بِ  وكان يعين )L'acte sous seing privé(عريف
                                  

1
ومتضمن القانون  المدني  الجزائري 1975/ 26/09المؤرخ في  58- 75يعدل ويتمم األمر   2005 / 06/ 20المؤرخ  في  10- 05قانون  رقم  - 

 ) .17ص. 06/2005/ 26مؤرخ في .44عدد .ج.ر.ج.( المعدل والمتمم 
2

ك كذل ظرأن ، )1999لسنة  18والقانون رقم  1992لسنة  23المعدل بالقانون رقم  1968لسنة  25القانون ( قانون اإلثبات المدني المصري   – 
  97، المرجع السابق ، ص  عبد الرزاق السنهوري / د
3
 111، ص  2003، بيروت ، لبنان ، سمنشورات  الحلبي  الحقوقية  – والتجاريةأصول اإلثبات  في المواد  المدنية   –محمد  حسن  قاسم / د – 

4
مجلة االلتزامات والعقود " تنظيم بعض أحكام ادةيتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  - 

  .)08/2005/ 15المؤرخ في  68الرائد الرسمي عدد  ("  ةالتونسي

5
 في صادر و 1.11.140شريف رقم  ال ظهير بالالمتمم  بقانون االلتزامات والعقود المغربييتعلق  12/08/1913 صادر بتاريخالظهير الشريف  – 

صيغة محينة (  .)22/09/2011الموافق  1432شوال 23بتاريخ  5980عدد .مغ .ر.ج(  ؛ )  17/08/2011موافق  1432من رمضان   16
،  2لنشر  والتوزيع ، طل، مكتب دار  الثقافة  شرح أحكام  قانون اإلثبات المدني   –عباس  العبودي / دكذلك أنظر  ،  )19/03/2015بتاريخ 
 . 123، ص  7، الهامش  1999األردن ، سعمان ،

6
قد تسرب  هذا اللبس  إلى اللغة العربية  إذ أطلق  :" عباس  العبودي / ، ويرى د93عبد الرزاق  السنهوري  ، اإلثبات ، المرجع السابق ، ص / د – 

عن معناها األصلي  الذي  يقصد به  ارتباط  اإليجاب  الصادر من     contratوعلى  التصرف  وأداة إثباته  وبذلك  خرجت  كلمة العقد    لفظ عقد

أن المشرع  أخطئ  عندما  استعمل مصطلح  عقد رسمي :"مامون  عبد الكريم  / د  ، ويرى 123، ص 7المرجع السابق ، هامش ..."  احد العاقدين 

هي   ن العقد  يعتمد على اتفاق  إرادتين  على تصرف ما  أما المحرر أو الورقة  وعقد عرفي  وكان  يقصد  من وراء ذلك  أوراق رسمية  وأوراق عرفية  ال

البينات في المواد المدنية مفلح عواد القضاء ، / د في نفس المعنى أنظر.  19المرجع السابق ، ص ... " الوثيقة  التي  يتم  عليها  تدوين  االتفاق 

  =75ص ، 1الهامش ، 2007، عمان األردن ، س  دار الثقافة ، 1ط والتجارية ، دراسة مقارنة ،
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العقد اتفاق يلتزم مبوجبه شخص أو عدة :" من القانون املدين بقوله  54ملقصود بالعقد يف املادة ا  مااجلزائري بّني 

  1."فعل شيء ما عدم أوأو فعل مبنح   آخرينأو عدة أشخاص حنو شخص   أشخاص

صبغ  عليها  قوة  أالتصرفات  القانونية  و  مجيع إثباتلذلك أعطى املشرع  للكتابة  مكانة معتربة  فيما خيص   
مع اإلشارة إىل أن حرية اإلثبات   2 .اإلثباتأدلة  من يف مثيالا بينما  ال تتوفر هذه  اخلاصية   ،إثبات  مطلقة 

تقابله  و من القانون التجاري اجلزائري 30يف املادة  وهذا ما هو معمول به  يف املسائل التجارية للخصوم  متاحة 
 إثباا يفاليت يتطلبها القانون  مع مراعاة األمور، القضايا املدنية وحىت ، 3 110/3ملادة ا الفرنسي القانون  يف
    4. إتباع إجراءات معينةب

اليت  ختص  هذا   األساسيةنتحدث  عن بعض املفاهيم   ذإ ؛ونعاجل  هذا املبحث  من خالل مطلبني          
، مث نتحدث  عن  )  األولمطلب ( لإلثبات    كأداةالكتابة    وخصوصية  أمهيةعلى  املوضوع  مع التعريج  

  .)مطلب الثاين  ( قد  تضعنا يف  صلب املوضوع  وبعض  التصرفات  القانونية  اليت  بني  الكتابة  زيالتمي

  

                                                                                                        

ألنه  أعن حيث  ال يشمل لفظ  سند  المحررات  التي  ال "  محرر " أنه  من األفضل  استخدام  اصطالح : " ... ن  منصور يمحمد حس/ ويرى د=  

تها  ال على  تكون  معدة  لإلثبات  أضف  إلى  ذلك  أن  لفظ  سند  يستعمل  في  الداللة  على سبب الحق أو  مصدره  أي  على  الواقعة القانونية  ذا

  . 56، ص  2008الجامعي ، اإلسكندرية ، مصر ، س ، دار  الفكر  اإلثبات  التقليدي  وااللكتروني  ... " أداة  إثباتها 
1
 ).21، ص 2005، لسنة  44رقم .ج.ر.ج(  20/06/2005المؤرخ في  10- 05عدلت بالقانون  رقم  – 

2
  .109محمد حسن  قاسم  المرجع السابق ، ص/د – 
مسبقا ، تبقى  الوسيلة ٌ عدرغم تعدد أدلة  اإلثبات  في القانون بين الشهادة والمعاينة والخبرة  والقرائن و اإلقرار إال أن الكتابة  باعتبارها دليال كتابيا ي" 

من فعاليتها  في اإلثبات  خاصة  في المعامالت  األولى  بين تلك  األدلة لقوتها ومكانتها  في اإلثبات إال أن ظهور  أدلة حديثة  كالتوقيع االلكتروني  زاد  

الصادر  بتاريخ 4السوري رقم   " .النظام  القانوني  للتوقيع االلكتروني  في ضوء  قانون  التوقيع  االلكتروني:" حنان مليكة  ،  مقالة  بعنوان / ؛ أ

 552، ص 2010، سوريا ، س  2، العدد  26القانونية ، المجلد مجلة  دمشق  للعلوم  االقتصادية  و "  دراسة قانونية  مقارنة   25/02/2009

3 -  Article 110  - 3 code commerce français(Ordonnance 2000-912- 2000-09-18 art. 4 JORF 21 
septembre 2000) «A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par 
tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi» 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid. Date de l'Avant  01.02.2015 Le 
temps  20:17 
4
 - Fabien KERBOUCI - Article intitulé-La preuve écrite électronique et le droit français ,  21 

Janvier 2010, P 4: «...les justiciables français disposent, de manière générale, d’une grande 
liberté dans la manière d’établir les preuves ou éléments de preuve qu’ils soumettent au juge   
... également en matière civile ,même si la loi peut imposer sur la forme de la preuve en 
certains domaines » Retrouvez ce document sur www.e-juristes.org.   
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  وأھ��
  ا	����
ا�ا	���ھ�م :  ا�ولا	�ط�ب  ��  

بد من  اإلشارة  إىل ال  املوضوع  ، وحىت  نستطيع  التحكم  يف مضمونه ال  هلذو أجل  الدخمن           

ا  املوضوع  ملا حتمله من دالالت ،  فماذا نقصد  ذه  وضحتُ  يحْ مفاتِ ك  تعملاليت    الضرورية التعريفاتبعض  

؟  وماهو التعريف كانت  كتابة  عادية  أو إلكرتونية     باإلثبات  وما مضمونه ؟   وماذا نعين  بالكتابة سواء

الكتابة   سيهاتكتوماهي األمهية القانونية اليت حملرر العادي ؟ الكـرتونية  وهل هلا نفس معىن القانوين للمحررات اإل

  إثبات ؟ داةأكوماهي الوظائف اليت  ختتص  ا الكتابة        كأداة لإلثبات؟


 : ا	�رع ا�ول ��  ا	���ھ�م ا�

   :هي   حىت حنيط ذا املوضوع من كل جوانبه تعاريف هلا  تقدمي لنسعى   اليت  املسائل أهم من بني        

  )preuve( اإلثبات :  أوال

ثبت : " وجاء  يف املصباح املنري  2 .أو هو إقامة  الثبت وهو  احلجة 1.آخربوت شئ كم  بثُ هو احلُ  :	/
  -أ  

 بُ و أثبت  الكاتِ   الثابتُ   واالسمُ  ،  صحّ  رُ األمْ ي وثبت  مّ ـبه سُ  و فهو  ثابتُ  دام  واستقرّ  ثبوتايثبت   يءالشّ 

��ِتِ  ﴿ ومنه قوله سبحانه وتعاىل 3..."  دهُ نْ عِ  م كتبهُ االسْ  ُ ا	1ِذ�َن آََ�ُ(وا ِ��ْ	َ�ْوِل ا	12 ؛أي   4﴾ ُ�9�2َُت 18

    5.وهي كلمة التوحيديوم احلساب  اهللا اّلذين امنوا بالقول الثابتيثبت 

                                  

1
،  دار الفضيلة،  محمد صديق الِمنشاوي تحقيق ودراسة التعريفات ،   ُمعجم ،)م1413ه ،816(رجانيالجُ  السيد الشريفعلي  بن محمد   – 

 11، ص  دذتالقاهرة مصر  
2
،  1، ط 2و1، جزء وسائل اإلثبات  في الشريعة اإلسالمية  في المعامالت  المدنية  واألحوال  الشخصية محمد مصطفى الزحيلي ، / أنظر د – 

  .22، ص    1982هـ،  1402مكتبة دار البيان ، دمشق ، بيروت ، 

3
، القاهرة  ، مصر  س  1دار األفاق العربي ، ط  –معجم  المصطلحات اإلسالمية  في المصباح المنير  –رجب عبد الجواد إبراهيم / د  - 

بت بمعنى ثثبت الشئ ، يثبت ثباتا  وثبوتا  فهو ثابت  وثبيت وثبت أثبته هو  و : " ور ظوجاء في  لسان  العرب البن من.  42ص 2002هـ 1423
 467ت ، ص ذدار  المعارف ، د"...

4
 .إبراهيم  من سورة 27آلية ا - 

5
بالرسم العثماني  ، القران الكريميوطي لين ؛ جالل الدين محمد بن احمد المحلي و جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السّ لياإلمامين الج – 

  334، ص2001هــ، 1422دار الحديث،القاهرة ،مصر ، س 3،، طلينياإلمامين الجل تفسير ، وبهامشه 
األمور  أهمية  اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ؛ حينما تعمل على المقاربة بين الحقيقة الشرعية  والحقيقة القضائية  مستندة في ذلك إلى ظواهروتظهر ( 

قطري ، المرجع محمود عبد الرحيم  الديب ، أسس  اإلثبات المدني طبقا للقانون المصري وال/ ؛ د...) أما ما ال يدرك  فيترك لعالم الغيوب .وعمومها 
 .8السابق  ، ص
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بني  ي اسم  لكل  ما هحيث  عرفه  بأن  اإلثباتوقصد  بذلك  "البينة  "ستعمل  ابن  قيم  اجلوزية  مصطلح او 
وإمنا  مراد  ،الكرمي  ومل يكن  يقصد  من ورائه  شهادة الشهود  القرآناحلق ويظهره  وأن  مصطلح  البينة ورد يف 

  1به  احلجة  والدليل  والربهان

عىن  امل  استعملوافقهاء الشريعة  مصطفى الزحيلي  أنحممد يرى دكتور   :وفي اصطالح فقهاء الشريعة -ب

على أنه إقامة  الدليل  أمام  القضاء ":  رونآخوعرفه  2 .وهو إقامة  احلجة  والربهان. اللغوي  لإلثبات يف ذلك 
:" ويعرف أيضا  بأنه .  3." ثارآا الشريعة اإلسالمية على حق أو على واقعة ترتتب  عليها بالطرق  اليت حدد

وهو  فعل  يصدر من  املدعي  يربهن  مبوجبه    ،إقامة  املدعي  الدليل  على ثبوت  ما يدعيه  قبل  املدعى  عليه
أن التعريف  جامع ملفهوم اإلثبات يف اصطالح فقهاء  أني أرى إالّ  .4."على صدق  دعواه  ضد املدعى  عليه 

 إقامة  املدعي  الدليل  على ثبوت  ما:"  بأنه إبراهيم  بك  ألمحدطرق  اإلثبات  الشرعية  ماجاء يف الشريعة
من املدعي وهو قائم بذاته  والثبوت هو قيام احلق املدعي ، فاإلثبات فعل يصدر.يدعيه  قبل  املدعي  عليه 

عنه ،والثبوت وصف قائم بذات الشيء املدعى عليه ، وأثر ذلك أن حيكم القاضي للمدعي مبا ادعاه مىت  وصادر
  5". استوفت الدعوى كل شروطها الشرعية

                                  

1
حمد  أ، تحقيق نايف  بن الطرق الحكمية  في السياسة  الشرعية )  751- 691(أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ، – 

 .25ت ،  ص دذالمحمد ، المجلد األول ، دار علم  الفوائد ،  
لو يعطي  الناس بدعواهم الدعى قوم دماء قوم  وأموالهم و لكن البينة على المدعي ، واليمين على من   : ((عن  ابن عباس أن النبي صلى اهللا عليه  -

؛ الحديث رواه عى عليهد، بل يحتاج إلى بينة، أو تصديق المإلى رفع دعوى  ءألجو فيما يدعيه بمجرد  أي شخصقول  يقبلال هذا الحديث .)) أنكر
اإليمام الحافظ  محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن  مري  ، 1811رقم الحديث في كتاب األقضية ، باب اليمين على المدعي عليه ، البيهقي وغيره

ص ،ت .د.،المنهاج  في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج ، شرح النووي على مسلم ، بيت األفكار الدولية ، عمان ، األردن ، ذ)676 -631(الّنوويّ 
1100   

2
 22محمد مصطفى الزحيلي، المرجع السابق ، ص / د - 
3

/ ،  ويرى د 8و7، ص  2004، س مصر دار  الجامعة الجديد ة ، اإلسكندرية   –أدلة  اإلثبات  في الفقه اإلسالمي أحمد فرج حسين ، / د – 
استعمل  مختلف  الطرق التي  يمكن  أن تؤدي  بالقاضي  إلى الحقيقة  أو األدلة  التي  يقدمها  الخصوم  أمام القضاء  إلبراز  صحة  :" يحي بكوش 

ون  المدني  الجزائري  والفقه أدلة  اإلثبات في القان." موقفهم ، وهي  الحجج والبراهين التي  يعتمدون  عليه للوصول  إلى الحق الذي  يطالبون به 
 14، ص1988، الجزائر ، س  2اإلسالمي ، دراسة  نظرية  وتطبيقية  مقارنة ، المؤسسة  الوطنية  للكتاب ، ط

4
لنشر  دار الطبع  وا  5و4 ان، مجلة  القانون  المقارن ، العددلكة  في اإلثبات  القضائي  في الشرع اإلسالمي ذفصالح  الدين  الناهي ،  / د – 

النظرية  العامة  لإلثبات  ،  1مروك  نصر الدين  ، محاضرات  في اإلثبات  الجنائي ، الجزء / ،  نقال  عن د51، ص  1973األهلية ، بغداد ، س 
 166،  2010،  دار هومة  ،  الجزائر ،  4ط  الجنائي ،

5
،  دار   الجمهورية  "الشرعية  مع  بيان  اختالف  المذاهب  الفقهية  طرق  اإلثبات ، حمد  إبراهيم  بك وواصل عالء الدين  احمد إبراهيمأ - 

  .31، ص 2003، مصر  س 4للصحافة  ، ط
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  ،إقامة الدليل  أمام القضاء: "دكتور عبد الرزاق السنهوري بقوله العرفه    :في االصطالح القانوني أما  -ج 
إقامة الدليل على حقيقة :" أو هو .1" ثارهاآبالطرق  اليت حددها القانون ، على  وجود واقعة  قانونية  ترتبت  

  2 ."أمر مدعى به ، نظرا ملا يرتتب عليه من آثار قانونية 

وجود واقعة  قانونية  هو تقدمي  الدليل أمام القاضي بالطرق  اجلائزة على " :حممد صربي الدكتور أو كما يرى 
  االدعاء  ثباتإجل  أ  القضاء  من  امـــــأمالدليل    إقامةيعرف  بأنه  أو كما 3."متنازع فيها بني  اخلصوم 

(actus probandi )  ويرى الدكتور  عباس  4".على  اخلصم  اإلثبات يقع  عبء  قال  ـي  املضمر ويف هذا
القضاء  بالطرق اليت حددها القانون  على  وجود واقعة  قانونية متنازع عليها  هو إقامة  الدليل  أمام :" العبودي 

  5."تؤثر يف الفصل يف الدعوى 

اإلثبات هو تقدمي الربهان على  :" بالنص على مايلياإلثبات   Vincent et Guinchard وعرف الفقيهان
تلك الوسائل  :" أو هو   6."بإنكاره خراآلحد فرقاء النزاع ، ويقوم الفريق أاحملاكمة ، من قبل  أثناءحقيقة  فعل ، 

  7." املختلفة  املستخدمة  إلقناع القاضي 

                                                                                                        

 
1

اإلثبات هو إقامة الدليل أمام :" الدكتور أحمد أبو الوفا  ويرى 10 ثار  االلتزام ، المرجع السابق  ، صآعبد الرزاق السنهوري ،  اإلثبات  / د – 
   13، ص  1998، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، مصر 3تعليق على النصوص قانون اإلثبات ،ط ." القضاء على وجود واقعة قانونية 

2
   1، ص  1991، دار  الكتب القانونية ، القاهرة ، مصر ، س  5، ط 1، المجلد ت او إجراءاألدلة  مطلقة ، أصول اإلثبات  ، سليمان مرقس / د - 
3
 .6ص محمد صبري  السعدي ، المرجع السابق، / د  - 
4

  2001،  س ، الجزائر الديوان  الوطني  لإلشغال  التربوية  ، ومباشرتها في  النظام القانوني  الجزائرياإلثبات  قواعد وطرق  ،الغوثي  بن ملحة /د – 
  .9ص

5
  2007س،دار الثقافة األردن التعديالت،الشريعة  والمبادئ القانون بآخر شرح أحكام  قانون البينات،دراسة مقارنة معززة عباس  العبودي  /د – 

على   ًالمحددة قانوناإقامة  الدليل  أمام  القضاء  بالكيفية  والطرق  هو: " محمود زهران محمدهمام / وهذا التعريف نفسه أخذ به  د 13و12ص 
  7، ص  2002،  اإلسكندرية ، مصر ، س المواد  المدنية والتجاريةأصول اإلثبات  في   ؛." الواقعة القانونية  التي  تمثل  مصدر الحق  المتنازع  عليه 

يكلف  المدعي  إقامة الدليل على دعواه ، إال إذا سلم   إنماالقانون :"  على أن  23/11/1933وجاء في النقض المدني  المصري  بتاريخ *             
فإذا  اعترف شخص  بأن األرض موضوع  النزاع أصلها  من أمالك  الحكومة  . له خصمه  بها  أو بعضها فإنه يفيد من إقامة الدليل على ما أعترف به 

كية  الحكومة  لهذه  األوراق  وقضت  بعدم  كفايتها  إلثبات  الملكية ، ثم بحثت  المحكمة  مع ذلك مستندات مل. الخاصة ، ولكنه تملكها  بالتقادم 
  7محمود زهران ، المرجع السابق ، ص محمد همام / نقال عن د."  على أمر معترف به  ًفقد خالفت  القانون باقتضائها  دليال 

6
-« la preuve est la démonstration  de la vérité d’un fait qui est affirmé dans une instance par l’une des parties et 

qui est niés l’autre. » . 
 vincent et guinchard .procédure civil . 24 .ed 1996. D.n°994183المرجع السابق صالعقد االلكتروني ،الياس  ناصيف ، / عن د نقال  

En ce qui concerne les conditions de preuve Cf, Yves -Marie Laithier  ,Étude comparative des sanctions de 
l’inexécution du contrat ,T 419,L.G.D.J. Paris 2004, p 454  

7
لحسن بن شيخ أث ملويا ، مبادئ اإلثبات  في المنازعات اإلدارية ، دار هومة ، / نقال عن د 1905لإلثبات في سنة    Planiolتعريف  بالنيول  – 

 7، ص  2005بوزريعة الجزائر س
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  ئيةالقضا اجلهاتأمام   حمددا املعىن هو أن يسعى  اخلصوم إلقامة  دليل  على  وجود  حق ذا اإلثبات ًإذ
أي يعترب  اإلثبات عبء  1.القانون على واقعة  قانونية متنازع  فيهااليت  حيددها  والوسائل  والطرق  بالكيفيات

    3 ."يي احلق وجيعله مفيداأّن اإلثبات حيُ :" يرى بعض فقهاء القانون وذا  2.وحق يف وقت واحد ذا املفهوم 

اإلثبات "  : 4 اللبناينمن قانون  أصول  احملاكمات  املدنية   131  تعريف املدرج يف املادةالويف هذا الصدد جند  
 .منهما طلب  أو دفع  أو دفاع أيالقضاء  على  واقعة  أو عمل  قانوين  يستند إىل   أمامإقامة  الدليل   هو

العدلية  يف مادة    األحكامعرفته  جملة  كما.  5"ويتعني على كل شخص أن يؤازر القضاء يف سبيل جالء احلقيقة 
:"  بالقول 77يف مادته  األردين  املدين  به القانون خذأوهذا  ما  6."احلجة  القوية البينة  هي :" بقوهلا   1676

 7  ."أن البينة على  من أدعى واليمني على من أنكر

                                  

1
بق ، ص مامون عبد الكريم ، المرجع السا/ د  في نفس المعنى ، كذلك أنظر7أصول اإلثبات،  المرجع السابق ، ص  –محمد حسن  قاسم / أنظر د – 
مروك  نصر الدين  ، محاضرات  في اإلثبات  / ، د 5، ص 1996عادل حسن على ، اإلثبات  في المواد المدنية ، مكتبة  زهراء  الشرق ، س/، د 3

قضاء  بالطرق  التي  أن اإلثبات  بمعناه  القانوني  هو إقامة  الدليل  أمام ال:" خالد  مصطفى  فهمي  / ويرى د ،  166رجع السابق ،  ص مالجنائي ، ال
النظام  القانوني  لتوقيع االلكتروني  في ضوء  االتفاقيات  ،  " حددها  القانون  فهو  قوام  الحق  الذي  يتجرد من قيمته  مالم  يقم  الدليل  عليه 

 64، ص  2007، دار  الجامعة  الجديدة  اإلسكندرية ، مصر  ،س الدولية  والتشريعات  العربية 
2
   417، ص 2011دار الجامعة الجديدة ، مصر ،س ، المسؤولية المدنية الناشئة عن المعامالت االلكترونية عبر االنترنت ، عبد الفتاح محمود كيالنى / د – 

ال يعتبر اإلثبات ركنا من أركان الحق فقد يوجد الحق لكن  ال دليل على هذا الوجود ومن الممكن أن يخسر صاحب :"  مراد محمود الشنيكات/ د ويرى
ار الثقافة ، ،د 1اإلثبات بالمعاينة و الخبرة في القانون المدني دراسة مقارنة ، ط." الحق دعواه  لعدم قدرته على  تقديم دليل  يثبت وجود هذا الحق 

 25و24، ص2008عمان األردن ، س 
3
رايس محمد ، نطاق وأحكام المسؤولية / ، نقال عن د11جمال الدين زكي ، المبادئ العامة في نظرية اإلثبات  في القانون الخاص المصري ، ص/د– 
 .282، ص  لمدنية لألطّباء وإثباتها ، المرجع السابق ا
4

نقال ..."  على واقعة  أو عمل قانوني ...اإلثبات  بأنه  إقامة : كمات  المدنية  الجنائية  اللبناني الجديد ا أصول  المحمن  3لك  عرفت  المادة ذك - 
   ،  1، الهامش 2003س  بيروت لبنانمنشورات  الحلبي الحقوقية  ، ،فرج ، قواعد  اإلثبات  في المواد  المدنية والتجارية توفيق  حسن / دعن  

   7ص
/ 06/10،الصادرة في 40ع   للبناني.ر.ج.(اللبنانيالمدنية المتضمن  قانون أصول المحاكمات  16/09/1983الصادر  بتاريخ 90مرسوم اشتراعي  رقم   – 5

اإلثبات  –مدمجة   اإلثبات  بواسطة  الفاكس ، البرقيات  ، الشريط المغناطيسي ،  اإلثبات  على أقراص –شالال نزيه نعيم / م كذلك   أنظر )18ص 1983
  95، ص  2008، س  1، طبيروت لبنان دراسة  مقارنة  من خالل  الفقه  واالجتهاد  والنصوص  القانونية  ، منشورات الحلبي  الحقوقية  االلكتروني ،

6
؛ أي أن معنى اللغوي للبينة و أما معناها الشرعي ." البينة  هي الحجة القوية :" بأن  1676وجاء في درر الحكام شرح مجلة األحكام في مادتها  - 

، الصلح و اإلبراء ،اإلقرار الدعوى  البينات و التحليف  القضاء ، 4، المجلد درر الحكام شرح مجلة األحكام -الحجة القوية ؛ علي حيدر : فهو 
 327، ص2003هـ، 1423سدار عالم الكتب ،المملكة العربية السعودية  

7
، إصدار  األول ، عمان ،  1، دار الثقافة  للنشر  والتوزيع ، طدراسة مقارنة ، البينات  في المواد المدنية  والتجارية  –مفلح  عواد  القضاة / د – 

  . 29من صفحة  1والهامش 25، ص 2007األردن ، س 
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  :  اإلثباتتالية حول  النقاط  الف  ميكن  استخالص  يمن خالل  هذه  التعار 

 أما،يسرة يف القانونموبطرق  القضاء أمام يقعأن جيب  ومسعاه حىت يؤتى أُكلهو ؛القانوين مبعناه اإلثبات نأ 
الباحث يف ، فمثال  حمدد جغرايف حيز أو يف  معينة د جبهةمبعناه العام، فيكون  مطلق  احلرية  دون  التقيّ  اإلثبات

 .كل الوسائل والطرق أو كل شيء من شأنه أن حيقق من خالله ما يسعى إىل إثباته  أي جمال يسخر لهُ 

 fait judiciaire حقيقة قضائية وقعثبت أمام القضاء ما  خيفى على عقول أويل األلباب أن كما ال      

يف  رفْ عْ يُـ ما  اهذ و ،العدالة  اضطرابلعدم  ًضمانا و من أجل إستقرار املعامالتتنفيذه و  بهالتقيد جب و 
العلمية  فال   بالوسائل  إثباته مامتأما .  Autorité de la chose jugée.به  ياملقض القانون حبجية األمر

   1. بنفس الطرق أو بغريها عكسها إثبات  ميكنو   ،وتبقى نسبية  حقيقة  مطلقة جعلهمكن  ـي

تأخذ  أو،املتاحةالقانونية  طرقالبكل  إثباام جيوز ـومن ثأن تكون واقعة مادية  إما اإلثباتحمل  ورْ صُ أن  كما 
 االعرتاف إىل ؤديتأن  امن شأ الوقائعهذه  إثباتو ،توافق إرادتنيكالعقد الذي يقوم على شكل تصرف قانوين  

دكتور  بربارة عبد الرمحن  أن اإلثبات  هو إقامة  الدليل  على الويف  هذا  الصدد يرى   2 .بوجود هذا احلق 
بفكرة  الوصول  إلثبات له عالقة  وطيدة  األن موضوع  ، آثارعنه تب يرت وجود  واقعة  قانونية  أو تصرف قانوين  

    .3 "إىل احلقيقة

     (l’écrit)الكتابة : ثانيا 

ا ًجماز  وبِ تُ املكْ  اسمبِ   يةُ مِ تسْ  الكتابة  اسم  املكتوب ، وقيل  املكاتبة ، كتابةُ جاء  يف املصباح املنري   :	/
  -أ
 4..." مِ و جُ نّ ال  أداءد ق  عنْ بالعتْ   كتابٌ    الهُ على موْ  دِ للعبْ   يف الغالبِ  تبُ كْ ه  يُ واتساعا  ألنّ 

                                  

1
 ومابعدها23،صأحكام قانون البينات، المرجع السابق عباس العبودي شرح /أنظر د، 11السابق ، ص، المرجع اإلثبات  -عبد الرزاق السنهوري  / د – 

قروف موسى الزين ، رسالة دكتوراه  بعنوان سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة اإلثبات ، كلية الحقوق والعلوم / ، أنظر في أهمية اإلثبات القضائي د
أن  الحقيقة  القضائية  : ...محمد  حسن قاسم / ويرى  د 18.، ص 2014-2013بسكرة الجزائر ، السنة الجامعية  السياسية، جامعة محمد خيضر ،

  8، المرجع السابق ، ص ." نهائية  الكتسابها حجية األمر المقضي صحيحة بصفة  لتزامها واحترامها وتعتبر  إأتم  اإلعالن  عنها  وجب ا إذا م

2
  . 4محاضرات  في طرق  اإلثبات ، المرجع السابق ، ص ،  مامون عبد الكريم/ د – 

الحق  يتجرد من قيمته  مالم يقم الدليل على  الحادث المبدئي له : " فالحق كما تقول المذكرة  اإليضاحية  المصرية  لمشروع التقنين المدني  الجديد  -
/ نقال عن د؛  349، ص  3مجموعة األعمال  التحضيرية . ،"هوالواقع أن الدليل  هو  قوام  حياة الحق ومعقد النفع  من  ًدث أو ماديااالح اقانونيا  كان  هذ

 12عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص 

3
 106بربارة عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص / د – 
4

:"  العرب لسانوجاء في 250، المرجع السابق ، ص   اإلسالمية في المصباح  المنيرمعجم  المصطلحات   –رجب  عبد الجواد  إبراهيم / د – 
 .  3816، المرجع السابق ،  ص..." خطه : معرف والجمع  كتب وكتب الشيء يكتبه كتبا وكتابا وكتابه ، وكتبه : كتب الكتابة ، الكتاب 
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جاء احلديث وإمنا   ،فظ الكتابة  كأداة  لإلثبات لمل يقدم فقهاء الشريعة  تعريفا  صرحيا ل : االصطالحفي  -ب

  .1 إخل...السجلالصك و و ط والوثيقة  واحلجة لفظ اخلك الفقهية  يف الكتب والدات عنها بعبارات خمتلفة

عند اإلثبات أو هي  اخلط  الذي    يتعلق ا ،للرجوع إليه احلقوق ومايف توثيق عليه  و الذي  يعتمد ه  فالخط "

         2".يوثق احلقوق  بالطريقة  املعتادة  لريجع إليها  عند احلاجة 

  3"ة يّ تصوير اللفظ حبروف هجائِ :" بأنه  اخلطّ كما عرف اجلرجاين 

   4 ."والدليل واحد  ما دّل به على صّحة الدعوى، وقيل اُحلّجة":  أما الحجة

تب فيه كُ  هو ما": أما عن السجل   ، سواء كانت تبادلية أو بإرادة منفردةدون فيه العقود يُ  ما :أما الصك 
جمموعة  الرموز   بأا  :"بعض الفقه الكتابةوقد عرف     5.من إقرار وغريه وكتب فيه احلكم الفرقاء بني دارام

                                                                                  6. "املرئية  اليت  تعرب  عن القول  أو الفكر 

  7 ."أن الكتابة هي األحرف األصلية  املصحوبة بتوقيع  خطي  ومادي على وثائق ورقية على اآلخربعض الويرى 
الكتابة على  تتمومها أن ؛حىت ميكن االعتداد ذه الكتابة  أساسينينه اشرتط شرطني ألهذا التعريف  أنتقدوقد 

أن هناك من الفقه من  إال. إلثباتل اعتبارها دليال حىت ميكن مة ورقية االتوقيع على دعلها بييتم تذين أو ،ورق ال
أو تكون على اخلشب أو املاء أو الورق  بل قد فقط على الورقيف وجودها تبىن املفهوم الواسع للكتابة فال تقتصر 

 8.املعىن املهم تكون مفهومة  أي دعامة أخرى

                                  

1
 35و34، ص  2014عمان األردن ، س  1، دار وائل للنشر ، طاإلثبات بالشهادة في جريمة القتل احمد عبد الفتاح الهوارين ، /د – 

2
 417، المرجع السابق ، ص وسائل  اإلثبات مصطفى  الزحيلي ، / د – 

3
 87 ص المرجع السابق ،صديق المنشاوي ،ودراسة محمد  ،تحقيق التعريفات  ُمعجم، )م1413هـ، 716(علي  بن محمد  السيد الشريف الجرجاني  - 
4
 73المرجع السابق ، ص علي  بن محمد  السيد الشريف الجرجاني ، - 

5
 35، ص 1المرجع السابق ، الهامش ،اإلثبات بالشهادة في جريمة القتل احمد عبد الفتاح الهوارين ، /د - 

6
وأثره على  قواعد اإلثبات  المدني ، دار النهضة  العربية  ،   ةالحديثأسامة أحمد شوقي  المليجي ، استخدام  مستخرجات  التقنيات  العلمية  / د – 

 191المرجع السابق ، ص ،إلياس  ناصيف  / نقال عن  د ، 79القاهرة  مصر ، ص 

7
 17، ص  2008، دار  الكتب  القانونية  ، مصر  ، سالنظام  القانوني  للتوقيع  االلكتروني  ،محمد أمين  الرومي / د  -  
8
 17،المرجع السابق ، ص محمد أمين  الرومي / د - 
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  . 1"أو نفي حق  يكتب وميكن االستدالل به إلثبات حق  كل ما:"  وعرف بعض فقهاء القانون الكتابة  بأا

جند كل هذه التعاريف تصب يف مفهوم واحد  وهو كون الكتابة كأداة لإلثبات  تتكون من جمموعة حروف      
املادة  تكما تطرق .حررها توقيع  منوحتمل ذات مدلول ومعىن واضح    واألشكال أو أرقام أو إشارات ورموز

: " بقول  2000/ 03/ 13بتاريخ  230/200املعدلة  بالقانون  رقم    2الفرنسيمن القانون  املدين   1316
أو األرقام أومن إشارات أو رموز ذات داللة مفهومة ،أيا كانت  األشكال جمموعة منتظمة من احلروف أو...

  3". الدعامة املثبتة عليها أو الكيفية اليت تنقل ا 

الكتابة  يف  وجود حيصر تعديل  الذي قام  به املشرع الفرنسي على هذه املادة ، جنده مل المن خالل          
من و عليها  تْ ثبتُ  الذي أو وسيط أو دعامةوسيلة  أي،وإمنا جعلها تشمل  أي على الورق ،العادياجلانب املادي 

 الشاملفهوم امل نيهتب خالل من ؛أي يف ذلك  ةوذا أدخل  وسائل التكنولوجية احلديث.يف نقلها  ساعديشأنه أن 
ا املفهوم صالحية كل أنواع ذأي  ليشمل ه؛  4 .الرقمية الكتابة  مضمونمسايرة للكتابة  من أجل والواسع 

معىن  كون هلاتأن   بشرطلكرتونية أو مايصطلح عليها بالكتابة اإلالكتابة و أشكاهلا مبا يف ذلك الكتابة الرقمية 
مل حيدد حينما  الصواب صاحب قد  6.من القانون املدين مكرر 323املشرع اجلزائري يف املادة  وحىت،5مفهوم 

   .7 إرساهلاتضمنها  وكذا طرق تمهما كانت  الوسيلة  اليت   الكتابة أي؛ يتم نقل اتوجد عليها أو الوسيلة اليت 

                                  

1
، مكتبة الوفاء أدلة  اإلثبات القضائي ، في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ، دراسة مقارنة السيد عبد الصمد محمد يوسف ، / دأنظر  – 

 331، ص 2013، اإلسكندرية مصر ، س 1القانونية ، ط
2 Article 1316 code civil français  (loi 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 

2000 : « La preuve littérale,ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères de chiffres 
ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur 
support et leurs modalités de transmission. »                                                                                            -
- Plus de détails sur la définition de l'écriture conformément à l'article 1316 Code civil voir Yvaine 
Buffelan –Lanore , Droit civil  Première année, 13e éd ,  , Dalloz , Paris 2003, p77 

 28محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص / د – 3
4

،ص 2009،  بيروت لبنان ، س 1منشورات الحلبي الحقوقية ،ط، العقود الدولية  العقد االلكتروني  في القانون المقارن ، الياس ناصيف / د - 
 208و207

، مؤتمر  التعاقدثبات إمقالة  بعنوان حجية الرسائل االلكترونية المرسلة عن طريق الهاتف المحمول في محمود العقايلة ،  زيد/ د – 5
  :االلكتروني منشور بالموقع. 551، ص )الحكومة االلكترونية   –التجارة االلكترونية (المعامالت االلكترونية 

http://slconf.uaeu.ac.ae/slconf17/arabic_prev_conf2009.asp 
6
 )24،ص  44ع. ج.ر.ج( 20/06/2005المؤرخ في  10-05أضيفت بالقانون رقم   - 
7

،الجزائر   ، رسالة دكتوراه جامعة أبوبكر  بلقايد كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تلمسان حجية وسائل اإلثبات الحديث زروق يوسف ،/ د أنظر  – 
 174و 173، ص   2013- 2012السنة الجامعية 



 28  

 

 اليت  وأشكال حىت تشمل كل صوراالتفاقيات الدولية قد استعملت املعىن الواسع للكتابة كما جند بعض      

خبصوص االعرتاف وتنفيذ أحكام احملكمني  اتفاقية نيويوركجنده جمسدا يف  اوهذا م 1 التطور التكنولوجي أظهرها

شرط التحكيم يف عقد أو " باتفاق مكتوب" يقصد  :"بأنه  الثانية  الفقرة 2 ةادامليف  . 2 1958لسنة  نيياألجنب

قانون من  12وهنا نسجل نص املادة  3".ةاتفاق التحكيم املوقع عليه من األطراف باملعىن الوارد يف هذه املاد

ويكون  .باطالً  كان  التحكيم مكتوبًا وإالّ  اتفاق جيب أن يكن :" بأنه يف املواد املدنية والتجارية املصري التحكيم

إتفاق التحكيم مكتوبًا إذا تضمنه حمرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو 

البيوع الدولية يف اتفاقية نيويورك اخلاصة مبرور الزمن جند  وإضافة إىل ذلك  . 4"املكتوبة االتصالغريها من وسائل 

يف شكل برقية  املرسلة نصرف إىل املراسالت يأن مصطلح الكتابة  إىل 9يف املادة  تبينواليت 1972للبضائع لسنة 

 ،مة اليت من خالهلا يتم نقل هذه البياناتاهذه النصوص عدم تركيزها على نوع الدع ما يالحظ على 5.أو تلكس

كذلك  .6قدرة هذه الدعائم على احتفاظ وختزين هذه البيانات من أجل اعرتاف ا كدليل لإلثبات تراعيوإمنا 

 البيععقودخبصوص  1980 /11/04بتاريخ  فيناب  ةاملنعقداملتحدة  األمممن اتفاقية  13يف املادة  منصوصما هو 

وبتبين  7." الربقية والتلكس ،حكم هذه االتفاقية، الرسائل ، يف" كتابة " يشمل مصطلح :" للبضائع  بأن  ةالدولي

 التطورس هذا املختلفة إىل عكْ بالتشريعات  ،أدى للكتابة من قبل التشريع الدويل الشاملالواسع و  استخدام املعىن 
                                  

1
إحالل البيانات االلكترونية محل  المستندات الورقية في مجال النقل الدولي للبضائع إشكالية اتفاق ، مقالة بعنوان   خديجةبودالي / أ   - 

 جانفي،  ، الجزائر األغواط ىوالعلوم السياسية ، جامعة عمار ثليج، كلية الحقوق 1، مجلة الدراسات القانونية والسياسية ، عالتحكيم االلكتروني؟
 24، ص 2015

2
، دراسة في الفكرة القانونية للكتابة  الكتابة االلكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني واألمن التقنيعابد فايد عبد الفتاح فايد ، / د - 

  33ص ، 1الهامش ، 2014، دار الجامعة  الجديدة ، اإلسكندرية ، مصر ، س االلكترونية  ووظائفها في القانون المدني 
  http://justice-academy.com/index.php/using-joomla/extensions/130-1958/3675-1958 :القانون متوفر بالموقع – 3
 16مصرية  عدد.ر.ج(1994/ 18/04في المواد المدنية والتجارية  ، صادر بتاريخ  المصري انون التحكيمبقالمتعلق  1994لسنة  27قانون رقم  -  4

  https://groups.google.com/forum/#!topic/hamdy11/r3_uGnFLPhg :كذلك متوفر على موقع ) 21/04/1994، بتاريخ 
 192، المرجع السابق ، ص الياس ناصيف / دأنظر  – 5
6
، عمان  1مع التركيز على عقد البيع الدولي للبضائع ، دار الثقافة ، طة العقد الدولي  االلكتروني  المبرم  عبر االنترنت، حمودي محمد  ناصر،/د - 

 271،ص2012األردن، س

مركز الشرق ،للبضائع ياتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولمصر ،  –القانون متوفر بالموقع منتدى كلية الحقوق جامعة المنصورة  – 7
،  كذلك أنظر 22:17على الساعة  12/12/2014تاريخ المعاينة   http://www.f-law.net/law/threadsري ، األوسط للقانون التجا

اإلثبات في لملوم كريم ، / ،   أنظر كذلك أ271، المرجع السابق ، ص العقد الدولي  االلكتروني  المبرم  عبر االنترنتحمودي محمد  ناصر ، /د
جامعة مولود معمري ، تيزي وزو كلية ، مذكرة ماجستير في القانون فرع قانون التعاون الدولي ، المعامالت االلكترونية بين التشريعات الوطنية والدولية 

 22، ص 2011الحقوق ، س 
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من  يعرف بالكتابة الرقمية  أو ما لكرتونيةواملتمثل يف الكتابة اإل ،إلعطاء مفهوم جديد على قوانينها الداخلية

 1.لكرتونية جل مسايرة التطور احلاصل يف جانب املعامالت اإلأ

  (l’écrit électronique )لكترونية  الكتابة اإل: ثالثا     

املادة تقابلها  ،وقانون املدينالمكرر من  323يف املادة   2لكرتونيةتطرق املشرع اجلزائري  إىل الكتابة  اإل       
أوصاف أو أرقام  أو أية   وأبالكتابة  من تسلسل  حروف  اإلثباتينتج : " مدين فرنسي  بقوله  1316

وتضيف املادة  ."طرق إرساهلا  اتضمنها  وكذتاليت   الوسيلة عالمات أو رموز ذات معىن مفهوم مهما كانت  
        لكرتوين كاإلثبات بالكتابة على اإليعترب اإلثبات بالكتابة يف الشكل  :"على أنه  القانون نفسهمن  1مكرر  323

بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة وحمفوظة يف ظروف تضمن الورق 
   . 3"سالمتها

 الكتابة ب ةواملتعلق ،مكرر املذكورة أعاله323الذي أورده املشرع اجلزائري يف املادة  النصولقد أنتقد هذا         
على أساس خطأ يف الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة الفرنسية لبعض املصطلحات ،  4ل القانونامن قبل بعض رج

خاصة  .ومتكرر يف العديد من النصوص القانونية  األخرى هذا اخلطأ شائع يف املشرع اجلزائري األمرويف حقيقة 
ومن بني املصطلحات .وأنه متأثر كثريا باملشرع الفرنسي الذي نقل عنه الكثري من األحكام والنصوص القانونية 

واليت يعرب عنها باللغة العربية " support" هو مصطلحاليت وقع فيها خلل يف الرتمجة العبارة الواردة باللغة الفرنسية 
                                  

1
، كذلك  33، المرجع السابق ، ص واألمن التقنيالكتابة االلكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني ،  عابد فايد عبد الفتاح فايد/ د - 

، دار الضرورة  العلمية لإلثبات  بصور المحررات في ظل تقنيات  االتصال الحديث مقارنا بالفقه اإلسالمي رضا متولي  وهدان ،/ أنظر د
ة لوسائل التقدم العلمي في اإلثبات الحجية القانونيعباس العبودي ، / ، د 7، ص 2011، المنصورة ، مصر ،    س  1الفكر والقانون ، ط

  81و 80،ص2002 ، دارالثقافة و الدار العلمية الدولية ، عمان األردن،س المدني
2

تقنية  :" بقوله    2001س   58قانون المعامالت االلكترونية  رقم ال من 2المادة فيمصطلح االلكتروني  لقد عرف المشرع  األردني    - 
كذلك ." تخزينها   و كهروبائية  أو مغناطسية أو ضوئية  أو الكترومغناطسية  أو أي  وسائل مشابهة في تبادل المعلوماتاستخدام  وسائل  

بأنه  :" حيث عرفه  2بشان  المعامالت  والتجارة  االلكترونية  في المادة   2002س  02األمر  عند  المشرع  اإلماراتي  في القانون  رقم 
مؤتمنة  أو ضوئية أو ماشبه ذلك  بصرية كهرو مغناطسية أو يا  الحديث  وذو قدرات كهروبائية  أو رقمية أو مغناطسية  أومايتصل  بالتكنولوج

غير  أن المشرع الجزائري  لم يعطي  تعريفا لهذا المصطلح  واألمر نفسه عند  المشرع المصري  الذي  لم يتعرض  في قانون  التوقيع ."  
، النظام  القانوني  للتوقيع  االلكتروني محمد أمين  الرومي  / ، للمزيد  أنظر  د. التنفيذية   للمقصود  بالكتروني   االلكتروني  أو الئحة
 16المرجع السابق ، ص 

3
 )24، ص 44عدد .ج .ر.ج(  06/2005/ 20المؤرخ في  10- 05أضيفت هذه المادة بالقانون رقم  – 
4
 173و172، المرجع السابق  ،  ص العقد االلكتروني  ،مناني  فراح / أ - 
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حىت يكون املعىن دقيق و  .هو وارد يف النص السابق الذكر كما"وسيلة "وليس مصطلح   "بالدعامة أو الوسيط"
رتمجة الالنظر يف أن يعيد املشرع اجلزائري  ادعو نلذلك   ،1هو موجود يف النص باللغة الفرنسية ومتطابق مع ما

   .هو قائم ما ليتماشى و باللغة الفرنسية هو موجود مع مابشكل دقيق   ،للنص السابق العربية

 أوردالقانون حيث أن املشرع من طرف بعض رجال  ،السابق الذكر مكرر 323نص املادة  أيضانتقد أُ  كما 

االستغناء  هميكن هرغم أن ،هذه املادة املصطلحات يف غري حملها مما تطرح عدة تساؤالت يف سبب  توظيفه هلا يفبعض 

    caractères( . 2( "أوصاف"على هذا املصطلح واملتمثل يف  من التشريعات املقارنة  نص أي تشريعيمل  إذ،عنها

من الالئحة التنفيذية املادة األوىل الفقرة  الثانية   و، 3لكرتوينمن قانون التوقيع اإل "أ"فقرة  ونصت املادة األوىل

كل  حروف أو أرقام  أو رموز  أو أي :"  لكرتونية اإلبالكتابة  أنه يقصدعلى 4املصري لكرتوينالتوقيع اإل لقانون

لكرتونية  أو رقمية  أو ضوئية  أو أية  وسيلة  أخرى مشاة  وتعطي داللة  إعالمات  أخرى  تثبت  على دعامة 

املادي   الوسيطركز على مسألة  جنده قد؛من خالل هذا التعريف الذي أورده املشرع املصري   ."لإلدراك قابلة 

 carte)بطاقة  الذاكرة أو  )CD-ROM( الليزرص اقر أ الوسيلةهذه الكتابة ، سواء كانت هذه  الذي توجد عليه

mémoire)، كامليكروفيلم    ؛ ضوئيةرقمية أو وسيلة  أيأو)microfilm( كما تبىن   ،الدعامةوغريها من هذه

    5 وتعطي داللة  قابلة لإلدراكتوجد عليها هذه الكتابة  يف املستقبل  قد اليت أوتكتب  اليت دعامةللاملفهوم الواسع 

لكرتونية  لكرتونية العراقي الكتابة اإللكرتوين واملعامالت اإلمن قانون التوقيع اإل 5وعرفت املادة األوىل فقرة       
لكرتونية أو رقمية أو ضوئية أو أية إكل حرف أو رقم أو رمز أو أية عالمة أخرى تثبت على وسيلة :" بقوهلا 

أصول  مكرر من قانون 142نصت املادة كما  6." وسيلة أخرى مشاة وتعطي داللة  قابلة لإلدراك و الفهم
                                  

1
 173و172، المرجع السابق  ،  ص العقد االلكتروني   –مناني  فراح / أ – 
2
وال ندري ما الذي يقصد به المشرع الجزائري من إيراده للفظ أوصاف ألن الوصف هو صفة تضفى على أمر :" ..حمودي محمد  ناصر ،/ديرى و – 

 . 276و275المرجع السابق ، ص ..." نجد له نظير في أي قانون آخر آخر وهو مالم 
 /04/ 22الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري  اإللكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات التوقيع تنظيم ب 2004لعام  15قانون رقم  - 3

 ). 17، ص 2004
4

الوقائع (  متعلق بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع االلكتروني  وبإنشاء هيئة التنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات  2005لسنة 109قرار رقم  – 
 ) 7، ص  25/05/2005صادر ب 115المصرية  العدد 

5
 45و44ص  ، المرجع السابق ،قارنة التوقيع االليكتروني  في النظم القانوني المعبد الفتاح بيومي حجازي / د – 
6

  18/10/2012بتاريخ 79متضمن قانون التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية العراقي الصادر بقرار  رئاسي رقم  2012لسنة  78قانون رقم  - 
  )05/11/2012بتاريخ  4256الوقائع العرقية  العدد ( 
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أحرف أو أشكال أو أية رموز ، أو  تسلسل:" أا تنتج بــب على الكتابة االلكرتونيةاحملاكمات املدنية اللبناين 
  1."للقراءة ، ذلك أيا تكن الركائز والوسائل  املستخدمة كسند هلا أو لنقلها ًإشارات تشكل معىن قابال

املدونة على  املعلومات و البيانات منجمموعة :"  بأا ISO (2( واملقاييساملنظمة العاملية للمواصفات  هاوعرفت 
ويتبني 3."لذلك ة صصخم آلة باستخدامأو  اإلنسان طريق مباشرة عن قراءايسهل  حبيثدعامة مادية بشكل دائم 
مباشرة مقروءة سواء بصفة  أن تكون املنوط ا بالدورلكرتونية ه حىت تقوم الكتابة اإلمن خالل هذا التعريف أن

    4 ومهما كانت الدعامة املوجودة عليها،ًجهاز الكومبيوتر مثالباستخدام  غري مباشرةأو ،بواسطة اإلنسان 

دعى  الذي  1996لسنة  لكرتونيةاإلبشأن التجارة  النموذجي )UNCITRAL( قانون األونيسرتال أما خبصوص
وضع شروط  وإمنا لكرتونيةيقدم تعريفا للكتابة اإل ملجنده  الدول إىل سن قوانينها أو تنقيحها ومتطلبات املرحلة ،

:"   بقوله  من هذا القانون 6لمادة  ل طبقا 5 لإلثباتوسيلة  اعتبارهاجيب أن تتوفر يف رسالة البيانات حىت ميكن 
ر  لك الشرط إذا تيسّ يف  رسالة  البيانات  ذتستو   ،كتوبةاملأن تكون املعلومات  عندما  يشرتط  القانون  

                                  

1
 275، المرجع السابق ، ص االلكترونيالعقد الدولي  حمودي محمد  ناصر ، /د - 

.)ISO(  International  standard  organisation -- 2  
3
 –  F.LABARTHE. LA NOTION DE DOCUMENT CONTRACTUEL .L.G.D.J.1994,n°2 حسن عبد / د أشار إليه

  .18، ص 2000س ،الباسط جميعي ، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق االنترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر 
« Collecte des informations et des données enregistrées sur un support physique en permanence pour 
qu’il soit plus facile à lire directement par l’homme ou par un appareil spécial  » 

ممثلين من عدة منظمات قومية  هي منظمة تعمل على وضع المعايير، وتضم هذه المنظمة: "  )اآليزو(المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس * 
بالرغم  جنيف سويسرا يكمن مقر هذه المنظمة في. تجارية وصناعية عالميةوهي تصرح عن معايير  23/02/1947 تأسست هذه المنظمة في. للمعايير

إما عن طريق المعاهدات أو المعايير (ولكن قدرتها على وضع المعايير التي تتحول عادة إلى قوانين كمنظمة غير حكومية   من أن األيزو تعرف عن نفسها
  http://ar.wikipedia.org/wikiنقال عن موقع  ويكيبيديا الموسوعة الحرة، ". تجعلها أكثر قوة من معظم المنظمات غير الحكومية) القومية

  22:20على ساعة  12/12/2014تاريخ المعاينة 
 2011دار الهدى ، عين مليلة  الجزائر ، س  - الجريمة  المعلوماتية  في التشريع  الجزائري الدولي   –ة  زيدان بحزي/ أفي تعريف كتابة  إلى  كذلك  أنظر
ل إلى التخلي  عن التعريف  التقليدي   المرتكز  على مفهوم  آأدخلت مسحة من التطور  على مفهوم  الكتابة  مما :" ...، يرى كمال العياري 37، ص

 – support(  والوعاء    المحتوى    ثنائية تقويض   بالكتابة  في الشكل  االلكتروني  قد أدى  في الحقيقة  إلى  الورقي  والمادي ، فاالعتراف 

contenu (ترد فيه  يثير مسألة  ل بين  مضمون  الكتابة  والشكل  الذيفصالتي  كانت  تشكل  إحدى  أهم  خصائص  الكتابة  التقليدية ، ولكن  ال
   174مناني فرح ،العقد االلكتروني ،  المرجع السابق ، ص / نقال  عن أ ؛."نوع  من الكتابة  يصيب   قيمتها  القانونية  بالنقصان الثقة  في هذا  ال

، الجريمة ." أن الكتابة الرقمية  قد تتم  في شكل رموز أو بيانات  يتم إنشاؤها  وتخزينها  وإرسالها  عن طريق  وسائط إلكترونية :"  جة زيدان بزي/رى  أتو 
  37، ص  ، المرجع السابقالمعلوماتية  في التشريع الجزائري  والدولي 

4
 47في القانون المدني بين التطور القانوني واألمن التقني ، المرجع السابق ،ص عابد فايد عبد الفتاح فايد ، الكتابة االلكترونية  / د – 

5
 55، المرجع السابق ، ص السندات الرسمية االلكترونية أحمد عزمي الحروب ، /أ – 
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أما خبصوص قانون   . 1"البيانات  الواردة  فيها  على حنو  يتيح  استخدامها  بالرجوع  إليه ال حقا علىاالطالع 
الصادر بتاريخ لإلثبات بالتقنيات احلديثة واملعتمد من طرف جملس وزراء العدل  العرب  االسرتشاديالعريب 

كل حروف أو أرقام أو رموز :" بقوله   لكرتونيةتعريف الكتابة اإل 1فقرة  1حيث جاء يف املادة  27/11/2008
أو أي عالمات تثبت على دعامة إلكرتونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشاة وتعطي داللة قابلة 

وبذلك تبىن  ،د وجودها على دعامة معينةومل يقيّ ،لكرتونية هذا النص  جاء شامال ملفهوم الكتابة اإل  2."لإلدراك
  .أو اليت قد توجد عليها يف املستقبل وتكون قابلة لإلدراك ،املفهوم الواسع للدعامة اليت تكتباملشرع العريب 

 بطريقةلكرتونية عرف الكتابة اإلمل يُ  اآلخرهو   األردينلكرتوين على قانون  املعامالت  اإل وما يالحظ          
:" من هذا القانون بقوله  2طبقا للمادة  3" املعلومات"  ، وإمنا تطرق إليها مبناسبة  تعريف مصطلح مباشر 

  4."ذلك  شابه اومالبيانات والنصوص والصور واألشكال واألصوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج احلاسوب 
نتج تاليت   وأرقامحروف  حتتوي علىفيها  املذكورة واألشكال ،والنصوص ،فيتبني من خالل هذه املادة أن البيانات

  تعتربفهي يف األخري   احلاسب آيلومبا أا توجد على دعامة إلكرتونية مربجمة على . قابلة لإلدراككتابة عنها  
   .   5 أو إلكرتونية رقميةكتابة 

مل يقدم تعريفا  2000لسنة  83لكرتونية التونسي رقم ن قانون املبادالت والتجارة اإلإويف هذا اخلصوص ف      
 6لكرتونية لكرتونية أو الوثيقة اإلللكتابة اإل

لكرتونية إمارة ديب  رقم  واحلال نفسه يف قانون املعامالت والتجارة اإل. 
لكرتونية إمعلومات  :"بأا  12فقرة  2يف املادة  7لكرتونيةالة اإلسلر لن كان قد أعطى تعريفا إو  ،2002لسنة  2

يف لكرتونية واملعلومات اإل."املكان املستلمة فيه يًا كانت وسيلة استخراجها يفألكرتونية إتستلم بوسائل  أوترسل 

                                  

1
 ةالدولي  ةالتجار   صدر  عن لجنة  األمم المتحدة  للقانون  1996جوان  12بشأن  التجارة االلكترونية  في  )UNCITRAL( قانون االونستيرال  النمودجي - 
 )Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (، وتم إقراره  بناء  على التوصية  الصادرة  عن

من قرار  الجمعية العامة  لألمم  2بعد مراعاة بعض  المالحظات  الحكومات  والمنظمات  المعينة ، وجاء  في الفقرة   51/162الجمعية  العامة  لألمم  المتحدة رقم 
، تولي جميع الدول  اعتبار هدا  القانون النمودجي  عندما  تقوم بسن  قوانينها أو تنقيحها  : "  مايلي   1996ديسمبر  16في  85المتحدة  في الجلسة  العامة  

نقال عن  مقالة حسين  بن محمد  " .وذلك  بالنظر  إلى  ضرورة  توحيد  القوانين  الواجب  التطبيق  وعلى  البدائل  لألشكال الورقية  لالتصاالت  وتخزين المعلومات 
 13محكمة  العليا  للجمهورية  اليمنية ، ص ال، مجلة  تصدرعن  2007جوان   7العدد ،مجلة  البحوث  القضائية  ،القوة الثبوتية  للمعامالت  االلكترونية  -المهدي  

2
  21:06 على الساعة  20/03/2017هذا القانون متوفر على الموقع االلكتروني  تاريخ المعاينة  – 

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/typicalarablaws.aspx 
3
 167، ص 2012، عمان األردن ، س  2دار الثقافة ، ط القواعد الخاصة  بالتوقيع االلكتروني ،ي ، ضعيسى غسان رب/ د – 
4
 .  2001لسنة  85قانون  المعامالت االلكترونية األردني رقم  - 
5
 167، المرجع السابق ، ص ي ، القواعد الخاصة  بالتوقيع االلكترونيضعيسى غسان رب/ د - 
6
 .2000أوت  11الصادر في  64الرائد الرسمي التونسية ،عدد ( التونسي االلكترونيةيتعلق بالمبادالت والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000 لسنة 83عدد  القانون - 

 48عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، ص / د – 7
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معلومات ذات خصائص الكرتونية يف شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو :"  من ذات املادة 4الفقرة 
لكرتوين للمعطيات القانونية عن قانون التبادل اإلأما  1."صور أو برامج حاسب آيل  أو غريها من قواعد البيانات

  .2لكرتونية هو اآلخر مل يعطي تعريفا للكتابة اإل 53-05املغريب رقم 

أو رموز أو أي عالمات  أخرى   أرقامهي كل  حروف أو :" لكرتونية ويرى بعض الفقه أن الكتابة اإل       
أخرى  مشاة  وتعطي  داللة  قابلة    وسيلة  أو رقمية  أو ضوئية  أو أية    كرتونيةلإ تثبت  على دعامة 

 أوكتابات   أو إشارات أوختزين لرموز  أواستقبال  أو إرسال أوكل انتقال :"   تعرف على أاأو   3."لإلدراك 
  4." وسيط إلكرتوين لكانت طبيعتها من خال  ًمعلومات أيا أوصوت  أوصور  

لكرتوين   اإل يف الشكل الكتابةو  على الورقبني  الكتابة  القائمة االختالفات أهمريف تظهر االتع هومن خالل  هذ
 إالّ  وإدراك حملتواها قراءا ميكن ال لكرتونية أو رقمية وإ أو وسائط على دعائم  موجودة تكون  األخريةكون هذه 

االتصال  لكمبيوتر وغريها  من وسائلاإستعمال ك قة غري مباشرةيأي قراءا بطر  ؛وسائل  أخرىستعمال بإ
تقليدية اليت تكون الخبالف ذلك يف الكتابة  5إخل... من خالل آلة الطابعة بعد نسخها على الورق أو احلديثة
  .ةمباشر  بصفة تم تمادام هلا أصل ورقي وبالتايل  تيسرةمُ  فيها  ةالقراء

وهذا  6  لكرتوين والعادياحملرر اإل  تشملجندها جاءت عامة  من القانون املدين الفرنسي  1316وبالرجوع إىل املادة    
كانت   أيا" بقوهلا   ةكده العبارة األخري ؤ وهذا ما ت .يسفر عنه العلم والتكنولوجيا من تطور يف جمال الكتابة  وما تماشىتل

 quels que soient leur support et leurs modalités" الدعامة املثبتة عليها أو الكيفية اليت تنقل ا 

de transmission  

                                  

1
 12/02/2002صادر  بتاريخ  بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية  إلمارة دبي  ،  2002لسنة  2قانون رقم  - 
2

المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية   53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01-07-129الظهير الشريف رقم   - 
 ) 06/12/2007الصادر في  5584،  عدد مغ.ر.ج(   ،المغربي

3
 .283 وص  ،  272محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د – 
4
  276حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص/ د – 
وأيا كانت مجموعة  من األحرف أو األرقام أو حتى الكلمات أو حتى الرموز ، تعبر عن  معنى  محدد دقيق ، أيا كانت ركيزتها،  أو أيا كان شكلها ، " 

 ، اإلثبات االلكتروني الحجاز وسيم شفيق /د ؛"دون االستعانة بوسائط أخرىوسيلة نقلها ، حتى  ولو لم تظهر بصورة مادية محسوسة أو مجردة  للقارئ 
 .167، المرجع السابق، ص يضعيسى غسان رب/ د؛ نقال عن  20،ص 2002منشورات صادر ، بيروت لبنان ،س 

5
   272محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د - 

6
  56و55، المرجع السابق ، ص السندات الرسمية االلكترونية أحمد عزمي الحروب ، /أ176و175ص، المرجع السابق ،  ثروت عبد الحميد/ د – 

تجارة االلكترونية ومنها المشرع األردني  والبحريني واإلماراتي  والفلسطيني لم الغلب  التشريعات  العربية  المتعلقة بأأن :"  الحروب ويرى أحمد عزمي
    .54، المرجع السابق ، ص ..." 2004س 15ية ماعدا المشرع المصري  في قانون التوقيع االلكتروني  رقم تدرج تعريفا  للكتابة االلكترون

      من قانون المدني الفرنسي  للكتابة جاء بمفهوم واسع  ليشمل كل أنواع الكتابة الموجودة  1316أن تعريف المادة :" ثروت عبد الحميد أن/ ويرى د
 .175، التوقيع االلكتروني ، المرجع السابق ، ص ." قد يظهر مستقبال ما ، مثل الكتابة  البيولوجية ، و هو في طور التجريب ما و
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 إالواستقباهلا لكرتونية  عن الكتابة التقليدية  أن هذه األخرية  ال ميكن إرساهلا مييز الكتابة  اإل ماكذلك       
لكرتوين  فيتم إرساهلا واستقباهلا  بسهولة  مبا تسمح  به اإليف الشكل الكتابة يف  ،أماعن طريق الربيد العادي 

 األزرقكالفضاء وسائل التواصل االجتماعي احلديثة   لكرتوين أوعن طريق الربيد اإل ةوسائل االتصال احلديث
)Facebook( و)Skype ( و ) (Viberو (Instagram) اسطوانة بواسطة  وإرساهلاختزينها عن طريق  أو

  CD(.1 أو DVD(كا  الليزر

مع من حيث قدرة  تكيفها  صعوبةلكرتوين قد يصاحبها اإلالتصرفات اليت  تتم يف الشكل  يف اإلثباتكما أن 
 إىل باإلضافة اإلثباتالصورة وقيمتها القانونية يف  أومفهوم النسخة  فباإلضافة إىل اختال .القواعد التقليدية

  2.سابقا اختالف طرق ختزينها كما مت ذكره 

 أما .يطاهلاقد تزوير أو  ،وسهولة كشف حتريف الدواما الكتابة العادية  أن هلا خاصية  ميزة تتميز أهمكذلك 
والعبث  وسهولة تعديلها وحتريفهااالستقرار  وعدم رييبالتغ تتميز،لكرتونية  فهي  على العكس من ذلك الكتابة اإل

اليت دد و األضرار املخاطر ب هذا اال مليء أن كما 3. عليها أثر مادي دون ترك أيا يف فرتة زمنية  قياسية 
 .يف اإلثبات Les techniques modernesاحلديثة والتقنيات وسائل العلى  املتوفرة لبياناتاملادي ل الوجود

واخرتاق  ، أو القرصنةه الكتابةذثر وأضرار بليغة أعلى الربنامج وإحداث   Virus(4( فريوسالإرسال  كإمكانية 
     إىل إصدار قانون رقم املشرع اجلزائري جلأ ذلكل. 5وغريها من هذه املخاطراملعلومات املوجودة ا  وإتالفها 

 مكافحتهو بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الوقاية من اجلرائم املتصلةعمل على ي 05/08/2009واملؤرخ يف   04- 09
6   

                                  

1
نات والمعلومات بطريق االلكتروني اتخزين وحفظ البي ، صور توضيحية لوسائل 44مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ،ص /أنظر في هذا المعنى  د- 

   302ص،  01أنظر إلى الملحق رقم 

2
مؤتمر األعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة  دراسة فقهية ،بحوث، اإلثبات في العقود االلكترونية مقالة  بعنوان  اطي ، بعطا عبد العاطي السن/ د – 

 469، ص 2003ماي  12-10، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، دبي ،  من 1والقانون، كلية الشريعة والقانون ، م
3
  273و272، المرجع السابق ، ص اإلثبات التقليدي وااللكتروني  ،محمد حسين منصور / ، كذلك أنظر د44المرجع السابق ، ص –مامون عبد الكريم /د - 
للجرائم اإللكترونية  طرابلس   14نمديلي رحيمة ، مقالة بعنوان خصوصية الجريمة االلكترونية في القانون الجزائري والقوانين المقارنة ، مؤتمر الدولي /أ

 /http://unscin.org: متوفر على الموقع االلكتروني   102، ص   2017مارس  25-24لبنان من 

4
برنامج للحاسب اآللي مثل أي برنامج أخر ،إال أنه يتسم بالقدرة التدميرية والوظائف التخربية : "... بأنه  الفيروس محمد حسين منصور /دوعرف  – 

المسؤولية ..." ،كاإلتالف والحذف والتعديل والنسخ  فهو ليس فيروسا بالمعنى العضوي البيولوجي إال أنه يشترك معه في نفس الخصائص تقريبا
  242،ص  2007لجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ، مصر س االلكترونية ، دار ا

5
 259 ص،2013س ،دار الجامعة الجديدة ،في ضوء المستحدث من القوانين وأحكام النقض والمالحظات القضائية الجامع في أصول اإلثبات،، عدلي أمير خالد /د – 

6
 للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتهيتضمن القواعد الخاصة  05/08/2009مؤرخ في  04-09قانون رقم  – 
 .)5، ص 16/08/2009الصادر بتاريخ  47ح ع .ر.ج(
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للكتابــة احلجيــة املعــرتف ــا ذات لكرتونيــة كتابــة اإللل تأعطــ التشــريعات املعاصــرة  جنــدلكــن رغــم ذلــك          
  Principe des équivalents fonctionnels هاـلـوظيفي ـبتبين مبدأ النظري الـ اتـاإلثبمن حيث   التقليدية 

1.  
ــــوهـــذا م ــــامل ن القـــانون ـمـــ 1كرر ـمـــ 323جنـــده يف املـــادة  اـ لكرتونيـــة  الكتابـــة اإل يعتـــرباملشـــرع  ب إذ ؛2اجلزائـــري دينـ

  كـــذلك. الشــروط املنصـــوص عليهــا يف هـــذه املــادة تمــىت تـــوفر  يــث اإلثبـــاتحمـــن  الــورق الوســـائط الكتابــة علــىك
لكرتونيـة ، لكرتونية وللمحـررات اإلللكتابة اإل:" لكرتوين املصري بقوله من قانون التوقيع اإل 15املادة مانصت عليه 

أحكـــام يف نطـــاق املعـــامالت املدنيـــة والتجاريـــة واإلداريـــة، ذات احلجيـــة املقـــررة للكتابـــة واحملـــررات الرمسيـــة والعرفيـــة يف 
للضــوابط  ًقــانون اإلثبــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة ، مــىت اســتوفت الشــروط املنصــوص عليهــا يف هــذا القــانون وفقــا

مــن قــانون التوقيــع  13كــذلك مــاهو موجــود يف املــادة   .3"الفنيــة والتقنيــة الــيت حتــددها الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القــانون 
لكرتونيـــة والعقـــود و الكتابـــة اإل ةلكرتونيـــتكـــون للمســـتندات اإل :" أن  لكرتونيـــة العراقـــي لكـــرتوين واملعـــامالت اإلاإل
 كـذلك مـاهو منصـوص  عليـه يف 4..." تـوفرت فيهـا الشـروط  إذات احلجيـة القانونيـة ملثيلتهـا الورقيـة ذوالكرتونية اإل

ـــه أن  5مـــن القـــانون املـــدين  الفرنســـي املعـــدل 1316/3املـــادة  قـــوة  بتتمتـــع   ،لكرتونيـــةإالكتابـــة علـــى دعامـــة :" بقول
مـــن قـــانون   417/1 الفصـــلكـــذلك مـــاهو موجـــود يف   6." لكتابـــة  علـــى دعامـــة ورقيـــةتتمتـــع ـــا االـــيت    اإلثبـــات

                                  

1
أصبح كل من المحرر و التوقيع االلكتروني :" ...ماجد محمد سليمان أبا الخيل/ دويرى . 273، المرجع السابق ، ص محمد حسين منصور/ أنظر د – 

 93،ص 2009هـ ، 1430، مكتبة الرشد  ناشرون ، الرياض السعودية ، س  1، العقد االلكتروني ، ط."المحرر و التوقيع التقليدي يحظى بنفس حجية  
  .ومايليها  124عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص/ دكذلك  أنظر 

2
ومتضمن القانون  المدني  الجزائري 1975/ 26/09المؤرخ في  58- 75يعدل ويتمم األمر   2005 / 06/ 20المؤرخ  في  10- 05قانون  رقم  - 

 )17ص. 06/2005 26مؤرخ في .44عدد .ج.ر.ج.( المعدل والمتمم 
3

 22الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري  اإللكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات  التوقيع تنظيم  2004لعام  15قانون رقم  -  
جامعة األزهر بغزة   مقالة منشورة  بمجلة، الصعوبات التي تعترض اإلثبات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة رامي وشاح ، / أنظر أ  )2004   /04/

  . 250، ص 2009، س  11، المجلد B-1، سلسلة العلوم اإلنسانية ع
المشرع المصري قد أورد تكرار ال لزوم له عندما نص على حجية التوقيع االلكتروني ، ثم حجية المحرر  أن أسامة  روبي عبد العزيز الروبي / ديرى -

وسبب هدا التكرار هو ترجمته الحرفية  لنصي المادة .االلكتروني الن المحرر الرسمي كان أو عرفي ال يكتسي أدنى حجية إن لم يكن مصحوبا بتوقيع 
مقالة  بعنوان حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات واالدعاء مدنيا بتزويره ، مؤتمر    ؛ة الثانية من القانون الفرنسي  فقر  1316ونص المادة 1فقرة 1316

  منشور بالموقع االلكتروني. 520، ص)الحكومة االلكترونية   –التجارة االلكترونية (المعامالت االلكترونية 
http://slconf.uaeu.ac.ae/slconf17/arabic_prev_conf2009.asp 

4
  18/10/2012بتاريخ 79متضمن قانون التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية العراقي الصادر بقرار  رئاسي رقم  2012لسنة  78قانون رقم  - 
  )05/11/2012بتاريخ  4256قية  العدد االوقائع العر ( 

5
 - Article 1316/3 code civil français  (loi 2000/230 du 13 mars 2000 art. 3 Journal Officiel du 14 mars 

2000 « L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier . » 
 http://www.legifrance.gouv.fr 
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اإلثبــات بــنفس قــوة  علــى دعامــة إلكرتونيــة  ةتتمتــع الوثيقــة احملــرر :"  لكــرتوين للمعطيــات القانونيــة  املغــريبالتبــادل اإل
   ،2لكرتونيـة األردينمـن قـانون املعـامالت اإل 7وتقابلهـا كـل مـن  املـادة  1."اليت تتمتع ـا الوثيقـة  احملـررة علـى الـورق 

   .إخل... 3لكرتونية  التونسياملبادالت والتجارة اإلمن قانون  4 الفصلو 

أن  ، إالّ من حيـث حجيتهـا يف اإلثبـات لكرتونية والتقليديةرغم اجتاه جل القوانني املقارنة إىل املساواة بني الكتابة اإل
   4.إلكرتوينأو وسيط دعامة طريق لكرتونية  يتم تداوهلا عن ن الكتابة اإلألاالختالف املادي  يبقى قائم  بينهما 

  )Document électronique(  ةلكترونياإل أو الوثيقة المحرر :رابعا 

 ةالرقمي بوثيقة اإلثبات يصطلح عليه ما أو ،لكرتوينمحرر اإللل تعريف إعطاء عناملشرع اجلزائري  َجمأحْ      
Document preuve numérique ،  01/02/2015املؤرخ يف  04 -15قانون رقم لحىت عند إصداره 

  1مكرر  323تطرق إليه من خالل  املادة  أنه إالّ  ،5واحملدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني
 كالكتابة  لكرتويناإل والتوقيع يف شكلهما بالكتابة اعتدّ   ؛ عندما املدينمن القانون فقرة األخرية ال 327واملادة 
 العملتوجه املشرع بِ  سُ مُ نلْ كما  6.املذكورة أعاله  1مكرر323يف املادة طبقا  ملا هو مقرر  على الورق والتوقيع
املتعلق  247- 15 الرئاسي رقم رسومامليف  منها ماهو منصوص عليه ،ااالت منلكرتوين يف العديد اإل باحملرر
بوابة إلكرتونية  أن تؤسسحيث نص على  203طبقا للمادة  ،وتفويضات املرفق العام  الصفقات العمومية بتنظيم

كل   ،الوزارة املكلفة باملالية و الوزارة املكلفة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال سري من طرفتُ  ،لصفقات العموميةل
إىل املنافسة حتت تصرف  ةوضع وثائق الدعو  إمكانيةقانون نفسه على المن  204  وتضيف املادة .هُ صُ فيما خيُ 

من ذات  206نصت عليه املادة  ،كذلك مالكرتونيةبالطريقة اإل املتعهدين أو املرشحني للصفقات العمومية
 .7املسائل من هذه  لكرتوين وغريهازاد اإلامللكرتونية للمتعهدين و القانون خبصوص بعض اإلجراءات كالفهرسة اإل

                                  

1
المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية  المغربي     53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01-07-129رقمالظهير الشريف  - 
 ) 06/12/2007الصادر في  5584المغربي  رقم   ر.ج( 
2
  )31/12/2001بتاريخ  4523أردنية ، رقم . ر.ج (  2001لسنة  85قانون  المعامالت االلكترونية األردني رقم  - 
3
  ).2000أوت  11الصادر في  64الرائد الرسمي التونسية ،عدد ( والتجارة التونسييتعلق بالمبادالت  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  قانون - 
4

،رسالة  ماجستير في القانون  الخاص  " دراسة مقارنة " مدى حجية  المحررات االلكترونية  في اإلثبات  إياد محمد عارف  عطا سده ، / أ – 
 10، ص  2009بكلية  الدراسات العليا  في جامعة  النجاح  الوطنية  في نابلس ، فلسطين ، س 

5
 )6، ص 10/02/2015صادر بتاريخ  6عدد .ج .ر.ج( ينلقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق االلكترونياحدد ي 01/02/2015مؤرخ في  04-15قانون  - 

6
ويعتد بالتوقيع االلكتروني :"  ...فقرة  األخيرة من القانون المدني الجزائري  327، وجاء في المادة 45المرجع السابق ، ص –مامون عبد الكريم /د - 

 ."أعاله 1مكرر  323وفق الشروط المذكورة في المادة 
7

مؤرخ بتاريخ  50ج عدد.ر.ج( يتضمن تنظيم  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  16/09/2015المؤرخ في  247-15مرسوم الرئاسي رقم  – 
 )46،ص  20/09/2015
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 أنكما   .الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام يف جمال لكرتوينباحملرر اإل العملاملشرع اجلزائري  تبىنوبذلك 
تصديق ب  ًخاصةلكرتوين على زيادة االعرتاف باحملرر اإل من خالله عمل  ،السابق الذكر  04 -15قانون رقم 

املؤرخ   03-15كذلك أصدر قانون رقم   .حجية قانونية  إعطائها على هذه احملررات و لكرتونيةمزود اخلدمات اإل
طبقا  لكرتونيةإبطريقة القضائية واحملررات الوثائق كن من إرسال ميملتعلق بعصرنة العدالة الذي ا 2015 /01/02يف

يف لكرتونية تفطن ألمهية التجارة اإل قد أن املشرع اجلزائريمنيل إىل االعتقاد كما .1 منه3للمادة األوىل الفقرة 
عاجله القانون  الكرتوين وهذا مقد توجد يف الشكل اإلواألوراق  فنص على بعض السندات املعاصرةالدول 

أيضا بأية وسيلة تبادل )الشيك(ميكن أن يتم هذا التقدمي:"حيث نصت 502املادة من  2الفقرة التجاري منه 
سخ وثائق احلالة بإصدار نُ  املتعلق 10/12/2015يف  ملؤرخا 315-15أورد مرسوم تنفيذي رقم كما  2...."إلكرتونية

 16/02/2017املؤرخ يف04-17من قانون رقم 1مكرر 91جاء يف املادة  ما كذلك  3 . املدنية بطريقة إلكرتونية

ميكن أن تكتتب التصرحيات لدى اجلمارك املنصوص عليه يف هذا القانون :" بنصه اجلديد بقانون اجلمارك املتعلق
رمز  ميكن استبدال توقيع التصرحيات بوسيلة إلكرتونية أو:" من ذات املادة 2وتضيف الفقرة ."لكرتوينبالطريق اإل

املؤرخ يف  03-17كذلك ماهو منصوص عليه يف قانون احلالة املدنية رقم  4..".تعريفي إلكرتوين للمصرح
طنني من تقدمي طلبات التصحيح وتعديل عقود احلالة املدنية امكرر اليت متكن املو 38وطبقا للمادة  10/01/2017

 ئنااستقرا خالل منتبني ي 5.لكرتونيةإة قوطلب تصحيح األوامر واألحكام القضائية الصادرة خبصوصها بطري
 والتعامالت ااالت مجيع لتشمل لكرتويناإلاحملرر ب العملع يوست إىل سعىيأّن املشرّع  السابقة الذكرالقانونية  لنصوصل

    .خاصة بتبنيه نظام احلكومة اإللكرتونية

لسنة  15لكرتوين رقم من قانون التوقيع اإل" ب"أما املشرع املصري  عرفه من خالل املادة  األوىل الفقرة      
بيانات تتضمن  معلومات  تنشأ  رسالة :"بقوله الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع االلكرتوين من 3واملادة ، 2004

وسيلة   أو بأيةأو ضوئية ، رقمية أوالكرتونية ،ة يلوسب ،وتدمج  أو ختزن  أو ترسل  أو تستقبل  كليا  أو جزئيا 
   6." متشاة  أخرى

                                  

1
  )4، ص 10/02/2015المؤرخ في  06ع .ج.ر.ج(المتعلق بعصرنة العدالة  01/02/2015المؤرخ في  03- 15قانون رقم  – 
2

 الفقرة 414كذلك ما نصت عليه المادة ).9، ص2005/ 09/02صادر بتاريخ  11ج عدد .ر.ج(   06/02/2005المؤرخ في  02-05عدلت بالقانون  – 
   ..."تبادل الكترونية أيضا بأية وسيلة)السفتجةا( هذا التقديم يمكن أن يتم :"من ذات القانوناألخيرة 

3
 ). 6، ص 27/12/2015،الصادر68ع .ج .ر.ج(المتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية  10/12/2015مؤرخ في  315-15مرسوم تنفيذي رقم  – 
4

الصادر  11ع .ج .ر.ج( والمتضمن قانون الجمارك الجزائري   21/07/1979المؤرخ في  07- 79، يعدل ويتمم القانون رقم  16/02/2017المؤرخ في  04- 17قانون رقم  - 
  )20، ص 19/02/2017في 

5
 ).10،ص 11/01/2017، الصادر في 02.ج، ع.ر.ج ( علق بالحالة المدنية الجزائرية  المتو 02/1970/ 19مؤرخ  20-70يعدل ويتمم األمر رقم 10/01/2017الصادر في    03-17رقم   قانون - 
6

الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع االلكتروني  وبإنشاء هيئة التنمية صناعة متعلق بإصدار  2005لسنة 109قرار رقم  من 3الفقرة  1تقابلها المادة  – 
ة يلرسالة بيانات  تتضمن  معلومات  تنشأ وتدمج  أو تخزن  أو ترسل  أو تستقبل  كليا  أو جزئيا  بوس:"  المصري   بقولها التكنولوجيا المعلومات

 .)8، ص  25/05/2005تاريخ صادر ب 115الوقائع المصرية  العدد (     ."أخرى   متشابهةااللكترونية ،أو رقمية أو ضوئية ،أو بأية وسيلة  
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 الذي أتى به تعريف الأن  اعتربوابعض الفقهاء حيث  من ةحاد اتا التعريف إىل انتقادذتعرض هوقد        

 جاء قاصر لكرتونية إذاإلتعريف  الكتابة  بصفة كبرية معيوجد فيه بعض  الثغرات  ألنه يتشابه   ،املشرع املصري

و تثبت وختزن اإللكرتوين أو تنتقل وتتداول من خالله أوجد عليها احملرر يألنه  يتطرق للوسيلة اليت قد  ،يف مفهومه

يف أن التعريف مل يشمل   صذا النقه ن، ويكمأي حتدث عن الوسائل املادية اليت توجد عليها هذه الكتابة   ؛فيها

ال حيتوي على  هذا الشرط  فال يعترب  يف هذه احلالة حمرر معدا   احملرر الذيو   ،لكرتوينعلى مسألة  التوقيع اإل

  1. غري مهيأ لإلثبات أي دليلعادية  وإمنا  يعد كتابة إلكرتونية  أو رسالة إلكرتونية ،لإلثبات 

وتنتهي  بطريقة   ،تقليديةتبدأ بطريقة  لكرتونية الرسالة اإلكذلك ما يالحظ على هذا التعريف أنه جعل 
سح الضوئي اامل بواسطةالكومبيوتر جبهاز فالرسالة قد تكون مكتوبة ورقيا ،مث يتم إدخاهلا  ؛ومثال ذلك .إلكرتونية

)scanner( ،ا يف العامل االفرتاضي كأن مث أو يتم ختزينها يف احلاسوب  ،لكرتوين ترسل بطريق الربيد اإل يتعامل
            .2 فهي رسالة إلكرتونية يف كل احلاالت،)CD أو DVD(  املدمج،أو يتم  نسخها على قرص  اآليل

إلكرتوين  يتعدى رسالة  هو حمرر ":لكرتوينالسند اإل بقوله أنويف هذا الشأن نسجل موقف الدكتور رايس حممد   
 أكثرلكرتوين  نطاقه أما السند اإل.بني طريف العقد  واإلجيابينطوي على القبول  األخريهذا  ألنّ  .البيانات
لكرتونية  مثل شهادة امليالد والزواج الوثائق اإل إىل و،لكرتونيا إإىل السجالت املخزنة   استعماله إذ يتسع .اتساعا

وغريها من هذه الوثائق هلذا ال جيوز حصر مفهوم احملرر  ،وبطاقة التعريف الوطين ،والبطاقة الرمادية ةوفاال و
  3.اخل ...و القطري والفلسطيين املشرع املصري  كما فعل  "رسالة بيانات"لكرتوين يف اإل

 لكرتوين اإل حملرربا ملقصودا ما االلتزامات والعقودجملة مكرر من  453يف الفصل  بّني  املشرع التونسي أما عن  
أرقام أو أي إشارات رقمية  وأالوثيقة املتكونة من جمموعة أحرف  هي  :" بالقولوأعطاه تسمية الوثيقة اإللكرتونية 

أخرى مبا يف ذلك تلك املتبادلة عرب وسائل االتصال تكون ذات حمتوى ميكن فهمه وحمفوظة على حامل إلكرتوين 

                                  

1
نفس التعريف الذي أورده فإن  مع المالحظة.23، المرجع السابق ، ص  توقيع االلكتروني  ل، النظام  القانوني  لمي  و مين الر أمحمد / د – 

قانون العربي االسترشادي لإلثبات بالتقنيات الحديثة والمعتمد من طرف مجلس وزراء العدل  المشرع المصري بخصوص   المحرر االلكتروني نجده في  
 2فقرة 1العرب في المادة 

2
 189، المرجع السابق ، ص يضعيسى غسان رب/ د، أنظر 50،ص المرجع  السابق عبد الفتاح بيومي حجازي ، / د – 
3
، مجلة الدراسات القانونية ، صادرة عن كلية الحقوق  مقالة بعنوان الحماية الجنائية  للسند االلكتروني في القانون الجزائري –رايس محمد / د – 

 .80و79ص ، 2009لبنان ، س  –، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  2008-2006، س  1، ع 1جامعة بيروت العربية ، ط
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بطريقة  والوثائق ه احملرراتذه املادة على إمكانية الرجوع هلذوتركز ه 1."يؤّمن قراءا والرجوع إليها عند احلاجة
  .وسهولة قراءا  يف مضموا و أو العبث  تالعبالها أو عدم تغريُ هلا فظ مبا يضمن حت لة وأنسه

لكرتونية  فا للمبادالت اإليلكرتونية التونسي  تعر من قانون املبادالت والتجارة اإل1الفقرة جاء يف الفصل الثاين كما 

قانون الويضيف الفصل الرابع من الباب الثاين من   ."لكرتونية املبادالت  اليت تتم باستعمال  الوثائق اإل:" بأا 

ويلتزم املرسل حبفظ .كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية لكرتونية  يعتمد قانونا حفظ الوثائق اإل: " أنه السابق الذكر 

 2..."به االوثيقة يف الشكل الذي تسلمهه ذهحبفظ  املرسل إليه سلة به ، ويلتزم ااملر  لكرتونية يف الشكلالوثيقة اإل

مع إمكانية   التقليديةاملتوفرة يف احملررات  والشروط الطرقاحلفظ تتم بنفس عملية  أنويتنب من الفصل السابق 

  . به يف الشكل الذي تسلمهاحبفظ هذه الوثيقة  املرسل إليه مع التزام  ةسهول والولوج إليها بكلاالطالع 

 لكرتويناحملرر اإلب مايعرف أورسالة املعلومات فهوم م احلاصل يف قد عمل على جمارات التطور قانون األردينال أما

حيث  لكرتونيةاملعامالت اإل من قانون7الفقرة  2ة ادامل مانصت عليه  :منها  3يف مجيع قوانينهوتغلغلها  وتوظيفها

هي املعلومات اليت يتم إنشاؤها أو إرساهلا أو تسليمها أو :" بقوله  )لكرتويناحملرر اإل( رسالة املعلومات   تعرف

أو الربق أو  مبا يف ذلك تبادل البيانات إلكرتونية أوالربيد االلكرتوين ،ختزينها بوسائل إلكرتونية أو بوسائل مشاة

  4"النسخ الربقي تلكس،أو

 :"األردين الذي  ينصألوراق املالية بااملتعلق  1997لسنة  23رقم  مؤقت من قانون "ج"فقرة  72ا جند املادة مك

على الرغم مما ورد يف أي تشريع آخر جيوز اإلثبات يف قضايا األوراق املالية جبميع طرق اإلثبات مبا يف ذلك - ج
                                  

1
"  ةمجلة االلتزامات والعقود التونسي" تنظيم بعض أحكام ادةيتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  -  
المؤرخ في  2000لسنة  57مكرر قد أضيفت بالقانون عدد  453أن المادة  مع المالحظة .)08/2005/ 15المؤرخ في  68الرائد الرسمي ،عدد  (

13 /06/2000.  
2

الصادر  64الرائد الرسمي التونسية ،عدد ( التونسي االلكترونيةيتعلق بالمبادالت والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  القانون -  
 ) .2000أوت  11في 

3
 118، ص 2009الثقافة ، عمان ،األردن ، س ، اإلصدار الثاني ، دار  1، إثبات  المحرر االلكتروني ،طلورنس محمد  عبيدات / د - 

4
  : متوفر على الموقع )31/12/2001بتاريخ  4524أردنية ، رقم . ر.ج (  2001لسنة  85قانون  المعامالت االلكترونية األردني رقم  - 

http://ar.jurispedia.org/index.php/ ا����رو��_ا�	�
	�ت _(jo): 

اللبناني  المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات  المدنية اللبنانية  منها المادة الجديدة المضافة رقم وفي هذا الشأن نجد مشروع قانون 

يقوم اإلثبات بالكتابة على تسلسل  أحرف أو أشكال أو أية رموز أو إشارات  :"  اهلالتي تعرف اإلثبات بالكتابة في الشكل االلكتروني بقو  1مكرر 146

  204إلياس ناصف ، المرجع السابق ،ص / دعن ؛  نقال ." ابال للقراءة ، وذلك أيا كانت  الركائز والوسائل  المستخدمة  كسند  لها  لنقلها تشكل معنى ق
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 ."والفاكسملي أجهزة التلكساهلاتف ومراسالت  البيانات اإللكرتونية أو الصادرة عن احلاسوب وتسجيالت

على :"  بقوهلا  البنوك ب املتعلق 2000لسنة  28رقم من قانون "ب"فقرة  92كذلك ماهو منصوص عليه يف املادة 

يف ذلك البيانات  مبا اإلثباتيف القضايــا املصرفية جبميع طرق  اإلثباتجيوز  خرآالرغم مما ورد يف أي تشريع 

   1." التلكس  أجهزة مراسالت أو احلاسوب أجهزة عن الصادرة البيانات أو لكرتونيةاإل

 حملرربا ع العمليوست زيادة إىل تسعى ،أّن غاية املشرّع األردين  إيرادهاالقانونية اليت مت من النصوص يظهر لنا جليا 
   .مجيع الناسقوة إثباا يف مواجهة  من حيث ،التقليدية احملرراتب ومعادلتهالكرتوين يف مجيع ااالت اإل

تعلق امل 2002لسنة  28من قانون رقم 09 الفقرة 1املعلومات طبقا للمادة عرف  ما عن املشرع البحريينأ     

البيانات والنصوص والصور واألشكال واألصوات والرموز وبرامج احلاسب :" بقوله  لكرتونية باملعامالت اإل

يتبني من نص املادة أن  املشرع البحريين  ركز على صور   2  ." شابه ذلك والربجميات وقواعد البيانات والكالم وما

  .ه الرسالة ذعليه هأو ختزن مل حتُ  أو الدعامة اليت وأشكال رسالة البيانات دون التطرق للوسيط 

السجل الذي يتم إنشاؤه أو :"  فعرف هذا األخري  لكرتوين قام بتمييز بني مصطلحني السجل و السجل اإلكما 

  ."أو بثه أو حفظه  بوسيلة إلكرتونية أو تسلمه إرساله 

املعلومات اليت تدون على وسط ملموس ،أو تكون حمفوظة  على وسط إلكرتوين أو على :" ل فهو جأما عن الس

   3."خر ، وتكون قابلة لالستخراج بشكل قابل للفهم آأي وسط 

شروط األساسية املتوفرة يف احملرر الما ميكن إدراكه من خالل هذا التعريف أن املشرع البحريين  اشرتط يف السجل 

ي هه لكرتوين من خالل عدم تركزه على نوع الدعامة اليت يوجد عليها وأن تكون قابلة لإلدراك والفهم وهذاإل

  .لكرتوين يقوم عليه احملرر اإل األسس اليت 

أو إرسال ويتم ذلك  على دعامة إلكرتونية  استالملكرتوين  فركز فيه على مسألة إنشاء أو السجل اإلأما خبصوص 

  . دون الوسيط الورقي 

                                  

1
  118 ، ص 1لورنس محمد  عبيدات ، إثبات  المحرر االلكتروني، المرجع السابق ، الهامش / أنظر د – 

الثاني لقانون  ، المؤتمر الدوليالصالحين محمد العيش ، مدى قبول الدليل الكتابي الرقمي في إثبات معامالت التجارية  االلكترونية / أنظر أ كذلك
 .2، ص 2006نوفمبر  31إلى 27االنترنت ، جامعة الدول العربية ، مالطة  من 

2
 ) 09/2002/ 18، صادر بتاريخ2548بحرين  ع . ر.ج( لدولة البحرين  متعلق بالمعامالت االلكترونية 2002لسنة  28قانون رقم  - 
3
 )32، ص  09/2002/ 18، صادر بتاريخ2548بحرين  ع . ر.ج(  - 
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لكرتوين من خالل  نصه على املستند نص على احملرر اإل  1ديب  إلمارةلكرتونية  قانون  املعامالت اإل أما

جل أو مستند يتم  إنشاؤه  أو  ختزينه  أو استخراجه  أو سِ :" منه  بقوله  7فقرةالملادة الثانية الكرتوين يف اإل

إلكرتوين أو على أي وسيط  ملموس، على  وسيط   ةأو إبالغه أو استالمه  بوسيلة  إلكرتوني  إرسالهنسخه أو 

املشرع اإلمارايت  ايالحظ على هذه املادة اليت أتى  ما ."لالسرتجاع  بشكل ميكن فهمه  ، ويكون  قابال خرآ

، كذلك لكرتوين أوسع من املستند اإل لكرتوينن السجل اإلإال أ،فهوم نفس امل امأنه جعل السجل و املستند هل

 1بينهما طبقا للمادة  زيممقارنة مع املشرع املصري الذي  لكرتويناحملرر اإلهي لكرتونية الكتابة اإل اعتربجنده قد 

   2.لكرتوين التنفيذية لقانون التوقيع اإلمن قانون الالئحة  3و2 رةفق

احملررات والوثائق :" لكرتونية العراقي بقوهلا لكرتوين واملعامالت اإلمن قانون التوقيع اإل 9املادة األوىل فقرة  توعرف

لكرتونية مبا يف ذلك تبادل البيانات إاليت تنشأ أو تدمج أو ختزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل 

  3." لكرتونيا إنسخ الربقي وحيمل توقيعا اللكرتوين أو الربق أو التلكس أو لكرتونيا أو الربيد اإلإ

رسالة  :" بقوهلا  رسالة البيانات لكرتونية  القطريمن قانون املعامالت والتجارة اإل 8فقرة  األوىلاملادة   توعرف

معاجلتها ، أو استالمها ،أو ختزينها ،أو عرضها بواسطة   البيانات هي معلومات  اليت  يتم  إنشاؤها ،أو إرساهلا ،أو

  4." لكرتونية نظام ،أو أكثر  من نظم  املعلومات ، أو بوسائل  االتصال  اإل

  أعطاه لكن  لكرتونيةقانون املبادالت والتجارة اإلمن خالل لكرتوين عرف املشرع الفلسطيين احملرر اإل كما     
أو استالمها ، أو  ،أو إرساهلا،إنشاؤهايتم هي معلومات :" بقولهكما فعل املشرع القطري رسالة بيانات   ةتسمي

لكرتونية أو الربيد  مشاة ويشمل ذلك تبادل البيانات اإلسائل بو أو ،أو ضوئية،لكرتونية إختزينها بوسائل 
 اقتبسهالفلسطيين  يالحظ على هذا التعريف أن املشرع  وما 5." الربقي الربق أو التلكس، أو النسخ لكرتوين أواإل

                                  

1
 12/02/2002بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية  إلمارة دبي  ، صادر  بتاريخ   2002لسنة  2قانون رقم  – 
2
 51المرجع السابق ، صعبد الفتاح بيومي حجازي ، / د - 
3
الوقائع (   18/10/2012بتاريخ 79متضمن قانون التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية العراقي الصادر بقرار  رئاسي رقم  2012لسنة  78قانون رقم  - 

 1فإن المشرع العرقي عرف بخالف التشريعات المعاصرة مايعرف بالعقد االلكتروني في المادة مع المالحظة ) 05/11/2012بتاريخ  4256العرقية  العدد 
  وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي  يتم بوسيلة الكترونية بقبول  اآلخر على ارتباط اإليجاب الصادر من احد المتعاقدين :" من هذا القانون بقوله  10فقرةال
4
 19/08/2010هـ ، الموافق ل 09/09/1413الصادر ب 2010لسنة  16تجارة االلكترونية لدولة قطر رقمقانون المعامالت وال - 

5
 53، المرجع السابق ، ص  ، السندات الرسمية االلكترونيةأحمد  عزمي  الحروب / أنظر  أ – 
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مادة  يف   ماهو منصوص عليه  وهذا،1996لسنة لكرتونية ونستريال النمودجي  بشأن  التجارة  اإلمن قانون  األ

بني  تعادله القوانني ذه  كما يالحظ أن  1.)رسالة بيانات( االلكرتويناملتعلقة  باحملرر  منه و  "أ" الفقرة  2

 ماتنص عليهوهذا 2. لكرتوينشروط نفسها  املنصوص عليها  يف احملرر اإلالن لكرتوين ألواإل العادي احملرر العريف 
عندما يشرتط  القانون أن تكون  : " حيث تنص  املذكور أعاله   ونستريالاأل  من قانون1الفقرة  6 املادة

فيها على  ةر االطالع  على البيانات  الوارداملعلومات  مكتوبة ، تستويف  رسالة  البيانات ذلك الشرط إذا  تيسّ 
من القانون املدين  مكرر 323وهذه الشروط جندها متوفرة يف املادة ." حنو  يتيح  استخدامها بالرجوع إليه الحقا 

  .اجلزائري 

لكرتونية،  إالكتابة على دعامة تأخذ :" تنص على أن  3من القانون املدين الفرنسي 1316/3كذلك جند املادة 
جند  5من ذات القانون السابق الذكر 1316بالرجوع للمادة و  4."للكتابة على دعامة ورقيةيف اإلثبات القوة  نفس 

قد  13/03/2000مؤرخ يف  230/2000قانون املدين  مبقتضى قانون رقم لأن املشرع الفرنسي بعد تعديله ل
 ،6الذي يوجد عليه هذا احملرر بنوع معني من الوسيط دهييعمل على تقيومل  ،الكتايب لسند واسع مفهوم أعطى 

مىت توفرت الشروط  أعالهاملذكورة  1316/3طبقا للمادة املقررة للمحرر التقليدي  نفسها منحه القوة الثبوتية  كما

    8. نزاهتها وحتفظ بطريقة تضمن املادية  صاحبه وسالمتهاالتحقق من هوية  منها.7القانونية احملددة لذلك 

                                  

1
 معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استالمها) رسالة بيانات:" (االلكترونية من قانون االونستيرال النمودجي   المتعلقة  بالتجارة  "أ"الفقرة  2المادة  – 

صر، تبادل االلكتروني للبيانات أو البريد االلكتروني أو حالمثال ال ال ة، بما في ذلك، على سبيلبهأو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشا

من قانون االونستيرال النمودجي   المتعلقة بالتوقيع االلكتروني " ج"فقرة  2التعريف نفسه موجود في مادة  وهذا."   البرق أو التلكس أو النسخ البرقي

   2001لسنة 

2
 78لورنس عبيدات ، المرجع السابق ، ص / أنظر د - 

3
 - Article 1316/3 code civil français  (loi 2000/230 du 13 mars 2000 art. 3 Journal Officiel du 14 mars 

2000 « L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier » . 
 http://www.legifrance.gouv.fr  .   

4
 29 صالمرجع السابق ، الدليل االلكتروني  وحجيته أمام القضاء محمد نصر محمد ،/ د – 
5
  هذه األطروحةمن   27من ،ص 2أنظر للهامش  – 
6
 188، المرجع السابق ، ص يضعيسى غسان رب/ د - 
7
 198و197، ص المرجع السابق الياس ناصيف ، العقود الدولية  العقد االلكتروني  في القانون المقارن ، / د– 

8
 - Blandine Poidevin , article intitulé  sur  le Document électronique, Dernière mise à 

jour12/11/2010 . https://www.jurisexpert.net/?s=Document+%C3%A9lectronique&lang=fr le 
12/11/2010 ,Date de l'Avant 21/05/2016 Le temps  15: 04 
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الصادر بتاريخ Législation fédérale américaine 1 األمريكيأما عن التشريع الفدرايل       

 األولمن الباب  4فقرة ال 106فعرفت املادة  لكرتوين والتجارة الدولية خبصوص التوقيع اإل 30/06/2000

 يتم إنشاؤه أو إحداثه أو إرساله أو  آخر) سجل (عقد أو أي مستند :" لكرتوين بأنه السجل أو احملرر اإل

هذه  ختزين و انتقالوسيلة اليت  يتم اله املادة تركز على مسألة ذجند أن ه  2."استالمه أو ختزينه بوسائل إلكرتونية 

  .لكرتونيةوهي الوسيلة اإل الرسالة أو املستند 

بأنه  رسالة  بيانات  تتضمن  معلومات  تنشأ أو  تدمج  أو : " بقوله   لكرتوين احملرر اإل كما عرفه بعض الفقه

لة  أخرى  يوس   بأية  لكرتونية ، أو رقمية  أو ضوئية  أوإبوسيلة    ًأو جزئيا ًختزن  أو ترسل  أو تستقبل  كليا

أو غري  ًاماهو مكتوب على نوع معني من الدعامات ، سواء أكان ورقي:" وعرفه البعض اآلخر بأنه  3."مشاة 

غري أن التعريف اجلامع ماجاء به الدكتور محودي حممد ناصر حيث ركز على    4."لكرتونية ذلك من الوسائل اإل

جمموعة :"  بقوله أنه اإلثباتيف  قانونية  لكرتوين حىت يعطى له قيمةاملكونة للمحرر اإل األساسيةمجيع اجلوانب 

من احلروف أو األرقام، أو الرموز ،أو األصوات ،أو أية  عالمات أخرى  ميكن أن تثبت  على دعامة إلكرتونية ، 

وتاريخ ومكان إرساهلا وتسلمها ، وميكن قراءا وتضمن عدم العبث مبحتواها وحفظ املعلومات اخلاصة مبصدرها ،

  5."عند احلاجة  إليهاعلى حنو يتيح الرجوع  األخرىواالحتفاظ بكافة املعلومات 

 "بشأن استخدام اخلطابات اإللكرتونية يف العقود الدولية"اتفاقية األمم املتحدة  تكما عرف       

)Communications électroniques dans les contrats internationaux(نيويوركاملنعقدة ب 

هي :" بأا  "ج"فقرة  4يف املادة  "رسالة البيانات " احملرر باستخدام مصطلح ؛ 2005/ 23/11 بتاريخ

                                  

-1- Electronic Signatures in Global and National Commerce Act   
2
 .ومايليها 31، ص المرجع السابق محمد نصر محمد ، / د – 
  من قانون التوقيع االلكتروني للدول االتحاد األمريكي  4فقر106ونص األصلي للمادة  -

Article  4-106- Electronic record.- The term «electronic record'' means a contract or other record 
created, generated, sent  communicated, received, or stored by electronic means». Disponible sur le 
site http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Signatures_in_Global_and_National_Commerce_Act .
Date de l'Avant  03.04.2015 Le temps  17:55 

3
  283 ن منصور ، اإلثبات التقليدي  وااللكتروني ، المرجع  السابق ، صيمحمد حس/ د – 
4
 206ياس ناصيف ، المرجع السابق، صال/ د  نقال عن؛ 6محمد حسام لطفي ، اإلطار القانوني للتجارة االلكترونية ، ص / د – 
5
 276حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص / د – 
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سية أو بصرية أو بوسائل مشاة ياملعلومات املنشأة أو املرسلة أو املتلقاة أو املخزنة بوسائل إلكرتونية أو مغنط

الربقية أو التلكس أو  أولكرتوين لكرتوين للبيانات أو الربيد اإلال احلصر ، التبادل اإلتشمل على سبيل املثال 

     1."النسخ الربقي 

كان الشكل الذي تأخذه ومهما كانت   ًالذلك ميكن تقدمي تعريف للمحرر اإللكرتوين على أنه كل كتابة أي

ضمان سالمتها املادية ل جله أأت من نشأ الذي ق الغرض يالوسيلة اليت توجد عليها املهم أن تعمل على حتق

  .ا ءح سهولة  قرايوسهولة الرجوع إليها ووجودها يف شكل واضح ومفهوم مما يت

 مسمى يف حتديد  رأي واحدليست على   التشريعات  املقارنة اليت قدمتها  التعاريف أن  وينبين على ماسبق    

املبادالت  أوأعطاه تسمية رسالة البيانات فمنهم من . آخرمشرع إىل  وذلك منلكرتوين  احملرر اإلأو عبارة 

تقع لكن تبقى هذه املسميات  . لكرتوينأو السند اإل أو الدليل الكتايب الرقمي لكرتوينالسجل اإل و،ألكرتونية اإل

 واآلخرمفهومه، حبصر، كما قام بعض  منهم 2 أو الوثيقة  الرقمية  لكرتويناحملرر اإل واحد وهو  ضمن مضمون

 قع يف تكنولوجيا املعلوماتية  هذا مااالو وذلك ملسايرة التطور   ،لكرتوين ع يف مفهوم احملرر اإليعمل على  التوس

مباشرة ، لكن رغم ذلك تتفق جل القوانني على أن  جل مواكبة هذا التطور أيؤدي بالدول إىل تطويع قوانينها من 

   3.املخصصة هلا  الدعاماتلكرتونية  بواسطة إ بوسيلة احملررات يتم   هذه إنشاء

  

  

                                  

  الدوليةالخطابات اإللكترونية في العقود موقع االونسيترال ، لجنة األمم المتحدة بشأن استخدام   -  1

http://www.uncitral.org/uncitral 21:11على الساعة 2014 /21/12تاريخ معاينة،  
: . WIPOأنظر إال موقع المنظمة العالمية للملكية الفكري كذلك 

http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=300 �� ريخ
 .22.01 على الساعة 21/12/2014معاينة 

2
فيه أميرة ) التقليدية(إذا كان قد مضى زمن كانت الكتابة :"...ثروت عبد الحميد / ويرى د 206و205ياس ناصيف ، المرجع السابق، صال/ د - 

على ضوء القواعد مقالة بعنوان مدى حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات ." ننا نعيش  في زمن يعتبر الكمبيوتر فيه ملكا متوجا مدللة ، فال شك أ
،  2003ماي  12-10، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، منعقد من  1التقليدية لإلثبات ، مؤتمر االعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة والقانون ،م

  398ص 
3
 54و53، صالمرجع السابق أحمد عزمي  الحروب / أ – 
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��و��
 ا:��2ت ��	����
 : ا	�رع ا	�2($   

  preuveمسبقا   إنشائهبكوا  دليال ميكن    األخرى اإلثبات أدلةالكتابة  عن غريها  من   تنفرد      

préconstituée   وبذلك  أضحت  من وقت إبرام التصرف ى خر أأو بعبارة أو نزاع  خالفأي قبل وقوع  ؛
  1.اليت تكتسي  هذه الصبغة   األوىلالوسيلة  

من أدلة اإلثبات  الامثيِ ال تتوفر يف  قانونية من ضمانات  للفرقاء تقدمهفيما  نتكمكما أن أمهية الكتابة 
واألخطاء  بعض النقائص  تصاحبهااإلثبات فقد أدلة   حدنا إىل الشهادة  باعتبارها أفمثال لو رجعاألخرى ؛

 فاةو أو  ،اليت تصاحب التحقق منها اتصعوبال أو، أو حمدوديتها يف اإلثبات،ري  الشهادةيأو تغ ،دةاكنسيان الشه
التصرفات القانونية فإا  حترر مسبقا   أما الكتابة  باعتبارها دليال إلثبات 2 .وبذلك تتزعزع الثقة فيهاأحد الشهود 
وي ذوهذا بطبيعة احلال يؤدي إىل خدمة مصاحل  3.مبرور الزمن   تزولالقانوين  وال   وزاعلى  ًةوتبقى  حمافظ

  .ةالدليل أمام القضاء إذا ما تطلب الوضع إثبات حق من احلقوق املكتسب الشأن يف إمكانية تقدمي هذا

ثبت عن تحيث ميكن أن  .املطلقة  للكتابة يف اإلثبات القانونية ةالقو املعاصرة بكما تعرتف جل التشريعات 
 القرائن  القضائية  إالّ   القانونية  بينما  هذه اخلاصية  ال تتوفر  يف الشهادة أووالتصرفات طريقها جل الوقائع  

    4. بنسبة حمدودة 

كما تظهر كذلك أمهية  الكتابة يف املسائل  املدنية حيث ال يكتفي القاضي باقتناعه الشخصي يف تكوين 
بل جيب توفر دليل كتايب خاصة يف املسائل غري . من شهادة الشهود أو من القرائن  ايستمده اليت ،أحكامه

ملا توفرها للخصوم  األدلةأقوى  ماهو ثابت بالكتابة وذا تعترب  اليت تفرض تقدمي  سند كتايب لنقضْ  ،تجارية ال
  5. أخرى إثباتأدلة  من الا يف مثيِ  وفرتمن ضمانات ال ت

يف احملررات  هاإفراغب طرافاأل عن إرادة ريتعبالخالهلا يتم من  إذ؛كذلك من بني األدوار اليت  تلعبها الكتابة       
قانون المن  60/1تنص عليه املادة  وهذا ما   ،6حقوقهم  إثباتحىت يتم عرفية  سواء كانت رمسية أو العقود أو

                                  

1
 . 155ع السابق ، ص سليمان  مرقس ، األدلة  المطلقة ، المرج/ د – 
2
 253، ص  المرجع السابق .رايس محمد ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية لألطّباء وإثباتها/ د – 
3
 79توفيق حسن فرج ، قواعد اإلثبات ، المرجع السابق ، ص / د  - 
4
  109محمد حسن قاسم ، أصول  اإلثبات ، المرجع السابق ، ص / د – 
5

هـ ، 1409، دار الشروق القاهرة ، مصر ،س  5، نظرية اإلثبات في الفقه الجنائي اإلسالمي ، دراسة فقهية مقارنة ،طأحمد فتحي  بهنسي / د – 
 11، ص 1989

6
 17، المرجع السابق ، ص  فايد عابد فايد عبد الفتاح/ د – 
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       .فظ ليكون بال اإلرادةلتعبري عن ا:" بأن  1املدين املصري  قانونالمن  1فقرةال90وتقابلها املادة ،املدين اجلزائري 

املتداولة عرفا كما قد يكون باختاذ موقف ال يدع أي شك يف داللته على مقصود  باإلشارة وأ .و بالكتابة 
   .2."صاحبه

جوء إىل  الكتابة  الرمسية ، أو العرفية ، وإما إىل إما باللّ ؛حقوقهم  يعملون إىل تضمنياألشخاص  كما جند اليوم  

  4. يف املعامالت  التجارية  خاصة  ةاليت أصبحت هلا مكان  3جر يف الدفاتر التجاريةاتكالحقوقهم  مثال    تدوين

 ه قول ليا  يف ويظهر ذلك ج ا عناية خاصة  يتْ نِ عُ حيث  اإلسالميةيف الشريعة  ةكبري   أمهيةلكتابة لكما أن    

> َ%�ْ�ُ�ُ�وهُ َوْ	َ�ْ�ُ�ْب َ�ْ�َ(ُ�ْم  ﴿ تعاىل  و بحانهس ً�َّ*� ا	1ِذ�َن آَ�ُ(وا إَِذا َ�َداَ�(ُ�ْم �َِدْ�ٍن إَِ	> أََ�ٍل ُ�َ A�َأ ��َ

ُ َ%ْ�َ�ْ�ُ�ْب َوْ	ُ�ْ��ِلْ ا	1ِذي َ+َ�ْ�Bِ اْ	�َ  18 Bُ�َ1�+َ ��َ�َ ْ�ُ�َب�َْب َ���ٌِب أَْن َD�َ Eْدِل َو�ِق قA َوْ	َ��1 َ���ٌِب ِ��ْ	َ
َ�ِط�#ُ ْ�َ E أَْو ً����ِGَ أَْو ً�*��َِ Aَ�ق	اْ Bِ�ْ�َ+َ 1ِذي	ِْن َ��َن اH%َ ً�!�ْ�َ Bُ)ْ�ِ ْس�َ�ْ�َ Eَو Bُ َ َر�1  أَْن 18

�ِ*ُدوا َ�ِ*�َدْ�ِن ِ�ْن ِرَ��	ُِ�ْم َ%Hِْن َ	ْم َ�ُ�وَ(� َرُ�َ�  ُ�ِ�ل1 ْ�َ�ْدِل َواَْ	ْ��ِ Bُ A�	ِْ��ِلْ َو�ِن َ%َرُ�لٌ ُھَو َ%ْ�ُ�ْ
ْن َ�ْرGَْونَ  َ*َداِء أَْن Gِ�َل1  َواْ�َرأََ��ِن ِ��1 A�َر إِْ�َداُھَ�� ا�ُْ�َرى َوَ E�Dَْب  ِ�ْن ا	 إِْ�َداُھَ�� َ%ُ�َذ�9

Dَُ�وا أَْن َ�ْ�ُ�ُ�وهُ َ�ِ/�راً أَْو َ��ِ�راً إَِ	> أBِِ��ََ َذ	ُِ�ْم ْ�َ Eَداُء إَِذا َ�� ُدُ+وا َو*َ A�َ  ا	Kَْأ ِ ُط ِ+ْ(َد 18
َ*�َدِة َوأَْدَ(> أ1Eَ َ�ْرَ��ُ�وا إ1Eِ أَْن َ�ُ�وَن ِ�َ��َرًة Gِ��ََرًة ُ�ِد�ُروَ(َ*� َ�ْ�َ(ُ�ْم َ%َ��ْ  1�َس َ+َ�ْ�ُ�ْم َوأKََْوُم 	ِ�

�ِ*�ٌد وَ  ُ�َ(�ٌح أ1Eَ َ�ْ�ُ�ُ�وَھ� وَ َ Eر1 َ��ِ�ٌب َو�Gَ�ُ Eُ�ْم َو�وٌق أَْ�ِ*ُدوا إَِذا َ�َ��َ�ُُْ% Bُ 1)ِH%َ ُوا��إِْن َ�ْ�َ

ُ ِ�ُ�ل9 َ�ْ$ٍء َ+�ِ�مٌ  ُ َو18 َ َوُ�َ��9ُ�ُ�ْم 18 �ُوا 18      5 ﴾ .ِ�ُ�ْم َوا�1

                                  

1
داللته  فيتدع ظروف الحال شكا  المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف ال باإلشارة يكون باللفظ وبالكتابة و اإلرادةالتعبير عن :"  90/1المادة  – 

 . من  قانون االلتزامات والعقود المغربي 19ويقابلها الفصل  ."على حقيقة المقصود

2
  المدني  القانون ومتضمن1975/ 26/09 في المؤرخ 58- 75 األمر ويتمم يعدل  2005/  06/ 20 في  المؤرخ 10- 05 رقم  القانون - 

 .والمتمم المعدل الجزائري

3
لتجارة حتى لوذلك بتدوين كل العمليات  التي يقوم بها  عند مباشرته ،ومحاسبة غيره ) التاجر ( محاسبة نفسه  إالتهدف فكرة مسك الدفتر التجاري  - 

يل ، القانون التجاري ضنادية  ف/كدليل لإلثبات ، نظر ديتم تقديم هذه الدفاتر  ،فيمكنه إثبات سالمة تصرفاته وحسن نيته ، وفي حالة نشوب  نزاع ما 

  166و165، ص  2006، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر ، س  8الجزائري ، األعمال التجارية ، التاجر ، المحل التجاري ، ط 

4
 77بكوش  ، أدلة  اإلثبات في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي  ، المرجع السابق ، ص  يحي/ د – 

5
  من سورة  البقرة  282آلية ا – 

مأمور بها لكتابة وجه داللة من  اآلية الكريمة ؛ أمر اهللا سبحانه وتعالى بتوثيق  الدين بالكتابة وذلك لحفظ الحقوق ودفع التناكر والجحود وعليه فإن ا ""

 341عبد الصمد محمد يوسف ، أدلة اإلثبات القضائي ، المرجع السابق ، ص / ؛ د "".ًشرعا
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لعباده إذا تعاملوا  مبعامالت مؤجلة  أن ىل امنه تعإرشادا  "كثري  أن هذه اآلية   بنالالكرمي   نآالقر وجاء يف تفسري 

    1." فيها  هداللش أضبط رها  واملقدحفظ  أيكتبوها  ليكون ذلك  

أن الكتابة  أمر  يقضي بهالعام  الذي    املبدأأن أيضا،هو الكرمية   اآليةهذه أن وجه  الداللة  من كما        

                               2."مؤجل الوفاء يف حالة الدين العالقة  طرافأ الختيارغري مرتوك  القرآين بالنص مفروض

،حدثنا عبد اهللا بن  احلديث الشريفخالل ليا من ـظهر جـتريفة ـالش  ةـنالسُ   تابة يفـا عن أمهية الكـأم        

  ماحق امرئ: (( قالبن عمر أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم اهللا  عبدعن خربنا مالك عن نافع أيوسف قال 

من احلديث الشريف  ووجه الداللةِ   3)).عنده   مكتوبة   تهُ ووصيّ   ليلتني إال  يوصي فيه ، يبيت شيء  له   مسلم

  .4وجود كان للوصية  ها ماإذ لوال ،الغرييف حفظ حقوق كتابة ال ي تلعبهُ ذالدور الكبري الو مهية األيف يظهر 

              ملا التصرفات  القانونية  بالكتابة  طبقا   بعض  إثباتيف وجوب    اإلثباتأمهية   كذلك تظهر       
 فقرة 60   ادة ـــامل   وتقابلها    5اجلزائري   املدين   قانون ال  من    333  املادة   يف عليه   منصوص  هو  

                                  

1
الفاتحة ، البقرة ، (، 1، تفسير القران  العظيم ، ج )هـ 774-701(اإلمام الحافظ عماد الدين  أبي  الفداء  إسماعيل  بن كثير  القرشي  الدمشقي  – 

  520م  ، ص  2013هـ ،  1434، الجزائر ، ي ي، باب الواد 3اإلمام مالك  طدار   )آل عمران ، النساء
2
  80بكوش  يحي ، المرجع السابق ، ص  – 

وفرض على كل متبايعين لما قل أو كثر  أن يشهدا على تبايعهما رجلين  أو  :"1415ال بن أحمد بن سعيد بن حزم  ، المسألة  رقم  المحلىوجاء في 
عدوال سقط فرض اإلشهاد  كما ذكرنا فان لم يشهدا وهما يقدران على اإلشهاد فقد عصيا اهللا عزوجل والبيع تام   ارجل ومراتين من العدول فإن لم يجد

فقد عصيا اهللا عزوجل والبيع تام فان لم يقدرا على الكتابة  أن يكتباه فان لم يكتباهن كان البيع بثمن إلى اجل مسمى ففرض عليهما مع اإلشهاد المذكور فإ
من سورة  282اآلية ، وبرهان ذلك  344ت ، ص  .ذ.مطبعة المنيرة مصر ، د بتحقيق محمد منير الدمشقي ، 8الجزء " فقد سقط  عنهما فرض الكتابة  

أن اهللا  صبحانه وتعالى  آمر  بكتابة  الديون  والمعامالت ، واألمر :"   لمصطفى الزحيليوسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية  وجاء في   البقرة ،
  420، المرجع السابق ، ص .." بالكتابة  والشهادة  كان على مستوى  واحد  وأدلة واحدة 

3
    شرح صحيح أبي عبد اهللا محمد بن ب، فتح الباري  2738رقم الحديث كتاب الوصية ، باب الوصية  في فتح الباري ، أخرجه البخاري  – 

وجاء في المنهاج ،  355ت،ص.ذ.، المكتبة السلفية ، د5ج  ،)852- 773(إلمام الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقالني  ،البخاري  لإسماعي
ما مرت علي ليلة مند سمعت رسول اهللا صلى عليه وسلم قال : "؛ قال عبد اهللا بن عمر قالشرح النووي على مسلم، شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
؛ اإلمام ما تعلق بالوصية خاصة .؛ ومن ذلك تظهر أهمية والقيمة التي تكتسيها الكتابة في  إثبات جميع  الحقوق  "ذلك الحديث ، إال وعندي وصيتي

بيت  ،  شرح النووي على مسلمالمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، زكريا يحي بن شرف بن مري النووي ، الحافظ  محي الدين أبو 
 .1034األفكار الدولية، الرياض السعودية ، ذدت ، ص 

4
 36، المرجع السابق ، ص ، اإلثبات بالشهادة  في جريمة القتل أحمد عبد الفتاح الهوارين / د – 

5
دينار جزائري أو  100.00التصرف القانوني تزيد قيمته على   انفي غير المواد التجارية  إذا ك: " من قانون المدني الجزائري 1/ 333المادة  – 

 ."كان غير محدد القيمة فال يجوز اإلثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه مالم يوجد نص  يقضي بغير ذلك 
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، 2والتجارية  املدنية   املواد  من قانون  البينات  الفلسطيين  يف 68واملادة  1املصري  اإلثبات قانون من األوىل
وهنا   .دينار جزائري  ، وجب  إثباته  بالكتابة  100.000مبلغ  قيمة التصرف القانوين على  تحيث مىت زاد

وهذا ماهو منصوص عليه يف 3. تجاريةالخاصة  يف التصرفات  غري    األفراد  حقوق  يظهر دورها  يف محاية
ا  مجتاه التجار وفي :"من قانون التجاري املصري  بقوهلا  3من قانون التجاري الفرنسي وتقابله املادة  110/3املادة 

فحرية  4."يتعلق باألعمال التجارية فإن اإلثبات يتم بكافة طرق اإلثبات ، ما مل ينص القانون على  غري ذلك 
 مع التقيدْ ملبدأ حرية اإلثبات ة ختضع  ياألعمال التجار م أن  االتجار بأي وسيلة كانت ماداإلثبات متاح بني 

  5.  اهو حمدد يف القانونمب

 إثبات طرقمن  طريقالكتابة  اعتبارعلى  ايتفق  اإلسالميكل من القانون الوضعي والفقه مما الشك فيه أن        
 اإلثبات بني وسائل  األوىلاملرتبة يف لشهادة ا صنفيُ   اإلسالمي، غري أن الفقه  ورعاية مصاحل الناس احلقوق
، ملا تقدمه اإلثبات  يف   األوىل راتبامل يفالكتابة  الوضعي  جيعل القانونوعلى النقيض من ذلك . ةاملختلف

   6.األخرى    يف غريها من أدلة اإلثبات ة متوفر ريغ للخصوم من ضمانات

                                  

غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد  يف:" المصري   من قانون اإلثبات 60/1المادة  – 1
 ."كالقيمة ، فال تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذل

 - Mickael / BOUTROS, Le droit du commerce électronique : Une approche de la protection du cyber, 

consommateur .thèse, Pour obtenir le grade de docteur de l‘université de Grenoble .France, Année 2014,P 129 «  
L'article 60/1 du code du Commerce Egyptien a stipulé que   » dans les relations non commerciales, si le prix du 
contrat dépasse 500 LE ou s'il est d'une valeur indéfinie, il ne peut pas être prouvé par témoignage, sauf s'il y a 
un accord contraire  « . Donc, d'une manière générale, il est possible de dire que les règles en matière de preuve ne 
sont pas d'ordre public… »  
- Plus de détails sur l'article 1341 du Code civil français concernant la preuve de l'écriture dans le bien-être 
dépasse le montant spécifié dans cet article voir, Alain  Bénabent , les contrats spéciaux civils et commerciaux , 
5éme éd ,Montchrestien ,E.J.A. Paris 2001,p 331 

2
 من القانون المدني 1/  387 ، تقابلها المادة  2001لسنة  4من قانون  البينات  الفلسطيني  في المواد المدنية والتجارية رقم  68وتقابلها المادة  - 

  . من قانون البينات األردني   9من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ،وتقابلها المادة  254، وتقابلها المادة الليبي 
3

أحمد شوقي محمد / ، أنظر د 177مناني  فراح ، العقد االلكتروني ، المرجع السابق ، ص / ، أ  38مامون عبد الكريم  ، المرجع السابق ، ص /د  -  
  ومابعدها382، ص  2004، أحكام االلتزام و اإلثبات  في الفقه وقضاء النقض ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية،  مصر ، سنة ، النظرية  العامة لاللتزام   عبد الرحمن

4
 - Article 110/3 code commerce français(Ordonnance 2000-912 du 2000-09-18 art. 4 JORF 21 

septembre 2000) «A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous 
moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi» 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid. Date de l'Avant  03.04.2015 Le temps  17:55 

إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى احد طرفية ، تسري أحكام القانون التجاري إال على التزامات هذا الطرف وحده :" قانون التجارة المصري من  3المادة -
  ."  نص  القانون على غير ذلكيلم  ، وتسري على  التزامات الطرف األخر أحكام  القانون  المدني  ما

-5 Blandine Poidevin. Article sur .  La preuve.":.. peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il 
n’en soit disposé autrement par la Loi…":https://www.jurisexpert.net/la-preuve/le 21/04/2008. Date de 
l'Avant 21/05/2016 Le temps  12: 55 

6
  =340، المرجع السابق ، ص ، أدلة اإلثبات القضائية السيد عبد الصمد محمد يوسف / أنظر د – 



 49  

 

  ا����ر��  ا����� ا�������� ا������  ��وظ��  : ا��
	� ا�����

     احلق أو التصرف توفرمنذ  مقدما ،   حتريرهاالكتابة  من  األدلة  اليت  ميكن   أنّ   وال غرابة يف القول       
وملا تتميز  به من صفات  جتعلها  ذات قوة إثبات  1.ما  تصرف قانوين خبصوصأو نزاع   ،قبل  وقوع  إشكال و

 أن ، إالّ  2اخلصم أو يطعن فيها بالتزوير ًةصراحوبالتايل تصبح ملزمة  للجهات القضائية مامل ينكرها   ،مطلقة
وال ميكن  ،شكلي يف بعض التصرفات   ركن هاقد جند لك خلط ، لذيف   توقعناقد  وظائف الكتابة  تعدد

وهذا ما سيتم    .تصرف قانوين  وبكوا  وسيلة لإلثبات  ا،  كما قد تتميز الكتابة باعتبارهبوجود ها إالّ انعقاده 
  .التطرق إليه يف هذا املطلب 

�ع �ا��+�ف  ا'���ل��  ً�أ)�)� ً�ر'&رھ� �$�#�� ؛ا������ �! �� �ت�:  ا�ولا�

   و)�	� إ.$�ت  ا�������  و'��,�

رضائية ،غري أنه يف العقود  الشكلية  ةأن التصرفات القانونية تتم بصف ًوقانونا اًوقضاء ًامن املسلم به فقه      
يف حالة وجود نص  ضروريا إالّ  األخريوبالتايل ال يكون هذا  اإلجراءاتقد أوجب  املشرع خضوعها لبعض 

  يف وبكوا  ركنا  شكليا ،لإلثبات وسيلة  باعتبارهاختتلف الكتابة   ذاهل .3 ذوي العالقة اتفاقيقضي بذلك أو 
 قالبيف  تفرغ  وشرتط املشرع الكتابة  لقيام  تصرف من التصرفات  القانونية فإذا ا4. القانونية التصرفات  بعض 
 148541كمة العليا  رقم احمليؤكده قرار  وهذا ما 5.ترتب عليه البطالن املطلق هذا الشكلفإذا  ختلف  .رمسي

شكل  رمسي  إىل  من املقرر قانونا  أن  العقود اليت  يأمر  القانون بإخضاعها:" بقوله  23/05/1997مؤرخ يف 

                                                                                                        

وليس أدل على ذلك من .الكتابة على مالها من حجية ، قد ال تكون مطابقة للحقيقة :" أن دكتور رايس محمدال يرى ويرى على النقيض من ذلك*=
، أطروحة دكتوراه ، جامعة المسؤولية  المدنية لألطباء ؛ ..." جواز إثبات عكس ماهو ثابت بالكتابة ، ومن جواز الطعن بالتزوير في األوراق الرسمية 

إثبات المسؤولية الطبية ، :رايس محمد ، مقالة بعنوان / ، كذلك أنظر د467، ص  2005-2004ر ، س جياللي  اليابس ، سيدي بلعباس ، الجزائ
 .45، ص  2005، ديسمبر 0منشورة بمجلة الحجة ، مجلة دورية صادرة عن منظمة المحامين لناحية تلمسان ، العدد 

1
 .156و155، المرجع السابق ، ص  ، األدلة المطلقة سليمان  مرقس / د – 

2
محمد حسن قاسم على خالف / ديرى ،و  24محمد زهدور ، المرجع السابق ، / ، د315  المرجع السابق ، صعبد الفتاح بيومي حجازي ، / د – 

بطرق ذلك أنها على اختالف أنواعها إنما يجوز إثبات عكسها وإن تم ذلك .رغم هذه األهمية للكتابة  إّال أنها ليست حجة مطلقة في اإلثبات :" ...ذلك
 109، المرجع السابق ، ص." مختلفة بحسب نوع الورقة أو المحرر 

3
  .316المرجع السابق ، ص، ، التوقيع االلكتروني عبد الفتاح بيومي حجازي / د - 

4
 .47المرجع السابق ، ص اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ، محمد صبري السعدي ، / د  - 
5

 ًوتخلف األدلة  الكتابية بوصفها ركنا:" عباس  العبودي / ، د20، المرجع السابق ، ص محاضرات في طرق اإلثبات مامون  عبد الكريم  ، / د – 
من أركان التصرف القانوني فإن  ًشكليا ًالنعقاد عن وصفها وسيلة  لإلثبات ، فإذا كانت األدلة الكتابية ركنا ًمن أركان التصرف القانوني  وشرطا ًشكليا

  .  98، شرح  أحكام  قانون  البيانات  ، المرجع السابق ، ص  ... "عدم وجودها يؤدي إلى عدم وجود التصرف القانوني
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لف االجتهاد القضائي اومن مث فإن القرار املطعون فيه مل خيرق القانون ومل خي ...جيب حتت طائلة البطالن 
للمحكمة العليا الذي أعيد النظر فيه مبوجب القرار املشار إليه أعاله واملكرس باملواد املذكورة أعاله فيما خيص 

املشاعة بني الورثة املالكني،  األرضيةوأن قضاة الس ملا قضوا ببطالن البيع بالعقد العريف للقطعة .  العقود العرفية 
   1" .القانون فإم طبقوا صحيح

بعقد   إال ينعقد الرهن ال:"  على أنه مدين جزائري  883 نص املادة    يؤكدعقد الرهن الرمسي  خبصوص ذلك  ك
 ال ": بقوهلا   املصري قانون املدين  من  1فقرة  1031 تقابلها املادةو  2  ."مبقتضى القانون أو حكم أو رمسي

 اليت  تشرتط  أن تكون   4من القانون التجاري  97املادة نص كذلك   . 3." رمسيةورقة ــــينعقد الرهن إال إذا كان ب
لذي اهلبة ا  كذلك عقد   5 .كانت عدمية األثر  رمسي وإالّ   شكل  التصرفات الواقعة  على احملل  التجاري  يف

حتت طائلة البطالن ؛ خاصة إذا كان   قعيفقد  .هر يحتر عند  أحكام قانون التوثيق فيهيراعي أن يشرتط القانون 
تنعقد اهلبة  :"  من قانون األسرة اجلزائري بقوله 206وهذا ما نصت عليه املادة . 6 الشيء املوهوب عقارا

و إذا .واإلجراءات اخلاصة يف املنقوالت ومراعاة أحكام قانون التوثيق يف العقارات،والقبول وتتم احليازة  ،باإلجياب
 ًيف شكل رمسي تنبيهاه التصرفات ذإفراغ ه هِ ل املشرع واشرتاطخُ فتد   7."أحد القيود السابقة بطلت اهلبة  اختل
منه  ًوكذا سعيا أو الواهب للمخاطر اليت ترتتب على هذه التصرفات الناقلة للملكية ،أو املوصى،أي للراهن  منه؛

  8.ذوي العالقة او رض إرادةلتأكد من 

                                  

1
   183، ص  01عدد 1997المجلة القضائية الجزائرية،  س  - 
2
  . القانون المدني العراقي من 1285المادة تقابلها  – 
3

:   كذلك متوفر على موقع االلكتروني   ،القانون  0/1948 7/  29  بتاريخ  صادر   1948  لسنة     131   رقــم   من قانون مدني  مصري  1031المادة  –   
 http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=384 

4
 ..."يجب  قيد البيع في ظرف  ثالثين يوما من تاريخ عقده وإال كان باطال :" من القانون التجاري الجزائري  97المادة  - 
5
 . 20مامون  عبد الكريم  ، المرجع السابق ، ص / د – 
و في حالة ما إذا نازع .يشترط القانون الفرنسي أن تكون الوصية والهبة مكتوبة وموقع عليها من طرف الموصي، حتى تصلح ألن تكون دليل لإلثبات (( *

موال من القانون المدني الفرنسي أن يقوم رئيس المحكمة بالحجز التحفظي لأل 1008و 1006في صحة الورقة المكتوب عليها الوصية  فتنص المادة 
  ))…التي ليس لها وريث لحين صدور نتائج مطابقة ونسبت الكتابة والتوقيع لمن تنسب إليه ؛أي حول صحة الكتابة

*-H. Capitant, F. Terré/Y .Lequette ,les grands arrêts de la jurisprudence civile ,Introduction Personnes –Famille-
Biens-Régimes-matrimoniaux- successions ,Tome 1, 11émeédition ; Dalloz ,Paris ,Frances, anne 2000 ,P562 et563. 

6
:" عبد الفتاح بيومي حجازي / د 156، ص2006، الجزائر ، س 5، ط هعبد الحفيظ بن عبيدة ، إثبات الملكية  العقارية والحقوق العينية العقارية ، دار هوم /د – 
 316، المرجع السابق ، ص."الرسمي وعقد هبة العقار ومثال ذلك عقد  الرهن ...

7
 15عدد . ج.ر.ج( 27/02/2005المؤرخ في  02-05م باألمر رقم مالمتضمن قانون األسرة  المعدل والمت 09/06/1984المؤرخ  في  11-84القانون رقم  – 

27/02/ 2005  .(  
، وجوبا  تحت  طائلة   تحرير عقد الهبةيشترط القانون :"  ينص  21/11/2007في  مؤرخ 389338قرار  المحكمة العليا الجزائرية  رقم            

  159، ص  2008لسنة  02 عمجلة محكمة العليا ، ؛ " .البطالن بحضور شاهدين 
8
 .85و84، ص2015،مصر ،سحجية المحررات الموقعة إلكترونيا في اإلثبات ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة،اإلسكندرية محمد محمد سادات ،/ د – 
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على صحة   غياا يؤثر ال و، 1العقد وجود علىلتخلفها  ال أثرف لإلثبات  كطريقوحينما  يشرتط  القانون الكتابة  
أو اللجوء   ،يف اإلثبات   احملرر  هنا يعوضن اإلقرار  أل 2.كاإلقرارأخرى     لةيبوسثبات اإلالتصرف  مادام  ميكن 

اليت هي نسخة طبق األصل  3مدين جزائري 645الكفالة طبقا  للمادة  ومثال ذلك  عقد   .إىل اليمني احلامسة 
اليت  5؛زائرياجلدين من القانون امل 333يف املادة  عليهمنصوص   ، كذلك  ماهو 4مدين مصري 773لمادة ل

يف غري املواد التجارية ، فعدم وجود الكتابة  ال  ،دج  100.000تجاوز قيمة التصرف ي حينماتشرتط  الكتابة 
من قانون  1341وهذا ما جنده يف املادة . 6نعقادتؤثر  على صحة  التصرف مادام  الكتابة  هنا لإلثبات  ال لإل

 1500التصرف  الكتابة حينما  تتجاوز قيمةاليت تشرتط    836-2004املدين الفرنسي املعدلة بالقرار  رقم  
"€" يورو

جل أمن  جاء ا القرارذ، مع العلم أن ه  بالتجارةعليه  القوانني  املتعلقة دون اإلخالل مبا نصت ، 7

                                  

1
 316، المرجع السابق ، صعبد الفتاح بيومي حجازي ، التوقيع االليكتروني  في النظم القانوني المقارنة / د - 

محمد / ، د 51، المرجع السابق ، ص ، اإلثبات في المواد المدنية عادل  حسن على / ، د 47صبري  السعدي  ، المرجع السابق ، ص / د – 2
 91و90بكوش يحي  ، ، المرجع السابق ، ص / ،  د110حسن قاسم  ، أصول  اإلثبات ، المرجع السابق ، ص 

3
 ." بالبينة األصليااللتزام  إثباتبالكتابة ، ولو كان من الجائز  إالتثبت الكفالة  ال ":مدني جزائر 645لمادة ا – 
4
 ." بالبينة األصليااللتزام  إثباتبالكتابة ، ولو كان من الجائز  إالتثبت الكفالة  ال:" مدني مصري 773المادة  – 
5

دينار جزائري أو  100.000إذا كان  التصرف القانونية تزيد قيمته على  في غير المواد التجارية : " من قانون المدني الجزائري 1/ 333المادة - 
من قانون  اإلثبات  35/1وتقبلها المادة  ."كان غير محدد القيمة فال يجوز اإلثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه مالم يوجد نص  يقضي بغير ذلك 

في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة :" بقولها  1992لسنة 10 في المعامالت المدنية والتجارية لدولة اإلمارات المتحدة رقم
  ."أو كان غير محدد القيمة، فال تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك) درهم5000(آالف درهم 

6
   20مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 

من المقرر قانونا أنه في غير المواد  التجارية  إذا كان  :" أنه   07/07/1992بتاريخ  84034جاء في قرار المحكمة العليا  رقم                 
نة  في إثبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد  نص يقض بغير ذلك ،  دج أو كان غير  محدد القيمة  فال تجوز البي 1000التصرف القانوني تزيد قيمته على 

أن قضاة  الموضوع بحكمهم  بإثبات الدين   –في قضية الحال  –ولما كان من الثابت .ومن ثم فإن القضاء  بما يخالف  هذا المبدأ يعد خرقا للقانون 
  .ا ا القانون ، ألنه  ال يمكن ألحد أن يحرر سندا لنفسه اعتمادا  على  أن المدين لم يجب على اإلنذار الموجه له فقد خرقو 

الوجيز في شهادة يوسف دالندة ، / نقال عن أ 164، ص  1993لسنة  3مجلة القضائية  عدد ." ومتى كان  كذلك استوجب نفس القرار المطعون فيه  
 28، ص  1، الهامش 2005دار هومه ، بوزريعة ، الجزائر ، س  الشهود ، وفق أحكام الشريعة والقانون وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا،

·  7 -
-  Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil .Modifié 
par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 56 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005   "  
La somme ou la valeur visée à l'article 1341 du code civil est fixée à 1 500 euros ."  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. date de l'Avant :25/12/2014 à l'heure 20:55 

· -Blandine Poidevin. Article sur .  La preuve.:" L’article 1341 du Code Civil imposait jusqu’à la 
loi du 13 mars 2000 (voir fiche n° 2 : La Signature Electronique) la preuve par écrit pour tous 
contrats supérieurs à 762,25 € (aujourd’hui 1 500,00 €). Cette loi reconnaît la validité de la signature 
électronique. L’écrit était alors considéré comme le moyen le plus sûr pour apporter cette preuve". 
https://www.jurisexpert.net/la-preuve/le 21/04/2008 Date de l'Avant 21/05/2016 Le temps  14: 50 
-Jérôme Huet, Les principaux  contrats spéciaux ,2e éd, Librairie Général de droit et de Jurisprudence.E.J.A. 
Paris 2001 ,P1328 
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ء الفرنسي يف العديد من وهذا املوقف أخذ به القضا .يبور األ فرنسا من دول االحتاد باعتبارالعملة  توحيد 

إذا : 22/03/2011املؤرخ يف304 يف قرار رقم )الغرفة التجارية(ماقضت به حمكمة النقض وهذااجتهادات 
قانون املدين  فيجب اإلثبات بالكتابة المن  1341وتطبيقا للمادة " €"يورو  1500التصرف  قيمة جتاوزت

  .  1اإلثباتاليت تقوم على حرية  من قانون التجاري الفرنسي 110/3وذلك يف غري املسائل التجارية طبقا للمادة 

ة وأمام كتابة  الرمسيالتشرتط إضافة  إىل   الناقلة للملكيةالتصرفات   املقام أن بعضوينبغي التأكيد يف هذا       
، كما هو حمدد يف  املادة التسجيلبالشهر و القانونية املتعلقة إلجراءات ا تراعي،أن تقوم بالتوثيق ةجهات خمتص

ال تنقل  امللكية  واحلقوق  العينية  األخرى يف العقار سواء  كان ذلك : "من القانون املدين اجلزائري إذ تنص 793
خص  القوانني  اليت  القانون وباأل اأم يف حق الغري إال إذا روعيت  اإلجراءات  اليت ينص عليه،بني املتعاقدين

          .3العقاري  السجل  تأسيس قانون  من  يليها ما و 61املادة ؤكده ت وهذا ما.  2"تدير مصلحة شهر العقار
تسجيل هذا   البد من بل.د البيع  واكتمال شروطهاتنتقل امللكية يف العقار مبجرد  انعق ال أنه تقدم على ماينبين 

رتب يُ هذا التصرف  يبقى ،إلجراءات السابقة الذكرابااللتزام وعدم  .العقارية ةوشهره لدى مصاحل احملافظ تصرفال
 مؤرخ يف0858132يؤكده قرار احملكمة العليا رقم  وهذا ما4.فقط األطرافبني  التزامات شخصية سوى 

من القانون املدين جيب حترير  1مكرر324وفق نص املادة من املقرر قانونا  :" والقاضي بأنه  10/07/2014

                                  

1-Voir Cass.com.f.élec  N° 304 du 22 /03/ 2011 (09-72.426) – «…que selon l’article 1341 du 
code civil, la preuve d’un acte juridique conclu après le 1er janvier 2005, d’une valeur 
supérieure à 1 500 euros, doit être rapportée par écrit ; qu’en outre, cet écrit doit répondre à la 
formalité du double original de l’article 1325 du code civil, lorsque l’acte juridique est un 
contrat synallagmatique ; que selon l’article L. 110-3 du code de commerce,… » 
https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financier
e_economique_3172/2011_3709/mars_3791/304_22_19544.html. 

2
القانون  ومتضمن 1975/ 26/09المؤرخ في  58- 75يعدل ويتمم األمر   2005 / 06/ 20المؤرخ  في  10-05قانون  رقم من   793المادة   - 

  مصري المدني  من  القانون ال  932، تقابلها المادة ). 06/2005 26مؤرخ في .44عدد .ج.ر.ج.( المدني  الجزائري المعدل والمتمم 
3

مع ) 498، ص 13/04/1976مؤرخ في 30عدد .ج .ر.ج(يتعلق بتأسيس السجل العقاري 1976/ 25/03مؤرخ في  63- 76مرسوم  رقم   – 
لك لتسهيل عملية نقل الملكية  ذالعلم  أن المشرع قد أضاف قانون التحقيق العقاري ليضيف قوة لقانون السجل العقاري  وليعمل جنب لجب معه  و 

رية وتسليم سندات المتضمن  التأسيس  إجراء لمعاينة حق الملكية العقا 27/02/2007المؤرخ في  07/02؛ أنظر قانون ...وتسهيل عملية االستثمار 
رويصات مسعود ، ماجستار في علوم / ؛  للمزيد أنظر أ) 11، ص28/02/2007المؤرخ في 15عدد . ج .ر.ج( الملكية عن طريق تحقيق  عقاري ؛

   .ومابعدها 32، ص 2009-2008قانون بعنوان نظام السجل العقاري في التشريع  الجزائري  ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، الجزائر ، س 
4

دار الهدى ، عين .الواضح في شرح القانون  المدني ، عقد البيع  والمقايضة  دراسة مقارنة في القوانين العربية محمد صبري السعدي ، / د – 
  .20مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / دكذلك أنظر  .ومابعدها  196 ، ص 2008مليلة ،الجزائر ، س 

يقبل  فيما يتعلق  بإثبات أصل  المقرر في قضاء هده المحكمة  أنه ال:"  18/11/1980محكمة النقض المصري بتاريخ وجاء في قرار             
محمد صبري السعدي ، الواضح في / نقال عن د 355- 1919- 31مجموعة  النقض ...." االملكية أو الحق العيني  إال  المحررات  التي سبق شهره

 .223ص 93السابق ، الهامش  شرح القانون المدني ، المرجع
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 يعد باطال فالعقد العريف احملتج به من قبل  الطاعن قار يف شكل رمسي ومنهعلكية مالعقود اليت تتضمن نقل 

مؤرخ يف  549408قراراحملكمة العليا رقم  بهكذلك ماجاء 1.".وجيوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ،حبكم القانون
واحلقوق العينية األخرى يف العقار  سواء كان  بني   حيث من املقرر قانونا أن امللكية:"  بقوله  12/11/2009

املتعاقدين أو يف حق الغري  ال تنقل إال  إذا روعيت اإلجراءات اليت  ينص عليها  القانون وباألخص القوانني اليت  
  2."تدير مصلحة الشهر العقاري 

الدفوع  اليت   ؛قضائية منهاال اليت تتم أمام اجلهات   جراءاتاإلكل ركنا شكليا  يف  ومن جهة أخرى  تعترب الكتابة 
كما هو منصوص عليه يف إلجراءات شكلية  حيددها  القانون    ةالقضاء  تكون  خاضع أماميقدمها اخلصوم  

البطالن ،  اجلزائري  واملتعلقة بتقدمي الوثائق باللغة العربية حتت طائلة  واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتمن قانون  8املادة 
من  17طبقا للمادة  رفع الدعوى لدى احملافظة العقارية إذا تعلقت بعقارر عريضة اشهبإ  كذلك ماهو متعلق

 أن يشرتط القانون  كأن ،إلثبااليس  و  اإلجرائية  التصرفاتالكتابة  هنا  لصحة    وذا تكون.ذات القانون 
وغريها من هذه واستجواب  اخلصوم   ،مساع  الشهود  من اجللساتيتم حترير مجيع الوقائع اليت تتم يف قاعة 

  3.األعمال اإلجرائية

و قد ،شرط شكليإذا ما تضمن التصرف النعقاد  العقد   ًاالكتابة قد تكون شرط أن؛ وتأسيسا على ماتقدم     
   .4 ةرضائي يتم بصفةيف التعاقد وهو أن  األصل أن بعني االعتبار مع ضرورة األخذ. لإلثبات فقط تكون وسيلة 

                                  

1
  .321، ص 2014س  ، 02المجلة المحكمة  العليا الجزائرية  عدد  - 

يشترط في العقد الرسمي أن يكون :"  ...والقاضي بأن  21/10/1990المؤرخ في  68467قضت المحكمة العليا الجزائرية  في قرار  رقم          
ى  معاين لتسديد  المبلغ أمام الموثق ، مسجل  ومنشور  لد -محدد المحل –محرر أمام الموثق ، محتوي على أصل الملكية مكرس  التفاق  الطرفين 

  . 84،ص  1992لسنة  1؛ مجلة قضائية  عدد " مصالح  الشهر العقاري 
 
2
 237، ص2010،س  03مجلة المحكمة العليا الجزائرية  عدد خاص ، اجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، ج  - 

En ce qui concerne la preuve de propriété en droit français Cf, Marc  Bruschi , Droit des Biens 
universités droit ,édition Marketing S.A. Paris A 2001 P112 et 113 

3
 195و194، المرجع السابق ، ص القضاء ونظام اإلثبات  في الفقه اإلسالمي  واألنظمة  الوضعية  – محمود  محمد هاشم/ دفي هذا  المعنى أنظر  – 

4
أدلة اإلثبات في القانون المدني  الجزائري بكوش يحي ، / دكذلك أنظر ،  52و 51اإلثبات ، المرجع السابق ، ص  ،عادل  حسن  علي/ د – 

أن الكتابة  ماهي  إال طريقة  لإلثبات  االلتزامات ، وليس شرطا  لوجودها  :" الغوثي بن ملحة / ويرى د91و90، المرجع السابق ، ص والفقه اإلسالمي 
، المرجع قواعد وطرق اإلثبات  ومباشرتها  في النظام القانوني الجزائري ."  ال يعني  أبدا  الخروج من صفة  التراضيسائل اإلثبات مسبقا وقيامها وتهيئة و 

  .32السابق ، ص 

إثباتها إال أنه ليس  ثمة  مايمنع  بأنه  وإن كان األصل أن اشتراط الكتابة  في العقود  الرضائية  إنما  لمجرد " وقضت  محكمة  النقض  المصرية "         
نقض  المدني  في ...."الطرفين  من إشتراط  تعليق  انعقاد العقد على التوقيع  على المحرر المثبت له إذ ليس  في هذا  االتفاق  ما يخالف النظام العام 

  =. 139-586-32، المحاماة  29/03/1951
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  األخرين  هذا أل.  1والتصرف  القانوين  ثباتاإل ةادأ  يبني  مصطلح  زيينبغي اإلشارة إىل ضرورة التمي      
اليت  رادةاإلأن التصرف القانوين مصدر وجوده هو  أي، ثر قانوين  معنيأ إحداثالطرفني  إىل  إرادةهو اجتاه  

عقد كيسمى  بالعقد؛   وهو ما  إرادتنيأو بتوافق ،يكون  بإرادة  منفردة  كالوصية   ، فقد 2 األطرافا رض نورْ تُ 
  3.وعقد التوريد وغريها من هذه العقود اليت تتطلب  توافق إرادتني  واإلجيارالبيع  

 أدالعمل مبب هنا فيجب عليه طرفني فاقتإمت  هي الورقة  اليت  يتم عليها كتابة ما اإلثبات  أداةأن  حني يف     
ليس له من  اجلزائري املشرع ومبا أن،   4والتصرف القانوين  اإلثبات وسيلةاخللط بني  يف خصوص عدم ؛احليطة
بصفة يظهر   ما اوهذأو احملرر  ،ذلك  الورقة  بِ  يعين مصطلح عقد  وكان قد استعمل ف  سماإل إالّ  املشرع الصفةِ 

رمسي  وعقد   عن عقد ثإذ يتحد  ؛ 5من القانون املدين 327 و7مكررو  6مكرر 324و 324املواد يف   واضحة
حرر  هو ـــمت ذكره ، وامل  ن العقد هو اتفاق إرادتني  كمايقصد بذلك  ورقة رمسية وورقة عرفية ، أل عريف  وهو 
    ًيوجد تالزم  بينهما  إذ قد يكون  العقد باطال كما ال .6عليها  ما اتفق  عليه األطراف  دون يُ  الورقة  اليت 

القانون املدين  من 333 منصوص عليه يف املادة فمثال  ماهو   .7صحيح  والعكس صحيحة  اإلثباتورقة   و
شرتط اإلثبات يف، غري  التجاريةيف املسائل دج 100.000اليت  توجب  إذا زاد مبلغ التصرف عن  8اجلزائري

                                                                                                        

، نقض مدني  "ن عقد  النقل البحري  من العقود  الرضائية الكتابة  فيه شرط لإلثبات وليس لالنعقاد كما قضت  محكمة  النقض المصرية  بأ  =        
     محمد صبري  السعدي ، اإلثبات في المواد  المدنية / نقال عن د "؛ 1548، ص 29مجموعة  المكتب الفني س  1978-06-26جلسة 

 48، ص  1و التجارية ، المرجع السابق ،  الهامش 
1

يجب عدم الخلط بين العقد ...:" السيد عبد الصمد محمد يوسف / ويري د، 109المرجع السابق ، ص ، أصول اإلثبات  –قاسم محمد حسن /د - 
 .331ص  المرجع السابق ،أدلة اإلثبات القضائية ، " .والكتابة فالعقد ينتج عن توافق إرادتين ،أما الكتابة  فهي  الورقة التي  يثبت فيها هذا التصرف 

2
 .316، المرجع السابق ، صالتوقيع االليكتروني  في النظم القانوني المقارنة عبد الفتاح بيومي حجازي ، / د - 

3
 .160،  ص 45المرجع السابق ، الفقرة ، األدلة المطلقة ، سليمان  مرقس  / ، د 46المرجع السابق ، ص ،  محمد صبري السعدي/د – 

4
العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل  أو :" المدني الجزائري من القانون  54المادة  – 

 ."عدم فعل شيء ما

5
ب يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسو :" من قانون المدني الجزائري  327المادة  – 

 ..."االتفاق المبرم بين األطراف  المتعاقدة يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى :" من قانون نفسه  6مكرر  324كذلك ما هو موجود في المادة ... ." إليه

6
 . 19مامون  عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 

7
ثار االلتزام ،  المرجع السابق ، الفقرة آ –عبد الرزاق  السنهوري ، اإلثبات / د كذلك أنظر 19مامون  عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 

 . 93ص  ،66
8

بطبيعتها  مع أن هذا النص  قد حصر وجوب اإلثبات  بالكتابة  في التصرفات  القانونية وال يمكن  أن  نتصورها في الوقائع  المادية ألنها  ال تتفق   –  
   =من قانون المدني الجزائري  شرطين  أساسيين أول  أن يكون  محل  اإلثبات تصرفا 333وقد إشترطة  المادة . مهيأ  وجود دليل كتابي  مسبق أو 
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يف انعدام هذه الوسيلة فال تؤثر على أي بالكتابة ، وال جيوز إثباته بشهادة الشهود ويف حالة انعدام  الكتابة ، 
املؤرخ   678615كمة العليا رقماحملالصدد نسجل  قرار  ذاهويف  .ًمثالوجود الدين  فيمكن إثباته  بإقرار املدين 

بأن اشرتاط املشرع الكتابة يف إثبات الدين ،إذا جتاوزت قيمة :" واملبدأ املأخوذ منه  20/10/2011يف 
 ذاال جتعل  ه فإا   ًالكتابة  وكان  العقد باطال توجد كذلك إذا  1. "دج، ال يعين اشرتاط الرمسية100.000

املدين  رْ قِ يُ ؛ كأن 2 واآلداب  لنظام العام للك لو كان  سبب  العقد خمالف ذومثال  ؛العقد الباطل  صحيحا  
  .جة   ألعاب القمار يأنه مدين لشخص مببلغ معني نت ةيف ورق

نعدام  الكتابة  أو بطالا  ا، ف هثباتإ ووسيلة   )العقد( فرق واضح بني  التصرف وينبين على ما تقدم أن هناك 

  .3كاإلقرار أو اليمني   ى،إذ ميكن إثباته  بوسائل  أخر يؤثر على  وجود  التصرف أو صحتهال 

  

 

  

  

  

  

  

  
                                                                                                        

سلطة القاضي المدني  في تقرير الدليل قروف موسى ، مقالة  بعنوان / دينار جزائري ؛ أنظر أ 100.000مدنيا وثانيا أن تتجاوز قيمة التصرف = 
  92و.91، ص  2012،كلية الحقوق والعلوم الساسية جامعة  محمد خيضر بسكرة ، الجزائر   ، نوفمبر  8المفكر ، ع، مجلة الكتابي 

1
 136، ص 2012، لسنة  1مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع – 
 20مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص/ د – 2
3
 47و46محمد صبري السعدي، مرجع سابق ، ص / د - 
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 تسلسل  حروف  بالكتابة على أا  تنتج  عن  اإلثباتبعدما تطرقنا يف املبحث  األول إىل حتديد مفهوم         

وكذا طرق الوسيلة اليت تتضمنها من ذوي  الشأن  مهما كانت   تصدر زو أوأية إشارة  أو رم و أرقامأ ،أوصاف وأ

بعض التصرفات    كتمالإل  ًاوكوا  ركنا  أساسي، إثبات أداةوبعدما حددنا وظائفها  باعتبارها   .1إرساهلا 

الكتابة  الستخداموبتزايد املستمر .2وختلفه يرتتب عليه بطالن التصرف ، الواقعة على العقار كالتصرفات القانونية  

عدة مشاكل خاصة يف ظل القصور النصوص  أدى ذلك  إىل ظهور ،التصرفات مجيع يف العامل االفرتاضي  يف

    .3  الدعامة اليت قد توجد عليها الكتابةنوع على  تالقانونية يف معاجلة  حتديات الثورة التكنولوجية اليت أثر 

عليها املشرع اجلزائري وغريه   أسبغيت لاحملررات الرمسية  انتناول بالدراسة  يف هذا  املبحث  ماهية  س لذلك        

لذلك سنقسمه إىل  .شروطها  القانونية اكتملت إذا ما اإلثباتيف  املطلقة القانونية  القوة؛ األخرىمن التشريعات 

 ،القوانني املقارنة خمتلفالقانون اجلزائري و للكتابة الرمسية يف  يوالفقه فهوم  القانويناملاألول نبني فيه   ؛مطلبني 

يف منها الكتابة  الرمسية  وجتعلها ذات حجية  مطلقة    تكونتالعناصر األساسية  اليت   أما يف الثاين ندرك 

    بتدليل ملفهوم الكتابة الرمسية ؟ تتشريعات الوطنية والغربية قامالبالكتابة الرمسية ؟ وهل  فماذا نقصد .اإلثبات

   يف القوانني املقارنة ؟الرمسية الكتابة اليت حتتلها كانة املهي  و ما

  

                                  

1
 / 26/09المؤرخ في  58-75يعدل ويتمم األمر   2005 / 06/ 20المؤرخ  في  10-05من قانون  رقم مكرر  323المادة   – 

 . )06/2005/ 26مؤرخ في .44عدد .ج.ر.ج.( ومتضمن القانون  المدني  الجزائري المعدل والمتمم 1975

2
كل عقد يكون موضوع :"  يتعلق بتأسيس السجل العقاري  تنص 1976/ 25/03مؤرخ في  63-76من مرسوم  رقم  61المادة  – 

  ).504، ص 13/04/1976الصادر بتاريخ  30ع.ر.ج( ."إشهار في محافظة عقارية  يجب أن يقدم  على الشكل الرسمي 
من المقرر قانونا أنه ال تنتقل :"  بقولها   07/02/1994مؤرخ في  113840رقم جاء  في قرار المحكمة العليا الجزائرية               

ال سيما  الملكية والحقوق  العينية األخرى في العقار سواء  كان ذلك  بين  المتعاقدين أم في حق الغير  إال إذا روعيت اإلجراءات القانونية  و 
   158ص  1994س 02 ع الجزائرية ئية ؛ المجلة القضا." التي  تدير  مصلحة  الشهر العقاري 

حمدي  باشا عمر ، القضاء العقاري  في ضوء  أحدث القرارات الصادرة  عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ، دار هومة ، / دكذلك أنظر   
 12و11،  2003بوزريعة الجزائر ، س 

3
، ص  2008، دار الثقافة ، عمان األردن ، س  2ط،محمد فواز المطالقة ، الوجيز في عقود التجارة االلكترونية ، دراسة مقارنة / د – 

191 
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يدعونه  بكل  ما إثباتاحلق  يف  مطلق هلم األفرادوأن ،اإلثباتالعام القاضي حبرية  بدأاملوغين عن البيان أن     
يف  إشكاالت قد تثار لذلك.1طالقهإليس على  األمرأن هذا  إال. جانب املعامالت القانونية املتاحة يف الوسائل

لعبه الفرقاء يف إثبات مايدعونه ؟ وهل يوي احلقوق إثبات تصرفام ؟ وماهو الدور الذي ذالكيفيات اليت ميكن ل
  .أدى إىل ظهور  اجتاهات خمتلفة حول هذا املوضوع هذا ما.للقاضي سلطة تقديرية واسعة للنظر يف الدعوى؟  

ويعطي   système de la preuve libre ou moraleأو املطلق احلرإىل اإلثبات  يدعوا :األول تجاهاال
كما  نقص يف أدلتهم من القاضي دورا إجيابيا يف إمتام ماكما يلعب ،ما يدعونه املطلقة يف إثبات  ريةاحل للخصوم

   2. واسعة قد متتد إىل احلكم بعلمه الشخصي للوقائعللقاضي سلطة 

القانون األملاين و القانون السويسري والقانون (   سكسوينواالنقلو   وقد أخذ ذا االجتاه  التشريع اجلرماين  
ذا االجتاه بعض فقهاء  الشريعة اإلسالمية منهم اإلمام  ابن القيم   كما أخذ   .3)االجنليزي  والقانون األمريكي

 عتبارها الدليلايف شهادة الشهود باإلثبات  ألدلة 4اإلسالمية الفقهاء الشريعة يد بعضيانتقد  تقالذي   اجلوزية 
 إذا :" بقوله  باإلثبات احلرّ  خذاألاملقيد و  باإلثباتالعمل  عن ناد بضرورة االبتعاد  لك ذل األفضل،احلسن و 

وأحكم   أعلم بحانه سوجهه  بأي  طريق كان،  فثم  شرع اهللا  ودينه، واهللا   وأسفرالعدل  اتظهرت أمار 
والقسط فهي من الدين ،  فأي طريق استخرج ا العدل  ...وأعالمه بشيء  وأماراتهوأعدل أن خيص طرق العدل 

                                  

1
 54، ص المرجع السابق  ، لورنس  محمد عبيدات/ د - 

2
عادل حسن على ، اإلثبات في المواد المدنية ، / ، د 8، المرجع السابق ، ص اإلثبات في المواد المدنية والتجارية محمد صبري السعدي ، / د – 

/ د 32و31مفلح عواد القضاة ، البينات في المواد المدنية والتجارية ، المرجع السابق ، ص / ، د12، ص  1996مكتبة زهراء  الشرق ، مصر  ، س
عماد / د 10، المرجع السابق ، صأصول اإلثبات ،  محمد حسن قاسم/ ، د27صعباس  العبودي ، شرح أحكام قانون البيانات ، المرجع السابق ،

دار  " ادعى واليمين على  من أنكر البينة على من " محمد فوزى ملوخية ، القواعد اإلجرائية  في الشريعة اإلسالمية  دراسة  تطبيقية على  قاعدة ، 
 264، ص  2009الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، مصر ، س

3
، نظرية االلتزام بوجه عام ، اإلثبات أثار االلتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة  2ي ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج عبد الرزاق السنهور  – 

محمد زهدور ، الموجز في الطرق  المدنية  لإلثبات في التشريع / ، د9صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د 28ص،1968، س 
همام محمد محمود زهران / ، د 5مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص/ ، د10ص،  1991التعديالت ، وهران  الجزائر ، سالجزائري وفق آخر 

 .71و70، ص  2002، أصول  اإلثبات  في المواد  المدنية والتجارية ، دار الجامعة  الجديدة ، اإلسكندرية ، س 
4

كذلك أنظر في  هذا  24،ص 1985هـ1405، س  هد اإلدارة العامة ،للملكة العربية  السعوديةمعالمرغني رضا ، أحكام اإلثبات ، / أنظر د – 
أثر : ماجستير بعنوان  فيصل مساعد العنزي ، مذكر/ أ الخصوص اختالف اآلراء الفقهية  في الشريعة اإلسالمية  حول  تقييد و إطالق حرية اإلثبات 

،كلية العدالة الجنائية  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية ، دراسة تأصيلية  مقارنة تطبيقية اإلثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق اإلنسان 
  ومابعدها 101، ص  2007س 
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الثقة واالستقرار يف  قيقحتيسعى إىل نه ال أل ؛انتقادات  من يسلم ملهذا االجتاه إال أن     1." خمالفة  له  توليس
حسيب وجود حيكم وى دون  إىل أنثبات يؤدي اإليف تقدير أدلة واسعة  التعامل، كما أن ترك للقاضي سلطة 

يف  اضطرابوهذا ما يؤدي بالنتيجة إىل  2  .القانون عن ما هو حمدد يف هحنرافامما يؤدي إال  عليه  أو رقيب 
     3.السري احلسن للعدالة  

 systeme de la preuveالقانوين  أو املقيد  اإلثبات  األخذ  مببدأ ضرورة إىل   يدعوا : تجاه الثانياال 

légal    فال ميكن للخصوم اللجوء   .حداعلى   أداةكل    ووزن اإلثباتطرق  حتديدو  نييتعالذي  يعمل على
إذ ال ميكنه  حمدودويبقى دور القاضي دورا . يتيحه  القانون من طرق معينة  اـــــبناء على م إاليدعونه  إىل إثبات ما

ملا قدمه ، بل حيكم وفقا  من نقائصالفرقاء إمتام ما يف أدلة  وال أن يساهم  يف  ،بعلمه الشخصي   أن حيكم 
وقد أخذ ذا االجتاه كل من املشرع  4. أي هذا االجتاه جاء مناقضا لالجتاه األولاخلصوم  من أدلة يف الدعوى 

به يف إثبات بعض اجلرائم كجرمية  وأخذ االجتاه املسيطر هو  ف اإلسالميأما يف الفقه  .اجلزائري واملصري والفرنسي
   5 .اليت  تشرتط توفر أربعة شهود ومىت توفر ذلك وجب على القاضي احلكم به  دون ترك حرية تقديرية الزنا

فقد  ،والقضائيةاحلقيقة الواقعية بني وى يعمل على توسيع اهلُ ره عتبااب نتقدأُ ،إال أنه ا االجتاهذوعلى الرغم من قوة ه
إذا مت   قضائية إالّ ، ولكن  ال ميكن اعتبارها حقيقة  واس احلجبميع موجودة وميكن إدراكها تكون حقيقة واقعية  

ميلك أي وثيقة  كمنزل وملدة من الزمن لكن ال  ؛ل مكانغكمن يش 6.حيددها القانون بالطرق اليت التدليل عليها 
وبالتايل ال  العقارمن هذا  إخراجهزعه فيه أحد قد يؤدي ذلك احلكم إىل اتثبت ملكيته هلذا العقار ، فإذا ما ن

  .،وبالتايل ال تتطابق احلقيقة القضائية مع احلقيقة الواقعية يدعيه بطريقة أخرى  ما إثباتيستطيع 

                                  

1
هذا الراي ، كذلك  31، المرجع السابق ، ص الطرق الحكمية  في السياسة  الشرعية،  أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  -  

 19و18المرجع السابق ، ص ،أدلة اإلثبات  في الفقه اإلسالمي أحمد فراج حسين ، / د أورده 
2

إعطاء للقاضي حرية : " ....زهدور محمد / ، ويرى د9، المرجع السابق ، ص اإلثبات في المواد المدنية والتجارية محمد صبري السعدي ، / د - 
لثقة في واسعة تؤدي به إلى  أن يسيء  استعمال هذه الحرية في التقدير فيحكم  وفق أهوائه  الشخصية  الشيء الذي  ينعكس على الخصوم  فيفقدون ا

 . 10المرجع السابق ، ص ."  القضاء  وتصبح المعامالت غير  مستقرة 
3
 254و 253، المرجع السابق ، ص .وأحكام المسؤولية المدنية لألطّباء وإثباتهارايس محمد ، نطاق /د - 
4
  26ص ،مراد محمود الشنيكات، المرجع السابق/ د 12و11ص، المرجع السابق محمد حسن قاسم ، / دأنظر . 10و 9،ص المرجع السابق  محمد صبري السعدي ،/ د - 

وقيد    ،بأنه لما كان  المشرع  قد بين  األدلة  التي  يمكن  بها  إثبات  الحقوق  وحدد نظامها:" قضت محكمة النقض المدني  المصري             
."  يقرها القانون القاضي  بوجوب  التزامها  حماية  لحقوق  المتقاضين ، فإنه ال ينبغي  تجاوزها  أو االتفاق  على مخالفتها  بإضافة  وسيلة  أخرى  ال 

  17 ، ص 1محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،  الهامش / ؛ نقال عن د 1307، ص  27نة مج س 19/05/1955جلسة 

5
، المرجع أصول اإلثبات محمد حسن قاسم ، / دكذلك أنظر ،   28عباس العبودي  ، شرح أحكام  قانون البيانات ، المرجع السابق ، ص / د – 

 13و 12عادل حسن  علي ، المرجع السابق ، ص / د 24، ص المرجع السابق عبد الرزاق السنهوري ،  /د، 12السابق ، ص
6
 12عادل حسن  علي ، المرجع السابق ، ص / د  - 
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يرتتب عنه  هذا ماعلى تطبيق القوانني وظيفته  قتصرت و  ًاسلبي ًاا االجتاه  دور القاضي دور ذهكذلك جيعل 
 أنّ  "بعض رجال القانونيرى  ويف هذا .1 أي ال وجود لسلطته التقديرية  ؛اإصدار أحكام دون أن يكون مقتنعا 

  2. "اإلثبات املقّيد قد ٌميليه يف بعض ااالت ضمان حسن سري العدالة

املختلط    املذهبهو   السابقني  الرأينيعمل  على اجلمع  بني  خرآجتاه اويف مقابل هذين  االجتاهني  أتى      
systems mixte  ، أو ما يعرف باملذهب التوفيقيCompromis جانب املعامالت  التجارية اليت   فيف؛

سلطة واسعة يف تقدير األدلة لك بإعطاء القاضي ذو ًاكبري   ًايلعب مبدأ اإلثبات احلر دور  االئتمان تتميز بالسرعة و
، كما 3  أو يستبعد األخذ ا مصداقيةاألكثر يغلب شهادة فوشهادة الشهود ،والقرائن،حيددها القانون كالبينة اليت

 4من القانون املدين اجلزائري 348طبقا ملا هو حمدد يف املادة  تلقائيا إىل أي من اخلصمنيأنه بإمكانه توجيه اليمني 

 5 .من قانون إجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري 28طبقا للمادة أي إجراء من إجراءات التحقيق  ذاختابأو األمر 
 27 وتقابلها املادة  6املصري  اإلثباتمن قانون  106و105لمادةالستجواب طبقا للأو األمر حبضور اخلصوم 

 عيوب هذا االجتاه، املقيد ويتجنبكما يأخذ مببدأ اإلثبات  . 7اجلزائريواإلدارية املدنية  من قانون اإلجراءات 
طبقا .دج يف املسائل غري التجارية  100.000 إلثبات التصرفات اليت تتجاوز قيمتها مبلغ  ؛فتفرض الكتابة مثال 

                                  

1
 264، المرجع السابق ، ص القواعد اإلجرائية  في الشريعة اإلسالمية  دراسة  تطبيقية على  قاعدة عماد محمد فوزى ملوخية ،  /د – 

2
أن هذا  النظام :" محمود عبد الرحيم الديب /ويرى د 252، المرجع السابق ، ص وأحكام المسؤولية المدنية لألطّباء وإثباتهارايس محمد ، نطاق  /د – 

؛ أسس اإلثبات المدني ، المرجع ..."هو نوع من الشكلية في القانون وبالتالي ال ينسجم  مع مبدأ الرضائية  في االلتزامات بخالف  نظام اإلثبات الحر
 18بق ، ص السا

3
شرح أحكام قانون ، عباس العبودي/ دأنظر ، 10محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / د 6مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص/ د - 

  29المرجع السابق ، ص  ، البينات
4

الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو للقاضي أن يوجه اليمين  تلقائيا إلى أي من : " من القانون المدني الجزائري  348المادة  – 
 . " ما يحكم به في

5
   ؛ ." يجوز  للقاضي أن يأمر تلقائيا بإتحاد أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا :" من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  28المادة  – 

 )2008/  23/04الصادرة في  21عدد .ج.ر.يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  ، ج  25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم  (   
6
 73همام محمد محمود زهران ، أصول اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ، المرجع السابق ، ص / د – 
أن  اللمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم" :  من قانون اإلثبات في مواد المدنية والتجارية المصرية 105دة الما -

  ."يطلب استجواب خصمه الحاضر
للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم الستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه " من قانون نفسه :106المادة  -

   ."حددها القرار يالت الجلسة  أن يحضر بنفسه
7

يمكن للقاضي أن يأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصيا  لتقديم توضيحات يراها :" من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  27المادة  – 
 ."ضرورية لحل النزاع 
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قانون التجاري املوحد المن  201/2وتقابلها املادة   ، 1قانون املدين اجلزائريالمن  333هو حمدد يف املادة  ملا
 500 بـــ التصرف  مبلغ حددت يتوال Uniform Commercial Code2للواليات املتحدة األمريكية 

أو  ،3تجارية ال يف املسائل غري اإلثبات بالكتابة توجبأمبلغ حمدد على  األخري  قيمة هذا تزادفمىت ، $دوالر
عنوان  عتربتأُ على وجه قانوين  صحيح  يعترب بعض التصرفات اليت ختضع إلجراءات شكلية  إذا ما متت 

 4.للحقيقة وذلك قصد إستقرار املعامالت وبالتايل ال جيوز الطعن فيها إال بالتزوير كما هو احلال يف احملرر الرمسي 
وقد  5.جل حتقيق  العدالة واستقرار املعامالت ألك يقارب بني احلقيقة الواقعية واحلقيقة القضائية من ويف ذ
ون البلجيكي اجلزائري واملصري والفرنسي وااليطايل والقان كالقانونذا النظام معظم القوانني احلديثة   تأخذ

 6.العربية  وأكثر قوانني الدول

 األخرى  رق اإلثباتـط مسيطرة على مكانتها بني لإلثباتكأداة الكتابة   االختالفات الفقهية تبقى اويف ظل هذ
Méthodes de preuve  امثيال يف توجد ال  ملا حتوزه من خصوصيات وذلك 7 .مفهوم  ونتناول بدراسة  

مث نعاجل أنواع  األوراق الرمسية باعتبار أا ). األول  الفرع(   الرمسية   املقارن للكتابة اجلزائري والقانون  القانون 
  ).الثاين  الفرع(    ف مناسبة حتريرها ختالاختتلف  ب

                                  

1
قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير ى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد ف" :من قانون اإلثبات  المصري  60/1المادة تقابلها  – 

  ."كمحدد القيمة ، فال تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذل

2 - -Uniform Commercial Code art 201/2: “Except as otherwise provided in this section a 
contract for the sale of goods for the price of $500 or more is not enforceable by way of action or 
defense unless there is some writing sufficient to indicate that a contract for sale has been made 
between the parties and signed by the party against whom enforcement is sought or by his authorized 
agent or broker. A writing is not insufficient because it omits or incorrectly states a term agreed upon 
but the contract is not enforceable under this paragraph beyond the quantity of goods shown in such 
writing.” Retrouvez Cette loi    sur site Internet : https://www.law.cornell.edu/ucc/2/2-201 
 

3
،  2007، دار الحامد ، عمان األردن ، س 1ط عقود التجارة االلكترونية ، عقد البيع عبر االنترنت ، دراسة تحليلية ،عمر خالد زريقات ، / أنطر د – 

 229ص 
4
 13محمد حسن قاسم ، أصول اإلثبات ، المرجع السابق ، ص / د – 
5

المرجع السابق عبد الرزاق السنهوري ، /د، 13محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / ، د10محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / د -  
 25، ص 

6
همام محمد محمود زهران ،المرجع السابق ، / ،  د11محمد زهدور ،  المرجع السابق ، ص / ، د 13عادل حسن  علي ، المرجع السابق ، ص/ د - 

واالتجاه العام المعاصر  يسير اآلن  نحو زيادة  توسيع  سلطة  :" ... عباس  العبودي/ ،  د11محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / ،د74ص 
االلكترونية  قاضي  في كشف  عن الحقيقة  ال سيما  بعد ظهور  وسائل  التقدم  العلمي  والتي  لم تكن معروفة  من قبل  في اإلثبات  كما في السندات ال

 30و 29لمرجع السابق ،ص شرح أحكام قانون البيانات ، ا؛ ."  المستخرجة من التلكس  والفاكس والحاسب اآللي 

7
 54د عبيدات ، المرجع السابق ، ص لورانس  محم/ د – 
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�ع ا�ول �5�,�م:ا� ���(��ي    ا������  ا�   �ا����ر�  وا���ا�� �� ا�����ن ا�8!ا

إىل املادة  324من  املادة  L'acte authentiqueاجلزائري  أحكام  السندات الرمسية  املشرع حددلقد         

العقد  الرمسي   :" بقوله   الرمسي السند 324ادة حيث عرف يف امل 1 .من القانون املدين اجلزائري1مكرر  326

ديه أو ما تلقاه من ذوي ل ما مت  ،فيه موظف  أو ضابط  عمومي  أو شخص مكلف  خبدمة  عامةعقد يثبت   

 2 ."القانونية  ويف حدود سلطته واختصاصه  لألشكال الشأن وذلك  طبقا  

وظف عام أو شخص مكلف م يثبت فيها هي اليت  الورقة الرمسية:" قبل تعديل املشرع هلذه املادة كانت  تنص 

 3".القانونية يف حدود سلطته واختصاصه لألوضاعوذلك طبقا  ما تلقاه من ذوي الشأن مامت لديه أو عامةخبدمة  

    )Un officier public(" ضابط عمومي " طلحـأضاف مص أن املشرع اجلديد من النص نهُ ميكن تبيُ  ما

 رقم  مـــن قانون التوثيق 5املـــادة  عليهنصت  وهذا ما صبغة الرمسيةالحملرر ا يضفي علىالذي املوثق   باسمواملعروف 

اليت حيدد القانون توىل  حترير العقود ـموميا يـع ايعد املوثق  ضابط"  :بقوله 4 12/07/1988يـفالصـادر   88-27

بتاريخ املوثق  مهنة قانونل املشرع إصدارب و 5"صيغتها الرمسية وكذا العقود اليت يود األطراف إعطاءها هذه الصبغة 

والدور املنوط به يف  ملقصود مبصطلح الضابط العموميا واضح ما بشكلمنه  3 ةيف املاد بّني  20/02/2006

  اليت  يتوىل  حترير العقود  ،مفوض من قبل  السلطة العموميةعمومي، ضابط   املوثق ":بالقول  العقود الرمسية

  6." هذه الصبغة األشخاص إعطاءها قود اليت يرغب ـــوكذا الع ،الرمسية  الصبغة القانون   فيها ط يشرت 

                                  

1
المعدل  1968لسنة  25القانون ( من قانون اإلثبات المدني المصري   13إلى  10المشرع المصري  حصر أحكام السندات الرسمية من  المادة  – 

 )1999لسنة  18والقانون رقم  1992لسنة  23بالقانون رقم 
2

ومتضمن القانون  1975/ 26/09المؤرخ في  58- 75م األمر ل ويتمّ يعدّ   2005 / 06/ 20في  المؤرخ  10- 05من قانون  رقم  324المادة   - 

 . )06/2005 /26مؤرخ في .44عدد .ج.ر.ج.( م ل والمتمّ المدني  الجزائري المعدّ 

3
 ومتضمن القانون  المدني  الجزائري1975/ 26/09المؤرخ في  58- 75حررت في ظل األمر رقم – 
4
 ) 1035، ص13/07/1988صادر بتاريخ   28ج ، عدد .ر.ج( التوثيق   يتضمن تنظيم  12/07/1988المؤرخ في  27- 88القانون  رقم  - 
5
 26، ص 1زهدور محمد ، المرجع السابق ، الهامش /كذلك أنظر د.  21مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / دأنظر  – 
6
  )  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14رقم  .ج.ر.ج( المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  06- 20القانون  رقم  - 

عدد  .ج.ر.ج(يتضمن تنظيم  التوثيق 1970/  15/12المؤرخ في  91- 70ق في الجزائر  هو األمر يوثتأن أول قانون نظم مهنة ال"  :مالحظة 

المتضمن قانون التوثيق ، ثم صدر  12/07/1988المؤرخ في  27- 88، ثم صدر قانون  رقم  )1615، ص1970  /25/12صادر   بتاريخ  107
 .) المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  06- 20القانون  رقم 
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  االسمإّال )مشرع (ميلك من صفة  اجلزائري وألنه الأن املشرع ،السابقة الذكر 324 على املادة تهحظالميكن م ما
أن يوقعنا يف خلط للمعىن   ؛وهي العقد الرمسي  وذلك من شأنه  جديدة بعبارةرمسية  الورقة الصياغة  استبدل

 املعدْ  وكان يقصد من ورائه احملرر الرمسي  ،الذي  يطلق على التصرف استعمل لفظ العقد   ألنهاملستعمل هنا 
كماهو  2عن معناه وهو مصطلح حمرر أو ورقة عربْ مصطلح أكثر دقة ومُ  به  استعمال رىحألافكان  1لإلثبات

قانون العقوبات المن 215 و 214 واداملو ، واإلداريةقانون اإلجراءات املدنية من  178إىل 175احلال يف املواد من 
للداللة على أداة اإلثبات يف املواد  "الورقة "ف مصطلح ظأو كما و ".حمرر"مصطلح  حيث استعمل  3اجلزائري

مصطلح أوضاع مبصطلح  استبدل  أعالهاملذكورة  324 على املادة يالحظ كما.  4قانون املدينالمن  326و325
  .على املعىن القانوين هلذا املدلول ًاوهو أشكال حمافظ آخر

 عام  موظف   فيها  يثبت  اليت  يه   ... : "قوهلا باملصري  احملرر الرمسي   اإلثباتمن قانون  10وعرفت املادة 
  لألوضاع  طبقًا   وذلك ، الشأن يأو ما تلقاه من ذو  يديه على  ما مت   عامة خبدمة  أو شخص مكلف 

  5."سلطته واختصاصه  حدود   وىف  القانونية

اليت ينظمها املوظفون الذين من  السندات:"  بقولهمنه  6أما املشرع األردين  نص يف قانون البينات طبقا للمادة 
ما نص عليه فيها ويعمل ا  إثباتيكلف مربزها  أنالقانونية وحيكم ا دون  لألوضاعاختصاصهم تنظيمها طبقاً 

  ويبقى االختالف ضمون املو من حيث املعىن  ةمتفق تجاء اأ املادة هوما يالحظ على هذ6" .ما مل يثبت تزويرها

                                  

1
     93بات،  أثار االلتزام  ، المرجع السابق ، ص عبد الرزاق السنهوري ، اإلث/ ، أنظر د 22مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د - 
2

اسية ، جامعة جياللي يطف ، مقالة بعنوان قاعدة الرسمية  في العقود الناقلة للملكية العقارية ، مجلة الحقوق  والعلوم السامحي  الدين عو /أنظر أ – 
 121، ص  2012لسنة  9اليابس سيدي بلعباس،  الجزائر  ، ع 

3
العمومية أو  المحرراتيعاقب  بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب التزوير ا في :" من قانون العقوبات  214المادة  – 

 ...".من أعمال وظيفته  محرراتتحريره :"...  215المادة  ."..الرسمية أثناء تأدية وظيفته 
4
 ..."الرسمية  كانت الصورة حجة الورقةإذا لم يوجد أصل :" 326، المادة ..." الرسمية موجودا الورقة إذا كان أصل :" 325لمادة ا – 
5
  )1999لسنة  18والقانون رقم  1992لسنة  23بالقانون رقم المعدل المتعلق بقانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية  المصري ؛   1968لسنة  25القانون  - 
6

والمعدل  17/05/1952الصادر بتاريخ  200ص  1108المنشورة في الجريدة  الرسمية العدد  1952لسنة  30دني  رقم قانون البينات األر  – 
 .بعدها  ما و 3330ص 16/8/2001الصادر بتاريخ  4501المنشور في الجريدة الرسمية  رقم  2001لسنة  37بموجب  القانون البينات  رقم 

مفلح عودة القضاء ، البينات في المواد المدنية والتجارية ، / المعدل لقانون المؤقت المشار إليه ؛ أنظر د 2005لسنة  16كذلك في القانون رقم 
   330و329ص ، 1الهامش المرجع السابق ، 

إلى موظف  ًومي مختص بتحريره بمقتضى وظيفته ، أو ينسب زوراهو المحرر الذي يحرره موظف عم:" كما عرفت محكمة التميز األردنية المحرر الرسمي  بقولها  
يحي يوسف فالح / ؛ نقال عن أ622،ص1962الصادر بسنة ) 49/1962(قرار تمييز رقم " .عمومي مختص ، ويعطي شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه

 70، ص 2007خاص بجامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ، س، مذكرة ماجستير  في القانون الالتنظيم  القانوني للعقود االلكترونية حسن ، 
. 
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  1.من قانون اإلثبات  10املادة  املصري يف  ما نص  عليه املشرع األلفاظ معيف بعض 
السند الرمسي هو الذي يثبت :" بأن   دنيةـــمن أصول  احملاكمات  امل 143  أما املشرع اللبناين فقد نص يف املادة

اه من ــ، ما مت على يده أو ما تلق فيه موظف عام أو شخص مكلف خبدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه

ه إىل يرجع يف إطالق الصفة الرمسية على السند أو عدم إطالقها علي. تصرحيات ذوي العالقة وفق القواعد املقررة

   2" قانون املكان الذي أنشئ فيه

يف الفصل الرمسية   احلجة  ف احملرر الرمسي  بإعطائه تسميةيالتونسي  تعر  والعقود   تااللتزاما  جملة   وجاء يف

يف حمل حتريرها على الصورة   قانونا بون لذلك صاملنت أمورون ـــامل  هاايتلق احلجة الرمسية هي اليت : "   بقوله  442

   3".انونـي يقتضيها القـالت

لورقة الرمسية هي اليت يتلقاها املوظفون ا:" املغريب بقوله والعقود االلتزامات  قانونمن  418نص الفصل و 

  4 ." العموميون الذين هلم صالحية التوثيق يف مكان حترير العقد وذلك يف الشكل الذي حيدده القانون

موظف عام أو  الورقة الرمسية هي اليت يثبت فيها"  :من القانون املدين  بأن  377 ةاللييب يف املاد ونص املشرع

القانونية ويف حدود  وذلك طبقاً لألوضاع أوما تلقاه من ذوي الشأن،مامت على يديه ،خبدمة عامة شخص مكلف 

            .سلطته واختصاصه

                                  

1
 56لورنس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص / د – 
2

الصادر  40اللبنانية  ع. ر.ج( اللبناني  المدنية المتضمن  قانون أصول المحاكمات 16/09/1983الصادر  بتاريخ 90مرسوم اشتراعي  رقم   – 
 101، ص  1عباس العبودي ، شرح أحكام قانون البيانات ، المرجع السابق ، الهامش / د  أنظر؛ كذلك  ) 06/10/1983بتاريخ 

3
"  ةمجلة االلتزامات والعقود التونسي" تنظيم بعض أحكام ادةيتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  – 

 .)08/2005/ 15المؤرخ في  68الرائد الرسمي عدد  (

4
 في صادر و 1.11.140شريف رقم  ال ظهير بالالمتمم  بقانون االلتزامات والعقود المغربييتعلق  12/08/1913 صادر بتاريخالظهير الشريف  – 

صيغة محينة (  .)22/09/2011الموافق  1432شوال 23بتاريخ  5980عدد .مغ .ر.ج(  ؛ )  17/08/2011موافق  1432من رمضان   16

    :قد تم تعديله بعدة قوانين منها 12/08/1913بتاريخ  المغربي  أن قانون  االلتزامات والعقودمع المالحظة  )19/03/2015بتاريخ 

عدد   .مغ.ر.ج(من قانون االلتزامات و العقود ؛  1248م الفصل يالمتعلق بتتم 10/09/1993بتاريخ  1.93.345الظهير الشريف بمثابة قانون 
  )   29/09/1993بتاريخ   4222

( ؛ 11/09/1995بتاريخ   1.93.345من قانون االلتزامات و العقود الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم  264المتمم للفصل  27 - 95القانون رقم -

 إلخ....)6/09/1995خ بتاري 4323عدد. مغ.ر.ج
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الرمسية، فال يكون هلا إال قيمة الورقة العرفية مىت كان ذوو الشأن قد فإذا مل تكسب هذه الورقة صفة   -    

وقعوها بإمضاءام أو ببصمات أصابعهم، وينبغي إلثبات صحة بصمة اإلصبع أن توضع حبضور شاهدين يوقعان 

  1".على الورقة

الورقة الرمسية  هي :"  رمسية  بقوله ـال تعريفا للورقة   2من القانون املدين  1317 الفرنسي  يف املادة  وأورد املشرع  
  3."الشكلية املطلوبة ، موظف عام له حق التوثيق يف اجلهة  اليت  كتبت فيها الورقة  لألوضاع ًاليت  تلقاها  وفقا

لذلك حىت تكتسي هذه الورقة صفة الرمسية جيب أن حترر من طرف موظف عام خمتص  وله صالحيات توثيق 
 1317من املادة  2 الفقرة تفيكما أض  5ر الشروط الثالثة املنصوص عليها يف هذه املادةأي توفُ .4 حمررات رمسية 

) احملرر(وميكن أن يكتب :" ...  ابقوهل 6من طرف جملس الشيوخ الفرنسي ومبوقف إجيايب من احلكومة سابقة الذكر 
من خالل استقراء هذه 7."الدولة دعامة إلكرتونية ، على أن تعد وحتفظ طبقا للضوابط اليت  حيددها جملس  على

وإمنا جعلها تشمل  ،على الدعائم الورقية املوجوداحملررات  صفة الرمسية على مل يقصراملشرع الفرنسي  أن املادة جند
بأن تعد وحتفظ طبقا للضوابط الشروط القانونية  توافرتمىت  لكرتونيةاإل الدعامات على املوجودةاحملررات حىت 

                                  

   99،ص1عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش / أنظر  د -  1

السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون ": بقوله المواد المدنية والتجارية   فيمن قانون البيانات  9ونص  المشرع الفلسطيني  في المادة 
تنظيمها طبقاً لألوضاع القانونية، أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن  العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم

قانون المتضمن  2001لسنة  4القانون رقم ." في حكمهم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقًا للقانون فتعتبر رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط
  .الفلسطيني  لتجاريةالمواد المدنية وا فيالبيانات 

الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقًا للقواعد  اإلسناد:" السوري بقوله  تمن قانون البيانا 5ونصت المادة  -
 .10/6/1947تاريخ   359قانون البينات رقم  ؛." القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن

2
 -Article 1317 code civ. Fr  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 
14 mars 2000)  « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit 
d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. » 

 99،ص2عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش / د – 3
4
  -Elisabeth Joly-Passant op.cit. p305  .  
-5  -Laurent Granier , L’authenticité notariale  électronique , diplôme supérieur du notariat  . Faculté de 

droit , université de Montpellier I , France .Année universitaire 2003-2004,p 32 . «  la lecture de l’art 
1317 civ précité oblige a considérer trois  conditions majeures pour qu’un acte juridique puises se voir 
attribuer la caractère authentique … »    
6
 --André Lucas, Jean Devèze ,Jean Frayssinet -  Droit de l’informatique et de l’internet –Thémis  droit 

privé , Presses universitaires de  France ,2001, p 615.et 616  
7
  29لكتروني ، المرجع السابق ، ص محمد نصر محمد ، الدليل اإل/ د – 

Article 1317 l’alinéa 2  code civ. F  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal 
Officiel du 14 mars 2000) « …Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat». 
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الورقة  اليت  مل :"   2من القانون نفسه 1318 وتضيف املادة . 1الفرنسي جملس الدولةمرسوم اليت  حيددها 
، تكون  هلا أهليته أو لعيب  يف الشكل تكتسب  صفة  الرمسية بسبب عدم  اختصاص املوظف  العام   أو عدم 

  3."الطرفني  قيمة  الورقة العرفية  إذا كانت موقعة من

 ،األلفاظمن حيث  سند الرمسي  جندها  تكاد  تتشابهالقانونية  اليت أوردت  تعريف  المن خالل  النصوص  
السابقة  2فقرة  377فمثال  املشرع اللييب يف املادة  ؛أننا جند بعض املالحظات  إالالبعض  مع بعضها واملعىن
وهذا مامل يشرتطه على الورقة الرمسية  اوأن يوقعيشرتط إلثبات  صحة البصمة أن تتم حبضور شاهدين ،الذكر 

  . تماثل مع شخص آخريال ميكن أن  ألنه أمهية هذا النوع من التوقيعرغم ،املقارنة  غالبية التشريعات

سبب بطالن الورقة  الرمسية   كان ما إذا   بني زيميُ من القانون املدين   1318 املادة  يف أما املشرع الفرنسي جنده  
فيتحول السند من رمسي إىل  حمرر عريف ، أو لسبب شخصي زماينالأو  ،يف االختصاص املكاينلوجود عيب راجع 
للمحررات  كما جند بعض التعاريف .4العالقة من ذوي  موقعا عليه مىت كانينزل إىل مصاف هذا األخري أي 

الرمسية هي  اتاحملرر :"  بقوله عادل حسن علي دكتور   هأورد الذي أوردها بعض من رجال  القانون  كالتعريف؛ الرمسية 

أو   5."عامة  خبدمة  موظف  من موظفي  الدولة ، أو شخص مكلف اليت حترر مبعرفة  شخص ذي  صفة  رمسية  أي

                                  

1
 
--André Lucas, Jean Desèze ,Jean Frayssinet   Droit de l’informatique et de l’internet . op.cit. p616.    

-Sophia BINET :"… La preuve électronique ait également eu à identifier l'acte authentique 
électronique. En effet, en adoptant cette loi, le législateur a consacré la notion d'acte authentique établi 
sur support électronique. L'ajout d'un alinéa 2 à l'article 1317 du Code civil a donc permis à l'acte 
authentique… ."  Article intitulé  L'utilisation des nouvelles technologies dans le procès civil : Vers une 
procédure civile intégralement informatisée ? Université LUMIERE LYON 2 - Master Droit 
Processuel 2005. http://www.memoireonline.com/12/05/31/m_utilisation-nouvelles-technologies-
proces-civil10.html Date d’ouverture de site le 12/05/2017  L’ heure   11:59   minute 

" مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ) دراسة مقارنة ( بلقاسم عبد اهللا ، المحررات االلكترونية وسيلة إلثبات العقد االلكتروني / كذلك أ أنظر
 23، ص 2013الجزائر ، س،تيزي وزو  ،جامعة مولود معمري ) القانون الدولي لألعمال 

2
 - Article 1318 code civ. F   «  L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de 
l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties ». 
               

3
 99، ص  2،  المرجع السابق ، الهامش اإلثبات ، أثار االلتزام عبد الرزاق السنهوري ،  /د - 
4
  . 99، ص 1المرجع السابق ، الهامش ،عبد الرزاق السنهوري /د - 
هي أوراق  التي  يقوم موظف عام مختص  بتحريرها ، وفقا  ألحكام :" بقوله نجد تعريف  الذي أورده  دكتور  بكوش يحي  لسندات الرسمية   -

لة المدنية ، الوثائق  الرسمية  العامة  كالقرارات  اإلدارية أو القوانين والمعاهدات ،ومنها قانونية مقررة  وهي كثيرة ومتنوعة  منها األوراق  الخاصة  بالحا
 91؛ أدلة اإلثبات  في القانون  المدني الجزائري والفقه اإلسالمي ، المرجع السابق ، ص ..." الوثائق أوراق الموثقين  ألنها  تتميز بتدخل إرادة  األطرف 

5
المحرر :" محمد زهدور  بقوله / ، كذلك نفس التعريف أورده د 53عادل حسن علي ، اإلثبات في المواد المدنية ، المرجع السابق ، ص / د – 

،  الموجز في طرق المدنية . الرسمية هي التي تحرر  بمعرفة  شخص ذي  صفة  رسمية  أي موظف  من موظفي  الدولة ، أو شخص مكلف بخدمة  عامة
 .25في التشريع الجزائري وفق أخر التعديالت ، المرجع السابق ، ص لإلثبات 
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هذا  بني كون فرق لذلك ال 1. ..."مقررة   ألوضاعموظف عام  خمتص  وفقا   هي أوراق  رمسية  يقوم بتحريرها
يف حالة ما إذا أراد ذوي العالقة تضمني اتفاقهم أو  ،منذ البداية ضابط عمومي تكوينهساهم يف قد احملرر الرمسي 

لو كان العقد عريف مث حتول إىل عقد رمسي بعد أن تدخل الضابط  ًمثال؛ أي يف مرحلة الحقة؛يف حمرر رمسي 
  2.العمومي وأضفى عليه الصفة الرمسية 

وغريها من   ،سابقة الذكر 324تعريف الذي أورده املشرع اجلزائري يف املادة الكما نستخلص من خالل       

  :  ةاحملرر رمسي جيب أن تتوفر فيه  ثالثة شروط رئيسي رعتباإلالتشريعات املقارنة ، أنه 

ن موظف عام  أو شخص مكلف ع أن تصدرتوفر يف الورقة حىت تكتسي  الصفة الرمسية ت أن جيب �

  . 3عموميخبدمة عامة أو ضابط 

  .سلطته واختصاصه  يف حدود للمحرر تدوينهيباشر أن  �

هذا وسيأيت  ،4يف حترير الورقة الرمسية ةعامة األشكال املقرر  خبدمةأن يراعي  املوظف العام أو املكلف  �
   .تفصيلالالقانونية املكونة  للورقة  الرمسية ب احلديث عن العناصر

                                  

1
 94، صعبد الرزاق السنهوري ،  اإلثبات ، أثار االلتزام ،  المرجع السابق /د - 
2
  416و415، المرجع السابق ، صعبد الفتاح بيومي حجازي ، التوقيع االليكتروني  في النظم القانوني المقارنة / د - 
3

نقض جنائي "  كلفا بتحريرها  بمقتضى وظيفته ،م محررها موظفا عموميارسمية الورقة أن يكون مناط :" محكمة النقض المصرية  بأن قضت   – 
  51محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / ؛ نقال عن د 559- 18، مجموعة  المكتب الفني  س 24/02/1967

أنه يشترط في العقد   امن المقرر قانون:  21/10/1990مؤرخ في  68467ة في قرارها رقم كذلك قضت محكمة العليا الجزائري            
معاين لتسديد  المبلغ أمام   -لمحل  امحدد -محتوى على أصل الملكية  مكرس إلتفاق  الطرفين  أمام  الموثقالرسمي  أن يكون  محرر 

  84، ص 1992لسنة  01، عددالجزائرية مجلة القضائية  ؛."الموثق ، مسجل  ومنشور لدى مصالح  الشهر العقاري 
 324حيث ووفقا للمادة " :" ...غير منشور" 2000/ 26/06مؤرخ في  210419كذلك قرار مجلس الدولة الغرفة الثالثة  رقم             

يجب أن تحرر في شكل الرسمي  مع دفع  من القانون المدني ، فإن  العقود التي  تتضمن  نقل العقار أو حقوق  عينية  عقارية  01مكرر
حمدي باشا عمر ، القضاء / ؛ نقال د..." حيث أن عقد  بيع العقار  ال ينعقد وال وجود قانوني  له إال إذا حرر أمام موثق . الثمن إلى الموثق 

  8، ص  2003زائر، سالعقاري ، في ضوء أحدث القرارات  الصادرة عن مجلس  الدولة  والمحكمة العليا ، دار هومة ، الج
4

مامون عبد الكريم ، المرجع السابق / ، د 37و36الغوثي بن ملحة ، المرجع السابق ، ص/، د 51محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د – 
رضا / ، د 28-26السابق ، ص محمد زهدور ، الموجز في الطرق المدنية  لإلثبات ، في الشريع الجزائري وفق أخر التعديالت ، المرجع / ، د 22، ص 

محمد / ، د 126و124عباس العبود ، شرح أحكام  قانون اإلثبات  المدني ، المرجع السابق ، ص / ، د 20متولي  وهدان ، المرجع السابق ، ص 
بد الرزاق السنهوري ، ع/ ، د58و57لورنس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص /، د115و112المرحع السابق ، ص  ، حسن قاسم ، أصول اإلثبات

   =أحمد شوقي  محمد عبدد الرحمن ، النظرية  العامة/، د 184و167سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / ، د 118- 101المرجع السابق ، ص
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�ع ا����� �   أ��اع ا�وراق ا��)���: ا�

الرمسية  من خالل  التطرق  للعديد  من النصوص القانونية من  األوراقبعد ما مت  حتديد مفهوم 

 تُ ثبِ أا أوراق أو حمررات أو سندات  يُ  ؛ تبنيا بعض التعريفات اليت أوردها رجال القانون ذوك التشريعات املقارنة 

 . الشأنأو ضابط عمومي  ما مت لديه  أو ما تلقاه من ذوي  فيها موظف عام أو شخص مكلف خبدمة عامة 

أننا جند العديد من  هذه األوراق   إالّ  1.ذلك يف حدود سلطته واختصاصه و القانونية  املقررة ، لألوضاع ًاوفق

  . 2الرمسية  ختتلف وظيفتها  باختالف الدور الذي تلعبه

للمحررات اخلاضعة  ةاملقرر  الرمسية ؟ وهل تكتسي هذه األوراق نفس احلجية وقوة اإلثبات األوراقفما هي هذه  

من القانون املدين اجلزائري فهل  324احملددة يف املادة   وإذا ختلف شرط من الشروط؟  الشكلية  إلجراءات

   ؟  احملررات العرفية؟ أو هل ميكن أن  تنزل إىل مصاف فس احلجية املقررة هلانبهذه األوراق  حتتفظ

                                                                                                        

عباس العبودي /د ،351، ص  2004، منشأة  المعارف ، السكندرية ، مصر ، س لاللتزام ، أحكام االلتزام  واإلثبات  في الفقه والقضاء النقض =
إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية ، عبد الحفيظ بن عبيدة ، 101و100، المرجع السابق ، ص شرح أحكام قانون البينات ، دراسة مقارنة ، 

محمد حسن منصور ، /، د54، المرجع السابق ، صاإلثبات في المواد المدنية عادل حسن على ، / ومابعدها ، د57،المرجع السابق ، ص العقارية 
- 77، المرجع السابق ، السندات الرسمية  االلكتروني أحمد عزمي الحروب ، / ، أنظر أ57، المرجع السابق ، ص اإلثبات  التقليدي وااللكتروني 

البينات في المواد المدنية  مفلح عواد القضاة ،/ ، د82، المرجع السابق ، قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية توفيق حسن فرج ، / ، د82
احمد المهدى ، اإلثبات في التجارة / ، أ169مناني فراح ، العقد االلكتروني ، المرجع السابق ، ص / ، أ79و78،ص  والتجارية ، المرجع السابق

  . 9، ص  2006االلكترونية ، دار الكتب القانونية ، مصر ، س 
من  10من القانون المدني الجزائري وتقابلها المادة  324طبقا لماهو مقرر في المادة  فمنوط الرسمية أن يقوم الموظف ومن في حكمه "

بعد قانون اإلثبات المصري  بتحرير الورقة  أو توقيع عليها بمقتضى وظيفته ، حيث تتحول هذه الورقة  من  عرفية  إلى  ورقة أو محرر رسمي  
 20، المرجع السابق ، ص، الضرورة العلمية  بصور المحررات وهدان رضا متولي / د؛  ".إسباغ هذا الموظف  صفته عليها 

1
/ ، د50صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / ، د 26محمد زهدور ، المرجع السابق ، ص / ، د93يحي  بكوش ، المرجع السابق ، ص / د – 

عبد الرزاق السنهوري ، اإلثبات ، / ، د166المرجع السابق ، ص  سليمان مرقس ، األدلة المطلقة ،/ د.21مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص 
العقود الرسمية  يمكن تقسيمها  إلى أربعة  أنواع  ؛ العقود :" أن عبد الحفيظ بن عبيدة /ويرى د،    100و 99أثار االلتزام ، المرجع السابق ، ص  

، إثبات الملكية  العقارية  و الحقوق العينية  العقارية  في التشريع الجزائري ...." التوثيقية ، العقود اإلدارية ، العقود القضائية ، العقود التشريعية 
  57، ص 2006دار هومة ، الجزائر ، س ، 5ط
األوراق الرسمية كثيرة ومتنوعة منها  األوراق الرسمية  المدنية  كتلك التي  تثبت  العقود والتصرفات  :" ... أن عبد الرزاق السنهوري / يرى د – 2

أوراق منها األوراق  الرسمية  العامة  كالقرارات اإلدارية  والقوانين  والمعاهدات ، ومنها  األوراق الرسمية  القضائية  كعرائض الدعوى  و   ،المدنية
 94، المرجع السابق ، ص  اإلثبات ، أثار االلتزام؛ ." ومحاضر  الجلسات و األحكام   ،المحضرين
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 أوراق رمسية إدارية أو:  أننا ميكن  حصرها  يف ثالثة  أوراق  وهي  باعتبار أن األوراق الرمسية كثرية ومتنوعة  إالّ 

سندات التوثيقية اليت تصدر عن الضابط العمومي التصدر عن اإلدارة ،السندات  القضائية  والشبه قضائية و  اليت 

  حه يا ما سيتم توضذوه.1قانون املدين اجلزائري المن  324طبقا ملا هو حمدد يف املادة 

   Documents officiels administratifs  ا�وراق ا��)��� ا=دار>�: أو; 

 ماين  واملكاينز الذي  حيوز  على االختصاص  ال ،2 هي األوراق اليت  حترر مبعية  موظف عمومي

الذي  يعطي  للوايل  حق  . 3 ومن أمثلة ذلك  ماهو موجود يف قانون الوالية .وصالحية  حتريره هلذه األوراق 

يسهر الوايل على نشر :" من قانون الوالية بقوهلا  102مثال ماهو منصوص عليه يف املادة حترير  هذه الوثائق 

يقدم الوايل عند افتتاح كل :" من القانون نفسه  103املادة  وتضيف" الشعيب الوالئي وتنفيذها مداوالت الس 

 حمدد من صالحياتهو  كذلك ما .4." الدورات السابقة خالل   ةدورة عادية تقريرا عن تنفيذ املداوالت املتخذ

هو مقرر لرؤساء االس البلدية يف إطار ممارسة مهامهم ماكذلك  5.يف حدود القانون بالنسبة  لرؤساء الدوائر

س يلرئ :" أن 6 )قانون البلدية(اإلقليميةمن قانون اجلماعات  86هو منصوص عليه يف املادة  ، فمثال مااالنتخابية

وذه الصفة ، يقوم جبميع العقود املتعلقة باحلالة املدنية طبقا ،الس الشعيب البلدي صفة ضابط احلالة املدنية

                                  

1
 35بات  ومباشرتها في النظام  القانوني  الجزائري ، المرجع السابق ، ص الغوثي بن ملحة ، قواعد اإلث/ د – 
2
 46عدد .ج.ر.ج(  15/07/2006المؤرخ في الجزائري المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية   03- 06من األمر  04عرفة المادة  – 

  ."ة عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم اإلداري يعتبر  موظفا كل عون عين في وظيف:" بقولها ) 16/07/2006مؤرخ في 

3
الوالية  هي الجماعة اإلقليمية  :"  بقولها  "الوالية  " 2012المتعلق بقانون الوالية 2012/ 21/02المؤرخ في  07-12من قانون  01عرفة المادة  – 

وهي أيضا الدائرة اإلدارية  غير المركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات . وتتمتع بشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة . للدولة 
    ..."التشاورية بين الجماعة اإلقليمية والدولة  العمومية التضامنية  و

4
 )19و18، ص 2012/ 29/02المؤرخ في  12عدد .ج .ر.ج( يتعلق بقانون الوالية    21/02/2012المؤرخ في  07- 12قانون رقم  – 
تتمتع الدائرة  ال الذي يعتبر رئيس الدائرة من أجهزة اإلدارة العاّمة للوالية 215-94التنفيذي  تعتبر الدائرة جزءا من إدارة الوالية طبقا للمرسوم"– 5

سلطة  القانوني من خالل مهام رئيس الدائرة حيث يتمتع بتفويض في الّصالحيات تحت بالشخصية المعنوية و ال باالستقالل المالي بل تستمد وجودها
 المحدد لوظائف 1999- 10- 27المؤرخ في  240-99المرسوم الرئاسي  الوالي و الذي أصبح يعتبر من المناصب الّسامية في الدولة و خصوصا بعد

منه على  07الّدائرة يعين بمرسوم رئاسي و تنص الماّدة  على أّن رئيس 8فقرة  03في المادة  بنصفيها من قبل رئيس الجمهورية و الذي  التي يتم التعيين

-http // www.mouwazaf  الجزائرينقال عن موقع  منتديات ملتقى الموظف ؛ " .باقتراح من الوزير األّول  أّن الّتعيين يتم

dz.com/t9935- topic 

6
البلدية هي الجماعة اإلقليمية  القاعدية للدولة وتتمتع :"  بقولها  10-11رقم   )قانون الجماعات اإلقليمية ( عرفة المادة األولى من قانون البلدية - 

 ." بشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة
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ويف هذا الصدد يرى الدكتور عمار  1." املفعول حتت رقابة النائب العام املختص إقليميا  الساري تشريعلل

يرجع األمر يف إليه  ضابط احلالة املدنية و هصفو ب عدة صالحيات رئيس الس الشعيب البلديل أنبوضياف 

على هذه  يضفي اذو ؛وعقود الزواج وغريها من هذه الوثائق  على عقود احلالة املدنية ةالرمسي إصباغ الصفة

  .2 ومن مث  ال جيوز الطعن فيها إال بالتزويراألوراق الصفة الرمسية 

 ����. : ��  Documents ou Titres judiciaires ا�وراق أو ا�@&?ات ا��<�

فهي أوراق  رمسية  وتكتسي   .عن اهليئة القضائية مبناسبة  ممارسة  مهامها هي احملررات  الصادرة   

اليت تصدرها احملاكم االبتدائية  أو االس  يف حالة القضائية   ألحكامامنها  ؛3الثبوتية  ةصبغة  الرمسية  والقو 

 .يف حالة وقوع نزاع إداري   اإلداريةالصادرة عن أول درجة، أو القرارات الصادرة عن احملاكم  األحكام استئناف

إىل ذلك  احملاضر  الصادرة  عن   فضِ .اليت تصدر عن رجال  القضاء   ةاملختلف  األوامر و إىل احملاضر ضافةاإلب

وغريها  ،كمحاضر تبليغ اجللسات وتبليغ األحكام القضائية و إستدعاءات حضور  اجللسات  4احملضر القضائي

 العمومية كما يعترب احملضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة   ،من  احملاضر و األوراق الصادرة عنهم

وبالتايل يتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي   20/02/2006الصادر بتاريخ  06/03من قانون  04طبقا للمادة 

 اخلاصة تاب الضبطاضر  اليت تصدر عن كُ احملكذلك  ،5هذه احملاضر والسندات تكتسي الصبغة الرمسية 

                                  

1
 )15، ص  2011 / 03/07المؤرخ في  37عدد .ج.ر.ج(  يتعلق  بقانون البلدية 22/06/2011المؤرخ في  10- 11قانون رقم  – 
2

، كذلك أنظر  390و 389،ص  2013س الجزائر ، المحمدية،  ، 3، جسور للنشر والتوزيع ، ط الوجيز في القانون اإلداريعمار بوضياف ، / د – 

 .213، ص  2012، المحمدية  ، الجزائر ، س 1، ط والتوزيع جسور للنشرإلى نفس المؤلف في كتاب ، شرح قانون البلدية ، 

3
-08قانون  ."يجب أن تكون األوامر واألحكام والقرارات مسببة :"  بقولها قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  الجزائري  من  11تنص المادة  – 

  )23/04/2008الصادر بتاريخ   21عدد . ج.ر.ج( متضمن  قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية   25/02/2008المؤرخ في  09
نسخة الحكم الرسمية كورقة  رسمية  حجة  بما تتضمن  من بيانات ، فمن  ثم يعتبر  الحكم  صادر  من الهيئة  التي  ينسب إليها  ذلك  "

اإلثبات التقليدي محمد حسن منصور ، / عن دنقال  24/03/1983ق ، جلسة  49لسنة  1547؛ الطعن  رقم  ".الحكم  في  نسخته األصلية 
 59، ص 2، المرجع السابق ، الهامش وااللكتروني 

4
 الخ ...بالمفوض القضائيو في القانون المغربي  بالعدل المنفذ يسمى في القانون التونسي  المحضر القضائي   – 

5
 صادر عن الغرفة  الوطنية للمحضر، مجلة  المحضر القضائي ، نظام المحضر القضائي  أداة لتفعيل  التنفيذ : جعفر ذوادي ،  مقالة  بعنوان / أ – 

   42، ص  2015،عدد السداسي األول ، الجزائر ، س  يالقضائ
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، وغريها  من األعمال  اليت  تدخل يف هذا اإلطار وهذه األوراق واحملاضر تكتسي الصبغة الرمسية وقوة  1باجللسات

  جيوز هدم حجيتها إال بالطعن بالتزوير وال  2. إثبات  مطلقة 

   Documents ou Titres notarial   ا�وراق أو ا�@&?ات ا���.����: .���� 

على طلب و رغبة  ذوي العالقة يف بناء  3"املوثق" فاألوراق اليت  تصدر عن الضابط  العمومي        
  العقد:"  بقوهلا   4من القانون املدين اجلزائري  324هو حمدد يف املادة  الصفة الرمسية  وهذا طبقا ملاإعطاءها  

ديه أو ما تلقاه لعقد يثبت   فيه املوظف  أو ضابط  عمومي  أو شخص مكلف  خبدمة  عامة  ما مت الرمسي  
  مهنة يؤكده  قانون   وهذا ما 5القانونية  ويف حدود سلطته واختصاصه   طبقا  لألشكالمن ذوي الشأن وذلك  

املوثق ضابط عمومي ، مفوض من قبل  السلطة :"  3يف مادته  20/02/2006املؤرخ يف  02-06رقم املوثق 
يتوىل حترير  العقود  اليت  يشرتط  فيها  القانون  الصبغة  الرمسية  ، وكذا  العقود  اليت يرغب  األشخاص  العمومية

من :"  21/10/1990مؤرخ يف  68467رقم  قرار احملكمة العليا وهذا ما أخذ به 6." الصبغة إعطاءها  هذه 
تفاق  توي على أصل امللكية ، مكرس إلحمأمام  املوثق، اقانونا  أنه  يشرتط يف العقد  الرمسي  أن يكون حمرر املقرر 

  .معاين لتسديد املبلغ أمام املوثق ، مسجل ومنشور لدى  مصاحل  الشهر العقاري  - حمللاحمدد  -الطرفني

 . ومن املقرر أيضا أن اللفيف هو عقد عريف  حيرر أمام املوثق يثبت فيه تصرحيات األطراف والشهود فقط 

  7" ن  القضاء مبا خيالف هذين املبدأين منعدم األساس القانوينإومن مث ف 

                                  

1
اإلثبات المصري   وماثبت فيه حجة من قانون  10من المقر في القضاء هذه المحكمة  أن محضر الجلسة يعتبر ورقة  رسمية  وفق نص المادة "  – 

ق جلسة  48سنة  1103الطعن رقم ."  من ذات القانون  11على الكافة  فال يجوز إنكار ماجاء  به  إال بالطعن  عليه  بالتزوير  طبقا لنص المادة 
 58، ص  2ش محمد حسن منصور ، اإلثبات التقليدي وااللكتروني ، المرجع السابق ، الهام/ نقال عن د 21/12/1982

2
 220محمود محمد هاشم ، المرجع السابق ، ص / د أنظر، 36و 35الغوثي  بن ملحة ، المرجع السابق ، ص/ د – 
3

 وهو  الكاتب  المختص بالتوثيق  بإصدار المحررات الموثقة  بكاتب  العدلالقانون السعودي   "في  لموثقامقارنة بالقانون الجزائري  يسمى   – 

وفقا لالئحة  تصدر  بقرار  من وزير  العدل بناء  على  موافقة مجلس القضاء األعلى ، وحتى تكون هذه  ، األفراد وضبط االقرارت  المتضمن تصرفات
محمود  محمد هاشم ، المرجع  / د...." األوراق حائزة  على الصفة الرسمية  يجب  أن يكون  كاتب العدل قد  إلتزم  االختصاص  النوعي والمكاني 

 223و 222بق ، ص السا
4

، من مجلة االلتزامات والعقود  التونسية 442من قانون المدني الفرنسي ، والفصل  1317والمادة ، من قانون اإلثبات المصري   10تقابلها المادة  – 
  إلخ ...من قانون المدني الليبي  377والمادة 

  المدني  القانون ومتضمن1975/ 26/09 في المؤرخ 58-75 األمر ويتمم يعدل  2005/  06/ 20 في  المؤرخ 10- 05 رقم  القانون - 5
 .والمتمم المعدل الجزائري

6
 .)  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14   ع  ج. ر. ج(المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  02- 06القانون  رقم  - 
7
 . 84، ص 1992لسنة  01 ،ع  ةمجلة القضائية الجزائريال – 
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املوثق  تكتسي الصبغة  الرمسية مىت كانت مستوفية لشروط لذلك فإن هذه  األوراق أو احملررات الصادرة عن 
جيوز  ال ومن مث،من القانون املدين  324و املادة تنظيم  مهنة املوثق،ب اخلاص  02 -06القانونية احملددة يف قانون 

يعترب  الذي  املوثقمانة أ احملرر ميس بصدق وهذا طعن يف ال نأل الطعن بالتزوير  طريق  عن إالّ  دحض حجيتها
  .1وسيتم التفصيل يف هذا املوضوع   ، شاهدا من نوع خاص

ملوظفي املشرع باإلضافة إىل التفويض املمنوح للموثق  من أجل حترير هذه األوراق  جند القانون يف املقابل أعطى 
ي ممارسة مهنة أحترير بعض العقود الرمسية   اختصاصوبالتحديد رئيس مركز القنصلية  ؛ السلك الدبلوماسي

 2."توثيقية الهام املركز القنصلي املميارس رئيس :" اخلاصة بوظيفة القنصلية بقوهلا   38، طبقا للمادة التوثيق 
إىل صالحيات أخرى ختص  ضافةاإلب .ألعمال اليت  تدخل يف اختصاصهامن نفس القانون  39وحددت املادة 

 28طبقا للمواد من ضابط احلالة املدنيةصفة رئيس مركز القنصلية  له  باعتبارمنح شهادات  احلالة املدنية   بجان
كذلك ماهو موجود من تفعيل لصالحية  رئيس مركز   3.من القانون اخلاص بوظيفة القنصلية السابق الذكر 37إىل

   قانون رقمفيما خيص تصحيح األخطاء الواردة يف عقود احلالة املدنية طبقا ملاهو حمدد يف يف اخلارج القنصلية 
واملتعلق باحلالة املدنية   19/02/1970املؤرخ يف  20-70يعدل ويتمم األمر    2017/ 10/01املؤرخ يف  17-03

تايل هذه األوراق  اليت  يتم حتريرها من طرف هذا الوب4  .من هذا القانون اجلديد 109إىل  98خاصة من املواد 
  .بالتزوير   جيوز الطعن يف صحتها إالّ والاجلهاز  تكتسي الصبغة القانونية والرمسية 

                                  

1 
البد أن تكون العقود و األوراق الرسمية محررة طبقا لبعض الشكليات التي :" حسين طاهري / أيرى ،  25مامون عبد كريم ، المرجع السابق ، ص/ د- 

  .15 ،ص 2007، الجزائر ، سنة 1، دليل  الموثق ، دار الخلدونية ، الطبعة  ....  نص عليها القانون وهذه الشكليات هي التي تفيد قرينة الرسمية

2
، 01/12/2002مؤرخ في  79عدد . ج.ر.ج( القنصلية  الجزائري   ةظيفيتعلق بالو  26/11/2002المؤرخ في  405- 02المرسوم الرئاسي  رقم  – 
الوقائع " .هذا القانون  ألغراضيعد القنصل العراقي كاتًبا عدال :"  1998لسنة ) 33(قانون كتاب العدول رقم من  10تقابلها المادة ، )21ص

 633،ص 12/12/1998الصادر بتاريخ  3753العرقية رقم  

3
ويعد عقود  القنصلي ، بصفته ضابطا للحالة المدنية ، التصريحاتيستلم رئيس المركز :" تنص  405- 02المرسوم الرئاسي  رقم  من 28المادة  – 

تتحدث كلها عن اختصاصات  رئيس القنصلية في جانب مهام  37إلى 28أن المواد  مالحظة...." الحالة  المدنية الخاصة بالرعاية الجزائريين ويحررها 
 .المتعلق بالحالة المدنية  وتحريرها  والتي تتخذ الصبغة الرسمية 

4
والمتعلق بالحالة  19/02/1970المؤرخ في  20- 70يعدل ويتمم األمر  10/01/2017المؤرخ في  03- 17فإن قانون رقم : مع المالحظة  - 

تسجيلها  المدنية تحدث عن بعض الصالحيات يختص بها مركز الدبلوماسي الجزائري بالخارج كقيد تسجيالت الحالة المدنية وحتى الحاالت  التي لم يتم
فيكون ذلك بموجب حكم صادر عن رئيس أي محكمة  عبر  المدنية ،ي عقود الحالة بسجل القنصلية أو بخصوص طلبات تصحيح الخطأ الواردة ف

من هذا القانون 109إلى المادة  98التراب الوطني  بناء على  طلب المعني مباشرة، أو عبر مركز دبلوماسي ،أو القنصلي وعالج هذه األحكام من المادة 
 ).11، ص  11/01/2017الصادر في   02ع . ج.ر.ج( 
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�وط :  ا��
	� ا����� B C	# ���(���ء ا�Eر إ�  ا��4

  اإلثباتمن قانون  10تقابله املادة  اليتمن القانون املدين اجلزائري  و  324للمادة   استقرائنامن خالل          

حىت تكتسي الورقة الصفة الرمسية  فيجب  أن  حتوز و .2قانون  املدين الفرنسيالمن  1317املادة  وكذا،  1املصري 

، وقد ينزل ا  إىل مصاف العقد العريف وختلف واحد منها ينزع عنها  الصفة الرمسيةعلى ثالثة عناصر  أساسية ، 

يعترب العقد غري  رمسي بسبب :" بقوهلا  2مكرر  326؛ طبقا للمادة 3ذوي العالقة  التوقيع ب كانت مذيلةمىت  

 4." األطراف  أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل ، كمحرر عريف إذا كان موقعا من قبل  عدم كفاءة 

صدور الورقة الرمسية من  موظف أو ضابط عمومي   أو شخص مكلف خبدمة : يلي  هذه العناصر يف ماثل تتمو 

االختصاص املكاين  مباشرة حترير هذه الورقة و ، و أن تكون  له سلطةسابقة الذكر  324طبقا للمادة عامة 

 .سيتم احلديث عنه  ما اوهذ.  5ذلكيف  ةاألوضاع القانونية  املقرر   تدوينهالزماين ، وأن يراعي يف او 

                                  

1
 .الخاص بقانون اإلثبات  في المواد المدنية والتجارية   1968لسنة  25بمقتضى قانون  رقم  من قانون المدني المصري الملغاة 390تقابلها المادة  – 

2
تزامات من مجلة االل 442و المادة من قانون أصول المحاكمات اللبناني ، 143والمادة  ،من قانون البينات األردني 6/1تقابلها المادة  – 

 . إلخ...والعقود التونسي

3
  119 ، ص 1998، اإلسكندرية  مصر ، س 3أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون اإلثبات ، منشأة المعارف ، ط/ د  – 
فإن المحرر ال يكتسب الصفة )من قانون اإلثبات  المصري  10إذا  اختل شرط من الشروط التي  نصت  عليها المادة :" رضا متولي  وهدان/ ديرى   -

العرفي  بيد أنه  على  الرغم  من ذلك ، ال تفقد الورقة  قيمتها في اإلثبات كلية  حيث  تكتسب حالئذ قيمة  المحرر . الرسمية ، وتكون الورقة باطلة 
الضرورة  العلمية لإلثبات  بصور المحررات في ظل تقنيات  االتصال الحديث ، ..." بشرط أن يكون  محتويا  على التوقيع  جميع المتعاقدين 

  21، ص2011، المنصورة ، مصر ، س  1، دار الفكر والقانون ، ط مقارنا بالفقه اإلسالمي

الورقة العرفية  تستمد حجيتها في اإلثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فال :" أن قضت محكمة النقض المدنية مصرية ب          
، 43، مج س  29/10/1992، نقض مدني ." تكون لها أي حجية قبله بل أنها ال تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إال إذا كانت مكتوبة  بخطه 

  159، أصول اإلثبات ، المرجع السابق ، ص محمد حسن قاسم / ؛ نقال عن د1096ص
4

والمتضمن 26/09/1975المؤرخ في  75/85يعدل ويتمم األمر رقم 1988/ 03/05المؤرخ في   14- 88أضيفت  هذه المادة بقانون  رقم  – 
 ).749، ص 18عدد . ج.ر.ج( قانون المدني  

5
محمد صبري / ، د 167، المرجع السابق ، ص األدلة المطلقة سليمان مرقس ،  / ، د 100عبد الرزاق السنهوري ، اإلثبات ، المرجع السابق ، ص / أنظر د – 

/ ، د28 و 27محمد زهدور ، المرجع السابق ، ص / ، د22مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / ، د  52و 51السعدي ، المرجع السابق ، ص  
، المرجع ، قواعد اإلثبات توفيق حسن فرج / بعدها ، د وما 79، المرجع السابق ، ص البينات  في المواد المدنية والتجارية مفلح  عواد القضاء ، 

أحكام  االلتزام أحمد شوقي  محمد عبد الرحمن ،  / ، د 112بكوش  يحي أدلة  اإلثبات  ، المرجع السابق ، ص / بعدها ، د وما 82السابق ، ص 
محمد / ومابعدها ، د54، المرجع السابق ، ص  اإلثبات في المواد المدنيةعادل حسن علي ، / دبعدها ،  وما 351واإلثبات ، المرجع السابق ، ص 

، رر االلكتروني إثبات المحلورنس محمد عبيدات ، / وما بعدها ، د 57، المرجع السابق ، ص اإلثبات التقليدي وااللكتروني حسين منصور ، 
عباس العبودي ، / ، أنظر د113، المرجع السابق ، صأصول اإلثبات  في المواد المدنية والتجارية محمد حسن قاسم ، / د.57المرجع السابق ، ص 

  =في ضوء االلكتروني  النظام  القانوني  للتوقيعخالد مصطفى فهمى ، / د.ومابعدها  124شرح أحكام قانون اإلثبات المدني ، المرجع السابق ، ص 
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الرمسية اليت   األوراق بتعدد واختالف  يتنوعون  نيالعمومي نياملوظفالرزاق السنهوري أن   دالدكتور عبيرى        

  : ومنهم 1يصدروا مبناسبة  وظيفتهم 

هو شخص تعينه الدولة  للقيام  بعمل  من األعمال  املتعلقة  ا  يف  شكل  :  الموظف العام: أوال 

لصاحل العام بصفة لأو هو كل شخص  تعينه الدولة  للقيام  خبدمة  .2خدمات وخيضع  لقانون الوظيفة  العمومية 

   4.أو هو كل من يشغل وظيفة عامة  3."مستمرة  وله درجة  يف مالك  الدولة اإلداري

بقوهلا  املوظف  املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية  اجلزائري 03-06من األمر  4املادة  تعرف كما

كما مت تعريف املوظف     5." يف وظيفة عمومية دائمة ورسم يف رتبة السلم اإلداري كل عون عّني   ًيعترب  موظفا:" 

  : نذكر منها اجلزائرية  من خالل العديد من النصوص القانونية

                                                                                                        

رضا المزغني ، أحكام / ومابعدها ، د71، ص  2007، دار الجامعة  الجديدة ، اإلسكندرية ، مصر ، س  التشريعات العربية  واالتفاقيات الدولية=
  174، ص1985هـ، 1405اإلثبات ، معهد اإلدارة العامة ،للملكة العربية  السعودية ،س 

أن الورقة  الرسمية هي التي يتلقاها  طبقا لألوضاع  الشكلية  المقررة موظف  عام  له حق التوثيق ، أو  مكلف بخدمة  :"رضا متولي  وهدان/ ديرى 
ها  من قبل هذا  عامة ، فمناط الرسمية  إذن  أن يقوم  موظف  عام  بتحرير الورقة التي  كانت عرقية  بين  أطرافها وبمقتضى  ،تحريرها أو التوقيع  علي

 .20الضرورة  العلمية لإلثبات  بصور المحررات المرجع السابق ، ص ..."  ف  العام  بمقتضى  وظيفته ، تتحول الورقة  إلى محرر رسمي الموظ
1
 102عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د – 
2

أن الموظف  العام  هو شخص  يعهد إليه المشرع إجراء عمل  من :" الغوثي  بن ملحة / د يعرفه، و 22مامون عبد الكريم ، المرجع السابق، ص / د  - 
القناصل وكاتب الضبط والمحضرين القضائيين لدى  مثل موظفي  الحالة  المدنية و –بمعنى المرفق  العام  –األعمال  المتعلقة  بالمصلحة العامة 

 .36المرجع السابق ، ص ."  المحاكم والموثقين 
3
 101عباس العبودي ، شرح أحكام  قانون البينات ، المرجع السابق ، ص / د – 
4

الموظف العام أو :" عدلي أمير خالد بقوله / كما عرفه د   .57محمد حسين منصور ، اإلثبات التقليدي وااللكتروني ، المرجع السابق ، ص / د – 
واء كان المكلف بخدمة عام أو شخص مكلف بخدمة  عامة هو كل شخص تعينه الدولة إلجراء عمل من األعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها س

لمستحدث من القوانين وأحكام  النقض  والمالحظات القضائية ، دار الجامع في أصول اإلثبات  في ضوء ا." هذا الشخص مأجورا أو ال يتقاضى أجر 
 45، ص  2013-2012الجامعية  الجديدة ، اإلسكندرية ، مصر س 

5
 /16/07مؤرخ في  46عدد .ج.ر.ج(  15/07/2006المؤرخ في الجزائري المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية   03-06األمر  -  

  )4، ص  2006
كل من يعهد إليه  :" عقوبات  بأنه  213و211في حكم  المادتين " ة النقض الجنائية  المصرية  الموظف العام  موقد عرفت محك*            

 =السلطةأو   بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي  ني طبه أداؤه ، سواء كان  هذا  بنصيب  قد أسبغ عليه  من السلطة  التشريعية  في الدولة
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واملتعلق  بالوقاية من الفساد ومكافحته   20/02/2006املؤرخ يف  01-06من القانون رقم  "ب"فقرة  2املادة 
  :على أن املوظف العمومي  هو 

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو يف أحد  االس الشعبية احمللية    -1-"
، بصرف النظر عن   األجرأو غري  مدفوع  األجراملنتخبة ، سواء أكان معينا أو منتخبا ، دائما أو مؤقتا ، مدفوع 

  .أو أقدميته ته رتب
ويساهم ذه الصفة يف خدمة   ،يتوىل  ولو مؤقتا ، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر  خرآكل شخص  - 2- 

  ....كل أو بعض رأمساهلا  ةمتلك الدولمؤسسة أخرى  ةهيئة  عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي
من 1".كل شخص آخر معّرف بأنه موظف عمومي أومن يف حكمه طبقا للتشريع والتنظيم املعمول ما  - 3- 

مؤقتة يف  الذين مت تعينهم بصفةحىت  ليمس من مفهوم املوظف العمومياملشرع اجلزائري قد وسع ا النص جند ذهخالل 
  .2  مفهومه هنا مصطلح موظف اتسع فإن وذا املادة معّرف بأنه موظف حسب تعبريكل شخص   أو،وظيفة عمومية

النمودجي  األساسيواملتضمن القانون   23/03/1985يف املؤرخ  59- 85املرسوم رقم من  5كما نصت املادة  
تطلق على العامل الذي يثبت يف منصب عمله بعد انتهاء املدة : " ت العمومية ادار اإل لعمال املؤسسات و

وذا  3."، ويكون حينئذ يف وضعية قانونية أساسية وتنظيمية إزاء املؤسسة أو اإلدارة" املوظـف  " التجريبية تسمية
وتكون ،عمومية   أو إدارة دائما ويف هيئةجيب أن يشغل منصبا  ةله هذه الصف ثبتفإن املوظف حىت يُ املعىن 

  4. ومستمرة وضعيته قانونية

                                                                                                        

؛ نقض جنائي ." التنفيذية  أو القضائية ، يستوي في ذلك  أن يكون  تابعا مباشرة إلى  تلك  السلطات أو أن يكون  موظفا  بمصلحة  تابعة إلحداها =
 .168ص   3، المرجع السابق ،الهامش  سليمان مرقس،/ ،نقال عن د110-559-18الجنائي مجموعة أحكام النقض  24/04/1967
ا من مسؤوليتها  ليقوم بقسط من َكل  شخص حّملته الحكومة  جزء: أمور العمومي  أو الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عمومية  هو الم" 

  174رضا المزغني ، أحكام اإلثبات المرجع السابق ، ص / ؛ نقال عن د." واجبها  نحو األمة 
القانون الفرنسي يخضع الموظف لقانون أساسي عام  تسري أحكامه على  الموظفين  المدنيين التابعين إلدارات  الدولة  :" هاشمي خرفي أن/ دويرى   -

اسي للموظفين بخالف ذلك بأن في القانون  البريطاني  ال يوجد قانون أس. والمناطق  الجهوية و العماالت  والبلديات  والمؤسسات  اإلدارية  التابعة لها  
ية  لسياسة  الوظيفة  وال تعريف دقيق لمفهوم  الخادم المدني  ، وال يمكن التعرف على  الموظف إال من خالل  التقارير  المتتالية التي  تعتبر  مراجع  أساس

 93و92، ص 2012لجزائر ، س ، دار هومه ، االوظيفة  العمومية  على ضوء التشريعات الجزائرية  وبعض التجارب األجنبية ."  العمومية 
1
 ) 4،ص08/03/2006صادر بتاريخ  14 ع.ج.ر.ج(،والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  20/02/2006المؤرخ في  01-06قانون رقم  – 
  .208، ص2012، سعالء الدين عشي ، مدخل القانون اإلداري ، دار الهدى ، عين مليلة الجزائر/ أ – 2
3

الجزائري                والمتضمن القانون األساسي النمودجي لعمال المؤسسات و اإلدارات العمومية 23/03/1985المؤرخ في  59-85المرسوم  – 
 ) 333، ص  24/03/1985صادر في  13عدد .ج.ر.ج( 
4

/ ،كذلك في نفس المعنى أنظر د235،ص 2005زائر ، ، موفم للنشر والتوزيع ، الج2، طالنظرية العامة للعقد ، االلتزامات علي فياللي ، / د -  

  .35، ص 2001العقارية  كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري  ، قصر الكتاب ، البليدة  الجزائر ، س ، المحافظة  رمول خالد 
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سواء  كان   أعماهلاعمل  من  إلجراءهو كل شخص  تعينه  الدولة  فمبعناه العام   أما عن مفهوم املوظف      
مفهوم املوظف يف الوظيفة املنوط ا واليت على أساسها تكون له الوالية وبالتايل يتحدد  ،أو بدون أجر  ،بأجر 

 األوراقأو كاتب الضبط  مبناسبة  حتريره هذه   ،1القضائية  ألحكامللقاضي بالنسبة  كا   يف إصدار هذه احملررات
  3.إخل ...و املستشفياتاجلامعات ، أو موظفي البلديةباملوظف  أو  ،  2)حماضر اجللسات ( 

 ةهلا نفس احلجية املقرر  ،سابقا الشرعينيالقضاة مبعية احملررات اليت مت حتريرها  جيب التنويه بأن كما      
قرار ما أكده  ذاوه ،من القانون املدين 324احملددين يف املادة  األشخاصمن قبل تدوينها  يتماليت    اتلمحرر ل

حيث أن العقود  :"03/06/1989املؤرخ يف  40097رقم  هيف قرار  )كمة العليا حاليا احمل( على  سابقا األلس ا
الفقه والقضاء عليه تكتسي نفس طابع الرمسية  الذي تكتسبه  وطبقا ملا استقر،الشرعيون  ضاةاليت حيررها الق

    4".العقود احملررة من طرف األعوان العموميني 

العقود  احملررة من :" بأن  25/02/2004مؤرخ يف  264528قرار حمكمة العليا اجلزائرية   رقم ما جاء يف كذلك 
وسبب جعل هذه احملررات  5."رمسيةستقالل  تعد عقودا  الشرعية  قبل  اسرتجاع اإل احملاكم  طرف  قضاة

  .تكتسي نفس الصبغة يف هذه الفرتة قصد استقرار املعامالت العقارية 

إصدار  دون غريهم يف قد اقتصر  يف ذكر املوظفني   6 األردينمن قانون البينات  6ويف هذا الصدد  جند املادة 
اخلدمة  واملأذون  سواء قدم هذه،كا ملختار   ؛  املكلفني بتقدمي خدمة عامة األشخاصذكر  دون والرمسية  احملررات

 لبناين الو  والتونسي،واملصري،كا ملشرع اجلزائري أغلب التشريعات  ملاهو موجود يف وهذا خالفا . بأجر أو بدون أجر

                                  

1
نقض ." مكلفا  بتحريرها  بمقتضى وظيفته   عمومياموظفا مناط رسمية  الورقة أن يكون  محررها :" بأن ماجاء في محكمة  النقض  المصري وهذا  – 

 . 51، ص  1صبري  السعدي ، المرجع السابق ، ص  الهامش / ، نقال عن د 559- 18مجموعة  المكتب الفني  س 21/02/1967جنائي 
نقض مدني  ."  ثبت فيها  إال بالطعن بالتزوير  ال يجوز  إنكار ما – محضر الجلسة  ورقة  رسمية:" بأن قضت محكمة  النقض  المصرية  وقد   -  2

  . 51، ص  2صبري  السعدي ، المرجع السابق ، ص  الهامش / ؛ نقال عن د 1000، ص 28مجموعة  المكتب  الفني  س   20/04/1977جلسة 
توفيق حسن فرج ، قواعد اإلثبات ، / ، د26محمد زهدور ، المرجع السابق ،ص  / ، د 51صبري  السعدي ، المرجع السابق ، ص / د أنظر  – 3

 83و82المرجع السابق ، ص 
، المرجع السابق االلتزامات ، النظرية العامة للعقد علي فياللي ، / ؛ نقال عن د119ص ، 1992لسنة ،  1المجلة القضائية الجزائرية ، ع أنظر  – 4

  .235،ص 
5

، القضاء العقاري  في ضوء احدث  القرارات حمدي  باشا عمر  / ، نقال عن د 241، ص  2004،لسنة  1المجلة القضائية الجزائرية  ع  - 
 93، ص  2009، دار هومه ، س  8، طالصادرة عن مجلس الدولة  والمحكمة العليا  

6
 أنالقانونية ويحكم بها دون  لألوضاعالتي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقًا  السندات"  :من قانون البينات األردني 6المادة  – 

 ." ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها إثباتيكلف مبرزها 
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عن  موظف عام أو شخص  مكلف خبدمة أو ضابط  ردصت الرمسية اليت  حتدثت على أن هذه السندات 
  1. )كاتب عدل ( عمومي 

السابق  02-06من قانون 3واملادةمن القانون املدين  324املادة   ألحكامطبقا  : ثانيا  الضابط  العمومي

ضابط ال يعترب و  .السندات  الرمسيةاحلق يف إصدار  وهوأعط) املوثق( الضابط العمومي مشلقد  مجنده .الذكر

شهادة (   كل شخص  له مؤهالت  قانونية  2.اجلزائري  املوثق  من قانون  التنظيم مهنة 6العمومي طبقا  للمادة 

إليه   فيعهدوحيمل  اجلنسية اجلزائرية ، ،األقلسنة على  25ويبلغ من العمر ،) الليسانس يف احلقوق أو ما يعادهلا

وبذلك يتوىل حترير . من هذا القانون 9طبقا للمادة وحتت مسؤوليته ،  مكتب التوثيق  حلسابه اخلاص ريتسي

 3.الصبغة الرمسية إعطائهافيها الشكل الرمسي وكذا العقود اليت يرغب أويل الشأن يف  العقود اليت يتطلب القانون

 03-06من قانون رقم  4طبقا للمادة  ًاعمومي ًاه  ضابطتصفبكما اعرتف املشرع اجلزائري  للمحضر القضائي 

  مفّوض من قبل السلطة العمومية،  احملضر القضائي  ضابط عمومي:" بقوهلا  متعلق بتنظيم مهنة احملضر القضائي

على أن يكون  املكتب خاضعا لشروط ومقاييس ري  مكتب عمومي  حلسابه اخلاص وحتت  مسؤوليته ،ييتوىل  تس

حق التوثيق طبقا للمادة يف اخلارج ، س مركز القنصليةيكما منح القانون  لرئ 4."خاصة  حتدد عن طريق  التنظيم 

كمة احملهذا مايتفق وقرار  5 ."هام التوثيقية املركز القنصلي املميارس رئيس :" اخلاصة بوظيفة القنصلية بقوهلا   38

خيتص القنصل اجلزائري يف اخلارج حبكم القانون باملهام  :"بنصه  29/09/2009املؤرخ يف  496233العليا رقم 

وتعد الوكالة احملررة من طرف القنصل بدون  ختضع احملررات اليت يتوىل حتريرها ملقتضيات القوانني اجلزائرية .التوثيقية

كقاعدة عامة   التوثيقهمة م األشخاص الذين يعهد هلم املصريالقانون ما يف أ6".حضور شاهدين وكالة صحيحة 

                                  

1
مدني الجزائري ، المادة من القانون ال 324، أنظر للمادة 101عباس العبودي ، شرح أحكام  قانون البينات ، المرجع السابق ، ص / د – 

 الخ ...من القانون اللبي  377من القانون المدني الفرنسي ، المادة  1317من قانون اإلثبات المصري ، المادة  10
2
 التمتع   بالجنسية: " أعاله  5يشترط في  كل مترشح  للمسابقة المنصوص عليها في  المادة : " من قانون تنظيم  مهنة الموثق  6المادة  – 

    ،سنة على األقل  ، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية 25الجزائرية  ، حيازة شهادة لليسانس في الحقوق أو شهادة  معادلة لها ، بلغ السن 
  ."كيفيات تطبيق هده المادة عن طريق التنظيم  التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة ،  تحدد الشروط األخرى و 

3
 22مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / دالذكر ، كذلك أنظر  السابق 02-06من القانون  3أنظر للمادة  – 

4
 )21، ص08/03/2006صادر  14عدد . ج.ر.ج( يتضمن  تنظيم مهنة  المحضر  القضائي  20/02/2006مؤرخ  في  03- 06قانون رقم  – 
5

مؤرخ في  79عدد . ج.ر.ج( والمتضمن  وظيفة  القنصلية  الجزائري  26/11/2002المؤرخ في  405- 02المرسوم الرئاسي  رقم  -  
 .)16، ص01/12/2002

6
 .162ص، 2009، س 2مجلة المحكمة العليا  الجزائرية ، ع – 
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بشأن  1947نةلس 68 قانون رقم ال من 3طبقا للمادة  عينون من قبل  وزير العدل يُ  )املوثق(عامون  موظفون

الزواج كعقد عقود  ال بعض يف حترير ه املؤذون الشرعي الذي يقتصر عمل  ذلك يوجد إىل جانب، كما 1 التوثيق 

 بصالحيات؛ ةكما يعرتف املشرع املصري كغريه من التشريعات املختلف  . 2حوال الشخصيةألاواألمور املتعلقة ب

ذات احلجة   احملرراتهلذه  وتكون .  ميثلون فيها مصريتررات الرمسية يف البلد الاحملتوثيق ني يف يسلك الدبلوماس

أما يف  4.وذلك تدعيما ملبدأ  االمتداد اإلقليمي  لسلطة الدولة خارج حدودها ، 3يف مصر هلا ةقرر املالرمسية 

كاتب العدل  والذي  حيدد  اختصاصه   ؛توثيق العقود سواء كانت  جتارية أو مدنية القانون السعودي فيختص ب

طبقا للمادة ،هي نفسها الشروط املطلوبة  يف القضاة ،وزير العدل والشروط املطلوبة فيه   من بقرار وإدارته هوإنشاء

إلشراف ؛ويعترب كاتب العدل موظف تابع   م1944هـ موافق 1364يف سنة من نظام كاتب العدل  الصادر  37

  يعملون يف مكاتب  خاصة  وهم ال  " Notaires " ني  توثيق موثقِ الأما يف القانون الفرنسي فيقوم ب 5.دولة ال

                                  

1
تتولى المكاتب توثيق :"  بشأن التوثيق 1947لسنه  68القانون رقم من  3تنص المادة  ،83، المرجع السابق ، ص قواعد اإلثبات توفيق حسن فرج ، / د-  

بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين  الخاصةوالتصادق على ذلك  الرجعة الطالق و شهادات جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج و
بقرار  يعنون) موثقون منتدبون(المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة  إلى بالنسبةوالطالق المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج 

  :القانون متوفر في قانون اتحاد موثقي مصر   ... " من وزير العدل
https //:www.notariesofegypt.org/article.php?id=132 

 7بتاريخ  76وينظم أعمالهم  المرسوم االشتراعي  رقم فيتولى عملية التوثيق  العقود  مايسمى بكاتب العدل  وفي  القانون اللبناني   -
بتاريخ  2896والذي  أدخلت عليه عدة  تعديالت  بمراسيم الحقة ، السيما  المرسوم  رقم  01/1979/ 17والمعدل  بقانون  0/12/1940

  119اسم ، المرجع السابق ،ص محمد حسن ق/ ،للمزيد أنظر د 24/04/1980
2
 83، المرجع السابق ، ص قواعد اإلثبات توفيق حسن فرج ، / أنظر د.  107عبد الرزاق السنهوري ، اإلثبات ، المرجع السابق ، ص / د – 
3

األوصاف  –اآلثار شرح النظرية العامة  لاللتزام ، الكتاب الثاني ، أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، /فتحي عبد الرحيم عبد اهللا  و د/ أنظر د - 
 360، ص 2001منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، مصر ، س  اإلثبات ، –االنقضاء  –االنتقال –

4
  . 174ص  ، 22الهامش سليمان مرقس ، المرجع السابق ،/ د – 

بإصدار   166/1954من قانون   64من المادة  12أن النص في  الفقرة : "   04/12/1974وجاء في نقض المدني المصري بتاريخ *             
القوة ذات   نظام  السلكين الدبلوماسي  والقنصلي  يعني  أن  المحررات  التي  يجريها  القناصل  المصريون  في الخارج  بوصفهم  موثقين  يكون  لها

، وال يمكن  أن يفيد  النص قصر   تطبيق  لمبدأ  االمتداد اإلقليمي  لسلطة  الدولة خارج  حدودهاالرسمية  للمحررات  التي  تحرر وتوثق في مصر ، وهو 
، 22لسابق ، الهامش سليمان مرقس ، المرجع ا/ ؛ نقال عن د 25/1329/227؛ مجموعة أحكام النقض ...."  القوة الرسمية و  للعقود داخل حدودها

 .174ص 

5
ولقد نصت ويقابلها  في القانون اللبناني  كاتب العدل ،  222و221القضاء ونظام  اإلثبات ، المرجع السابق ، ص  –محمود محمد هاشم / د – 

الكاتب العدل هو ضابط عمومي يناط به في حدود اختصاصه القيام  :" بقولها  قانون نظام الكاتب العدل ورسوم كتابة العدل اللبنانيمن  2المادة 
وهو مرتبط بوزارة العدل وال يتقاضى من الدولة أي . باألعمال المبينة في هذا القانون وفي غيره من القوانين واألعمال التي يطلب أصحاب العالقة إثباتها

 -  337رقم  قانون ظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدلقانون ن؛ ." كام هذا القانونراتب أو تعويض ويتقاضى أتعابه من أصحاب العالقة وفقًا ألح
 20:45على الساعة  11/01/2015تاريخ المعاينة   /http://www.mohamah.net،نقال عن موقع محاماة نت    8/6/1994صادر في 



 78  

 

 .1العالقة أجورهم  منها وإمنا  من ذوي  أي ال يتقاضون ؛لدولة ليعتربون  موظفني  تابعني  

دكتور  رمول خالد كان أكثر دقة الن املفهوم الذي أورده  إف ومن خالل  مامت تقدميه حول الضابط العمومي 

صالحيات إعداد  خمتلف  كل شخص حامل  ألختام الدولة وله  :" بقوله هو   املوثق تسمية وشامل ملعىن 

 2."ات تكتسب بذلك  الصفة الرمسية احملررّ 

أو بدون أجر   ،سواء  كان بأجركل شخص مكلف  بأداء  عمل معني  هو :عامةالمكلف بخدمة : ثالثا 

  أو هو كل   .3وسواء كان  تابعا لقطاع الوظيفة العمومية  أو ال ،ا العمل يف  شكل خدمة عمومية ذويقوم

95إىل  85من  طبقا للمواد ؛ 4لس الشعبية البلديةاشخص  تكلفه الدولة  للقيام  خبدمة عامة  مثل  رؤساء ا 

 واألوراقكلفني خبدمة عامة امل األشخاصكما يعترب قابض الربيد من  5 .)مجاعات اإلقليمية( البلدية من قانون

جتهاد القضاء اجلزائري يف  إوال جيوز الطعن فيها إال بالتزوير وهذا ما ذهب إليه ،اليت يصدرها  هلا حجية رمسية 

تعد احلوالة الربيدية والشهادة الربيدية ، احملررتان من :" بقوله  04/03/2010قرار املؤرخ يف  613460ملف رقم 

كذلك 6 ."يف نفس مرتبة حمضر احملضر القضائي  ،طرف قابض الربيد ، سندين رمسيني ومن مث ، وسيلة إثبات

                                  

كما أن  بعض الدول يخضع  التوثيق  فيها إلى القضاء ، كا لقانون االنجليزي ( ،  107، ص اإلثبات ،المرجع السابق عبد الرزاق السنهوري ، / أنظر د – 1
  220ص ، 83الهامشالسابق المرجع ،محمود محمد هاشم / أنظر د؛ ...) و السعودي في حالة عدم وجود دوائر كاتب العدل  يختص القاضي  إقليمي بذلك 

2
 37، ص 2008، دار هومة ،الجزائر،س الجزائري  في التشريع اتالعقار  القانوني والتنظيمي  لتسجيلاإلطار  دوة أسيا ،/ رمول خالد و أ/ د -  
عبد الرزاق السنهوري / د ويرى، 51صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / دفي نفس المعنى أنظر  ،23مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، / د – 3

 103المرجع السابق ، ص ..." ليس من الضروري  أن يكون  من تصدر  منه  الورقة الرسمية  موظفا عاما ، بل يكفي  أن يكون  مكلفا بخدمة عامة :" 
4
 38المرجع السابق ، ص دوة أسيا ،  / رمول خالد  و أ/ د - 
/ 03/07المؤرخ في  37عدد .ج.ر.ج)  ( قانون الجماعات اإلقليمية( يتعلق  بقانون البلدية  22/06/2011المؤرخ في  10- 11القانون رقم  - 5

والمؤرخ في  03- 17والمعدل والمتمم بقانون رقم 19/02/1970المؤرخ في  20-70فإن المادة األولى من األمر مع العلم  ).15، ص2011
شخاص الذين لهم صفة ضابط الحالة المدنية واألوراق التي يصدرونها لها صبغة رسمية وال والمتضمن قانون الحالة المدنية  حدد األ 10/01/2017

رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ، وفي الخارج رؤساء  إّن ضابط الحالة  المدنية هم:"  بقولهايجوز دحض حجيتها إلى عن طريق الطعن بالتزوير 
  .."صلية ورؤساء المراكز القنصلية البعثات الدبلوماسية  المشرفون على دائرة قن

على إمكانية تفويض  رئيس المجلس الشعبي  البلدي لبعض األشخاص مهام  التي من القانون  الحالة المدنية الجزائري  2كما تنص المادة  -
وبالتالي األوراق التي يتم إصدارها من و ذكرت المادة هؤالء األشخاص على سبل الحصر  .يمارسها بصفته ضابط  الحالة المدنية وتحت مسؤوليته  

 2014/ 09/09المؤرخ في  08- 14مع العلم أن هذه المادة عدلت بمقتضى  قانون ( طرفهم تكون لها صبغة رسمية وال يجوز طعن فيها إلى بالتزوير 
 ) .3، ص 20/09/2014، الصادر في  49ع .ج .ر.ج( 19/02/1970المؤرخ في  20-70يعدل ويتمم األمر 

  .238، ص2011، س 2مجلة المحكمة العليا الجزائرية،ع – 6
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اهليئة القضائية ؛ من اخلبري فيما  حيرره من  حماضر  يثبت فيها مامت على يديه من أعمال يقوم ا بناء على طلب 

تقدير نسبة  ة  عن وقوع حادث مرور ، فيستعني القاضي خببري من أجلاملتعلقة باجلروح اخلطأ النامج مثال  القضايا

تكون نسبة التعويض صحيحة ،   حىت  ،ةاخلرب  هذه أساسوالعجز  حىت يبين القاضي حكمه على  ضرار،األ

 األعمالواملساحة  وغريها من  األرضكتحديد حدود   ؛باخلبري  يف مسائل ختص العقار ستعانةاالكذلك ميكن 

من اعترب   2  القانون راحْ شُ  منهناك رغم ذلك و . 1فهذه احملررات اليت تصدر منه هي حمررات رمسية . اليت ختصه

ر ضااحمل؛ كما أن عامة  ن احملررات اليت تصدر عن اخلرباء ليست مبحررات رمسية ألن أصحاا غري مكلفني خبدمةأ

املدنية  اإلجراءاتمن قانون  144طبقا ملاهو حمدد يف املادة  .فهي غري ملزم له   للقاضياخلبري   يقدمهااليت 

نتائج  استبعادعليه تسبيب  ه ينبغي اخلبري ، غري أن برأيالقاضي غري ملزم :" ...  على أن اليت تنص  واإلدارية

لواقعة  ًتوضيحيا اءًإجرا إن عمل اخلبري ليس إال:" يؤكده الدكتور بربارة عبد الرمحن بقوله  وهذا ما  3."اخلربة 

إذ ميكن للقاضي أن .يف املوضوع مادية تقنية أو عملية حمضة للقاضي ، ال يقيد احملكمة يف شيء وقت النظر 

   4.."يؤسس حكمه على نتائج اخلربة بأكملها أو يأخذ جبزء منها أو يعدهلا مادام غري ملزم برأي اخلبري 

                                                                                                        

من قانون  254كذلك المحاضر التي يتم تحريرها من طرف أعوان الجمارك فلها حجية رسمية مطلقة وال يجوز طعن فيها إلى بالتزوير تطبيقا للمادة - =
؛  )3،ص  19/02/2017المؤرخ في   11ع .ج.ر.ج( ائريوالمتضمن قانون الجمارك الجز  07- 79المعدل ومتمم للقانون   04-17الجمارك رقم 

، عين  ITCIS، دار النشر  اإلثبات في المواد الجمركية ، في ظل قانون الجمارك والتشريع المتعلق بمكافحة التهريبالعيد سعادنه ، / أنظر د
 .29و28، ص 2010البنيان، الجزائر ، س 

1
محمد زهدور ، الموجز في الطرق  المدنية  لإلثبات في التشريع الجزائري وفق أخر تعديالت ، / د، 94يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د – 

 27المرجع السابق
2
 23مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / ذلك أنظر د، ك 27ص  ، 26البند محمد زهدور ، ، المرجع السابق ،/ د – 

3
 2008/ 23/04صادر بتاريخ  21.   ع.ج.ر.ج(يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية    25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم   -  

 ).14،ص 

                              143، ص2009،  رويبة الجزائر ، سنة  2، منشورات  البغدادي  ، طشرح قانون اإلجراءات المدنية  و اإلدارية  ،بربارة  عبد الرحمن / د - 4
من المقرر قانونا أن دور الخبير  ينحصر في :" بقولها  20/11/1985مؤرخ في  34653وجاء في قرار المحكمة العليا  الجزائرية  رقم                 

ي على الفهم  الشامل لعناصر القضية ، فال يجوز أن ينتدب للقيام بعمل يعدمن صميم مهام  القاضي مثل إجراء المعلومات الفنية التي تساعد القاض
." فمهمة الخبير تقتصر على إبداء  رأيه في المسائل الفنية التي  يصعب على القاضي استقصائها بنفسه دون  المسائل القانونية . التحقيق وسماع الشهود 

 . 131ص  1، المرجع السابق ، الهامش  بربارة  عبد الرحمن /؛ نقال عن د 61، ص 1992لسنة  4ة الجزائرية عدد؛ المجلة القضائي

من المقرر قانونا وقضاء أن يأمر القاضي بإجراء الخبرة ، وتعين :" بقوله   07/07/1993المؤرخ  97774رقم  المحكمة العلياقرار  ماجاء في كذلك
 2 عمجلة قضائية الجزائرية  ."   الخبير مع توضيح مهمته التي  تكتسي طابعا فنيا بحثا ،مع مراعاة عدم التخلي عن صالحيات القاضي لفائدة الخبير 

 108، ص 1994س
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 .ذه اخلدمة فتهلكاليت  عامة ، جيب أن تكون الدولة هي الدمة اخلكلف بامللذلك حىت ميكن االعرتاف بصفة     

 لمحررات الصادرة عنه الصفة  الرمسية ، من حيرتف  خدمة من نوع معني للجمهورلال تكون   وخبالف ذلك 

 أو مبعيته العمومي هذا الضابط أن يتم  حترير هذه الورقة خبط يد يستلزم  كما  . 1دون تكليف من الدولة 

يضفي  فإن توقيعه ال ًأو متعاقدا ًهذا األخري الورقة الرمسية  بصفته شاهدا فإذا وقع 2. بتوقيعه وبإمسه  هاليوتذي

    3. الصبغة الرمسية على هذه الورقة 


��
 	���ررات  اE	��رو(�
  ا	ر�يباشر اليت  4أ�� %��� ��ص  ا	�وظف  ا	��م  ��	(

أو جهاز بأكمله   كيان قانوين ن  األشخاص  يتعاملون مع  أل مسألة صفة هذا  املوظف،فال تثور  ،تدوينها

ن التوقيع  والتصديق  يصدر  وتبعا لذلك  فإن املسؤولية  تقع على اجلهاز بأكمله  أل .وليس مع فرد معني بذاته 

   بتحميل وهم بدورهم يقومون  ن املوظفني تابعني  هلذه اجلهة أل. لكرتوين ه اجلهة  املصدرة للمحرر اإلذعن ه

بدعامات إلكرتونية  وبيانات خاصة بطلبات  املتعاملني مع  هذه اجلهة ،   )الكومبيوتر (  احلساب اآليلوتزويد 

ة ـهو حمدد يف مسؤولي اس  ماــقع  على أسـوظفني  هنا  تـأن مسؤولية  امل  ىويرى الدكتور  خالد مصطفى  فهم

يف القانون التونسي مبقتضى قانون  يئات اليت تتخذ هذه الصفة جند ؛ ومن بني هذه اهل.5ن أعمال تابعه ـبوع عـاملت

أنشأ  جهة  تعمل على منح تراخيص  تعاطي نشاط مزود  اخلدمات املصادقة  الذي  ؛ 2000لسنة  83رقم 

بالوكالة الوطنية "من هذا القانون  8ه اجلهة طبقا للفصل ذه ترتاب التونسي ومسياللكرتونية على كامل اإل

من القانون  9يف الفصل ضوي.حيث ختضع يف  عالقتها مع الغري للقانون التجاري ،6" لكرتونية للمصادقة اإل

   أما عن مسؤولية جهة التوثيق،لكرتونية أن هذه اجلهة تتوىل إصدار وتسليم وحفظ شهادات  املصادقة اإل ،نفسه

                                  

1
 117، ص محمد حسن قاسم ، المرجع السابق / د – 
2
 175سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د – 
3
 24مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 
4

كتابة الكترونية مثبتة لواقعة قانونية هي تصرف قانوني تترتب  عليه أثار قانونية :" ى المحرر االلكتروني الرسمي حجاز  ىعبد الفتاح بيوم/ د ويعرف  – 
 419المرجع السابق ، ص ... ." عن البيانات المثبتة فيها  وبالتالي  تثبت لها حجية قبل  الكافةمعينة ، تدخل في تحريرها موظف عام مختص ، 

5
و تنص . 72فهمي ، النظام  القانوني  للتوقيع االلكتروني  في ضوء  التشريعات العربية  واالتفاقيات الدولية ، المرجع السابق ، ص  مصطفى خالد/ د – 

يفته أو حالة  تأدية وظيكون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله  الضار متى كان واقعا منه في :" من قانون المدني الجزائري  136المادة 
 ...."أو بمناسبتها  بسببها

6
الصادر  64الرائد الرسمي التونسية ،عدد ( التونسيااللكترونية  يتعلق بالمبادالت والتجارة 2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  القانون -  

 . )2000أوت  11في 
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من هذا القانون بأن مزود خدمات  املصادقة االلكرتونية  مسؤوال عن    22و املتمثلة يف الوكالة فقد نص الفصل 

من نفس  18كل ضرر حصل لكل  شخص وثق عن حسن نية  يف الضمانات  املنصوص عليها يف الفصل 

أو إلغاء  عدم تعليقبسبب  ةلاحلاصر اضر عن األ ًلكرتونية  مسؤوالويكون مزود خدمات املصادقة اإل.القانون 

 تتوفر  مىت اتتقوم مسؤولية مزود اخلدم وتبعا لذلك ... " القانون  من هذا 20و19 للفصلني الشهادة طبقا

اخلاص باملعامالت  2002لسنة 2كذلك ماهو موجود يف قانون رقم   1 .الفصل  االشروط القانونية احملددة يف هذ

 أن هذا التصرفمزود خدمة التصديق عند مباشرته على  فرضلكرتونية لدولة اإلمارات ديب حيث والتجارة اإل

 اعناية معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالشهادة أو مدرجة فيه ميارس

 مسؤوليةترتب ضرر للغري قامت بذلك  ما وإذا.  2من هذا القانون )ب(فقرة  24تطبيقا للمادة . سرياا ةليط

 .3واجب التعويض  فيكونا اجلهاز ذه رْ وعدم تبصُ  إمهالجة ينت خطأ أساسمزود اخلدمات على 

كان قبل صدور قانون  ياجلزائر يف لكرتوين ود اخلدمات التصديق اإلملز رتخيص  المنح  أما عن  اجلهة املنوط ا

 تعلق بنظاموامل 2007/ 30/05الصادر يف  162- 07 رقم التنفيذيمن املرسوم 3وطبقا للمادة ؛ 04-15رقم 

فيها الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف خدمات  االستغالل املطبق على كل نوع من أنواع الشبكات  مبا

كما جند هذه   .4"الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ضبط سلطة " :هياملواصالت السلكية والالسلكية 

 واألمن  السلطات املؤهلة  يف جمال الدفاع الوطيناليت تفرضها   احرتام التعليمات الكيان القانوينهذا ت ألزماملادة قد 

أما  5  05/08/2000صادربتاريخ  03-2000من القانون رقم  39ومي ضمن شروط وكيفيات حتددها املادة عمال

                                  

1
، دراسة مقارنة ، دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان  األردن،  المختصة بهالتوثيق االلكتروني  ومسؤولية الجهات  لينا إبراهيم يوسف  حسان ، / د – 
  141، ص 2009، س  1ط 

 12/02/2002بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية  إلمارة دبي  ، صادر  بتاريخ   2002لسنة  2قانون رقم  - 2
3

ترونية بين إبراهيم الدسوقي أبو لليل ، توثيق التعامالت االلكترونية  ومسؤولية جهة التوثيق تجاه الغير المتضرر، مؤتمر األعمال المصرفية االلك/ د – 
 1905، ص 2003ماي  12-10، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، المنعقد بين  5الشريعة والقانون   م 

4
 سوم مر  "....إنشاء واالستغالل  سلطة ضبط البريد و االتصاالت السلكية و الالسلكية تمنحهترخيص ل يخضع:" 162- 07من المرسوم   3المادة  – 
والمتعلق بنظام االستغالل    2001/  09/05المؤرخ في  123-01يعدل ويتمم  المرسوم التنفيذي رقم  2007 /05/ 30المؤرخ في  162-07 رقم  تنفيذيال

المؤرخ  في  37عدد . ج.ر.ج(السلكية ؛ الالشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكية و   المطبق على كل نوع من أنواع
  ).12، ص07/06/2007

5
ع .ج.ر.ج( والمتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصالت السلكية والالسلكية  05/08/2000المؤرخ في  03- 2000قانون رقم أنظر ل – 

دراسة " النظام القانوني  لمزود خدمات التصديق االلكتروني أزرو محمد رضا ، مقالة بعنوان  /، أنظر أ )2، ص 06/08/2000صادرة بتاريخ  48
 119، ص  2012، س 14مجلة العلوم القانونية  واإلدارية  والسياسية  لكلية الحقوق  والعلوم السياسية  جامعة أبي بكر بلقايد  تلمسان ، ع "  مقارنة
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منه  16وطبقا للمادة لكرتونيني  بالتوقيع والتصديق  اإلواحملدد  لقواعد العامة املتعلقة  04-15بصدر قانون رقم 

. "بالسلطة"لكرتوين وتدعى يف  صلب النص  فإن اجلهة املنوط ا منح الرتاخيص هي سلطة الوطنية للتصديق اإل

لكرتوين هي السلطة االقتصادية لتصديق اإل ىنصت على السلطة أخر  من نفس القانون  29كما أن املادة 

 1.وختص الربيد واملواصالت السلكية  الالسلكية  

 هيئة تنمية صناعة  إنشاءب ،لكرتويناإلاملتعلق  بتنظيم التوقيع  2004لسنة   15أما يف مصر وطبقا للقانون رقم

 ملزاولة أنشطة خدمات التوقيعالالزمة خيص االرت  اليت أخذت على عاتقها إصدار وجتديداملعلومات  تتكنولوجيا

 للمادة  طبقا وهذالكرتونية وصناعة تكنولوجيا املعلومات األنشطة يف جمال املعامالت اإل لكرتوين وغريها من اإل

التصديق ات هجمسؤولية  نص خيصيف وضع  إغفاله يالحظ على هذا القانون غري أن ما .2من هذا القانون 4و3

نظر إىل الملسؤولية املدنية اليت حيدد فيها حالة مسؤولية عقدية بيف ا لقواعد العامةل إرجاعها يتم وبذلك، لكرتويناإل

العامة  ديف القواع ةاحملدد بااللتزامات إخالل أو هإمهال صريية بسببقأو ت ،الذي ميارسه هذا اجلهازالنشاط  نوع

 Prestataire "اإللكرتوين خدمات  التصديق قدممب " أوجد مايعرفويف القانون الفرنسي   .3للمسؤولية املدنية
de service de certification électronique 4ـــــبهلا  ويرمز )PSC(. جند املرسوم رقم ويف هذا الصدد

 كلّ :"ااجلهة املنوط ا منح الرتاخيص بأ عرف 5 11ةفقر  1 ةادامليف  و  30/03/2001مؤرخ يف  272/2001

 الذيوهو نفس التعريف  6."لكرتوينبالتوقيع اإل متعلقةم خدمات أخرى قدّ يأو  ةلكرتونيإشخص يصدر شهادات 

                                  

1
بتاريخ صادر  6عدد .ج .ر.ج(يين لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق االلكتروناحدد ي 01/02/2015مؤرخ غي  04-15قانون  - 
10/02/2015 ( 
 
2

 22الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري  اإللكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات  التوقيع تنظيم  2004 لسنة  15قانون رقم  - 
/04/   2004( 

3
 158السابق ، ص ، المرجع التوثيق االلكتروني  ومسؤولية الجهات  المختصة به لينا إبراهيم يوسف  حسان ، / د - 

4
عابد فايد عبد الفتاح فايد  / د.179، المرجع السابق ، ص  العقد االلكتروني وسيلة إثبات حديثة  في القانون المدني الجزائريمناني فراح ، / أ – 

 71المرجع السابق ، ص 
5
 -Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif 

à la signature électronique ;  « Article 1 /11. Prestataire de services de certification électronique : toute 
personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature 
électronique» http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF Date de l'Avant 11/04/2015. 
21:33 pm 

6
  41، صالمرجع السابق لينا إبراهيم يوسف حسان ، / د – 
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كل شخص قانوين طبيعي أو معنوي يصدر شهادات توثيق :" بأا  11فقرة  2أدرجه التوجيه األورويب يف املادة 

ه ذأما املشرع األملاين قد أوكل ه 1 ."لكرتوينلكرتوين أو يتوىل تقدمي خدمات أخرى مرتبطة بالتوقيع اإلالتوقيع اإل

لكرتونية معتمدة أو شهادات إاجلهاز بإصدار شهادات  اذوخيتص ه" املكلفون خبدمة التوثيق"املهمة جلهاز يدعى 

جهة التوثيق  إرجاع مهمة تعنيويف  القانون األردين مت   2. القانوين االئتمانشأا زيادة مؤرخة معتمدة من 

 6وطبقا للمادة  ،لكرتونية لكرتوين واملعامالت اإلتعلق بالتوقيع اإلامل ويف القانون العراقي3لس الوزراء  لكرتوين اإل

و إصدار شهادات التصديق بعد استحصال موافقة الوزير ،اهليئة املختصة  مبنح الرتاخيص باعتبارها "الشركة "تتوىل

لكرتونية ختضع لنظام خاص ،وحمكم من وبذلك فإن عملية التوثيق يف إطار احملررات اإل.إخل.. 4وفقا هلذا القانون

   .يقع عليه   قد مادي  تالعب أو  اخرتاق من أي احتيال أو ويضمن سالمته  االئتمانو شـأنه زيادة الثقة 

  

  

  

  

 

  

  

                                  

1
دار الجامعة الجديدة ، ، إبرام العقد االلكتروني وإثباته ، الجوانب القانونية لعقد التجارة االلكترونية إيمان مأمون أحمد سليمان ، / د -  

 309، ص 2008اإلسكندرية ، مصر ، س 
2
 41، صالمرجع السابق لينا إبراهيم يوسف حسان ، / د - 
3
 .83لورنس محمد عبيدات ،  المرجع السابق ، ص / د - 
4
  18/10/2012بتاريخ 79بقرار  رئاسي رقم متضمن قانون التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية العراقي الصادر  2012لسنة  78قانون رقم  - 
 ).05/11/2012بتاريخ  4256الوقائع العرقية  العدد ( 
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�ع ا����� �أن >��ن �	��ظ� أو ا�<��J ا�F���5 أو ا���	�  �K?�5 #��5 : ا�
  ���(�� ا��ر�G ا�<�
� و��NOP ت4	(  

 ،أو ضابط عمومي،عن موظف  ا،أن يكون صادر ال يكفي الكتساب احملرر الصفة الرمسية أنه  شك فيه مما ال     

كتابة  من الومن يف حكمه  خمتصا ب األخريهذا أن يكون  زيادة على ذلك بل يشرتط،أو مكلف خبدمة عامة 

قانون املدين اجلزائري ، وتقابلها  المن  324حيث  تنص املادة  1. وأن تكون له الصفة يف ذلك  املوضوعحيث 

يف حدود  سلطته واختصاصه ،  ومن يف حكمه  العام؛ أن يعمل املوظف  2قانون اإلثبات املصري من 10املادة 

حبيث  ال   األهليةله  وأن تكون. السند  تدوينالوالية  يف   األشخاصهنا  أن يكون  هلؤالء واملقصود  بالسلطة 

 3.وغريها من املوانع  القانونية  ،ورقة  كوجود مانع شخصيال  هذه يوجد مانع  جيعله  غري أهل  للقيام  بتحرير

  :تحريرهابالواجب توافرها  يف  من يقوم  الضرورية العناصر هذا وسنبني 

   فيما يخص ثبوت والية القائم بتحرير هذه الورقة: أوال 

وقت  موجودةالوالية  ؛ أي أن تكون هذه 4هذه الورقة  مباشرة إصداراملوظف والية  ذاهلأن يكون يشرتط       

  مذكورة أعاله 324طبقا للمادة  ومن يف حكمه عام هذه األخرية من موظففإذا صدرت  ،5الورقة الرمسية  تدوين

 خمتص بتحرير من رتبته وأصبح غريأو نزل ،أو نقل ، انتهاء عهدته االنتخابيةكالعزل أو   ؛وهو يف حالة مانع قانوين

تزول  وتكون الورقة  غري  صاحلة وتفقد  صفتها الرمسية فإن واليته . يف مكانه  خرآشخص  أيتيأو  ،ه الورقة ذه

  هذه املادة  هؤالء األشخاص احملددين يف  يباشراشرتطت أن  السابقة الذكر  324ن املادة أل .6ورقة باطلة وتصبح 

                                  

1
إنما يتطلب  :" ..فتحي عبد الرحيم عبد اهللا  وأحمد شوقي  محمد عبد الرحمن / ، د108عبد الرزاق السنهوري ،اإلثبات ، المرجع السابق ، ص / د - 

أن :" ...سليمان مرقس / ، د360،  شرح النظرية العامة لاللتزام ، المرجع السابق ، ص ..."حدود سلطته واختصاصه قد عمل في ... القانون أن يكون 
 .176، المرجع السابق ، ص ..." يقوم بتحريرها في أثناء  ثبوت واليته

2
  تمن مجلة   االلتزاما 442من قانون االلتزامات والعقود المغربي ، الفصل  418الفصل من القانون المدني الفرنسي ،  1317تقابلها المادة  – 

  .إلخ ...من قانون البينات األردني  6والعقود  التونسي  ، والمادة 
3

مامون عبد / ، د52صبري  السعدي ، المرجع السابق ، ص / دأنظر في هذا المعنى  109و 108عبد الرزاق السنهوري ،  المرجع السابق ، ص / د – 
 21رضا متولي وهدان ، الضرورة العلمية  لالثبات  بصور المحررات ، المرجع السابق ، ص ص / ، د23الكريم ، المرجع السابق ، ص 

4
 28محمد زهدور ، المرجع السابق ، ص / ، د 23مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 
5
 109، ص  عبد الرزاق السنهوري ،  المرجع السابق/ د - 
6

مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، / ، د109عبد الرزاق السنهوري ،  المرجع السابق ، ص / د ، 177سليمان مرقس ، مرجع السابق ، ص / د - 
 . 73خالد مصطفى  فهمي ،  النظام القانون  للتوقيع ، المرجع السابق ، ص / ، د 119محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / ، د 23ص 
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   .مواختصاصه ميف حدود سلطته

من قانون مهنة  التوثيق  19ماهو منصوص عليه  يف املادة ،اليت جتعل الورقة  باطلة  الشخصية  ومن بني احلاالت
مباشرته  من ملوثقا متنعحيث ،املصري من الالئحة  التنفيذية  لقانون التوثيق   4املادة  ا تقابلهيتالو  ،1اجلزائري

أو . 2بعةاحىت الدرجة الر  أحد أقاربه أو أصهارهبصلة  كوجود وي الشأنذله عالقة مع التوثيق وهو طرف فيه أو 
اليت يريد ألحد ذوي الشأن يف الورقة  كوكيل أو مرخصا له بأية صفة كانت أو كفيال أو ممثال  متصرفاأن يكون  

   .3 إعطائها الصبغة الرمسية 

 مهامه انتهاءأو أو وقفه  ،أو نقله ،عزلهك ؛بوجود مانع قانوين  كان هذا املوظف  ال يعلم  ومما ال شك فيه إذا
، فإن  هذه الورقة  الرمسية  )حسن نيتهم (  ذوي  الشأن  هم  كذلك  ال يعلمون  مبصري هذا  املوظف وكان

  4.الظاهر  املصحوب حبسن  النية  للوضع تطبيقاكما يرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري    تكتسي الصبغة الرمسية

العزل أو الوقف  و؛قرار مثالالالورقة اليت حيررها  املوظف  يف الفرتة  بني صدور  ويضاف إىل ماسبق قوله أن
يف  ن املوظف أل  ،تكون هذه الورقة صحيحة  بشرط حسن نية األطراف  إىل الشخص املعين القرارهذا وتسليمه 

  . 5املنسوبة إليه  الظروفهذه احلالة يعترب موظفا فعليا حبكم  

                                  

1
  :ال يجوز  للموثق أن يتلقى العقد  الذي  ":من قانون مهنة التوثيق الجزائري  19لمادة ا – 

 يكون فيه طرفا معنيا أو ممثال أو مرخصا له بأية صفة كانت، •
 يتضمن تدابير لفائدته، •

 :يعني أن يكون فيه وكيال، أو متصرفا، أو أية صفة أخرى كانت  •
 أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة -  أ •
صادر بتاريخ 14عدد    ج،.ر.ج( ". األخت ابناألخ و  ابنأحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي و يدخل في ذلك العم و  -  ب •

 مهنة التوثيقالمتعلق بتنظيم  32.09رقم القانون من  30تقابلها المادة  ). 16،ص  2006/ 08/03
  : التاليتينيمنع على الموثق  أن يتلقى عقدا في حالتين :" 30المادة 

 إذا كانت له أو لزوجه أو ألصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد  •
ظهير الشريف رقم  ؛" ة بإدخال الغاية ألصوله أو لفروعه  مع أحد األطرف إلى الدرجة الرابع إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه أو •
صادر في  5998مغ ، ع.ر.ج(  المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 32.09رقم بتنفيذ القانون  2011نوفمبر  22الصادر في  1- 11- 179

24/11/2011(. 
2
 353أحمد شوقي  محمد عبد الرحمن ، أحكام االلتزام واإلثبات المرجع السابق ، ص / د - 
3
 .111 و110ص 77فقرة عبد الرزاق السنهوري ،  المرجع السابق ،/ د ، 177سليمان مرقس ، مرجع السابق ، ص / د – 
4
 109ص 76فقرة عبد الرزاق السنهوري ،  المرجع السابق ،/ د  - 
5
 177سليمان مرقس ، مرجع سابق ، ص / د - 
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عينه  سلطة غري شرعية الشخص الذي تُ ( Fonctionnaire de fait)  1كما يعترب  املوظف موظفا فعليا     
 أو ، وحكمها يف هذه الدولة نقالب ، وغريها من هذه احلاالت ويستقر نظامهااالسلطة اليت تنشأ عن لكا

أو للغري ،التوظيف حقوق ومراكز نتج عن هذا يينه يف وظيفة  ما بطريقة غري قانونية  و ياملوظف الذي كان تع
املوظف  كذلك يدخل يف إطار  فهنا . نه صحيحا إال أن صالحياته خرجت من بني يديه كعزله أو وقفهييكون تعي

التعامل حبسن  أساسعلى  الوضع اذتعترب هذه األوراق الرمسية الصادرة عنه صحيحة  حبكم ه  الفعلي وبالتايل
   .2 النية 

  المراد توفرها في من يباشر تحريره لهذه الورقةاألهلية : ثانيا 

الضابط  حاألداء  وإمنا األهلية اليت  مبوجبها متن وأ،يز يهنا  ليس أهلية  مت ااألهلية املراد التحدث عنه      
ن للموثق احلق يف حترير مجيع ، أل)القانوين من التوثيق  املانععدم وجود ( الرمسية الورقة   تدويناحلق يف العمومي  

 من دواامل اليت تقابلها 4 19اجلزائري ويف مادته املوثق غري أن قانون مهنة  .3صبغة الرمسية يضفي عليهااألوراق اليت 
التنفيذية لقانون  ةمن الالئح 4املادة و 5،ق  املغريب يوثالتاملتعلق بتنظيم مهنة  32-09القانون  رقم من  34إىل  30

قد  .8العراقي  قانون كتاب العدول من 15واملادة  7بناينللامن نظام كاتب العدل  18،واملادة  6التوثيق املصري
                                  

1
/ ؛ أ" ذلك الشخص الذي تدخل خالفا للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفية عامة متخذا مظهر الموظف المختص  : "تعريف  موظف الفعلي   - 

 177ص المرجع السابق ،عالء الدين عشي، مدخل القانون اإلداري ، 
2
 110و 109ص، 76فقرة عبد الرزاق السنهوري ،  المرجع السابق ،/ د  - 
3

من قانون مهنة الموثق الجزائري حدد مجموعة من الصالحيات  2، نجد الفصل 110ص 77فقرة المرجع السابق ،عبد الرزاق السنهوري ،  / د - 
  .السابق الذكر   02- 06القانون  رقم  و مايليها  من  9باشرها  الضابط  العمومي  طبقا للمادة 

 )17و16، ص2006/ 08/03صادر بتاريخ 14ج عدد  .ر.ج(  تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  -  4
5
  : التاليتينيمنع على الموثق  أن يتلقى عقدا في حالتين :" 30المادة  – 

 إذا كانت له أو لزوجه أو ألصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد  •
ظهير الشريف رقم  ؛" ألصوله أو لفروعه  مع أحد األطرف إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية  أو بين زوجه أو إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه •
 )24/11/2011صادر في  5998مغ ، ع.ر.ج(  المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 32.09رقم بتنفيذ القانون  2011نوفمبر  22الصادر في  179-11-1

6
 110، صالمرجع السابقعبد الرزاق السنهوري ،  / د - 

7
 اإلسنادال يذيع مضمون  أنالكاتب العدل ملزم بحفظ سر المهنة فعليه : 18 مادة، ال 84، ص3توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، الهامش / د – 
تتضمن نصوصا في  أويكون له فيها مصلحة شخصية  إسناداينظم  أوال يقبل  أنالمتعاقدين وال مضمون االتفاقات التي تمت بحضوره وعليه  أسماء أو

  : القانون متوفر على الموقع االلكتروني ..." والزوجة والصهر والخادم واألخت األخ أو سلفواوان  وأبنائهمصلحة آبائه وان علوا 
     http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=188665  

في حالة  ما إذا كان تخلف األهلية  ناشئا من  رابطة المصاهرة أو   من القانون المدني  تنطبق 1318الفرنسي  بأن  المادة وقضت محكمة  النقض  *
توفيق حسن فرج ، قواعد اإلثبات ، / ؛ نقال عن د) 101-1-1دالوز  26/01/1870نقض فرنسي عرائض في ( القرابة  بين الموثق  واحد الطرفين 

  85و 84، ص  3الهامش المرجع السابق ، 
8
 . 12/12/1998الصادر بتاريخ  3753، الوقائع العرقية رقم   1998لسنة ) 33(قانون كتاب العدول رقم  - 
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كأن تكون له مصلحة شخصية  يف  ، ورقة رمسية تكون له عالقة مباشرة أو غري مباشرة ا أيمنعته  من حترير 
 أصهاره احملرر نصوصا يف مصلحته ،أو مصلحة أصوله ،أو فروعه ،أو زوجته أو ذاأو عندما  يتضمن ه،حتريرها 

فإذا انتفت هذه املوانع    . 1 عليه وذلك جتنبا للمحاباة أو التأثري . أو من له مصلحة معه لغاية الدرجة الرابعة، 
  .العمومي  احلق يف حترير مجيع  العقود واحملررات اليت تدخل يف اختصاصه كان هلذا الضابط 

  الواجب تحريرهالتصرف القانوني  من حيث موضوع :  ثالثا

فمثال   ؛عامة ؛ خمتصا  من حيث املوضوع الدمة اخلأو الضابط العمومي أو املكلف بجيب أن يكون هذا  املوظف 
من قانون التوثيق   1تقابلها املادة اليت و  ،املنظم ملهنة املوثقمن قانون  3وطبقا ألحكام املادة الضابط العمومي 

املوثق ضابط عمومي ، مفوض من قبل السلطة العمومية ، يتوىل حترير العقود اليت :" نص على أن ت ؛ 2املصري
أي أن هذا   3." يشرتط فيها القانون الصبغة الرمسية ، وكذا العقود اليت يرغب األشخاص إعطاءها هذه الصبغة 

 ،ذوي الشأن   لبهااليت  يط و، أيشرتط فيها القانون الصبغة الرمسية اليت   لسنداتااملوثق  خمتص بتحرير  مجيع  
اإلجيار وغريها أو ،كالبيع اإلجراءات الشكلية   شرتط  فيها القانوني ضافة إىل ذلك  كل األوراق والعقود اليت الاإلب

 .جتاوز االختصاص  املوضوعي احملدد له قانونا ومن يف حكمه  غري أنه ال جيوز للموثق  .4من التصرفات الرضائية 
هذه  حيث حددت 5اجلزائري اجلديد واملتعلق باحلالة املدنية03-17قانون رقم من  3يف املادة  موجودهو ما ًفمثال

 ،فال ميكن  جتاوزها أو حترير  ورقة ال تدخل يف موضوع  عمله،املادة االختصاص املوضوعي  لضابط احلالة املدنية 

                                  

 120المرجع السابق ، ص  ."لرفع مظنة التأثير على الشهود:"..محمد حسن قاسم / د 110ص 77فقرة المرجع السابق ،عبد الرزاق السنهوري ،/ د – 1
2
العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية  -ما لم ينص القانون على خالف ذلك  -يتلقى الموثق  :" من قانون تنظيم مهنة الموثق المغربي 35المادة  – 

 "..أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منهاالمرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب األطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ 
3
  )  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14عدد    .ج.ر.ج(المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 
4
 111عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د – 
5
  : يكلف ضابط الحالة المدنية  بمايلى:"   تنص  03-17لقانون رقم  االمعدل والمتمم ب 20-70األمر من  3المادة  – 

 بها المتعلقة  لوالدات وتحرير العقود تلقي التصريحات با •
 تحرير عقود الزواج  •
 تلقي التصريحات بالوفيات وتحرير العقود  المتعلق بها  •
تسجيل  ،  العقود التي  يتلقاها الموظفون العموميون اآلخرونتقيد كل العقود التي  يتلقاها تسجيل بعض : مسك سجالت الحالة المدنية أي  •

هامش عقود الحالة المد نية التي سبق  ىوضع البيانات التي يجب حسب القانون تسجيلها في بعض األحوال عل ، منطوق بعض األحكام
 إلخ...لسهر على حفظ السجالت الجاري استعمالها وسجالت السنوات السابقة المودعة محفوظات البلدية والبعثات ا .قيدها أو تسجيلها

 ."تلقي أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود •
ج ( تعلق بالحالة المدنية  والم 02/1970/ 19مؤرخ  20-70األمر رقم ويتمم  يعدل10/01/2017الصادر في    03-17قانون رقم   

ج (   09/08/2014مؤرخ في 08- 14عدلت بالقانون رقم  3أن المادة   مع المالحظة) 9،ص 11/01/2017، الصادر في 02.ج، ع.ر.

  )4،ص 20/08/2014، الصادر في 49.ج، ع.ر.
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الضبط ليس  و كاتب، عقود البيعليس خمتصا  بتحرير فمثال  القاضي .بطالن هذه الورقة  نهن ذلك يرتتب عأل
،كما أن املوثق ليس من اختصاصه حترير شهادة 1أو حترير عقد رهن رمسي  عقد اجيار من اختصاصه  حترير

 ،أو استخراج شهادة ميالد عقد بيع العقار واحملضر القضائي ليس من اختصاصه حترير أو عقد الزواج  ،الطالق
حيب على من يقوم بتحريرها أن ال يتجاوز  اإلثباتالصبغة الرمسية والقوة املطلقة يف  ةالورق تكتسي حىت  لذلك

  . 2القانون يف له هو مرسوم االختصاص املوضوعي احملدد له طبقا ملا

من 324و اإلقليمي لألشخاص المحددين في المادة  من حيث  االختصاص المكاني: رابعا 
  القانون المدني الجزائري

احملدد  صعامة باالختصاالدمة اخلأو املكلف ب، ،أو الضابط العمومي للموظف   االختصاص  املكاين يتعلق      
له  احملددCadre spatial  املكايناحملضر القضائي اإلطار فمثال  .3لنظام اإلداري الذي ينتمي إليهلطبقا   هل

من قانون  2ينحصر يف دائرة  االختصاص اإلقليمي  للمجلس القضائي  التابع له  طبقا ملا هو حمدد يف املادة 
بتنظيم مهنة املتعلق  81 -03من قانون رقم  2وتقابلها املادة  4.اجلزائري القضائي املتعلق مبهنة  احملضر 06-03

تعدى  يال  له اإلقليميحدود اختصاص  .عني  مبدينة سبدوامل قضائيال فاحملضر  5.املغريب املفوضني القضائيني
دود  اإلقليمية  التابعة احلورئيس الس الشعيب  البلدي  ميتد اختصاصه إىل  .اختصاص جملس قضاء  تلمسان 

  .احملدد له و اإلطار اجلغرايف  املكاين يز احل أن يتعدى وال جيوز .له

إذ من قانون التوثيق  4نظر إىل القانون  املصري  يف املادة اللضابط العمومي بدد احملاالختصاص املكاين أما عن 
اختصاصه ضمن  موثق يقعللتايل ال ميكن الوب6 ."ال جيوز للموثق أن يباشر عمله  إال يف دائرة اختصاصه:"  تنص

                                  

1
لجهات ليتضمن القانون األساسي الخاص  بمستخدمي أمانات الضبط  2008ديسمبر  24المؤرخ في  409- 08أنظر مرسوم تنفيذي  رقم  – 

 . )7ص.2008،  /12/ 28صادرة في  73عدد .ج.ر.ج( القضائية ،
ر الرسمي ، وفقا  لطبيعة العمل المسند للموظف ، وتتقرر الصفة في تحرير المحر :"   20/06/1994جاء في النقض المدني المصري بتاريخ            

مجموعة  النقض المدنية ، ..." أو الشخص المكلف بخدمة عامة ، فيختص  القاضي بتحرير األحكام ، ويتولى كاتب الجلسة  كتابة  محاضر الجلسات
   352أحكام االلتزام واإلثبات ، المرجع السابق ، ص أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، النظرية العامة لاللتزام ، / ؛ نقال عن د 1172، ص2،ع45س

2
 52صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / ، د 180سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د أ�ظر  – 
3
  38، ص  2001سبتمبر أكتوبر ، لسنة 3ع ) الغرف الوطنية للموثقين الجزائريين ( مجلة الموثق ، حجية العقد الرسمي زيتوني عمر ، مقالة بعنوان / أ - 
4
  .)22، ص08/03/2006صادر  14عدد . ج.ر.ج( يتضمن  تنظيم مهنة  المحضر  القضائي    20/02/2006مؤرخ  في  03-06قانون رقم  - 
5

بهم طبقا لهذا القانون أمام مختلف محاكم  المنوطتحدث بدوائر المحاكم االبتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام :"  2المادة   - 
بتنظيم مهنة المفوضين  81- 03بتنفيذ القانون رقم ) 2006فبراير  14( 1427من محرم  15صادر في  1- 06- 23ظهير شريف رقم ." المملكة

 . )559، ص 0/03/2006 2 بتاريخ الصادرة  5400 رقم،عدد  غم. ر.ج(  القضائيين
6
 112، صعبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د - 
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أو  طنطاحمافظة احملررات اليت تقع يف اختصاص  بتوثيق ،ة القاهرةحمافظيف له  االختصاص املكاين احملدد
كما أن   1. يشاءوندم هلم القانون فسحة يف حترير عقدهم يف أي مكان قوي الشأن فقد ذأما  ،اإلسكندرية 

هذا  احملكمة اليت ينتسب إليهابمن قانون كاتب العدل حدد له االختصاص املكاين  5املادة يف  األرديناملشرع 
 En dehors de Sa compétenceاملكاين  هعمله خارج اختصاصنتقال ملباشرة اال، كما ال ميكن له  املوثق 

Territoriale،خارج دائرة  املوثقجيريه وتبعا لذلك فإن أي عمل   2.منه إال بإذن من رئيس احملكمة وبأمر خطي
الدكتور ويف هذا الصدد يرى  .ةرمسيال يكتسي الصفةال  و يرتتب عنه بطالن هذا احملرر،احملدد لهاختصاصه املكاين 

وال   ،هيواملوثق ومعاون مكتب التوثيق علىاملكاين إمنا يرد املتعلق باالختصاص القيد  عبد الرزاق السنهوري أن
 أي أو، أو طنطا،كالقاهرة   خرآلشخص املقيم بأسوان أن يذهب إىل مكان لإذ ميكن  أصحاب الشأن  خيص
  املنظم ملهنة املوثق من قانون 2غري أن املشرع اجلزائري نص يف املادة  .3 جل حترير ورقة رمسيةأمن  خرآ مكان

اجلزائري قد  املشرعب يظهر كأن يف الوهلة األوىل ،4إىل كامل الرتاب الوطين  ميتد للموثق قيلميختصاص اإلاال ؛بأن
حيث جعل اختصاصه يشمل كامل الرتاب  ؛من القانون السابق ذكر 4جاء به املشرع املصري يف مادته  خالف ما

للموثق يف القانون اجلزائري يف  األخريهذا يتحدد  إذ.اإلقليميوبذلك خيرج عن قاعدة االختصاص   الوطين
مكان وجود األموال موضوع العقد  ثاينالو .أو موطن املختار من طرفهم ،العالقة  يحمل إقامة ذو  األول: مسألتني 

هنا بأن االختصاص املطلق للضابط العمومي ال  ةشار اإل وينبغي.العقارية لكية املنقل  ةخاصة يف العقود املتضمن
مبمارسة نشاطه داخل مكتبه  حمددبل هو . الوطين عمله يف أي منطقة  من الرتاب األخريمباشرة هذا  يقصد منه

أما خبصوص االختصاص الوطين الوارد يف املادة .ينقل مكتبه خارج دائرة اختصاص احملكمة  أن له وبالتايل ال جيوز

                                  

1
 60 لورنس محمد عبيدات ، المرجع السابق ،ص/ د – 
2
 81مفلح عواد القضاء ، البينات في المواد المدنية والتجارية ، المرجع السابق ، ص/د أنظر – 
3
  .112، ص 79، بند السنهوري ، المرجع السابقعبد الرزاق / د - 

وال بد من التنبيه  هنا إلى  أنه لم يقصد  بتحديد اختصاص كل مكتب :" وجاء في المذكرة اإليضاحية  لقانون التوثيق المصري  في هذا الصدد أنه         
ه إلى أي  مكتب يشاء لتوثيقه ، وإنما  أريد من هذا  التحديد  منع  إجبار ذي الشأن  على أن يتقدم بمحرره إلى  مكتب بعينه ، بل  إن له أن يتقدم ب

محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ،الهامش / ؛ نقال عن د" الموثق في أحد المكاتب  من أن يباشر  مأمورية  التوثيق خارج دائرة اختصاص هذا المكتب 
  122ص  2

لسنة  25من قانون اإلثبات  ، رقم  11و10مناط رسمية الورقة في  نص المادة :" أن ب 26/12/1990وجاء في النقص المصري  بتاريخ *       
قعت أن يكون محررها موظفا  حكوميا  مكلفا بتحريرها  بمقتضى وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها  من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو و  1968

ف العام أو المكلف بخدمة عامة إلجراء معين ال تقطع بمجردها في الشروط الالزمة الختصاصه من ذوي  الشأن في حضوره ، كما وأن مباشرة  الموظ
 123، ص  2محمد حسن قاسم ، المرجع السابق، الهامش / ، نقال عن  د1010، ص  41،  مج س ..." به
4
 )15ص  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14 ج  عدد .ر.ج(تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 
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كان موطن أو   اخمتلف العقود مهم مع مباشرته التعاملدد يف صالحية حتُ  .سابقة الذكر 02-06رقم من قانون  2
القانون  من 12أما املشرع املغريب ويف املادة    1 .التصرفاألموال موضوع حمل إقامة ذوي الشأن أو مكان وجود 

أن هذا  إال مهامه مبجموع الرتاب الوطين  األخريعلى أن ميارس هذا  ،قيوثلتاملتعلق بتنظيم مهنة ا 32-09رقم 
. خارج مقر مكتبه ااالختصاص قد قيده بشروط حيث منع على املوثق أن يتلقى عقود ويتم توقيع األطراف عليه

خارج مكتبه وذلك بناء على  األطرافاملوظف ويف حاالت استثنائية أن يتلقى عقود وتوقيعات  ذاهلإال أنه ميكن 
  . 2املعني بدائرا  ك لدى احملكمةلللموإخبار الوكيل العام ، اجلهوي الس   رئيسمن إذن 

احملددين يف  األشخاص موضوعية  فيما يقوم به  توفرت الشروط القانونية  من واليةمىت وينبين على ما تقدم  أنه 

 اإلقليم من خالل   كايناملاالختصاص  وتوفر،اإلدالء به إثبات مامت من  .من القانون املدين اجلزائري  324املادة 

 ،هذا األخري أصبح ،هذا السند تدوينالذي مت فيه من حيث الزمان تهم واليو  ،الذي يتم فيه حترير  هذه الورقة 

طريق الصعب  الب  إالحجيته    طعن يفال  وبالتايل ال جيوز ،يف اإلثبات مطلقة قوة اتذصبغة الرمسية و الناطقا ب

 . 3بالتزويروهو  الطعن 

، من حيث املوضوع  ًخمتصا اصدرهيكون مُ أن فيجب أK� �5+�ص  ا��4�ر ا��)��  ا;����و�� 

 و البيانات  الوثائق ذههل هايف إصدار  تراعي جيب أن  أو الكيان القانوين اهليئةفإن هذه واملكان  ومن مث  ،زمانالو 

وشهادة اجلنسية اليوم ، 3رقم ية فمثال شهادة السوابق العدل. 4يف حدود ماهو مرسوم هلا يف القانوناملعلومات و 

أي ؛ عن طريق الولوج إىل املوقع املخصص لوزارة العدل اجلزائرية  االنرتنتمن   استخراجها أصبح يف اإلمكان

 أن العمل بها ،اجلزائرية مصطفى جماج مدير عصرنة العدالة بوزارة العدل وهذا ما أكده على دعامة إلكرتونية 

                                  

1
 39، ص المرجع السابق  زيتوني عمر ، مقالة بعنوان حجية العقد الرسمي / أ – 
2
  .يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني:" تنص  على    32-09من القانون  12المادة    - 

  .غير أنه يمنع عليه تلقي العقود وتوقيع األطراف خارج مقر مكتبه
لوكيل يمكن للموثق ألسباب استثنائية تلقي تصريحات أطراف العقد والتوقيع على العقود خارج مكتبه وذلك بإذن من رئيس المجلس الجهوي وإخبار ا

المتعلق  32.09قم بتنفيذ القانون ر بتنفيذ القانون  2011نوفمبر  22الصادر في  1-11- 179الظهير الشريف رقم  ".العام للملك لدى المحكمة المعين بدائرتها
  .) 24/11/2011صادر في  5998المغربي  ،عدد   ر .ج( بتنظيم مهنة التوثيق

3
 21رضا متولي وهدان ، الضرورة العلمية لالبثات بصور المحررات ، المرجع السابق ، ص / أنظر د – 

  73خالد مصطفى فهمي ، النظام القانوني للتوقيع االلكتروني ، الرجع السابق، ص / أنظر د – 4
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 مركز شخصنة شريحةالجزائرية وزارة العدل ت ويف هذا اإلطار أنشأ 1 2015ون في الفاتح من جانفيكسي

لكتروني والتسليم بالتوقيع اإل بدورها تسمحوالذي  يضمن تطوير الشرحية الشخصنة اليت  اإلمضاء اإللكتروني

على الورق بمجرد  ةلكتروني للوثائق والعقود القضائية التي تعتبر كدليل على غرار الوثائق المحرر اإل

تايل على الوب.TOKEN USB(2(مفتاح النمودجي في مفتاح خاص يسمى أصدرهاالتعريف بالشخص الذي 

كذلك يف القانون . هلا القانونية احملدد  األوضاع أن تراعيجيب عليها هلذه الوثيقة  إصدارهاه اهليئة عند ذه

لشخص معني وملدة  ةاملعلومات جيب أن تكون حمدداملصري  الشهادات الصادرة  عن هيئة صناعة تكنولوجيا  

قد تبىن نظام  اجلزائرياملشرع أن وال غرابة يف  .3للقانون  ًايعترب خمالفحدودها القانونية  و  جتاوز ،ة زمنية حمدد

العديد من النصوص القانونية  إصدارههذا من خالل و  لكرتونية اإللقائمة على الدعائم الكرتونية و احلكومة اإل

 .ههُ توجُ  تشجع اليت وما بعدها و 2015خالل سنة 

                                  

 5، ص 31/12/2014بتاريخ  7658مصدر هذا الخبر  جريدة الخبر اليومية الجزائرية  عدد  – 1
http://www.elkhabar.com/ar/archives/archives_2014/decembre   16:50ساعة  على 01/01/2015تاريخ المعاينة 

2
 –  على  01/01/2015تاريخ المعاينة   https://arabic.mjustice.dz/?p=dpresse&id=1296 :	و�� وزارة ا��دل ا��زا�ر�

  313، ص 07رقم  إلى المرفقات  من المالحقأنظر . 16:54ساعة 
لكتروني للوثائق القضائية من  أحكام قضائية توقيع اإلتحيين و  تبين كيفية 312إال301من: ص 06و05و 04و03و02أنظر إلى المرفقات  من المالحق -

دشن مركز الوطني   13/09/2015مع العلم فإن وزير العدل حافظ األختام طيب لوح  بتاريخ . وشهادة السوابق العدلية وغيرها من الوثائق القضائية 
   لشخصنة الشريحة لإلمضاء االلكتروني

المؤرخ في  06ع .ج.ر.ج(المتعلق بعصرنة العدالة  01/02/2015المؤرخ في  03-15قانون رقم فإن المشرع الجزائري قد أصدر  مع المالحظة  
ويهدف هذا القانون إلى عصرنة وتعزيز دور اإلدارة االلكترونية من خالل تمكين المواطنين من الحصول على الوثائق القضائية )  4، ص 10/02/2015

  .ة  بفضل هذا القانون بصفة الكتروني
من القانون المدني  حينما  ساوى بين المحرر الورقي وااللكتروني  في  1مكرر 323الجزائري قد فعل قوة المادة وبهذا نجد المشرع (-

 القيمة الثبوتية  خاصة وان شروط القانونية المحددة في المادة السابقة الذكر مستوفية، من توفر التوقيع أي هوية الشخص مؤكدة و سالمة
رونية كدليل إثبات ، منشورة بمجلة  المفكر  بكلية الحقوق والعلوم براهمي حنان مقالة بعنوان  المحررات االلكت/ أنظر، أ.)الحفظ متوفرة

 145 الجزائر ، ص 2013، ماي  9العدد .السياسية  بجامعة محمد خيضر  بسكرة 
3
   73خالد مصطفى فهمي ، النظام القانوني للتوقيع االلكتروني ، الرجع السابق، ص /د – 

األوراق الرسمية والمتبادلة بين مختلف المصالح الموجودة في إدارة واحدة  عن طريق الشبكة  ؛ومن أمثلة المحررات الرسمية االلكترونية  -
أو بين عدة  مصالح ويتم تبادل هده البيانات و المحررات   ،)الجهات القضائية( هو الحال في  المحاكم والمجالس القضائية ماكالداخلية  

ر لدى العديد من اإلدارات  المربوطة بهذا النظام المتوفر من طرف وزارة فالمتو  و ةالمدنيهو الحال في سجل اآللي للحالة  إلكترونيا كما
يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية  27/07/2015المؤرخ في  204- 15الداخلية الجزائري طبقا مرسوم تنفيذي رقم 

هدف إلى تعزيز العمل بنظام اإلدارة االلكترونية وتحول بتعامل من المحررات والذي ي المتوفرة ضمن السجل الوطني اآللي للحالة المدنية
عبد الفتاح بيومي حجازي ، التوقيع اإللكتروني ، المرجع / كذلك أنظر في هذا الصدد أمثلة أوردها  د.الورقية إلى المحررات الغير ورقية 

 419السابق ،ص 
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�ع ا�����ه �	�ر�G ا�و�Eع ا���  >��رھ� ا�����ن :  �3ا�<�  أن >�ا#� �� ت4

أشكاال وقواعد  قانونية  جيب مراعاا عند حترير  املعاصرةلقد حدد املشرع اجلزائري،وغريه من التشريعات         

خلدمة اكلف ب، وامل)كاتب العدل أو املوثق (ضابط العمومي الوهذا األمر يشمل  املوظف العام ،و .الورقة الرمسية  

  الصبغة الرمسية إعطائهااملراد أن األوراق كما .من القانون املدين اجلزائري  324طبقا ملاهو مقرر يف املادة  1عامة ال

 األوراق ووظيفته تكمل يف حل النزاعات  رباعتبا القاضي  فمثال. املوظف الذي يقوم بتحريرها  فختتلف باختال

 احرتامأن يراعي  األحكامالقضائية  ، فيجب عليه عند حتريره هلذه  األحكامالصبغة الرمسية هي  اليت  يعطيها

  ، 2اجلزائري من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 276و  275يف املادة  القانونية املنصوص عليها اإلجراءات

أو أي ،الدفاع   وألقاب وأمساء ،وموطن كل واحد منهم  أطراف الدعوىذكر منها  ةالالزمكذكر البيانات 

عتمدة  وذكر النصوص القانونية املواسم وصفة القاضي وكاتب الضبط  ،وموضوع التهمة ،شخص قام بتمثيلهم 

نطق الإىل ذكر عبارة  تنويهالمع ،هذا احلكم ت أصدر  اليتو اهليئة أو اجلهة القضائية  .منطوق احلكم هيف حترير 

 اجلزائرية الدميقراطيةاجلمهورية "  عبارة هياحلكم  املها هذحياليت جيب أن  العبارات ومن أهم ،احلكم يف جلسة علنية ب

جنده مطبقا يف  وهذا ما  .سالفة الذكر 275طبقا للمادةاعتربت ورقة باطلة  وإال ، "،باسم الشعب اجلزائري الشعبية

حتت ، 3الفصل قا للبيانات احملددة يف هذاـوف  األحكاماملدنية املغربية حيث  تصدر  من قانون املسطرة  50الفصل 

                                  

1
بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / ، كذلك أنظر د 53محمد صبري ، المرجع السابق ، ص / ، د 28محمد زهدور ، المرجع السابق ، ص / د – 

  38الغوثي  بن ملحة ، المرجع السابق ، ص / ومابعدها ، د 100
2
  ).2008/ 23/04صادر بتاريخ  21 ع.  ج.ر.ج(يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية    25/02/2008مؤرخ في  09- 08قانون رقم   - 

فجعل األولى  . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  وباسم الشعب الجزائري قد فصل بين عبارتين أن النص الجديد :" بربارة عبد الرحمن/ ويرى د
ة الجديدة  قدمت سيادة الدولة التي سوت بين العبارتين في سطر واحد الصياغ. من قانون إجراءات المدنية 38فوق الثانية خالفا لما هو وارد في المادة 

  202شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  ؛ المرجع السابق ، ."على شرعية السند 
3
  : تصدر األحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي :" من المسطرة المدنية المغربية  50الفصل   – 
  المملكة المغربية  -
  .وطبقا للقانون باسم جاللة الملك  -
 تشمل على اسم القاضي الذي اصدر الحكم ، واسم ممثل النيابة العامة عند حضور واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند االقتضاء في -

  .القضايا االجتماعية 
  .قتضاء أسماء وصفات وموطن الوكالء طراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند االتتضمن أسماء األ

 28/09/1974الصادر بتاريخ 1.74.447رقم ،ظهير شريف  بمثابة قانون ...." توضح حضور األطراف أو تخلفهم مع اإلشارة إلى شهادات التسليم 
العلم كان أخر تعديل للمسطرة مع ) ،30/09/1974مكرر  الصادر بتاريخ  3230مغ ،عدد.ر.ج( بالمصادقة على نص  قانون المسطرة المدنية  

 =من22بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة األمر باألداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة  1.13المدنية  بالقانون رقم 
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لذلك حىت تكتسي  ؛  1من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري 178 جنده يف املادة  وهذا ما.طائلة البطالن

  .اليت قررها القانون الشكلية الصفة الرمسية جيب أن تراعي  األوضاع  األوراقهذه 

من القانون املدين  324احملددين يف املادة  األشخاصيدخل ضمن  هباعتبار وفيما يتعلق باحملضر القضائي       

من قانون  14يف املادة  ةاملقرر  األوضاعاضر والعقود والسندات أن يراعي احملفيجب عند قيامه بتحرير  2.اجلزائري 

من ذلك أن حيرر هذه العقود والسندات باللغة العربية حتت طائلة  ؛3املتعلق مبهنة احملضر القضائي 06-03

كما تضيف الفقرة الثانية من نفس . البطالن  ، كما يتعني عليه توقيعها ودمغها خبتم الدولة حتت طائلة البطالن 

وهذا ما جنده . 4السارية املفعول  واألنظمة  للقانونالعقود وفقا  أصوليقوم احملضر بتسجيل وحفظ  أناملادة  على 

اليت  15منها املادة  ،5 14/02/2006املؤرخ يف   81-03املغريب  رقم  نيالقضائي نيمكرسا يف قانون املفوض

وفقا لشروط القانونية احملددة يف املسطرة املدنية وغريها من  اتاستدعاءتسليم كتتحدث عن صالحيات املفوض   

واليت تلزم مفوض القضائي مبسك ،من نفس القانون  25يف املادة  منصوص عليهكذلك ماهو    ،القوانني اخلاصة

أو  زيادةال أوالكشط  أوالشطب  مع حتاشيعليها هذا املفوض اليت يقوم ا  اإلجراءاتسجالت وتسجيل  مجيع 

                                                                                                        

مغ عدد .ر.ج(  06/06/2014بتاريخ  صادر1.14.14القاضي بإحداث  محاكم تجارية ؛الصادر بتنفيذ  الظهير الشريف رقم  53.95القانون رقم =
  ) 3229، ص20/03/2014بتاريخ  6240

  20:24على الساعة  03/01/2015موقع األمانة العامة للحكومة المملكة المغربية  تاريخ المعاينة   -
http://www.sgg.gov.ma/arabe/Accueil.aspx 

1
مادة تجارية أو مسألة مستعجلة أو  فيأصدرته و تاريخ إصداره و مكانه و ما إذا كان صادرًا  التيالحكم المحكمة  فيجب أن يبين ي:" 178المادة  – 

القضية إن كان ، و أسماء الخصوم و  فيأبدى رأيه  الذيالحكم و حضروا تالوته و عضو النيابة  فيأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، و أشتركوا 
  .ضورهم و غيابهم ألقابهم و صفاتهم و موطن كل منهم و ح

، و رأى النيابة ثم  الجوهريلدفوعهم و دفاعهم   كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم ، و خالصة موجزة-
فاتهم ، و كذا عدم و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و ص   أسباب الحكم الواقعية فيو القصور  بعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه تذكر

المصرية   بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 1968لسنة  13 رقم قانون، " . بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطالن الحكم
  : ؛ القانون متوفر على الموقع  االلكتروني  07/05/1986صادر بتاريخ 

  http://www.f-law.net/law/threads/78 والتجارية-المدنية- المرافعات-ن-قانو-م- 1968- لسنة-13-رقم- قانون
2
 المعدل الجزائري  المدني  القانون ومتضمن1975/ 26/09 في المؤرخ 58-75 األمر ويتمم يعدل  2005/  06/ 20 في  المؤرخ 10-05 رقم  القانون - 

 .والمتمم
3
 )23، ص08/03/2006صادر  14عدد . ج.ر.ج(تنظيم مهنة  المحضر  القضائي      يتضمن   20/02/2006مؤرخ  في  03-06قانون رقم  - 
4
صادر  14عدد . ج .ر.ج(يتضمن  تنظيم مهنة  المحضر  القضائي       20/02/2006مؤرخ  في  03- 06قانون رقم  	ن  14أنظر للمادة  – 

  )23، ص08/03/2006
5
 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين 81- 03بتنفيذ القانون رقم ) 2006فبراير  14( 1427من محرم  15صادر في  1-06-23ظهير شريف رقم  - 
 .)0/03/2006 2 بتاريخ الصادرة  5400 رقمعدد  مغ . ر .ج(
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 األوضاعالعديد من النصوص القانونية اليت تتحدث عن مراعاة هنالك لك ذ إىل باإلضافة.  األسطرإقحام بني 

  .بالصبغة الرمسية  األوراقحىت تتسم هذه  ةاملقرر القانونية 

 يفيجب عليه عند قيامه بتحرير هذه الورقة أن يراع،)كاتب العدل أو املوثق(ضابط العموميالأما يف ما خيص   

     .بالتزويرإالّ قابلة للطعن فيها من أجل أن تكون  هذه األخرية ذات قوة إثبات مطلقة غري ؛ثالثة مراحل  يف ذلك 


  و��د�م ا	(��!) ��	*م �ر��
 : >و	ا	�ر��
 ا�KR�       �ن ��وق  ا	��2ت �ن ھو�
 ذوي ا	
B��+�� زا��ت و�	ن ا�  

إال إذا تأكد من صحة العقود  ،احملررات  إضفاء الصبغة الرمسية على بعملية  ال يقوم املوثقأن  مما ال شك فيه    

 ف  بااللتزامات والواجبات اليت ستنتج عن هذا العقدامع إحاطة األطر ،وموافقتها للقانون املعمول به   ،التوثيقية

جنده  وهذا ما 1 . اجلزائري مهنة املوثق تنظيم تضمني 02 -06رقم قانون من  12حددته املادة  اوهذا م  .الذي تلقاه

أن ، األخريجيب على هذا  إذهنة التوثيق املغريب  مبتنظيم  املتعلق 32-  09 رقم من قانون 35املادة يف  مكرس

ومن مث فال جيوز للموثق أن يقوم بتحرير عقد  .2مامل ينص القانون على خالف ذلك  ،يتلقى  حترير مجيع العقود 

سالف  02 -06قانون رقم  من 15املادة  من األخريةالفقرة  حددته اوهذا م ،املعمول ا  واألنظمةخمالفا للقوانني 

 13/12/2006مؤرخ يف  375903رقم  )الغرفة العقارية( ةاحملكمة العليا اجلزائريويف هذا الصدد جند قرار  .الذكر 

القانوين االجيايب  املتمثل يف التأكد من  بدوره تقوم مسؤولية املوثق ويلزم بالتعويض يف حالة عدم قيامه: " بقوله 

على فهذا القرار يؤكد  3."ما والقوانني السارية احيقق  انسجام اتفاقونصح الطرفني مبا ،صحة  العقود املوثقة 

  . سابقة الذكر 12هو مقرر يف املادة  ملا ًطبقايف حترير  هذه  الورقة الضابط العمومي   يلعبه الذيجيايب الدور اإل

الوطنية   بطاقة التعريف من خاللذوي العالقة  األطرافوأهلية مث بعد ذلك جيب على املوثق التأكد من هوية    
مبناسبة تدوين  بعض  ؛اجلزائري املوثق هنة نظم ملاملقانون من  29عنه املادة  تحتدث وهذا ما اخلاصة بكل طرف

تشرتط على   كتاب العدول العراقي اليتقانون  من  18به املادة  توهذا ما أخذ.البيانات اخلاصة  ذا العقد 

                                  

1
وتقابلها ).  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14عدد    ج.ر.ج(تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 

 .12/12/1998الصادر بتاريخ  3753، الوقائع العرقية رقم   1998لسنة ) 33(رقم  العراقي  كتاب العدولمن قانون  " أ"فقرة  11المادة 
2

،عدد   ر.مغ.ج(ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال  32-09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1-11- 179الظهير الشريف رقم  - 
  )24/11/2011صادر في  5998

3
 .243، ص  2008لسنة  2زائرية  ع الجالمحكمة العليا مجلة  – 
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ستناد إىل الوثائق املعتمدة ويثبت ذلك يف اإلللقب وحمل ذوي العالقة باالثالثي و من االسم  التأكد كاتب العدل
بد ف بل الاتأكد من هوية األطر ند المن قانون كاتب العدل األردين مل تقف فقط ع 12املادة  كما أن  1السند 

،حيث  3 من قانون التوثيق املصري  5جنده مكرسا يف املادة  وهذا ما  2 .تأكد من صحة رضا ذوي العالقةالمن 
أو  ،ثبوتية الخالل تقدمي أوراق األهلية  من تقدمي ما يؤكد  تلك من أهلية  املتعاقدين  بِ  بتْ ميكن للموثق  تثّ 

يقوم  ؛كأن  املتعاقدين لدى أحد ةانونيعوارض قرضا وعدم وجود  من أكدْ البطاقة الشخضية  كما يعمل على التّ 
يف  كذلك .4كمة احملأو احملجور عليه دون حصول على إذن من  ،التعاقد على مال القاصرب،أو القيم  املقدم 

هذا  أي؛ ماهو مسموح به وحمدد يف موضوع الوكالة املوثق التأكد من  ذاهحالة وجود التعاقد بوكالة فيجب على 
الوكيل ملزم بتنفيذ :" من القانون املدين اجلزائري  575وهذا ما تنص عليه املادة الوكيل مل يتجاوز حدود وكالته 

بتاريخ  0769254كمة العليا رقم احملويف هذا نسجل قرار  ."املرسومةدود احلالوكالة دون أن جياوز 
كما 5." عقد البيع التوثيقي ، احملرر باالعتماد على وكالة وكيل معزول ،باطلة وغري نافذة:" بقول 11/04/2013

على كاتب العدل التأكد من أهلية املمثل القانوين  فرضتحيث 6من قانون كاتب العدل األردين 18أن املادة 
يلجأ إىل املوثق أن ال  تألزمكما أن بعض التشريعات  7.عقد خيص األصيل مباشرة حتريرلك يف حالة طلب ذو 

كاتب  من قانون29املادة  به صريح تءجا ماوهذا 8 دفع الرسم املستحق عنهإذا مت إال الرمسي  عملية توثيق السند
                                  

1
كتاب ؛ قانون  ." قامة ذوي العالقة في السندات التي  ينظمها أو يوثقها إيثبت كاتب العدل االسم الثالثي واللقب ومحل :" من كتاب العدول العراقي  18لمادة ا -  

نظام الكاتب العدل ورسوم كتابة العدل  24وتقابلها  المادة .   ،12/12/1998الصادر بتاريخ  3753، الوقائع العرقية رقم   1998لسنة ) 33(رقم  العراقي  العدول
ورسوم كتابة العدل قانون رقم ظام الكتاب العدل قانون ن..." ال ينظم أو يصدق على أي سند قبل التثبت من هوية المتعاقدين أنعلى الكاتب العدل  :" بنصها اللبناني
على الساعة  15/01/2015تاريخ المعاينة   /http://www.mohamah.netنقال عن موقع محاماة نت  ، 8/6/1994صادر في  - 337

22:46  
2

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي :"  كاتب العدل األردنيمن 12المادة ، 83مفلح عوادة القضاة ، المرجع السابق ، ص/ د – 
وأن يتأكد نين العامة العالقة بإبراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة األحوال المدنية وإبراز جواز سفر لغير األردني ومن أهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوا

العالقة في السندات واألوراق التي ينظمها أو يصدق عليها والشهود، بوضوح، اسم وشهرة ومحل إقامة كل واحد من أصحاب  من صحة رضاهم وأن يذكر
ويوقع جميع ذلك إذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم إذا كان هنالك من يقوم بالترجمة وتاريخ التنظيم أو التصديق بالحروف واألرقام معًا 

 )2001لسنة ) 39(قانون مؤقت رقم (الكاتب العدل بقانون المعدل  1952 لسنة) 11(رقم  ألردني  ا   كاتب العدل   قانون" .ويختمه 
3

 أنالتوثيق  إجراءعلى الموثق قبل  يجب:" من قانون التوثيق المصري  5المادة ،125و124محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ أنظر د – 
-11- 179الظهير الشريف رقم  (؛  المغربي قيوثتمهنة المن قانون  37المادة تقابلها   ..."المتعاقدين ورضائهم وصفتهم وسلطاتهم أهليةيتثبت من 

 )24/11/2011صادر في  5998،عدد   ر.مغ.ج(المتعلق بتنظيم مهنة الموثق   32-09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1
4
 115عبد الرزاق السنهوري ، اإلثبات  ،أثار االلتزام ، المرجع السابق ، ص / د – 
5
 314،ص2013،س1مجلة المحكمة العليا الجزائرية  ع – 

6
كل من يطلب تنظيم أو تصديق عقد أو مقاولة أو سند أو غير ذلك من األوراق بالوكالة أو الوصاية أو الوالية بحكم الوراثة أو :" 18المادة  – 

ثائق تثبت أنه مأذون باإلضافة إلى أشخاص معنويين أو لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية إلجراء ما ذكر وأن يبرز ما لديه من أوراق وو 
 ."بوضع إمضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في األوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها

7
  83، المرجع السابق ، ص البينات في المواد المدنية والتجارية مفلح عواد القضاة ، / د – 

8
 83مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / د - 
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 وثق مهنة املمن قانون  40واملادة ، 2التوثيق  املصري من الالئحة التنفيذية لقانون 3واملادة  ،1العدل األردين
   3.اجلزائري

أو عدم توفر  ،اتبني للموثق عدم توافر الشروط القانونية كوجود عيوب الرض ومن املسلم به قانونا إذا ما       

حمل التوثيق  األرضعلى أنه باطل  كما لو كانت  أو كان موضوع هذا العقد يظهر،املتعاقدين  لدى أحد األهلية

ضابط العمومي احلق يف رفض توثيق هذا لل،كان   أو من أمالك الدولة جلهة معينة وقف خريي موضوع يف حالة 

ال جيوز للموثق أن ميتنع ، :" اجلزائري بقوهلا  املوثقمنظم ملهنة من قانون  15أخذت به املادة  وهذا ما 4.العقد

كما أن  5."العقد املطلوب حتريره خمالفا للقوانني واألنظمة املعمول ا  إذا كان إالّ عن حترير أي عقد يطلب منه ، 

يف حالة رفض املوثق توثيق عقد خمالف للقانون بإخطار ذوي العالقة  اشرتطتمن قانون التوثيق املصري   6املادة 

  .أعالهاملذكور  15وهذا مامل ينص عليه املشرع اجلزائري يف املادة 6الرفض أسباببكتاب موصى عليه ويوضح فيه 


�2(�ا	�ر��
 ا	   :$��رة �دو�ن ا	��د ا	ر���   

فيما  مامت حتديدهعلى  والشهود هوية ،وأهلية ،ورضا ذوي العالقةمن التدقيق و  والتحري التأكدفإذا ما مت     
القانونية  األوضاعوذلك مبراعاة  ،7الرمسية  والصفة الصبغة الورقة  إعطاء  هذهضابط العمومي إىل ال، انتقل  سبق
   . السابق الذكر  02-06رقم  املوثق هنة مم يظاملتضمن تنقانون اليف  ةدداحمل

مبوضوع العقد  ةمتعلق األوىل من البيانات؛نينوع ىراعأن ي جيب الرمسيةناطقة بالصبغة هذه الورقة  تكونحىت و     
  وغريها من هذه التصرفاتأو اإلجيار  الوكالة الرهن أو أو البيعتصرفات كعقد البأي بيانات خاصة ؛ التوثيق حمل

                                  

1
فيه وتعتبر إيراداً  يعتبر جدول الرسوم واإلجراءات المتعلقة به جزءًا ال يتجزأ من هذا القانون ويستوفي الكاتب العدل الرسوم المبينة" :29المادة  – 

 http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=900: القانون متوفر على موقع االلكتروني ."للخزينة
2
 124محمد حسن قاسم ، أصول اإلثبات ، المرجع السابق ، ص / أنظر د – 
3

العمومية  من طرف الملزمين بتسديدها بمناسبة تحرير العقود ويدفع يقوم الموثق بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب  الخزينة " :40المادة  – 
  ."جبة على األطراف بفعل الضريبة ، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع  المعمول به امباشرة لقباضات  الضرائب المبلغ الو 

4
 115المرجع السابق ، ص عبد الرزاق السنهوري ، اإلثبات  ،أثار االلتزام ، / د - 
5
 ). 16، ص 2006/ 08/03صادر بتاريخ 14  ع.ج.ر.ج( - 
6
  126و125ل اإلثبات ، المرجع السابق ، ص محمد حسن قاسم ، أصو / د– 
عدم توافر الشروط  أوالسلطات لدى المتعاقدين  أوالصفات  أوالرضا  أو ةهلياتضح للموثق عدم توافر األ إذا:" من قانون التوثيق المصري  6المادة -

 الشأن دوي وإخطاريرفض التوثيق  أنالموثق كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطالن وجب على   إذا أو)  5(  المادةمن  الثانيةالمبينة في الفقرة 
 . من قانون كاتب العدل العراقي20، تقابلها المادة ".الرفض أسبابموصى عليه ويوضح فيه  بالرفض بكتاب

7
 83مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / د، كذلك أنظر 116المرجع السابق ، ص ،عبد الرزاق السنهوري / د - 
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   .1  الصبغة الرمسية إلعطائه مهيأ كل حمرر  وثانية بيانات عامة تشرتط يف   .القانونية

من  4 مكرر 324عليه املادة   تنص مثال ذلك ماو حمل التوثيق ،مبوضوع العقد  اخلاصةبالبيانات  خيص ففي ما
طبيعة وحاالت عقارية ،يبني الضابط العمومي يف العقود الناقلة أو املعلنة عن ملكية :" بقوهلاقانون املدين اجلزائري 

 وهذا ما 2".وأمساء املالكني السابقني ،وعند اإلمكان صفة وتاريخ التحويالت املتتاليةومضمون وحدود العقارات 
من املقرر قانونا أنه يشرتط :"  21/10/1990مؤرخ يف  68467جنده مكرس يف قرار احملكمة العليا اجلزائري رقم 

محل ـلاحمدد  - توي  على أصل امللكية ، مكرس التفاق الطرفني حمأمام  املوثق ،  ايف العقد الرمسي  أن يكون حمرر 
       3..."معاين  لتسديد املبلغ أمام املوثق ، مسجل ومنشور  لدى  مصاحل  الشهر  العقاري   - 

خبصوص  عقد تنازل عن أسهم من الشركة قانون نفسه المن  1مكرر 324كذلك ماهو منصوص عليه يف املادة 
، كذلك 4وغريها من هذه العقود ،أو عقود جتارية أو زراعية أو عقود تسري حمالت التجارية حصص فيها،أو بيع 

مع  اإلجياب اليت تشرتط أن تتم اهلبة بالقبول و 5األسرة اجلزائريمن قانون 204هو منصوص عليه يف املادة  ما
 كمة العليا اجلزائرية يف قرار رقماحمل ما قضت بهوهذا   .اخلاصة بنقل امللكية يف العقار واإلجراءات األحكام مراعاة

بأنه  يشرتط يف العقود  املتضمنة  نقل امللكية العقارية أن حترر يف الشكل  :"  09/11/1994مؤرخ يف  103656
 باإلجياب، أن اهلبة  تنعقد  األسرةمن قانون  206و تنص  املادة . الرمسي ، وإال وقعت  حتت طائلة البطالن 

   6." الشروط اجلوهرية ستيفائهاإ، لذا فإن اهلبة  تعترب  باطلة لعدم  العقارات والقبول مع  مراعاة قانون التوثيق يف
من املقرر قانونا وتطبيقا   14/07/2011املؤرخ يف  665688ذهبت إليه احملكمة العليا يف القرار رقم  كذلك ما

 تصرف من قانون األسرة فإن الوصية تصح مبجرد حتريرها أمام املوثق دون تعرض لالشهارها ألا 191للمادة 

                                  

1
طالبة قاضية إسمهان  بن أنظر  ، 84مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / د116،ص 83عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، بند / د  – 

اإلثبات  ذات  الحجية  المطلقة  أمام القاضي  المدني ، مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الجزائرية ،  حركات و ملكمي زرفة ، أدلة
 16، ص  2008-  2005دفعة  

2
 )749، ص  13/04/1976الصادرة في  18ج ع .ر.ج( 03/05/1988المؤرخ في  14-88أضيفت بالقانون رقم  – 
3
  84ص  1992  س 01،عالمجلة القضائية الجزائرية  – 
4

  إلىالقانون بإخضاعها  يأمرمن المقرر أيضا أنه زيادة على العقود التي ...:"  18/02/1997مؤرخ في  136156قرار المحكمة العليا رقم *          – 
حقوق عقارية  أو محالت تجارية أو صناعية أوكل عنصر من  شكل رسمي  يجب تحت طائلة البطالن تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو

 10.، ص  1997لسنة  01عالمجلة  القضائية  ." شكل رسمي  في...أوعناصرها 
5

واإلجراءات  تنعقد الهبة باإليجاب والقبول وتتم الحيازة ومراعاة أحكام قانون التوثيق في  العقارات  :"  من قانون األسرة الجزائري 206المادة  – 
 ."خاصة في المنقوالت 

6
الدولة والمحكمة حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس / ، نقال عن د 67ص  ، 51ع  الجزائريةالمجلة القضائية  - 

   14و13، المرجع السابق ، ص  ومحكمة التنازع  العليا
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ماهو كذلك  1."بعد املوت وترتيبا على ذلك فإن شهر الوصية واجب ، لنقل امللكية بعد الوفاة  مضاف إىل ما
قانونا  أن كل بيع اختياري أو  من املقرر :" 18/02/1997مؤرخ يف  136156رقم  احملكمة العليا مبني يف قرار
 آخربصفة أعم كل تنازل عن حمل جتاري ولو كان معلقا على شرط أو صادرا مبوجب عقد من نوع و  وعد بالبيع ،
  .عقد رمسي  وإال كان باطالبجيب إثباته 

زيادة على العقود اليت يأمر القانون بإخضاعها إىل شكل رمسي جيب حتت طائلة البطالن حترير  أنه ومن املقرر أيضا

أو حقوق عقارية أو حمالت جتارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها أو  العقود اليت تتضمن نقل ملكية عقار

تمثل يف حمكمة النقض يف قرارها يف االجتهاد القضائي الفرنسي واملمكرسا وهذا ماجنده  .2"يف شكل رمسي   ...

يكون  ال قانون التوثيقتزامات لبأن عدم إمتثال إل:  الغرفة املدنية األوىل    10/09/2015واملؤرخ يف  918رقم 

من قانون  1318واجب التنفيذ ملخالفته إجراءات الشكلية املنصوص عليها يف املادة ) عقد القرض (التصرف 

  3.ال ميكن للدائن البدء يف إجراءات التنفيذ بدون أمر من احملكمةوبالتايل . الفرنسياملدين 

يف عقد حمل  العامة املطلوبة نتقل إىل البيانات ن .توثيق الحمل  بعدما يتم حتديد البيانات املتعلقة مبوضوع العقدف

  : توثيق منها 

غة العربية حتت طائلة باللّ  ةيالتوثيقاجلزائري أن يتم حترير العقود  مهنة املوثقمن قانون  26تشرتط املادة     

وبذلك ال ميكن للموثق  .ض أو نقص ااختصار أو بي ويف نص واحد وواضح،تسهل قراءته وبدون .البطالن

مؤرخ  408837كمة العليا رقم احملقرار  نصكما .اللغة العربية  ترمجتها إىلتصديق على أوراق أجنبية ما مل يتم ال

وهذا  4."غة العربية باطلة ، ملساسها بالنظام العام العقود التوثيقية احملررة بغري اللّ  :"على أن  21/05/2008يف 

                                  

1
 174و172ص ، 2011س  ، 2، ع مجلة المحكمة العليا الجزائرية  – 
2
  10ص   1997س 01المجلة القضائية الجزائرية  ع  - 

3
 - Voir Cass. 1erch civ , n° 918 du 10 septembre 2015 (14-13.237)  « ...Attendu que, pour 
statuer comme il le fait, l’arrêt énonce encore que l’irrégularité affectant l’acte de prêt, qui ne 
mentionne ni l’annexion des procurations ni leur dépôt au rang des minutes du notaire, 
implique que cet acte notarié ne vaut que comme écriture privée en application des 
dispositions de l’article 1318 du code civil, et ne peut constituer un titre exécutoire permettant 
au créancier d’engager des voies d’exécution sans une décision de justice. »  
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/918_10_3249
6.html 

4
 121،ص 2008، س1مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع  – 
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  الرمسية  أن حترير الوثائق"غري منشور"27/01/2011املؤرخ يف 056506قرار جملس الدولة اجلزائري رقم  مايتفق و

1 املطلق للعقديرتتب عنه بطالن والعقود باللغة العربية  يعترب من النظام العام ، وخمالفة ذلك 
ويف هذا الشأن .

 يف مادته يلتوثيق مصر للقانون ا منها الالئحة التنفيذية،املبدأ  اإىل األخذ ذذهبت العديد من التشريعات العربية 

كتاب   قانون من 16وتقابلها املادة 3 .كتاب العدل األردين  قانون من 22يف املادة وهذا ماهو موجود  2 .11

غة العربية يف حترير أوجب اللّ  .5التوثيق مهنة من قانون 42 ةاداملغري أن املشرع املغريب ويف  4.العراقي  العدول 

غة العربية يف حترير عقودهم التوثيقة  لغة أخرى غري اللّ  اختيارأنه أعطى احلرية لذوي العالقة يف  إالّ ،العقود التوثيقية 

املوثق  ةعن إمكانية استعان حتدثوا  هؤالء املشرعني مع املالحظة أن جلالتشريعات العربية  جلخالف وبذلك 

                                  

1
بان العقود  االمقرر قانونمن " :" غير منشور " 27/01/2011مؤرخ في  056506قرار مجلس الدولة الغرفة الرابعة ، القسم األول رقم *         – 

 16/01/1991المؤرخ في  91/05المعدل بالقانون رقم  88/27من القانون رقم  18التوثيقية  يجب أن تحرر باللغة العربية  إعماال لنص المادة 
ي حين أن تحرير الوثائق الرسمية  والعقود ف... المتضمن مهنة التوثيق  88/27من القانون رقم  17غة العربية  وأيضا  المادة المتعلق بتعميم استعمال اللّ 

من المرسوم  100غة العربية إعماال لنص المادة ، بل ويمنع على المحافظ العقاري إشهارها إذا كانت محررة بغير اللّ  يعتبر من النظام العامغة العربية  لّ بال
حمدي / نقال عن د ؛." قبة صحة الشكليات أن يأمر برفض اإليداع المتعلق بتأسيس السجل العقاري عند قيامه بمرا 25/03/1976المؤرخ في  67/63

  456، ص، المرجع السابقومحكمة التنازع باشا عمر  ، القضاء العقاري ، في ضوء احدث  القرارات الصادرة عن مجلس الدولة  والمحكمة العليا 
 
2

على أن  يكون  توثيق المحررات   11وإذا كانت اللغة العربية  هي لغة البالد الرسمية ، فقد نصت المادة : " وجاء في المذكرة  اإليضاحية  لالئحة  – 
، على شرط أن يرتضيه الطرف األخر حتى ال يكون ثمة مجال للطعن بوقوع  م بهالمن يجهلها  فليستعين  بمترجم مبهذه اللغة ، فإذا كان من  المتعاقدين  

 182ص 52سليمان مرقس ، المرجع السابق ، الهامش /  ؛د." تحريف في األلفاظ و المعاني التي كانت مقصودة العاقدين 
3

أما األوراق التي   يجب أن تكتب باللغة العربيةب العدل جميع األوراق التي ينظمها الكات :"22المادة ، 83	&%$ #وادة ا�"!
ة ، 	ر��  
�ق ، / د– 
دق عليها بأية كتب بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم إلى العربية وتسجل وتحفظ، واألوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مص

  :القانون متوفر على الموقع االلكتروني."  هالغة كانت، أما األوراق المترجمة من لغة إلى أخرى فتحتفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في إضبارات
http:// www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=900 

ال يتقن اللغة العربية أو ال إمكانية استعان الموثق بمترجم في حالت إذا كان أحد المتعاقدين أن جل التشريعات  تتحدث عن مع المالحظة  -
فقرة األخيرة من قانون التوثيق  26من كتابة العدل األردني  والمادة  23لمترجم في أخر العقد وهذا مانصت عليه المادة يعرفها معرفة كافية  مع توقيع ا

 .قانون التوثيق المصري الالئحة التنفيذية ل من 11الجزائري والمادة 
4

، الوقائع  1998لسنة ) 33(رقم  العراقي  كتاب العدولقانون  ،  ."تكون اللغة العربية اللغة الرسمية في تقديم السندات وتوثيقها :" 16المادة  – 
 .12/12/1998الصادر بتاريخ  3753العرقية رقم  

5
 1- 11- 179الظهير الشريف رقم  ( ،."تحرر العقود والمحررات باللغة العربية وجوبا ، إال إذا اختار األطراف تحريرها بلغة أخرى :"  42المادة  – 

     )24/11/2011صادر في  5998،عدد   ر.مغ.ج(ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال  32- 09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في 
يحرر السند المعد للتوقيع والتصديق باللغة العربية بخط واضح أو :" على أن  نظام الكاتب العدل ورسوم كتابة العدل اللبنانيمن 29  المادةتقابلها 

اسم ذي العالقة واسمي والديه وجنسيته ومحل وتاريخ والدته ومحل إقامته ورقم سجل نفوسه والسنة والشهر واليوم التي نظم فيها السند مطبوع يذكر فيه 
رقم ظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل قانون قانون ن؛ ..." أو جرت المصادقة عليه واسم الكاتب العدل ومكان إتمام العمل واسم المترجم والشهود

على الساعة  17/01/2015تاريخ المعاينة   /http://www.mohamah.net،نقال عن موقع محاماة نت    8/6/1994صادر في  - 337
16:16.  
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على أن  . جيدةا معرفة و أو ال يعرف،غة العربية اللّ  ونإذا كان أحد املتعاقدين ال يتقنما  ةيف حالثقة  وذُ مبرتجم 

من  11اجلزائري واملادة  هنة املوثقمل املتضمنقانون الاألخرية من  الفقرة 29واملادة  ، 1العقد آخروقع املرتجم يف ي

من قانون  3فقرة  16و املادة ،2ق املغريب يوثتمن قانون ال 38واملادة ، قانون التوثيق املصريالالئحة التنفيذية ل

   3أن يكون هذا املرتجم حملف   التوثيق العراقي حيث اشرتط

يوم الاملبلغ والسنة والشهر و يتم كتابة  أنعلى  4اجلزائري ملهنة املوثقنظم املقانون المن  2فقرة  26وتضيف املادة 

  .التوقيع على العقد باحلروف وتكتب التواريخ األخرى باألرقام و 

 ةالورقة حمل التوثيق  معرض اعتربتوإال ،عاا امر جيب على املوثق  ضرورية بيانات كما تشمل هذه الورقة على 

وثق اجلزائري وتقابلها ملامهنة من قانون  29يف املادة  احملدد ومن بني هذه البيانات.وإسقاط قيمتها القانونية هلدم

   . 6من قانون التوثيق املغريب 36واملادة  5،كاتب العدل األردينقانون  من  12املادة 

 .ولقب املوثق الذي قام بتحرير العقد و مقر مكتبه  اسمذكر  •

 .وموطن وتاريخ ومكان والدة ذوي العالقة وجنسيتهم اسم ولقب وصفة  •

 .اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان والدة الشهود عند االقتضاء  •

                                  

1
 117، صعبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د – 

2
وفي حالة تعذر وجود ترجمان ، يمكن االستعانة  بكل يستعين الموثق  بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي ، "  :38المادة  – 

   ..."شخص يراه الموثق أهال  للقيام بهذه المهمة شريطة قبوله من الطرف المعني بالترجمة 

 ."بعد االطالع على مضمونها بواسطة مترجم يحلف اليمين  أجنبيةللكاتب العدل توثيق السندات المكتوبة بلغة :"  3فقرة ال 16المادة  – 3

 . من كاتب العدل األردني 27المغربي ، والمادة مهنة التوثيق من قانون 2الفقرة  43تقابلها المادة  – 4

5
يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العالقة بإبراز بطاقة :" 12المادة ،  83مفلح عوادة القضاة ، المرجع السابق ،ص / د – 

المدنية وإبراز جواز سفر لغير األردني ومن أهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم شخصية صادرة عن دائرة األحوال 
جب هذا وأن يذكر بوضوح، اسم وشهرة ومحل إقامة كل واحد من أصحاب العالقة في السندات واألوراق التي ينظمها أو يصدق عليها والشهود، إذا استو 

 . معرفين والمترجم إذا كان هنالك من يقوم بالترجمة وتاريخ التنظيم أو التصديق بالحروف واألرقام معاً ويوقع جميع ذلك ويختمهالقانون ذلك وال
6
  : تتضمن العقود التي يتلقها الموثق على الخصوص :" 36المادة – 

يوضحها مرة واحدة على  إال إذا سبق في العقد ما هاوال يسمح باختصار األسماء الكاملة لألطراف بما فيها اسم األب وأالم وباقي الموقعين على العقد ، 
  ...."  األقل 

 



 101  

 

يف حالة استعانة  املوثق ذا األخري  إذا كان  احد املتعاقدين  ال يتقن اللغة اسم ولقب وموطن املرتجم  •
 .العربية 

 .حتديد موضوع العقد حمل التوثيق  •
 .والسنة والشهر واليوم الذي ابرم فيه  املكان •

   1.واملرتجم عند االقتضاء  والشهود واملوثق األطرافتوقيع  •

املتعلق بتأسيس السجل  63-76من املرسوم  رقم  71إىل  61بالشروط احملددة يف املواد من  األخذكذلك 
جل إشهارها أن تقدم يف شكل رمسي أتشرتط من  حيث وهوية األطراف والعقاراتالعقود شكل وختص  العقاري
 12/12/2013املؤرخ يف 0812732كمة العليا اجلزائرية رقماحملوهذامايتفق وقرار ، 2جلميع الشروط القانونيةمستويف 

يف العقار سواء كان ذلك بني املتعاقدين أو يف حق  األخرىمن املقرر قانونا بأن امللكية واحلقوق العينية :" بقوله
  3."الغري ال تنتقل إال إذا روعيت اإلجراءات اليت ينص عليها القانون وباألخص القوانني اليت تنظم الشهر العقاري 

بأن  06/12/2016 املؤرخ يف 01544/16يف القضية رقم ) الغرفة العقارية (به جملس قضاء تلمسان ىوهذا ماقض
،وبالتايل فإن العقد العريف حمل  آمرةعن طريق العقد الرمسي لتعلقه بقاعدة  امللكية يف العقار ال يكون إالّ نقل 

     4. ًامطلق ًابطالن ًيعد باطال "أ" احتجاج من املستأنف

والشهود وقع العقود الرمسية من قبل األطراف تُ :" من القانون املدين اجلزائري  بقوهلا  2مكرر 324 وتضيف املادة 
وإذا كان بني األطراف أو الشهود من ال يعرف  .عند االقتضاء، يؤشر الضابط العمومي على ذلك يف آخر العقد

أو ال يستطيع التوقيع يبني الضابط العمومي يف آخر العقد تصرحيام يف هذا الشأن ويضعون بصمام ما مل يكن 
مومي جيهل االسم واحلالة والسكن واألهلية املدنية وفضال عن ذلك، إذا كان الضابط الع. هناك مانع قاهر

  "5 .ألطراف، يشهد على ذلك شاهدان بالغان حتت مسئوليتهماا

                                  

1
 . القانون المنظم لمهنة الموثق الجزائريمن   29أنظر المادة  – 
2

/ 25/03 مؤرخ في 63- 76مرسوم  رقم  ." كل عقد يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية  يجب أن يقدم على الشكل الرسمي :  61المادة  – 
 ) 504،ص 13/04/1976مؤرخ في 30ع .ج  .ر.ج(يتعلق بتأسيس السجل العقاري 1976

 353، ص2014لسنة  1مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع  – 3
4
 317و316،ص  من المرفقات  08أنطر إلى الوثيقة رقم     - 

5
 )749، ص 1988 /04/05صادر ، 18عدد .ر.ج(  03/05/1988مؤرخ في 14- 88هذه المادة بالقانون  رقم  أضيفت – 
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 العقوديتلقى الضابط العمومي، حتت طائلة البطالن، :" أن  على تنص  )املعدلة( 3مكرر 324كما أن املادة 
وبالتايل حضور ..."  الرمسيةالعقود ...يتلقى :" كتايلتعديل كانت  القبل  1".، حبضور شاهديناإلحتفائية 

وهذا مايؤكده  .بطالن هذا العقدعنه  يرتتبْ  هِ وختلفالشاهدين يف مثل هذه العقود اليت تتطلب الشكلية ضروري 
" :"  غري منشور ."  21/01/2010مؤرخ يف  415234القسم األول  حتت رقم  ،املدنية ةقرار احملكمة العليا الغرف

 ها املوثق  حبضور شاهدين هي  تلك العقود احيث أن العقود اليت  يقصدها املشرع واليت  جيب أن يتلق
إبرامه حبضور   هتجتماعية  ال يشرتط القانون لصحإاملتضمن التنازل عن حصص اإلحتفائية يف حني أن العقد 

نه توقع العقود الرمسية من قبل ألقانون املدين اليت تنص على من ا 2مكرر 324شاهدين وهذا ما يستفاد من املادة 
األطراف والشهود عند االقتضاء أي عندما يقضي القانون ذلك صراحة ، وبذلك فإن  حترير عقد إحالة حصص 

 كذلك  .2" حتفائيةاإل جتماعية  بدون حضور شاهدين  ال يرتتب عليه أي بطالن ما دام مل يكن من العقودإ
بأن العقود الرمسية املتطلبة :" ينص  29/09/2009املؤرخ يف  496233رقم  كمة العليا احمل قرار ماجاء به 

  3." حتفائية اإل  حضور شاهدين هي العقود

قصر  املشرع قد وقع يف خطأ عندماب كأنّ 4 ؛حسب بعض رجال القانون؛سابقة ذكر 3مكرر 324املادةعلى يالحظ ما 
يف  الشهادةب األخذ المينع القانونرغم أن ، ه العقودذنة يف غري هللبيّ  ضرورةوال ،حتفائيةالعقود اإلالشاهدين يف وجود 

من  333دينار جزائري طبقا للمادة100.000مبلغها عن  جمموعالتجارية والتصرفات املدنية اليت  يقل  األعمال
بشهادة الشهود فيما كان  اإلثباتبإمكانية  .نفسه قانونالمن  335يف املادة  حمددماهو  كذلكقانون املدين  ال

وغريها من  ةسرقالالوقائع املادية كواقعة  الضرب أو  كذلك .ثبوت بالكتابةالجيب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ 
مت بني  كحالة وجود تصرف قانوين كبيعٍ ؛ ول دون احلصول على دليل كتايب، أو وجود مانع أديب حيُ األفعاله ذه

بشهادة الشهود طبقا ملاهو مقرر يف  إثبات ذلك ميكن  حالة املنازعة  حول هذا التصرف يفو   إبنه  األب و
   5.القانون املدين 

                                  

1
من  8، و تنص المادة  )24، ص 06/2005/ 26صادر في  44عدد  عدد.ر.ج(  2005 /06/ 20مؤرخ في  10-05عدلت هذه المادة بالقانون  رقم – 

كاملي  األهلية  مقيمين  بالجمهورية  العربية المتحدة  ولهما إلمام    إال بحضور شاهدينال يجوز  توثيق محرر : " الالئحة  التنفيذية لقانون التوثيق المصري 
الشاهدين  المنصوص عليهما في المادة السابقة  متى  توافرت ويجوز للموثق أن يكتفي  ب.بالقراءة  والكتابة  و ال صالح أو قرابة  لغاية الدرجة  الرابعة 

  182، ص  53سليمان مرقس  ، المرجع السابق ، الهامش / نقال عن د." المحرر مع أصحاب الشأن والموثق الشاهدين أن يوقعا فيهما هذه الشروط ، وعلى  
2
القرارات  إلى ( ، لصادرة عن مجلس الدولة  والمحكمة العليا ومحكمة التنازع حمدي باشا عمر  ، القضاء العقاري ، في ضوء احدث  القرارات ا/ د - 

 99و98،   ص2012، دار هومة ،الجزائر ، س  12ط)   2010غاية  سنة
3
:"  2010/ 22/04بتاريخ  533005رقم )الغرفة المدنية (جاء في قرار محكمة العليا  ،  162، ص  2009، س  2محكمة العليا ، عالمجلة  – 

 86، ص2011، س 1مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع ." العقود الرسمية، التي يتلقاها الموثق بحضور شاهدين هي العقود االحتفائية 
4
الجزائر س يوسف دالندة ، الوجيز في شهادة الشهود ، وفق أحكام الشريعة والقانون وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا، دار هومه ، بوزريعة ، / أ- 

 27و26، ص2005
5
 27، ص   المرجع السابق يوسف دالندة ، الوجيز في شهادة الشهود ، / أ – 
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أي كتابة   ضمنتت وأن ال .والسندات  التوثيقة  مكتوبة  خبط واضحكما يشرتط القانون أن تكون هذه العقود   
 أو نسيان من ،إذا وقع خطأ ويف حالة ما. أو حتشري  ،أو تشطيب،شط أو ك إضافات، حتويل أو بني األسطر أو

 األطراف عليها ةمصادقمع  والتصحيحات يف اهلامش  اإلضافاتهذه  إدراج عليه ضابط العمومي وجبالطرف 
،وتقابلها املادة وثق اجلزائريامل هنةاملنظم ملمن قانون  27طبقا للمادة  .با يرتك أدىن شك أو ريْ  ال حىتالعقد  يف

   .1من الالئحة التنفيذية لقانون التوثيق املصري 11

عليهم   االعالقة على الورقة أن يتلو  وذو  ه ومت تدوين احملرر طبقا ملا سبق ذكره ، وجب على املوثق  قبل توقيعفإذا   
املطة  و  2من الالئحة التنفيذية  لقانون التوثيق املصري 10نصت عليه املادة  وهذا ما. وملحقاته ورد يف احملرر ما
قانون  من  13مع التنويه هنا أن املشرع األردين يف املادة .3وثق اجلزائرياملهنة نظم ملاملمن قانون  29املادة من  8

القراءة  "أنيف عبارة التصديق يبني أن ،بعد تالوة العقد على األطراف  هذا األخري العدل اشرتط على   كاتب
اليت قد ترتتب عن العقود اليت  واآلثار القانونية  األبعادكما جيب على املوثق أن يوضح هلم  .4 "بالفعل  وقعت

 وهذا ما . دون تأثري على إرادم يف ذلك أي؛ يؤدي ذلك حتما إىل حترير العقدوي الشأن دون أن ذ هاايتلق
التوثيق مهنة قانون  من 2فقرة  37وتقابلها املادة  ،السابق الذكر  02- 06رقم من قانون  13نصت عليه املادة

أن يقوم برتقيمها وأن يتم ، ضابط العموميالوجب على  توي على أكثر من صفحةحي وإذا كان احملرر 5.املغريب
   .6 واملرتجم عند االقتضاء  والشهود أصحاب الشأن من طرف و  هتوقيعها مجيعا من طرف

                                  

1
من قانون التوثيق المغربي ،  41من قانون كاتب العدل األردني والمادة  11، أنظر إلى  المادة 182سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / أنظر د – 

 .العدول العراقي من قانون كتاب  20والمادة 
2
على الموثق أن يتلو  المحرر على المتعاقدين ،  10ولقد أوجبت المادة :"  تنص المذكرة اإليضاحية  لهذه الالئحة التنفيذية  في هذا الصدد مايلي  و – 
م ، وذلك بالبداهة دون أن يصدر منه ما يؤثر في ن يبين لهم  األثر  القانوني  المترتب عليه ، ليتبينوا  بوضوح النتائج  التي  قد تترتب على  تعهداتهأو 

  117، ص 3عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش / ، نقال  د." يوجههم توجيها ال يريدونه المتعاقدين  أو ماإرادة  
3

حيث أنه و كما "  :" غير منشور "  25/05/2005مؤرخ في  302-316وجاء في قرار  المحكمة العليا الغرفة المدنية  الجزائرية  رقم *         – 
سة  عمومية أية  مؤس وعقد بيع العقار  ال ينعقد سواء كان  هذا العقار  مملوكا  ملكية  خاصة  لألفراد أو الدولة أو الوالية  أو البلدية  أ لكن ...هو ثابت 

؛ نقال ." من القانون المدني  1مكرر 324أخر مختص  بذلك طبقا  ألحكام المادة  ، إال بالتوقيع عليه من قبل أطرافه أمام الموثق أو موظف عمومي
نازع ، المرجع السابق ، حمدي باشا عمر  ، القضاء العقاري ، في ضوء احدث  القرارات الصادرة عن مجلس الدولة  والمحكمة العليا ومحكمة الت/ عن د
 13ص 

4
يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي :" من كاتب العدل األردني  13المادة وتنص  . 84مفلح عواد القضاء ، المرجع السابق ، ص / د  – 

 .من كتاب العدل العراقي  23وتقابلها المادة المادة  ."عبارة التصديق إلى أن القراءة وقعت بالفعلينظمها بنفسه على ذوي العالقة ويشير في 
5

،عدد   ر.مغ.ج(ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال  32-09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1-11-179الظهير الشريف رقم  (  - 
  )24/11/2011صادر في  5998

6
و هذا ما نص عليه  - . 354أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص /دأنظر  183و182سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د -  

باألسماء الكاملة  وتوقيعات األطراف   –تحت طائلة البطالن  –تذيل أصول العقود  :"بقوله   من قانون التوثيق 43لمادة المشرع المغربي في ا
= يوقع األطراف  على كل صفحة من صفحات العقد ويكتب تاريخ التوقيع كل طرف كما يؤشر الموثق.والترجمان والشهود أن و جد ثم الموثق مع الختم 
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  وتسليم نسخة ألصحاب ،صول احملررات الرمسية أحفظ  فيها يتم، األخرية واملهمةاملرحلة تعترب هذه       

تسلم نسخة املمهورة بالصيغة :" بأناجلزائري هنة املوثق املنظم ملمن قانون  31نصت عليه املادة وهذا ما،1الشأن 

من قانون  8 ةاداملإليه املشرع املصري يف  ذهبا موهذا ..." التنفيذية للعقد التوثيقي وفقا لتشريع املعمول به

وتقابلها  2.." الشأن ألصحاب إالّ اليت مت توثيقها  الورقة الرمسية ال تسلم صورة  "التوثيق حيث  نص على أنه  

   3.قانون التوثيق املغريب من 47املادة 

عقوبة التأديبية ال، بل ذهب املشرع اجلزائري إىل تطبيق ةعلى املوثق منح ذوي الشأن أكثر من نسخ نعْ كما ميُ 

 9 ةاداملويف  أما عن قانون التوثيق املصري. 4وثقامل منظم ملهنة من قانون 32 للموثق الذي خيالف ماهو حمدد يف املادة

يف دائرا مكتب  ةقعاالو  ستعجاليةاإل األموربقرار من قاضي  نص بعدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية إالّ 

ما يقدمونه من ويطلب النسخة الثانية  بناء على  .إىل القضاء وا أيلجوي الشأن  أن ذلذلك جيب على .  التوثيق

أما   6. من قانون سابق الذكر 2فقرة  32اجلزائري يف ذهب إليه املشرع اوهذا م  5.لسحب هذه الصورة تربيرات  

مهنة من قانون  10املادة  يف فيتم ذلك حسب األوضاع املقرر فيما خيص حفظ أصول هذه العقود واحملررات 

يقوم هذا كما   ، وتسريه قييلتوثا األرشيفيتوىل حفظ  كما ،حبفظ العقود اليت حيررهاوثق امل أن يقومب ،اجلزائري املوثق 
                                                                                                        

ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال  32-09قم بتنفيذ القانون ر  2011نوفمبر  22الصادر في  1- 11- 179الظهير الشريف رقم  (؛ ."على كل صفحة  =
على الكاتب  :"نظام الكاتب العدل ورسوم كتابة العدل اللبناني من  26لمادة وتقابلها ا )24/11/2011صادر في  5998،عدد   ر.مغ.ج(

التصديق وعلى جميع الحاضرين أن يوقعوا في االقتضاء السند الذي نظمه وأن يذكر ذلك في عبارة  العدل أن يتلو على المتعاقدين والشهود والمترجم عند
إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة المتعاقدين فإنه يتلقى تصريحاتهم بواسطة مترجم . أسفل العبارة ثم يمهر الكاتب العدل السند بخاتمه ويؤرخه ويوقعه

صادر في  - 337ورسوم كتابة العدل قانون رقم ظام الكتاب العدل ، قانون ن"  .الصفة محلف ويوقع المترجم السند الذي اشترك فيه بهذه
  18:46على الساعة  18/01/2015تاريخ المعاينة   /http://www.mohamah.net،نقال عن موقع محاماة نت   8/6/1994
1
 118ي ، المرجع السابق،ص عبد الرزاق السنهور / د - 
2
 118ي ، مرجع سابق،ص عبد الرزاق السنهور / د - 

3
 ...." يجب على الموثق أن يقدم نسخا من المحررات والعقود بعد األشهاد بمطابقتها لألصل من طرفه:"  47لمادة ا – 
4
 .المصري من الالئحة التنفيذية  لقانون التوثيق 18وتقابلها المادة ." ال تسلم إال نسخ تنفيذية واحدة تحت طائلة العقوبة التأديبية "  :32المادة  – 
5
 119، ص  1ي ، المرجع السابق ، الهامش الرزاق السنهور عبد / دأنظر  – 

6
غير انه يمكن تسليم نسخة تنفيذية ثانية بأمر صادر عن رئيس محكمة تواجد المكتب ، ويرفق األمر : " من قانون التوثيق الجزائري  32/2المادة    – 

كاتب العدل إلى ذوي العالقة  عند طلبهم صورة من السندات التي  اليسلم :"   العراقي  كتاب العدولقانون   29المادة وتقابلها ." الصادر باألصل 
لسنة ) 33(رقم  العراقي  كتاب العدولقانون  ." وال يجوز له تسليمها إلى غيرهم إال بطلب من جهة رسمية أو قضائية . يحتفظ بها كتابة باليد أو بتصويرها 

 .12/12/1998ريخ الصادر بتا 3753، الوقائع العرقية رقم   1998
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 أخرىميسك سجالت  و،  بأصلهااليت ال حيتفظ  األصولها مبا يف ذلك امبسك فهرسة للعقود اليت  يتلق  األخري

من قانون  37طبقا للمادة  .مكتبه بدائرة اختصاصهاكمة اليت  يقع احملمرقمة ومؤشر عليها من طرف رئيس 

  1.سالف الذكر 

غري أنه  .أو الوثائق املتعلق ا ،والسجالت ،وال الدفاتر ،لضابط العمومي أن يقوم  بنقل األصول  كما ال جيوز 

من قانون كاتب العدل األردين   2رة قالف5وهذا ما تؤكده املادة  2.بتهاالط إذا ما لجهات القضائيةلأن تقدم ميكن 

أوراق أخرى يف عهدته مبقتضى وظيفته إال بعد ال حيق لكاتب العدل أن ينقل السجالت أو الوثائق أو أية :" 

من  49مأخذ به املشرع اجلزائري يف املادة وهذا  3.".احلصول على إذن على الوجه املذكور يف الفقرة السابقة 

سن سري هذا املكتب عندما أخضع مكتب التوثيق للمراقبة والتفتيش لضمان حُ ،  سابق الذكر  02-06قانون

  . أحكام هذا القانون و األنظمة السارية املفعولمع  نشاطه وحتقيق تطابق 

خاصة بعد أن ميهر بالصيغة فإذا مت احملرر على الوجه القانوين السابق الذكر  اكتسى هذا األخري  قوة إثبات مطلقة 
من  324ختل شرط من الشروط اليت نصت عليها املادة  وإذا ما .بالتزوير إالّ  وبذلك ال جيوز الطعن فيهالتنفيذية 

قانون املدين الفرنسي  فإن احملرر ال يكتسب الصبغة الرمسية المن 1318تقابلها املادة  ،قانون املدين اجلزائري اليت ال
يعترب العقد غري  :" تنص   اليت قانون املدين اجلزائريالمن  2مكرر 326للمادة  ًغري أنه وطبقا.وتعد الورقة باطلة 

من قبل  ًعريف  إذا كان موقعا أو انعدام الشكل  كمحرر ،الضابط العموميأو أهلية  ،رمسي  بسبب عدم كفاءة 
وتبعا لذلك فإن الورقة  ال تفقد قيمتها القانونية  وإمنا تنزل إال مصاف الورقة العرفية  بشرط أن تكون  4."األطراف

طبقا ملا هو  ذيل به هذه الورقة ومهما كان شكل التوقيع الذي تُ هذه األخرية  موقعة من طرف مجيع  املتعاقدين  
مع املالحظة أن ال يكون هذا التصرف من التصرفات  5.إخل... اجلزائري من القانون املدين  327حمدد يف املادة 

            .اليت تتطلب الشكلية  ألن ختلف شرط من الشروط يعين البطالن املطلق وال ميكن أن يتحول لعقد  عريف 

                                  

1
 .)18ص  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14ع  .ج.ر.ج(تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 
2
 .118عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د – 
3
يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي :" من قانون كاتب العدل األردني  1فقرال5المادة   ،81مفلح عوادة القضاة ، المرجع السابق ، ص / د – 

قاضي يخصص له في المحكمة التي ينتسب إليها وال ينتقل إلجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو 
  " .الصلح بأمر خطي

4
 )749، ص 1988، لسنة  18عدد . ج.ر.ج( 03/05/1988ؤرخ في الم 14-88أضيفت بالقانون رقم  – 
5
 . 21رضا متولي  وهدان ، الضرورة العلمية  لإلثبات بصور المحررات ، المرجع السابق ، ص / د – 
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 األمانوفر ياملتعامل معه  القانوين  هذا الكيان فإن ا	ر�$ اE	��رو($أ�� ���وص ا	��رر 
أن  كما  .2ثقة يف من يتعامل االو  األمانوذلك لوجود عدة تقنيات توفر هذا ،1لكرتونية اإل التصرفاتيف القانوين 

 داتاالشهعلى منح هذه  واألخري األوىلأا املسؤولة  باإلضافة إىلهذه اجلهة تفرض رقابة عالية الدقة 
هيئة صناعة تكنولوجيا  "يفومن بني هذه اجلهات ماهو موجود يف القانون املصري واملتمثل  .3والرتاخيص
وإنشاء اهليئة ،لكرتوين ملتعلق  بتنظيم التوقيع اإلا 2004 لسنة  15من قانون  4حيث جند املادة  "املعلومات

لكرتوين ملزاولة أنشطة خدمات التوقيع اإل  بإصدار وجتديد الرتخيص الالزم األخريةهذه  تقوم إذ .السابقة الذكر
ومن أمثلة .  4يف هذه املادة ةوغريها من املهام احملدد ،لكرتوينالتوقيع اإل هات العاملة يف جمال أنشطةاجلم قيّ وتُ 

شهادة :" بقوهلا   من هذا القانون "و" فقرة  1األمان القانوين الذي توفره هذه اهليئة ماهو منصوص عليه يف املادة 
اليت تصدر من اجلهة املرخص هلا بالتصديق وتثبت االرتباط بني املوقع وبيانات  هي الشهادة:لكرتوينالتصديق اإل

وطبقا لكرتوين التصديق اإل مزاولة  منح تراخيصكما سبق الذكر  فكان أما يف القانون اجلزائري." إنشاء التوقيع 
الربيد واملواصالت السلكية  سلطة ضبط إىل  3املادة ومنه .  5السابق الذكر 162-07للمرسوم التنفيذي  رقم 

الذي لكرتوين على أهلية مؤدي خدمات التصديق اإل 11ومنها الفقرة  مكرر 3املادة  نصت  اكم.والالسلكية 
الوثيقة اليت يثبت من خالهلا بأن مؤديا خلدمات التصديق  بأا:"  عرفلكرتوين واليت تُ يصدر شهادة التصديق اإل

أوافق يؤخد على املشرع اجلزائري ويف هذا  غري أن ما 6."لكرتوين يقدم خدمات مطابقة ملتطلبات نوعية خاصة اإل

لكرتوين  ختص التوقيع اإللكرتونية و اإل شهاداتاليف تسليم  هذا اجلهاز د نشاطقيّ أنه  ،أزرو حممد رضا األستاذ رأي
العامة تعلق بتحديد القواعد امل 04- 15رقم صدور قانون  وبعد لكن 7. ات أخرىدون توسع يف اختصاص فقط

                                  

ين؛ مؤدي االلكترونيقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الحدد ي 01/02/2015مؤرخ غي  04- 15قانون من القانون  12فقر 2لمادة اعرفة  – 1
على انه كل شخص طبيعي أو معنوي  يقوم بمنح شهادات التصديق االلكتروني موصوفة  ويقدم خدمات أخرى  :" بقوله  خدمات  التصديق االلكتروني 
 ." في مجال  التصديق االلكتروني 

 74خالد مصطفى فهمي ،  المرجع السابق ، ص / د – 2
3
 327ص  مثال توضيحي لشهادة التصديق االلكتروني ،  من المرفقات ، 12رقمأنظر إلى الملحق  – 
4

 22الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري  اإللكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات  التوقيع تنظيم المتعلق ب  2004لعام  15قانون رقم أنظر ل – 
/04/   2004( 
5

  2001/  09/05المؤرخ في  123-01يعدل ويتمم  المرسوم التنفيذي رقم  2007 /05/ 30المؤرخ في  162- 07 رقم  تنفيذيال سوم مر  - 
            الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكية   والمتعلق بنظام االستغالل  المطبق على كل نوع من أنواع

  .) 12، ص 2007 /07/06في   الصادر 37ع .ج .ر.ج(السلكية ؛ الو 
6
 )13،ص  2007 /07/06في   الصادر 37ع. ج .ر.ج( - 
7
 119، المرجع السابق ، ص"دراسة مقارنة" أزرو محمد رضا ، مقالة بعنوان  النظام القانوني  لمزود خدمات التصديق االلكتروني /أ - 
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تمان ئمنه فقد وسع من اختصاص هذه السلطة مما ضاعف اإل 18وطبقا للمادة  لكرتونينياإلوالتصديق  لتوقيعل
  .  1القانوين للمتعامل مع هذا اجلهاز

بالوكالة  "لكرتونية تسمى اجلهة اليت متنح الرتخيص تعاطي نشاط مزود خدمات املصادقة اإلويف القانون التونسي  

من  8 الفصلهو حمدد يف  ملا طبقا.وختضع يف عالقتها مع الغري للقانون التجاري  "لكرتونية الوطنية للمصادقة اإل

 الذي توفره هذه اجلهة ما األمانومن بني  2.لكرتونية متعلق باملبادالت والتجارة اإل 2000لسنة  83قانون رقم 

 ةلكرتونية هي الوثيقأن شهادة املصادقة اإل:" من هذا القانون بقوهلا  3 الفقرة 2هو منصوص عليه يف الفصل 

ثر املعاينة على أشخص الذي أصدرها والذي يصدر من خالهلا للكرتوين لبواسطة اإلمضاء اإللكرتونية املؤمنة اإل

بعناصر من نفس الفصل واملتعلقة   6 ةكذلك ماهو منصوص عليه يف الفقر   ."اليت تتضمنها صحة البيانات 

لكرتوين، وغريها من هذه املواد اليت تصب يف مضمون احلماية اإل التوقيع زيادة تفعيل إىل التشفري اليت تؤدي 

   3.القانونية اليت توفرها هذه اجلهات للمتعامل معها 

طبقا  ؛لكرتوين ومنح الرتاخيص وشهادة املطابقة اجلهة املنوط ا مهمة املصادقة على التوقيع اإلاملغريب ويف القانون 

ومن بني ."السلطة الوطنية "لكرتوين للمعطيات القانونية  هي متعلق بالتبادل اإل 53-05من قانون 15للمادة 

بأن هدف وسائل التشفري تعمل على ضمان  ،من قانون نفسه 12الذي توفره هذه اجلهة طبقا للمادة  األمان

لكرتونية أو ختزينها أو مها معا ، بكيفية متكن من ضمان سريتها إملعطيات القانونية بطريقة اسالمة تبادل 

ها اة املعلومات واملعطيات اليت يتلقيكذلك هناك مواد عديدة اليت تنص  على سر  4."ومصداقيتها ومراقبة متاميتها 

وهذا ما يزيد يف محاية ومصداقية هذه اجلهة اليت تعمل على منح شهادات ،لكرتونية صادقة اإلمقدمو خدمات امل

  . املصادقة

                                  

1
صادر بتاريخ  6عدد .ج .ر.ج( ينالعامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيلقواعد احدد ي 01/02/2015مؤرخ غي  04-15قانون  - 
10/02/2015 (  

2
 64الرائد الرسمي التونسية ،عدد ( التونسي االلكترونيةيتعلق بالمبادالت والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  أنظر لقانون – 

  )2084، ص. 2000أوت  11الصادر في 
3
 21عبد الفتاح بيومي  حجازي ، التوقيع االلكتروني  في النظم القانونية المقارنة ، المرجع السابق ، ص /د – 
4
المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية  المغربي ،   53- 05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01-07-129ظهير شريف رقم   - 
 ) 3883، ص06/12/2007في  الصادر 5584،  عدد مغ .ر.ج (
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 تفرض على من يتعامل معها التزامات تقنية  وفنية عالية من أجل محاية قانونية  لكافة وبالتايل هذه اجلهات 
  1.  بني احملرر ومصدره بصفة دقيقة ومتناهيةتوقيع معزز ومؤمن يُبني الصلة  عن طريق املعطيات والبيانات 

حصرته يف  بعض   لكرتويناحملرر الرمسي اإل تهنا أن غالبية التشريعات اليت نظمغري أنه و ما يالحظ        
بشكل و اصة اخللتشريعات لوفقا ، نظموالوثائق اليت تُ استثىن العقود واملستندات و ،والتجارية  الوثائق اإلدارية واملدنية

ألا تفتقر لآلليات الكفيلة بإنشاء وتوثيق السندات يف الشكل  ،التوثيقية كالعقود  حمددةأو تتم بإجراءات ،معني 
حينما أصدر  .التشريع الفرنسي مبا اجته إليه احلذو بللمشرع اجلزائري  حسنة نسجل مبادرة إال أننا.2لكرتوين اإل

 خرآل وزير العدل حامل األختام طيب لوح مبناسبة تدشني 02/03/2017أول عقد توثيقي إلكرتوين بتاريخ 
غري مايؤخذ على املشرع أنه مل  3.وهو جملس قضاء تسمسيلت .جملس قضائي  48ليكتمل العدد  جملس قضائي

  .  ينلكرتو اإلالتوثيقي والقانونية لتوجه بالتعامل باحملرر والفنية التقنية  اآللياتال  و ،رضيةاأل ال ئيهي

 ،تتطلب شكلية معينة  اليت لكرتونيةاإل العقوداملشرع الفرنسي جنده قد خطى خطوة كبرية يف جمال  أما خبصوص  
 الصادر يف 941-71 واملعدل للمرسوم 08/2005/ 10املؤرخ يف 2005لسنة  973رسوم رقم املوذلك بإصدار 

حيث جاء يف القسم الثاين من    4 . املوثقنيمن طرف  املنشأ الرمسي  احملرر إجراءات الذي ينظم  26/11/1971
 Actes établis sur support électroniqueنية لكرتو اإل على الوسائط ةنظماملهذا القانون حتت عنوان عقود 

5
 

وافق ونقل املعلومات اليت  املعطيات بأن يقوم املوثق بإنشاء نظام للمعاجلة 6من هذا املرسوم 16وما تضمنته املادة 
لكرتوين من أجل االعرتاف باحملرر اإل ،جملس األعلى للموثقني وحدد شروط جيب على املوثقني االلتزام ا عليها

  :ومن بني هذه الشروط .لكرتوين اإلالرمسي يف جمال التوثيق 

 Agréé par le Conseil supérieur du notariat .له الس األعلى للموثقني   ويوافق أن يأذن •

                                  

1
  74خالد مصطفى فهمي ،  المرجع السابق ، ص / د - 
2
دراسة مقارنة ، دار الكتب  التعاقد عبر االنترنت ،سامح عبد الواحد التهامى/ د. ومايليها186محمد محمد سادات ، المرجع السابق ، ص / د – 

 569، ص 2008القانونية ، مصر ، س 
3
  .02/03/2017بتاريخ   ًأخبار الثامنة  مساء ،مصدر الخبر القناة الوطنية الجزائرية  الثالثة   - 

4
 -  -Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif 

aux actes établis par les notaires. JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096 . 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-973/jo/texte. Date de l'Avant 28/05/2015. 19:08 pm  .  

5
 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/JUSC0520512D/jo/texte : القانون متوفر على موقع – 

6
 -  -Article 16  de Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 " les notaires "  « Le notaire qui établit un acte 

sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l'information agréé par 
le Conseil supérieur du notariat et garantissant l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte. 
 Les systèmes de communication d'informations mis en oeuvre par les notaires doivent être 
interopérables avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels ils doivent transmettre des 
données » http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-973/jo/texte. Date de l'Avant 
28/05/2015. 19:36 pm 
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  .اآللية  ضمان سالمة وسرية مضمون احملرر املراد نقله عرب نظام املعاجلةأن يعمل على  •
داخلني يف هذا الأن تكون أنظمة االتصاالت اليت يتم إنشاؤها  قابل لتشغيل املتبادل من قبل املوثقني  •

 1. النظام 

 Réseau interne Electronique،لكرتونية داخلية إ شبكة وااستحدثن املوثقني يف فرنسا فإمع العلم  

notarial  2 يف مابينهم لكرتونيةاملوجودة على الوسائط اإل والوثائق السندات متكنهم من تبادل األخرية  وهذه   

كتمال اإلجراءات الشكلية سقه ضروري إلي؛هل حضور أطراف العقد املراد توث لكن التساؤل الذي  يطرح هنا

أي هل الوجود املادي لذوي  ؟يف أماكن خمتلفة  ذوي الشأن املطلوبة يف مثل هذه العقود ، خاصة يف حالة وجود 

 ؟ تحب تميز بإجراءات شكليةت اليتالعالقة واملوثق وجويب أو غري وجويب لتحرير هذا النوع من العقود 

فالوجود املادي  ؛ضابط عمومي أكثر من  تدوين السند الرمسي مباشرةيف يتدخل  أنالفرض جيب  ذاهيف       
احلضور املادي أما عن  3. يف مرحلة تأسيس الفعل اإللكرتوين توثيقيةالعملية اليف يبقى شرطا أساسيا  هلذا األخري 

موجود " ب" واآلخر" Paris" باريسموجود يف مدينة "أ"فلو فرضنا أن املتعاقد  وإلزامي، لذوي الشأن مطلوب
املوجود يف مدينته ويتم االتفاق بينهم  الضابط العموميحد منهم أمام اكل و   فيتقدم "Toulouse" تولوز  بدائرة

الوثائق  بتحويل الثانوي وثقامل التزاممع ضرورة  .رئيسي ني موثقوثقامل هؤالء على جعل أحد من) العالقة ذوي( 
 اخلاصة  شبكةالعرب وإرساله   الذين مت مبعيتهم حترير هذا العقدوالشهود ،واملوثق العالقة  ذويواحملررات املوقعة  من 

 08/2005/ 10املؤرخ يف 973املرسوم رقم  من 20تؤكده املادة  وهذا ما
  يتم  تبادل أن على؛سابق الذكر 4

                                  

1
محمد محمد  سادات ، حجية المحررات الموقعة إلكترونيا   في / ، أنظر كذلك د566، ص  المرجع السابق سامح عبد الواحد التهامى / د  - 

  178اإلثبات، المرجع السابق  ، ص 
2
 567و566، المرجع السابق ، ص سامح عبد الواحد التهامى/ د - 

3
 - Marlene Trezeguet , journée de réflexion sur les actes authentiques électroniques , L'article est 
présent sur le site: http://cejem.u-paris2.fr/spip.php?article104 , Dernière mise à jour 21/06/2002 .Date 
de l'Avant 29/05/2015. 18:31. : « Le respect des garanties de fond de l’acte authentique et la présence de 
l’officier public… La présence de l’officier public est indispensable. Il doit être témoin de ce qu’il a 
personnellement constaté. » 

4
 -   -Article 20  de Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 

1971 relatif aux actes établis par les notaires.  « Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant 
à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa 
déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à 
l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi. - L'échange des 
informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen du système de transmission de 
l'information mentionné à l'article16=. 
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  1.من هذا املرسوم  16عن طريق نظام نقل املعلومات املذكورة يف املادة  احملررإلنشاء   الالزمة املعلومات 

املسامهني  األشخاصتوقيع مجيع ل هذا السند بيتذييتم  أنمن هذا املرسوم على  20و2 17ناأوجبت املادتكما 
 أو، -OP   Penلتوقيع بالقلم االلكرتوينكا يف شكل إلكرتوين، توقيعالويكون ،يف تكوين هذا العقد التوثيقي 

وفقا  3د إعطائه الصبغة الرمسية الكرتوين املر على السند اإل) scanner( ويتم نقله باملاسح الضوئي تقليديالتوقيع ال
الصادر 230/2000رقم وماهو مقرر يف القانون،30/03/2001 بتاريخالصادر  272 رقم يف املرسوم حمددملاهو 
قانوين الضمان الفهذه الطريقة توفر ، 5الفرنسيقانون املدين ال من4 4فقرة 1316باملادة  عمال 13/03/2000بتاريخ

  توقيع التقليدي  إىل توقيع إلكرتوين بواسطة وسائل التكنولوجيا  المن خالهلا يتم حتويل حيث  اوسهولة استعماهل

                                                                                                        

 
= -Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne 

concourant à l'acte puis y appose sa propre signature. 
- L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée ». 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-973/jo/texte. Date de l'Avant 28/05/2015. 
19:46 pm 

1
  568و567، المرجع السابق ، صالواحد التهامى سامح عبد/ دأنظر  – 

-Pascal Agosti, Le régime juridique des actes authentiques électroniques, L'article est présent sur le 
site :http://www.caprioli-avocats.com/publications/47-droit-public-et-tic/95, Date de l'Avant 29/05/2015. 
22:17 . 
 

2
 - Article 17  de Décret n° 2005-973 du 10 août 2005:  «   - L'acte doit être signé par le notaire au 

moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n  °2001 -
 272du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature 
électronique. 
Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte. 
Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur 
l'acte notarié, visible à l'écran ,de l'image de leur signature manuscrite. 
Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire 
énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de 
l'article  1108 -1 du code civil. » 

3
�� ا��ا�� ا������، ���� ���� ، ص/ د - � ����568 

Marlene Trezeguet , op.cit   «… La signature électronique doit répondre aux conditions de fiabilité et de 
sécurité garantissant l’intégrité de l’acte conformément à l’article 1316-4 du Code civil…. » 

 
4
 - Article 1316-4 code civ. Fr.  (loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 
mars 2000) : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. 
Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est 
apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte…. »  
 

�� ا�$��ح "�!� ، ا� ��� ا����� ، ص / د– 5� �!�" ������ ا��ا�� ا������، ���� ���� ، ص/ د ،197� ���� 568.  
-Pascal Agosti, Le régime juridique des actes authentiques électroniques, op.cit «…Ainsi, ces 
professionnels du droit doivent utiliser un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences 
du décret 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil… » 
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 .1 املتوفرة  ديثةاحل اتوالتقني

 la conservation de l'acte authentique فيما خيص حفظ احملرر الرمسي االلكرتوين أما 

électronique ،  مجيع  البيانات ديتقيمن خالهلا  فهرسة إلكرتونية  يتم الضابط العمومي وضععلى فيجب 

ويتضمن هذا احملرر ،  ينياحملرر على أن يتم توقيع هذه الفهرسة من طرف رئيس جملس املوثقني الفرنس ذاالواردة 

كما .2إخل ... مجيع الشروط والبيانات الواجب توفرها يف احملرر الرمسي التقليدي من ذكر لتاريخ واسم املوثق 

 أصلبعلى أن حيتفظ املوثقني 3  26 ةادامليف  ،وسابق ذكر 08/2005/ 10املؤرخ يف 973املرسوم  رقم  أوجب

هذه  أن يتم حفظ4 1قرة الف 28كما أضافت املادة .  هذه الشبكةعن طريق  استقباهلايتم  اليت كل احملررات

  28كما أجازة املادة   5.وسهولة االطالع عليها املادية وصحتها  وفقا لشروط اليت تضمن سالمة احملررات 

مضمون  يف  رييتغعلى إمكانية وضع بعض البيانات الحقا على إنشاء احملرر دون أن يؤدي ذلك إىل 6 6فقرةال

  . 7السابقة البيانات

الشروط الشكلية مجيع  فيه  وتوفرت،الصبغة الرمسية  اكتسب بني أعالهامل ما هولكرتوين على مت احملرر اإل فإذا ما 
يف الصادر  941-71 رقم طبقا للمرسوم يف التشريع الفرنسي  املطلوبة يف توثيق العقود بالطريقة التقليدية

   .املتعلق باحملررات اليت تتم عن طريق املوثقني  26/11/1971

                                  

1
 55ثروت عبد الحميد  ، التوقيع االلكتروني ، المرجع السابق ، ص / دأنظر   – 
2

أن اإلنشاء وإدارة  يكون من قبل  المجلس األعلى :" محمد محمد سادات / ، ويرى د569و568مرجع سابق ، ص، سامح عبد الواحد التهامى/ د  -  
المتعلق باختصاص المحفوظات العامة والتعاون بين اإلدارات  1979لسنة  1037من المرسوم رقم  2للموثقين دون أن يؤثر ذلك  على  تطبيق المادة 

 185، المرجع السابق ، ص ." العامة في مجال جمع وحفظ ونقل السجالت 
3
  - Article 26  de Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 

1971 relatif aux actes établis par les notaires: « Les notaires sont tenus de garder minute de tous les 
actes qu'ils reçoivent, à l'exception de ceux qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet, 
notamment les certificats de vie, procurations ,actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de 
salaires ,arrérages de pensions et rentes. » 
4
 - Article 28-1 de Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 
1971 relatif aux actes établis par les notaires: «L'acte établi sur support électronique doit être conservé 
dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ».  

5
 205عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص/ د - 

6
 - Article 28-6 de Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 
1971 relatif aux actes établis par les notaires:  « Le procédé de conservation doit permettre l'apposition 
par le notaire de mentions postérieures à l'établissement de l'acte sans qu'il en résulte une altération des 
données précédentes » http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-973/jo/texte 

7
 205، مرجع سابق ، صعابد فايد عبد الفتاح فايد / د - 
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   ا���� ا����و���  ���ررات ا�ر���: ا�
	ل ا����� 

الظاهري ظهر املكان    ،قانون املدين اجلزائريالمن  324احملددة يف املادة القانونية  الضوابط  حتققت إذا ما        
 املادية  ةسالمالعلى  تدل مطلقة؛األوىل قانونيتان قرينتانبذلك فقامت  ،صفة الرمسيةالعلى متتعه ب ًداالللسند 

 ،قانون املدين اجلزائريالمن  5مكرر 324وهذا ما تؤكده املادة  اممن وقعه اعلى صدوره ثانيةالو ، هلذا السند
العقد الرمسي حجة حىت  يثبت تزويره ويعترب  يعترب ما ورد يف :" من قانون اإلثبات املصري بأنه  11وتقابلها املادة 

لتدخل شخص آخر  هستناداوذا حاز السند الرمسي على قوته القانونية دون  1."نافذا يف كامل  الرتاب الوطين 
بل على اخلصم الذي  ، 2من يريد التمسك به أن يثبت  صحته   وبذلك ال يكون ملزما ،جل االعرتاف به أمن 

يعمل على إثبات أن   ا احملررذ  مادية تغيريات وجودأو  ذوو العالقة يريد الطعن يف صحة توقيع املوظف أو  
 181 املادةا ما تؤكده ذوه.    3.ها  القانونلإلجراءات اليت  بينّ  ًوالطعن بالتزوير وفقا ذلك باللجوء إىل القضاء

 أحد أثار إذا:" بقوهلا   5مسطرة املدنية املغربيةمن الِ  92وتقابلها املادة  4من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
 يف الفصل أن رأى ذلك، إذا عن النظر يصرف أن للقاضي رمسي، جاز عقد ضد بالتزوير الفرعي االدعاء اخلصوم
 قدمه الذي اخلصم وعُ عليه، يدْ  يتوقف الدعوى يف الفصل كان فيه، وإذا املطعون العقد على يتوقف ال الدعوى
يف حالة شكوى غري أنه :" بأنه  2فقرة  6مكرر  324وتضيف املادة 6..." به يتمسك كان إذا عما للتصريح

فرعية  بسبب تزوير يف األصل، يوقف تنفيذ العقد حمل االحتجاج بتوجيه االام ، وعند رفع الدعوى 
                                  

1
  )749، ص1988،لسنة 18ج ، ع .ر.ج (  03/05/1988المؤرخ في  14- 88أضيفت بالقانون رقم  - 
2

متى كانت المظاهر الخارجية للورقة تنبئ أنها ورقة رسمية ، اعتبرت كذلك إلى أن :" عبد الرزاق السنهوري/ ،  د 85مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص/ د – 
  .135محمد حسن قاسم ، أصول اإلثبات ، المرجع السابق ،ص / د كذلك أنظر ،  126، المرجع السابق ، ص ..." يثبت ذو المصلحة  أنها ليست لها صفة الرسمية 

3
.       86و85مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / دكذلك أنظر ،  135حسن قاسم ، أصول اإلثبات ، المرجع السابق ،ص محمد / د– 

 25المرجع السابق ، ص ..."من ينكرها إقامة الدليل على بطالنها بطريقة واحدة  وهي طعن بالتزوير كل يتعين على   .:" ...مامون عبد الكريم / ويرى د
4

حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في  ةيكون االدعاء بالتزوير في أي:"  المصري  من قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية 49وتقابلها المادة  – 
    ..."قلم الكتاب، ويتبين في هدا التقرير كل مواضع التزوير  المدعى بها و إال كان باطال 

توقيعات ذوي الشأن على األوراق  الرسمية  التي  تجري أمام  الموثق  :" بأن   31/10/1963ي  المصري بتاريخ وقضت محكمة النقض المدن           
؛ مجموعة أحكام  النفض ." تعتبر  من البيانات  التي يلحق  بها وصف  األوراق الرسمية  فتكون  لها حجية  في اإلثبات  حتى  يطعن  فيها بالتزوير 

 193 مكرر ، ص70سليمان مرقس ، المرجع السابق ، الهامش / ، نقال عن د 143-1006-14لمدني  ا
5

إذا طعن أحد األطراف أثناء سريان الدعوى في احد المستندات  المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر :" من المسطرة المغربية   92المادة  – 
 28/09/1974الصادر بتاريخ 1.74.447ظهير شريف  بمثابة قانون رقم ؛ ." ا المستند ذعن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى ال يتوقف  على ه

 )20/03/2014 لهذا القانون في  محينة غةصي(.)30/09/1974مكرر  الصادر بتاريخ  3230ر  المغربية ،ع.ج(قانون المسطرة المدنية  نصبالمصادقة على 
6
  )..2008/ 23/04صادر بتاريخ  21 ع.ج.ر.ج(يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية    25/02/2008مؤرخ في 09- 08قانون رقم   - 
تج في هده المادة تعطي للقاضي سلطة تقديرية بقبول  االدعاء بالتزوير من عدمه بخصوص العقد الرسمي المتنازع بشأنه ، متى بدل له أنه غير من"-

سائح / ؛ أ..."الفصل في النزاع يتوقف على ذلك المحرر  أجاب مقدمه  في ما إذا كان يتمسك به من عدمه الدعوى ، أما إذا كان خالف ذلك أي أن 
  280، ص 2011الجزائر ، س  –دار الهدى ، عين مليلة  1تطبيقا ، ج –تعليقا  –شرحا –وقة ، شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، نصا قسن
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وتقابلها الفقرة األخرية من   1 ." مؤقتا    العقد    تنفيذ  للمحاكم ، حسب الظروف، إيقاف   بالتزوير،ميكن
ومع  ذلك إذا طعن بالتزوير يف الورقة  الرمسية ، وكان الطعن :"...  2قانون املدين الفرنسيالمن  1319املادة 

اإلحالة على االام أما إذا كان الطعن بطريق فرعي ، فإنه  بالطريق اجلنائي ،أوقف تنفيذ الورقة املطعون فيها منذ
 املؤرخ 234567وجاء يف قرار احملكمة العليا رقم 3." تنفيذ الورقة   ًجيوز للمحكمة تبعا للظروف أن توقف مؤقتا

 4..."ورد يف العقد الرمسي حجة  حىت  يثبت  تزويره  يعترب ما  أنهمن الثابت قانونا :" أنه  23/02/2000يف 

نفس  الصبغة الرمسية اليت  يتميز ا احملرر الرمسي، كما ال وعلى النقيض من ذلك  جند احملرر العادي ال يكتسي 
 علىعبء إثبات  وقعاألخري،فإذا أنكر هذا . من وقعه ةإذامل ينكره صراح ،إالّ 5يعترب ما ورد فيه حجة على أطرافه

  6. وذلك مبا يسمح به القانون بأن يثبت صحة ما يدعيه األصل  من يدعي خالف

أي  ؛يف صحته شكالالقلق و يبعث على  حبيث ال يوجد ما أن تتوفر السالمة املادية يف احملررلذلك جيب       
لفقداا الشروط خاليا من العيوب كوجود كشط أو شطب أو حتشري أو إضافة أوعلى أا ورقة رمسية باطلة يكون 

7القانونية 
حالة من هذه احلاالت كان للجهة القضائية ومن تلقاء نفسها أن تسقط قيمتها  تفإذا ما وجد.

  املتضمن 02- 06رقم  قانون ال من   27ويف املادة  مع العلم أن املشرع اجلزائري  8.إنقاصهاالقانونية يف اإلثبات أو 

                                  
1
  )749، ص1988،لسنة 18 عج ، .ر.ج ( والمتضمن القانون المدني  03/05/1988المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم  – 

في حالة تقديم دعوى الزور األصلية ، يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزور بصدور :" من قانون االلتزامات والعقود المغربي بقوله  421يقابلها الفصل 
 ."أما إذا كان قرار االتهام لم يصدر ، أو وقع الطعن بالزور بدعوى فرعية فللمحكمة وفقا لظروف الحال أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة .  قرار االتهام

2
 -  Article 1319 code civ. fr.   «...Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte 

argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite. 
incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution 
de l'acte» https://www.legifrance.gouv.fr. 
 

3
 129، ص 1ع السابق ، الهامش عبد الرزاق السنهوري ، المرج/ د - 
4
  .92، ص  2000لسنة   1 عالمجلة القضائية  الجزائرية  – 
ومن المقرر قانونا  أنه  يعتبر ما ورد  في العقد :"  بأنه  18/11/1998المؤرخ  في  176264كذلك جاء في قرار المحكمة العليا الجزائرية رقم    -

محمد صبري  / نقال  عن د 102، ص  1999لسنة  1المجلة  القضائية  ع ." نافذا في كامل التراب الوطني الرسمي  حجة حتى يثبت  تزويره ويعتبر  
 56، ص  1السعدي ، المرجع السابق ، ص الهامش 

5
لها قوة ذاتية وهذا على عكس الورقة العرفية التي ليست :".. مامون عبد الكريم/ ويرى د193، ص 56سليمان مرقس ، المرجع السابق ، البند / د – 

 25المرجع السابق ، ص ." في اإلثبات وأن حجيتها متوقفة على إقرار صحتها من الخصم 
6
  89توفيق  حسن فرج ، قواعد اإلثبات ، المرجع السابق ،ص / د – 
7
 .194، ص 56سليمان مرقس ، المرجع السابق ، البند / د – 
8
  .67و 66عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص / د – 
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 إضافة أو األسطر كتابة بني أو ر تتضمن العقود أي حتويجيب أال:" ه بأن هذا األخري ألزمت املوثققانون مهنة 

 28ويف هذا الصدد جند املادة   1" ...باطلة   ضافةامل أو رو كتوبة بني السطاملكلمات،تعترب الكلمات احملورة أو 

التحشري وغري و  رراحمليف يرتتب على الكشط  ماللمحكمة أن تقدر :" تنص  2من قانون اإلثبات املدين املصري

من  1الفقرة  170وهذا ما صرحت به املادة  3"اهاصنقإذلك من العيوب املادية من إسقاط قيمته يف اإلثبات أو 

للمحكمة أن تقدر ما يرتتب على احملو  واحلك و التحشية وغري ذلك من :"  4دنية  اللبناين املأصول احملاكمات 

    5."ها صنقاا العيوب املادية يف الورقة أو السند من إسقاط قيمته يف اإلثبات أو

ومن تلقاء نفسها أن  للمحكمة كانيف سالمته املادية  شك  د حالةو ضعيف كوجاحملرر موقف  أما إذا كان      

ليقدم توضيحات اجلزائري ،من القانون املدين  324تقوم باستدعاء املوظف العام أو من يف حكمه طبقا للمادة 

أن :" ...  من قانون اإلثبات املدين املصري 2فقرة  28وهذا وفقا ملا قررته املادة   6.وجوده القانوينحول ما يهدد 

وهذا ما أكدته ." عنه أو الشخص  الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة  األمر فيه تدعو املوظف الذي صدر

حمل  –أو الورقة  - وإذا كانت  صحة السند:" دنية اللبناين  بقوهلا املمن أصول احملاكمات  2 الفقرة 170املادة 

أن تدعو املوظف العام الذي صدر عنه أو الشخص الذي كتبه  جاز هلا من تلقاء نفسها شك يف نظر  احملكمة 

   7." ليبدي ما يوضح حقيقة  األمر فيه

                                  
1
 ).  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14عدد    ج.ر.ج(المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  02- 06القانون  رقم  - 

2
يجوز للمحكمة  ولو لم يدع أمامها بالتزوير  باإلجراءات  المقدمة ، أن تحكم :"  من أصول المحاكمات اللبنانية  201/1تقابلها المادة  – 

توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، / أنظر د." د وبطالنه إذا  ظهر لها  بجالء  من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور برد أي  سن
 90، ص 1الهامش 

3
  136محمد حسن قاسم ،أصول اإلثبات ،  المرجع السابق ، ص / د  - 
4
   .لدولة الكويت من قانون اإلثبات  26/1تقابلها المادة - 

5
متى اعتمدت محكمة  الموضوع على العبارات  التي كانت مدونة :" بأنه   01/02/1968جاء في النقض المدني المصري الصادر بتاريخ            – 

في تقديرها  ) سابق(مرفعات  360أصال  بخط  المحضر في ورقة  اإلعالن ثم تناولها  الشطب بعد ذلك ، فإنها تكون قد مارست حقها المقرر في المادة 
  67، ص  1عادل حسن علي ، المرجع السابق ، الهامش / نقال عن د،." ترتب على الكشط في الورقة من إسقاط قيمتها في اإلثبات أو عدم إسقاطهاما ي
 
6
 .58محمد صبري  السعدي ، المرجع السابق ، ص/ د - 
،الصادرة في 40اللبنانية ع.ر.ج(اللبناني   المحاكمات المدنيةوالمتضمن  قانون أصول  16/09/1983الصادر  بتاريخ 90مرسوم اشتراعي  رقم   - 7

 )22ص 1983/ 06/10
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الشروط القانونية للمحرر الرمسي  على حنو ما تقدم كان حجة  مبا  توتأسيسا على ما تقدم ، إذا ما توفر      
ملادة ملا قررته  اويعترب نافذا يف كامل الرتاب الوطين طبقا .به من بيانات ويكون ملزما ملن وقعه وبالنسبة للغريّدون 
  .من القانون املدين اجلزائري  5مكرر  324

  .ويتم دراسة هذا الفصل من خالل مبحثني ؛األول نعاجل فيه حجية  احملرر الرمسي  كأداة لإلثبات احلقوق والوقائع

  . لكتابة الرمسية ل األساسية عن اآلثار املرتتبة يف حالة اإلخالل  بصحة  العناصر  فيه نتحدثفأما الثاين   و
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��داة �����ت: ا���ث ا�ول  ����� ا��ررات  ا�ر��  

وكذا االجتهادات القضائية ؛  ةاملقارن القواننيتعددت  النصوص القانونية يف التشريع املدين  اجلزائري ويف          
فنصت املادة .  اإلثباتيف  طلقةاملقانونية الجية القانونية اليت تتمتع ا احملررات الرمسية من حيث قيمتها احلحول 
يعترب ما ورد يف العقد الرمسي حجة حىت  يثبت تزويره ويعترب  :" قانون املدين اجلزائري بأنه المن  5مكرر 324

احملررات الرمسية حجة :" بقوهلا   2من قانون اإلثبات املصري 11وتقابلها املادة  1."الرتاب الوطيننافذا يف كامل  
وي  الشأن يف حضوره، ذون فيها من أمور  قام ا  حمررها يف حدود مهمته أو وقعت من على الناس  كافة  مبا د

من قانون االلتزامات 1الفقرة  419الفصل ح املشرع املغريب يف  وصر." قانونا ةما مل يتبني تزويرها  بالطرق املقرر 
الورقة الرمسية حجة قاطعة ، حىت على الغري يف الوقائع  واالتفاقات اليت يشهد املوظف العمومي :" والعقود بقوله 

 تااللتزاماونص املشرع التونسي يف جملة  3."  زورالذي حررها حبصوهلا يف حمضره وذلك إىل أن يطعن فيها بال
الكتب الرمسي معتمد ولو يف حق غري املتعاقدين حىت يقع القيام بدعوى الزور فيه :" أن  444 فصلالوالعقود ويف 

أما عن املشرع   4." وذلك يف االتفاقات و األمور اليت أشهد ا املأمور الذي حرره على أا وقعت مبحضره
 الورقة الرمسية ، مبا  تضمنته من اتفاق ، حجة على املتعاقدينتكون :" على أنه  1319الفرنسي فنص يف املادة 

والورثة واخللف ، ومع  ذلك إذا طعن بالتزوير يف الورقة  الرمسية ، وكان الطعن بالطريق اجلنائي ، أوقف تنفيذ 
تبعا للظروف  ، فإنه جيوز للمحكمة أما إذا كان الطعن بطريق فرعي.الورقة املطعون فيها منذ اإلحالة على االام 

تركز على مسألة واحدة وهي  دراجهاإفكل هذه النصوص القانونية اليت مت   5."تنفيذ    الورقة   ًأن توقف مؤقتا

                                  
1
 )749، ص1988،لسنة 18ج ، عدد .ر.ج ( والمتضمن القانون المدني   1988 /03/05المؤرخ في 14- 88أضيفت بالقانون رقم  - 
2

قوة تنفيدية ، وهو حجة على الكافة  بما دون فيه من أمور قام بها للسند الرسمي : " بناني أن لمن أصول محاكمات مدنية ل 146والمادة *    –
  ."ويمتد  اثر السند الرسمي إلى ورثة أطرافه وخلفائهم . الموظف العام أو وقعت من ذوي العالقة  في حضوه ضمن حدود سلطته واختصاصه 

في العام سناد الرسمية  المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف تكون اال:" من قانون البينات األردني  7/1المادة  *
  ." ًمن ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق  المقرر قانونا تحدود اختصاصه أو وقع

شخص مكلف بخدمة  أوقام بها موظف عام  أمورالسندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من  :"قانون اإلثبات العراقي  من1 فقرة 22المادة* 
:      1979لسنة ) 107(رقم  اإلثباتقانون :    ".في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا الشأنوقعت من ذوي  أوعامة في حدود اختصاصه 

  )141، ص09/03/1979:تاريخالصادر ب  2728:رقم العدد -الوقائع العراقية 
3
 .من القانون المدني الجزائري  1الفقرة   6مكرر  324تقابلها المادة  – 
4

"  ةمجلة االلتزامات والعقود التونسي" تنظيم بعض أحكام ادة يتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  - 
  .)08/2005/ 15المؤرخ في  68،عدد  . ع.ر تو.ر(
5
  =129، ص  1عبد الرزاق  السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش / د – 
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 حجيتها إالّ أو هدم مواجهة كافة الناس ، وال جيوز دحض  كتسيها احملرر الرمسي يفياليت القوة واحلجية املطلقة 
  .بالطعن بالتزوير 

ما جاء . أما عن االجتهادات القضائية اليت تناولت حجية احملررات الرمسية نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر 
الوثائق الرمسية ،  إخضاعبأنه ال ميكن :"  09/02/2012يف  املؤرخ  698894يف قرار احملكمة العليا اجلزائري رقم 

 كذلك ما 1."لتمتعها باحلجية حىت يثبت تزويرها )الشهود  شهادة(للتحقيق )ضابط العمومي (احملررة لدى موثق 
 يعترب من الثابت قانونا أنه:" بأنه  23/02/2000املؤرخ يف   234567جاء يف قرار احملكمة العليا اجلزائري رقم 

 739034رقم  احملكمة العليا  يف قرارماورد كذلك     .2..."ما ورد يف العقد الرمسي حجة حىت يثبت   تزويره 
قي املشهر باحلجية املطلقة ، وال ميكن إثبات عكس مضمونه ييتمتع العقد التوث:"بأن  14/11/2012املؤرخ يف 

   3." عن طريق الطعن بالتزوير  إالّ 

الغرفة  (املطروحة على مستوى جملس قضاء تلمسان  ومن بني القضايا املرفوعة أمام القضاء اجلزائري ، القضية
يطالبه " ب" ضد دعوى )املستأنف("أ"حيث رفع  28/11/2016 املؤرخ يف 16/ 01967 امللف رقم )املدنية
أن   إالّ  ." ج" حبضور شاهد و دج �220.000.00ـ  واملقدراملدين به  نصيب من الدين هبدفع هباعرتاففيها 

 .دج 600.000.00 �ـ واملقدر "أ"املوجود لدى  لدينكامل اببضرورة االعرتاف متسك " ب"املستأنف عليه 

يد احلكم املستأنف فيه الصادر عن يحيث جاء يف منطوق القرار  تأ .ثابت بعقد موثق أمام ضابط عمومي الو 
ألن ماهو ثابت بالعقد الرمسي  ال جيوز . رد مبلغ الدين بكامل بوالذي يقضى بإلزام املستأنف ،حمكمة سبدو 

  4.من القانون املدين اجلزائري  333و  5مكرر 324تطبيقا للمادتني  ،دحض حجيته بالبينة وال باليمني احلامسة

                                                                                                        
  من القانون المدني الفرنسي 1319النص األصلي  للمادة =

Article 1319 code civil français  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel 
du 14 mars 2000) «L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties 
contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, 
l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de 
faux faite. incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement 
l'exécution de l'acte. » 

1
 287، ص2014لسنة  2ع  ،المحكمة العليا المجلة  - 
2
 92، ص  2000لسنة  1 عالمجلة القضائية الجزائرية ،  – 
3
 345 ص،  2013لسنة  2 عالمجلة المحكمة العليا ،  – 
4
 320و319صمن المرفقات ،   09ر إلى الوثيقة رقم  ظأن – 
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فيها دون بأن  الورقة الرمسية  تعد حجة مبا :"  09/11/1977نقض املدين املصري  يف جلسته بتاريخ الوجاء يف 

  .  1..."من أمور قام ا حمررها يف حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن يف حضوره 

من قانون البينات على  7املادة  أسبغت:"  بالقول 1631/93يز األردنية  يف قرارها  رقم يالتمكما قضت حمكمة 

فيها من أفعال  مادية قام ا املوظف العام يف حدود اختصاصه أما ماورد  دوناإلسناد الرمسية حجية مطلقة ملا 

إذا ثبت وقوع خطأ يف األمساء الواردة مانع قانوين  من تصحيحها   على لسان ذوي الشأن من بيانات  فليس مثة

  2."يف عقود البيع   الرمسية 

احملرر الرمسي حجة إىل أن يطعن بالتزوير يف الوقائع :" دين بأن املحمكمة النقض  فقضت ؛أما عن القضاء الفرنسي

اليت قام ا املوظف املختص  بنفسه أو تلك اليت وقعت من ذوي الشأن يف حضوره وقام بتدوينها ، وذلك يف 

  3." حدود مهمته واختصاصه 

ا  العقد أو التصرف القانوين  وتكون قد القوة القانونية للبيانات اليت حيمله :من خالل دراستنا سنعاجل أوال        

املوظف العام من صحتها،  و بيانات وقعت من ذوي الشأن وتأكد متت يف حدود سلطة و اختصاص وحتقق 

  ذوي العالقة  تفق عليهااملوظف العام   فيها على  اإلشهاد على ما  عملقتصر الكن مل يتحقق من صحتها و 

   .)طلب  األولم(   وحتت مسؤوليتهمخارج جملس التوثيق 

                                  
1
  56، ص 1محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،الهامش / نقال د 1646، ص 28مجموعة  المكتب الفني  السنة  09/11/1977جلسة  – 
من قانون  10من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة :"  النقض  المصرية بأنه كما قضت محكمة *

نقض ." من ذات القانون  11بالطعن  عليه بالتزوير  طبقا لنص  المادة  اإلثبات وما يثبت فيه حجة على الكافة  فال يجوز إنكار ما جاء به إال
 139، ص2محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، الهامش / ق ، نقال عن د48، س1103طعن رقم ، 21/12/1982

2
، ص 1، شرح أحكام قانون البينات ، المرجع السابق ، الهامش يعباس العبود/ ؛ نقال عن د 377، ص  1995األردني لسنة   االجتهاد القضائي – 

106 
3
 -  -cass. Cvi. Français le 19/03/1895 . Dalloz,1896-1-201. 

 92،ص  1توفيق حسن فرج ، قواعد اإلثبات ، المرجع السابق ، الهامش /د نقال عن 
خالل القيام ) الموثق( المحاضر  التي  يحررها أعوان التنفيذ :" 24/12/1965المؤرخ في  3892وجاء في القرار المدني التعقيبي  تونسي  رقم *

رضا / ، نقال عن د43/204، ص  1966، س  4مجلة القضاء والتشريع عدد ."  وال يطعن فيها إال بطريق التزوير  بوظيفتهم تعتبر من الحجج الرسمية ،
  188، ص2المزغني ، المرجع السابق ، الهامش 
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  ؟  الغري   ثر هذه البيانات يف املساس حبقوقماهو أو   ،الغرينتحدث عن حجية هذه البيانات يف مواجهة  :ثانيا 

هذه يتميز ا أصل وهل هلا نفس  الفعالية اليت  .ةالرمسينبني القيمة القانونية  لصور احملررات  مث) .مطلب الثاين ( 

التقليدية غري لكرتوين يف ظل احللول ويف األخري نتحدث عن حجية الصورة يف الشكل اإل).مطلب الثالث (؟الورقة

  .يف ما يأيت  كل هذه التساؤالت سيتم معاجلتها  ).الرابعمطلب (
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��� ا����و���  �������ت  ا�: ا�ط�ب ا�ول � �ا�دو��  � ا��رر ا�ر�

  طراف ا�#"!�� ������� 

دحض حجيتها تُ ،ما مل   صحيح إكتسابه قوة ثبوتية مطلقة  على نشوء العقد الرمسي ةالنتائج املرتتب من بني     
  .  املطلقة  حتوز هذه القوةالورقة الرمسية  ى، وما عدا ذلك تبق1أو يتبني تزويرها

لديهم من  مايقدمون ين ذالعالقة؛ أي ذوي الشأن ال ذوي من كلُ  إعدادهيف  يسعىالرمسي   احملرر والشك أن

 مبباشرة تدوينالذي  يقوم ) املوثق(املوظف العام جنُد   ويف املقابلمعلومات وبيانات  حول موضوع حمل التوثيق ،

ا ًشاهد"باعتباره   لها بتوقيعهيالورقة وتذيهلذه  تنظيمههذه الورقة الرمسية ويسبغ عليها الصفة الرمسية من خالل 

    2.بطريق الطعن بالتزوير  حجيتها  إالّ وبالتايل ال ميكن دحض  ."ًاممتاز 

تدوينها من  هل حجية الورقة الرمسية متتد إىل كامل البيانات اليت  مت:  هن التساؤل التاليذأنه يتبادر إلى ال إالّ  
املوظف العام على  قتصر دورُ او ،العالقةمن ذوي  قدمتوحىت  البيانات اليت ) الضابط العمومي (طرف املوثق 

يف احملرر  ةمسؤوليتهم ؟ وبصفة أخرى هل مجيع البيانات الوارد  وحتت من صحتها والتأكد تدوينها دون التحقق
  أو هل ميكن تصور طعن يف بيانات احملرر الرمسي دون سلك طريق الصعب فيها ؟بالتزوير ؟ لطعن لالرمسي قابلة 

 اجلزائري يف العديد من قراراتهومنها  القضاء 3املعاصرة  التشريعات يف خمتلف ةالقضائي اتاالجتهاد أجابتلقد 

فإنه فضال عن ذلك حيث و ...: " بقوله  29/03/2000 واملؤرخ يف 190541رقم قرار  منها؛ه املسألة ذعن ه

                                  
اللجوء إلى دعوى ينص على إمكانية دحض  حجية المحرر الرسمي  دون المغربي  من قانون االلتزامات والعقود  2الفقرة  419بالرجوع للفصل  – 1

إذا كان سبب تحريره  ناتج عن ضغوطات أو إكراه؛ أي يتعلق بواقعة مادية  وبذلك يجوز طعن في حجيتها بكل طرق الطعن المتاحة و دون  ًخاصة التزوير
دليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه إال أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو ت:" ...بقوله . سلك طريق الصعب وهو الطعن بالتزوير 

 ."يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتالئمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور
2
 .58محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د - 
قام  فيها إال بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما دّون فيها من أمور ال يمكن الطعنالمحررات الرسمية :" وقضت محكمة النقض المصرية بأن  - 3

رات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير ، وإذا كان أصل تلك المحرّ  بها محررها أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره
  1محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،     الهامش / ، نقال عن د 338، ص30نة مجموعة  المكتب الفنية لس24/01/1979جلسة ..." تنفيذية 

  .62و61،ص
خالد مصطفى فهمى ،  النظام القانوني / د إليه أشار  471- 79- 44، مجموعة أحكام النقض 04/02/1993نقص مدني  جلسة أنظر كذلك   -

السنة  9و8و 1406مجلة نقابة المحامين  ص  1312/91تمييز حقوق رقم كذلك أنظر إلى قرار  .76للتوقيع االلكتروني ، المرجع السابق ، ص 
  88مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص  / ، نقال عن د 1993،  41
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بني املتعاقدين وبالنسبة للغري   فيما إذا كانت حجية الورقة الرمسية يف اإلثبات هي حجية على  الناس كافة ، أي

 مما جرى حتت مسعه وبصره واليت فيها مساس بأمانة املوثق معا  فإنه جيب  التفرقة بني الوقائع  اليت  أثبتها املوثق

  . عن طريق الطعن فيها بالتزوير  وال جيوز إنكارها إالّ  حجيتها مطلقةوهذه 

ذوي الشأن فيجوز الطعن فيها عن طريق إثبات عكسها دون حاجة إىل الطعن يف  عن أما  الوقائع اليت  ينقلها

 827ومبا أن عقد الشهرة حرر بناء على تصرحيات الشهود املتعلقة باحليازة عمال باملادة الورقة ذاا  بطريق التزوير 

وضوع وال رقابة عليهم يف ذلك فإن تقرير هذه الشهادة مما خيضع  للسلطة التقديرية لقضاة امل .من القانون املدين

هو إال عقد تقريري يقتصر على جمرد اإلثبات ومن هنا يكون  من قبل احملكمة العليا ، سيما وأن عقد الشهرة  ما

  1".الوجه املثار يف غري حمله ويرفض 

العمومي مسؤولية الضابط سلطة و متت مبعية وحتت :ألول اق بني نوعني من البيانات يلذلك البد من التفر 

االتفاق عليه اقتصر دور الضابط العمومي على تدوين ما مت  :ثانية الو  .) ولاألفرع ال .(أطراف العالقة  وحبضور

   . )ثاينالفرع ال (وحتت مسؤوليتهم  العالقة خارج جملس التوثيق بني ذوي 

                                                                                                        
 
1
 . 154ص  ، 2000 ،س 01 الجزائرية عالمجلة القضائية   – 

التي تنظمها المادة  عقد الشهرة ال تختلف على حجية العقد الرسميبخصوص حجية ( لمحكمة العليا الجزائرية اقرار  ما تضمنه *
   :حيث أن العقد التوثيقي يتضمن نوعين من البيانات:" بقوله    27/09/2000الصادر في   20264رقم  ). مكرر من القانون المدني  324

وهذه البيانات تكون حجة حتى  التي يقوم بها األطراف أمام الموثق الذي يعاينهاالبيانات التي تتعلق بالوقائع التي يباشرها الموثق نفسه أو الوقائع المادية 
  .طعن فيها بالتزويرال
و حيث أن قضاة المجلس الذين سمحوا بإثبات  تفاقات التي يتلقاها الموثق من األطراف تكون حجة إلى أن يثبت عكسهاأما البيانات بالتصريحات واأل 

من  5مكرر 324المحتج به من طرف الطاعن فيما يخص التصريحات التي أدلى بها الموثق لم يخالفوا أحكام المادة عكس ما تضمنه عقد الشهرة 
دها في عقد الشهرة و القانون المدني ذلك أن التصريح الشرفي المدلى به للموثق من طرف الطاعن حول حيازة القطعة األرضية المذكور مساحتها وحد

؛ االجتهاد القضائي للغرفة ."ودون حاجة إلى الطعن بالتزوير في عقد الشهرة بالدليل العكسيي محتوى هذا التصريح وذلك يمكن أن يدحضه من ينازع ف
  . 140و 139، ص 2004،قسم الوثائق ،  س 2العقارية الجزائرية ، ج

  
وقد تكفل  النص بتحديد هده البيانات  فقصرها على :"  وجاء بالمذكرة اإليضاحية  للمشروع التمهيدي  للتقنين المدني المصري في هذا الصدد  - 

لموظف العام ما يثبته ا -أ: األمور  التي  يثبتها  الموظف العام في حدود مهمته أو التي  تصدر  من ذوي الشأن في حضوره ، وهي بهذا الوصف تتضمن 
التاريخ ويعتبر ثابتا من يوم تلقي الورقة وقبل هذه في السجل  المعد :  ومن قبيل هذه الوقائع أو األمور. من وقائع أو أمور باعتبار أنه تولى  ضبطها بنفسه 

ما يصدر من ذوي  -ب.اءات التي  يتطلبها القانون لذلك وبيان مكان تلقي  الورقة ، وتوقيع ذوي الشأن ، وتوقيع الموثق ، والبيانات المتعلقة بإتمام اإلجر 
مجموعة األعمال ..."  الشأن في حضور الموظف ويدرك بالحس من طريق االتصال بالسمع أو الوقوع تحت البصر ، كاإلقرارات ، أو وقائع التسليم

  .140محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / ، نقال عن د356، ص  3التحضيرية ، ج
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*ا�وظف ا�#�م ���� ا������ت ا�'� دو�&�  :  ا�ولا�
رع � 	درتأو  ون  � �

#* و�	ره  ا�#"!� ن ذوي ��  �&��ن إدرا  و�'��د �&� � �1وره ���ث �

عن  إالّ  قيمتها القانونية  هدمة على الناس كافة  وال ميكن يالبيانات حج ذهملثل هأن  البيانوغين عن        
من 1الفقرة  419الفصل قابلها يو  1قانون املدين اجلزائري  المن  5مكرر 324طريق الطعن بالتزوير طبقا للمادة 

   :حتوز على هذه القيمة  البيانات ويف هذا اخلصوص نبني نوعني من.  2 املغريب والعقود قانون االلتزامات

 بنفسه وتأكد منها تنظيمهاووقائع  توىل   أعمالمن  )الضابط العمومي(الموظف العام  هأو يباشر ما يثبته : أوال 
ومنه املادة  4واملنظم ملهنة املوثق، 02-06قانون رقم ال،طبقا ملا هو حمدد يف  3يف حدود مهمته وسلطته واختصاصه

منها ذكر اسم ؛حتريره  العقد الذي يريد يستلزمهااإلخالل بالبيانات اليت اليت تلزم الضابط العمومي بعدم  29
ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان والدة األطراف وجنسيتهم وحتديد موضوع  ، واسمالضابط العمومي ولقب 

العقد حمل التوثيق ، وذكر اسم ولقب وصفة املرتجم عند االقتضاء ، كذلك تاريخ احملرر ومكان توثيقه ،وكذا توقيع 
ين ورضائهم  وتوقيع تأكد من أهلية  املتعاقدالذلك   ضافة إىلاإلب. واملرتجم عند االقتضاء  5املوثق واألطراف 

 قانونال من 12كما ألزمت املادة . 7وي الشأنذالرمسي من بيانات أمام  املوثق ملا تضمنه احملرر  وتالوة 6الشهود

                                  
1
 .58حمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص م/ د - 
2
 .من قانون البينات األردني  1فقرة  7والمادة  ، من قانون اإلثبات المصري 11تقابلها المادة  – 
3
 69عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص / د - 
4

تقابلها  ).  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14عدد    ر.ج.ج(المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 
الجريدة (المتعلق بتنظيم مهنة الموثق   32- 09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1-11-179ظهير شريف رقم من  36المادة 

  )24/11/2011صادر في  5998الرسمية  المغربي  ،عدد 
5

بأن  توقيعات  ذوي الشأن  على األوراق  الرسمية  التي تجري  أمام الموثق تعتبر من البيانات التي  : ية وقضت محكمة النقص المدني المصر         - 
- 14مجموعة أحكام  النقض  31/10/1963نقض مدني ." يلحق بها  وصف الرسمية  فتكون  لها  حجة في اإلثبات حتى يطعن  فيها  بالتزوير 

  67، ص  2المرجع السابق ، الهامش  عادل حسن علي ،/ ، نقال عن د 1006-143
تعتبر  المضبوطات الرسمية  التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها :" وهذا ما استقرت عليه محكمة  التميز  األردنية  بقولها          -

أو وقعت  من ذوي الشأن في  الموظف العام في حدود  اختصاصهحجة على الناس كافة  بما دون فيها من  أفعال مادية قام بها  طبقا لألوضاع القانونية ، 
وعليه فيعتبر  القرار  الصادر  عن الموظف  المختص . من قانون البينات  6،7حضوره ،  مالم  يتبين  تزويرها  بالطرق  القانونية عمال  بنص المادتين 
لسنة  46من قانون  وضع األموال غير  المنقولة  تأمينا للدين  رقم  13لمادة بإحالة  قطعة األرض موضوع الدعوى على المزاود األخير وفق أحكام ا

مجلة نقابة  815/92؛ تمييز حقوق رقم ." ،حالة  قطعية  النتهاء  اإلنذار  النهائي ، حجة على الناس كافة بما دون فيه  من أفعال مادية  1953
 87مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / ، نقال عن د) هيئة عامة (،  1993لسنة  41، س  6عدد  1198المحامين ص 

6
أمام   امن المقرر قانونا أنه يشترط في العقد الرسمي  أن يكون محرر :"  21/10/1990مؤرخ في  68467قرار المحكمة العليا الجزائري رقم          - 

معاين  لتسديد المبلغ أمام الموثق ، مسجل ومنشور  لدى  مصالح    - لمحلامحدد  -حتوي  على أصل الملكية ، مكرس التفاق الطرفينمالموثق ، 
 . 84ص  1992سنة 01المجلة القضائية الجزائرية  العدد  ..."الشهر  العقاري 

7
 130عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د – 
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فهنا جيب على املوثق أن .ذكر املوثق على التأكد من صحة العقود املوثقة مع تقدمي نصائح لألطرافالالسابق  
ؤرخ امل 375903كمة العليا  رقم احملصادر عن القرار الوهذا مايؤكده  يف تكوين هذا العقد  يقوم بالدور االجيايب

تقوم مسؤولية املوثق ويلزم بالتعويض يف حالة عدم قيامه بدوره القانوين االجيايب  : " بقوله  13/12/2006يف 
هلذا  1  "سجام اتفاقهما والقوانني الساريةح الطرفني مبا حيقق  انصْ املتمثل يف التأكد من صحة  العقود املوثقة ،ونُ 

 بالتزوير  الّ طعن فيها إالوال جيوز  اإلثباتيف  حجية مطلقةحتوز على  املوثق شرافإو  متت مبعيتهالبيانات اليت  فإن 
بقوله من الثابت قانونا  30/04/1997الصادرة بتاريخ  148561رقم  كمة العليا اجلزائريةاحملقرار  نص عليهماو هذا 

بالتزوير  فيما خيص املعاينات اليت قام ا املوثق إذا كان للعقد الرمسي قوة إثباتية حىت يطعن فيه :" وقضاء أنه 
  2."فإن املعلومات األخرى املعطاة من قبل أطراف العقد تكون هلا قوة إثباتية إىل غاية تقدمي الدليل العكسي نفسه

عن طريق القول أو ) الموثق( التي قام بها ذوي العالقة أمام الضابط العمومي  التصرفاتو  الوقائع :ثانيا

ومثال ذلك إقرار البائع بأنه   3أوما وقع حتت بصره العالقةوي ذالفعل أي ما مت إدراكه بسمعه عن طريق االتصال ب

أمام املوثق ومت تدوين هذا الفعل من مثن الشيء املبيع أو دفع املشرتي سلم الشيء املبيع واملشرتي دفع الثمن،

حبصول واقعة تسليم الثمن، وذلك حبضور املوثق  ًةقاطع ًحجية ةه البيانات الواردذا األخري فلحقت هذطرف ه

 ها إالّ حجية هذه البيانات بنوعيْ  هدم من يريد استطاعتيكون يف وبالتايل ال  .4وإدراكه وحتت مسعه وبصره 

 والتصرفاتالوقائع ه ذاملشرع قد أوىل ملثل ه ألنّ . قانونا بطريق الطعن بالتزوير يف احملرر الرمسي طبقا ملا هو مقرر

:" ويف هذا يرى الدكتور حيي بكوش بأن 5.خاصة  مادامت تدخل يف اختصاص وسلطة الضابط العمومي ثقة

. تتميز شهادته بقيمة استثنائية ،فإذا ما ادعى تزوير عمله"شاهد ممتاز"مبثابة ) املوثق( املوظف العام  يعترباملشرع 

سلك الطريق الصعب والذي يتطلب  إجراءات  من بدبل ال "يسمح بإثبات ذلك بالطرق السهلة ال املشرع إنف

يف االدعاء بتزوير العقود "بعنوان هو مقرر يف القسم الثالث عشر طبقا ملا  6.معقدة وهو طريق الطعن بالتزوير

                                  
1
 243،ص 2008، س ،2مجلة المحكمة العليا  الجزائرية  ع  - 
2
 47، ص  1997،س  2، عالجزائرية  المجلة  القضائية  – 
3
  26، المرجع السابق ، ص ..." ما عاينه الموثق بمعرفته أو سمعه بأذنيه :"مامون عبد الكريم / ، د69عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص / د – 
أن في حضوره والخاصة ببيانات  الورثة بالذات ، كحصول  البيع األمور  التي  أنها وقعت من ذوي  الش:" وقضت محكمة النقض المصرية بان        -

 25/01/1989؛ نقض جلسة ." واإلقرار بقبض  الثمن وجميع البيانات التي أدركها  الموثق  بالسمع أو بالبصر  يكون لها  حجية  الورقة  الرسمية 
 136، ص )1(رقم  2ق ، الهامش  عبد الرزاق السنهوري ، المرجع الساب/ ق ، نقال عن د58لسنة  154الطعن 

4
  64محمد حسين منصور ، اإلثبات التقليدي وااللكتروني ، المرجع السابق ، ص / د،  199، المرجع السابق ، ص  سليمان مرقس /د – 
5
 64محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د – 
6
 115و114يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د – 
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 بالطعن وتدعى يف صلب هذا القانون 188إىل  179املواد  من  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف "الرمسية 

يف الدعوى األصلية إىل  الفصل يرجىلذلك وتبعا  1.ألا تابعة للدعوى املدنية األصلية) دعوى الفرعية(بالتزوير 

 ةكما أن القاعد 2.املذكور أعالهقانون المن  182 التزوير طبقا ملا هو مقرر يف املادة صدور احلكم يفحني 

ويف هذا  الصدد نسجل قرار  .القانونية تنص على أن اجلزائي يوقف املدين حلني الفصل  يف الدعوى اجلزائية 

هي  اإلثباتإذا كانت حجية الورقة الرمسية يف :"...بقوله  29/03/2000واملؤرخ يف190541 كمة العليا رقماحمل

حجية على الناس كافة،أي فيما بني املتعاقدين وبالنسبة للغري معا فإنه جيب التفرقة بني الوقائع اليت أثبتها املوثق مما 

 عن طريق الطعن إال حجيتها مطلقة وال جيوز إنكارها هذهو  مساس بأمانة املوثقجرى حتت مسعه وبصره واليت فيها 

  3" . ...فيها بالتزوير

من قانون اإلثبات يدل  11نص املادة :" بأن   04/02/1993دين املصرية بتاريخ املوقد قضت حمكمة النقض 

على أن حجية الورقة الرمسية تقتصر على ماورد ا من بيانات قام ا املوظف العام أو املكلف خبدمة عامة يف 

حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن يف حضوره وهي البيانات اليت ال جيوز إنكارها إال عن طريق الطعن 

املتوافرين  فيها وال متتد احلجية إىل البيانات األخرى اخلارجة عن  والثقة من مساس باألمانةبالتزوير ملا يف إنكارها 

ن  إثباا يف ورقة هذه احلدود أو ما تعلق  مبدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات ، وأل

حلقيقة وقوعها فريجع يف رمسية أو عرفية تدخل يف حتريرها موظف عمومي ال يعطيها قوة خاصة يف ذاا بالنسبة 

  4."حتقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إىل القواعد العامة يف اإلثبات 

                                                                                                        
قضاء هذه المحكمة أن ورقة اإلعالن من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية  فيمن المقرر :" قضت محكمة النقض المصرية بأنه           - =

 مالم في أصل اإلعالن أثبته المحضر المطلقة على ماورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يتبين تزويرها وال تقبل المجادلة في  صحة ما
، ص  2محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، الهامش / ق، نقال عن د 47،س410طعن رقم  28/04/1985نقض ." يطعن في هذه البيانات بالتزوير 

139 

وار إثبات مايثبه المحضر بورقة اإلعالن من إجراءات قام بها بنفسه اكتسابها صفة الرسمية أثره عدم ج:" قضت محكمة النقض المصرية  بأن        
عز الدين الدناصورى و أ حامد /؛ نقال م 860ص 43سنة  23/06/1992ق جلسة 59لسنة 152طعن رقم . " عكسها إال بالطعن عليها بالتزوير 

  115ص  27،بند  2014- 2013المركز القومي لإلصدارات القانونية ، القاهرة  س  1عكاز ، موسوعة التعليق على  قانون اإلثبات ، ج

1
 ).2008/ 23/04صادر بتاريخ  21عدد .ج.ر.ج( يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية    25/02/2008مؤرخ في  09- 08قانون رقم   - 
2
 ."  يجب على القاضي إرجاء الفصل في الدعوى األصلية إلى حين صدور الحكم في التزوير : " 182المادة  – 
3
 . 154، ص  2000لسنة  01عدد الجزائرية  الالمجلة القضائية   - 
4

خالد مصطفى فهمى ،  النظام القانوني للتوقيع / ، نقال عن د 471-79- 44، مجموعة أحكام النقض 04/02/1993نقص مدني  جلسة  – 
 .76االلكتروني ، المرجع السابق ، ص 
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أو  وقعت من ذوي  ل يف اختصاصهمما تدخُ  قام ا املوثقاليت وقائع ال و لبياناتوحىت  تثبت القوة القانونية  ل

فإذا خرجت عن .واختصاص الضابط العمومي  كون يف حدود سلطةتأن ؛وأدركها حبواسه  العالقة يف حضوره

ال حيوز السند حمل التوثيق على الصفة الرمسية   وتعترب ورقة باطلة بل  ، وبالتايل1عنه الوالية سقطت هذه احلدود 

ا األخري يف احلاالت ذكوجود ه.قد ينزل به األمر إىل  مصاف الورقة العرفية مىت كانت موقعة من أطراف العالقة 

قانون املتعلق المن  30واملنظم ملهنة املوثق وتقابلها املادة  02-06قانون رقم المن  19ليها يف املادة املنصوص ع

قرابة، أو ممثال، أو أو ،كوجود مصاهرة ؛أي إذا كان أصحاب الشأن هلم عالقة باملوثق    2ق املغريبيوثتمبهنة ال

ضابط العمومي أن الأو يثبت  3يف هذه املادة اوغريها من احلاالت املنصوص عليه  مرخصا له بأي صفة كانت

فال  ًبكامل قواه العقلية مثاليتمتع  أثبت يف حمرر رمسي أن العاقدأو أن املوثق ،مريض مرض املوت  أحد املتعاقدين

ا ذطعن يف هالهذا التصرف ال يدخل يف اختصاص عمله ، وبتايل من يريد  ن، أل هذا وجود قانوين هيكون إلثبات

فهنا ميكن   4عوارض األهلية المصاب  بنقص األهلية أو اجلنون وغري ذلك من  اآلخر أن املتعاقد ثبتيُ  السند 

  الطعن   جوء إىل الطريق الصعب وهولّ بال ايكون ملزمإثبات ذلك وفقا للقواعد والطرق العادية املقررة وال 

 5بالتزوير
 

  

 

 

  

                                  
1
 200سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص /  د – 
2
المغربي  ،عدد   .ر.ج(ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال  32-09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1- 11-179الظهير الشريف رقم  - 

 )24/11/2011صادر في  5998
3
 ).  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14عدد    ج.ر.ج(المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 
4
  .140،ص  2قاسم   ، المرجع السابق، الهامش  محمد حسن/د - 
محضر حصر التركة  وان كان  ورقة رسمية ، فانه لم يجعل قانون :"  بأن  08/01/1945وجاء في النقض المدني المصري  المؤرخ في              -

فإذا ذكر شخص من أهل . حرر محضر حصر التركةليس من اختصاص موظف المجلس  الحسبي الذي ن إثبات هذا التاريخ  إلثبات تاريخ الوفاة أل
. " ختص المتوفى أمامه تاريخا للوفاة واثبت ذلك في محضره ، فان هذا ال يغني عن تقديم شهادة رسمية  بتاريخ الوفاة محرره  بمعرفة الموظف الم

 201، ص  94سليمان مرقس ، المرجع السابق ، الهامش / ؛ نقال عن د 430-1074-37المحاماة 
5
 .358أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، النظرية العامة لاللتزام ، المرجع السابق ، ص / د – 
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1ون ���� : ا�
رع ا����� دون أن   ا�#"!�  ذووا�'� أد�2 �&� ا������ت 
  ا�وظف ا�#�م ن 	�'&�  �'��دأو  �'�رى

إىل إفراغ إرادم  حول تصرف قانوين  ما يف عقد رمسي ، ويقتصر دور  أطراف العالقة يسعى وقد حيدث       
دالء ا من طرف اإلختص تصرحيات  مت  أي الورقة ،ذه  األطرافعليه   اتفقما حترير  علىالضابط العمومي 

خيص  فيما إقراراممن صحة تحري الو   التأكد ون  أن يكون يف إمكانهدو و حتت مسؤوليتهم    1 العالقةذوي 
فهذه البيانات اليت مت تدوينها ال  3.أي اقتصرت مهمة املوثق يف اإلشهاد على ما اتفق عليه األطراف 2.مضموا 

 دون املتاحةاإلثبات ، وميكن إثبات عكسها وفقا لقواعد  4بسند رمسيعلى الرغم من وجودها  تلحقها الرمسية
ضابط البأمانة وصدق  ال متساملعلومات مثل هذه باعتبار أن الطعن يف صحة  5اللجوء إىل الطعن بالتزوير 

قر البائع  أمام أومثال هذه البيانات لو .6وحتت مسؤوليتهم  ذوي العالقةبه  العمومي مادام أنه قد كتب ما أقر
ضابط الفواقعة البيع اليت متت أمام  الشيء،،وأقر املشرتي أنه اشرتى هذه اآلخرلطرف ل شيء منقولاملوثق أنه باع 

 أحد الطرفني زعمأما إذا . دحض حجيتها إال بطريق الطعن بالتزوير ميكن الرمسية، وال  تلحقها وصف العمومي 
 مع احرتام؛ الطعن بالتزوير سلوك طريقدون .بكل الطرق املتاحةالبيع كان صوريا ، فله أن يثبت تلك الصورية   أن

 فقد صدق التصرف  يتبنياملوثق مل  أن كما. عكس ماهو ثابت بالكتابة ال يكون إال بالكتابة إثبات قاعدة 
الرمسية الصفة  تتبعهاالواقعة ال هبة مسترتة وبالتايل هذه يف الظاهر عقد بيع  لكن يف الباطن يكون هذا العقد 

( العليا اجلزائرية  وهذا ما ذهبت إليه احملكمة 7.دون حاجة لطعن بالتزوير طرق العاديةالوجيوز إثبات عكسها ب

                                  
1
فهي التي تصدر عن األطراف ، ويضمنها المأمور بالورقة الرسمية  وتتعلق عادة :"رضا المزغني / د، 26مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 

 . 191، المرجع السابق ، ص أحكام اإلثبات ..."التأكد من صحتها بتصريحات يأخذها عنهم بدون  أن يملك 
2
  141السابق ، ص محمد حسن قاسم ، المرجع / ، د59محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / ، د203سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د - 

شهادة الوفاة ورقة  رسمية  معدة إلثبات حصول الوفاة ، :" بأن 27/04/1988المؤرخ في  في قرارها  قصت محكمة  النقض المصرية                
على التحقق من  1960لسنة 260و ما بعدها من قانون األحوال المدنية  رقم  29لنص المادة  ًومهمة الموظف المختص بتدوين  الوفيات تقتصر وفقا

بالبطاقة  الشخصية ، أما  البيانات األخرى  المتعلقة  بسن المتوفي  ومحل والدته    شخصية  المتوفي  قبل القيد إذا  كان التبليغ إليه غير مصحوب
فان حجية  وصناعته وجنسيته وديانته ومحل إقامته واسم ولقب والده ووالدته  فعلى  الموظف المختص تدوينها طبقا لما يدلي به ذوي الشأن ، ومن ثم 

صر في مجرد صدورها  على لسان هؤالء دون  صحتها في ذاتها وتجوز اإلحالة إلى التحقيق إلثبات  ما شهادات  الوفاة بالنسبة لتلك البيانات  تنح
  142و141، ص  3محمد حسن قاسم ، المرجع السابق، الهامش / نقال عن د."  يخالفها 

3
 26مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 
4
 220التجارة  االلكترونية ، المرجع السابق ، ص  محمد فواز المطالقة ، الوجيز في عقود /د – 
5

فإن هذه البيانات ال تثبت  لها الصفة  الرسمية ويجوز إثبات عكسها بطريق :" عباس العبودي / ، د203سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د - 
   107المرجع السابق ، ص ...." اإلثبات العادية  

6
 143السابق ، ص محمد حسن قاسم ، المرجع / د - 
7

إال  أنه ال جوز إثبات عكس ما بالورقةومن هذه القواعد :"...عبد الرزاق السنهوري / ويري د.  26مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د - 
  135و134المرجع السابق ، ص..." بالكتابة أو بمبدأ الثبوت بالكتابة  مستكمال بالبينة أو بالقرائن
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القرار املطعون فيه اعترب عقد التنازل :"  حيث أن  11/02/2009 بتاريخ 466566يف قرارها رقم )الغرفة العقارية
القانون من  102 باملادةعمال .من القانون املدين  793واملادة  1مكرر 324تتوفر فيه شروط املادة حمل النزاع ال 

قضاة املوضوع  إىل احلالة اليت كانوا عليها من قبل إال أنه غاب على األطرافبالتايل  يتعني إبطاله وإرجاع  املدين
وبالتايل ال  سوى حتريرهفيه ليس للموثق دخل ينص صراحة أنه  لطرفيه و اإلشهاد هذا العقد يتضمن فقط أن

ز األردنية يف القرار يحمكمة التمي ت بهذما أخوهذا 1."من القانون املدين  793واملادة 1مكرر324خيضع للمادتني 
إن ما يرد على لسان ذوي  الشأن من بيانات يف علم وخرب تبليغ أعالم احلكم :" بقوهلا  1312/91رقم 

من أن الذي تبلغ هو موظف مسؤول  لدى املميزين ،ال يعترب من األفعال املادية  اليت قام ا احملضر   ،احلقوقي
ألنه  جيوز إقامة الدليل على خالف  ،من وقائع مادية حجة على  الناس كافة ما مل يتبني تزويدها بالطرق القانونية

جته إليه إ األمرونفس  2." بالفقرة الثانية من املادة السابعة من قانون البينات ًما ورد بعلم وخرب التبليغ عمال
أو يقوم الدليل :"...بنصه  03/03/1980واملؤرخ يف  3917القضاء التونسي من خالل قرار جنائي تعقييب رقم 

وهلذا الدليل كامل احلجية ، سواء بالنسبة لألطراف ،أو .  األطرافبالنسبة  للبيانات الصادرة عن  ،على عكسها
   3."لغري حىت يواجه به الكافة ل

تصدر عن الضابط العمومي   األولى: وترتيبا على ما تقدم ؛ فإن احملررات الرمسية  تشمل على نوعني من البيانات
وأحكام قانون املنظم  اجلزائريقانون املدين المن  324يف حدود سلطته واختصاصه  طبقا للمادة  ،ومن يف حكمه

ملثل هذه  عمومي وتثبتُ أو تصدر عن ذوي العالقة يف حضور الضابط ال. سابق الذكر  02-06رقم  هنة املوثقمل
  .قانون نفسهالمن  5مكرر 324البيانات الصفة الرمسية ، وال جيوز دحضها إال بطريق الطعن بالتزوير طبقا للمادة 

وي الشأن ويقتصر دور هذا املوظف العام على تدوينها باحملرر دون التحقق من صحتها تبعا ذتصدر عن  ثانيةُ الأما
طعن فيها ال الصفة الرمسية مع العلم أن ال تضفى عليهاوهذه البيانات ال .أصحاب الشأن من إقرارات ملا يدلون به

   4.بالطرق العادية  دالءاتْ هذه اإلعكس وميكن إثبات "شاهد ممتاز"الذي يعترب العمومي وأمانة الضابطميس بصدق 

                                                                                                        
 
 232، ص2009،س2مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع – 1
2

مفلح عواد القضاة ، المرجع / ، نقال عن د 1993،  41السنة  9و8و 1406مجلة نقابة المحامين  ص  1312/91تمييز حقوق رقم  – 
  88السابق ، ص  

؛ نقال   cass. Cvi. Français le 28/12/1904 ." الطرفينيقبل بالنسبة  لما يصدر عن عكس الو أقرة محكمة النقض الفرنسية بأن إثبات  " 
  94، ص  2توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، الهامش / عن د

3
 192ص ، 1الهامش رضا المزغني ، أحكام اإلثبات ، المرجع السابق ، / د ، نقال عن 101، ص 1981، س5مجلة  القضاء والتشريع ، ع – 
4

 59محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د، 89و 88مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص   /أنظر د – 
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بــني احملـرر الرمســي  املوجـود علــى  عادلـتفالتشـريعات الــيت   ��'رو��55أ�55 �7	55وص ا��55رر ا�ر�55� ا4
الرمسـي التقليـدي ،   ملسـتنديف ا املقـررلكرتونيـة، منحتـه ذات احلجيـة اإلاآلخر املتوفر على الوسائط  الدعائم الورقية و

؛ كالتشــريع املصــري يف 1بعــض التصــرفات  اســتكمال اإلجــراءات الشــكلية الــيت يفرضــها القــانون علــىت كمــا أجــاز 
حيـــث  2004 لســنة  15رقــم املعلومــات  ااإللكــرتوين و إنشـــاء هيئــة تنميــة صــناعة تكنولوجيـــ التوقيــعتنظــيم  قــانون

لكرتونية ، يف نطاق املعامالت املدنيـة والتجاريـة لكرتونية وللمحررات اإلللكتابة اإل:" على أن  15يف مادا  تنص
واإلدارية، ذات احلجية املقررة للكتابة واحملررات الرمسية والعرفية يف أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجاريـة ، 

ئحـة التنفيذيـة مىت اسـتوفت الشـروط املنصـوص عليهـا يف هـذا القـانون وفقـا للضـوابط الفنيـة والتقنيـة الـيت حتـددها الال
اسـتثنت العمـل بـه لكـرتوين اإليف الشـكل   احملـرر غالبيـة التشـريعات الـيت نظمـت مـع املالحظـة أن . 2"القـانون  هلذا 

 صوصــيةاخلميــز بنــوع مــن تأو ت، يف بعــض التصــرفات الــيت تتطلــب الشــكلية أو تصــرفات متــس بنظــام األســرة واتمــع
     ،3للملكيــة   لعقــد الناقــلكا ؛والتصــرفات الــيت تتطلــب شــكلية خاصــة  واتمــع األســرة بتكــوين املســائل املتعلقــةك
  بطالن تصرف وإعـادة األطـراف إىل احلالـة األوىل الـيت كـانوا عليهـا قبـل التعاقـد ،هذه الشكلية  يرتتب على ختلف و

   .6قانون سابق الذكر  المن  1031طبقا للمادة 5رهن الرمسي ال،و 4مصري   مدين  488كعقد اهلبة طبقا للمادة 

ســـري يف شـــأن إثبـــات صـــحة احملـــررات ت :"مـــن قـــانون التوقيـــع االلكـــرتوين املصـــري علـــى أن  17كمـــا نصـــت املـــادة 
،فيمــا مل يــرد بشــأنه نــص يف هــذا القــانون أو يف والكتابــة االلكرتونيــة  لكــرتوينلكرتونيــة الرمسيــة والعرفيــة والتوقيــع اإلاإل

وبالتـــايل  يكـــون احملـــرر ." املدنيـــة والتجاريـــة يف املـــواد اإلثبـــاتالئحتـــه التنفيذيـــة األحكـــام املنصـــوص عليهـــا يف قـــانون 
،ألن البيانـات  ةالرمسيـ للمحـررات التقليديـة املعـرتف ـااحلجـة لكرتوين يف مواجهة املتعاقـدين وبالنسـبة للغـري ذات اإل

 ،الســابقة الــذكر للمحــررات التقليديــة  احلجيــة هلــا ذات )لكــرتوينإيف شــكل ( الكومبيــوتر هــاز يف ج مت حتميلهــاالــيت 

                                  
1

 134أحمد عزمي  الحروب ، السندات الرسمية االلكترونية ، المرجع السابق ، ص /د، 77و76خالد مصطفى فهمي ، المرجع السابق ، ص / د – 
الرسمي التقليدي ؛ انه يكسب صفة الرسمية  بمجرد   يختلف المحرر الرسمي االلكتروني عن المحررال :"...محمد محمد سادات /ويرى د  ومابعدها

وأن المشرع الفرنسي نص على كيفية منح صفة الرسمية للمحرر االلكتروني من قبل الموظف العام قد ...وضع التوقيع االلكتروني من قبل موظف عام 
 235السابق ، ص المرجع ..."  apposerاستخدم الفعل 

2
 ).2004   /04/ 22الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري  اإللكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات  التوقيع تنظيم  2004لعام  15قانون رقم  - 
3

قانونا أنه ال تنتقل الملكية والحقوق  من المقرر:" بأنه   07/02/1994مؤرخ في  113840قضت  محكمة  العليا الجزائرية في قرار رقم          – 
." حة شهر  العقاري العينية األخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إال إذا روعيت اإلجراءات القانونية وال سيما التي  تدير مصل

  158، ص  1994لسنة  02ئية  عدد ؛ مجلة القضا

4
 يومع ذلك يجوز ف، وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر إال كون الهبة بورقة رسمية، وت"  :المصري من قانون المدني  488المادة  – 

 ".ورقة رسمية إلىالمنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة 
5
 ". الراهن إال إذا اتفق على غير ذلكونفقات العقد على ، إال إذا كان بورقة رسميةالرهن  ال ينعقد:" من قانون المدني المصري  1031المادة  – 
6
 49محمد نصر محمد ، الدليل اللكتروني ، المرجع السابق ، ص/ ، د134أحمد عزمي  الحروب ، المرجع السابق ، ص /أنظر د– 
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خـــالل الرمسيـــة التقليديـــة،من  اإلجـــراءات املطبقـــة علـــى احملـــررات إىل نفـــسلكـــرتوين  الرمســـي اإل احملـــررخيضـــع وبالتـــايل 
بيــع  ســيارة ومثــال ذلــك لــومت تــدوين عقــد . ordinateur )الكومبيــوتر ( اآليل بيانــات الــيت مت إدخاهلــا باحلاســبال

،  لكــرتوين وبرعايــة الطــرف الثالــث املتمثــل يف مــزود خــدمات التصــديق اإل بالتعاقــد عــن بعــد وســيط إلكــرتوين علــى 
 numéro de châssisلسـيارة لتسلسـلي الرقم لـكـا   ؛ـاراق الرمسيـة اخلـاص و األخـالل فـإن بيانـات السـيارة مـن 

 Puissance duوقـوة احملــرك ،Type de véhicule، و نـوع  الســيارةType de moteurونـوع احملــرك 

moteur  ، بطريـق واحـد  وهـو  ال يـتم إالّ  تهـاطعـن يف حجيالو  ،و رمسيـة  حجية  قانونيـةهذه البيانات  ملثل تكون
قبضــه، وتســليم الشــيء املبيــع، وغــري ذلــك ممــا أو بــدون ،أمــا مــامت خــالف ذلــك كقــبض الــثمن نقــدا  .الطعــن بــالتزوير

  .1طرق العادية بإثبات عكس  ذلك الجوء إىل لطعن فيها بالالفيمكن  ومت خارج جملس التوثيق ونأثبته املتعاقد

 la loi sur laوبإصداره قانون جمتمع املعلومات  املشرع الفرنسي أن فايد عابد فايد عبد الفتاحويرى الدكتور 

société de l'information  املدين قدم إضافة كبرية للقانون  21/06/2004الصادر بتاريخ  575رقم
 Les contrats et les engagements ."لكرتوين العقود وااللتزامات يف الشكل اإل خاصة يف الفرنسي  

en format électronique.2 الشكلية املوجودة يف احملرر  الشروطفهذه  3. 11و10فقرة 1369    ومنه املادة
طبقا  4الرمسيجل إعطاءه الصبغة الرمسية ومساواته باحملرر التقليدي ألكرتوين من الورقي  جيب توفرها يف احملرر اإل

وال  التصرف حجة على كافة الناس  مبا ورد فيه اذتايل  يكون هالوب. 5قانون املدين الفرنسيالمن  1319للمادة 
 . بالتزوير  بالطعن إال هدم حجيتها جيوز 

                                  
1
  77خالد مصطفى فهمى ،  المرجع السابق ، ص / د - 
2
 110و109عبد الفتاح فايد ، الكتابة االلكترونية ، المرجع السابق، ص  عابد فايد/ د – 

3 -Article1369-10 code civil français  Créé par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 JORF 17 
juin 2005« Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de 
présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un 
formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le 
renvoyer par la même voie  .  » http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticl 

Art. 1369-11. civ .fr.  «  L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme 
électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire. »  

4
 110و109، المرجع السابق، ص  فايد عبد الفتاح فايدعابد / دأنظر  - 

5
 -Article 1319code civil français  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 
14 mars 2000) «L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties 
contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution 
de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite. 
incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de 
l'acte. » 
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منها حصر هذه املساواة يف  ًاالتقليدي فنجد بعضلكرتوين وساوته باحملرر أما التشريعات اليت اعرتفت باحملرر اإل
أصدر   هذا األخريرغم أن ، 327املادة و 1 1مكرر323 ةاداملكالتشريع املدين اجلزائري يف ،احملررات العرفية فقط

 إالّ  ، 01/02/2015املؤرخ يف  04-15لكرتونيني رقم العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإلقانون احملدد للقواعد ال
. أو تتعلق خبصوصية موضوع التصرف ،معني بعض التصرفات اليت تتطلب شكال استثناءعلى  صراحةأنه مل ينص 

خاصا استثنت من خالله  ًاأوردت نصهذا النوع من القوانني  نظمتاليت بعض التشريعات  وخبالف ذلك جند
احملررات ب األخذعلى عدم  ًالنص صراحةوذلك ب.يف إبرامها  اليت تتميز ببعض اخلصوصياتبعض املعامالت 

لكرتونية األردين يف كقانون املعامالت اإل  2 .املطلوبة شروط القانونيةمجيع ال قائمة علىلكرتونية حىت ولو كانت اإل
اصة بشكل معني أو تتم اخلتشريعات لحيث استثىن العقود واملستندات والوثائق اليت تنظم وفقا ل 6مادته 

يف فصله   2000لسنة  83 لكرتونية التونسي رقمكما جند قانون املبادالت والتجارة اإل  3.حمددة   بإجراءات 
اإلرادة ومفعوهلا القانوين وصحتها عن  لكرتوين عن بعد من حيث التعبريمنع التعامل بالسند الرمسي اإل4األول 

ونفس األمر .5 تعارض وأحكام هذا القانونتاليت  وضع استثناء لبعض التصرفات القانونية  مع.لتنفيذلوقابليتها 
  6منه 5طبقا ملاهو حمدد يف املادة  2002لسنة  2قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية بإمارة ديب رقم يف  جنده
  .لكرتوين  وحجيته القانونيةلكرتوين والتوقيع اإلوسيتم تفصيل ذلك مبناسبة دراستنا  للمحرر اإل. إخل...

                                  
1
يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل االلكتروني كا إلثبات  بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي : "  1مكرر 323المادة  – 

ويعتد بالتوقيع االلكتروني وفق الشروط المذكورة في : " فقرة أخيرة  327وتضيف المادة ". المتها أصدرها وان تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن س
 ..."  1مكرر 323المادة 

2
 162لورانس محمد عبيدات ، إثبات المحرر االلكتروني ، المرجع السابق ، ص / د  - 

3
  :هذا القانون على ما يلي  أحكامال تسري  :" من قانون المعامالت االلكترونية األردني 6لمادة ا – 

  :محددة ومنها  بإجراءاتتتم  أوالعقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين .  /أ •
غير المنقولة بما في ذلك الوكاالت المتعلقة بها وسندات  باألموالمعامالت التصرف .  -.الوقف وتعديل شروطه  إنشاء - . الوصية وتعديلها  إنشاء. 

 اإلشعارات - الشخصية باألحوالالوكاالت والمعامالت المتعلقة  - . األموالالخاصة بهذه  اإليجارالحقوق العينية عليها باستثناء عقود  وإنشاءملكيتها 
التبليغ القضائية  وإشعاراتلوائح الدعاوى والمرافعات  -ي والتامين على الحياةفسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتامين الصح أو بإلغاءالمتعلقة 

 وقرارات المحاكم
قانون   ؛."المالية النافذ المفعول األوراقما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون  إالالمالية  األوراق. /ب •

   .  2001لسنة  85المعامالت االلكترونية األردني رقم 
4

االلكترونية والتجارة  يضبط هذا القانون القواعد العامة المنظمة للمبادالت" : قانون المبادالت والتجارة االلكترونية التونسي من األولالفصل  – 
يجري على العقود االلكترونية      .التراتيب الجاري بها العمل  التشريع و إلىفي ما ال يتعارض وأحكام هذا القانون  االلكترونية التجارة وتخضع المبادالت.

 83عدد  القانون  ".هذا القانون  وأحكامقابليتها للتنفيذ في ما ال يتعارض    ومفعولها القانوني و صحتها و اإلرادةنظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن 
الصادر  64،عدد  ةالتونسيللجمهورية الرائد الرسمي ( التونسي االلكترونيةيتعلق بالمبادالت والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة 

  )2084،ص .2000أوت  11في 
5
 138 أحمد عزمي  الحروب ، المرجع السابق ، ص - 
6
 العالقة ذات االلكترونية والتواقيع السجالت على القانون ذاھ يسري -/1/: " وقانون المعامالت والتجارة االلكترونية بإمارة دبي 5المادة  – 

  =:يلي ما القانون ذاھ أحكام من ويستثنى االلكترونية، بالمعامالت والتجارة



132 
 

وا�&� ا�8�ر�ا��وة ا���و'��  : ا�ط�ب ا�����  �  �  ���د ا�ر�

من القانون املدين اجلزائري ؛ يعترب احملرر الرمسي 2 6مكرر 324واملادة 1 5مكرر  324طبقا للمادتني         

به من   حد أن ينكر  ما وردأأي  يكون يف وسعوال الوطين وهو نافذ يف كامل الرتاب على الناس كافة حجة 

يف املادة  ًاوهذا ما جنده مكرس. 3بالطعن بالتزوير  دحض حجيتها إالّ  الرمسية ،وال جيوزحتوز على الصبغة بيانات 

 :"بأن  من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناين 146كما نصت املادة . 4من قانون اإلثبات املصري  11

وميتد أثر السند الرمسي إىل ورثة أطرافه  ...للسند الرمسي قوة تنفيذية، وهو حجة على الكافة مبا دون فيه من أمور

تكون الورقة الرمسية ، مبا تضمنته من :" ى أن عل 6 1319ونص املشرع الفرنسي يف املادة   5.."...وخلفائهم

نه يعاب على املشرع الفرنسي أوهنا يرى جانب من الفقه   7..."  واخللفاتفاق ، حجة على املتعاقدين والورثة 

رغم أن حجيتها . شخاص فقط األنه قصر حجية الورقة الرمسية  على هؤالء أيف العبارة األخرية من هذه املادة  

وقع فيه املشرع  الذينشأ من اخللط  د للحجية إمنا يالتقيا ذدكتور سليمان مرقس أن هالويرى . تشمل كافة الناس

لذلك  ،وي العالقة ذحترير ما تفق عليه  ايتم فيه وسيلة اعتبارها بني حجية الورقة  كأداة إثبات، وبني الفرنسي 

                                                                                                        
  والطالق والوصاياالمعامالت واألمور المتعلقة باألحوال الشخصية كالزواج  - أ=
 سندات ملكية األموال غير المنقولة -ب
  السندات القابلة للتداول - ج
  .ة بها المعامالت التي تتعلق ببيع وشراء األموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل أية حقوق أخرى متعلق -د
  .الكاتب العدل أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام  -هـ

؛ قانون ."هذه المادة ، أو أن يحذف منها أو يعدل فيها من) 1(للرئيس بقرار يصدره أن يضيف أية معامالت أو أمور أخرى لما هو وارد في الفقرة  - //2
 12/02/2002بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية  إلمارة دبي  ، صادر  بتاريخ   2002لسنة  2رقم 

1
 ."يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى  يثبت تزويره ويعتبر  نافذا في كامل  التراب الوطني:"  324/5المادة  – 
  ."تهم وذوي الشأن ثور  يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى االتفاق المبرم بين األطراف المتعاقدة و:" 324/6المادة – 2
3
قد حصرت الحجية  على األطراف  6مكرر  324ولو أن المادة :".. مامون عبد الكريم / د،  60محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د - 

 .27، المرجع السابق ، ص .." وورثتهم إال انه في الحقيقة  هي حجة على الكافة 
4

فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في  المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون :"11المادة  – 
 ..." حضوره

،الصادرة 40للبنانية  عا.ر.ج.(المعدل  والمتضمن  قانون أصول المحاكمات اللبناني 16/09/1983الصادر  بتاريخ 90مرسوم اشتراعي  رقم   د - 5
 )20ص 1983/ 06/10في 

6
 - Article 1319 code civ. fr. .« L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre 

les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause… » 
 
 
7
 129، ص1، الهامش عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق / د - 
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من قانون االلتزامات  419الفصل وصرح املشرع املغريب يف  . 1الناس شمل كافةمتتد و تفإن حجية  هذه الورقة 

 7تؤكده املادة ما  وهذا 2..."الغري يف الوقائع  واالتفاقات الورقة الرمسية حجة قاطعة ، حىت على:" والعقود بقوله 

حجة على الناس كافة  مبا دون فيها من املنظمة سناد الرمسية األ تكون :"من قانون البينات األردين  1الفقرة 

الشأن فقط بل  أصحابوذا فحجية احملرر  الرمسي ال تقتصر على .3 ..."أفعال مادية قام ا املوظف العام

   .تشمل كافة الناس 

للغري الرمسية وبالتايل ال جيوز صف و تلحقها  حيملها احملرراليت هل مجيع البيانات  يطرح هناغري أن التساؤل الذي  
طعن العكس ماهو وارد باحملرر الرمسي دون  وهل ميكن للغري إثباتبطريق الطعن بالتزوير ؟   دحض حجيتها إال

   بالتزوير ؟

 .)الفرع األول(بالتزوير  الطعن حنيعلى الغري إىل الورقة الرمسية حجة البيانات الواردة بلذلك سنبني مىت تكون 
  .) الفرع الثاين (     الدليل على عكس ذلك قيام  إىل حني على الغري  تهاومىت تكون حج

  

  

  

  

  

                                  
1
 207و.206سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د - 
 من مجلة  االلتزامات والعقود التونسية  444يقابلها الفصل  – 2

الصادر  4501، رقم  األردنية.ر.ج( 2001لسنة ) 37(القانون رقم يتضمن قانون البينات األردني  المعدل بموجب  1952لسنة  20القانون رقم  – 3
مفلح  عواد القضاة ، المرجع السابق / للمزيد من التفاصيل أنظر د.  2005لسنة ) 16(بموجب القانون رقم كذلك والمعدل  ) 16/08/2001بتاريخ 

 329،  ص2الهامش 
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وا�&� ا�8�ر إ�2 ��ن : ا�
رع ا�ول  �  ��ط#ن ا�ا��وة ا���و'�� ��ور!� ا�ر�
  ���'زو�ر 

 324املادة  املنصوص عليها يف  شروطالعلى  ةالقائم حجية احملرر الرمسيأن  تقدمفيما   وأن بينا َسبق       

بل يشمل  ًاكان أو عام  ًاخلفهم خاصعلى أطراف العقد ،أو ورثتهم،أو  ال تقتصراجلزائري، من القانون املدين

صف خمتص وُ  بسبب صدوره من موظف  2.االحتجاج على الغري  بالسند الرمسيوبتايل ميكن  1الغري أيضا

من ذوي الشأن يف  التصرحيات وحتقق من صحتها بنفسه ، أو وقعت العمل  ذاألنه قام  " بالشاهد املمتاز"

 ومن بني أمثلة ذلك؛. 3بطريق الطعن بالتزوير إالّ  ما ينقص من قيمته ال جيوز إقامة الدليل على  لذلكحضوره؛ 

أن البيع مل ) الغري(دعى املستأجر او  لشخص ما العني املؤجر بعقد رمسي ببيع حمل جتاري )املالك( إذا قام مؤجر

العني املؤجرة رغم أن  من االستفادة واالستمرارية يف استغالل ،وذلك حىت يتمكن املستأجر ةيتم من طرف املؤجر 

ماورد إنكار  وال جيوز له) املستأجر(ففي هذه احلالة يكون العقد حجة على الغري.غري ثابت التاريخ عقد اإلجيار

من نوٍع شاهدا  كما قلنا  باعتبارهخمتص موظف حتريره مت من طرف  مباشرة ألن، تزويرالبالطعن ب الرمسي إالّ  بالسند

ردة يف املادة اكالبيانات الو ؛ نظمها املوثق بنفسه ناتابي اليت يلحقها وصف الرمسية البياناتهذه بني  ومنخاص 

 أمساءأو  اإلقامة،وصفات وعناوين  أمساءذكر  : هامن اجلزائري السابقة الذكر ؛ نظم ملهنة التوثيقاملقانون المن  29

 متت حتت نظر ومسع املوثق  اليت  تصرفاتال كذلك   إمضاءامو  موضوع التصرف والتصرف ممثليهم و تاريخ 

                    4.بالتزوير الطعن إسقاط قيمتها إال ب فتلحقها الرمسية وال جيوز وغريها من هذه البيانات ، 

 سبقما على حنوطرفني ال يف العالقة بني ةاملبين القيمة ذاتوبالتايل يكون للورقة الرمسية يف مواجهة الغري  

وهذا ما يؤكده قرار احملكمة .5يف احملرر الرمسي يف مواجهة ذوي الشأن  ةمبناسبة دراستنا حلجية البيانات الوارد ذكره

                                  
1
فيه وعلى هذا فال يعتبر الوارث من الغير  حيث  ًكل من كان له حق متعلق  بالمحرر ولم يكن طرفا:" بالنسبة للمحررات  الرسمية  يقصد بالغير – 

، المرجع أدلة اإلثبات القضائي ؛ السيد عبد الصمد محمد يوسف ، ."  انه خلف عام ألحد الطرفين وكذلك المشتري ألنه خاص ألحد المتعاقدين 
  347السابق ، ص 

2
  138عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د - 

3
محمد حسن / د ،366أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، شرح النظرية العامة  لاللتزام، المرجع السابق ، ص /الرحيم عبد اهللا  و دفتحي عبد / د - 

 208و 207سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د، 144قاسم ، المرجع السابق ، ص 
4
عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / ، د366أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، المرجع السابق ، ص /فتحي عبد الرحيم عبد اهللا  و د /د 

 144محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د، 138
5
 138عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د - 
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ما ورد يف العقد الرمسي حجة  من املقرر قانونا يعترب:"بأنه 18/11/1998ؤرخ يف امل 176264العليا اجلزائرية رقم 

قانونية يف حق  آثارإذا ما صدر تصرف ورتب  وبالتايل   1."الرتاب الوطين حىت يثبت تزويره ويعترب نافذا يف  كامل 

سلك  فما عليه إال،أي شخص  وكانت من نتائج هذا التصرف إنقاص من حق هذا األخري أو احلاق به ضرر 

وذلك بعد التحقق  اليت دوا الضابط العمومي فيما يتعلق بالبياناتوهذا . الطعن بالتزويرالطريق الصعب  وهو 

يتفق وقرار  وهذا ما. 2باعتباره شاهد ممتاز  طعن فيها ميس بصدقه و أمانتهالن من صحتها ،أل وتأكد والتحري

حيث أن العقد التوثيقي يتضمن نوعني من  :"بقوله    27/09/2000الصادر يف   20264رقم   حملكمة العلياا

   :البيانات

اليت يباشرها املوثق نفسه أو الوقائع املادية اليت يقوم ا األطراف أمام املوثق الذي  بالوقائعالبيانات اليت تتعلق 

املؤرخ يف  190541كذلك قرار رقم   3" ...طعن فيها بالتزويراليعاينها وهذه البيانات تكون حجة حىت 

إذا كانت حجية الورقة الرمسية يف فإنه عن ذلك  حيث فضالو :" بقوله  والصادر عن نفس اجلهة 29/03/2000

بني املتعاقدين وبالنسبة للغري  معا  فإنه جيب  التفرقة بني الوقائع   فيما اإلثبات هي حجية على  الناس كافة ، أي

وال جيوز  بأمانة املوثق وهذه حجيتها مطلقةا مساس اليت  أثبتها املوثق مما جرى حتت مسعه وبصره واليت فيه

  4". إنكارها إال عن طريق الطعن فيها بالتزوير 

قرار   الرتاب الوطين وهذا مأخذ بهومتتد حجيتها  إىل كامل كافة تكون يف مواجهة الالرمسي احملرر  فقوةوذا  

من  5مكرر  324من الثابت قانونا وتطبيقا للمادة :" بقوله  23/02/2000مؤرخ  234567احملكمة العليا  رقم 

من  إال حبكم قطعيالعقد الرمسي حجة حىت يثبت تزويره  وثبوت التزوير  لن يكون عترب ت اليتقانون املدين ال

  5..."األطرفحد أدعاء من إاجلهات القضائية  املختصة  وال جمرد 

  

                                  
1
 56، ص  1محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، الهامش / ، نقال عن د 102ص  ،1999لسنة  1المجلة الفضائية  عدد  – 
2
 118بكوش يحي ،المرجع السابق ، ص / د.– 
3
 140و 139، ص 2004 س قسم الوثائق ، ،2ج، الجزائرية  لغرفة العقاريةلاالجتهاد القضائي  - 
4

 154، ص2000س ، 1المجلة القضائية الجزائرية ، ع  -
5
 94و92، ص 2000، س  1القضائية الجزائرية ، ع المجلة  – 
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  .د��ل >�2 >�س ذ�ك 

أن يقيم  الدليل على عكس مضمون تلك  .ر من تصرف قانوين مايف هذه احلالة ميكن للغري الذي تضرّ        
 ه قام بتضمني باحملرر نالعام ألا الطعن ال ميس بصدق وأمانة املوظف ذما دام ه. ًقانونااحملددة البيانات  بالطرق 

مما وبالتايل مل يتحقق املوظف من صحتها فقد تكون هذه البيانات ،خارج جملس التوثيق  الشأنوي ذما اتفق عليه 
ال  ألن هذه البيانات ممكنعكس ماهو موجود باحملرر بالطرق العادية  إثبات إمكانيةوبالتايل  .الغري بضرر تلحق ال

   1. دها باحملرر الرمسي و ة على الرغم من ور الرمسي تلحقها صفة

مع شخص آخر طعن يف صورية  عقد  رمسي مت من طرف مدينه الدائن البائع  بالقيام ومثال ذلك ؛ يف حالة 
أن يثبت هذه ) الغري (  لدائنلفيمكن  .وهذا من شأنه أن يزيد يف إعساره به  الضررإحلاق  من أجل وذلك 

شهادة ب اإثبا واقعة مادية وبذلك ميكن ن الصورية يف حق الغري ما هي إالّ ألالصورية جبميع الطرق العادية املقررة 
هذا  ويف 2.و اإلقرار ألنه من الغري ، وبالتايل ال حمل للحديث عن الطعن بالتزوير يف مثل هذه البياناتأالشهود، 

بإمكان الغري أن يثبت صورية العقد جبميع الوسائل :"  واليت ترى كمة النقض الفرنسية  الشأن نسجل قرار  حم
وهذا مايتفق وقرار   3." قد تكون موجهة ضده   سوى جمرد واقعة ماديةن الصورية ليست يف حقه املمكنة أل

أما الوقائع اليت ينقلها عن ذوي :" ...بقوله  2000/ 29/03مؤرخ يف  190541رقم اجلزائرية  كمة العليا احمل
        طريق التزويرباجة إىل الطعن يف الورقة ذاا حالشأن فيجوز الطعن فيها عن طريق إثبات عكسها دون 

 بتاريخ 466566يف قرارها رقم )الغرفة العقارية( احملكمة العليا اجلزائرية كذلك ماهو مبني يف قرار   4..." 

لطرفيه و ينص صراحة أنه  فقط اإلشهادهذا العقد يتضمن أن ... القرار املطعون :"  حيث أن  11/02/2009
  5."من القانون املدين  793واملادة 1مكرر324 سوى حتريره وبالتايل ال خيضع للمادتنيفيه ليس للموثق دخل 

ال تتعلق مبساس بصدقه وأمانته باعتباره شاهد ممتاز وحتت مسعه ونظره أمام املوثق وبالتايل التصرفات اليت ال تتم 
     .وي الشأنذه ييدع دون اللجوء إىل الطعن بالتزوير ،وذلك بإثبات عكس ما الورقة فيجوز الطعن يف هذه 

                                  
1
 . 63لورنس محمد عبيدات ، إثبات المحرر االلكتروني ، المرجع السابق ، ص / د.139عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د – 

2
 145محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص /د 119بكوش يحي ،المرجع السابق ، ص / د،  139عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د - 

3
 prouver,1487-1512 civil 06/03/1950 Qazet 1950-307  Encyclopédie des ,،119بكوش يحي ،المرجع السابق ، ص / د  ليهإأشار  – 

procédures Dalloz.  

العدلية التي بموجبها  بيعت قطعة  األرض موضوع الدعوى هي من إن الوكالة :" 1205/90في قرارها رقم  وقضت محكمة التميز األردنية *         -
من قانون  7دة اإلسناد الرسمية وهي حجة على  الناس كافة  بما ورد  الشأن في حضوره وذلك ما لم يثبت تزويرها  بالطرق القانونية  وفقا  ألحكام الما

  108عباس العبودي ، المرجع السابق ،ص / ، نقال عن د 1710، ص  1992؛ االجتهاد القضائي  ، س ."البينات 

4
 154 ، ص2000، س 1المجلة القضائية الجزائرية ، ع – 
 232، ص2009،س2مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع – 5
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���ا�: ا�ط�ب ا����ث�  �  � ظل ا���ول ا����و��� �	ور ا��رر ا�ر�

    '���د��ا�

  مباشرته تدوين احملرر الرمسي مبناسبة ) املوثق( الضابط العمومي  وخصوصيات تطرقنا لصالحياتعندما      

من 2  47،واليت تقابلها املادة 1اجلزائري  مهنة املوثق تنظيم واملتضمن 02-06من قانون رقم  31تبني وفقا للمادة 

صيغة التنفيذية المهورة بامل نسخةالعلى أن يقوم املوثق  بتسليم ،3ق املغريبيوثالتاملتعلق بتنظيم مهنة  32-09قانون 

على أن :"مذكور أعاله  02-06من قانون  رقم  37وتضيف املادة . للعقد التوثيقي  وفقا للتشريع املعمول به 

ضابط الويتبني من ذلك أن ..."  ها مبا فيها تلك اليت ال حيتفظ بأصلها اميسك املوثق فهرسا للعقود اليت تلق

و إمنا يقدم هلم صورة  الشأنتقدميها لذوي  األحوالوال ميكنه بأي حال من ،ية العمومي  حيتفظ بأصل الورقة الرمس

 .و يبقى األصل احملرر حمتفظا به مبكتب املوثقوفقا للتشريع املعمول به  ،صيغة التنفيذيةالممهورة بو  طبق األصل

جيب على املوثق أن :" بقوهلا    أعالهذكور املغريب امل 32-09من قانون رقم  50هذا منجده مكرسا يف املادة و 

   ."حيتفظ حتت مسؤوليته أصول العقود والوثائق امللحقة ا ، وصور الوثائق اليت تثبت هوية األطراف 

وإنشاء كل من شارك يف تكوين   مل توقيعحي كون هذه األخريواألصل يف   4اجلوهري بني الصورةويكمن الفرق 

ن قانو المن  ةفقرة األخري ال  29طبقا للمادة واملرتجم عند االقتضاء ،واملوثق ،و الشهود ، العالقةالعقد من ذوي 

                                  
1
 ).  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14عدد    ج.ر.ج(المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 

 ...."بمطابقتها لألصل من طرفه  ديجب على الموثق أن يقدم نسخا من المحررات والعقود بعد اإلشها"  : ق المغربييوثتمن قانون ال 47مادة لا – 2
وي العالقة عند طلبهم صورة من ذيسلم الكاتب العدل إلى :" بقولها  1998لسنة  33رقم  من قانون كاتب العدول العراقي  29المادة وتقابلها 

 من 20وتقابلها المادة ." السندات التي  يحتفظ بها كتابة باليد أو بالتصوير ها وال يجوز له تسليمها إلى غيرهم إال بطلب من جهة الرسمية أو قضائية 
فوظة في إضباراتها، وعند وجود ضرورة لتسليم يحظر على الكاتب العدل أن يسلم إلى أي شخص كان األوراق األصلية المح:"  كاتب العدل األردني

       ."األصل بناًء على قرار من المحكمة أن يعطي األصل مؤقتًا ولكن على شرط أن يحفظ عنه صورة مصدقة منه من رئيس المحكمة أو قاضي الصلح

 صورا يعطي أن العدل للكاتب يجوز ال  8/6/1994 في صادر - 337 رقماللبناني   العدل كتابة ورسوم العدل الكتاب نظام من 39و تنص المادة 
 وفقاً  األصل طبق أولى صورة العالقة أصحاب سلم وإذا عنهم، الحق تلقوا لمن أو لورثتهم أو العالقة ألصحاب إال اإلسناد مضمون يسلم أو األصل طبق

 ..."مضاعفة صوراً  إال بعد فيما يعطيهم أن يمكنه فال المدنية المحاكمات أصول قانون في عليها المنصوص للشروط

المغربي    .ر.ج(ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال  32- 09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1-11-179الظهير الشريف رقم  - 3
  )24/11/2011صادر في  5998،عدد 

4
مثل غرفة ) ُصورٌ (الِتْمثاُل وجمعها:الصورة :"  المقرى الفيتومى بن علي ألحمد بن محمدفي غريب الشرح الكبير  للرافعي، جاء في المصباح المنير  – 

تحقيق )..." ُصورةُ (األمر كذا أي صفته ومنه  قولهم ) ُصورةُ (ويراُد بها الصفة كقولهم ) الصورة (وقد تطلق )... صورته(الشيء مثّلُت ) تصورت(وغرٍف و
  .350ت ، صذ.ف ، القاهرة مصر ، د، دار المعار  1، ج 2دكتور عبد العظيم الشناوي ، ط
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احملددين يف  األشخاصتوقيعات ب غري مذيل،مباشرة  األصل من أخوذةاملأما الصورة .هنة املوثق اجلزائري مل املنظم

من القانون  31يف املادة ماهو مبني يف حدود   وليست صادرة من الضابط العمومي إالّ  .ذكرالسابقة  29املادة 

فهي ذا املعىن .خمتص بذلك موظف  أو ،املوثقبواسطة   األصلمنقول عن  أي نسخ.السابق الذكر  06-02

 اال يف اعتباره،اعتبارها صورة   يف وقيمتها القانونية حجيتهاتكمل  وتكتسي الصبغة القانونية ،لكنورقة رمسية 

وتبقى هلذه الصورة قرينة على أا مطابقة لألصل مبا مت تدوينه من بيانات . أي أقل من حيث قيمة األصل ؛أصل

بني  كون  يوازيمع العلم أن القانون  1.املذكورة أعاله 29احملددين يف املادة  األشخاص وما حتمله من توقيعات

مأخوذة من  األخرية  هذه تمادام، Photographique) فوتوغرافية (أو مشسية كانت هذه الصورة  خطية  

  . 3املدين اجلزائري قانون المن  325طبقا للمادة  2احملتفظ به مبكتب املوثق احملرر الرمسي األصلي 

األول نتحدث فيه  عن القوة  الثبوتية للصورة يف حالة وجود األصل، : ويتم دراسة هذا املطلب من خالل فرعني  

الة فقدان أصل الورقة الرمسية والفروض املتعلقة بفقدان األصل أما الثاين نعاجل مسألة القوة الثبوتية للصورة يف ح

   . يف هذه احلالة صورة الوقيمة 

  

  

  

  

                                  
1

محمد  / د،144عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / أنظر في نفس المعنى د ، 120و 119يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د – 
رضا / ، د96توفيق حسن فرج ، المرجع السابق،ص/ ، د89مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص/ ، د145حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص 
أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المرجع / ، د77ص  ، 68بند خالد مصطفى فهمى ،  المرجع السابق ،/ د، 29متولي وهدان ،المرجع السابق ، ص

 66محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص/، د108السابق ، صعباس العبودي ، المرجع /، د359السابق ، ص 
2
 145محمد  حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د - 

3
التي  نقلت منه وصدرت عن  فإن الصورة الخطية والفوتوغرافية،  ًإذا كان أصل السند موجودا:" بأنه من قانون البينات األردني 8وتقابلها المادة .– 

   ."الموظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي األصلي بالقدر الذي يتعرف فيه بمطابقة الصورة لألصل 

 -Article 1334 code civil français  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel 
du 14 mars 2000 « Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au 
titre, dont la représentation peut toujours être exigée » http://www.legifrance.gouv.fr 
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    ���� و�ود ا�	ل  	ورة  ���ا��وة  ا���و'�� :  ا�
رع ا�ول 

احتفاظه بأصل الورقة   الضابط العمومي عاتق لتزامات  اليت تقع علىاإلبني من فيما قدمناه سابقا  رأيناقد        
اليت يدمغ عليها  لألصلنسخة طبق   مْ سلويبقى هلم احلق يف ت  ، لألطراف امهيتسل هميكن وال .مكتبهالرمسية يف 

 مهنة املوثقمن قانون 1 2الفقرة  38و املادة  32ملانصت عليه املادة  طبقا .خامت الدولة اخلاص به
  اإلثباتمن قانون  12واليت تقابلها املادة  .3 قانون املدينالمن  1الفقرة  325املادة   ألحكاموبالرجوع .2اجلزائري
 )Écrit( صورة الرمسية  خطية كانتلفإا تعطي ل 5من قانون االلتزامات والعقود املغريب 440والفصل  4املصري

ط رو شال بعضوذلك بتوفر . لألصلبقدر مطابقتها  اإلثباتحجية يف   )Photographique(  فوتوغرافية أو
وليست أصل صورة يف شكل كون ت وأن .اعليه ضاهاتهملالسند الرمسي موجود  أصليكون  أن :ية منهاالقانون

أو كانت صورة ، ) la grosse(فتعترب صورة تنفيذية   مباشرة؛ من األصلمستمدة سواء كانت  و.6السند 
هي  اإلثباتالصورة  يف حجية وبالتايل  (première copie) صورة األوىلالأي  مباشرة؛ األصل من غري مستمدة

 اجلهة على جبفي ويف حالة وجود خالف .الطرفني مل ينازع يف صحتها أحد ما ،على قوا يف ذلك قانونية قرينة 
 .7الصورة  من األصل  ال من مستمدةالقانونية  تهاألن حجي.مطابقة الصورة على األصلالتحقيق يف  املختصة يةئالقضا

مل  ما لألصلتعترب الصورة مطابقة و :" بقوهلا   من القانون سابق الذكر 325من املادة  2وهذا ماتنص عليه الفقرة 

                                  
1
طائلة البطالن  دمغ نسخ العقود والنسخ التنفيذية والمستخرجات  يجب على الموثق تحت :" من قانون منظم لمهنة التوثيق  38من المادة  2الفقرة  – 

 ."التي بقوم بتحريرها أو تسليمها بخاتم الدولة الخاص به
2
 ..."يبية دال تسلم إال نسخة  تنفيذية واحدة تحت طائلة العقوبات التأ:" 02-06من قانون  32المادة  – 
3

فإن صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية  تكون  اموجودإدا كان أصل الورقة  الرسمية :"  الجزائريمن قانون المدني 1الفقرة   325المادة  – 
 ."حجة بالقدر الذي تكون  فيه مطابقة لألصل 

4
فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة  أون صورته الرسمية خطية كانت إف االمحرر الرسمي موجود أصلكان   إذا" :12المادة   – 

 . من قانون المدني الفرنسي  1334وتقبلها المادة  . ةمن قانون أصول المحاكمات المدنية  اللبناني 148و تقابلها المادة . "...األصل
Article 1334 code civil français  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel 
du 14 mars 2000 « Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au 
titre, dont la représentation peut toujours être exigée » http://www.legifrance.gouv.fr 

 
5

النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية  لها نفس قوة اإلثبات التي ألصولها ، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون :"  440الفصل  – 
ويقابلها ." أخوذة عن األصول بالتصوير الفوتوغرافي ويسري نفس الحكم على النسخ الم. الرسميون المختصون بذلك في البالد التي أخذت فيها النسخ 

 شهد إذا كأصولها تعتبر األصل من المأخوذة الرسمية وغير الرسمية الحجج نسخ:" بقوله من مجلة العقود و االلتزامات التونسي   470الفصل 
 أو طرفه من ممضاة كانت إذا أو ضده بها المحتج الطرف بصحتها أقر إذا أو النسخ بها المأخوذة بالبلدان بذلك المأذونون العموميون المأمورون بصحتها

 ." ألصولها لمطابقتها الضمانات كل توفر فنية وسائل وفق إنجازها تم إذا
6
 64 لورنس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص/ د – 
7
مفلح عواد القضاة ،المرجع السابق /،د98و97ص  توفيق حسن  فرج ،المرجع السابق ،/ ،د146عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابق ،ص / د – 

  ومايليها 90،ص 
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والنقض  يتفق وهذا ما  1." فإن وقع تنازع ففي هذه احلالة تراجع الصورة على األصل.حد الطرفني أذلك زع يف اين
سقوط القرينة  – لألصلالصورة الرمسية حجة بقدر مطابقتها :"  بقوله   24/05/1978بتاريخ املدين املصري 

وهذا وقضت حمكمة التمييز األردين   2."تكون  املنازعة جدية  وصرحية  أنيف تلك  املطابقة  وجيب   - باملنازعة
اخلارجي يدل على يف اإلثبات مادام مظهرها  ،رمسيةالن ورقة رمسية هلا حجية الورقة عأن الصورة  املستخرجة :" 

  3 ."إىل أن  يثبت صاحب  املصلحة أا ليست هلا هذه الصفة ببطالا أو تزويرها  أا صورة لورقة رمسية ،
وقيمتها  حول هذه الصورةأو خالف يف حالة وجود منازعة  ،صورة باألصلالاستدعى األمر  مطابقة وبذلك إذا 

ل زاد وفعّ لألصل  فإذا كانت هذه األخرية مطابقة  ، يفصل يف أمرهافإن القاضي هو الذي  القانونية يف اإلثبات
    4. حجيتها توإذا تبني  خالف ذلك  سقط. يف اإلثبات  القانونية اقو  من 

نقل أصول احملررات اليت أدمغ عليها خامت الدولة  )كاتب العدل( املوثق متنعالتشريعات املعاصرة  مع أن جلّ 
 هوهذا مانصت علي .يف حالة ما طلبت منه ذلك اجلهات القضائية املعنية بإخراجها خارج مكتبه إالّ  ،اخلاص به

     نسخة باستخراججيوز للقاضي أن يأمر :" من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري بنصه  73املادة 
خلصوم حىت ا لدى الغري بناء على طلب أحدأو إحضار أية وثيقة  حمجوزة ،أو عريف ،عقد رمسي  إحضارأو ،رمسية 

 5."يكن طرفا يف العقد ملولو 

                                  
1

  المدني  القانون ومتضمن1975/ 26/09 في المؤرخ 58- 75 األمر ويتمم يعدل  2005/  06/ 20 في  المؤرخ 10-05 رقم  القانون - 
وفي  ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين لألصلوتعتبر الصورة مطابقة :" من قانون اإلثبات المصري  2فقرة  12وتقابلها المادة .والمتمم المعدل الجزائري

إذا فقد أصل السند الرسمي وجب االعتداد :" على انه لبناني المن أصول محاكمات  149/1وتقابلها المادة." األصل ىهذه الحالة تراجع الصورة عل
ت الرسمية يصلح كبداية بينة خطية بشرط التحقق من فقد السند الرسمي بصورته الرسمية وإذا فقدت جميع الصور الرسمية فان إدراجه في السجال

 ."  وصورة
2
 62،ص  1هامش ي ، مرجع السابق،محمد صبري سعد/ د؛نقال عن 1215،ص  29مج  المكتب الفني ،س 24/05/1978نقض المدني  جلسة  – 
3
؛ نقال  315، ص 3مجموعة  المبادئ القانونية  لمحكمة  التمييز في القضايا الحقوقية  ج – 1975س 1437، ص 366/74تمييز حقوق رقم  - 

 92مفلح عودة  القضاة ، المرجع السابق ، ص / عن د
 
4
  67محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص/د 148و147محمد  حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د – 

 
5

، .2008/ 23/04صادر بتاريخ  21 ع  .ج.ر.جيتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية    25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم   - 
  )10ص
من يجوز للقاضي  أن يأمر بإحضار األوراق آو اإلسناد الرسمية المطلوبة  للتطبيق عليها :" من قانون أصول المحاكمات اللبناني  176وتنص المادة  -

  ."الجهة  التي  تكون بها ، أو ينتقل مع خبير معين منه إلى محلها لالطالع عليها بدون نقلها 
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   � ����  �دان أ	ل ا�ور!� ا�ر���  �	ورة�ا���و'�� ا��وة : ا�
رع ا����� 

لضابط العمومي على مواجهتها وتؤدي إىل فقدان أصل الورقة الرمسية  لقد تتدخل عوامل خارجية ال قدرة        

. تلفها بسبب قدم العهد اأو  أو سرقة ، فيضان،أو من حريق، أو زلزال ، ؛ force majeureة لقاهر اكالقوة 

صور لوتتفاوت قوة الثبوتية 1 .اعلى فقدا دليلال  يُقيم  أن إالّ  يريد التمسك  ذه الورقةوما على اخلصم الذي  

                      1335تقابلها املادة  واليت2اجلزائريقانون املدين المن 326املادة  يف الرمسية على الوجه املبني السند

  : على مايلي  .4من قانون اإلثبات املصري  13واملادة  3قانون املدين الفرنسيالمن 

                                                                                                        
ال يعيب الحكم عدم اطالع المحكمة على أصل ورقة اإلعالن واكتفائها :" بأن  05/02/1968بتاريخ  282وجاء في الطعن المدني المصري رقم =

محمد حسين منصور ، المرجع السابق / ،نقال عن د." مادام الطعن لم ينازع في مطابقته هذه الصورة وهي الصورة رسمية لألصل  –بالصورة الشمسية لها 
 68، ص1، الهامش 

1
ألنه يحفظ في  ًال يفقد أصل الورقة  الرسمية  إال نادرا:" محمد صبري السعدي / ، د 148و147عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د - 

 62، المرجع السابق ، ص...."على أنه قد يفقد نتجة حريق أو سرقة أو قدم العهد به...مكتب التوثيق 
2
  :إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصورة حجة على الوجه اآلتي ": 326المادة  – 

 ال يسمح بالشك في مطابقتها لألصل ى كان مظهرها الخارجييكون للصور الرسمية األصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية األصل مت •
الطرفين أن يطلب مراجعتها على  ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور األصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من •

 .الصورة األصلية التي أخذت منها
 ".تبعا للظروف األولى فال يعتد به إال لمجرد االستئناسأما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من النسخ  •

3
  - Article 1335 code civil français  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal 

Officiel du 14 mars 2000 «Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les 
distinctions suivantes  :  

/1  Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original   ; il en est de même des copies 
qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont 
été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque 

 /2 Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la 
délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire 
qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont 
dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes 
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans  ;  
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. 

/3 Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par 
l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes ,
elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit. 

/4 Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples 
renseignements. » http://www.legifrance.gouv.fr 

4
  : األتي الوجهالمحرر الرسمي كانت الصورة حجة علي  أصللم يوجد  إذا:"  13المادة  – 
   لألصلكان مظهرها الخارجي ال يسمح بالشك في مطابقتها   متى األصلتنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية  األصليةصورة الرسمية للكون ي /أ •
الصورة ى ة ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين مراجعتها عليالحج األصليةالصورة  عنويكون للصورة الرسمية المأخوذة  /ب •

  .منها  أخذتالتي  األصلية
  ".لمجرد االستئناس تبعا للظروف  إالّ فال يعتد به األصلية من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة خذ ما يؤ  ماأ/ج  •
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                                                          منقولة  من األصل مباشرةالفي حالة الصورة : أوال 
مبعية  الضابط العمومي    (original)نقولة مباشرة من األصل املاألصلية صورة الك  ؛باختالف صيغهاوهي الصورة 

الصيغة  أي؛ عليهايدمغ خامت الدولة وهي الورقة اليت ،)  grosse(تتعدد فقد تكون الصورة تنفيذية  هاوبدور 
تنفيذية  تسليم نسخة ميكنوال    .طائلة العقوبة التأديبيةحتت ومرة واحدة  العالقة وي ذل سلم إالوال تُ   التنفيذية

يف دائرة املكتب  وجدالذي يكمة احملعلى أمر صادر عن رئيس  ًابناءستثنائية االيف احلاالت  إال مرة أخرى
واليت    1. من قانون التوثيق املصري  9يف املادة  طبقا ملا هو حمدد.ويرفق األمر الصادر باألصل .اختصاصه 

   .هنة املوثق اجلزائرياملنظم ملمن قانون  2فقرة  32تقابلها املادة 

بعد   الشأنذوي  إىلوهي الورقة اليت  تسلم (première copie)    أصلية وىلاأل صورةالكما قد تكون      
حيرر املوثق يف أصل كما .التنفيذية  وضع عليها هذه الصيغةيال  أا تنفيذيةالمييزها عن  توثيق لكن ماالعملية 

وهي منقولة من األصل (simple copie) أما الصورة األصلية البسيطة   .2ةالسند أنه قد مت تسليم هذه النسخ
أما الصورة األخرية وهي . ألصحاب العالقة تسليمها إالّ  ميكنوال  ،الزمن من بعد مدة والتوثيق  لكن بعد عملية 

حبضور القاضي املنتدب يف حالة الشك يف مطابقتها لألصل حيث يقوم هذا  مباشرة تدوينهاالصورة  اليت يتم 
  مهاويتم ض ضبطالوكاتب  ضابط العموميالويوقع عليها قاضي خمتص و ،هذه الصورة  أسفليف  بكتابةاألخري  

فكل هذه الصور الرمسية 3 .الدعوى  فصل يف موضوع الاألصل إىل حني    تأخذ حكم حيث ىإىل ملف الدعو 
يف مطابقتها  باال يبعث على الريْ  املاديتلعب دور أصل الورقة الرمسية  عند فقدان هذه األخرية مىت كان مظهرها  

  .5ينزع عنها القيمة الثبوتية  اآلثارفإن وجود مثل هذه  حتشريكما لو وجد كشط، أو شطب، أو . 4لألصل 

 . المنقولة من الصورة األصليةالرسمية في حالة  الصورة :  ثانيا

ولكن من الصورة األصلية ، األصل مباشرةيف هذه احلالة مت نقل هذه الصورة  الرمسية  مبعية ضابط عمومي ليس من 
 7صلألل افس احلجية املعرتف ن .السابقة الذكر6 2فقرة  326فقد قرر هلا  املشرع اجلزائري يف املادة  .الرمسية 

فقوا الثبوتية  ال . حىت ميكن  مراجعتها عليها يف حالة منازعة فيها موجودة  األصليةشريطة أن تكون الصورة 
                                  

1
 148عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د  - 
2
 150صمحمد  حسن قاسم ، المرجع السابق ،/ د - 
3
 148عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص/ د - 
4
  149صعبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، / ،د 151صمحمد  حسن قاسم ، المرجع السابق ،/ د - 
5
 149عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د 31و30رضا متولي وهدان ، الضرورة العلمية لإلثبات بصور المحررات ، المرجع السابق ، ص /د – 
6

الخاصة أو العامة المودعة النسخ المأخوذة ،وفقا للقواعد المعمول بها ، عن المحررات :" من قانون االلتزامات والعقود المغربي 441يقابلها الفصل  – 
ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة . بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة اإلثبات التي ألصولها) األرشيف(في خزائن المستندات 

     ."في سجالت القضاة ، إذا شهدا هؤالء القضاة بمطابقتها ألصولها 
7
 محمد محمد سادات ، حجية المحررات الموقعة إلكترونيا في اإلثبات، المرجع السابق،ص/ ، د63صسابق ، محمد صبري السعدي ، المرجع ال/ د - 

260 
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جل أفي حالة وجود  أصل الصورة  من ف .لألصل الصورة الرمسية  معادلتها و تستمدها من ذاا ، وإمنا  مبطابقتها
 الصورة األصلية ألي سبب من األسباب فقدان ضياع أوحالة  أما يف.مطابقتها مع الصورة فال إشكال يثار هنا 

 اليت تكتسيها فماهي القيمة القانونية. 1كم هذه احلالةحلاجلزائري وغريه من التشريعات املقارنة املشرع  يتطرق فلم
   :فقهية  منها ال اآلراء بعض  ففي ظل هذا الفراغ القانوين وجدت  لصورة الثانية يف اإلثبات؟ ا

يف حالة فقدان  الكبريةالقانونية  بالقيمةبأن  الصورة الثانية  ال تتمتع    يرى  2من الفقه املصري :األول هاجتاال

  .ستئناس على سبيل اإل عتداد ا  إالاالوال ميكن  أصل الصورة 

نفس احلجية  يف حالة فقدان  هذه   هلا األصليةالصورة الثانية  مأخوذة  من الصورة    أن يعترب :  الثاين جتاهاال

  . 3الرمسية األصليةلصورة ل  ابقتهاطيف مالشك  يبعث على مىت كان مظهرها اخلارجي  ال  .األخرية

عترب  حجية الورقة اليت تُ الرمسية  فقدان الصورة األصليةيف حالة  الصورة الثانيةإعطاء يعمل على  :الثالثجتاه الا

اعتربا سند  اليتبل يذهب هذا الرأي  إىل القول أن هناك  من األحكام القضائية  .ثبوت بالكتابةالمبدأ كأا 

قصد إحلاق   إىل شريكه أو دائنه هتقدمي من حيوز هذا احملرر األصلي منيف حالة ما إذا  امتنع  .ةكامل  ذات حجية

من احملرر األصلي إلثبات  صورة الشريك  تقدمي  فيكون يف وسعإفالس  التاجر  ذلك  يف حالة  مثال 4.به الضرر

  5. أو دائنه ضرار بشريكهاإلأراد  اآلخرأن الطرف  تأر  ماإلثبات ذلك إذا  ًاحقه وميكن للمحكمة  اعتباره سند

إال على  اأن ال يعتد  األصليةيعترب الصورة الثانية  يف حالة  فقدان الصورة  الذي األول الرأيب نأخذونحن 

دون توسع يف إعطائها  .القضية حل خيدم القاضي منها ما يراه   أخذ سبيل االستئناس على أساس إمكانية  

  .قيمة ال متلكها  

  

                                  
1
 33و32، المرجع السابق ، ص رضا متولي وهدان/د - 
2
 151عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 
3
 223سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د - 
4
 34و 33، المرجع السابق ، صوهدانرضا متولي /د - 
5

بأنه إذا رفض  التاجر  المفلس أن تقديم  السند :"  ستئناف المختلطة المصرية قضت محكمة إلو . 34، المرجع السابق ، ص  رضا متولي وهدان/د – 
صورة أصلية  من السند األصلي فصورته تكون إذن  األصلي  لعقد البيع  الصادر  له  كان ألمين التفليسة أن يقدم صورة تسجيل هذا العقد والتسجيل ذاته

؛ استئناف مختلط ." ا لحق التاجر المفلس في ملكية الشيء المبيع إذا رفع الغير دعوى استحقاق بطالب يهده الملكية ًصورة للصورة األصلية  مستند
 .  152، ص1بق ،  الهامش السنهوري ، المرجع السا/ ؛ نقال عن د 95، ص 02/01/1901في 
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  )ا�	ورة ا������( الصورة األصلية المنقولة من  للصورة الصورة الرسميةحالة : ثالثا 

أخوذ مباشرة من السند األصلي والصورة املاألصلية   بني الصورة التباعد  تزداد املسافة يفهذه احلالة يف     

  : ويرتتب على ذلك مايلي  .1الصورة الثالثة ينقولة عن الصورة األصلية ؛ أي هاملصورة الاملأخوذة من 

الصورة  الثانية   يف  عكس ماهو موجودبالصورة الثانية   املطابقة على قرينة حتوزال   ةن الصورة  الثالثإ: أوال 
  .2إال أن يثبت خالف ذلك اليت تتمتع بقرينة مطابقتها مع الصورة األصلية 

من أجل مطابقتها  مع الصورة الثالثة بل جيب وجود الصورة األصلية   ال أهمية  لوجود  الصورة الثانية:  ثانيا 
  3.جل مطابقتها مع الصورة الثالثة أمن 

صورة الثالثة فال إشكال هنا يثور ألن املطابقة يف المع  تالصورة األصلية ، وتطابقذا وجدت ذلك إ وينبين على

الصورة   أصلأما يف حالة فقدان .  ةاألخري فصل يف هذا ت اليت  يه وجود خالف حول قيمة هذه الورقة حالة 

على سبيل االستئناس  عدم االعتداد ا إال قانون املدين اجلزائريالمن  326 ة من املادة ثالفقرة الثال بينت افهن

    5. حجية قانونية  إن مل يوجد أصلها  على أي الصورة الثالثة  وال حتوز وبالتايل  ال تتمتع  4.وحسب الظروف 

 .6ا حىت رد مبدأ ثبوت بالكتابة  القول بعدم األخذ إىليذهب راح القانون شُ بل هناك من 

 

  

                                  
1
 152عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ - 
2
 261محمد محمد سادات ، حجية المحررات الموقعة إلكترونيا في اإلثبات، المرجع السابق،ص / د - 
3
 152عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ - 
4

 تبعا للظروف المأخوذة من النسخ األولى فال يعتد به إال لمجرد االستئناسأما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة :"  326من المادة  3الفقرة  – 
أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة األصلية فال يعتد به إال :" من قانون اإلثبات المصري  13من المادة " ج"وتقابلها الفقرة ."

أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن االستئناس بها تبعًا :" قانون البينات األردني من  9وتقابلها المادة ." لمجرد االستئناس تبعا للظروف
  " .للظروف

5
محمد محمد سادات ، المرجع / د .64محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / ، د 152عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د -  

  261السابق،ص 
6
أي إنها ال تصلح حتى مبدأ للقاضي أن يعتدي بها حسب ظروف كل دعوى ، لكن باعتبارها مجرد قرائن فحسب ، :" عادل حسن على  / ويرى د - 

 75 المرجع السابق ، ص." بين هذه الصور والصورة األصلية تتعدد حلقاتها فهي صورة صورة الصورة  ثبوت بالكتابة ذلك أن المسافة
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ل ا���ول ?�ر ظ   �  ا�4�'رو�� � ا�<�ل  ���� ا�	ورة:  �را�= اا�ط�ب 
  ا�'���د��

احلديثة سائل والتقنيات لو  بسبب التغلغل املتزايدرعة  ان العامل اليوم يعيش  ثورة معلوماتية  هائلة و متسإ      
علوماتية وتقنيات املبني تكنولوجيا  احلاصل االندماجكما أن .ومعاجلتهاها ءاحتواقواعد التقليدية للاليت ال ميكن  

 Technologie deاالتصال عن بعد؛ أفرز نوع جديد من التكنولوجيا تسمى بتكنولوجيات املعلوماتية عن بعد 

l’information à distance  واملعلومات  تبادل وتداول البيانات و السنداتالواليت نتج عنها زيادة التواصل و
 صور أحكامبعض احلاالت  هذه األخرية يفلذلك قد تأخذ  1.وسائط إلكرتونية حبتيف شكل إلكرتوين أي على 

تعمل على   ةلذلك جند العديد من القوانني املعاصر .السندات الرمسية يف ظل احللول التقليدية السابقة الذكر 
إىل   تعاقد عن بعد اليف مسألة  من موقف اتمع الدويل انطالقا ،هذا التطور بإجياد حلول  غري تقليدية مسايرة

مث نعرج على ) .الفرع األول(لذا سنعاجل موقف اتمع الدويل  من هذه املسألة   .هذه احللول  إلجيادسعي الدول 
عن  ةبالصور املستخرج هاقانونية  هلذا التطور يف جانب اعرتاف ًموقف بعض  القوانني املعاصرة  اليت وضعت حلوال

  ) .الفرع الثاين (احلديثة ولوجيا تكنالطريق وسائل 

= ا�دو�� : ا�
رع ا�ول '�و!ف ا�  

يف  املسائل  التجارية هي اتفاقية  فينا   فرض مبدأ حرية  اإلثباتكرست من بني  االتفاقيات  اليت         
 .انبهذا اجليف واكبت التطور احلاصل  قداألخرية جند هذه حيث  1980بيع  الدويل للبضائع  لسنة الاخلاصة ب
من هذه  11دول املعاصرة ،حيث جند املادة العلى قوانني  بدأ مما أدى ذلك على انعكاسهامل ذا بالعمل 

  ألطراف أعطت و شكليةالبالكتابة أو بشرط  باألخذد املتعاملني يف جانب  البيوع الدولية يّ مل تق2االتفاقية 
  3.حىت ولو بشهادة الشهود  اإلثباتوسيلة كانت من وسائل  بأي ، اإثباالعقد 

تبنت املفهوم الواسع للكتابة ليشمل الرسائل والربقيات والتلكس ،وغريها من  4من هذه االتفاقية 13كما أن املادة 
  اإلثباتيف  كاملة  قيمة قانونية  ذات بطريقة إلكرتونية  املنسوخة ةوبذلك أضحت الصور . ةوسائل االتصال احلديث

                                  
1
 4حمد ، المرجع السابق ، ص محمد نصر م/د – 

 ذلك في بما وسيلة بأي إثباته ويجوز شكلية شروط ألي يخضع وال كتابة، إثباته أو البيع عقد انعقاد يتم يشترط أن ال:" من االتفاقية  11المادة  -  2
 َتسَمح التي االتفاقية هذه من الثاني الجزء أو 29 والمادة 11 المادة َأحكام جميعُ :" من هذه االتفاقية 12نصت عليه المادة  كذلك ما" .بالبينة اإلثبات
 ..."أو القبول اإليجاب لوقوع أو رضائيا فسخه أو تعديله أو البيع عقد انعقاد ألجل الكتابة غير شكل أي باتخاذ 

 41رضا متولي وهدان، المرجع السابق ، ص/د -  3
4
  =".والتلكس البرقية الرسائلَ  االتفاقية، هذه حكم في ،"كتابة" مصطلحُ  يشمل ":من االتفاقية  13المادة  – 
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فهوم التقليدي لصورة  كأداة لإلثبات لتتسع وتشمل الوسائل املراجع أن تُ  املتطورةدول البقوانني  ماأدى وهذا
  . 1احلديثة ية التكنولوج

اليت أجنزها االحتاد األورويب يف جانب اإلثبات أظهرت بأن اشرتاط الكتابة  والدراسات األحباثكما أن       
أن اشرتاط :"  هلادأ حرية اإلثبات بقو مببعمل على تعطيل العمل ييف العقود التجارية خاصة   ،اخذها شكال معينوأ
فر  الكتابة  كشرط لصحة صفقة قانونية  ما ميثل بوضوح عقبة بديهية  مطلقة تعرتض  تبادل البيانات اتو 
 طاملا ظل  هذا الشرط ال ميكن أن يستخدم إلجناز الصفقات القانونية   وتبادل البيانات إلكرتونيا  ،الكرتونيإ

نسخ اللك يعرتف املشرع األورويب حبرية اإلثبات يف املسائل التجارية ومن باب أوىل أن يعرتف بذوب 2." قائما 
   لكرتونيةاملستخرجة من الدعائم اإل

 ملقصود ا بينت ما  1996لسنة لكرتونيةالنموذجي خبصوص التجارة اإلونيسرتال من قانون األ 8كما جند املادة 
أو االحتفاظ  ا يف الشكل  ا يشرتط القانون تقدمي معلوماتعندم:" بقوهلا لكرتوين يف الشكل اإل ألصلبا

  :، تستويف رسالة البيانات هذا الشرط إذا  األصلي

وجد ما يعول عليه لتأكيد سالمة املعلومات منذ الوقت الذي أنشئت فيه للمرة األوىل يف   ) �ٔ (
  .بيانات أو غري ذلكشكلها النهائي ، بوصفها رسالة 

الشخص املقرر إن تقدم إليه وذلك عندما يشرتط  ىكانت تلك املعلومات مما ميكن عرضه عل  ) ب(
بتوفر  إالّ  لكرتوين يف الشكل اإل ال ميكن االعتداد بالصورة ومبفهوم املخالفة  3".تقدمي تلك املعلومات

  .ذكورة أعالهامل 8الشرطني السابقني احملددين يف املادة 

و!ف ا��وا��ن ا�#�	رة : ا�
رع ا�����   

خاصة يف ،احلديثة االتصال تكنولوجيا املعلومات والتطور احلاصل يف جانب  مصاحبة عمل املشرع الفرنسي على
تكريس مبدأ ب 4  12/07/1980املؤرخ يف  525-80قانون رقم ب 2لفقرةا1348املادة  تدلحيث عُ  اإلثباتجمال 

                                                                                                        
   )wipo.( معاهدات الملكية الفكرية األخرى:  القانون متوفر على الموقع االلكتروني تالي=

http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=292 
1
 42، ص ، المرجع السابقرضا متولي وهدان/د  - 
2
ناهد / أنقال عن  ؛ 82، ص 2001، الدار العربية للعلوم بيروت، مكتبة الرائد العلمية عمان ، س 1قاحوش نادر ، العمل المصرفي عبر االنترنت ، ط – 

 67ص،  2010،  دار الثقافة ، عمان األردن ، س 2فتحي الحموري ، األوراق التجارية االلكترونية ، دراسة تحليلية مقارنة ،ط
3
  1996مع دليل التشريعي لسنة   اإللكترونية التجارة بشأن النموذجي األونسيترال قانون - 

4 -Article 1348/ 2 de code civil Français  Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 7 v. init .:   «  Elles 
reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une 
copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction 
indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support ». http://www.legifrance.gouv.fr 
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أو املودع لديه مل  ،عندما يكون أحد األطراف :"  بنص Le principe de la preuve libreاإلثبات احلر 
ويعترب دائما كل نسخ ،باألصل  ةودائم ةمطابق ًحيتفظ بالسند القانوين األصلي وقدم صورة  حبيث تعترب نسخا

  1 ".فيه من الدعامةمما يؤدي إىل تعديل ال رجعة . ثابت ألصل

فأضحت الصورة مهما كانت الدعامة املستخرجة .اإلثبات بالكتابة الرامي إىل بدأ املالفقرة هي استثناء من هذه 
ن أو  ، طبق األصلتكون الصورة أن  :ه األخرية على شرطني أساسيني مهاذمىت توفرت ه ،إثبات كاملة ةادمنها أ

مع 2. بدعامة معينةوجودها يد يدون تقاألصلي و أي االحتفاظ  ا يف الشكل ؛ ومستمرة ومستقرة ةتكون ثابت
خبالف ماهو  وهذا .أي صالحيتها لالستخدام مرة واحدة،ضرورة  اعرتاف ذه الصورة مرة واحدة  إىل اإلشارة

لكرتوين الصورة يف الشكل اإل ختضع  كما جيب أن. يف الشكل التقليدي ةللصور  ةقيمة القانونيالموجود خبصوص 
   3.إخل ...رقابة من حيث الرتقيم والتاريخلمن نوعية الورق وخضوعها ل ،ملواصفات تقنية حمددة 

حىت يف حالة عدم وجود . اإلثباتية كاملة يف جصورة حال متنح  ،سابقة الذكر 1348من املادة  2كما أن الفقرة 
املشرع  وبإدراج 4.هذا األخريحالة فقدان يف  األصلعلها حتل حمل جتو ،بعد من ذلك أ إىل بذهتبل ، األصل

ساير التطور احلاصل  وبذلك ،تقليديالغري  سبيل سلك قد جنده ،هذا التعديل على املادة املذكورة أعاله الفرنسي
  .يف جانب  تكنولوجيا  املعلومات  املستخرجة  من وسائل االتصال احلديثة 

 2ويف فقرته  440لفصل ااملغريب يف  املشرع،الفرنسي  القانونومن التشريعات اليت  عملت على جمارات        
لكرتوين إتقبل لإلثبات نسخ الوثيقة القانونية املعدة بشكل ": حيث نص على أن من قانون االلتزامات والعقود 

وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح  417-2و  417-1كانت الوثيقة مستوفية للشروط املشار إليها يف الفصلني   مىت
 بوسائلوبذلك اعرتف املشرع املغريب بصريح النص   ."5 إليها الولوجلكل طرف احلصول على نسخة منها أو 

  الشروط القانونية  توفرتيف اإلثبات  مىت  ةلكرتونية حبجية كاملومن ذلك نسخ الوثائق اإل ،لكرتونيةاإل اإلثبات
  .من هذا القانون  417-2و 417-1احملددة يف الفصلني 

                                  
 302و 301حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص / د – 1
2
 302حمودي محمد ناصر ، مرجع سابق ، ص / د - 
3
 .42، المرجع السابق ، صرضا متولي وهدان/د - 
4
لقد ثار خالف فقهي  في فرنسا حول  حجية  صورة فهناك فريقين األول  اعتبر قيمة الصور في هدا الشكل تخضع لتقدير وتقيم القاضي فيمكن   - 

 .43، ص، المرجع السابق رضا متولي وهدان/دأما االتجاه األخر فجعل للصور  قيمة قانونية في اإلثبات وجائز بكل الطرق ؛ .األخذ بها أو استبعادها  
5

العادية من حيث  اإلسنادالموقعة قوة  أووتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة  -ج :" من قانون البينات األردني 3الفقرة 13تقابلها المادة  - 
 ".باستخراجها أحدالم يكلف  أويستخرجها  انه لم إليهنسبت  ما لم يثبت من اإلثبات

  



148 
 

وتعترب نسخة ثابتة ودائمة كل :"  ةالتونسيوالعقود  اتمن جملة االلتزام 3الفقرة  471نص عليه الفصل  كذلك ما

امليكروفيش وكل وسيلة  فيه مثل امليكروفيلم و منتسخ يؤدي إىل تغيري يف شكل السند املادي غري قابل للرجوع

لكرتوين بالنسخ املوجودة يف الشكل اإل هو اآلخر وذا اعرتف املشرع التونسي  1".خزن إلكرتوين أو ضوئي أخرى

وبذلك سلك طريقا غري  تقليدي الشكل التقليدي يف  ةاملوجودصول احلجج والنسخ بنفس احلجية املعرتف ا أل

   .اإلثباتيف  ةالشكل حجية كاملهذا حيث أعطى للصورة يف  اإلثباتملية يف اجل مسايرة املعايري العأمن 

ن إف ااحملرر الرمسي موجود أصلكان   إذا:" تنص من قانون اإلثبات 12أما عن موقف املشرع املصري ففي املادة  
 وتضيف .... " ألصللفوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة  أوصورته الرمسية خطية كانت 

الصورة املنسوخة على الورق من  :"بأن  2004 لسنة 15رقم لكرتوين  املصري  من قانون التوقيع اإل 16املادة 
لكرتوين الرمسي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة ألصل هذا احملرر ، وذلك مادام احملرر احملرر اإل

املشرع  يفهم من خالل هذه املادة أن." لكرتوين موجودين على الدعامة االلكرتونيةااللكرتوين الرمسي والتوقيع اإل
يف اإلثبات بقدر مطابقتها ألصل  ةلكرتوين حجية كاملاملنسوخة على الورق من احملرر اإل ةلصور لاملصري أعطى 

؛ ألن حجية الورقة املنسوخة من 2لكرتوين إ مذيل بتوقيعوهو  ةاإللكرتونيط ائالوسهذه هذا احملرر املوجود على 
لكرتوين الرمسي املستويف للشروط القانونية هلا قرينة قانونية ومفرتضة، إال أنه ميكن إثبات عكسها بشرط أن احملرر اإل
 ،3 نازعة صادرة ممن له مصلحة يف ذلك حىت ميكن مراجعتها على األصل وحتديد نسبة املطابقةه املذهتكون 

وتعترب الصورة مطابقة لألصل :" بقوهلا من قانون اإلثبات املصري  12وهذا ما يفهم من الفقرة الثانية من املادة
أن املشرع املصري  ذلك إال رغم. 4."األصلمامل ينازع يف ذلك أحد الطرفني ، ويف هذه احلالة تراجع الصورة على 

لكرتوين اليت اإلمن قانون التوقيع  17نص املادة  رجوع إىل الوب ،لكرتوينمل ينظم كل املسائل املتعلقة باحملرر اإل
:"  بقوهلااملوجودة يف قانون اإلثبات القواعد العامة  الرجوع إىل أن يتم قانوين أو فراغ يف حالة وجود شغور نتْ بيّ 

فيما مل ، والكتابة االلكرتونية لكرتوين تسري يف شأن إثبات صحة احملررات االلكرتونية الرمسية والعرفية والتوقيع اإل

                                  
1

"  ةمجلة االلتزامات والعقود التونسي" تنظيم بعض أحكامادة يتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  -  
 .)08/2005/ 15المؤرخ في  68الرائد الرسمي ،عدد  (
2
الحالة  ال يستوي  مع إذا كان األصل  ال يستوفي متطلبات الالئحة بأن كان موقعا توقيعا غير  رقمي ، ففي هده :" ...محمد محمد سادات / ويرى د – 

 265 المرجع السابق ، ص..." الصورة تلك المحررات أي حجية في اإلثبات د المحررات العرفية الورقية ومن ثم تفتق
3

دراسة مقارنة في القوانين الفرنسي والمصري  ،عبد العزيز الروبي ، حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات واالدعاء مدنيا بتزويرهبى أسامة رو / د – 
 منشور بالموقع االلكتروني 522و.521، ص ) الحكومة االلكترونية   –التجارة االلكترونية (مؤتمر  المعامالت االلكترونية واإلماراتي والعماني ، 

http://slconf.uaeu.ac.ae/slconf17/arabic_prev_conf2009.asp 
4

م .ر.ج( )1999لسنة  18والقانون رقم  1992لسنة  23المعدل بالقانون رقم  1968لسنة  25القانون ( دني المصري  قانون اإلثبات الم -  
 )30/05/1968 في الصادر 22عدد
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املدنية  اإلثباتنص يف هذا القانون أو يف الئحته التنفيذية األحكام املنصوص عليها يف قانون  يرد بشأنه
أغفل تنظيم حجية الصورة املوجودة  مثله مثل املشرع املغريب والتونسي  وباعتبار أن املشرع املصري 1."والتجارية

من قانون اإلثبات السابقة  13فيسري يف شأا أحكام املادة لكرتونية  يف حالة فقدان أصلها على الدعائم اإل
  .3حاالت مت التطرق إليها مبناسبة بيان حجية  صور احملرر الرمسي  ةواليت حددت ثالث2.الذكر 

،مل يصرح باالعرتاف حبجية النسخ املوجودة يف 4قانون املدين المن  325من خالل املادة و  أما عن املشرع اجلزائري
السابق  04-15ال يف القانون املدين وال حىت يف قانون رقم  أو املستخرجة من هذا األخري ،لكرتوينالشكل اإل

 ،سابقة الذكر  325من خالل املادة  ما يدركلكن . واملصري املشرع التونسي واملغريب من  كلُ كما فعل    .الذكر 
مىت  نسخة منه   ةلكرتونيبالنسخة  اإل يف  حالة وجود األصل فإنه يعتدْ ؛دكتور محودي حممد ناصر اليرى كما 

ختص مسألة عدم  العتبارات األصلمطابقتها مع  إمكانية عدم صورة مييز هذه  غري أنه ما. كانت مطابقة له 
 أرى إال أنني.5أصلال صور  أالكرتونية على اإلهذه احملررات   هااعتبار لذلك ميكن  .ورقي هلا أصل توفرإمكانية 

من القانون املدين وبالتايل ال  الفقرة األخرية 326عليها يف املادة نطبق يف حجيتها القواعد العامة املنصوص أن
  .وللقاضي سلطة تقديرية يف ذلكعلى سبيل االستئناس  يعتد ا إالّ 

القوانني يف  احلاصلمسايرة التطور إىل  املقارنةوباقي التشريعات املشرع اجلزائري  توجه لنا يتبنيرغم ذلك ن لك    
نصت  ما:  على ذلك  ًوقياسااملستخرجة من وسائل االتصال احلديثة   لصورل  حجية قانونيةوإعطاء ،املعاصرة

حيث أخذ  6املصري اإلثباتمن قانون  1فقرة  60قانون املدين اجلزائري واليت تقابلها املادة المن  333عليه املادة 
تمان فقد ئاال و  التجارة تتميز بعنصرين  السرعة أناملبدأ  هذا إيرادوسبب سائل التجارية يف امل اإلثباتحرية  مببدأ

وغريها من  لكرتوينوالربيد اإل،والتلكس والكومبيوتر  ،كسا كالف  ةيتم التعاقد عن طريق وسائل  االتصال  احلديث
يف للخصوم  فسحةالقانون يعطي   أن أساسكتايب على   سندالعقود  تقدمي هذه  إلثباتهذه الوسائل فال يتطلب 

وهذا ما  7.يف ذلك   تقديرية لكرتونية وللقاضي سلطةنسخ  اإلال يف ذلك ذلك جبميع  الوسائل املتاحة مبا إثبات
بأنه يف الدعاوى التجارية  يصح األخذ بالقرائن والدفاتر :" يتفق وحكم  حمكمة النقض املدين املصري  بقوهلا 

                                  
الصادر 17المصري ع .ر .ج (المصري  اإللكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات  التوقيع تنظيم  2004لعام  15قانون رقم  - 1

22 /04/  2004( 
2
 .ومايليها   258محمد محمد سادات ، المرجع السابق ، ص / د – 
 . مايليها من األطروحة و 141أنظر  لصفحة  – 3
  ." الرسمية موجود فإن صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية  تكون حجة بالقدر الذي تكون  فيه مطابقة لألصل  ا	ور��إدا كان أصل :" 325المادة  - 4
5
 301حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص / د - 
6
  قانون المدني الفرنسيالمن  1341يقابلها نص المادة  – 
7
 44و43، المرجع السابق ، صرضا متولي وهدان/د - 
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عوى فإذا فصل القاضي يف دعوى احلساب  املقامة واألعمال  اليت  يطمئن إليها  قاضي الدّ ،واألقوال،التجارية  
ليها استند إ  صل يف حكمه الدالئل والقرائن  اليتفها خبري  الدعوى و االتاجر على أساس التصفية  اليت أجر  من

  1."ن يف  اعتماده هذه  التصفية ، فال تثريب عليه  يف ذلك وال خمالفة فيه للقانو 

العقد شريعة املتعاقدين  على القاعدة القانونية ًابناء،س املشرع حرية اإلثباتكذلك يف بعض املعامالت املدنية  كرّ 

 اإلثبات قاعدةب جتنب التعاملعلى  ذوي العالقة فقد يتفق  .  2من القانون املدين اجلزائري 106 طبقا للمادة 

أوىل  ميكن  ومن بابٍ .  األخريهذا  أحكامأو يفهم ذلك ضمنيا من  ،بالكتابة  سواء كان ذلك يف بنود العقد

  3.مادام  هناك اتفاق سابق هلا  أصلولو مل يكن هناك  لكرتونية اإل بصور احملررات إثبات

من القانون املدين  2املطة  336ر يف املادة كذلك من بني املسائل اليت جتسد مبدأ حرية اإلثبات ما هو مقرّ 
الكتايب  هإذا فقد الدائن سند:"  بقوهلا   4من قانون اإلثبات املصري "ب" ةفقر  63اجلزائري والذي تقابله املادة 

قد باشر األطراف يف  بالكتابة  اإلثباتقاعدة  أناالستثناء يفرتض  افهن" 5.سبب أجنيب خارج عن إرادته ل
أجنيب خارج سبب ك ، الكتايب فقدان هذا السند  فرتتب عنهاتدخلت    أجنبيةهناك عوامل  أن إالّ  .استعماهلا
شروط هذا االستثناء  كان له أن يثبت هذا التصرف بكل  الطرق القانونية  حتققت ما إذاوبالتايل  . عن إرادته

هذا وهناك العديد من  6.بطريقة إلكرتونية  ةنسخ املستخرجالب ذلكومن باب أوىل إمكانية إثبات  املتاحة
   .يف املسائل التجارية  ًالنصوص القانونية اليت تعطي ذوي العالقة احلرية يف إثبات تصرفام خاصة

 

                                  
1
محمد صبري السعدي ، المرجع السابق، / نقال عن د ؛) 353رقم  1150،ص  10مج  القواعد القانونية ، ج 23/04/1936نفض المدني في (  – 

 138، ص 1الهامش 

2
 ."العقد شريعة المتعاقدين، فال يجوز نقضه، وال تعديله إال باتفاق الطرفين، أو لألسباب التي يقررها القانون:"  106المادة  – 

3
  219إيمان مامون احمد سليمان ، المرجع السابق ، ص / ، أنظر د45و 44، المرجع السابق ، صرضا متولي وهدان/د - 

 25نقض مدني ." وقد قضت محكمة النقض المدني المصري بأن قواعد اإلثبات ليست من نظام العام ، فيجوز االتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها 
 218إيمان مامون أحمد سليمان ، المرجع السابق ، ص / ؛ نقال عن د 768ق ، ص24، س 229رقم ، مج طعن  05/1998/
4
 ."ال يد له فيهنبي جأفقد الدائن سنده الكتابي بسبب  إذا :"فقرة ب 63المادة  – 
5
 ).25، ص 44ع .ج.ر.ج( 20/06/2005المؤرخ في  10-05عدلت بالقانون رقم  – 
6
  .ومابعدها  45، المرجع السابق ، صرضا متولي وهدان/د ،161و 160محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / نظر في هذا المعنى د – 

عند فقد السند أن يكون  الدائن قد فقد سنده الكتابي  بسبب  أجنبي  ) الشهود( يشترط الجواز  اإلثبات بالبينة :" بأنه قضت محكمة نقض المدني  
القانون  يد له فيه  فإذا  كان  الدائن  قد فقد  سنده  بإهمال وقع منه أو بفعل عمدي  صدر عنه فإنه يمتنع عليه  استعمال هذا الحق الذي خوله ال 

 .161، ص 1صبري السعدي ، المرجع السابق ،  الهامش / ، نقال عن د 359- 1239-31المحاماة  – 27/02/1951حكم  بتاريخ ." استثناء 
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<روط  ا�وا�ب  'وا رھ�  � ��>ن  ا74"ل � �ا@��ر ا�'ر'�:  ا���ث ا����� 

��  ا��ررات ا�ر�

ها  تركز على ضرورة  وجود ورقة  رمسية  ااالعتداد  باحملرر الرمسي  وجدن بالدراسة  شروط عندما تناولنا      

قانونا  بتحرير  خمتصا  األخريأو شخص  مكلف  خبدمة عامة وأن يكون هذا  ،صادرة  من طرف موظف عام

قانون املدين اجلزائري  المن  324اليت  يقررها القانون تطبيقا للمادة  األوضاعوأن يراعي يف حتريرها   الورقة، هذه

  1قانون املدين الفرنسي المن   1317والذي تقابلها املادة  

    من قانون املدين  324لذلك قد تطرح تساؤالت عن جزاء إخالل بشرط من شروط املقررة يف املادة       

؟   بأحد الشروط الواجب توفرها يف احملرر الرمسي   الناتج عن اإلخالل اجلزائري ؟ وهل البطالن  هو اجلزاء الوحيد 

وماهي القيمة  لشروط  القانونية على أا حمررات عرفية ؟لوهل ميكن االعتداد باحملررات الرمسية الغري مستوفية 

ستوفية وهل حتتاج الورقة الرمسية املالورقة ؟ وهل للورقة الباطلة اعتبار يف اإلثبات  ؟  القانونية اليت تكتسيها هذه 

   ؟ هاللشروط القانونية  حكما قضائي لتنفيذ

�زاء >دم ا�7ذ ���<روط ا��ظ� : ا�ط�ب ا�ول � �  ذ�ك ��رآو���د ا�ر�

بالبنود احملددة يف  اإلخاللاملرتتب عن زاء اجلنبني فيه األول  ؛فرعني ويتم معاجلة هذا املطلب  من خالل        

مع   .من قانون االلتزامات والعقود املغريب  418الفصل  قابلهايواليت  ،2اجلزائريقانون املدين المن  324املادة 

ويف الفرع . وهرية اجل من األوضاع يعترب ال ومااليت ميكن اعتبارها من البيانات اجلوهرية   األوضاع بني يز يتمال

   . القانونية املتاحة يف ظل احللولذه الشروط  اإلخاللعن  ةالقانونية النامج اآلثارالثاين نبني 

  

                                  
1
من قانون االلتزامات والعقود  418الفصل والعقود  التونسي  و   تمجلة   االلتزاما 442من قانون اإلثبات المصري  والفصل  10وتقابلها المادة  – 

 إلخ ...المغربي
2
أو عدم أهلية الموظف ، أو تصلح لتكون رسمية ، بسبب عدم اختصاص  الورقة التي ال:" من قانون االلتزامات والعقود المغربي  423ينص الفصل   - 

 ."بسبب عيب في الشكل ، تصلح العتبارها محررا عرفيا إذ كان موقعا عليها من األطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة 
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  ���ون ا�د�� ا��زاDري ا�ن  324ا��دة  �����م  ا74"ل�زاء :  ا�ول ا�
رع

 2فقرة  6واليت تقابلها  املادة  ،من القانون املدين  اجلزائري 324يف املادة  ةإذا ختلفت  أحد الشروط احملدد     

أو  بسبب عيب  طرف موظف عام أو غري خمتص من مدونسند غري الكون يكأن  .1من قانون البينات األردين 

ن للموثق و تكال ن أك ،ًاحملددة  قانونا لكن مل يراعي األوضاع لمحررل مبباشرة تدوينه أو موظف خمتص يف الشكل

إذا  .السابق الذكر  02-06 قانون من 19سلطة التوثيق لوجوده يف حالة من احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

أو عندما  يتضمن هذا ،عالقة مباشرة أو غري مباشرة ا،  كأن تكون له مصلحة شخصية  يف حتريرها  كانت له

زوجته ،أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة، أو من له أصوله ،أو فروعه ،أو  أو يف فائدةيف مصلحته ، ًأحكامااحملرر 

رقة الو  مآل كان 2.عليه وذلك جتنبا للمحاباة أو التأثري له بأية صفة كانت ًأو مرخصا، ًأو ممثال،مصلحة معه

أو هل وضاع جوهرية ؟ أالبيانات من قبيل لكن هل ميكن اعتبار مجيع هذه   3 .ًرمسيا اًالبطالن  باعتباره حمرر

  ميكن تصنيف بيانات أخرى على أا غري ضرورية وختلفها ال يرتتب عنه بطالن هذه الورقة ؟

وكذلك والشهود   ،العالقة وو ذتاريخ التوثيق واسم املوثق وأمساء  :األوضاع اجلوهرية خانة  يف إدخاله ما ميكن     
وأن الورقة الرمسية  قد مت   غة العربيةباللّ  التدويناالقتضاء  و وذكر اسم املرتجم عند   ،التوثيق ومكان  حترير تاريخ

ميكن إخراجه  ماأما . ختلفت هذه الشروط كان جزاء هذه الورقة البطالن  فإذا ما.إخل ...وي الشأن ذقراءا على 
تبقى  على عاتق ذوي  أارغم    ًقانونا ةدداحمل اجلبائيةالرسوم حالة  عدم دفع  : اجلوهرية األوضاع من نطاق

كذلك  عدم  4.املنظم ملهنة املوثق اجلزائري 02-06قانون الخرية من األ قبل ما فقرة 29طبقا للمادة  ،الشأن
                                  

1 –
لم  إذا - :" ا  من قانون البينات  األردني عن جزاء تخلف الشروط المنصوص عليها في الفقرة أ من ذات المادة بقوله "2"فقرة  6وقد نصت  المادة  

 أوالعادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم  السنداتقيمة  إالالشروط الواردة في الفقرة السابقة فال يكون لها  السنداتتستوف هذه 
 ". ببصمات أصابعهم أوبأختامهم 

2
  : التاليتينيمنع على الموثق  أن يتلقى عقدا في حالتين :" ا��
	��  قيوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال 32-09القانون  رقم  30 المادة تقابلها  – 

 إذا كانت له أو لزوجه أو ألصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد  •
ظهير الشريف رقم  ؛" ية ألصوله أو لفروعه  مع أحد األطرف إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغا إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه أو •
صادر في  5998مغ ، ع.ر.ج( ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال  32-09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1- 11- 179

24/11/2011( 
3
محمد صبري السعدي ، المرجع / ، أنظر د 119عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ ، د 185سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د – 

  53السابق ، ص 
من  1مكرر324من المقرر قانونا  وفق نص المادة :" والقاضي بأنه  10/07/2014مؤرخ في  0858132وقد جاء في قرار المحكمة العليا  رقم -

حكم القانون، القانون المدني يجب تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار في شكل رسمي ومنه فالعقد العرفي المحتج به من قبل  الطاعن يعد باطال ب
 .321، ص 2014س  ، 02المجلة المحكمة  العليا الجزائرية  ع  .."ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه

4
 ."التنويه على تالوة  الموثق على األطراف ،النصوص الجبائية والتشريع الخاص المعمول به:" أخيرة فقرة  29المادة – 
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أو يف حالة جماوزة حدود  ، عن طريق الشهود،أو  البطاقة الوطنية بواسطةالعالقة  أطرافهوية من  املوثقتأكد 
رغم  أن  ،قانون املدين اجلزائري المن  575طبقا للمادة حالة التعاقد  بطريق الوكالة كالوكالة يف الورقة الرمسية   

أو يف حالة  ما إذا أغفل  املوثق  ترقيم   ،األصيلإذا أقرها  الوكيل  إالّ ينصرف أثره يف حق  هذا التصرف  ال
فال  ، من طرف املوثق ادون تصديق عليهشطب  أو حتشري وجود كشط أو  يف حالة أو احملررصفحات  هذا 

   1 .بطالن الورقة الرمسية  األسبابمثل هذه يرتتب على 

   ا��رر ا�ر�� �ط"ن >نا���'��  ا����و���  ا@��ر: ا�����  ا�
رع 

قانون المن  324املادة يف شروط املنصوص عليها الختلف شرط من  أنه يف حالة؛نا فيما تقدم سابقابيّ  قد    

  ؟  على بطالن هذا السند  ةماهي اآلثار القانونية املرتتبلكن .طالن الورقة الرمسية ترتب على ذلك ب السابق الذكر،

 البياناتيشمل مجيع البطالن  فإن ذلك يف إحدى بياناته ًكان باطال إذاالرمسي  احملرر أن  ؛ مما ال شك فيه     

 هذه اجلزئيةفإن وباشر تدوين  العقد  فاعالقة تربطه بأحد األطر  كأن يكون للضابط العمومي.  اخلاصة به

  2. مع هذا العاقدشخصية عالقة وال يبطل فقط اجلزء اخلاص  بوجود  ،هذا العقد  أجزاءشمل كل ت الباطلة 

يشمل  كل احملرر  وال يقع    نتوقيع  على احملرر الرمسي فإن البطالالالعقد  أطرافحد  أ  إغفالكذلك يف حالة 

التصرف القانوين والتصرف القانوين يف  بني وسيلة إثباتيز يلكن رغم ذلك  جيب التم. على هذا السبب فقط 

التصرف  ذاهلفيبقى  .ًالتصرف باطال أن يكون بالضرورة فليس ًباطال )اإلثباتوسيلة (فقد يكون احملرر. ذاته  دح

بوسائل  إثباتهمينع  من  لكن  هذا ال  .ةعن طريق  احملرر الرمسي غري ممكن إثباته  إمكانية أن رغم  .وجود قانوين

أخذت  وهذا ما.3 املتاحة اإلثباتوغريها  من وسائل  وشهادة الشهود  واليمني ،إلقراركا   الدليل الكتايب غري من

بأن اشرتاط املشرع :" واملبدأ املأخوذ منه  20/10/2011املؤرخ يف   678615به  احملكمة العليا يف قرارها رقم

أي إمكانية إثباته من غري .4 ."دج، ال يعين اشرتاط الرمسية100.000الكتابة يف إثبات الدين إذا جتاوزت قيمة 

النحو الذي بينته  مصاف  احملرر العريف  على إىلنزل   إذااحملرر الباطل نفسه ب إثبات كما ميكن  .الكتابة وارد
                                  

1
  .62عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص/ ، د185سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د - 
ن يصادق أل الموظف المختص ، و بقوقضت محكمة  التميز اللبناني  بان كل إضافة أو شطب  يجب أن يحصل على  هامش السند من "

النشرة القضائية  1968- 04- 25(." للقواعد المقررة فيكون باطال  لوجود دون بقية السند الرسمي  ًعليه بتوقيعه ، فإذا ما حصل خالفا
 132، ص 1محمد حسن قاسم  هامش / ؛ نقال د 430ص  1968

2
  132محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د أنظر في نفس المعنى ، 121عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د – 
3
 121عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 
4
 136، ص 2012، لسنة  1مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع - 
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وهذا   .من قانون االلتزامات والعقود املغريب 423يقابلها الفصل  1.من قانون املدين اجلزائري  2مكرر 326املادة 

مع املالحظة  هنا أن بعض التصرفات  تتطلب .  عند بيان قيمة احملرر العريف يف اإلثبات  الحقا سندرسهما 

وال ميكن إثباته بطرق اإلثبات .  2املطلق وعدم توفرها يرتتب على ذلك البطالن ،التصرف نعقادإل  ةشكليال

كذلك . إخل...   4األسرةمن قانون  206طبقا للمادة  ، وعقد اهلبة 3كعقد الرهن الرمسي    أو تصحيحه األخرى

إذا  :"من قانون االلتزامات والعقود املغريب خبصوص عقود الشكلية بقوله  489منصوص عليه يف الفصل  ماهو

رهنا رمسيا ، وجب أن جيري البيع كتابة يف حمرر  أخرى ميكن رهنها كان املبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء

 كذلك يف 4."شكل احملدد مبقتضى القانون وال يكون له أثر يف مواجهة الغري إال إذا سجل يف . ثابت التاريخ 

شكلية وختلفه يرتتب عليه البطالن املطلق على ال تباع الشروطإب أن يتم العقدعلى  الة اليت  يتفق املتعاقدين احل

ويف هذا  .5العقد شريعة املتعاقدين اجلزائري  من قانون املدين 106قاعدة املنصوص عليها يف املادة الأساس  

والقاضي " غري منشور " 30/07/2003املؤرخ يف  274-815كمة العليا الغرفة املدنية رقم احملالصدد نسجل قرار 

يعفيهم من إعادة احلالة  ذلك وحده الفإن ،من املقرر قانونا أن القضاة إذا كرسوا بطالن عقد بيع العقار :" بأنه 

، إذ جيب عليهم ترتيب النتائج املرتتبة 6من القانون املدين  103إىل ما كانت عليه قبل التعاقد طبقا ألحكام املادة 

وبالتايل إذا ختلف ركن الشكلية يف بيع العقار فرتتب عليه البطالن املطلق وإعادة أطراف   7."على ذلك البطالن 

  .قبل العقد  ليهكان ع العالقة إىل ما

                                  
1
 121السابق ، صعبد الرزاق السنهوري ، المرجع / د 133و،132حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص محمد / د - 
2
 121عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 
3
  ."ال ينعقد الرهن إال بعقد  رسمي  أو حكم أو  بمقتضى القانون:"  من قانون المدني الجزائري 883لمادة  ا – 
4

تحرير عقد الهبة ، وجوبا تحت طائلة البطالن   يشترط القانون:"  21/11/2007بتاريخ  389338الغرفة المدنية  في ملف رقم حيث جاء في قرار  – 
 159، ص  2008، س  2مجلة المحكمة العليا ، ع." بحضور شاهدين 
تنعقد الهبة باإليجاب و القبول ، وتتم الحيازة ، ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات " :الجزائرياألسرة   من قانون 206وتنص  المادة 

 ." واإلجراءات الخاصة في المنقوالت 
4

من رمضان   16و صادر في  1.11.140يتعلق بالقانون االلتزامات والعقود المغربي المتمم بالظهير  الشريف رقم   12/08/1913الظهير الشريف صادر بتاريخ  - 
 )19/03/2015صيغة محينة بتاريخ .) ( 22/09/2011الموافق  1432شوال 23بتاريخ  5980عدد .مغ .ر.ج( ؛  )  17/08/2011موافق  1432

5
التي يقررها   العقد شريعة المتعاقدين ، فال يجوز نفضه ، وال تعديله إال باتفاق الطرفين ، أو لألسباب :" من قانون المدني الجزائري  106المادة  – 

  ."القانون 
6
يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطالن العقد أو إبطاله فإن كان هذا مستحيال جاز :"  من القانون المدني  103المادة  – 

 ."الحكم بتعويض معادل
القرارات إلى غاية ( القضاء العقاري ، في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع ، حمدي باشا عمر ،/ د – 7

  13، ص  2012 س، دار هومة ، بوزريعة ، الجزائر ،12 ط،)2010
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  ا���� ا����و��� ���رر ا�ر��  � ا���4ت و!و'*  � ا�'�
�ذ: ا�ط�ب ا����� 

من القانون  324حد الشروط املنصوص عليها يف املادة أالذي اختل فيه  الرمسي الباطل السند وزن إن       
 شروط القانونية لاملستويف لتلف عن احملرر الصحيح خيالسابق الذكر، 02- 06ن رقمقانو الأو أحكام ،املدين اجلزائري

نعاجل هذا سهلذا  ،القانونية   قيمته وحىت يف طريقة هدمِ  اإلثباتيف القانونية املطلقة  وحجيتهمن حيث فعاليته 
مث .دد فيه قيمة هذا احملرر من خالل موقف العديد من التشريعات املعاصرةاملوضوع من خالل فرعني ؛ األول حنُ 

  .  الفرع الثاين  من خاللخبصوص تفعيله احملرر يف التنفيذ دون حاجته لصدور حكم ندرس قوة  

�رر ا�ر�� ا���طل  � ا���4ت ا�وزن ا����و�� : ا�
رع ا�ول ��   

   ؟ الباطلة الرمسية  للورقة  القانونية   القيمة هل املشرع اجلزائري وغريه من التشريعات املعاصرة حددت         

قانون املدين المن  1318املادة  اتقابله  اليتمن القانون املدين  اجلزائري  2مكرر  326املادة  جاءتلقد  
يعترب العقد غري رمسي  :" بقوهلا  2. اللبنايناملدنية احملاكمات  أصولمن قانون  144تقابلها املادة و  1.الفرنسي

كمحرر عريف  إذا كان موقعا من قبل    ،انعدام الشكلبسبب عدم كفاءة أو أهلية  الضابط العمومي أو 
فإذا مل تكسب هذه  :"املصري على النحو التايل  اإلثبات قانونالمن  2الفقرة  10كما جاءت املادة ." األطراف

هم أو ئقد وقعوها بإمضا الشأن كان ذوو ىتالعرفية ماحملررات رمسية ، فال يكون هلا إال قيمة الاحملررات صفة 
  3".أصابعهم   بأختامهم أو ببصمات

ي للمحرر الرمسي الباطل قيمة عطِ تُ  املعاصرة  التشريعات أن لنا تبّني  رادهايالنصوص القانونية اليت مت إ من خالل
كل من أشكال التوقيع بأي ش امت تذييله قد العالقة وذو  مىت كان،إىل مصاف هذا األخري هأي تنزل ؛احملرر العريف

 يتم كما جيب أن  4.الوحيد  إلعطاء هذه الورقة قيمة احملرر العريف  املصدرهو التوقيع ف.يف القانوناملنصوص عليها 
  .5 فإن هذا احملرر ال يعرتف به حىت كمحرر عريف آخرمجيع األطراف فإذا وقع طرف دون  خاللعليها من  توقيع

                                                                                                        
  

1
 -Article 1318 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 
mars 2000  «   L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par 
un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties »     

2
اختصاص الموظف  أوالنتفاء صفة  أولم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب في شكله  إذا :"  ةاللبناني المدنية  من قانون أصول المحاكمات 144المادة  – 

من هذا القانون، ما لم تكن  152العالقة ولو لم تراع فيه القاعدة المنصوص عليها في المادة  أصحابعلى تواقيع ً كان محتويا  إذاالرسمي، اعتبر بمثابة سند عادي 
الورقة التي ال تصلح لتكون رسمية ، بسبب عدم :" من قانون االلتزامات والعقود المغربي  423ويقابلها ينص الفصل ".الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني

   . ."لموظف ، أو بسبب عيب في الشكل ، تصلح العتبارها محررا عرفيا إذ كان موقعا عليها من األطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة اختصاص أو عدم أهلية ا
 64عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص /د – 3
4
 54صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص حمد م/ د – 
5
 . 134محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د – 
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حىت  تاريخ  ةالباطل من بيانات وأعمال قام ا الضابط العمومي تكون باطل احملرر الرمسي تضمنها وبالتايل كل م
قانون املدين المن  328إذا أثبته بالطرق املنصوص عليها يف املادة وال يكون هلذا األخري  تاريخ ثابت إال،احملرر 

رمسية فإذا ختلفت  ترتب شكلية مع اإلشارة هنا أن التصرفات اليت تتطلب .1خاصة يف مواجهة الغرياجلزائري 
  2إخل  ..رهن الرمسيلو عقد ا اهلبة كعقد آخر ًاوزناحملرر الرمسي الباطل   إعطاءعليها البطالن  املطلق  وال ميكن 

صفة الرمسية  الالورقة اليت ال تكتسب :" على أن اليت تنص  3قانون املدين الفرنسيالمن  1318وبالرجوع للمادة 
الشكل  تكون هلا قيمة الورقة  يف أو بسبب عيب  أهليةبسبب عدم اختصاص  املوظف العام أو بسبب عدم 

شروط القانونية  لستوفية لاملفأعطى املشرع الفرنسي للورقة الرمسية غري   4." كانت موقعة من ذوي الشأن   إذاالعرفية 
كما يرى الدكتور سليمان مرقس  أن  املشرع . الورقة العرفية مىت كانت هذه األخرية موقعة من ذوي الشأن  وزن

من 6  1326و5  1325 املادتني بأحكام  ًعمال حمددةالورقة العرفية  شروطا االعتداد ب من أجلالفرنسي اشرتط 
     حبسب عدد أطراف أصلية عدة صور يف الرضاالتصرفات اليت تقوم على تبادل  كإلزامية حتريرهذا القانون  

 écrite par   ًشخصيا تهأن تكون مكتوبة بواسط ًمثال بةاهلكعقد لزم جلانب واحد  امل يف حالة العقدو 7. العقد

lui-même  اإلشارةمع .توقيعها من طرف هذا الشخص  وواألرقام باحلروف قيمة التصرف و  مبلغحتديد مع 
يف نص  13/03/2000املؤرخ يف 2000-230قانون رقم  مبقتضىاملشرع الفرنسي  أورده الذيالتعديل  أن إىل

   8.  " ًشخصيا تهبواسط"بعبارة جديد وهي  " خبط يده" استبدل عبارة.سابقة الذكر  1326املادة 

                                  
1
 من قانون اإلثبات المصري 15وتقابلها المادة  - 
2
  54مد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص حم/ د - 

3
 Article 1318 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000 
«L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, 
vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties».  

4
 124عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د  - 

5
 -Article 1325 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 
mars 2000  « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables 
qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. 
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. 
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. 
Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles ,triples, etc., ne peut être opposé par 
celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.» 
6
  Article 1326 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 
2000 « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à 
lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet 
engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en 
chiffres. En cas de différence ,l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. » 
http://www.legifrance.gouv.fr/ 

7
 . 186سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د - 

8
 - André Lucas, Jean Devèze ,Jean Frayssinet ;(  898 )op cit ,p616 

 30وص  67،ص 2محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، الهامش /كذلك أنظر د  
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 عمومي غريالضابط الأو ،عام  اليت  حترر مبعية  موظف السندات السابقة الذكر 1318نص املادة كما جيعل 

وذا حصر .تعطى هلا قيمة الورقة العرفية فأي مل تستوف الشروط القانونية  ؛عيب يف الشكل وجود أو خمتص

خبالف ذلك جند املشرع املصري و  ،فقط  هذه املسائلباطلة يف الاملشرع الفرنسي أسباب نزول قيمة الورقة الرمسية 

شروط املنصوص عليها يف عن  ةهذه األخري قيمة  احملرر العريف مىت ختلفت   باطلة ال يعطي الورقة الرمسية واجلزائري

مبعىن ميكن أن تعترب  املشرع الفرنسي اليت بينهاالشروط يف  اصرهحيومل  1،املدين قانون المن  2مكرر 326املادة 

  2.من ذوي الشأن ةبشرط أن تكون موقع كانعادي  شخص أي ورقة عرفية حمررة من طرف 

 العقود  يفيف االعرتاف باحملرر العريف   تاشرتط  3.من أصول احملاكمات اللبناين 152وبالرجوع ألحكام املادة 
ما مل يتفقوا على إيداع نسخة  ألصلية بقدر عدد أطراف ذوي املصاحل املتعارضةاتتعدد النسخ   أن التبادلية 

     من نفس  153تطبيقا للمادة " صاحل ألجل" مع اشرتاط  ذكر عبارة .خيتارونه ثالثطرف وحيدة لدى 
هذا وسيتم التفصيل يف هذه النقطة .5 القانون املدين الفرنسي به  مبا جاءاملشرع اللبناين   أخذوذا .4القانون 

  .املهيأة لإلثبات  غري الرمسية و الكتابية األدلةمبناسبة احلديث عن 

   :الباطل  مايلي   الرمسي احملرر   خصوص  وزنويتبني مما تقدم يف 

التصرف   وجودؤثر يف يال   ، ةصبغ عليه  الصفة الرمسيي حىتستوف الشروط  القانونية  يمل   احملرر الذي - 1
كالعقد الناقل للملكية  وغريها من   ؛من التصرفات اليت تتطلب الشكلية األخريهذا  كان إّال إذا .القانوين 

نزع ذلك  يبقى  التصرف صحيحا رغم  وما عدى. اليت تقع  باطلة إذا ختلف الشكل الرمسي هذه التصرفات 
  .   هذا احملررالصبغة الرمسية على 

من   كون موقعيأي ؛ الورقة العرفية  يشرتط أن يتم توقيعه وزن  الباطل الرمسي لمحررعطى ليُ كذلك حىت - 2

  .من القانون املدين اجلزائري 327يف املادة  ا التوقيع املعرتفمن صور وبأي صورة  ،العالقة طرف مجيع ذوي

                                  
1
  من قانون اإلثبات المصري 2فقرة  10تقابلها المادة  – 

2
 188سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ دأنظر  – 

3
األصلية بقدر عدد أطرافها ذوي المصالح في العقود المتبادلة يجب أن تتعدد النسخ " :من قانون أصول المحاكمات اللبناني  152لمادة ا – 

 " .إذا لم تراع هذه القاعدة ال يعد السند إال بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد. المتعارضة ما لم يتفقوا على إيداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه
4

من قانون الموجبات والعقود ال يشترط أن يكون السند  363خالفًا ألحكام المادة :" من قانون أصول المحاكمات اللبناني  153لمادة ا – 
 .المبلغ المحرر باألحرف يتغلب في اإلثبات على المبلغ المحرر باألرقام ما لم يثبت العكس. »صالح ألجل«المحتوي على التزام من جانب واحد متضمناً عبارة 

5
  188ص ،  من الهامش  سليمان مرقس ، المرجع السابق ،/ د - 
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  حيوز علىمل   األخريهذه  مادامت ،ثابتا   ال يكون تارخيه  الباطل  الرمسي احملررفيما خيص تاريخ   - 3
تاريخ  ثابت   وال يصبح هلذا احملرر1. من القانون املدين اجلزائري  324يف املادة الشروط  القانونية  احملددة  

  2. ذات القانونمن  328املادة  احلاالت املنصوص عليها يفيف    وجدإذا  إالّ 

�رر ا�ر��  � ا�'�
�ذ� ا�ط��� و ا���و'�� �وةا�:  ا�
رع ا����� �   

املوثق من أهم األوراق الرمسية  اليت  هلا قيمة قانونية من حيث اإلثبات  العقود اليت  يتم حتريرها مبعية         
الورقة ( ، وكما سبق الذكر أن املوثق  حيتفظ بأصل  العقود 3ذوي الشأن فيها  احيث يتم من خالهلا  إثبات رض

تطبيقا للمادة  صيغة التنفيذيةالمع العلم فإن  هذه األخرية متهر ب 4.تنفيذية  نسخةويقدم لذوي العالقة  ) الرمسية
دون حاجة إىل استصدار وبذلك  تكون واجبة  التنفيذ بقوة القانون . السابق الذكر 02-06 رقم  قانونالمن  31

 حمدد بصفة دقيقة هوأن يكون موضوع،   5يسري على تنفيذ األحكام القضائية أي يسري عليها ما؛ حكم
ال جيوز التنفيذ إال بسند  :"بقوهلا  اجلديد  من قانون التنفيذ األردين 6نصت عليه املادة  وهذا ما 6.وواضحة

من  281من املادة  الفقرة األوىل تنص  كما 7" ...تنفيذي اقتضاء حلق حمقق الوجود ومعني املقدار وحال األداء
 ."التنفيذية  النسخة التنفيذية ، هي النسخة املمهورة بالصيغة:"قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلزائري بأن 

يف عقد البيع   )البائع(كالدائن   من طرف الضابط العمومي، احلق  لصاحبكما أن تسليم الصورة التنفيذية  
على املدين  دون حاجة إىل  التنفيذ  إىل  أيلج أنومل يقم  املشرتي  بدفع  الثمن  فيجوز للبائع  ،ناقل للملكية 

                                  
1
 191و 190، ص  سليمان مرقس ، المرجع السابق/ د - 
2

إذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه، أو صدر حكم بصحة توقيعه أو بصمته عليه، أصبح السند  :" من قانون أصول المحاكمات اللبناني 154تقابلها المادة   – 
من يوم  -1: ، ويكون للسند العادي تاريخ ثابت في الحاالت اآلتيةفي تاريخه إال من الوقت الذي يثبت فيه هذا التاريخحجة على الكافة، وإنما ال يكون حجة على الغير 

من يوم وفاة أحد من لهم على السند أثر معترف به  -3. من يوم إثبات مضمونه في سند رسمي أو في مستند آخر ثابت التاريخ -2. وظف عام مختصالتأشير عليه من م
 ."من خط أو توقيع أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيالً على أحد هؤالء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة

3
 226، ص قس ، المرجع السابقسليمان مر / د - 
4
 ..."تكون العقود التي يحتفظ بها  الموثق تحت مسؤوليته ، سواء كانت مكتوبة باليد أو اآللة الكاتبة :"  02-06من قانون  28المادة  – 
5
 ).  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14  ع.ج.ر.ج(المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  02- 06القانون  رقم  - 
6
  64محمد صبري السعدي  ، المرجع السابق ، ص/ ، د227، ص سليمان مرقس ، المرجع السابق/ د - 

على حكم بالحق موضوع السند ،إال إذا نازع   لحصولوادون حاجة  لمراجعة القضاء هذه السندات لها قوة تنفيذية  :"  مفلح عواد القضاء / ويرى د
أصول التنفيذ وفقا ألحدث التعديالت لقانون التنفيذ دراسة ." المدين  في هذا التنفيذ بسبب انقضاء الحق موضوع  السند أو بطالن  العقد أو تزويره

   67، ص  2008دار الثقافة ، عمان األردن ، س  1مقارنة ، ط
7
ال يجوز التنفيذ إال بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق :" من قانون التنفيذ األردني  6المادة  ، 68، المرجع السابق ، ص مفلح عواد القضاء/ د – 

  ....":الوجود ومعين المقدار وحال األداء، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي 
  : أمام دائرة التنفيذ يجب أن يتوفر فيه الشروط التالية للتنفيذ  ًيتبين لنا  أن السند الرسمي حتى يصبح قابال "

 أن يتضمن حقا محقق الوجود  . أ
 69و68المرجع السابق ، ص  أصول التنفيذ،  ،مفلح عواد القضاء /؛ للمزيد أنظر د"....أن يكون هذا الحق معين المقدار   . ب
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 على أموال 1جز التنفيذيحلبتوقيع ا  )الدائن(البائعكقيام  .أو مراجعته على القضاء ،حكم قضائي استصدار
جيوز  ،) grosse(بموجب هذه النسخة التنفيذيةفدم تسليم البائع للعني املبيعة  املعاكسة كع أو يف حالة املدين،
يف وفر الكثري من الوقت ي و دمغ خامت الدولة على السند  جند هذه الصيغة بذلكو  .التنفيذ عليه اآلخرله هو 

يعلن احملرر  أن) التنفيذي  السندصاحب (  لكن قبل ذلك  جيب على الدائن  2. محاية حقوق األطراف و تنفيذ
 حيث نصت  اإلدارية و املدنية اإلجراءاتمن قانون  612طبقا للمادة  الرمسي التنفيذ للخصم وتكليفه بالوفاء 

جيب أن يسبق التنفيذ اجلربي، التبليغ الرمسي للسند التنفيذي وتكليف املنفذ عليه بالوفاء، مبا تضمنه السند  :" 
تطبق يف التبليغ الرمسي  :"من ذات املادةوتضيف الفقرة الثانية " .يوما )15(التنفيذي يف أجل مخسة عشر 
  3." من هذا القانون 416إىل  406للتكليف بالوفاء أحكام املواد من 

 )L'acte authentique(الرمسي  السندتنفيذ بأن يطعن يف الكما أعطى القانون  للمنفذ عليه  احلق يف منازعة 
كما ميكن  للمدين يف حالة مباشرة  الدائن . وللمحكمة  أن تفصل من خالل حتديد القيمة القانونية هلذا احملرر 

  قسم اإلستعجايلالب املكلف قاضياليف تنفيذه  أن يطعن يف السند الرمسي عن طريق  االستشكال يف التنفيذ إىل 
يف حالة وجود إشكال يف تنفيذ  :"5من قانون سابق الذكر  بأنه  631تطبيقا للمادة  .4تنفيذ الألنه يقصد وقف 

أحد السندات التنفيذية املنصوص عليها يف هذا القانون، حيرر احملضر القضائي حمضرا عن اإلشكال، ويدعو 
أما .  6".اخلصوم لعرض اإلشكال على رئيس احملكمة اليت يباشر يف دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق االستعجال

  .للفصل يف ذلك  قاضي املوضوع إىلرجوع يف هذه احلالة ال ما خيص موضوع الدعوى فيتم يف

                                  
1

السلطة القضائية من أجل ضمان عدم لجوء المدين  إلى تهريب أمواله  و اإلضرار  يعتبر الحجز التنفيذي من بين اإلجراءات  القانونية التي تتخذها     - 
  .بطريقة قانونية ) األموال المحجوزة(بدائنه ، إلى حين التصرف فيها 

2
 64مد صبري السعدي ، المرجع السابق ، صحم/ د،  كذلك أنظر  227، ص سليمان مرقس ، المرجع السابق/ د - 
3
 .المصري  المدنية والتجارية  من قانون المرافعات 281تقابلها المادة  – 
4
 227، ص سليمان مرقس ، المرجع السابق/ د - 
5
 .المصري  المدنية والتجارية من قانون المرافعات  312تقابلها المادة   – 
6

 2008/ 23/04صادر بتاريخ  21 ع.  ج.ر.ج(يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية    25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم   -  
 )54،ص
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  رسمیةالغیر   الكتابیة  أدلة  اإلثبات: الباب  الثاني 
ها  قائمة على شروط  اذات احلجية  الرمسية  وجدن الكتابية عندما  تطرقنا  يف الباب األول ألدلة  اإلثبات       

ات  املعاصرة  قد أولت ملثل هذه كما أن التشريع. البد من  توفرها  حىت تكتسي هذه احملررات  الصبغة الرمسية 

وسايرت حىت . نصوص القانونية  عامة أو خاصة الاألدلة أمهية  كبرية من حيث  تنظيمها  سواء من خالل 

من  333املشرع اجلزائري يف املادة  مثلما قام به،  املدنية  وأ التطور  املوجود  سواء يف جانب املعامالت التجارية

دج فال جيوز فيه اإلثبات 100.000نص على أن  قيمة التصرف القانوين اليت تزيد عن   قانون املدين ، حينماال

قيمة التصرف اليت تتطلب اإلثبات   تحيث كان.وذلك يف غري املسائل التجارية . بشهادة الشهود ،وإمنا بالكتابة

ثبات اإلاملتعلقة ب كذلك بعض املسائل   1.دج  10.000ب  حمدداكانت  2005بالكتابة  قبل تعديل أي قبل 

ال عندما أوجد ما يعرف باإل  لكرتونيةشبكة اإلاللكرتوين  كما فعل املشرع  الفرنسي  الذي أحدث ثورة يف هذا ا

 وذلك بإصدار املرسوم)  لكرتوين املوثق اإل(  Réseau Electronique interne notarialللموثقني، داخلية

حيث  2.املعد من طرف املوثقلكرتوين الرمسي  اإل نظم إجراءات احملررالذي ي  08/2005/ 10املؤرخ يف 973رقم 

يتعاقد   "Toulouse" تولوزمبدينة   ًمثال متواجد خراآلو ، "Paris" باريسيف مدينة   ًاشخص موجودالأصبح 

يالت  وتالحقت التعد. من طرف املشرع الفرنسي  ةعن بعد وفقا لإلجراءات املنظمة واملستحدث  الشكليةعقود الب

 تعداهبل  ،الرمسية  الكتابية ذات احلجةهذا التطور يف جانب  األدلة ومل يقف .  يف خمتلف  التشريعات  املعاصرة

 ،لكرتونيةلكرتوين واحملررات اإلم التوقيع اإلارمسية  من خالل استحداث  التعامل بنظال  غريإىل أدلة اإلثبات 

حيث اعرتف بالتوقيع  ،قانون املدينالمن  327ئري يف املادة وغريها من هذه األدلة كما فعل املشرع اجلزا

ا التوقيع العادي احللكرتوين  وأعطاه نفس اإل املؤرخ   04 -15قانون  رقم الأصدر  ًاومؤخر . 3جية اليت  يتمتع 

من حيث أدرج العديد 4واحملدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني ، 01/02/2015يف 

                                  
  المدني  القانون ومتضمن1975/ 26/09 في المؤرخ 58- 75 األمر ويتمم يعدل  2005/  06/ 20 في  المؤرخ 10-05 رقم  القانون - 1

 .والمتمم المعدل الجزائري
2 -  -Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif 

aux actes établis par les notaires. JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096 . 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-973/jo/texte. Date de l'Avant 28/05/2015. 19:08 pm  .  

 )24، ص26/06/2005بتاريخ  الصادر، 44ع.ج.ر.ج( 20/06/2005المؤرخ في  10-05عدلت في ظل القانون رقم  – 3
صادر بتاريخ  6عدد .ج .ر.ج( ينلكترونيلقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإلاحدد ي 01/02/2015مؤرخ غي  04-15قانون  - 4

  )6، ص 10/02/2015
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وسيتم معاجلة هذا   .لزيادة  االئتمان القانوين يف هذه املعامالت   ا النوع من التوقيعذختص ه اليت  األحكام

 االتعامل بكثرة  ةواملتميز  عدة لإلثباتاملاملوضوع  من خالل فصلني ؛ األول  نتحدث فيه عن  احملررات العرفية  

االت ا أقل  امالقانوين ك ماناألرغم عدم توفرها على  يف العديد من ا ، والثاين   1احملررات الرمسية من قيمةأ

يف ظل احللول لكرتونية احملررات اإلوحجية  قيمة  عنونبحث  هيأة لإلثباتاملنتطرق فيه إىل دراسة  األدلة  غري 

  .  تقليدية الغري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                        
 
 126حي ، المرجع السابق ، ص بكوش ي/ د - 1
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  المحررات العرفیة  المعدة لإلثبات: الفصل األول 

ا حمررات بأ )  (preuves préconstituéesهيأة املدلة األحملررات العرفية  املعدة لإلثبات أي سم اتت         

فهي قائمة على جمموعة  من الشروط  واملبادئ اليت  يشرتطها  القانون ؛ منها الكتابة  موقعة ممن هي حجة عليه،

، وإضافة إىل  1اشرتاط القانون  شكال معينا فيهاجله  هذا احملرر ، رغم  عدم أعد من  أُ اليت حتدد الغرض الذي  

  العتداد به كاحملرر العريفلهذا الشرط هناك شرط التوقيع  الذي  يعترب يف حقيقة األمر شرطا جوهريا وأساسيا  

ماذا نقصد باحملرر العريف ؟ وهل لذلك .  2مهيأ لإلثبات فهو املصدر الوحيد إلضفاء احلجية  على هذا األخري  

ماهي الشروط القانونية  احملددة  بإعطاء مفهوم حمدد له ؟  و املشرع  اجلزائري  وغريه من التشريعات املعاصرةقام 

 لإلثباتإلضفاء احلجية على مثل هذه احملررات ؟ وهل  التوقيع  هو املصدر  الوحيد  إلعطاء احملرر العريف  املعد 

  قانونية ؟ الاحلجية  

  .فيما يلي وهذا ما سيتم اإلجابة عنه  

  المحررات العرفیة كوسیلة لإلثبات: المبحث األول 

السند تسمية   واألرديناملشرع اللبناين كل من ختتلف تسمية احملرر العريف من مشرع إىل آخر فأطلق عليه        
ت يف املواد من قانون البينا 10 واملادة 3.اللبناين   املدنية  أصول احملاكمات قانون من 150العادي طبقا للمادة 

من  328و 327املادتنييف العقد العريف  مصطلحاجلزائري  فأطلق عليه  أما املشرع  4 األردين املدنية والتجارية
ستعمل مصطلح اف أما عن املشرع املصري  5من نفس القانون 2مكرر 326احملرر العريف يف املادة باملدين، و  قانونال

                                  
  30و29مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، / د – 1
انعدامه يفيد انعدام الشكلية  العرفية ، وبالتالي انعدام ... التوقيع :" على فياللي ، االلتزامات/ د ،232سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د – 2

 241، ص  2005موفر للنشر ، الجزائر ، س 2طلعقد ،النظرية العامة ل االلتزامات ، ، ..."العقد 

الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم : " على أنمن قانون االلتزامات و العقود  المغربي   424لفصل ا 
ة األشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كاف

 ".عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد 420و  419المقررة في الفصلين 
بصمة  أوقيع تو  أومن خط  إليههو السند ذو التوقيع الخاص ويعتبر صادرا عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب  السند العادي:" 150المادة  – 3

 ...".كان يجهل التوقيع  إذا
 ".و بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسميأ على خاتمه أوالسند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه :" 10المادة  – 4
  ..." مة اصبعه أو وضع عليه بص وقعه كتبه أو  العرفي صادرا ممن تعتبر العقد:" من قانون المدني الجزائري  327المادة  – 5

 ."إذا كان موقعا من قبل األطراف كمحرر عرفي:"...  2مكرر326المادة 
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 1322تطبيقا للمادة ) L'acte sous seing privé( العريف  عقدوبال. 1من قانون اإلثبات  14يف املادة  احملرر
 و لفظ حمررات 424استعمل املشرع املغريب مصطلح الورقة العرفية يف الفصل  كما 2.قانون املدين الفرنسي المن 

احلجج  ؛نيحطلمص 449ستعمل املشرع التونسي يف الفصل او  ،3و العقود  لتزاماتاالمن قانون  425يف الفصل 
ا تصب يف نفس املضمون  ،إالّ  خرآف التسمية من مشرع إىل رغم اختال. 4والكتب غري الرمسية غري الرمسية . أ

النوع من  ذاتطرق إىل نظرة التشريعات املقارنة هلالفهوم احملرر العريف من خالل ملذلك سنبني يف املطلب األول 
 كامل يف  به كدليل عتداداالناصر صحة هذا احملرر العادي حىت ميكن املطلب الثاين  ع، مث نعاجل يف  الكتابيةاألدلة 

  .إلثبات ا

  لإلثبات مقصود بالمحرر العرفي المعدال: المطلب األول 

وختلف شرط من  ،تركز على عنصرين يف حتديد مفهوم احملرر العريف  املعد لإلثبات ةجل التشريعات املعاصر       

 بعدأإىل بعض األحكام القضائية ذهب تلإلثبات  ،بل  عرتاف به كدليل االدم بني هذين الشرطني  يرتتب عليه ع

رد مبدأ  ثبوت بالكتابة يال   بالقول أنهمن ذلك  لذلك فيعترب التوقيع  5.إذا كانت مكتوبة خبطه  ِّإال،صلح حىت 

   6. السند  وبدونه ال وجود هلذا  اإلثباتيف  شرط أساسي وفعال

                                  
 أوختم  أو إمضاء أومن خط  إليهيعتبر المحرر العرفي صادرا من وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب :" من قانون اإلثبات المصري  14المادة  – 1

 ."بصمة

2 -  Article 1322 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 
mars 2000 «  L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour 
reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte 
authentique. » 

د وهنا لقد أحسن المشرع المغربي صنعا عندما عبر بلفظ الورقة العرفية ألن هناك فرق بين أداة اإلثبات التي هي الورقة  والتصرف الذي هو العق – 3
  .من القانون المدني  327نسجل الخلط الذي وقع فيه المشرع الجزائري في المادة 

المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد ؛..."الكتب غير الرسمي إذا اعترف به الخصم أو أثبت  صحته قانونية :"   449 الفصل   - 4
 15المؤرخ في  68الرائد الرسمي ،عدد  "  (مجلة االلتزامات والعقود التونسي" بعض أحكام تنظيم ادةيتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005

/08/2005(.  
فإن  خلت من التوقيع أحد العاقدين   الورقة العرفية  تستمد حجيتها في اإلثبات من التوقيع وحده:" ه محكمة  النقض المصري  بأن قضت ب وهذا ما – 5

مج  29/10/1992نقض مدني ." إذا كانت مكتوبة  بخطه  ضده إالّ   أنها  ال تصلح  مجرد مبدأ  الثبوت  بالكتابةفال تكون لها أي  حجية  قبله بل 
 .159، ص  1محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، الهامش / ، نقال عن د 1092، ص 43س
بأنه ال يشترط لصحة الورقة العرفية وإضفاء الحجية عليها إال التوقيع ممن تنسب إليه باإلمضاء أو ببصمة :" وقضت محكمة النقض المدني  المصرية  -

محمد نصر محمد ، المرجع / ، نقال عن د1582،ص 17مجموعة المكتب الفني  س-25/10/1966نقض المدني  في ." الختم أو ببصمة اإلصبع 
  65، ص2السابق ، الهامش 

 320، المرجع السابق ، ص  ..."في المحررات العرفية ،ويعد الشرط الوحيد اإلثباتالتوقيع حجر الزاوية في :" ..حمودي محمد ناصر/ د – 6
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  فقھاء القانون للمحرر العرفي تعریف : الفرع األول 

يف   ررات الصادرة من األفراد دون أن يتدخل موظف عاماحمل:" عرفه الدكتور توفيق حسن فرج بأنه              

ن أفراد دون أن يتدخل يف م ةصادر  اتحمرر  ادكتور حممد حسني منصور بأالأو كما يرى  1...." حتريرها    

فاحملرر العريف هو حمرر غري رمسي وال  حتيط به الضمانات  .عامة   لف خبدمةحتريرها موظف رمسي أو شخص مك

   2. "ةالرمسي اتاليت حتيط باحملرر 

ا الوراق األ:"  بأنيرى دكتور حممد صربي السعدي  اأو هو كم عرفية هي اليت  تصدر من ذوي الشأن ويثبت 
ا عليه بإمضاالواقعة قانونية وموقعة  من    3."صبعه أأو ختمه أو بصمة  ءشخص الذي حيتج 

   4."أوراق  تصدر مبعرفة أفراد عاديني ال يتدخل أي موظف أو مكلف خبدمة عامة أو موثق يف حتريرها :" أو هي 

احملرر العريف الذي يصدر من ذوي :"  ومن التعريفات الفقهية الدقيقة ما أورده الدكتور عادل حسن علي بأن  

أن  كامال  إال  ًلكي  تكون هذه الورقة  دليال ،فليس هناك من شروط مطلوبةالشأن بوصفهم أشخاصا عاديني 

  5"كون موقعا عليها ممن هي حجة عليه يأن  ، أي تتضمن  كتابة

الورقة العرفية سند معد لإلثبات يتوىل حتريره وتوقيعه أشخاص عاديون :" دكتور  بكوش حيي بأنه الكما عرفه 

  6."بدون تدخل املوظف العام 

 بعدت مميزات عن السند  الرمسي يتميز احملرر العريف ن خالل هذه التعاريف  اليت أوردها  رجال  القانون جند  م

أو املوظف  ا أفراد عاديني ومن مث ال دخل للموثق الهن عملية حترير وتنظيمه  يتو وهي عدم وجود شكل رمسي  أل

                                  
  101ص توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، / د – 1
 75محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د – 2
 66محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د – 3
 29مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ،ص / د – 4
 76عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص / د – 5
  126بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د – 6

أي ليس من الضروري أن " بمعرفتهم "يقوم بتحريرها األطراف بمعرفتهم ، وبدون تدخل  من مأمور مختص والمقصود بعبارة الورقة العادية هي التي  :" 
 194رضا المزغني ،أحكام اإلثبات ، المرجع السابق ، ص / ؛ د..." الورقة بأنفسهم فقد تكون مكتوبة بخط أحدهم  االطرافيحرره 



166 
 

ا مل تتم بشكل   العالقةذوي  مي حقوقحي قانوينأي أمان على ومن جهة أخرى  فهي ال تتوفر . العام فيها  أل

ذه جندد العديد من ذوي املصلحة  ورغم ذلك  .رمسي يف االجناز  احملررات ملا توفره هلم من سرعة يسعون لتعامل 

 1. ي إجراءات قانونية تذكرأوبالتايل التعاقد دون 

 المفھوم القانوني للمحرر العرفي : الفرع الثاني 

 2مكرر326املادة  مناملشرع اجلزائري  نظمه والذيلنصوص القانونية املتعلقة باحملرر العريف لتطرق الل من خال    

 ذات من 324املادة  وبالرجوع إىل أحكام. هلذا احملرر ًاتعريفا مباشر  تتضمنمل  من القانون املدين 328إىل املادة
فإن احملرر  ةومن مث ،القوة الثبوتة  و يةمسالر  الصفة من الشروط حىت تكتسي الورقة جندها تضع جمموعة 2.القانون

 حملرر العريف مىت كان هذا األخريزل إىل مصاف اني .املادة  سابقة الذكر يف ةالرمسي الذي مل يستوف الشروط احملدد
يعترب العقد غري رمسي بسبب :" بقوهلا من ذات القانون 2كررم 326مادةللطبقا  العالقةموقعا من طرف ذوي 

 3 ."األطراف قبلكان موقعا من  كمحرر عريف إذا،انعدام الشكل دم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أوع

صبعه ما إيعترب العقد العريف صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة :" من نفس القانون 327املادة  وتضيف
فنجد هذه املادة قد حددت 4 "...اإلنكار أما ورثته أو خلفه فال يطلب منهم مل ينكر صراحة ماهو منسوب إليه

الذي يرى يف خصوصه  5والتوقيع   الكتابةي الشروط الواجب توفرها يف احملرر العريف  العتداد به كأداة لإلثبات وه
يف هذه التوقيع  من ىأخر  ورةصُ  املشرع  كما أضاف.6بعض رجال القانون أنه الركن الشكلي يف احملرر العريف 

حلفظ  الشكل من التوقيع  هذا جاءو  )Signature par empreinte(ايعرف بالتوقيع بالبصمة  موهو  ؛املادة
 .ةأو القراء الكتابةيعرفون حقوق ومصلحة األشخاص الذين ال 

من  10للمحرر العريف  مانصت عليه املادة  ًمباشرا تعريفا فأصدرت تبادر  ومن بني  التشريعات  اليت       
 أو ، على خامته أو السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه :"بقوهلا ين قانون البينات األرد

                                  
 126، ص بكوش يحي ، المرجع السابق / د - 1
 .من قانون المدني الفرنسي  1317تقابلها المادة  – 2
  )749ص، 04/05/1988الصادر بتاريخ ، 18ع.ج.ر.ج( 03/05/1988المؤرخ في  14- 88أضيفت بالقانون رقم   - 3
 )24ص ،26/06/2005الصادر بتاريخ ،44ع.ج.ر.ج( 20/06/2005المؤرخ في  10-05عدلت بالقانون رقم  – 4
الورقة  العرفية  تستمد حجيتها في اإلثبات من التوقيع وحده ، فإذا خلت من توقيع أحد العاقدين  فال "  محكمة  النقض  المصرية بأن وقد قضت  – 5

محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، الهامش  ، / مج المكتب الفني ، نقال عن د 08/06/1976نقض مدني جلسة   ؛"تكون لها أية حجية  قبله 
 71 ، ص 1
 241علي فياللي ،المرجع السابق ، ص/ د – 6
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أو ورقة  ،يفهم من هذا النص أن احملرر العريف هو كل  سند  و 1".صفة السند الرمسي وليست له صبعهإبصمة 
 هذه الورقة  ل أو من يف حكمه ،وتذي ضابط عمومي ومل يتدخل يف حتريره وتنظيمه نيعادي أشخاصعن  ةصادر 

من قانون البينات  15عليه املادة  نصتامكذلك  2.عدة أشكال التوقيع أخذي وقد ،منه توقيع من صدر بت
لسند العريف هو الذي ا:"  قولالب  من قانون البينات األردين 10الذي يعترب نسخ مطابقة للمادة الفلسطيين 

 )9(وال تتوافر فيه الشروط املنصوص عليها يف املادة يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خامته أو بصمته، 
   3."من هذا القانون

بأن السند  العريف  :"   بقوله  4من قانون املدين 1322ولقد نص املشرع الفرنسي على احملرر العريف يف املادة      
لرمسي فيما بني  الطرفني والورثة به قانونا ، تكون له قوة السند ا ًاملعرتف به ممن يشهد عليه أو الذي يعترب معرتفا

  5." واخللف 

هو السند ذو التوقيع اخلاص  السند العادي:" من قانون أصول احملاكمات اللبناين  بأن 150كما نصت املادة 
كان جيهل   إذابصمة  أوتوقيع  أومن خط  إليهويعترب صادرا عمن وقعه ما مل ينكر صراحة ما هو منسوب 

   6...".التوقيع

الكتب غري الرمسي إذا اعرتف به اخلصم أو :" التونسية بأن العقود و  من جملة االلتزامات 449الفصل   وجاء يف

ككتب رمسي بالنسبة للطرفني وغريمها يف مجيع ما تضمنه من شروط  ثبتت صحته قانونا ولو بغري االعرتاف اعتمد

                                  
 )17/05/1952الصادر بتاريخ ب 1108رقم   األردنية. ر.ج( وتعديالته   المتضمن قانون البينات األردني 1952لسنة ) 30(رقم القانون  – 1
 93مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / د– 2

السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم :" ني من قانون البينات الفلسطي 9المادة  تنص – 3
ديقها تنظيمها طبقًا لألوضاع القانونية، أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تص

الصادر بالجريدة الرسمية م 2001لسنة ) 4(قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم  ؛." يخ والتوقيع فقططبقاًللقانون فتعتبر رسمية من حيث التار 
 20:35على الساعة  11/01/2016تاريخ المعاينة    12/05/2001http://www.dft.gov.psلسلطة الفلسطينية  بتاريخ 

4 -   Article 1322 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 
mars 2000 «  L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour 
reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte 
authentique. » http://www.legifrance.gouv.fr 

   167، ص 1عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش / د  - 5
صادرة بتاريخ  40ر للبنانية  ،ع .ج(  16/09/1983المؤرخ في    اللبناني المحاكمات المدنية أصولقانون  المتضمن 90مرسوم اشتراعي رقم  - 6

 ) 20، ص06/10/1983
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ما يالحظ على هذه   1."ا سيذكرعدا ما خيص التاريخ كم 445و  444بالفصلني  وبيانات حسبما هو مقرر

يف مواجهة كافة رمسية اللحجج ل املقررةرمسية نفس احلجية الاملادة أن املشرع التونسي أعطى للحجج غري 

فيما خيص تاريخ هذا السند  إالّ  445و444تطبيقا للفصلني األشخاص على التعهدات والبيانات اليت تتضمنها 

ا ممن :" والعقود املغريب  لتزاماتالامن قانون  424ونفس احلكم جنده يف الفصل  .العريف  الورقة العرفية املعرتف 

ا ضده أو املعتربة قانونا يف حكم ا منه ، يكون هلا نفس قوة الدليل للورقة الرمسية يف  يقع التمسك  املعرتف 

 420و 419ة يف الفصلني على التعهدات والبيانات اليت تتضمنها وذلك يف احلدود املقرر  األشخاصمواجهة كافة 

2" ...يتعلق بالتاريخ عدا ما
 

، جندها  L'acte sous seing privé رر العريفاحملبشأن إيرادها ومن خالل مجيع النصوص اليت مت       

ا تصدر    وب يف معىن واحد وهتصُ  ومن يف  أو ضابط عمومي، عام  دون تدخل موظفنيعاديأشخاص عن أ

جل صحة أمن  التوقيع  ني الكتابة وعلى شرط ترتكز هيو ، 3تتخذ شكال معينا  أن دون،يف حتريرها حكمه 

 4.لإلثبات كامل دليل   ا احملرر ذالتصرف ويكون ه

 

 

 

                                  
"  مجلة االلتزامات والعقود التونسي" بعض أحكام تنظيم ادة يتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  - 1
  .)08/2005/ 15المؤرخ في  68الرائد الرسمي ،عدد  (
  19/03/2015، بصيغة محينة بتاريخ 12/08/1913المغربي بتاريخ  قانون االلتزامات و العقود - 2
، أطروحة دكتوراه في الحقوق قسم المدني وحجيتها في اإلثبات ) الكومبيوتر ( بشرى زالسي ، المعطيات الحديثة للحاسب االلكتروني / دأنظر   - 3

   34، ص 2013- 2012السنة الجامعية  -1جامعة الجزائر  –القانون الخاص ، كلية الحقوق بن عكنون 
4 -Sambath HEL ,Le formalisme du contrat électronique dans l’ASEAN, Définition et interprétation des 

notions d’écrit et de signature, Thèse présentée à la Faculté des études supérieures, en vue de l’obtention 
 du grade de Docteur en droit de la faculté de droit de l’Université de Montréal, Mai 2013,p23: «... Les exigences 
de l’écrit et de la signature se répartissent d’une manière éparse dans les dispositions légales et réglementaires, 
tant dans les pays de Common-Law que ceux de droit civil. Mais ce qui divise ces deux systèmes de droit pour 
cet aspect est la présence du Statute of Frauds dans les pays de Common-Law qui rassemblent les actes 
juridiques sous un axe d’exigence de l’écrit signé … » 
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  شروط تكوین الورقة العرفیة: المطلب الثاني 

:"  1ملصري من قانون اإلثبات ا 14واليت تقابلها املادة  ،قانون املدين اجلزائري المن  327تنص املادة          
"  ...ما مل ينكر صراحة ماهو منسوب إليهأو وضع عليه بصمة إصبعه وقعه أو  كتبه   عترب العقد العريف صادرا ممني

وتطبيقا ملا نصت عليه هذه املادة فإنه يشرتط يف احملرر العريف شرطان ومها الكتابة والتوقيع حىت يعتد باحملرر العريف   
إضافة إىل ذلك تعدد النسخ حبسب ذوي  تاشرتط نهناك من التشريعات ملكن رغم ذلك ف.كدليل لإلثبات 

وهذا الشرط  2.من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناين152تطبيقا للمادة  للجانبني  ةيف العقود امللزم العالقة
ن أن تكو وهو  آخر،كما أضاف شرطا 3املدينقانون المن 1325كذلك أخذ به املشرع الفرنسي يف املادة 

وإذا مت تقييد  4باحلروف أو الكمية  مبلغ االلتزام )écrite par lui-même(مكتوبة بواسطة الشخص نفسه
به املادة  تاءج ماوهذا املبلغ باحلروف واألرقام، ووجد اختالف بينهما فاملبلغ الصحيح هو املكتوب باحلروف 

شرط التوقيع وهذا ما أخذ  وهووحيد و   سوى شرط واحد ا اشرتطت،من التشريعات م5من نفس القانون 1326
العريف ؟ وهل يقتصر التوقيع على التوقيع التقليدي  احملرر  فماذا نعين بالكتابة اليت يتطلبها 6 به املشرع املصري 

   .عليه اإلجابةفقط ؟  هذا ماسيتم 

  
                                  

 أوختم  إمضاء أو أومن خط  إليهينكر صراحة ما هو منسوب  ن وقعة ما لمميعتبر المحرر العرفي صادرا م:" من قانون اإلثبات المصري  14المادة  – 1
 ...".بصمة 

  ومابعدها  103توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص/ د – 2
في العقود المتبادلة يجب أن تتعدد النسخ األصلية بقدر عدد أطرافها ذوي المصالح المتعارضة ما لم :" من أصول المحاكمات اللبناني  152المادة  -
 ".إذا لم تراع هذه القاعدة ال يعد السند إال بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد. فقوا على إيداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونهيت

3 - Article 1325 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 
mars 2000 «Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont 
valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. 
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. 
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. 
Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles ,triples, etc., ne peut être 
opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. » 
4 - André Lucas, Jean Devèze ,Jean Frayssinet ; op cit (898) ,p616. 

  .163و 162ص عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،  / دنظر أكذلك  ،30محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص /د
5- Article 1326 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 
mars 2000«l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme 
d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de 
celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la 
quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence ,l'acte sous seing privé vaut pour la 
somme écrite en toutes lettres. » https://www.legifrance.gouv.fr 
 

 .156ص سنهوري ، المرجع السابق ، عبد الرزاق ال / د – 6
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   في المحرر العرفي ةالكتابة المتطلب: الفرع األول 

ع القانونية املراد ائللوق ةمبيناحملرر العريف  املعد لإلثبات أن تكون الكتابة رها يف من الشروط الواجب تواف          

ا املقصود  توضح الواقعة ال غرابة يف أن أي.1إنشائها  إذا كنا أمام عقد بيع وكان حمل املبيع منقوال  فمثال؛إثبا

         ضرورياحملرر أمر ة يف هذا الكتاب أن شرطكما .فاتمن هذه املواص ومقداره وغريهافيجب حتديد نوعه 

   2 .ومطلوب 

أو بواسطة الوسائل ،فقد يتم تدوينها خبط اليد forme particulièreكما ال يشرتط يف الكتابة شكال معينا 
أن تشتمل على بيانات  يف الورقة العرفية القانون ال يستلزمكما،  الراقنة  آلةأو  ،كالكومبيوتر   ةاحلديث ةالتكنولوجي

من  26خبالف ماهو موجود يف احملرر الرمسي طبقا للمادة وهذا ، كما يصح حتريرها بأي لغة كانت أو.ة خاص
 حتت طائلة واليت تشرتط تدوينه باللغة العربية 3 20/02/2006 يف املؤرخ 02-06قانون مهنة املوثق اجلزائري  رقم 

كما ال . من طرف ذوي العالقة  ؤهايتم مل كما ميكن أن تأخذ هذه الورقة العرفية شكل  استمارة ، البطالن
يشرتط أن تكون  الكتابة بقلم معني فقد تكون باحلرب، أو بقلم جاف، أو قلم رصاص ،أو غري ذلك من  

املعدة  ةذهب إليه الفقه الفرنسي حيث اعترب الكتابة العرفيا وهذا م  4.الوسائل  اليت من خالهلا تتم الكتابة 
تكون واضحة و بأي وسيلة  أن  املهم .إجراء شكليال ختضع ألي    l’acte sous seing privé  لإلثبات

  5.ميكن كتابتها 

وهذا مانص عليه  أو خبط خصمه ،طراف العالقة ، أو خبط شخص أجنيبأيد أحد خبط الكتابة  تسوغقد كما 
لورقة العرفية مكتوبة بيد يسوغ أن تكون ا:"  قانون االلتزامات والعقود املغريب  بنصه أنه  426 الفصل  ةصراح

ا بشرط أن تكون موقعة منه ا تصِ ، كما يرى فقهاء 6"غري الشخص امللتزم  الورقة العرفية  يف)الكتابة( حُ القانون أ

                                  
 . 154محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د – 1
 68، صمحمد صبري السعدي ، المرجع السابق/ د، 77و 76محمد حسن منصور ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
 "....لعربية وفي نص واحد وواضح العقود التوثقية ، تحت طائلة البطالن باللغة ا  تحرر:" من قانون مهنة الموثق  26المادة  – 3
 97محمد محمد سادات، المرجع السابق،ص/، د 127بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص/ ، د 77محمد حسن منصور ، المرجع السابق ، ص/ د – 4

5 -François Terré , Introduction générale au droit  9e éd., Dalloz, coll. Précis , Août 2012, n°631. Article 
Le commencement de preuve par écrit : une preuve qui peut être parfaite !disponible sur le site: 

http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/le-commencement-de-preuve-par-ecrit-une-preuve-qui-
peut-etre-parfaite/h/fa7fad927d02485d6cb6bbaf58c18acf.html.  
« En principe, l’acte sous seing privé, dès lors qu’il est signé, n’est soumis à aucune condition de 
forme ; il peut même être dressé au crayon ,et la mention « lu et approuvé » est inutile. Seuls certains 
actes sous seing privé sont soumis à des formalités spéciales … » 

 .".يجوز أن يكون الكتب غير الرسمي بغير خط العاقد بشرط أن يكون ممضى منه:"  ةمن مجلة االلتزامات والعقود  التونسي 452يقابلها الفصل  - 6
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ألن دورها يقتصر ، السند العادييف  تصرف قانوينبرام من أجل إ )ناقص األهلية (   غري أهل خبط شخص حىت
 وال يشرتط فيه تدوينهيف رية احلخيضع ملبدأ  السند العاديلذلك فإن   1. العالقة رادة أصحاب إعلى التعبري عن 

مبلغ الشيء املبيع  فقد يتم ذلك باألرقام كما  قيد لذلك يف حالة.   عند حتريرهميكن إتباعه  إجراءأي شكل أو 
   2.تحرير يف احملرر العريف الحرية  ملبدأكله خيضع هذا  يصح حتريرها باحلروف و 

أن لوجود غري مشروط إّال  خراآل هو )احملرر( أو وضعهم عليه توقيعحضور الشهود أما خبصوص           

يف ، خراآلمن الطرف  إنكارهحيث يسهل مهمة من يريد التمسك باحملرر عند  ،شهود يف العقد العريف أمهيةال

  ز أطراف العقد فمثال يف حالةكما أن وجود الشهود يدعم مراك  .حالة وجود خالف أو نزاع حول هذا التصرف

من القانون  328تطبيقا  ألحكام املادة   3.وفاته   وقت ثابت من   تاريخ  للمحرر  الشهود فيكون  حدأ وفاة 

  .املدين اجلزائري 

كما ال . األخريويف حالة وجود كشط أو شطب أو حتشري يف السند العادي  فذلك  ال يؤثر يف صحة هذا 

رتك لتقدير القاضي؛ فإذا كانت هذه فذلك يُ  األطراف حدأيضيفه  أو حتشري الزياداتى هذه عل التصديق يتطلب 

ا  الزيادات إذا كانت هذه اإلضافات  ةخاصضرورية والبد من وجودها ليستقيم املعىن  كان للقاضي أن يأخذ 

 بقوهلاانون اإلثبات املصري  من ق 1فقرة 28املادة  ماجاء يفوهذا  4.وخبط من ينازع فيها النسخ كاملموجودة يف  

 قيمته إسقاطالتحشري وغري ذلك من العيوب املادية من  و يف احملررالكشط  ىتقدر ما يرتتب عل أنللمحكمة :" 

  5." إنقاصها أو اإلثباتيف 

ا  رغم ما للتاريخ من أمهية  إذ اآلخرهو  مفروضاوخبصوص تاريخ احملرر العريف فليس        عملية يصح بدو
 وأراد إبطال البلوغوعند  عند هذا التاريخ  األهليةغري مكتمل  األطرافأحد ال إذا تعاقد شخص وكان فمث

                                  
 154، المرجع السابق ، ص قاسم محمد حسن / دـ 76عادل حسن علي ، المرجع السابق ،ص / د – 1
   155و154، المرجع السابق ، ص  قاسممحمد حسن / د - 2
 236و235سليمان مرقس ، المرجع السابق ،ص / د – 3
 من أصول المحاكمات اللبنانية 152وهذا ما اشترطته المادة   .155، المرجع السابق ، ص قاسم محمد حسن / د - 4
للمحكمة أن :" ن أصول المحاكمات المدنية اللبناني من قانو  1فقرة 170المادة  وتنص ، 136 ، المرجع السابق ، ص قاسم محمد حسن / د  – 5

 ."وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط قيمته في اإلثبات أو إنقاصها والتحشية المحو والحك   تقدر ما يترتب على
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يف حالة سقوط احلق بالتقادم مبضي مدة من الزمن فيتم  كلكذ. لتاريخ ا لذكر العملية األمهيةالتصرف فهنا تظهر 
  2 قانون املدين اجلزائريالمن  101عليه املادة وهذا مانصت  1تاريخ الثابت يف هذا احملرر الحساب هذه املدة من 

 األساسيةالبيانات نون يشرتط يف بعض التصرفات ذكر تاريخ احملرر ويعترب من لكن رغم ذلك قد جند القا
ذه إال عدموختلفه يؤدي واملشروطة    3الشيكك ق التجاريةهو احلال يف األورا ،كماالتجاريةالورقة  االعرتاف 
كر فيها ذِ  ةتطلبامليف احلاالت غري أما  7 إخل.. 6السفتجةو 5يف حالة تدول األوراق جتارية  لتظهريوا 4والسند ألمر

 اًوليس جزءادية املواقعة ال يأخذ حكم ي؛أًاطبيعيًاالتاريخ حدث باعتبارتاريخ فيتم إثبات ذلك بشهادة الشهود ال
  .8املربم بني الطرفني  من العقد

كما هو احلال يف ،شريعات تشرتط تعدد نسخ السند العريف يف العقود التبادلية كما جند يف هذا الصدد بعض الت
يف العقود املتبادلة جيب أن تتعدد النسخ األصلية :" بنصها  152احملاكمات املدنية اللبناين  يف املادة  لقانون أصو 

إذا مل تراع . ى ثالث خيتارونهبقدر عدد أطرافها ذوي املصاحل املتعارضة ما مل يتفقوا على إيداع نسخة وحيدة لد
وهو نفس احلكم قد أخذ به املشرع   9".بينة خطية على قيام العقد اءةدبهذه القاعدة ال يعد السند إال مبثابة 

 يبنيأن  وهو 10من ذات املادة 3يف الفقرة  آخرنه أضاف شرط أإال  .قانون املدينالمن  1325الفرنسي يف املادة 
من قانون  152وهذا ما مل تذكره املادة . 11عدد هذا األخرية يف احملرر خ احملرر العريفمن نس أصلية يف كل نسخة

  12.أصول احملاكمات املدنية اللبناين 

                                  
  . 69ع السابق ، ص صبري السعدي ، المرجمحمد / دكذلك أنظر   156، المرجع السابق ، ص قاسم محمد حسن / د – 1
ويبدأ سريان هذه المدة ، في .سنوات  5يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خالل خمس :" من القانون المدني  101المادة  – 2

 ...."حالة نقص األهلية من اليوم الذي يزول  فيه هذا السبب 
 ...."بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه  -5....علىتوي الشيك يح :" قانون التجاري الجزائريالمن  472نص المادة ت – 3
 ..."تعيين تاريخ االستحقاق  -3:..يحتوي  السند ألمر على  :" قانون التجاري الجزائريالمن 465ص المادة تن - 4
 ..."  األجلواقعا قبل  انقضاء  يعتبر هتاريخل بيان  إن التظهير بدون:"... قانون التجاري الجزائريالمن 2فقرة  ال 402ص المادة تن - 5
تشمل  :" من ذات القانون  390وتضيف المادة ." األشخاصتعتبر السفتجة  عمال تجاريا  مهما كان :" من القانون التجاري  389تنص المادة   - 6

 ..."تاريخ االستحقاق -4:..السفتجة  على البيانات التالية 
غير أن القانون يستلزم ذكر تاريخ الورقة في حاالت معينة وهي  ...:"صبري السعديمحمد / د، 235، ص  سليمان مرقس ، المرجع السابق/ د  أنظر– 7

 78عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص / د، 69، المرجع السابق ، ص  ..."الكمبيالة والسند اإلذني والشيك والتظهير 
 156، المرجع السابق ، ص قاسم محمد حسن / د – 8
 )20ص 06/10/1983الصادر في  40اللبنانية ع.ر.ج(المتضمن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني   1983لسنة   90اشتراعي رقم مرسوم  - 9

10 Article 1325 paragraphe 3 de code civil Français : «-Chaque original doit contenir la mention du nombre des 
originaux qui en ont été faits ...  » 

 
   .95، ص 11مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، الهامش / د ، أنظر105و104توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص/ د – 11

-André Lucas, Jean Devèze ,Jean Frayssinet (899). op cit ,p616 
 .157، المرجع السابق ، ص قاسم محمد حسن / د - 12
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يف احملرر العريف حبسب  )plusieurs copies(تعدد النسخ املشرع اللبناين اشرتط  أنومن ذلك يتبني        
وعدم ، 1األشخاصؤالء بني هالعقود  لتوفري قدر من املساواة   هذيف هاملصلحة املتعارضة  يذو  األطرافعدد 

ال تكون له قيمة تامة يف  أي؛اإلثباتعدمي  القيمة  من ناحية  احملرر يصبح أن توفر هذا الشرط يرتتب عليه
أو بالبينة  إماالدليل  هذا إمتامكمبدأ الثبوت بالكتابة وجيب   إعماله سوى  بل أكثر من ذلك يبقى له اإلثبات
إذا مل تراع هذه :"... من قانون السابق الذكر  152نصت عليه الفقرة األخرية من املادة  وهذا ما 2 .القرائن

  ".القاعدة ال يعد السند إال مبثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد

فمثال  يف حالة ما العالقة بتعدد النسخ يف احملرر العريف دائ األطرافسابقة الذكر مل تلزم  152كما جند املادة 
  .اتفاق أطراف العالقة على إيداع النسخة األصلية يف يد شخص ثالث حيدده أصحاب املصلحة املتعارضة 

متمثلة يف حمكمة النقض  على عدم فوري  للعقد العريف فقد جرى يف القضاء الفرنسي التنفيذ الكذلك يف حالة 
فوريا للعقد وهذا ماجرى به العمل يف القضاء اللبناين حيث  واحدة إذا مت ذلك التنفيذالجواز الطعن يف النسخة 

  4 .ًاقد مت تنفيذه فور ًاتعدد النسخ ال يشرتط مىت كان العقد تبادلي أننص على 

السند قانون املدين خبصوص المن  1326الثاين  الذي أضافه املشرع الفرنسي يف املادة أما عن الشرط       
 بيكون مكتو أن  يف إثباته  إشرتطامللزمة جلانب واحد ادر بإرادة منفردة أي رف الصصبالت واملتعلق العادي 

ويف حالة وجود  ،باألعداد و  مبلغ التصرف باحلروف و حيدد )écrite par lui-même(بواسطة الشخص نفسه
  ، écrite en toutes lettresباحلروف مكتوب هو  احلروف فيأخذ مبابو  باألرقاماختالف بني ماهو مكتوب 

   5 .قانونية  حىت يكتسي  صبغة ل هذا احملرر بالتوقيعيتذيبِ  ويقوم يف األخري صاحب الشأن 

 1326للعبارة اليت كانت موجودة قبل تعديل املادة ستبدال املشرعاأن بعض من شراح القانون الفرنسي  ويرى
تظهر أمهية هذه  كما. عدة تساؤالتتطرح   " écrite de sa main"" كتابة خبط يد" السابقة الذكر وهي 

كما   العبارة يف حالة وجود نزاع كيف يتم إثبات اخلط إذا ما مت ذلك التدوين بواسطة لوحة املفاتيح احلاسب اآليل؟
ا أن تعكس مبدأ التعادل الوظيفي الذي جيب أن يكون عليه هذا السند أن  6.وجود عبارة قدمية من شأ

                                  
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 371حتى المادة 249، من المادة 4ج" دراسة مقارنة"مل في شرح القانون المدني موريس نخله ، الكا/ مح – 1

  408، ص 2007لبنان ، س 
 .104و103توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
  409ص، المرجع السابق،موريس نخله/ مح، 158و157ص ، المرجع السابق ، قاسم محمد حسن / د، 105المرجع السابق ، ص، توفيق حسن فرج / د - 4

5 – André Lucas, Jean Desèze ,Jean Frayssinet . op cit ,p616   . Voir l'article1326 de code civ. Fr. 
   .163ص ع السابق ، عبد الرزاق السنهوري ، المرج / د  الفرنسي من القانون المدني 1326و1325المادتين  قبل تعديلفي هذا المعنى  أنظر -

6 André Lucas, Jean Devèze ,Jean Frayssinet (898): « ...la substitution laisse perplexe car comment 
établir en cas de contestation   que le  souscripteur de l'obligation a tapé lui- même sur le clavier ? 
l'exigence  de mention manuscrit a un  objectif : provoque la réflexion. le principe de  l'équivalence   
fonctionnelle devrait imposer la mise en  place d'un substitut véritable. » op cit ,p616 
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 ،فقط بوضع شرط الكتابة ىتفواكأو التونسي أو املغريب  ،شرع اجلزائريغري أن مثل هذه الشروط مل ينص عليها امل
حىت يكون احملرر العريف دليال   signatureوهو التوقيع  اووحيد اواحد ًابل جند املشرع املصري وضع شرطوالتوقيع 

ضرورية حلفظ ال مثل هذه الشروطأثبت  الواقع العمليأن  يعتربونرجال القانون بعض  غري أن .يف اإلثبات كامال
  .1 حقوق أصحاب املصاحل املتعارضة

 یع المشروط في الورقة العرفیة قالتو: الفرع الثاني 

أو ،باليد  املكتوبمل يقدم املشرع اجلزائري وال التشريعات املعاصرة تعريفا للتوقيع التقليدي سوى ذكر التوقيع       
أو  كتبه   عترب العقد العريف صادرا ممني:" بقوهلا  اجلزائري قانون املدينالمن  327تطبيقا للمادة  ،صبعبصمة اإلب

وهذا ما أخذ به املشرع املصري يف  ...."ما مل ينكر صراحة ما هو منسوب إليهصبعه إأو وضع عليه بصمة وقعه 
املادة إال أنه يف  ، 2توقيع لل مفهوما خراآلشرع الفرنسي مل يقدم هو ، كما أن امل اإلثباتمن قانون  14املادة 

كما جند يف هذا   (Signature privée)  "التوقيع اخلاص"مصطلح استعمل  من القانون املدين 1341
املوقع ويعرب  ةحيدد هويهو الذي التوقيع  :"اخلصوص إقرتاح لتعريف التوقيع من طرف جملس الدولة الفرنسي بقوله 

قانون المن  2827املادة  جند  كما3"ناشئة عنه تزامات اللاال ىمضمون الفعل املرفق به ، وعل ىعن موافقته عل
إشارة أخرى  يتمثل يف قيام شخص بوضع امسه أو أية عالمة أو:" أن التوقيع تنص  4املدين ملقاطعة كيبك الكندية

لذلك فيعترب التوقيع يف احملرر  5".على حمرر بقصد التعبري عن رضائه   ،ويستعملها بصورة معتادة ًمتيزه شخصيا
عدم وجود التوقيع يعين  أن  رجال القانون  بعض  يعترب  بل   6.احلجية عليه   إلضفاءاملصدر الوحيد العريف 

                                  
 163و 156ص عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،  / د - 1
 242المرجع السابق ، ص  إيمان مأمون أحمد سليمان ،/ دأنظر   – 2

3 – -Rapport de la mission commerce électronique ,présidée par Francis Lorentz, La nouvelle donne du 
commerce électronique ,Réalisations 1998 et perspectives , Les éditions de Bercy, paris mars 1999 p10 : « une 
signature identifie le signataire et manifeste son consentement au contenu de l’acte auquel elle est attachée, et 
aux obligations qui en découlent . » 

 حول التوقيع هو العالمة  التي يجب أن ال تترك أي شك حول هوية  صاحب  العقد و ال: " كما  أن محكمة  النقض الفرنسية قدمت تعريفا له بقولها 
إياد محمد عارف عطا سده ، مدى حجية المحررات االلكترونية في اإلثبات ، دراسة مقارنة ، مذكرة /أ نقال عن  ." إرادته لاللتزام بمقتضيات هذا األخير

 52، ص  2009ماجستير في قانون الخاص ، من جامعة نابلس الوطنية ، فلسطين ، س
4 -  Article 2827de  Code civil du Québec annoté « La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à 

un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante ,pour manifester 
son consentement » .http://ccq.lexum.com/ccq/fr  .  Date de l'Avant 17/01/2016. 21:15 pm 

 20ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص/ د - 5
                              242  إيمان مأمون أحمد سليمان ، المرجع السابق ، ص / د،  70محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص/ د – 6

؛ " ممن تنسب إليه باإلمضاء أو ببصمة األصبع  عليها إال التوقيعوإضفاء الحجية ال يشترط لصحة الورقة العرفية :" قضت محكمة النقض المصرية بأنه 
 70، ص 1محمد صبري السعدي المرجع السابق ، ص الهامش / ، نقال عن د 1582، ص 17مج المكتب الفني لسنة  25/10/1966نقض مدني جلسة 
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 681وهذا ماتؤكده حمكمة النقض املصرية يف طعن رقم  . 1العريف وبالنتيجة انعدام العقد العريف  انعدام الشكل
ا خلت وحده ، فإذ  من التوقيع  اإلثباتا يف حجيته أن الورقة العرفية تستمد:" بقوهلا  08/06/1976املؤرخ يف 

  2."بله من توقيع أحد املتعاقدين ، فال يكون هلا أية حجية قِ 

ملا مت حتريره يف هذه  اإلرادةعن  تعبريوسيلة لأي ؛من  تصرف أسلوب لقبول ما مت عرضه عليه كما يعترب التوقيع  
التوقيع  ؛منها دي لتوقيع التقليل ًااملقارنة وضعت صور  يعاتلذلك قد جند املشرع اجلزائري وغريه من التشر  .الورقة

صورة واحدة للتوقيع وهو التوقيع  اختذرغم أن املشرع الفرنسي قد  ، اإلصبعوببصمة ،واخلتم  ،باإلمضاء
 ًشخصيا هتبواسطأن التوقيع يكون  الذكرالسابقة  قانون املدين الفرنسيالمن  1326املادة  بينتحيث .اإلمضاءب

ا التوقيع دون  ةمقبول استخدام وسائل تكنولوجية حديثة  ما جيعلوهذا  ،التطرق للوسائل والطرق اليت يتم 
  Signature manuscrite   4 باليد  التوقيع يف اإلمضاءد وجود قيّ  املشرع املغريب  أما عن  3.لكرتوينكالتوقيع اإل

من الفصل  2عليه الفقرة  توهذا مانص.  وجوده كعدمه ويعترب ،وال ميكن أن يقوم الطابع أو اخلتم مقام التوقيع
امللتزم نفسه وأن يرد يف أسفل  التوقيع بيدويلزم أن يكون :" بقوله  املغريب من قانون االلتزامات والعقود 426

من جملة  453وهذا ما أخذ به الفصل  5."الوثيقة وال يقوم الطابع أو اخلتم مقام التوقيع، ويعترب وجوده كعدمه
العاقد نفسه بأسفل الكتب والطابع ال يقوم  اإلمضاء بيدجيب أن يكون  :"االلتزامات والعقود التونسية بنصه 

 غري الكتب يكون أن جيوز :" من نفس القانون  452ويضيف الفصل   6".مقامه حبيث يعترب وجوده كعدمه
                              7.قيع ببصمة اإلصبع أو باخلتم ال جيوز التو  ةومن مث."منه ممضى يكون أن بشرط العاقد خط بغري الرمسي

                                  
 241، ص  ع السابق المرجعلى فياللي ، االلتزامات ، النظرية العامة للعقد ، / د – 1
محمد نصر محمد ، / ، نقال عن د 1291، ص 27، مجموعة المكتب الفني ، س 08/06/1976المؤرخ في  681رقم  المصري  دنيالم الطعن  – 2

 64صالمرجع السابق ، ،  1الهامش 
ها إال التوقيع ممن تنسب إليه باإلمضاء أو ببصمة بأنه ال يشترط لصحة الورقة العرفية وإضفاء الحجية علي:" وقضت محكمة النقض المدني  المصرية 

محمد نصر محمد ، المرجع / ، نقال عن د1582،ص 17مجموعة المكتب الفني  س-25/10/1966نقض المدني  في ." الختم أو ببصمة اإلصبع 
 65، ص2السابق ، الهامش 

 س الصفحة من نف 2وأنظر إلى الهامش  67محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص / د – 3
 188ص، المرجع السابق ، العقد االلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري مناني فراح ، / أنظر أ – 4
ضان  من رم 16و صادر في  1.11.140يتعلق بقانون االلتزامات والعقود المغربي المتمم بالظهير  الشريف رقم   12/08/1913الظهير الشريف صادر بتاريخ  - 5

 )19/03/2015صيغة محينة بتاريخ .) ( 22/09/2011الموافق  1432شوال 23بتاريخ  5980عدد .مغ .ر.ج( ؛  )  17/08/2011موافق  1432
"  ةمجلة االلتزامات والعقود التونسي" بعض أحكام تنظيميتعلق بالمصادقة على إعداد  15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  - 6
  .)08/2005/ 15المؤرخ في  68ئد الرسمي ،عدد  الرا(
 - ؛ نقال عن 113- 1-1934داللوز  15/05/1934نقض فرنسي " بصمات األصابع ال تعادل اإلمضاء :" بأن وقضت محكمة النقض الفرنسية  - 7

 =قيع ببصمة األصبع ليس هو المصدرالتو :" بأن وقضت محكمة النقض المصرية  ؛157ص  1الهامش عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، / د
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لس ،العالقة يف العقد العريف  من طرف موظف  وو ذالتصديق على التوقيعات  أنال شك فيه ا ممو  أو رئيس ا
على  ال يضفي الصبغة الرمسية،طبقا للقانون التصديقأو نائب الرئيس الذي  ينتدبه هلذا الغرض  ،الشعيب البلدي

اخلاص  19/02/1977يف  الصادر 41-77من املرسوم رقم  1نصت عليه املادة وهذا ما 1هذا احملرر العريف  
لس الشعيب البلدي أو :" قولالب.بالتصديق على التوقيعات يتم التصديق على توقيعات األفراد من قبل رئيس ا

من ذات  2املادة  وتضيف . "إثبات هويتهجيب على صاحب التوقيع .نائب الرئيس الذي  ينتدبه هلذا الغرض 
ال يستهدف التصديق إثبات شرعية أو صحة عقد أو وثيقة ، إمنا تثبت فقط هوية املوقع دون  : " 2املرسوم  

  :ومن بني أهم صور التوقيع التقليدي جند  ."ممارسة الرقابة على حمتوى العقد أو الوثيقة املقدمة 

  التوقیع باإلمضاء : أوال 

الكتابة املخطوطة بيد من تصدر :" جاءت به حمكمة النقض املصرية هو  طبقا ملا  Signature ء  اإلمضا     

 - مبحض إرادته - أو اصطالح خطي خيتاره لنفسه ،، كما يشمل كل إشارة ًمنه ويشمل االسم كامال أو خمتصرا

 3".ضمونه مب  لتزاماالورد فيه من  للتعبري عن  صدور احملرر منه واملوافقة على ما

 453ما أخذ به الفصل هذا و  أن يتم خبط املوقع نفسه Signature signée باإلمضاءلذلك فيشرتط يف التوقيع 

  يتم  أنال جيوز  وبتايل.."نفسه يكون اإلمضاء بيد العاقدجيب أن  :"قولمن جملة االلتزامات والعقود التونسية ب

                                                                                                        
من قانون اإلثبات 14/1اء أو بصمة الختم وفقا لما تقضي به المادة مضالقانوني الوحيد إلضفاء الحجية على األوراق العرفية بل يتساوى معه التوقيع باإل=

 161ص،  2محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، الهامش / ؛ نقال د 675ص45مج س13/04/1994نقض مدني 
ة بأكثر من توقيع  غير مانع من ثبوت  حجيته طالما أن العرفيالورقة توقيع :" بأن   24/11/1993بتاريخ  2142وجاء في طعن المدني المصري رقم -

، المرجع السابق 1،ج اإلثباتحامد عكاز ، موسوعة التعليق على قانون / عزالدين الدناصورى و أ/ نقال عن م؛." يد صاحبه نر  عدصأحد هذه التوقيعات 

  .  141، ص 

قد يكون التوقيع  على المحرر ممن صدر منه ال ينفي توقيعه ببصمة اإلصبع أيضا إذا  التوقيع باإلمضاء:" كذلك ما نص عليه نقض مدني مصري   بأن   -
نقض ." ( اإلمضاءصحة  إلىفي المستقبل الذي يقصد التحفظ من الطعون التي قد توجه  اآلخرتلبية له الطرف   اإلمضاء إلى باإلضافةبالبصمة ، 

حامد عكاز ، موسوعة التعليق على قانون اإلثبات / عزالدين الدناصورى و أ/ نقال عن م ) 1006، ص  14، مجموعة  المكتب الفني ، سنة 1/10/63
  142، المرجع السابق 

، سبتمبر ، أكتوبر ، س  3صادرة عن الغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين ، عزيتوني عمر ، حجية العقد الرسمي ، مقالة منشورة بمجلة الموثق / أأنظر  - 1
 36، ص 2001

 
 )318، ص 23/02/1977الصادرة  16ج ، عدد .ر.ج( يتعلق بالتصديق على التوقيعات 19/02/1977مؤرخ في 41- 77مرسوم رقم .– 2
  . 65محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د نقال عن ؛ 1171ص  ، 42س   مجموعة المكتب الفني 22/05/1991في نقض مدني  – 3
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توقيع الوكيل  يف حالة وجود وكالة فيتم ألنه؛قواعد الوكالةق على التوقيع بتطأن وال ميكن ،خرآذلك خبط شخص 

 1.شخصي  أمرهو  باإلمضاءن التوقيع توقيع باسم موكله ألالوال ميكنه .التصرف يف هذاصفته وحيدد 

أو عن ،شكل اسم كامال أو خمتصرا باإلمضاءأن يأخذ التوقيع قد أجاز املشرع الفرنسي  أن مع املالحظ هنا 

دين املطعن الويف هذا الصدد جند   2.إخل...تارها هذا الشخص لنفسه أو اسم مستعار أو لقب طريق  عالمة خي

ا فيعترب ذو3".ال يشرتط يف اإلمضاء أو اخلتم أن يوضع باالسم الثابت يف شهادة امليالد :" املصري نص على أنه 

 4.التوقيع باإلمضاء األصل يف غالبية التشريعات املعاصرة 

 وقیع بالختم الت: ثانیا 

وسيلة ميكانيكية لطبع توقيع " Signature par sceauيرى الدكتور عبد احلميد ثروت أن التوقيع باخلتم       

  يكون ،بل جيوز أنالشخص، وال يشرتط أن يكون االسم املطبوع على اخلتم هو الثابت يف شهادة امليالد 

أن هلذا األخري ممثل قانوين يقوم  يعي  أو معنوي إالّ شخصي متعلق بشخص طبقد يكون اخلتم هلذا   5." خمتصرا

 6. كأن يكون مسري لشركة ما   معه بتوقيع خبتمه بصفة مقرونة

  تالحقه،نتقد من طرف جمموعة كبرية من  فقهاء القانون بسبب العيوب اليت أُ هذا النوع من التوقيع قد  أنغري 

املشرع اجلزائري يف املادة  أنمع املالحظة  7 خرآشخص  من طرف استعماله وأأو سرقته  ،وصنعه هكسهولة تقليد

 أنغري . اإلصبعوببصمة  باإلمضاءبذكر التوقيع  تفىواكقانون املدين مل ينص على التوقيع باخلتم المن  327

                                  
 65محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د - 1
 245إيمان مأمون أحمد سليمان ، المرجع السابق ، ص / د - 2
 158ص 1الهامش عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،  / دق ، نقال عن  810الطعن رقم  20/12/1991جلسة  – 3
 115عباس العبودي ، المرجع السابق ، ص/ د - 4
 22ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د – 5
مع المالحظة أن المشرع الفرنسي  .22ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د، 244إيمان مأمون أحمد سليمان ، المرجع السابق ، ص/ د -  6

إيمان مأمون أحمد / دنقال عن ." في مجال  التعامل باألوراق التجارية   la griffeختم المعروف ب وأجاز التوقيع بال   sceauرفض التوقيع بالختم 
  .245و244سليمان ، المرجع السابق ، ص

   . 66محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د  ،244إيمان مأمون أحمد سليمان ، المرجع السابق ، ص/ د - 7
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من  42الفقرة الثانية من املادة  بصريح 1توقيع على احملرر العاديالاخلتم الشخصي يف ب منع التعامل املشرع العراقي 

 2".الشخصية باألختامال يعتد بالسندات اليت تذيل :" بقوله  قانون اإلثبات 

  التوقیع ببصمة اإلصبع :ثالثا 

 Signatureقانون املدين مل يكن يعرتف بالتوقيع بالبصمة المن   327املشرع اجلزائري قبل تعديل املادة      

empreinte ما ةصراح مل ينكر العقد العريف صادرا ممن وقعه مايعترب :"  مايلي  وكانت هذه املادة تنص على 
م ال أما ورثته أو خلفه  فال ي .إمضاء ومن خط  إليههو منسوب  طلب منهم اإلنكار ويكفي أن حيلفوا ميينا بأ

من التوقيع اجلديد أدرج هذا النوع لكن بعد ذلك  3  ."أن اخلط و اإلمضاء هو ملن تلقوا منه هذا احلق يعلمون 
إصبعه على الورقة  يف هذا التصرف يف مادة ملونة مث يضع بعد ذلك الشخص الطرف عصبإوضع تضمن يالذي 

ا  آثارالعرفية  مما يرتك  لدى  تتساوىوال ميكن أن ،4شخصية على هذه األخرية ، ومن خصائص البصمة أ
كما يالحظ يف 5.إخل...ي اجلزائري واملصر  املشرع حكمقوة ثبوتية عالية يف ذات واإلمضاء بالبصمة  آخرشخص 

هو السند ذو السند العادي :" اللبناين  بأن املدنية الفقرة األوىل من قانون أصول حماكمات  150نص املادة 
  إذابصمة  أوتوقيع  أومن خط  إليهالتوقيع اخلاص ويعترب صادرا عمن وقعه ما مل ينكر صراحة ما هو منسوب 

باخلتم ، كما اشرتط أن يكون املوقع ون التوقيع دالتوقيع بالبصمة باألخذ باين املشرع اللبن فأقر" .كان جيهل التوقيع
  6.جيهل الكتابة أي جيهل التوقيع 

على قبول أطراف العقد  ًاالورقة حىت يكون هذا التوقيع إقرار  خرآويف كل صور التوقيع التقليدي جندها توضع يف 

من جملة االلتزامات والعقود التونسية  453ا أخذ به الفصل وهذا م. نها يمجيعا مبا جاء به  من بيانات مت تدو 

                                  
 115ابق ، صعباس العبودي ، المرجع الس/ د – 1
2  -

 )143،ص03/09/1979:تاريخب صادر 2728:العدد -الوقائع العراقية (  15/08/1979الصادر بتاريخ  1979لسنة ) 107(رقم  اإلثبات العراقي قانون  
 26/09/1975المؤرخ في  58-75حررت هذه المادة في ظل األمر رقم  – 3
اإلصبع ليس هو المصدر القانوني الوحيد إلضفاء الحجية على  األوراق العرفية بل يساوي معه وقضت محكمة النقض المصرية بأن التوقيع بالبصمة  – 4

 45مج س 13/04/1994النقض المدني في ." من قانون اإلثبات المصري  1فقرة  14 التوقيع باإلمضاء أو بصمة الختم وفقا لما تقتض به المادة
  .161ص  2الهامش ،محمد حسن قاسم ، المرجع السابق / ، نقال د 685ص

/ نقال عن د 113- 1-1934، دالوز  15/06/1934النقض فرنسي ." بصمات األصابع ال تعادل اإلمضاء : " قضت محكمة النقض الفرنسية بأن 
 157، ص  1الهامش  ،المرجع السابق عبد الرزاق السنهوري ، 

 66محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د - 5
عن غيره  ًأن بصمات  األصابع ينفرد بها كل إنسان خالفا:" ...موريس نخله/ محكما يرى ،  161، المرجع السابق ، ص محمد حسن قاسم / د – 6

 412، المرجع السابق ، ص."وهي  كفيلة باإلثبات 
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مع العلم إذا كان هذا التصرف حيمل أكثر ."....بأسفل الكتباإلمضاء بيد العاقد نفسه جيب أن يكون  :" بقوله

شريطة إثبات  1.الورقة  خرآكل صفحة بل يكفي أن يتم التوقيع يف   خرآمن ورقة فال يستلزم توقيع األطراف يف 

وهنا  2.وجود هذا االتصال  بتقدير القاضي املختص من حيث املوضوع وخيضع  األوراقمع مجيع السند الزم  ت

اية احملرر حىت  أنيشرتط :" نسجل موقف حمكمة النقض املصرية الذي نص على أنه  ميكن يكون التوقيع يف 

مبا  يقرتنلنسبة احملرر إىل  من وقعه مامل من احملرر ال يكفي  آخرأن التوقيع يف  موضع  ذلك نسبته إىل صاحبه ،

  3." به  يؤكد قصد االرتباط

ا كدليل االفهل ميكن .غري أن اإلشكال يثور يف حالة ما إذا وجد توقيع على ورقة خالية من البيانات  عتداد 

يف ؟ وما حكم املصدر الوحيد إلضفاء احلجية على احملرر العر و   حجر الزاويةهو لإلثبات  باعتبار أن التوقيع 

  التوقيع على هذه الورقة اخلالية  من البيانات إذا متت بطريقة غري مشروعة ؟ 

للدائن خاصة إذا كان  ملء البيانات ًابياض تاركتوقيع على القد حيدث يف بعض  التصرفات أن يقوم املدين  ب
  4.هذين العنصرين قوم على ت  عامالت التجاريةاملوحنن نعلم أن . هذا األخري حمل ثقة و إمتان 

يف  قانونية له حجية  البيانات الالحقةيعطي حيث  (Signé a Blanc) التوقيع على بياضبالقانون  اعرتف
  .5 يف اإلثبات من التوقيع  ال من الكتابةوروحها  تستمد وجودها ن  هذه الورقة  العرفية  اإلثبات  أل

ويف ،تفاق عليه االمت  ن مادوِ أن يُ  ،يف هذه الورقة حمل ثقة الدائن لقى على عاتق هلذا فمن بني الواجبات اليت تُ 

 376املادة نصت  طبقا ملا  األمانةعلى ما اتفق عليه فنكون بصدد جرمية خيانة )الدائن (أو زيادة حالة إخالل 

باحرتام وذلك  ؛اإلثباتوما على املدين سوى إثبات ذلك وفقا للقواعد العامة يف  6.من قانون العقوبات اجلزائري 

                                  
 66محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د - 1
 161و 160محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د – 2
 158،ص  2عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،الهامش / ، نقال عن د 05/01/1984ق في 50لسنة  606رقم  نقض مدني – 3
 71محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د – 4
 162قاسم ، المرجع السابق ، ص محمد حسن / د - 5
 محررات أیة راقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أول من اختلس أو بدد بسوء نية أو ك :"من قانون العقوبات  376المادة  – 6

 بأجر عمل ألداء أو االستعمال عارية أو الرهن أو الوكالة أو الوديعة أو اإلجازة سبيل على إال إليه سلمت قد تكن لم إبراء أو التزاما تثبت أو تتضمن أخرى
 مرتكبا يعد حائزيها أو عليها اليد واضعي أو بمالكيها إضرارا وذلك معين عمل في أو الستخدامها عمالهاالست أو تقديمها أو ردها بشرط أجر بغير أو

من قانون العقوبات  340وتقابلها المادة .." .دج 20.000 إلى 500 من وبغرامة سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من بالحبس األمانة ويعاقب خيانة لجريمة
 .المصري 
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الثانية الة احل يف أما 1 .بالكتابة وهكذا إال  حجيته دحض  ال جيوزبالكتابة   ثابتالقاعدة اليت تقتضي أن ماهو 

طرق  أو ،غش نتيجة إليهاتوصل المت  أو (Signé a Blanc)مت سرقة هذه الورقة املوقعة على بياض  إذا ما

فإن من وقع على .2 ىفيها أشياء أخر ومت تدوين صاحبها  علمأو  ،ارضلكن دون  ىأو بأي طريقة أخر ،حتيالية ا

ألننا بصدد واقعة مادية وهي  ،سرقةوقوع حالة املتاحة ك اإلثباتذلك بكل طرق  عكس إثباتصالحية له بياض 

أن يتمسك  )الغري (كما ال ميكن للغري الذي تعامل مع هذا السارق  حىت ولو كان حسن النية .السرقة   جرمية

    .3التوقيع  صاحب اجتاه ا

 احلقيقة  يف ريتغي:" بقوله   14/06/1968بتاريخ  ويف هذا الصدد نسجل حكم حمكمة النقض املدين املصري

 ا، ويعد تزوير  تسليم الورقة له اختياريامانة  إذا كان أستؤمن عليها يعترب مبثابة خيانة االورقة املوقعة على بياض ممن 

بغري الكتابة   األوىلوال جيوز إثبات التزوير يف احلالة .  بغري التسليم االختياري إذا حصل االستيالء على الورقة

     4."وجيوز إثباته بالبينة يف احلالة الثانية 

  

 
                                  

 96ة القضاة ، المرجع السابق ، ص مفلح عواد/ د – 1
   81محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د – 2
 96مفلح عوادة القضاة ، المرجع السابق ، ص / دأنظر  ،72ري السعدي ، المرجع السابق ، ص محمد صب/ د - 3

بخيانة أمانة بل يدعي وقائع مادية  بكافة الطرق ألنه يدعي من سرقت منه ورقة موقعة على بياض فيجوز له إثبات ذلك:" ويرى الدكتور سليمان مرقس أن
 244المرجع السابق ، ص." هي توقيعه الورقة على بياض وفقدها أو سرقتها منه وتزوير الكتابة التي دونت فيها فوق توقيعه

 1ي ، المرجع السابق ،الهامش ري السعدمحمد صب/ د؛نقال عن 1476، ص 29مج المكتب الفني س  14/06/1968نقض مدني مصري جلسة  – 4
  72و  71ص 
تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة األمانة ، ومن  أناألصل في األوراق الموقعة على بياض :" بأن وجاء في طعن مدني المصري  -

أو مبدأ  ثابت في الورقة الموقعة على بياض إال أن تكون هناك كتابةال يجوز إثبات عكس ما هو ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها انه 
بأي طريقة  ثبوت بالكتابة وال يخرج عن هذا األصل إال حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو

سنة 02/02/1962ق جلسة 62لسنة  36الطعن رقم " تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق أخرى خالف التسليم االختيار فعندئد يعد تغيير الحقيقة فيها 
  81ص ، 2الهامش محمد حسين منصور ، المرجع السابق ،  /نقال عن د 212، ص 12
عها ال يفقد الوثيقة قوتها الغش واإلكراه فإن القول بأن التوقيع على الوثيقة دون أن يقراها من وق يثبتم لأنه إذا :"وجاء في نقض المدني السوري  -

لم يقم الدليل على مادون فيها خالف ما اتفق عليه وفق  الثبوتية ، حتى أن االجتهاد ذهب إلى أن توقيع الوثيقة على بياض ال يفقدها القوة الثبوتية ما
، نقال عن  1982لسنة  263مون ص مجلة المحا 27/07/1982بتاريخ  1152أساس  1507نقض مدني سوري رقم ." القواعد العامة في اإلثبات 

  96، ص 12، الهامش مفلح عوادة القضاة ، المرجع السابق  /د
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  القوة الثبوتیة للسند  العرفي من حیث اإلثبات: المبحث الثاني 

فوجدنا  .أطراف العالقة يف مواجهةجية هذه احل إىلتطرقنا  اإلثباتمن حيث احملرر الرمسي قوة عندما عاجلنا      

، مث  1الطعن بالتزويرإال عن طريق  دحضهاوال جيوز ،واتفق عليه قوة مطلقة يف اإلثبات  دونا تعطي ملاحلجية  ذهه

لذلك قد . ووجدنا نفس  احلكم ينطبق على الغري . عاجلنا فيما بعد قوة السند الرمسي يف اإلثبات بالنسبة للغري 

هل للسندات  العرفية نفس التأثري من حيث اإلثبات ؟ وهل ميكن الطعن : التالية  هن التساؤالتذال يتبادر إىل

قانون املدين اجلزائري ؟ وهل يقتصر المن 2 324الشروط  الشكلية  احملددة يف املادة   فبالتزوير يف حمرر مل يستو 

وهل تتسع دائرة مفهوم د بالغري يف احملرر العريف ؟ وماذا نقصأصدره فقط ؟ التوقيع ممن  على وجود  احملرر العريف  

أم خيضع غري اليف مواجهة وهل تاريخ احملرر العريف ثابت احلال يف السند الرمسي؟  الغري يف احملرر العريف كما هو

د تاريخ ة بعاجلزائرية  تعترب العقود العرفية احملرر  كمة العليااحملمع العلم أن هناك بعض قرارات  لشروط قانونية ؟

 ة القانونيةللقيمتعرض بالدراسة اللذلك سيتم 3 .تعد باطلة بطالنا مطلقا) 70/91األمر رقم ( سريان قانون التوثيق

ا لقيمة القانونية فيما بعد عن  المث نتحدث  .)املطلب األول ( ألصل احملرر العريف لصور احملرر العريف من حيث قو

  .) املطلب الثاين ( يف اإلثبات 

  

 
                                  

ن فيها من أمور ًالمحررات الرسمية ال يمكن الطعن فيها إال بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما دو:" بأن وقضت محكمة النقض المصرية  -  1
ل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو ظرات غير موجود فتحضوره ، وإذا كان أصل تلك المحرّ  قام بها محررها أو وقعت من ذوي الشأن في

 1محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، الهامش / ، نقال عن د 338، ص30مجموعة  المكتب الفنية لسنة 24/01/1979جلسة ..." غير تنفيذية 
  62و61، ص

مؤرخ في 234567، قرار رقم ..." من الثابت قانونا أنه يعتبر ماورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره :" رية  بأنه وقضت المحكمة العليا الجزائ
 92، ص  2000لسنة  01العدد  ئيةمجلة القضا 23/02/2000

ديه أو ما تلقاه من ذوي لعامة  ما تم العقد  الرسمي  عقد يثبت   فيه الموظف  أو ضابط  عمومي  أو شخص مكلف  بخدمة  :"   324المادة  – 2
- 75يعدل ويتمم األمر   2005 / 06/ 20المؤرخ  في  10- 05قانون  رقم ." الشأن وذلك  طبقا  لألشكال  القانونية  وفي حدود سلطته واختصاصه 

 . )06/2005 26في  مؤرخ.44عدد .ج.ر.ج.( ومتضمن القانون  المدني  الجزائري المعدل والمتمم 1975/ 26/09المؤرخ في  58
، القضاء العقاري  حمدي باشا عمر/ نقال عن د،  214، ص 2004لسنة  01 ،عمجلة القضائية  19/03/2003مؤرخ في  246-799قرار   – 3

  9، المرجع السابق ، ص  في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع
حيث من الثابت وما استقر عليه  اجتهاد المحكمة العليا أن :"  12/04/2006المؤرخ في  348178يا الجزائري  رقم وجاء في قرار محكمة العل

؛ مجلة المحكمة العليا ." آلثارها صحيحة ومنتجة  تبرالعقود المحررة قبل صدور قانون التوثيق صحيحة والتي لم يتم شهرها والثابتة التاريخ فإن تع
 . 438، ص 2006سنة ل 1الجزائرية ، ع 
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  ألصل المحرر العرفي  القیمة القانونیة: لمطلب األول ا

لتزامات والعقود قانون اإل من 2 424الفصل قابلها يواليت ، 1قانون املدين اجلزائري المن  327نصت املادة     

لعقد يعترب ا :"بقوهلا.  4قانون املدين الفرنسي المن  1322واملادة 3من قانون اإلثبات املصري 14واملادة املغريب 

أو خلفه  تهأما ورث.صراحة ماهو منسوب إليه مامل ينكرأو وضع عليه بصمة إصبعه وقعه كتبه أو   العريف صادرا ممن

م ال يعلمون أن اخلط أو  اإلنكارفال يطلب منهم  أو البصمة هو ملن تلقوا منه  اإلمضاءويكفي أن حيلفوا ميينا بأ

من  328وتضيف املادة    5." أعاله 1 مكرر 323املذكورة يف املادة  لكرتوين وفق الشروطويعتد بالتوقيع اإل.احلق 

و يكون  ،يكون له تاريخ ثابت أنال يكون العقد العريف حجة على الغري يف تارخيه إال منذ :"  نفس القانون بقوهلا

 ما." إخل ...ثبوت مضمونه يف عقد آخر حرره موظف عام من يوم .من يوم تسجيله : تاريخ العقد ثابتا ابتداء

أن السند العريف  ؛من النصوص القانونية سابقة الذكر وعلى وجه اخلصوص نص القانون اجلزائريميكن استقرائه 

 قيمة قانونية يف كما أن للمحرر العريف  6. من نسب إليه ةصراح أنكره إذا  إالّ  من وقعه  ةمواجه يف حجة  هو 

من  ةكبري احملرر العريف أمهية   لتاريخل كما.بتوقيع من صدر منه  من بيانات مادام أنه مذيل تضمنه مايف  اإلثبات

لذلك سيتم تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة فروع؛ األول  نعاجل فيه قيمة  .يف مواجهة الغري سريان مفعوله حيث 

      رع الثالث الغري ،مث نتطرق يف الف َبلاحملرر العريف يف مواجهة من وقعه ، مث نبني يف الثاين حجية هذا السند قِ 

 .خاصة يف مواجهة الغرياإلثبات مسألة قيمة تاريخ  احملرر العريف يف  يف و األخري بنوع من التفصيل

                                  
 ، من قانون اإلثبات العراقي  39األردني ، و المادة  البيناتمن قانون  11من قانون محاكمات اللبناني ، والمادة  150تقابلها المادة  – 1
ضده أو المعتبرة قانونا في حكم الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها : " على أنمن قانون االلتزامات و العقود  المغربي   424لفصل ا - 2

في الحدود المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة األشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك 
 ".عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد 420و  419المقررة في الفصلين 

 أوختم  أو إمضاء أومن خط  إليهصادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب  العرفييعتبر المحرر ": ون اإلثبات المصري من قان14المادة  – 3
 ".بصمة 

4 - Article 1322 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 
mars 2000 «  L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour 
reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte 
authentique. » 

 )24، ص 2005 /26/06ي الصادرة ف 44  ج ع.ر.ج( 20/06/2005المؤرخ في  10-05عدلت بالقانون  – 5
إذا اعترف به الخصم بصدور الورقة  العرفية منه أو ثبوت :" محمد صبري السعدي / ويرى د  165محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د – 6

 78المرجع السابق ،ص ." فيما يتعلق بمحتوياتها المادية  الورقة العرفية في قوة الرسميةيجعل  اإلنكارهذا بعد 
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  حجیة  المحرر العرفي في مواجھة من وقعھ : الفرع األول 

مامل قانونية  ةيجحب يتمتع السند العريف أن ؛تبنيسابقة الذكر القانونية الراده من النصوص يإمت  خالل مامن       
ذا فإن مصري هذه الورقة موقوف على . أو نسب إليهمن قام بتوقيعه  ًةصراحينكره   صدرن مم  هاعدم إنكار و

 اإلشارةكما جتدر . قانون املدين اجلزائري سابقة الذكر المن  327يتفق وصريح املادة  ما وهذا ،1منه هذا التوقيع
ويعتد بالتوقيع :" من التوقيع  بقوهلا  خرآنوع  327املادة  من  األخريةيف الفقرة  أضافقد بأن املشرع اجلزائري 

 نظم من خاللهيبإصدار قانون  كما قام املشرع ." أعاله  1مكرر 323وفق الشروط املذكورة يف املادة  2لكرتويناإل
وسيتم معاجلة  . 3  01/02/2015مؤرخ يف  04-15 لكرتونيني تطبيقا لقانونالقواعد العامة للتوقيع والتصديق اإل

لذلك فإن حجية السند العريف يف  .وحجيته يف اإلثبات لكرتوين مبناسبة دراسة موضوع احملرر اإلاألخري هذا 
  . وهو كالتايل موقفه باختالفمواجهة من أصدره ختتلف 

  التوقیع  من نسب إلیھحالة اعتراف : أوال 

ة  يالسالمة املاد له ، وبذلك تثبت 4ثباتاإليف قيمة قانونية  هذا احملرراكتسى التوقيع له من نسب  إذا اعرتف     
أو ينكر هذا التوقيع ،أو يدعي بوجود  ،ملن وقعه احلق يف االحتجاج، أو أن يرتاجع عن أقواله كما ال يكون 

لة ألن احملرر العريف يف هذه احلا.الطعن بالتزوير يف زيادات، أو حذف  يف بعض البيانات فال يكون له سوى حق 
من قانون االلتزامات والعقود  424الفصل  وهذا مانص عليه5 يأخذ حكم احملرر الرمسي من حيث سالمته املادية

ا منه ، ويكون :" املغريب  ا ضده أو املعتربة قانونا يف حكم املعرتف  ا ممن يقع التمسك  الورقة العرفية املعرتف 
للغري أن ينكر صدور التوقيع  كما ال ميكن،..." واجهة كافة األشخاصيف مللورقة الرمسية اليت هلا نفس قوة الدليل 
  6.وهو الطعن بالتزوير  الصعب طريق ال فال يسوغ له القانون إالّ .احملرر ممن اعرتف به 

                                  
 165محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د - 1
هو أسلوب جديد في التوقيع على اإلسناد فرضته التقنيات الحديثة مثل التلكس والفاكس والبريد االلكتروني ومعطيات الحاسب : التوقيع االلكتروني  – 2

عباس / ؛ د"كترونية يعبر عنها باختصار بالكود وهو رقم أو رمز أو شفرة أي التوقيع باستخدام طريقة ال...االلكتروني وشبكة االنترنت والتوقيع االلكتروني 
 116و115العبود ، المرجع السابق ، ص 

صادر بتاريخ  6عدد .ج .ر.ج( ينلكترونيلقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإلاحدد ي 01/02/2015ي فمؤرخ  04-15قانون  - 3
   )6، ص 10/02/2015

 4 -  تنص المادة: 172 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية :" إدا اعتراف المدعى عليه بكتابة المحرر أعطى القاضي للمدعي إشهادا بذلك ".
 168و167، المرجع السابق ،صعبد الرزاق السنهوري / دكذلك  ،   165محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د  - 5
     165، ص  محمد حسن قاسم ، المرجع السابق/ د  – 6

الخاص باإلثبات أن األصل أن  المحرر العرفي يكون حجة  بما دون فيه على من نسب إليه  1968لسنة  25من قانون رقم  14مفاد نص المادة " 
= مة الختم وعلى ماهولما كان ذلك وكان يتعين على منكر التوقيع ببص. توقيعه عليه إال إذا أنكر ما هو  منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة 
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كحالة   ؛ةضمني يتم التعبري عنه بصفة أن يكون صرحيا  فقد ليس ضروريا التوقيع من نسب إليه عرتاف اكما أن 
 إليهأو يف حالة  شروع من نسب  ،ضمين  بنسبة التوقيع له اعرتافيعد سكوته  فسكت و التوقيع من نسب إليه 

  1. ففي هذه احلالة يعد التوقيع توقيعه واخلط خطه ،احملرر يانات اليت حيملها بالب التوقيع يف مناقشته 

  في حالة إنكار التوقیع : ثانیا 

و كان ذلك بصفة صرحية ، Le refus de la signatureيع من نسب إليه التوق أنكريف حالة ما إذا      

عن ألن عبء اإلثبات يقع على من يدعي عكس الواقع  ،هلذا الشخص أن يثبت ذلك فعلى من يدعي نسبة

من  164 للمادة  طبقا 2.اخلطوطيف  يطالب احملكمة بأن تأمر  بإجراءات التحقيق  ،طريق اللجوء إىل القضاء

دف دعوى مضاهاة اخلطوط إىل إثبات أو نفي صحة  :" نية واإلدارية اجلزائري بقوهلا قانون اإلجراءات املد

خيتص القاضي الذي ينظر يف الدعوى األصلية، بالفصل يف الطلب الفرعي  .اخلط أو التوقيع على احملرر العريف

 كدعوى أصلية، أمام ميكن تقدمي دعوى مضاهاة اخلطوط للمحرر العريف .ملضاهاة اخلطوط املتعلقة مبحرر عريف

ويف احلالة العكسية، :" من نفس القانون  بقوهلا 165وتضيف الفقرة الثانية من املادة  ".اجلهة القضائية املختصة

يؤشر القاضي على الوثيقة حمل النزاع، ويأمر بإيداع أصلها بأمانة الضبط، كما يأمر بإجراء مضاهاة اخلطوط، 

فإذا تبني من إجراءات التحقيق  3".ادة الشهود، وعند االقتضاء، بواسطة خبرياعتمادا على املستندات أو على شه

خاصة بإتباع إجراءات مضاهاة اخلطوط استنادا إىل عناصر ن صدر منه كان ذلك حجة عليه نسبة التوقيع إىل مم

مسألة   ع أو اخلطإنكار التوقيفإن لذلك . نفسهقانون المن  167املقارنة املوجودة حبوزة القاضي تطبيقا للمادة 

  4. رمسيةالو  عرفيةالاألوراق من  يف كل فيمكن تصورهُ أما الطعن بالتزوير .رر العريف فقط احملب متعلقة 

                                                                                                        
إذا أقر بصمة ختمه أو ثبت لمحكمة الموضوع من األدلة التي قدمها المتمسك بالورقة  يسلك  سبيل الطعن بالتزويرمقرر في  القضاء هذه الممكن ان =

 168ص "  ب" ،1عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،الهامش / ق ، نقال عن د63لسنة  3039الطعن رقم  24/04/2001جلسة ." 
   165محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د  - 1
 .ومابعدها  168عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
 ).16، ص 2008/ 23/04صادر بتاريخ  21عدد .ج  .ر.ج( يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية    25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم   - 3

 .ومايليها  66المرجع السابق ، ص    اإلثباتسلطة القاضي المدني في تقدير أدلة قروف موسى الزين ،/ أنظر ديدة فيما يخص إجراءات تحقيق الخطوط للمز 
  169عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص/ د - 4

وم الخط أو التوقيع المنسوب إليه في وثيقة يري القاضي أنها وسيلة من المقرر قانونا انه إذا أنكر احد الخص:" وقضت المحكمة العليا الجزائرية بأنه 
. بواسطة خبير منتجة للفصل في النزاع ، يؤشر بإمضائه على الورقة المطعون فيها ويأمر بإجراء تحقيق الخطوط إما بمستندات أو بشهود وإذا لزم األمر ف

  =ناقشتهم دفوع الطاعن ، اكنفوا بسماع البائع استبعدوا العقد العرفي المحتج به رغم أنه ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع عند م
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يف عتد به حىت يُ  صرحيا وواضحا اإلنكار أن يكون يشرتط القانونجند  ،خبالف االعرتاف بالتوقيع ممن صدر منه 
ما مل ينكر صراحة ما هو منسوب  :"...2انون املدين اجلزائريقالمن  327ؤكده نص املادة ي ما اوهذ1 ذلك 

إذ ف .بل هو إقرار هلذا التصرف ًاالقول بأن السكوت ال يعترب إنكار  إىل رجال القانونيذهب بعض  بل ..." إليه
وهذا مايؤكده قرار حمكمة العليا .3حقه يف اإلنكار  سقوط ذلك  ترتب على سكت من احتج عليه بالسند 

صحيحا  –أن يعترب العقد العريف   ًمن املقرر قانونا:" بأنه  27/05/1992الصادر بتاريخ  85535رقم  رياجلزائ
وهذا مايتفق وحكم  4." ماهو منسوب إليه من خط وإمضاء  - األخريمامل ينكر هذه  –عه ا ممن وقّ ًوصادر –

بأن  ًالسند املربز عند إبرازه فإنه يعترب مسلماإذا مل ينكر املدعي عليه توقيعه على :" يز األردنية بنصه يتمالحمكمة 
  5."التوقيع هو توقيعه

من قانون أصول  151املصري  واليت  تقابلها املادة  اإلثباتمن قانون  2فقرة  14وبالرجوع إىل أحكام املادة 

 ،اإلمضاء أو،ط اخل إنكارمن احتج عليه مبحرر عريف وناقش موضوعه ، ال يقبل منه :" بقوهلااحملاكمات اللبناين 

 من327املادة  مل  ينص على هذه احلالة يف املشرع اجلزائري أنواملالحظ هنا 6."  اإلصبعأو بصمة  ،أو اخلتم

ذا فمن حيتج عليه باحملرر  7.قانون االلتزامات والعقودمن   424الفصل القانون املدين، وال  املشرع املغريب يف  و

                                                                                                        
بب قرارهم وسيلة منتجة للفصل في النزاع ، وكان عليهم االستماع إلى الشاهدين الذين حضرا تحريره ، وعليه فإنهم قد خالفوا القانون وقصروا في تس=

 .73، ص1ري السعدي ، المرجع السابق ،الهامش محمد صب/ دنقال عن ." مما يتوجب نقصه 
من المقرر قانونا ، أن للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في اختيار أحد إجراءات :" نص 05/12/1971قرار محكمة العليا الجزائرية بتاريخ -      

؛ )من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  164اليوم المادة  التي تقابلها( من قانون اإلجراءات المدنية  76تحقيق الخطوط المنصوص عليها  بالمادة 
  69، ص  2002، الجزائر س مبادئ االجتهاد القضائي في مادة اإلجراءات المدنية دار هومة حمدي باشا عمر ، / نقال عن د

وحتى عندما ينحصر اإلنكار  في كل حاالت اإلنكار أن يأذن بتحقيق الخطبأن على القاضي :" ذهبت إليه محكمة التعقيب التونسية إلى القول  وهذا ما-
؛  196، ص 2نشرية المحكمة التعقبية  ج 29/12/1978في  1197؛ قرار مدني تعقيبي عدد ." في اإلمضاء وبدون أن يطلب ذلك الخصم األخر 

 200رضا المزغني ، المرجع السابق ، ص/ نقال عن د
أن يعترف به وجب عليه أن ينكر  يريد من احتج عليه بسند عادي  وكان ال: اإلثبات البينات األردني  من قانون 1فقرة  11وهذا ماتؤكده المادة  – 1

 ." فهو حجة عليه بما فيههو منسوب إليه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أصبع  وإال  صراحة ما
  من قانون اإلثبات المصري 14المادة  – 2
 82عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص / ، د97ابق ، ص مفلح عواد القضاة ، المرجع الس/ د – 3
 74السعدي ، المرجع السابق ، ص ريمحمد صب/ عن د ، نقال 14، ص 3، ع 1994ة المجلة القضائية  لسن – 4
  97مفلح العواد القضاة ، المرجع السابق ، ص/ ؛ نقال عن د 1984لسنة  1701، ص  121/84تمييز حقوق رقم  - 5
ع المصري .ر.ج) (1999لسنة  18والقانون رقم  1992لسنة  23المعدل بالقانون رقم  1968لسنة  25القانون ( ثبات المدني المصري  قانون اإل -6

 )30/05/1968الصادر في  22
 .من مجلة االلتزامات والعقود التونسية  449يقابله الفصل  – 7
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ذا ال  ن قبول إنكاره هلذا اخلطالعريف ويتم مناقشة مضمونه فال ميك ،ألن مناقشة تفيد تسليمه بصحة التوقيع و

  .1 يُعتد بعد ذلك بإنكاره

لكن هل ميكن ملن نسب إليه التوقيع أن يعرتف به وينكر اخلتم ؟ أو قد يكون العكس يعرتف باخلتم وينكر 

  التوقيع ؟ 

وضعه للختم على  األخريلكن قد ينكر هذا  السنده احملرر العريف من طرف من نسب إليعلى توقيع  مايتم  ًكثريا
كأن أو  ،أو سرقة ختم  ،الورقة، أو يقوم بوضع اخلتم دون توقيع ، وهذا يف حقيقة األمر حيدث كثريا يف حالة ضياع

 اسوغ  القانون هلذفهل يُ . 2وغريها من هذه احلالة، األمانة عليه لكن خيون هيقوم بتسليم ختمه إىل شخص يأمتن
هل يكون  السند العريف حجة عليه مادام قد نسب التوقيع أو  ص حق الطعن بالتزوير رغم وجود توقيعه ؟الشخ
  أو هل له احلق يف إنكار وضعه للختم رغم أنه شخصي ؟ ؟إليه 

يف مواجهة من  لعريف بني إلزام من يطالب بالتمسك باحملرر ا ؛يف أول األمر تضاربت األحكام القضائية املصرية
إىل أن . بإثبات ذلك وقعه يف مواجهة منذا احملرر  من يريد متسك  إلزامو عدم ،بتقدمي دليل على ذلك وقعه 

 مىت اعرتف اخلصم الذي تشهد عليه :"  بقوهلايف قرارها  على هذا الرأي  املصريةاملدين استقرت حمكمة النقض 
اءه أو ختمه ، أو مىت يثبت ذلك بعد اإلنكار الورقة هو إمض تلك أو اخلتم املوقع به على اإلمضاءبأن الورقة 

وإمكان صحة الورقة العتماد  خرآأي دليل بالدليل الذي يقدمه املتمسك بالورقة فال يطلب من املتمسك 
اعتبارها حجة مبا فيها على خصمه صاحب اإلمضاء أو اخلتم ، وال يستطيع هذا اخلصم التنصل مما تثبته عليه 

إىل الورقة اليت عليها التوقيع وأقام الدليل على صحة مايدعيه يف وصل إمضاؤه هذا الصحيح ك َالورقة  إال إذا بّني 

يسري فيها بالطريق القانوين ذلك بأن القانون ال يعرف إنكار  أنحبتة جيب تزوير ك فإن هذه هي منه دعوى من ذل
ة العرفية حجية على من صدر منه وبذلك فتعترب الورق 3."التوقيع باخلتم بل ال يعرف إال إنكار ببصمة اخلتم 

ذا احملرر أن يقدم دليال  التوقيع وعلى من  اذهعلى صحة  خرآالتوقيع أو اخلتم فال يطلب من  يريد التمسك 
                                  

توفيق حسن فرج ، المرجع السابق /د في نفس المعنى  كذلك أنظر   مابعدها، و 129ص بقحامد عكاز ، المرجع السا/ عز الذين الدناصورى و أ/ م – 1
   .98، ص المرجع السابق مفلح عواد القضاة ، /، د113و112 ، ص 

 98مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص/د - 2
ري السعدي ، المرجع محمد صب/ دنقال عن ،  174 ، رقم 346، ص 1من القواعد القانونية ج 26/04/1934نقض مدني مصري مؤرخ في  – 3

 . 78و77السابق ،ص



187 
 

 ؛الورقة حىت يثبت عكس ذلك إىلأن يثبت كيف وصل هذا التوقيع )من نسب إليه التوقيع(يدعي  خالف ذلك 
كأن يسلك طريق الطعن بالتزوير يف   سب إليه التوقيعيقع على من نُ فإن عبء إثبات عكس األصل وبالتايل 

إذا اكتفى املدعي :"  بقوهلا 1984لسنة  49/48يز األردين  رقم يوهذا ما يتفق  مع حكم حمكمة التم.  توقيعه
    عليه بإنكار مضمون السند دون أن ينكر توقيعه عليه فإن جمرد هذا اإلنكار ال حيرره من حجية هذا السند

 1." ضده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  
 99مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / ، نقال عن د 1984لسنة  1050ص  49/48يز حقوق ، رقم يتم – 1
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 الغیر جھة احجیة السند العادي في مو :الفرع الثاني

فمفهوم الغري  .الغري يف هذا اخلصوص  مضمونتطرق حلجية احملرر العريف بالنسبة للغري البد من حتديد القبل      
قانوين الذي تثبته لاكل شخص جيوز أن يسري يف حقه التصرف :" عبد الرزاق السنهوري بأنهلدكتور كما يرى ا

ذه الورقة كدليل على التصرف الذي يسري يف حقه  ،الورقة العرفية ذا فالغري  1."ومن مث يصح أن حيتج عليه  و
ذا التصرف ،الشخص الذي مل يكن طرفا يف العقد  به نعينال هنا  ن مفهوم الغري هنا يتقلص أل.وإمنا من يتأثر 

ذا فإن الغري .2هذا احملررويضيق مضمونه عند ثبوت صحة تاريخ  كل شخص :"  هو كما يرى بعض الفقه  و
حيتج عليه باحملرر العريف ويضار يف حق تلقاه من أحد طريف احملرر، أو مبقتضى نص يف القانون إذا ثبت صحة 

 فيهارج خياليت  احلاالت الغري و الشخص من  حتديد احلاالت اليت يكون فيهاالبد من  لذلك 3." تاريخ يف مواجهتهال
   :الغريدائرة  مفهوممن 

من  تبيننقاط جوهرية حددت  5من القانون املدين اجلزائري 328املادة  نص أن 4فريى بعض رجال القانون
  : الذين  يعتربون من الغري منها األشخاص الهلا خ

  أن ال يكون طرفا يف العقد مبعىن أن ال يرد ذكر امسه يف هذا العقد بأي صفة  - 

 ،حبق خاص له وبالتايل ال يكون من الغري من يستمد حقه مباشرة من أحد املتعاقدين كاخللف العام أن يطالب - 
  إخل ...أو املوصي 

  6.خاصة ةادي وبالتايل ال توجد مصلحكذلك  أن ال يدعي حبق متنافر مع حمتوى السند الع - 

                                  
  176و 175عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د - 1
 176سابق ، صعبد الرزاق السنهوري ، مرجع / د 171المرجع السابق ، ص  محمد حسن قاسم ، / د، 115ص حسن فرج ، المرجع السابق ،  توفيق / د – 2
 171محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص  / د – 3
هو حماية الغير من :" محمد زهدور أن سبب إيراد كلمة الغير في هذه المادة / ويرى د، 145و144يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د - 4

هو الشخص الغريب :" موريس نخله / محكما يرى .  37المرجع السابق ، ص ."  ...خطر تقديم أو تأخير تاريخ  المحرر العرفي  الذي  يحتج به عليه 
 411، المرجع السابق ، ص ." الذي لم يشترك في تنظيم العقد وبالتالي  ال يسري عليه 

   :، ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء  تابثقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إال منذ أن يكون له تاريخ يكون الع ال:" من قانون المدني  328المادة  – 5

  . من يوم تسجيله -

  .من يوم ثبوت مضمونه في عقد أخر حرره الموظف عام  -
  . من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص -

  إمضاء  من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو -
 .من قانون اإلثبات المصري  15وتقابلها المادة  ."غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف رفض تطبيق هذه األحكام فيما يتعلق بالمخالصة 

  هايمايل و 144يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د – 6
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وقد صرح املشرع . من سلفه  بالذاتاكتسب حقا معينا  من:اخللف اخلاص :  من الغري يعترب وترتيبا على ذلك 

ويعترب اخللف اخلاص من :"... من قانون العقود وااللتزامات بقوله 425املغريب يف الفقرة األخرية من  الفصل 

ن و 1.كذلك الدائن احلائز  ،." الغري، يف حكم هذا الفصل، إذا كان ال يعمل باسم مدينه الذي  2الدائن املر

وهذا قصد يعقدها مدينه إال إذا كانت هذه التصرفات ثابتة التاريخ  اليت  تنفذ تصرفات يرتب على عقار رهنا فال

سر يصبحون من الغري بالنسبة لتصرفات مدينهم إذ املعْ  املفلس أوالدائنني  كذلك 3) .الدائن(عدم اإلضرار بالغري 

تسري أمواله وثبوت حق للدائنني  على املفلس مغلولة يف على إعالن اإلفالس تصبح يد هذا  ةمن بني اآلثار املرتتب

م يقوم به من هذه األموال يضعهم يف مرتبة الغري بالنسبة ملا  ال تكون هذه  لذلك أعمال قد تلحق الضرر 

  4. كانت ثابتة التاريخاألخرية نافذة يف حقهم إال إذا  

يف هذا التصرف  (le mandataire) الوكيل ك: الذين ال يعتربون من الغري يف هذا اخلصوص  األشخاصأما 

تصرف الوذوي العالقة يف  ،يف حالة عقد وكالة األصيلكذلك ال جيب ثبوت التاريخ يف مواجهته ،   ألنهالقانوين 

م يدخلون يف الضمان  القانوين والورثة واخللف العام واملوصي له ، كما ال يعترب الدائنون العاديون من الغري أل

م و  (Garantie générale) العام طبقا  5مجيع أموال الدائن ضامنة للوفاء بدينه ألن ؛يتزامحون يف استيفاء ديو

   6.من قانون املدين اجلزائري  188للمادة 

أما ورثته أو خلفه فال يطلب منهم اإلنكار، ويكفي  :"... قانون املدين المن  327ويف هذا الصدد تنص املادة 
م ال يعلمون أن اخلط ذا 7".هو ملن تلقوا منه هذا احلق أو البصمة  أو اإلمضاء أن حيلفوا ميينا بأ ن املشرع فإ و

يف حقهم  حىت ال يسري هذا التصرف و نسب إىل مورثهم من خط أو توقيع ،  بإنكار مالورثة وخلفاء ا يلزممل 

                                  
جراء من إجراءات التنفيذ ، فيصبح من الغير بالنسبة إلى التصرفات هو الذي يتركز حقه في مال معين بالذات من أموال المدين ، وذلك باتخاذ إ"  – 1

 117و 116توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص / دعن  ؛ نقال." التي تصدر من المدين في هذا المال 
دين  إلى عقد  تصرفات  بقصد اإلضرار جوء الممما الشك فيه  أن الرهن من بين الضمانات القانونية التي أوجدها المشرع قصد حماية  الدائن من لّ  – 2

العديد من الدائنين باعتبار أن  المدينخاصة إذا كان لهذا ،كما يمنح هذا الرهن للدائن الحق في األسبقية  في اقتضاء الدين عند تزاحم الدائنين .بدائنة
 . جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بدينه

 83ص،السابق  ري السعدي ، المرجعمحمد صب/ د - 3
 176سن قاسم ، المرجع السابق ، ص  محمد ح/ د - 4
 115توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص / د – 5
  ."أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه: " من قانون المدني الجزائري  188المادة  – 6
 )24، ص26/06/2005بتاريخ  الصادر، 44ع.ج.ر.ج( 20/05/2005المؤرخ في  10-05عدلت بالقانون رقم  – 7
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م ال يعلمون أن اخلطحيلفوا ميينا أن  فيكفي  حسب تعبري  احلقهو ملن تلقوا منه هذا  بصمة الأو  أو اإلمضاء بأ
مؤرخ يف  351676رقم العليا اجلزائرية كمةاحملوهذا ومايتفق وقرار  1.سابقة الذكر 327الفقرة الثانية من املادة 

قانون املدين يف العقود العرفية المن  327 وتطبيقا للمادة:" بأنه  )غرفة األحوال الشخصية ( 04/01/2006
ونفس احلكم  2."لورثة وجود عقد عريف ، توجيه اليمني للوارث املنكريتعني على القاضي ، يف حالة إنكار أحد ا

 ًمن املقرر قانونا أن العقد العريف يعترب صادرا:"  بأنه يقضي  06/02/1985مؤرخ يف  33054رقم   قراريف  جنده
 ًوا مييناأو خلفه فيكفي أن حيلف ،أما ورثته ،عه مامل ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاءممن وقّ 

م ال يعلمون بأن اخلط أو  هو ملن تلقوا منه هذا احلق ، ومن مث فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد  اإلمضاءبأ
  .3" ...خمالفا للقانون

 ًإال إذا كان له تارخيا ،مواجهته فال يكون العقد حجة يف  "الغري " اليت ختصو  احملرر العريف حكامأ إىلوبرجوع 
ذا  وبذلك جند  املشرع قد ،من القانون املدين اجلزائري 328املادة  ما ذكرته وهذا ًثابتا أعطى حكما خاصا 

ذال البيان حىت   ضدهعريف الرر أو تأخري تاريخ احملو محايته من خطر تقدمي  4العقد  اميكن االحتجاج على الغري 
من  تضررميكن للغري الذي يفمثال  .5لذكرالسابقة ا 328ملاهو حمدد يف نص املادة  ًطبقادون أن يكون ثابت 

 التصرف بصورية يدفع السبب أوأو  عدم مشروعية احملليدفع ببطالن التصرف على أساس  أنهذا العقد العريف 
  6.الدفوع هذه وغريها من،الوفاء بسبب تقادم الدين أودفع بإنقضاء االلتزام يأو  أي؛يدفع بدعوى عدم نفاذ التصرف

                                  
بأن نفي الوارث علمه بأن التوقيع على الورقة الرهينة هو :" جاء في نقض المدني المصري ،   74صالسابق ، ري السعدي ، المرجعمحمد صب/ د – 1

عز الذين الدناصورى / م؛نقال عن . ق 51لسنة  55الطعن رقم  17/06/1986نقض ." وجوب توجيه يمين عدم العلم إليه حلف هذه اليمين . لمورثه 
  . 150حامد عكاز ، المرجع السابق ، ص / و أ

/ نقال عن د." بأن  تاريخ المحرر العرفي حجة على الوارث مالم يقم الدليل على عدم صحته  20/04/1971كما قضت محكمة النقض المصري بتاريخ 
 141أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص

 463، ص 2006، س 1رية ، عمجلة المحكمة العليا الجزائ – 2
 75و74، ص1الهامش السابق ، السعدي ، المرجع محمد صبري/ ، نقال عن د 16، ص  1992لسنة  4القضائية الجزائرية ع مجلة  – 3
لى إذا كان تاريخ ال يكون نافذا في حق الورثة إ من قانون المدني الجزائري بخصوص  البيع في حالة الموت بأن العقد 2الفقرة  776كما نصت المادة -

عن مورثهم وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع طرق، وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر ...:" هذا البيع ثابتا  بقولها 
  ." ًلم يكن هذا التاريخ ثابتا إذاوال يحتج على الورثة  بتاريخ العقد 

  81،ص سابقال ري السعدي ، المرجعمحمد صب/ د - 4
 قدمت ورقة ما في فإذا.التاريخ لم  ترد في القانون  على وجه الحضر  إثباتبأن وسائل :"  30/05/1935وجاء في نقض المدني المصري  جلسة *

أحمد أبو الوفا / نقال عن د ؛."قضية وتناولتها المرافعة  بالجلسة التي نظرت بها تلك القضية ، فهذا يكفي العتبار تاريخ الورقة ثابتا من يوم  تلك الجلسة 
 141، المرجع السابق ، ص 

 37محمد زهدور، المرجع السابق ، ص / د،   94محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د - 5
 84،ص السابق ري السعدي ، المرجعمحمد صب/ دأنظر  – 6
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   قیمة القانونیة لتاریخ المحرر العرفيال: الفرع الثالث 

من قانون اإلثبات  14واليت تقابلها املادة  ،قانون املدين اجلزائريالمن  327من خالل استقرائنا للمادة       
 ما باحملرر العريف يف مواجهة أطراف العالقة وهذاجندها حددت شرطني أساسني إلمكانية االحتجاج .املصري 

فقد  1أما بالنسبة حلجيتها يف مواجهة الغري.والكتابة التوقيعومها الذكر ادة سابقة ملا مباشرة مند بطريقة غري ايستف
ا نص املادة  رغم أن  .أن يكون للمحرر العريف تاريخ ثابت يف مواجهة الغري ووه. من القانون نفسه  328صرح 
احملرر قبل غري املشهر و  تاريخ السند العريفقد صرح يف العديد من القضايا على ثبوت  اجلزائرياالجتهاد القضائي 
كمة احملوهذا ما يؤكده قرار ، ثارهآلومنتجا  إذ يكون صحيحا 2التوثيقاخلاص بقانون 91 -70صدور األمر رقم 

فهل قيمة التاريخ كبيان من البيانات اخلاصة باحملرر العريف هلا .3 12/04/2006مؤرخ يف  348178العليا رقم 
رر العريف بعد احملماهي أهم طرق إثبات تاريخ  وء بني أطراف العالقة أو يف مواجهة الغري ؟ نفس احلجية  سوا

  .هذا ما سيتم اإلجابة عليه  السابق الذكر ؟ 91-70صدور األمر 

  في مواجھة ذوي العالقة : أوال 

يف ذلك التاريخ  فيه مبا دةالوار من حيث البيانات حجة على الكافة حملرر العريف ا العامة تقضي بأن القاعدة       
حجة يف مواجهة الغري إال منذ أن يصبح له له واالستثناء ال يكون ،من هذه البيانات  يتجزأال  ًاالذي يعترب جزء

تاريخ فيقع عبء اإلثبات على من هذا الوي الشأن على ذوبالتايل يف حالة وجود خالف بني  .4تاريخ ثابت 
وفقا وميكن إثبات ذلك .5تاريخ احملرر العريف ال تتعلق بالنظام العام  ألن قاعدة ثبوتاألصل، خالف يدعي 

وتبعا لذلك  . إال بالكتابة أو دحضه عكسه هو ثابت بالكتابة ال ميكن إثبات ما مع مراعاة قاعدة للقواعد العامة
أو  بني احملررينيخ تار التضارب يف  أوريف أما يف حالة وجود حت. احلالةلإلثبات يف هذه بشهادة الشهود  ال يأخذ

  6.بالتزوير   حجيته بالطعن أن يهدم   خراآللطرف لغري قانونية فيمكن وسائل طراف األاستعمال أحد 

                                  
 .علمون أن الخط أو اإلمضاء  لمورثهم أما الورثة فال يطلب منهم اإلنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم ال  ي – 1
  ع.ج.ر.ج(تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02-06لقانون رقم القانون الساري مفعول اليوم هو ا :مع المالحظة   – 2

 ) 15، ص 2006/ 08/03صادر بتاريخ 14
 )من هذه األطروحة  الهامش األخير  181صفحة  كذلك   نظرأ(  438و435 ، ص2006،س 1مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع – 3
 93محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د141و140يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د - 4
ام العام ، من المقرر أن قاعدة ثبوت تاريخ المحرر العرفي  ال تتعلق  بالنظ:"  20/12/1986بتاريخ  1057حيث جاء في نقض مدني مصري رقم  – 5

فإذا لم يتمسك  الغير  بتلك القاعدة ، كان التاريخ  العرفي . القاضي  ال يعلمها من تلقاء نفسه ، بل ينبغي  التمسك  بها من صاحب  الشأن  فإن ومن ثم
 94، ص 1محمد حسين منصور ، المرجع السابق ،الهامش / نقال عن د."  للمحرر حجة عليه 

  81،ص السابق ري السعدي ، المرجعمحمد صب/ د كذلك انظر  ،141و140السابق ، ص يحي بكوش ، المرجع / د – 6
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  بالنسبة للغیر : ثانیا 

 328هو حمدد يف املادة  تبعا ملا .ًكان ثابتا  إذا ةخاص 1بيان يف مواجهة الغري أهميعترب تاريخ السند العريف      
 اأن يتفق؛ومثال ذلك بالغري  ضرارأ حلاقإعلى  اأن يتفقالعالقة  ألطرافميكن إذ . دين اجلزائري قانون املالمن 

 2مدينه عدم نفاذ تصرفاتيف العقد على أساس الدعوى  الدائنطعن يتجنبا العاقدين على تقدمي تاريخ العقد حىت 
طعن يف هذا التصرف على أساس أن المن  ةوا الورثنُ مكِ ُـ حىت ال يأحد األطراف إىل تقدمي تاريخ العقد أ أو يلج

لذلك ال ميكن أن يكون تاريخ احملرر حجة على الغري  .وغريها من هذه التصرفات  ،مورثهم كان يف مرض املوت
  3.دد قانونا احملإذا كان ثابت التاريخ على النحو  َّإال

السابقة الذكر  328مل بنص املادة ، ووظف العاملعاصرة املشرع اجلزائري وغريه من التشريعات تدخل   اهلذ   
 99699رقم  كمة العليا اجلزائريةاحمل هذا الصدد نسجل قرار يفو  ؛الغري  يف مواجهةحىت يكون  هذا السند حجة 

حجة على الغري يف تارخيه إال منذ أن العقد العريف من املقرر قانونا أنه ال يكون :"بقوله 25/07/1993املؤرخ يف
له ،من يوم ثبوت مضمونه يف عقد يمن يوم تسج: التالية  ويكون تاريخ ثابتا يف احلاالت :يكون له تاريخ ثابت

كذلك قرار آخر الصادر   4..."آخر حرره موظف عام ،من يوم وفاة أحد الذين هلم على العقد خط أو إمضاء 
يف املؤرخ  197347رقم حتت  "غري منشور" ، القسم الثاينالغرفة العقاريةمثلة يف املعن نفس اهليئة 

لس قد  أنالقرار املطعون فيه يتبني  إىلبالرجوع  ...:"بقوله  28/06/2000 ستندوا يف قضائهم بصحة إقضاة ا
القانونية لنقل امللكية على سند ، من القول أن  باإلجراءاتالطاعن بالقيام  مالز إ والبيع العريف بني طريف اخلصومة 

دون هو الزم لنقل احلق املبيع ، ذلك  من القانون املدين تلزم بالقيام مبا 361دة وأن املاعرتفا بصحة البيع إالطرفني 
، الذي يعد املدار  الذي على ضوئه يعترب العقد العريف صحيحا ومنتجا  العريف حتديد من قبلهم  لتاريخ البيع

ا قد جتاهلو ... بيع العريفهكذا ودون حتدد منهم لتاريخ الحيث وبقضائهم ...مطلقا جلميع أثاره أو باطال بطالنا
  5." ...أسباب قرارهم الواقعية ناقصة تاملبادئ القانونية وجاء

 له إذا كان إالّ  ويرتب آثارهيف مواجهة الغري  حجة العريف  احملرر ميكن أن يكونال أنه  اتالقرار  ههذ من يفهمما  و
يصعب عليه  اليت قد التدليس والغشالتلفيق و  كل حاالت   محاية الغري مناملشرع ذلك قصد بو  ،ثابتتاريخ 
ا  العقود و  من قانون االلتزامات425ويقابلها الفصل،قانون املدين اجلزائريالمن  328املادة هلذا جاء نص إثبا

                                  
  411، المرجع السابق ، ص ." هو الشخص الغريب الذي لم يشترك في تنظيم العقد وبالتالي  ال يسري عليه :" أن الغيرموريس نخله / محكما يرى  - 1
ولقد نصت عليها تكون تصرف المطعون فيه ال حقا لنشوء الحق الدائن  أنيشترط القانون و أو عد نفاذها   دعوى إبطال التصرفاتكذلك تسمى   – 2

 من قانون المدني الجزائري  191المادة 
 179عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د - 3
في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس ،القضاء العقاري ، عمر حمدي باشا/ نقال عن د 212،ص 1994، س2المجلة القضائية  الجزائرية ع – 4

 11و10الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع ، المرجع السابق ، ص 
 146و145،ص2003، س الجزائر،  هدار هوم، اعمر،القضاء العقاري ، في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلي حمدي باشا/ د - 5
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املدين  القانونمن 1328واليت تقابلها املادة ،2قانون اإلثبات من 15 املشرع املصري يف املادة هير ذا ساو  1،املغريب
   5.من جملة االلتزامات والعقود التونسية 450و الفصل   ، 4من قانون البينات األردين12واملادة   3 .الفرنسي

                                  
  .العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه رراتالمح :"425 الفصل – 1

  :وال تكون دليال على تاريخها في مواجهة الغير إال
  من يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج؛ - 1
 ؛رسميمن يوم إيداع الورقة بين يدي موظف  - 2
 بدنيا؛ عجزايوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة من يوم الوفاة أو من - 3
 من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض، سواء في المغرب أو في الخارج؛ - 4
 .لها نفس القوة القاطعةإذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى  - 5
 .إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع اإللكتروني المؤمن الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل - 6

 ".ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل، إذا كان ال يعمل باسم مدينه
ويكون للمحرر . يكون له تاريخ ثابت  أنمنذ  إالون المحرر العرفي حجة علي الغير في تاريخه ال يك:" من قانون اإلثبات المصري  15نص المادة  – 2

  :.تاريخ ثابت 

  يقيد بالسجل المعد لذلك أنمن يوم. 
  ثابتة التاريخ  ىأخر من يوم أن يثبت مضمونه في ورقه. 
  يؤشر علية موظف عام مختص أنمن يوم 
 يكتب أو  أنأحد من هؤالء ى بصمة أو من يوم يصبح مستحيال عل أو إمضاءر معترف به من خط أو من يوم وفاة احد ممن لهم علي المحرر اث

 .يبصم لعلة في جسمه 
  ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف اال يطبق حكم هذه . من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه

 ".المادة علي المخالصات 
3 - Article 1328 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 

mars 2000 » : Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été 
enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur 
substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de 
scellé ou d'inventaire. »  

لغير  إال من يوم تسجيلها ، أو من يوم وفاة من لها تاريخ ثابت يحتج به على االسندات العرفية ال يكون :" من القانون المدني الفرنسي  1328المادة 
وفاة  احد ممن وقعوها ، أو من يوم أن أدرج مضمونها في أوراق  رسمية حررها موظفون عامون وذلك كمحاضر  وضع األختام أو محاضر  وقعها أو

 181، ص 1عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش / نقال عن د ،."الجرد
 .ال يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه إال منذ أن يكون له تاريخ ثابت  –1:" من قانون البينات األردني  12ة الماد  - 4
  :ويكون له تاريخ ثابت – 2

  من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل. أ 
  من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً . ب 
  ليه قاِض أو موظف مختص من يوم أن يؤشر ع. ج. 
  من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف فيه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة إصبع أو من يوم أن يصبح مستحيالً . د

 .على أحد هؤالء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه 
الموقعة  االستقراضسناد اقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك واألوراق التجارية ولو كانت مو  سنادألاال تشمل أحكام هذه المادة  –3

  =" .لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض
  
  



194 
 

 425من املشرعني  املغريب يف الفصل  ًأن كال : لنا مايلي تبّني ومقارنتها للنصوص القانونية  استعراضنامن خالل 

جل التشريعات  اقد خالف ةالتونسيالعقود و  من جملة االلتزامات 450والفصل ،العقود و  االلتزاماتمن قانون 

يف دول  يأارج اخلبله يمن يوم تسجأو  ،يكون من يوم تسجيله يف دولتهم العريف  ثبوت تاريخ احملرر حينما جعال

تتمثل ضوابط هذا التسجيل خارج اختصاص دولتهم ؟ وكيف تتم يطرح عدت تساؤالت فيما  وهذا ما أجنبية

ذا التاريخ يف مواجهة الغري؟الاجل أمن  عملية املعادلة يف دولتهم ويف حالة الطعن بالتزوير فكيف يتم   عرتاف 

  ؟تم والتأشري أو ختم البلد األجنيب اخللتيقن من صحة لالالزمة  اإلجراءاتاختاذ 

الغري  تاريخ احملرر العريف يف مواجهة إثباتيف طرق و األردين املغريب والتونسي واملصري  كل من املشرع توسع كما

  .  بعة طرق فقطيف أر  قصرها الذي ياجلزائر خبالف املشرع 

 بتاريخ ناتج عنعندما اعرتف احلاصل التطور التكنولوجي  نه عمل على جماراةأاملشرع املغريب كما يالحظ على 
  .عرف بالوثيقة ومبوقعها وفق التشريع اجلاري العمل بهلكرتوين املؤمن الذي يُ التوقيع اإل

                                                                                                        
إذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه، أو صدر حكم بصحة توقيعه أو بصمته عليه، أصبح  : "من قانون أصول المحاكمات اللبناني  154المادة - =

ت في ند حجة على الكافة، وإنما ال يكون حجة على الغير في تاريخه إال من الوقت الذي يثبت فيه هذا التاريخ، ويكون للسند العادي تاريخ ثابالس
  : الحاالت اآلتية

  .من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص - 1
 . من يوم إثبات مضمونه في سند رسمي أو في مستند آخر ثابت التاريخ - 2
فاة أحد من لهم على السند أثر معترف به من خط أو توقيع أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيًال على أحد هؤالء أن يكتب أو من يوم و  - 3

 ."يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة
وال يكون . نيابة عن مدينهمتاريخ الكتب غير الرسمي معتبر بين المتعاقدين وورثتهم ومن انجر لهم حقوق منهم بصفة خاصة وبال :"450الفصل  -= 5

  :التاريخ المذكور حجة على الغير إال من التواريخ اآلتية 
 .من يوم تسجيل الكتب بتونس أو بالبالد األجنبية )1
 ).كالعدل ونحوه(من يوم إيداع الكتب تحت يد المأمور العمومي  )2
اقدا أو بصفة كونه شاهدا قد توفي أو عجز عن الكتابة عجزا من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إن كان الذي أمضى الحجة بصفة كونه ع )3

 .بدنيا
 .بتونس أو بالبالد األجنبية قاضمن تاريخ االطالع على الكتب أو من تاريخ التعريف به من المأمور العمومي المأذون بذلك أو من  )4
 .البالد األجنبيةمن يوم تضمين الكتب بالعقد المحرر من المأمور العمومي المأذون بذلك بتونس أو ب )5
فيما يتعلق  اًغيرومن انجر له حق من أحد الطرفين على وجه خاص يعتبر . نات أخرى يترتب عليها الثبوت التاماإذا كان التاريخ ناتجا من بي )6

 ". في حق مدينه  بمضمون هذا الفصل إذا لم يكن قيامه
قدمت ورقة ما في  فإذا. وجه  الحصرالتاريخ  لم ترد في القانون على  تإثباوسائل :" بأن  30/05/1935المصري بتاريخ   قضت محكمة النقض -

أحمد أبو / نقال عن د ..."قضية وتناولتها المرافعة بالجلسة  التي نظرت بها تلك القضية ، فهذا يكفي العتبار تاريخ الورقة ثابتا من  يوم تلك الجلسة 
   141الوفا ، المرجع السابق ، ص 
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أو  ،ا احملرر يف مواجهة الغري ؛إذا ما أصاب  العاقدذثبوت تاريخ ه ذكر حالةي مل ع اجلزائري املشر كما أن 
ه ذاحلركة وه أدى إىل فقدانه يف جسمه علة أو عجز ،أو أصابهعلى احملررأو من وضع خطه أو توقيعه  ،الشاهد

   .1املعاصرة  عاجلتها جل التشريعات  االتاحل

مسألة تسجيل احملرر  فلم يتطرق إىل من أصول احملاكمات اللبنانية 154 ةيف املادو أما خبصوص املشرع اللبناين 
، ونفس احلكم ينطبق على 2تطريقة منصوص عليها يف  كل التشريعا باعتبارهاالعريف يف سجل خمصص لذلك 

التاريخ احملرر الفرنسي حصر طرق ثبوت  املشرعمع اإلشارة إىل أن  .قانون البينات 12يف املادة  األرديناملشرع 
جراءات وفقا إل من يوم القيد يف سجل عام:وهي  املدين من القانون 1328تطبيقا ملادة  حاالتالعريف يف ثالثة 

ا يف ورقة حررها  إثبات، أو من يوم  تركوا خط عليهأحد ممن أو من يوم وفاة ،(enregistrement) خاصة  مضمو
قصد محاية ه الطرق على سبيل احلصر ذه املشرع الفرنسي  ردو أوبذلك . )Un officier public(ضابط عمومي

  3من التوسع فيها  .الغري

ا  كل التشريعات كما يالحظ على   الفقرة  نصت عليه وهذا مامن قاعدة ثبوت التاريخ  املخالصات استثنتأ

عا للظروف رفض تطبيق هذه غري أنه جيوز للقاضي تب " :اجلزائري بقوهلا قانون املدين المن  328من املادة  األخرية

 ومن املسلم به ،من خالله الوفاء بالدين يثبت أو ورقة  واملخالصة هي سند ".األحكام فيما يتعلق باملخالصة 

حلرج اأن املشرع ولرفع  إالّ .  جيب أن يكون ثابت التاريخ الغري يسري السند العادي يف مواجهةحىت  ًقانونا

ثبوت التاريخ يف  قاعدة السائد الذي يفرتض عدم اشرتاطيأخذ بالعرف  أجاز للقاضي أن وتسهيل املعامالت

فيها حلول حق  يتمأما اليت . 4على املخالصات العادية فقط وينطبق هذا النص .يف هذه احلالة  الغري مواجهة 

                                  
من قانون  3فقر 425من مجلة العقود وااللتزامات التونسية ، والفصل  3فقرة  450المصري ، والفصل   اإلثباتمن قانون  4فقرة 15أنظر للمادة  – 1

 4فقرة المن قانون البينات األردني  12المادة من قانون أصول المحاكمات اللبنانية،  154العقود وااللتزامات المغربي ،و المادة 
الصادر في  1654والمعدل بالمرسوم بقانون رقم  07/12/1940الصادر بتاريخ 86فان المرسوم االشتراعي رقم  بالذكر الجديرمع " – 2

سن قاسم ، المرجع السابق ، محمد ح/ د؛ ."القيد في السجل المعد لذلك  ققد تكفل بوضع التنظيم الخاص  بإثبات  التاريخ عن طري 17/01/1979
 .183ص  

 222عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د،  316مرجع السابق ، صسليمان مرقس ، ال/ د – 3
مدينه وقدم هدا األخير سندا يثبت فيه وفائه لدينه ، فال يشترط في ذلك أن مدين بحجز أموال الموجودة بيد دائن المدين األول مثال ذلك أن يقوم  – 4

  . يكون له تاريخ ثابت تيسيرا للمعامالت
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إىل  اإلشارة مع1.تبعا ملا يعرض عليه من تصرفاتسلطة تقديرية يف ذلك للقاضي  املشرعاملويف حمل الدائن فقد راع 

والفصل املغريب،العقود و  قانون االلتزامات 425والفصل ،2احملاكمات أصول من154اللبناين يف املادة   املشرع أن

إىل استثناء املخالصات من قاعدة ثبوت التاريخ كما فعل أغلبية  وايتطرقمل ة،من جملة االلتزامات التونسي 450

  .التشريعات

تطبيقا لنص  يف مواجهة الغري احملرر العريف التاريخ إثباتاليت من خالهلا يتم العملية ومن أهم الوقائع والطرق     
ذكرة الصادرة امل يف هذا املوضوع السابقةالتطرق لدراسات وجدنا أثناء  إذ:اجلزائري  قانون املدينالمن  328املادة 

طرق إثبات  بينتخالهلا  واليت من3 17/12/1995يف لصادرةا06124 عن املديرية العامة لألمالك الوطنية رقم
 مكانيةإ 4األوىل الثالثةاملذكرة بأن احلاالت  هذه  كما بينت. أعالهمذكورة  328طبقا للمادة تاريخ احملرر العريف 

ه ذ فهيفإىل املتو  إمضاء ط أواخل احلالة الرابعة واملتعلقة بإرجاعأما  .التأكد منها ترجع للمحافظ العقاري املختص
   :على النحو التايل ثبوت تاريخ احملرر العريفاالت حوسيتم معاجلة 5.منها  تثبتالجل أقاضي من الرجع إىل املسألة ت

  من یوم تسجیلھ في سجل معد لذلك  / 1

الضابط كتب مب ،لذلك خصصاملالسجل يف  تدوينهيوم حجية يف مواجهة الغري من  عريفالاحملرر  يعترب تاريخ   
كما يقوم ،األخري ا احملرر ووضع رقم وتاريخ تقدمي هذا ذالبيانات اليت حيملها ه كتابة، عن طريق   العمومي

وموضوع ،ذوي العالقة وحمل إقامتهم  أمساء إدراجكما يعمل على .6الضابط العمومي بوضع ختم املكتب وتوقيعه 
من  32و31رر طبقا للمادة ا احملذم هيعلى توقيع عند تسل العالقةاملوثق وذوي  يقوموأداء مجيع الرسوم كما  السند

    7 .الالئحة التنفيذية لقانون التوثيق املصري

 كماوقت شهره   من احملرر التاريخ ثبوت فريتب ذلك حالة الشهر احملرركا السند  ذقيد هل أخرى ًاهناك طرقكما أن 
احيث تدرج يف سجل التوقيع حالة التصديق على يتحقق التسجيل يف  أنميكن  فق وقراراحملكمة وهذا مايت8.خاص 

                                  
  .120ق حسن فرج ، المرجع السابق ،صتوفي/ ، د 85،ص السابق ري السعدي ، المرجعصب محمد/ د - 1
 181سن قاسم ، المرجع السابق ، ص  محمد ح/ د - 2
عمر ، حماية  الملكية العقارية الخاصة ،  حمدي باشا/ أ كذلك للمراسلة المنقولة  عن   أنظر  ،322 ، ص10الملحق رقم  ؛أنظر إلى المرفقات  – 3
 148و147لمرجع السابق ،ص ا
 . تاريخ التأشير عليه على يد ضابط العمومي) 3تاريخ ثبوت مضمون العقد العرفي في عقد أخر ، ) 2تاريخ تسجيل العقد العرفي ، ) 1 – 4
إسمهان  بن حركات قاضية طالبة، كذلك أنظر 19، ص2، المرجع السابق ، الهامش عمر ، حماية الملكة العقارية الخاصة حمدي باشا/ دأنظر إلى  – 5

 33، المرجع السابق ، ص و ملكمي زرفة
 86محمد صبري السعدي ، المرجع السابق،ص/ د - 6
 184السابق ، ص  محمد حسن قاسم ، المرجع / دكذلك أنظر    ،320و319سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د - 7
 /19/02الصادرفي  المتعلق بالتصديق على التوقيعات الجزائري 41 -77ماهو موجود في مرسوم  ، كذلك هذا86محمد صبري السعدي ، المرجع السابق،ص / د - 8

  )318، ص23/02/1977الصادر بتاريخ  16ع.ج.ر.ج( 1977
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من املقرر قانونا أنه ال يكون العقد العريف حجة على الغري : " بقوله  25/07/1993مؤرخ يف 99699العليا رقم 
، أو يف احلاالت  من يوم تسجيلهيف تارخيه إال منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء 

احلكم  وإشهارمل تبادرا بتسجيل املستأنفتان  أن - يف قضية احلال –بتا وملا كان ثا.ة يف القانون األخرى احملدد
 عد فاقدا، فإن العقد املذكور أختل فيه هذا الشرط مما يُ مبوجب عقد عريف املربم القضائي الذي اثبت البيع 

  1."املدعيتني تأييد القرار املستأنف الذي قضى برفض دعوى يتعني مما –وهي بلدية العلمة  – للحجية اجتاه الغري

 ،اثابتالعقد العريف  يكون اقانونا وقضاء من املستقر عليه كمة العليا يقضي بأناحملمن قرار  ذاملأخو املبدأ  كما أن
رقم   ما جاء به القرار الصادر عن هذه اهليئةوهذا  ،تاريخ تسجيله مبصلحة التسجيل التابعة لوزارة املاليةمن 

العقود العرفية املتضمنة نقل امللكية ن إثبات التاريخ يف أ كما:" ... بقوله 21/12/2005مؤرخ يف 315271
العقارية هو ذلك التاريخ الذي يسجل فيه العقد العريف مبصلحة التسجيل التابعة للمصاحل املالية وليس من خالل 

    2 "...ومن مث فالقرار املنتقد جاء خمالفا للقانون التصديق من قبل رئيس البلدية 

قيمة القانونية الخبصوص  24/09/1990يف ؤرخ امل 62624احملكمة العليا رقم  الصادر عن قراريف هذا الصدد  كما جند
 إنكارليسا رمسيني وبالتايل يكفي النعدام حجيتهما جمرد  إليهماحيث أن العقدين املستند ...:"بقوله لتسجيل يف اإلثباتل

يفيده  أقصى ما أن بل قد العريف ال يكسبه الرمسيةأن تسجيل الع مبا و. من القانون املدين 327التوقيع فيهما طبقا للمادة 
تسجيل  أمهيةلذلك فإن 3." بعيدا عن الرمسيةدائما فيبقى العريف مضمون العقد أما  التسجيل هو إثبات التاريخ فقط

   4.القانون إىل حتصيل املبالغ اجلبائية املفروضة بنص األوىلبالدرجة  جنده يسعى احملرر

  حرره موظف عام  خرآمضمون السند في محرر من یوم إثبات  /2

املوثق ضابط عمومي ، مفوض من :"  املوثقتضمن تنظيم مهنة امل 02-06من قانون رقم  3نصت املادة        
العقود اليت يشرتط فيها القانون الصبغة الرمسية، وكذا العقود اليت يرغب  قبل السلطة العمومية ، يتوىل حترير

وترتيبا على ذلك فإن احملررات اليت يقوم الضابط العمومي بتنظيمها   5."شخاص إعطاءها هذه الصبغة األ
  . ًاتارخيا ثابت خر يكسب هذا األخريآمضمون السند العادي يف حمرر  إثباتوإعطائها الصبغة الرمسية من خالل 

                                  
 212، ص 1994، س2المجلة القضائية الجزائرية ، ع - 1
 199و197، ص2006س،2الجزائرية ، ع المحكمة العلياالمجلة  - 2
  26و 24ص،  1992، س2ة الجزائرية ، عالمجلة القضائي – 3
  . 138محي  الدين عواطف ، المرجع السابق ، ص /أ – 4

من قانون أصول المحاكمات  المدنية لم يتطرق لذكر الحالة األولى متعلقة  بقيد هذا المحرر  بالسجل  154مع المالحظة أن المشرع اللبناني في المادة 
والمعدل  07/12/1940الصادر في  76شتراعي رقم ن التشريعات المعاصرة بالرغم من أن المرسوم اإلالمعد لذلك وبهذا نجده خالف العديد م

محمد حسن قاسم ، / قد بين كيفية إثبات تاريخ عن طريق القيد في السجل المعد لذلك ؛ د 18/01/1979صادر في 1654بالمرسوم  بالقانون رقم  
 .183المرجع السابق ، ص 

 ).15، ص  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14عدد    ج.ر.ج(تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02- 06القانون  رقم  - 5
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 فيتيكميكن أن بل  ،رمسيال السنديف   كل النص  يتم حتريرن أبعريف تارخيا ثابتا احملرر ال كما ال يشرتط إلعطاء  

يثبت تاريخ  أنكما ميكن 1 .لهاحملرر حبيث يعطي املعىن الكامل  اذاليت تناوهلا هنقاط لاتحرير ملخص ألهم بِ 

مع املالحظة فإن التقنني املدين  الفرنسي قد .يكون ثابت التاريخ فيكسبه ذلك  خرآاحملررالعريف يف حمرر عريف 

  .2 ًاثابت ًاتارخي يعطى لهحرر رمسي فقط حىت مباحملرر العريف  مضمون  اتقصر إثب

. ا البيعذتوكيل ببيع وكان له تاريخ ومت تصديق على ه  إذا وجد عقد عريف خيص موضوع: ومن بني أمثلة ذلك 

لبيع ،واسم مجيع البيانات من ذكر موضوع ا أعترب التوكيل ثابت التاريخ من يوم التصديق عليه مىت اشتمل على

   .إخل ...الوكيل، وموكل، وتاريخ البيع 

من قانون  15املنصوص عليه يف املادة و العريف  تاريخ املدرج يف احملررالإثبات  يرى بعض رجال القانون أنلذلك 
 لتصرفاملثبت لخيص إثبات تاريخ احملرر "،قانون املدين اجلزائري المن  328 تقابلها املادة  و اليت، املصري اإلثبات

  3."  احملرر وليس إثبات تاريخ التصرف الغري موجود يف

  ضابط عام مختص طرف العقد العرفي من من یوم التأشیر على /3

مكتوب سند  أو ،تأشري على حمررالمهامه ب تهديتأ أثناءيقوم موظف عام  أن األحيانيف الكثري من حيدث       
من و .له  اويعترب ذلك التاريخ ثابت ،تاريخالم إدراج يف ذلك احملرر ويت.رض عليه قد عُ  األخريأن هذا   بّني مبا يُ 

على القاضي  ا األخري ذه حالة ما إذا عرضك التأشري على احملرر العريف الوقائع املادية اليت من خالهلا تتم عملية 
 يعد )الدولة(تم اإلدارةا احملرر أو اخلبري أو وضع خذخببري فتأشري القاضي على ه ةستعاناالبوأمر مبضاهاة اخلطوط 

  4 .ويعطى للمحرر تاريخ ثابت تأشري مبثابة 

 مباشرة هذا العمل له صالحيات ومن يف حكمه  يكون املوظف العام على ضرورة أن التأكيد ،هنا بالذكرواجلدير 
من  3 لمطةلا تطبيق اعلى هذا السند تارخيا ثابت لتأشريهأو كان غري قائم خبدمة عامة فال يكون ،فلو كان غري ذلك

                                  
  108مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / د - 1

ن يجعله  ثابت التاريخ من المحرر العرفي في محرر أخر ثابت التاريخ  من شأنه أ ورود:" بأن   06/04/1950وقضت محكمة النقض المصرية  بتاريخ 
 1زاق السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش عبد الر / د؛ نقال عن .414ص  106رقم  1مجموع أحكام النقض مدني ." يوم ثبوت التاريخ الذي ورد فيه 

 218، ص
 322و321المرجع السابق ، ص  سليمان مرقس،/ ، دمن ذات الصفحة  1و الهامش 217عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د - 2
 323سليمان مرقس،  المرجع السابق ، ص/ د - 3
 88،ص السابق ري السعدي ، المرجعمحمد صب/ ،د 143و 142يحي بكوش ، المرجع السابق، ص/ د ، 39هدور محمد ، المرجع السابق ، ص/ د – 4
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غري أن مايالحظ يف هذا الصدد أن كل من املشرعني املغريب يف الفصل .قانون املدين اجلزائري المن  328 املادة 
 نفس احلكم بالنسبة أعطوامن جملة االلتزامات والعقود 450الفصلالتونسي يف و العقود و من قانون االلتزامات 425

وظف امل وهذا ما يطرح معه عدة تساؤالت حول حتديد مفهوم الد األجنبيةأو بالبيف دولتهم  املوظف العام  لتأشري
   ؟ ا احملررذفيها التأشري على هالذي مت  أجنبيةوما ال يعترب موظف يف نظر دولة  ،عامةالدمة اخلقائم بال

أو تسجيله للمحرر الذي مت التأشري عليه  يقدمأن ال  وحنن نؤيده ا اختلف فقهاء القانون والراجح عندهمذويف ه
نه يف حالة دحض حجيته بالطعن بالتزوير أعلى أساس .ال يكون له تارخيا ثابتا  ةومن مث،احلجية  باخلارج نفس

  . 1البلد األجنيب فيصعب اختاذ اإلجراءات الضرورية لتأكد من صحة التأشرية سواء كان باخلتم أو تأشرية 

  و توقیعأثر معترف بھ من خط أمن یوم وفاة أحد الذین لھم  /4

من خط أو إمضاء على احملرر كان ذلك  ًاحد األشخاص الذين وضعوا أثر أحد املتعاقدين أو أحالة وفاة يف     
يكون  أنوال يشرتط .3الوفاة يوممن  ًثابتا ًذلك يكسب السند تارخيابو . 2قاطعا على أن توقيعه كان قبل وفاته

 به ضىوهذا ماق. 4ذلكوحنو  ًوكيال أو ًطرفا أوشاهدا يكون  أنبل يكفي  ،طرفا فيه ثر على احملررأمن وضع 
أن العقود العرفية  حيث 27/11/2016بتاريخ  01691/16قضية رقم يف ال) الغرفة العقارية(جملس قضاء تلمسان

ال حتتاج إىل تثبيت مبوجب دعوى  ،من القانون املدين 328الثابتة التاريخ بأحد الشروط املنصوص عليها يف املادة 
هذا احملرر يكون وبذلك  .ستعمل كوثيقة إثبات يف حالة نشوب نزاع جدي بني حامليها وطرف آخرية بل تُ قضائ

    5 .على هذه الورقة   ًالذي وضع أثرا "ج"العريف ثابت التاريخ من يوم وفاة الشاهد 

رغم أن   سابقة الذكرال 328إىل أن هناك حالة مل ينص عليها املشرع اجلزائري يف املادة  اإلشارةكما جتدر     

 ممن له أثر على العقد أنأحد  ىصبح مستحيال علأ إذا ما يف حالة : وهي 6جل التشريعات املعاصرة نصت عليه

                                  
 143سابق، صالمرجع اليحي بكوش ، / د - 1
 بتاريخ  استئناف." يشترط  أن يكون  تاريخ الوفاة ثابتا بشهادة مستخرجة من سجل الوفيات :" ...بأنه تلطة المصرية وقضت محكمة استئناف المخ – 2

 326 ، ص193سليمان مرقس،  المرجع السابق، الهامش / ، نفال عن د 15/04/1897
وإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج .المعدة لذلك  تثبت الوالدة والوفاة بالسجالت:" من القانون المدني الجزائري  26تنص المادة  – 3

  ."بالسجالت يجوز اإلثبات بأية طريقة حسب اإلجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية 
المرجع السابق ،  محمد صبري السعدي ،/ ،د144و 143يحي بكوش ، المرجع السابق، ص/ د 326و 325سليمان مرقس،  المرجع السابق ، ص/ د -  4

 ، 41صالمرجع السابق ،  هدور محمد ،/ ، د49الغوثي بن ملحة ، المرجع السابق ، ص /، د187محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ،ص/ ،  د88ص
  326و323ص  من المرفقات،  11أنطر إلى الوثيقة رقم    - 5
      من قانون العقود وااللتزامات المغربي،425والفصل. اللتزامات والعقود التونسيةمن مجلة ا 450من قانون البينات األردني ، و الفصل 12المادة  -  6

 إلخ...من قانون اإلثبات المصري  15و المادة 



200 
 

حادث مرور  نتيجة أعضائهشلل أو برت عضو من  كإصابته بعجز جسماين من   يكتب أو يبصم لعلة يف جسمه

للمحرر تارخيا  إعطاءحالة املادية تعد مبثابة واقعة الوفاة من حيث االست أساسعلى . فيكون هلذا احملرر تارخيا ثابتا 

قد   اإلثباتمن قانون  15ادة الفقرة األخرية من املهنا إىل أن املشرع املصري يف  شارةاإلكما جتدر    1. ثابتا 

أي من يوم وقوع  :"بقوله  أخرىحاالت  مشلتالعجز اجلسماين بل  علىومل يقصرها  العجزحاالت  توسع

ومثال ذلك عوارض األهلية من جنون أو عته ...."يكون قاطعا يف أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه خرآحادث 

 يصاب بعد ذلكوقد  ه العوارض سليم العقلذهثر على احملرر قبل وقوع أفقد يكون الشخص الذي وضع  ،وغريه

على املشرع  الواجبلذلك كان من  2.  عقلهيف العلة التاريخ من يوم ثبوت  ثابتةتكون الورقة  :مثال ،ذه العلة

حالة عليه أت طر  إذا ما يف مواجهة الغري ، تاريخ احملرر العريففيها من مزايا إثبات  ملا الفقرةذه  األخذاجلزائري 

قبل وقوع أي ذلك وأن يتم  األطرافبتوقيع  مقرتن ا اخلط ذيشرتط أن يكون هكما .السابقة الذكر  من احلاالت

إذا ما كان أمام احلاالت املنصوص عليها  تارخيا ثابتا لورقة هلذه اكون ت حىت  ن وضعوا أثر على هذا احملررمانع مل

  3.سابقة الذكر  328يف املادة 

واليت  ،قانون املدين اجلزائريالمن  328طبقا لنص املادة  تاريخ احملرر العريف مت تقدم مىت  وترتيبا على ما       
الطعن  وزوبالتايل ال جي.وحجة على الغري  ًاا التاريخ ثابتذأصبح ه .املصري اإلثباتمن قانون  15تقابلها املادة 

 عكسه دونبإثبات  احملرر  تاريخ  حجية طعن يفالهلم يجوز فالعالقة   يو ذأما  .بطريق  الطعن بالتزوير فيه إال
 ،احلجية للورقة السابقة يف القيد إعطاءفيتم  ن وهلما تاريخ ثابتاورقت تفمثال إذا وجد.حاجة إىل الطعن بالتزوير 

لها يمن خالل تاريخ ورقم التسلسلي والورقة اليت يكون تسج األسبقيةيف سجل خاص فيتم حتديد  قيدهاأي لو مت 
بتاريخ  0785784قرار احملكمة العليا  رقم   به ماجاءوقياس على ذلك  .4هذه احلالة سبق تكون هلا احلجية يف أ

إىل  نييتوثيق ينامللكية يف حالة تصرف بائع يف عقار مرتني بعقد  من املقرر أن تنتقل:" بقوله  11/07/2013
    5."األسبق يف الشهر ياملشرتي ،حائز العقد التوثيق

                                  
 144سابق، صالمرجع اليحي بكوش ، / د - 1
 220عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
كان التوقيع من غير صاحب الخط وال   إذا  ىال يكفي وجود خط للمتوف:" ...محمد حسين منصور /رى دوي، 187محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ،ص/ د - 3

 102المرجع السابق ، ص ..." العجز عن الكتابة  الن العبرة بتاريخ التوقيع ال تاريخ الكتابة  أومن وقت الوفاة  ًيعتبر تاريخ الورقة ثابتا
 222السابق ، صعبد الرزاق السنهوري ، المرجع / د - 4
 341،ص 2013س  2المجلة القضائية الجزائرية ع – 5
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  القیمة القانونیة  لصور المحرر العرفي: المطلب الثاني  

حبسب  ختتلفقيمتها  ارر الرمسي وجدنحجية صور احمل موضوعخبصوص  فيما تقدم   نالقد سبق لنا أن بيّ       
ا يف اإلثبات   خمتص امأو موظف ع ضابط عمومي وتنظيمها أن هذه الصور يقوم بتحريرها ومما ال شك فيه .قو

خاصة وحنن نعلم أن هذا املوظف يعترب شاهد  فيضفي عليها الصبغة الرمسية مما يزيد فيها الثقة واالئتمان القانوين
        من قانون اإلثبات 13و12واليت تقابلها املادتان قانون املدين اجلزائري المن  326 املادة إليه طرقتت اموهذا  ممتاز 

نفس احلجية هل لصور احملررات العرفية : ذهن جمموعة من التساؤالت منها لإىل الذلك قد يتبادر .1املصري 
ا لصور احملرر الرمسية  احملرر العريف قيمة قانونية  ةصور  إعطاء؟ وهل ميكن  رغم أن املشرع مل ينص عليهااملعرتف 

مث . يكون لصورة احملرر العريف حجية يف اإلثبات مىت ال األول الفرع وسنبني يفالصورة ؟  أصليف حالة فقدان 
   .نتحدث عن االستثناء املتعلق حبجيتها يف اإلثبات يف الفرع الثاين

  قیمة قانونیة في األصل  ال تكون لصورة المحرر العرفي: الفرع األول 
فال تكون هلا قيمة قانونية يف اإلثبات على ،العريف مل يتدخل يف تنظيمها موظف عام احملرر مادام أن صورة      

من قانون االلتزامات والعقود  424 والذي يقابلها الفصل ،قانون املدين اجلزائريالمن  327 أساس أن املادة
كامال وبالتايل ال تكون دليال  ،عليها  ًارقة توقيع أطراف العالقة وكل من ترك أثر ، تفرض أن حتمل هذه الو املغريب

فال  األصلحالة فقدان  ويف، لنسختهاتايل تعطى احلجية لألصل ال الوب إال مبقدار مطابقتها لألصل 2إلثباتيف ا
جبميع أشكاله  لك فإن التوقيعلذ.3  بل ال تعترب حىت مبدأ الثبوت بالكتابة حجية لصورة وال قيمة هلا يف اإلثبات

                                  
الموثق أن :" يحي بكوش / ديري .  188السابق ،صمحمد حسن قاسم ، المرجع / د،   223عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 1

 114، المرجع السابق ، ص ..."شاهد ممتاز تتميز شهادته بقيمة  استثنائية ...
 الذيفإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر  اموجود الرسميإذا كان أصل المحرر :" من قانون اإلثبات المصري  12لمادة ا

  ". ذلك أحد الطرفين ، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على األصل يوتعتبر الصورة مطابقة لألصل ما لم ينازع ف. تكون فيه مطابقة لألصل 
يكون للصورة الرسمية األصلية ) أ  ) : اآلتيكانت الصورة حجة على الوجه   الرسميإذا لم يوجد أصل المحرر :"  من قانون اإلثبات المصري 13المادة 

ن عية المأخوذة ويكون للصورة الرسم) ب  ) . مطابقتها لألصل فيال يسمح بالشك  الخارجيتنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية األصل متى كان مظهرها 
أما ما يؤخذ من صور ) ج  ) . أخذت منها التيهذه الحالة لكل من الطرفين مراجعتها على الصورة األصلية  فيالصورة األصلية الحجية ذاتها و لكن يجوز 

 . "رسمية للصور المأخوذة من الصورة األصلية فال يعتد به إال لمجرد االستئناس تبعا للظروف
نقض عرائض في (المحرر  أصلقيمة قانونية ، وال تغني عن تقديم  أيةالمحرر العرفي ليست لها  نقض الفرنسية  بأن صوروقضت محكمة ال – 2

 124، ص  1توفيق حسن فرج ، المرجع السابق، الهامش /نقال عن د) ، دالوز الدورى 12/02/1926
  223عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 3
عليه إذا كان موجودا فيرجع  ليست لها حجية وال قيمة في اإلثبات إال بمقدار ما تهدى إلى األصل الموقع –خطية أو فوتوغرافية  –العرفية صور األوراق " 

لتوقيع من صدرت منه ، واهي ال تحمل توقيع  إذاإليه كدليل لإلثبات ، أما إذا كان األصل غير موجود فال سبيل لالحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم 
أحوال شخصية   25/06/1986، جلسة ." ببصمة اإلصبع هي المصدر القانوني الوحيد إلضفاء الحجية على الورقة العرفية  باإلمضاء أو ببصمة الختم أو

 223، ص1عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق، الهامش / نقال عن د) 283، ص  37ق س 53سنة 34الطعن 
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ا غري ذوه حرر العريفالقانونية للم جيةح إلعطاءبالبصمة ، أو اخلتم هو املصدر الوحيد  باإلمضاء، أو سواء كان
ذا  1. متوفر يف الصورة   األوراقال حجية لصور  أن هو األصل:"  بقول أن قضت حمكمة النقض املصرية و

، أما إذا كان غري  إليهفريجع  ًإذا كان موجودا األصل إىلدى  مبقدار ما َّإال  تاإلثباالعرفية وال قيمة هلا يف 
ونفس  احلكم أخذت به  2." عنه  حتمل توقيع من صدرت ال موجود فال سبيل لالحتجاج بالصورة إذ هي 

ليس هلا قيمة  أن الصورة الشمسية لورقة  عرفية:" بقوهلا   4194/2003الكويتية يف قرارها رقم ز يحمكمة التمي
  3."الدليل الكتايب ، وبالتايل ال ميكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة 

في  ةالعرفی اتعلى األخذ بصور المحرر ةالوارد اتستثناءاال: الفرع الثاني 
  اإلثبات

   : يلي وميكن حصرها يف ما اإلثباتبصور احملرر العريف يف  األخذحىت ميكن  استثناءات تأوردبعض التشريعات   

  مخصص لذلك القید في السجل الفي حالة : أوال 
 ،يف اإلثبات خاصة عندما يتم مصادقة على التوقيع  وزنيف حالة تسجيل صورة احملرر العريف فتعطى هلا      

واملعمول به اليوم يف تسجيل العقود لدى . وقعها حيث تثبت صدورها ممن وبذلك توفر نوع من األمان القانوين 
ويف حالة منازعة فيها يتم ، األصلفتكون هلذه الصورة قيمة  ،العالقة ألطرافنسخة نه يتم تقدمي ألعقارية افظة ااحمل

كقوة قاهرة من حريق أو فيضان وغريها ففي   األسبابسبب من  ألي األصلفقد  وإذا. األصلمطابقتها على 
لكن العديد من التشريعات   4.وت بالكتابةاألقل كمبدأ ثب أو على تدرجالب اإلثباتهذه احلالة تكون هلا قيمة يف 

                                  
  334مرجع السابق ، صسليمان مرقس ، ال/ د - 1
نقض عرائض في (المحرر العرفي ليست لها أية قيمة قانونية ، وال تغني عن تقديم أصل المحرر  قضت محكمة النقض الفرنسية  بأن صوروبهذا  -

  124، ص  1توفيق حسن فرج ، المرجع السابق، الهامش /نقال عن د) ، دالوز الدورى 12/02/1926
 . 188صمحمد حسن قاسم ، المرجع السابق ،/ د، نقال عن ) 576،ص7،مج،س  03/05/1956نقض المؤرخ في ( – 2
مساعد صالح نزال الشمري /، نقال عن أ 2004، لسنة 4، مجلة القضاء والتشريع ، وزارة العدل الكويت ،ع 4194/2003تميز حقوق كويتي رقم  – 3

  . 66ـ ص2012، س األوسطاألردني والكويتي ،  مذكرة ماجستير ، جامعة الشرق  دراسة مقارنة بين القانونين"دور السندات العادية في اإلثبات 
أنه إذا اعتمد الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع على صورة فوتوغرافية  لعقد البيع :"  13/05/1971وقضت محكمة نقض مدني المصرية في  -

مجموعة ."  قد خالف القانون واخطأ في االستدالل ، مما يوجب نقضهلحكم يكون العرفي ، دون التحقق من قيام العقد  الذي بني عليه ، فان هذا ا
 339، ص 662سليمان مرقس ، المرجع السابق ، الهامش / ، نفال عن د 154-630-22أحكام النقض 

  125توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ،ص/ دكذلك أنظر    226و225، ص عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د - 4
والقانون المدني ال يعترف .ليس بين األدلة الكتابة  التي نص عليها القانون المدني الصورة الشمسية لألوراق :" قضت محكمة االستئناف المصرية بأنه -

نت صورها محرر بمعرفة ، حتى لو كانت مسجلة وكا وال يعترف بقيمة ما لصور العقود العرفية،  بالصور الرسمية  التي يحررها موظف مختص بحريرهاإال 
فالصورة الشمسية ، وهي .ممن نسب إليه  ًإال إذا كان بذاته صادرا حجةذلك ألن الدليل الكتابي العرفي ال ينهض .موظف من موظفي قلم التسجيل 

  =ك الصورة ، ال يصح مطلقا أنمن وضع يد غير اليد  التي يصح أن تكون كاتبة لألصل المأخوذة عنه تل آليةليست بكتابة مخطوطة باليد بل هي صورة 
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وهذا ماقضت حمكمة النقض  1يف اإلثبات بل حىت كمبدأ الثبوت بالكتابة ةالورقة العرفي ةاملقارنة ال تعرتف بصور 
ا دليال كتابيا:" املصرية بقوهلا  أو  ًبأن الصورة املستخرجة من دفاتر التسجيل  لعقد عريف ال يصح أن تعترب يف ذا

ن إو من القانون املدين  231وجيعل للقاضي على أي حال حق النظر يف درجة اعتماده املادة .ثبوت بالكتابة مبدأ 
 أصلكان هناك رأي يقول جبواز اعتبار صورة  العقد  العريف املسجل كمبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مصدقا  يف 

على اجلزائري عمل  للقضاء ةاحلديث اتادكما أن االجته 2." ًرمسيا ًالعقد على إمضاء الصادر منه تصديقا
يكون  ال أن أوىلاليت ال ختضع إلجراءات  الشكل الرمسي تكون باطلة فمن باب  اتاحملرر  واعتبار د توجهه يتوح

 18/02/1997 املؤرخ يف 136156 رقماحملكمة العليا قرار ل طبقا  اإلثباتاحملرر العريف حجية قانونية يف  ةلصور 
ولو كان كل بيع اختياري أو وعد بالبيع ، وبصفة أعم  كل تنازل عن حمل جتاري :" قانونا أن من املقرربقوله 

ما وهذا   3."جيب إثباته بعقد رمسي ، وإال كان باطال  خرآمعلقا على  شرط أو صادرا مبوجب عقد من نوع 
من املقرر :" أنه والقاضي ب 10/07/2014 مؤرخ يف 0858132 لمحكمة العليا  رقملقرار   خرآذهب إليه 

لكية عقار يف شكل ممن القانون املدين جيب حترير العقود اليت تتضمن نقل  1مكرر324قانونا  وفق نص املادة 
  رمسي ومنه فالعقد العريف احملتج به من قبل  الطاعن يعد باطال حبكم القانون، وجيوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه

   4.."كونه من النظام العام 

   تدوین بخط ید المدینالحالة : ثانیا 
ا كمبدأ االيتم فلكن غري موقعة منه  ،خبط يد املدين و مت حتريرها مبعيةالصورة ه احلالة تكون ذيف ه       عتداد 

ما أ5.ًما معاأو القرائن أو  بالبينةيها الثبوت بالكتابة على أساس صدورها من املدين نفسه ويستكمل الدليل عل
ويتمتع   Exemplaire   ًا ثانياًنظريه احلالة يكون ذتوقيع املدين فإن احملرر يف هب مذيلةلصورة ه اذإذا كانت ه

  . Le acte récognitif 6 أو تأخذ حكم السند املؤيد، احلجية املقدمة لألصل بذات 

                                                                                                        
وأنه .شوبها من عيوب تعتبر دليل إثبات ، ألنها ورقة وإن نقلت الكتابة بإثبات صورتها إال أنها غير الورقة األصلية التي تظهر فيها حالتها الطبيعية وما ي= 

 األصلى نكار العقد المقدم صورته يمكن الرجوع حاال إلعند إ ....قد جعل قيمة قانونية للصور الشمسية 1923لسنة 18وإن كان قانون التسجيل رقم 
 18/04/1933( ." فالحجية ال تكون في الحقيقة للصورة الشمسية بل لألصل المحفوظ في قلم التسجيل ويحقق إنكاره قلم التسجيلب المحفوظ
   .227و226، ض2هامش ، العبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د، نقال عن )  548ص  281/2رقم  14المحاماة 

  92ص ،المرجع السابق، " صورة الورقة العرفية ال حجية لها في اإلثبات ولو كمبدأ الثبوت بالكتابة :" محمد صبري السعدي / د - 1
 227ص  1،الهامش عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د، ) 556ص  263/2رقم  15المحاماة  21/04/1934( – 2
 10 ، ص 1997، س01ئية  الجزائرية ، عالمجلة القضا – 3
 .321، ص 2014س  ، 02المجلة المحكمة العليا  الجزائرية  ع  - 4
 .189و188،صالمرجع السابق محمد حسن قاسم ، / د - 5
 189محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ،ص/ د، 121عباس العبودي ، المرجع السابق ، ص / د – 6
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  اإلثباتوحجیتھ في السند المؤید : ثالثا 

ألنه ال يأخذ ال حكم األصل على اعتبار أنه  والصورة بني األصل  ةيف مرتب يأيتاحملرر  هذا ال شك أن      
من  أقوىالحتوائه على توقيع املدين فهو   (copie)قل حجية من األصل ، وال يعترب صورةأيكتب بعده، وبالتايل 

     جديد حيمل إقرار حبق موجود وثابت يف حمرر عريف أصلى ا السندذفبهذا يعد ه.من الصورةة حيث احلجي
، وتكون قوته يف صليومثبت يف سند أسابق  تصرفأنه يؤكد على وجود  احملررا ذمن أمهية هكتو  .1سابق

جل طويل أفمثال يف الديون اليت تكون ذات  ؛ا السند على قطع التقادمذ، كما يعمل ه بقدر مطابقته له اإلثبات 
سبب ، كما ميكن استعماله يف ا الذا السند قصد قطع التقادم وحىت ال ينقضي االلتزام ذاملدى فتحتاج إىل ه

ولقد نص على السند املؤيد العديد من التشريعات املعاصرة منها  2 .يف حالة فقدان األصل  أمام القضاء  اإلثبات
 إذا كان نص إال، األصليات املؤيدة ال تعفي من تقدمي السند ن السندأ":3بقوله  1337املشرع الفرنسي يف املادة 

أو ما  ،األصليعلى السند  اوما اشتمل عليه السند املؤيد زائد، املؤيدصيصا يف السند قد دون خ األصلي السند
وجدت مجلة من السندات  إذا األصليومع ذلك يعفى الدائن من تقدمي السند .أثر  فليس له من ،معه فيهاختلف 

املادة  تقابلها و 4."سنة  هذه السندات يرجع إىل ثالثنيأحد ويكون تاريخ تدعمها احليازة ، ،املؤيدة املتطابقة
من قانون  20املادة و  6.من قانون البينات األردين  14واملادة ،5ةلبنانيالمن قانون أصول احملاكمات املدنية 157

                                  
  121عباس العبودي ، المرجع السابق ، ص / د228.،ص لمرجع السابقا .عبد الرزاق السنهوري/ د – 1
إذا تعارض السند :" مفلح عواد / ويرى د .341سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د، 228،ص عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د - 2

   113المرجع السابق ، ص ، .."ن السند األصليو ألخذ به د ًمؤيد إقرار محضاولو كان السند ال.المعتبر  وه األصليمع السند المؤيد ، كان السند  األصلي
سنة فيما عدا الحاالت التي ورد فيها نص خاص في ) 15(يتقادم االلتزام بانقضاء خمسة عشرة :" من القانون المدني الجزائري  308وتنص المادة 

  .من ذات القانون  322إلى المادة  309ي المادة والمنصوص عليها ف." القانون وفيما عدا االستثناءات اآلتية  
 ..."يترتب على التقادم انقضاء االلتزام :" من ذات القانون  320وتضيف المادة 

 
3 - Article 1337 de code civ. Fr « Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre 

primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. 
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet. 
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une 
eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial. » 
 

 342سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د - 4
تند خطي رع به إال إذا أثبت الخصم عدم صحة هذا السند بإبرازه السند األصلي أو بمسذعد حجة لمن يتيالسند المؤيد لسند سابق  :"157المادة  – 5

 ".آخر ثابتة صحته
  "  .يجوز له أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند األصلي نكلالسند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين و :"  14المادة  – 6
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 Les املؤيد للسند ًامل تعط نصا خاصالتشريعات مع أن بعض 1، الفلسطيين  البينات يف املواد املدنية والتجارية

actes récognitifs  إخل. ..والكوييت واملغريب واجلزائري 2شرع املصريملالعامة كا بالرجوع إىل القواعد اكتفتا وإمن  

ال من القانون املدين الفرنسي  1337من خالل ما ورد  يف املادة  بأن السند املؤيدشراح القانون ويرى بعض 

هلذا  القانونية  القيمةرتجع األصل ف حالة وجود األول يف :وجود تصورين أساسعلى  اإلثباتيعترب دليال كامال يف 

إذا  إال . مع بعضهما البعض مطابقتهماجل أمن  األصل فيستلزم عليه إظهار حق وجود األخري وعلى من يدعي 

  3.السندهلذا  قيمة لدين فتكون اجتديد  قطع التقادم وبذلك السند املؤيد ا ذكان يقصد من وجود ه

 كمبدأتكون حجيته حمدودة ويعتد به   األوىل ؛ أمرينز بني يلسند فيجب التميثانية وهي فقدان أصل االالة احلأما 

سند لل ن هناك تعددو الثاين ويك األمرأما . القرائن  أوبشهادة الشهود  هذا الدليل الثبوت بالكتابة ويتم استكمال

ه ذثالثني سنة ففي ه إىله السندات تاريخ يرجع ذويكون هل وتدعمها احليازة ومتطابقة مع بعضها البعض املؤيد 

فيأخذ  بأي سبب من األسباب قدفُ قد   يالة وكان احملرر األصلاحله ذعليه ه تاحلالة جيوز للقاضي إذا ما عرض

 أن مع اإلشارة إىل.4ا األمر سلطة تقديرية ذكون للقاضي يف هيبالسند املؤيد ويعتربه دليال كامال يف اإلثبات و 

  5.العامة  املوجودة يف القانون املدين  الفرنسي   واألحكاميتعارض  ألنها النص اخلاص ذالفرنسي قد انتقد ه الفقه

من  ًاموقع باعتبارهيفرتض يف السند املؤيد طبقا للقواعد العامة حجية قانونية  ينبين على القول السابق أنه و      

قانونية قائمة الفتبقى قوته .ا األخريذنه يؤكد هأيفرتض مطابقته لألصل باعتبار  ومن جهة أخرى. ذوي العالقة

من السندات يف القانون  املشرع اجلزائري إىل التنصيص على هذا النوع اندعو لذلك  6.إىل األصل ديتيه مابقدر 

  .الشأن ويذمن طرف ًأنه يكون موقعا ـىباإلضافة إل ،املدين باعتباره حمررا مؤيد لسند السابق ويكون مطابق لألصل

                                  
يثبت عدم صحة هذا السند السند العرفي المؤيد لسند  سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن :"الفلسطيني  ناتالقانون البي 20المادة  – 1

 ." بتقديم السند األصلي
السند المؤيد لسند سابق :" وجاء نصها بالسند المؤيد  لجنة التي أوكلت لها مهام تنقيح قانون اإلثبات المصري قد أدرجة مادة خاصةلأن مع العلم  – 2

إال أن لجنة المراجعة المشروع استبعدت هذا ." يم السند األصلي على انه  يجوز للمدين أن يثبت عدم صحة هدا السند بتقد.يكون حجة على المدين 
 343و342سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ دالنص واكتفت بالقواعد العامة ؛ 

 229،ص عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د هذا الرأي أشار إليه – 3
 342 مان مرقس ، المرجع السابق ، صسلي/ د.229،ص عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د - 4
  229، ص السابق المرجع ،السنهوري الرزاق عبد/ د إليه أشار   " et Rau Aubry "الفقيهان   به جاء الرأي وهذا - 5
 . 343 سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د  - 6
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  تنفیذ  الالقوة القانونیة للمحرر العرفي من حیث : الثالث  الفرع

وهل ميكن إجبار املدين على تنفيذ  الورقة العرفية الصيغة التنفيذية كماهو احلال يف احملرر الرمسي؟ أن متهر هل ميكن

الرمسي من إىل قيمة احملرر  ةوهل ترقى الورقة العرفي ؟ ما ورد يف الورقة العرفية دون استصدار حكم قضائي يف ذلك 

  تنفيذ ؟الحيث 

كون واجبة تللمحرر الرمسي  اليت  املطلقة  القوة التنفيذية يف ما خيص احلديث عنه سابقاما مت  عكسعلى       
ا  استصدار حكم قضائي مراجعته أو حاجة إالّ التنفيذ دون   02-06من قانون رقم   31للمادة  ًقايطبت،بشأ

  ،نسخة التنفيذيةالن إف2اجلزائري  من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 281دة واملا،  1متضمن تنظيم مهنة املوثق
هي النسخة املمهورة بالصيغة التنفيذية وتكون واجبة التنفيذ وخنص يف ذلك األوراق الرمسية املستوفية الشروط 

ا حمررات مل يتدخل باعتبار العرفية األوراق أما .الشكلية واألحكام القضائية  حكمه يف  ومن يف ،موظف عام أ
صيغة الوال ميكن أن متهر ب،قوة تنفيذية  ةأيفليس هلا   3قانون املدين اجلزائريالمن 327تنظيمها طبقا للمادة 

 ًاالقضاء ويستصدر حكم إىل أأن يلجوأخذ حقوقه ذا احملرر  العمليريد جيب على من  التنفيذية لذلك 
  4. العريف  ال احملرر القضائي فيذ احلكمي تنأ؛خبصوصه حىت يتمكن من تنفيذه 

 الرسمیة والعرفیة   المحرراتمقاربة بین : الفرع الرابع 
 ومع ذلك جيب التفرقة بينهما للمحررات الرمسية والعرفية تبني لنا بعض أوجه التشابه  دراستنا من خالل         

  :فيمايلي  اوميكن إمجاهل

  أوجه التقارب بين المحررين: أوال 

 وي العالقة باعتباره شرط جوهري يف كال منهما ،ذأن كل من احملررين حيوزان على توقيع  وغين عن البيان       
 ففي العقد كليهماإذ ميكن الطعن بالتزوير يف   ؛حجيتهما وهدم دحضطرق إنقاص و كما ميكن أن يتشابه يف 

                                  
فقا للتشريع المعمول به ، ويسري عليه ما يسري على تنفيذ األحكام القضائية تسلم النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي و :" 31المادة  – 1

 "ويؤشر على األصل بتسليم نسخة تنفيذية 
نسخة مطابقة لألصل :"وتحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية ... النسخة التنفيذية ، هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية :" 281المادة  – 2

 ."وكذا ختم الجهة القضائية " .يذمسلمة للتنف
 )24، ص 2005لسنة  44ج ع .ر.ج( 20/06/2005المؤرخ في 10- 05عدلت بالقانون رقم – 3
وال بد للمتمسك :" .. سليمان مرقس / د ، 92ص،المرجع السابق محمد صبري السعدي ، / د،  33مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 4

 343 ، المرجع السابق ، ص."المحاكم والحصول  منها على حكم بما  تضمنه المحرر ال مكان تنفيذه جبرا عن المدين  إلىبها من االلتجاء 
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على الشروط املنصوص عليها  ًاكان قائم  إذازوير طريق الطعن بالتب وال جيوز دحضها إالّ  ةالرمسي تكون حجيته ثابت
  02/2006/ 20املؤرخ يف 02-06القانون رقم كذلك ماهو حمدد يف . 1قانون املدين اجلزائريالمن  324يف املادة 

 739034رقم قرار  جتهادات احملكمة العليا اجلزائرية منهااعديد من الوهذا ما يؤكده . املتضمن تنظيم  مهنة املوثق
يتمتع العقد التوثيقي املشهر باحلجية املطلقة ، وال ميكن إثبات عكس مضمونه :"بأن  14/11/2012ؤرخ يف امل

على الشروط احملدد يف  ًاكان قائم  إذااحملرر العريف ق على بونفس احلكم  ينط  2." إال عن طريق الطعن بالتزوير 
ه الشروط ذا احملرر وغريها من هذمن صدر منه ه ارإنككثبوت تاريخ احملرر وعدم   .قانون نفسهالمن  327املادة 

ذهب إليه قرار احملكمة العليا ا ا مذفال جيوز للخصم الذي ينازع يف صحته سوى الطعن بالتزوير هلدم حجيته وه
صحيحا  –أن يعترب العقد العريف   ًمن املقرر قانونا:" بأنه  27/05/1992الصادر بتاريخ  85535اجلزائري رقم 

  3."ماهو منسوب إليه من خط وإمضاء  -األخري  امامل ينكر هذ –عه ا ممن وقّ ًوصادر –

طبقا للقواعد العامة فمثال يف احملرر الرمسي عكس ماهو ثابت بالكتابة  إثباتاحملررين ميكن من كذلك يف كال 
كسها دون حاجة ع إثباتري املوثق منها فيجوز حتدون  ينقلها ذوي الشأناليت والبيانات الوقائع عندما تكون 

  أما:"...  29/03/2000واملؤرخ يف  190541رقم كمة العليا يف قرارها احمل إليهذهبت  لطعن بالتزوير وهذا ماا
دون حاجة إىل الطعن يف الورقة فيجوز الطعن فيها عن طريق إثبات عكسها  ذوي الشأنعن الوقائع اليت  ينقلها 
ا  بطريق التزوير فيما خيص إثبات عكس ماهو ثابت  يف احملرر العريفكن أن جنده ونفس احلكم مي  4"...ذا

  . بالكتابة ال يكون إال بالكتابة 

 ًمؤقتاوإنقاص من قيمته  احملرر العريفة دحض حجي إىلالتوقيع من طرف من هو موجه له يؤدي  إنكار أنكما 
إنكار اخلط أو اإلمضاء أو  :" قانون اإلثبات املصريمن  29تؤكده املادة  ا ماذوه5 أن يثبت عكس ذلك  إىل

ادعاء بالتزوير فريد على مجيع احملررات الرمسية وغري أما .صبع إمنا يرد على احملررات غري الرمسية اال اخلتم أو البصمة 
  6." الرمسية

                                  
 344سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د - 1
 345 ص ، ، 2013، لسنة  2 عالمجلة المحكمة العليا  – 2
 74المرجع السابق ، ص د صبري السعدي ،محم/ عن د ، نقال 14، ، ص 1994لسنة  3عالمجلة القضائية  - 3
 .154ص    ،2000لسنة  1 عالجزائرية المجلة القضائية   - 4
 30مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص /، د100عادل حسن ، المرجع السابق ، ص/، د344سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د – 5
 344، ص 1، الهامش سليمان مرقس ، المرجع السابق / د - 6
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  أوجه االختالف : ثانيا 

  والشكلية القانونية من حيث الشروط / أ

الورقة  أن ،املوثقمهنة بقانون  ةاملتعلق املواد وكذا،ون املدين اجلزائريقانالمن  324املادة  يتضح من استقراء      
ومن  موظف عاممبعية ن حترر أو  من كتابة وتوقيعشكلية وإجراءات  لشروط اجلوهريةاعلى جمموعة من حتوز الرمسية 

 ،ه الشروطذه زماين واملكاين  وغريها منالختصاص اإلتوفر أن ي و،خمتص من حيث املوضوع  ويكون . يف حكمه
ا ورقة رمسية وتنزل إىل   الشروط هذه الورقة شرط من هذه إذا فقدت والشك ا تكون ورقة باطلة حبكم أ فإ

وأن ال يكون من . وي الشأنذمصاف الورقة العرفية وبالتايل تثبت هلا صفة الورقة العرفية  بشرط وجود توقيع 
  1 .التصرفات اليت تتطلب الشكلية وإال وقعت باطلة 

منه وإذا اختل شرط  صدرتوجود شرطني الكتابة والتوقيع ممن  327أما خبصوص الورقة العرفية فتشرتط املادة    

هو املصدر الوحيد إلضفاء احلجية  ألن التوقيع.يف اإلثبات  ه الورقة أي قيمةذه الشروط فال تكون هلذمن ه

  .  2 القانونية على هذا احملرر

  بات من حيث حجيتها في اإلث/ ب

لشروط لفاحملرر الرمسي الصحيح املستويف  ،اإلثباتقوة  ظهر وجه االختالف بني احملررين من خالليكذلك      

وعلى اخلصم أن يثبت عكس ذلك بالطعن يف سالمته املادية وليس .بالتزوير  طعن فيه إالّ الالقانونية ال جيوز 

ب استجواب صاحب احملرر الرمسي للحصول على كما ال يسوغ للخصم أن يطل .لصاحب احملرر أن يثبت صحته

  . 4كما ال يصح له طلب توجيه اليمني احلامسة  3أو عدم سالمةاملادية إقرار منه بسالمة 

 إنكارعدم يشرتط بل  ،صاحبهأما يف احملرر العريف فال يكفي  توفر الكتابة أو التوقيع حىت تكون حجة على 
.   بأنه صادر عن خصمه يقيم الدليل على صحة التوقيع به أنتمسك يريد الوعلى من . 5التوقيع ممن صدر منه

                                  
 100عادل حسن ، المرجع السابق ، ص/، د345مان مرقس ، المرجع السابق ، ص سلي/ د أنظر  – 1
  96عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / ،د30مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص /د -  2
 346و 345مان مرقس ، المرجع السابق ، ص سلي/ د - 3
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم األخر على انه يجوز للقاضي منع توجيه :" ون المدني الجزائري من القان 343المادة  – 4

   ."هذه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في ذلك 
    ..."ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه :" :"...من القانون المدني الجزائري  327المادة  – 5
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من  174 إىل  164 من للموادحتقيق اخلطوط طبقا  طلب  يف ذلك إىل األساليب القانونية املتاحة من أن يلجأو 
 . املصري  اإلثباتمن قانون 30وتقابلها املادة ، 1قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

   تنفيذمن حيث قوة ال/ ج

 َّالتنفيذ إال ةكون واجبتاألخري ال  ذهكون ه  ،ة العرفيات الرمسية  تتميز عن احملرر  احملررات أنيف وال غرابة      
 أنال ميكن  ومما الشك فيه أنه.2وهنا نعين تنفيذ احلكم ال احملرر هالتنفيذلواستصدار حكم بالرجوع إىل القضاء 

أما احملرر الرمسي فهو خالفا .ني د عاديافر مت من طرف أ هعدادإ أن أساسعلى  يغة التنفيذيةبالصاحملرر العريف ميهر 
  .3قوة التنفيذية للمحرر الرمسيالتطرق ملوضوع اللذلك كما بيناه سابقا مبناسبة 

   هذا السندفي  مادونمن حيث حقيقة  / د

بصفة  ليست القيمة القانونية ه ذغري أن ه، فيه تضمنهمبا  ةحقيقماورد يف احملرر سواء كان عرفيا أو رمسيا يعترب     
ففي احملرر العريف ميكن إثبات عكسها طبقا للقواعد العامة دون .طعن فيها الفيجوز إثبات عكس ذلك ب . مطلقة 

  .حاجة لطعن بالتزوير 

 مت على لسان وحتت مسع ونظر ما: منها  4ز بني نوعني من البياناتيأما خبصوص احملرر الرمسي فيجب التمي
ففي األوىل  ال جيوز  ؛ و اقتصر دوره على اإلشهاد على لسان ذوي الشأن تورد و أخرى، العموميالضابط 

 5.يف اإلثبات  العامةطبقا للقواعد  حجيتها   هدمأما الثانية فيجوز  .  بالتزوير  َّالطعن فيها إال

  
                                  

   346مان مرقس ، المرجع السابق ، صسلي/ د أنظر - 1

من المقرر قانونا ، أن للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في اختيار أحد إجراءات تحقيق :" نص 05/12/1971قرار محكمة العليا الجزائرية بتاريخ  -
؛ نقال عن )من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  164لمادة التي تقابلها اليوم ا( من قانون اإلجراءات المدنية  76الخطوط المنصوص عليها  بالمادة 

 69، ص  2002س  ،، الجزائرمبادئ االجتهاد القضائي في مادة اإلجراءات المدنية دار هومة حمدي باشا عمر ، / د
 97عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
كذلك أنظر إلى ..." النسخة التنفيذية هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية :" الجزائري    اريةمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلد 281المادة - 3

 . هذه األطروحة من206و 158 الصفحة 
 347سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د - 4
  :عقد التوثيقي يتضمن نوعين من البياناتحيث أن ال :"بقوله    27/09/2000الصادر في   20264الجزائرية  رقم   لمحكمة العليااقرار  - 5

وهذه البيانات تكون حجة حتى الذي يعاينها  التي يباشرها الموثق نفسه أو الوقائع المادية التي يقوم بها األطراف أمام الموثق بالوقائعالبيانات التي تتعلق 
  .طعن فيها بالتزويرال

، الجزائرية  لغرفة العقاريةلاالجتهاد القضائي  ..."من األطراف تكون حجة إلى أن يثبت عكسها موثقأما البيانات بالتصريحات واالتفاقات التي يتلقاها ال
 .140و 139، ص 2004 س قسم الوثائق ، ،2ج
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  من حيث حجية التاريخ المحرر / هـ

 إالالغري وال جيوز هدم حجيته  أوالعالقة  أطرافقبل اجلميع سواء كان حجية  لتاريخلففي احملرر الرمسي يكون     
  1."ممتاز شاهد"الذي تعطى له صفة  خمتص عام ره مت مبعية موظفيحتر  أساسعن طريق الطعن بالتزوير على 

قيمتها طعن يف ال التاريخ بيان من البيانات اليت ينظمها أفراد عادين وبالتايل جيوز فإنخبصوص احملرر العريف  ماأ
غري أن املشرع اجلزائري وغريه من التشريعات املعاصرة وضعوا .2 طرق العادية املتاحة يف القانونبكل ال القانونية 
وفقا لنص 3 ًبالتاريخ يف مواجهته أن يكون ثابتاوالتمسك جعل من يريد االحتجاج حيث الغري  خبصوص استثناء 

  .قانون اإلثبات املصري من15وتقابلها املادة ، ائريقانون املدين اجلز المن  328املادة 

  نتيجة ال: ثالثا 

يف كيفية هدم حجيتهما   تتفقختالفات بني احملررين إال أننا جندها االرغم وجود أنه  وينبين على القول السابق    
 ا احملررذه حيوز بشرط أن ،ساسية فيهاألشروط الا فقد إذعريف  كما ميكن  للمحرر الرمسي أن يتحول إىل سندٍ 

دعاء بالتزوير ن اإلإلذلك ف . 4من القانون املدين اجلزائري 2 مكرر 326تطبيقا للمادة  وي العالقةذعلى توقيع 
ن إلكن رغم ذلك ف.من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 6 179و5 175املادة  عا لنصتب على احملررين معا يقع

 ما و 164طبقا لنص املادة  8احملرر العريف فقطب تتعلق حتقيق اخلطوط فهي  لةأومس ،7إنكار التوقيع ممن صدر منه
  9.يليها من ذات القانون

                                  
وثق بأنه ال يمكن إخضاع الوثائق الرسمية ، المحررة لدى م:"  09/02/2012المؤرخ  في  698894جاء في قرار المحكمة العليا الجزائري رقم  – 1
 287، ص2014لسنة  2ع  ،المحكمة العليا المجلة  ..."لتمتعها بالحجية حتى يثبت تزويرها)شهادة الشهود (للتحقيق )ضابط العمومي (
 348سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
  96د  عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص   –  3
كمحرر بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل ،   العقد غير رسمييعتبر :" الجزائري  من القانون المدني  2مكرر 326المادة  - 4

 ."إذا كان موقعا من قبل األطراف  عرفي
 165ة قدم أثناء سير الخصومة ، تتبع اإلجراءات المنصوص عليها في الماد محرر عرفي، بطلب فرعي ،في  طعن بالتزويرإذا :"  175المادة  – 5

  ."ومايليها من هذا القانون 
 ...." أو تغيير عقد سبق تحريره أو إضافة معلومات مزورة إليهالتي تهدف إلى إثبات تزييف هو الدعوى  العقود الرسميةضد  االدعاء بالتزوير: "179المادة - 6
  ...."ماهو منسوب إليهما لم ينكر صراحة وضع عليه بصمة إصبعه  يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو:" من قانون المدني 327المادة  - 7
حيث أن العقدين  المستند  إليهما ليسا رسميين وبالتالي :" بأنه  24/09/1990المؤرخ في  62624رقم  الجزائرية  وجاء في قرار المحكمة العليا -

  26، ص  1992، س  2المجلة القضائية ، ع ..." القانون المدني من 327حجيتهما مجرد إنكار التوقيع فيهما طبقا للمادة يكفي النعدام 
 346سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د - 8
إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو  التوقيع على المحرر  مضاهاة الخطوطتهدف دعوى : " من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  164المادة   - 9

يمكن تقديم دعوة . بالمحرر عرفيالخطوط المتعلقة  ذي ينظر في الدعوى األصلية ، بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاةيختص القاضي  ال. العرفي 
   ."مضاهاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوة أصلية ، أمام الجهات القضائية المختصة 
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المحررات  وقیمة لإلثباتمھیأة الغیر العرفیة األوراق : الثانيالفصل 
 لكترونیة في اإلثباتاإل

 شرتط القانون ي Les actes sous seing privé  احملررات العرفية املعدة لإلثبات مما ال شك فيه أن       
ا يف ذلكشرطني  افيه التوقيع هو العنصر ن أل ،ممن صدرت منه ةوقعكون مُ تأن الكتابة و  ؛أي حىت يعتد 

ن بل هناك مِ  ،1يف اإلثبات  ًكامال ًوجعله دليالاحملرر هذا على  احلجية القانونية  والفعال يف إضفاء   اجلوهري
توجد   وإىل جانب ذلك . 2التوقيع هو روح هذه الورقة حىت يكون هلا وجود قانوين أن يعترب َمن راح القانونشُ 

ا مل تُ  بعض ُ عد السندات رغم أ  قانونية وقيمة  حبجية  أن القانون قد جعلها تتمتع مسبقا لإلثبات إالّ يأ أو 
ا ،3بنص خاص و  وخمتلفة ةمتفاوت وجند املشرع اجلزائري قد  .كما ال يفرض القانون أن تكون موقعة حىت يأخذ 

 من قانون اإلثبات 19إىل  16املواد منين واليت تقابلها قانون املدالمن  332إىل املادة  329نص عليها من املادة 
من قانون  439إىل  428الفصل من و  ،قانون املدين الفرنسيالمن  1332املادة إىل  1329واملادة ،املصري 

 Technologies deكما أن التطور احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات   4إخل ...املغريب والعقود  االلتزامات

l'information  لكرتونية تؤدي إىل ضرورة البحث عن لسندات املوجودة على الدعائم اإللتزايد املستمر الو
ا على توفري احلماية القانونية  ا يف ظل  protection juridiqueقيمتها القانونية ومدى قدر ملن يتعامل 

ة  وعدم قدرة  القو  صورقُ صاحبها يف اإلثبات على أساس تُ  اليت واملخاطر صعوباتال اعد التقليدية على جما
   .القائمو الوضع  ،وسائل اإلثبات احلديثة 

ونظرة املشرع اجلزائري هلا من  لإلثباتعدة املغري  الكتابيةألدلة لقيمة القانونية ال: لذلك سنعاجل يف املبحث األول 

ونية يف اإلثبات وما توفره لكرت احملررات اإلحجية :مث نبني يف املبحث الثاين .النصوص اخلاصة اليت أوردها  لخال

  .احملررات  قانونية تعاجل هذا النوع من ًاوي الشأن من ضمانات خاصة بإدراج العديد من الدول نصوصذل

                                  
الورقة العرفية تستمد في اإلثبات من التوقيع وحده ، فإذا خلت من توقيع :"  08/06/1976وقضت محكمة النقض المدني المصرية  في جلسة  – 1
محمد محمد سادات ، / ، نقال عن د 1291،ص41،س 681مجموعة أحكام محكمة النقض  رقم ." لها أية حجة قبله  حد  العاقدين  فال تكونأ

 97المرجع السابق ، ص 
 45الغوثي بن ملحة، المرجع السابق ، ص / د – 2
:" يحي بكوش/ ويرى د 93 سابق ، صمحمد صبري السعدي ، المرجع ال/ د ، كذلك أنظر230عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د  – 3

إنها ال تدعى توجد كتابة أخرى لم توضع لهذا الغرض أساسا ، لكنها قد تصلح الن  يدلى بها أمام القضاء  بصفة عرضية  لتأييد قناعة المحكمة، ولذلك ف
 . 152، المرجع السابق ، ص ."سندات بالمعنى الفني ولكنها تدعى كتابات خاصة  

 .  اللبناني المدنية   من أصول المحاكمات 169إلى  158 المواد من وتقابلهامن قانون البينات األردني ، 13لمادة اوتقابلها  – 4
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  موقعةالاألوراق العرفیة الموقعة وغیر : المبحث األول 

من طرف من  Documents signésأوراق موقعة  عدة لإلثبات إىلاملاألوراق العرفية غري  ميكن تقسيم       

منها ؛1تصرفه  ثباتإ استخدامها يف ا و باشرة العملمو  وراء إنشائهانه مل يكن يقصد من أمنه رغم  صدرت

  من قانون اإلثبات املصري 16ملادة قانون املدين اجلزائري واليت تقابلها المن  329الرسائل والربقيات تطبيقا للمادة 

لرسائل الفاكس والتلكس أعطى بنص القانون  2.األردين  انون البيناتمن ق 13يالحظ على املادة  غري أنه ما

مل ينص عليه ال املشرع اجلزائري يف القانون املدين، وال ماا ذ، وهاإلثباتلكرتوين قوة السندات العادية يف والربيد اإل

  . املشرع املصري يف قانون اإلثبات 

هي الدفاتر املنزلية واليت ميكن أن حتتوي على  Documents non-signéغري موقعة  ًاأما ما ميكن اعتباره أوراق

 د فيهاإىل القيْ التاجر  أباإلضافة إىل ذلك توجد الدفاتر التجارية واليت يلج.ا الدفرت ذبيانات خاصة بصاحب ه

أما خبصوص .3على هذين الدليلني  331و330 تنينصت املادوقد .على عاتقه  ةواقعال وااللتزاماتقوق احل

يف ما تتمثل قوة   لذلك.   4من نفس القانون 332ين  فنصت عليه املادة للدّ  ةاملثبتري على السندات  التأش

ا دليل  ةل هلا حجية كاملهعدة لإلثبات ؟ و املالثبوتية  اليت حتوزها األوراق غري  يف اإلثبات أو يقتصر دورها على أ

 عن طريق تقسيم هذا املبحث إىله التساؤالت ذلى هع اإلجابةويتم ؟  يستأنس به القاضي  يف أحكامه   فقط  

الكتابية ،  األدلةتدخل ضمن  باعتبارها اإلثباتتصال احلديثة يف نبني فيه قيمة وسائل اإل األولثالثة مطالب ؛ 

 ريواألخاملطلب الثالث  لإلثبات يف يد التاجر ، ويف كأداةمث نعاجل يف املطلب الثاين قيمة وحجية الدفاتر التجارية  

  .املدين  ذمة براءةالتأشري على سند الدين مبا يفيد  ثرأنتحدث عن 

                                  
 66محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص/ د – 1
  .بإرسالهانه لم يرسلها ولم يكلف أحداً ما لم يثبت موقعها ا اإلثباتالعادية من حيث  اإلسنادكون للرسائل قوة ت -)1:"من قانون البينات  13المادة  – 2
  .لبرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعًا عليه من مرسلهالوتكون  -)2
  .بإرسالهام بذلك أو لم يكلف احد مالم يثبت من نسب إليه إرسالها انه لم  يق.اإلثباتالعادية في  سناداإلوتكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد االلكتروني قوة  - أ) 3

 .حجة على كل منهما إليهوتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل  - ب   
لم  أويستخرجها  انه لم إليهنسبت  ما لم يثبت من اإلثباتالعادية من حيث  اإلسنادالموقعة قوة  أووتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة - ج  

 ".باستخراجها حداأيكلف 
 .التونسية والعقود  من مجلة االلتزامات 461وتقابلها  الفصل .مغربي الالعقود و ومايليها من قانون االلتزامات  433قابلها  الفصل ي – 3
  . من القانون المدني الفرنسي 1332تقابلها المادة  – 4

 155 عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،ص/ أنظر د
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 تصالاالالقیمة القانونیة للرسائل والبرقیات ووسائل : المطلب األول 

   في اإلثبات حدیثةال 
 La lettre et leحجية الرسالة و الربقيةوغريه من التشريعات املعاصرة عاجل املشرع اجلزائري        

télégramme  أخذ به املشرع ا م ومن التشريعات املقابلة قانون املدين المن  329يف مادة واحدة  وهي املادة
األول نتحدث فيه : ثالثة فروعهلذا املوضوع من خالل التطرق  وسيتم . 1من قانون اإلثبات  16املصري يف املادة 

ا على اإلثبات ،و  العادية  الرسالةعن حجية  ويف األخري  ،إىل معاجلة قيمة الربقية يف ذلك ثاين نتطرق فيهالوقدر
ن بعض القوانني املعاصرة أعطتها ألكرتوين خاصة و إمن فاكس وتلكس وبريد  نبني قيمة وسائل االتصال احلديثة

   .يف اإلثبات  قيمة السند العادي

   اإلثباتالعادیة وقوتھا القانونیة في الرسائل : الفرع األول 

دين قانون املال 329املادة للرسالة  غري أن  تعريفا عطِ مل تُ وغريه من التشريعات املعاصرة املشرع اجلزائري       
ممن صدرت منه  ةوهي أن تكون موقع. حىت تكتسي الرسالة قيمة قانونية يف اإلثبات ًاوضعت شرط 2زائرياجل

 املذكورة أعالهادة املت عليه وهذا ما نص3،اإلثباتقيمتها يف قيمة الورقة العرفية من حيث وبذلك تكون للرسالة 
  ." اإلثباتتكون للرسائل املوقع عليها قيمة األوراق العرفية من حيث :" بقوهلا

ا كل كتابة خمصصة لربط عالقة بني شخصني أو أكثر :" للرسالة بقوله  ًالقانون تعريفا رجالوقد قدم بعض  أ
   4."لغرض من األغراض 

ا شخص:" أو هي  وقد يقوم  .ًاا أو فكرة أو ينهي إليه أمرً، ينقل إليه فيها خرب آخرإىل  ورقة مكتوبة يبعث 
ذا تعترب  الرسالة من الوسائل املساعدة على التواصل   5..." بإيصاهلا رسول ،أو تقوم بذلك مصلحة الربيد  و

  .متباعدة لكن يتم ذلك بواسطة دعامة ورقية  أماكنيف  األشخاصبني 

                                  
 56 زروق يوسف ، المرجع السابق ، ص/ أنظر د 153،ي بكوش ، المرجع السابق ، ص يح/ د – 1
  ...."تكون للرسائل  الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث اإلثبات :" من قانون اإلثبات المصري  16تقابلها المادة  – 2
ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف أحداً  اإلثباتالعادية من حيث  سناداالكون للرسائل قوة ت:" من قانون البينات األردني  13/1المادة  -

 .بإرسالها
 34و33مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص/ د – 3
 .153يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د – 4
 437، ص 257ت ،بند.د.اث العربي ، بيروت لبنان ، ذ،دار  إحياء التر 8فصل لألشياء واألموال،ج،حق الملكية مع شرح مُ عبد الرزاق السنهوري/ د – 5
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احملرر العريف يف  وحجية وقوةلرسائل قيمة ا على أصبغوا،قد ه من التشريعات املعاصرةوغري  جند املشرع اجلزائري
ه ذوه قاضيلل يةلتقدير لسلطة ا يرتك حجيتها ملاذو،لذلكأن الرسالة مل تكن معدة أصال  من على الرغم،اإلثبات
لذلك .1 هذه الوسيلة طريق اليوم عن تتم  العديد من املعامالتو أن ًمن الضمانات خاصة ًاتضيف نوع املساواة

ه الورقة ذتوفر فيها كل الشروط املنصوص عليها يف هت أن قيمة الورقة العرفية جيبإىل  األخريةه ذحىت ترقى ه
نصت  وفق ما،حىت تكون سارية املفعول يف مواجهة الغري ن يكون هلا تاريخ ثابت أو صدرها مُ  العرفية من توقيع

ا ما أخذت به حمكمة النقض املصرية ذوه. ه الشروط ذوغريها من ه ،دين اجلزائريقانون املالمن  328عليه املادة 
تكون هلذه الرسائل  أناملوقع عليها قيمة الورقة العرفية ومقتضى ذلك   ئلتكون للرسا :"بقوهلا  14/01/1965يف 

 ًلطرق املقررة قانونايثبت هو العكس با أنفتكون حجة على املرسل بصحة املدون فيها إىل ل الكتايب قوة الدلي
 املهيأالعريف  السنداملوقعة عليها و ويرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن مثة اختالف بني الرسالة  2."لإلثبات
ن  أل.ذي جعل للرسالة املوقعة حجية السند العادي الّ املصري اجلديد  اإلثباتحىت يف نظر القانون  لإلثبات

ء نه مل يقصد من وراأالظروف اليت مت تدوينها فيها و  الرسالة يأخذ باحلسبانب ورد مابتفسري القاضي عندما يقوم 
 اإلثباتحتفظات على حجية الرسالة يف  أوردتبعض التشريعات قد  أن كما .3لإلثبات حتريرها أن تكون دليال

،ومل نه مل يرسلها أ مامل يثبت موقعها:" ...بقوله   األردينمن قانون البينات  1فقرة 13منها مانصت عليه املادة 
مامل  ..:"احملاكمات املدنية اللبناين  بقوله  أصولمن 158ونفس احلكم جنده يف املادة ."حد بإرساهلاأيكلف 
 ا االستثناء أن املرسلذه وجودوسبب  ."إرساهلا احدأنه مل يرسل الرسالة ومل يكلف أاملرسل يثبت 

)expéditeur(املرسل إليه  إىل تووصل من بني يديه دون علمه خرجت اأ َّإاله الرسالة ذه مل يقم بإرسال
)Destinataire(. اعتبار باو  طرق اإلثباتب ذلكإثبات فيجوز للمرسل  )السرقة أو التسرب( ماديةواقعة  أ

لك ملا ذوللقاضي سلطة تقديرية يف  ابإرساهل ًاحدأيكلف مل  نهأيثبت أن  القانون  له أجازقد لذلك . العادية
   4 .من أدلة قدم له يُ 

                                  
المشرع األردني لم :" عباس العبودي / د.234، المرجع السابق ، صعبد الرزاق السنهوري/ د ،115مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / د – 1

، ..." في الحكم بينها وبين سائر السندات العادية المعدة لإلثبات يترك قيمة الرسائل في اإلثبات  لتقدير القاضي ، بل عمد إلى إقرار حجيتها والتسوية
  125المرجع السابق ، ص 

 103، ص3محمد حسن منصور ، المرجع السابق ، الهامش / نقال عن د) 14/01/1965، جلسة  30لسنة  115طعن المحكمة النقض المصري رقم (  – 2
بأنه ال يوجد فرق بين الرسالة الموقعة والسند :"سعدون العامري  /ديرى وعلى خالف ذلك ،  235 ، المرجع السابق ، صعبد الرزاق السنهوري/ د - 3

فالقاضي  عندما يقوم بتفسير عبارات الرسائل عليه أن يفسرها طبقا . عليها ًلإلثبات مادامت الرسالة موقعا ًال تعد مقدما ئلالعادي  بالرغم من أن الرسا
مقررة في تفسير عبارات العقود ، فإذا كانت عبارة الرسالة واضحة فال يجوز االنحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل، أما إذا  لألحكام والقواعد العامة ال

عباس العبودي ، المرجع / دنقال عن ." كانت غير واضحة فيجب على القاضي أن يستعين بالقواعد العامة في تفسير العقود لكي يوضح هذا الغموض
 126 السابق ، ص

محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، / د  ،125عباس العبودي ، المرجع السابق ، ص / د  116مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / د– 4
 192و191ص
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ا القانوين  يسقط ) expéditeur(املرسل  بتوقيع ةغري مذيلإذا كانت الرسالة  ومما ال شك فيه  أنه  إالّ .فإن وز
ا على أساس مبدأ الثبوت بالكتابة خاصة إذا كانت مكتوبة خبط يد املرسل االميكن  وهذا ما أخذت به 1.عتداد 

املدعي عليه إىل املدعي الدليل الكامل إلثبات  ا مل تتضمن الرسالة اليت بعثإذا : "يز األردنية  بقوهلايحمكمة التم
 2 ."جتيز إثبات الدعوى بالشهادة   ،انشغال ذمة املدعي عليه بالدين املدعي به فيعترب مبدأ الثبوت بالكتابة

   اإلثباتللرسالة قيمة احملرر العريف يف  ىعطوبالتايل يشرتط التوقيع حىت تُ 

تسلمها عن طريق مبجرد  هلذا األخري  ًاتصبح ملك إىل الطرف اآلخر الرسالةإرسال  اآلثار املرتتبة عنومن بني 
ِسر الرسالة إذا احتوت على  ومع ذلك فإن.  ذلك الوقتمند  ًيستعملها دليال أنرية احلوله املوظف املختص 

تقدميها إىل القضاء كدليل  ال جيوز له وال يفشي ما تضمنته الرسالة وبالتايل) املرسل إليه(وجب أن يتحفظ به 
املرسل ( ويف حالة تقدمي اخلصم .3 ًاأو ضمني ًاحةصر  وبأي تعبري كان ،على قبول من املرسل ابناء لإلثبات إالّ 

جاز للمرسل أن يطلب سحب الرسالة،  كما يطالب املرسل إليه  واستعماهلا كدليل الرسالة  أمام القضاء) إليه
اللبناين  املدنية  من قانون احملاكمات160املادة  نص ا ما يتماشى معذوه .4الذي حلق به  بتعويضه عن الضرر

  5."يف املواد املدنية بالرسائل  السرية  اليت تقدم إىل احملكمة  بغري اتفاق املرسل واملرسل إليه يعتدْ ال  :"بقوهلا 

له عملية إثبات ما تضمنته وسائل تسهل  من استعمال إليهميكن للمرسل  يرى بعض شراح القانون أنه كما    
لة سرية أغري أن مس . ىإثبات ذلك بطريقة أخر من  للمرسل حىت ميكنه  ًايقدم إنذار  كأن من معلومات الرسالة

على مجيع احلاالت إذ يستثىن من ذلك  وال تطبق.هلا حدود ليست على إطالقها و (Message secret)الرسالة 
 6.ميز بالتبادل السريع هلذه الوسيلة فال ميكن التمسك بسريتهااملسائل التجارية اليت تت

بالرسالة واستعماهلا يف  التمسكفيحق له  إليهل املرس أوثالث غري املرسل ال طرفري فهو غخبصوص الأما      
يكون قد  أنيثبت ذلك بشرط  أنوله  ،تضمنت الرسالة مصلحة ختصه ما إذاحقه  إثباتمواجهة املرسل  يف 

                                  
 94محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د – 1
 117ع السابق ، ص مفلح عواد القضاة ، المرج/ د  ، نفال عن 1965س 207ص 399/64تمييز حقوق – 2
من الدستور  45الحرمة والسرية التي كفلتها المادة :" قضائية  43سنة  763في طعن رقم  26/05/1980محكمة النقض المصرية بتاريخ  قضت – 3

إليه فإنه يحق له وللغير  أنما تنصرف إلى ترك الرسائل حال وجودها لدى هيئة البريد ، أما بعد وصولها وتسليمها للمرسل المصري للمحّررات البريدية 
 94ص ، مرجع سابق  1الهامش  ،محمد صبري السعدي / عن د نفال ."أو المرسل إفشاؤها  على أسرار حظر القانون بها إال إذا إنطوتاالستناد إليها واالستدالل 

في السرية ، فال يجوز للمرسل إليه أن يفشي أن للمرسل الحق :" عبد الرزاق السنهوري/ ،د 94محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د - 4
 .ومابعدها 440المرجع السابق ، ص 8، حق الملكية ، ج."الرسالة أو يذيعها بالرغم من سريتها إال إذا حصل على إذن بذلك من المرسل

  )21، ص06/10/1983الصادرة في  40اللبنانية رقم .ر.ج(  – 5
  118و117 مفلح عواد القضاة ، مرجع سابق ، ص/ د - 6
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ن أب 14/01/1965خ وقضت حمكمة النقض املصرية يف احلكم الصادر بتاري.  1مشروعة ةطريقب عليها حتصل
لكل من  تتضمن الرسالة دليال  فإنحق االحتجاج بالرسالة املوقع عليها غري مقصورة على املرسل إليه  ...:"

ا على املرسل مىت  كان قد  أنلصاحله      2."حصل عليها بطريقة مشروعة حيتج 

احملكمة وللمرسل إليه طلب إرجاع  أماما  دفع الغري مشروعة سقط حقه يف  ةحتصل  الغري عليها بطريق إذا و
وال ميكنه  إليهمثل املرسل  مثلهفيها  د حقهُ وبالتايل تقيّ .  هاؤ إفشافال جيوز  ًاتضمنت الرسالة سر إذا أما 3.الرسالة 

   4. صدرها من مُ  مسبق إذنعلى  ابناء إال  لإلثباتاستعماهلا 

 في اإلثبات  القانونیةالبرقیة وقیمتھا : الفرع الثاني  

ها قيمة الورقة العرفية  اقانون املدين على حجية  الربقية  و أعطالمن  329نص املشرع اجلزائري يف املادة  لقد       
رسلها من متصدير  موقعا عليه وتكون للربقيات هذه القيمة  أيضا إذا كان أصلها املودع يف مكتب ال:" ...بقوله 

 االلتزامات نمن قانو  428الفصل  و يقابلها ".وتعترب الربقية مطابقة ألصلها حىت يقوم الدليل على عكس ذلك 
وتضيف الفقرة ..." تكون الربقية دليال  كالورقة العرفية ، إذا كان أصلها حيمل توقيع مرسلها:" بقوله املغريب العقودو 

لذلك فقد  ."رد االستئناس  إالالربقية فال تعترب نسختها  أصلتلف  إذا:"  السابقة الذكر 329املادةالثالثة من 
   :ومها   يف اإلثباتاحملرر العريف  وحجية الربقية قيمة  إلعطاء أساسيني وضع املشرع شرطني

 .  ن صدرت منه ممالربيد ومذيل بتوقيع لدى مكتب  ًاأن يكون أصلها مودع - 

به حمكمة  أخدتما  اذوه 5.  قرينة التماثل توفرمع  الربيدمبكتب   اه الربقية موجودذأن يبقى أصل ه - 
لربقية قيمة الورقة العرفية يف اإلثبات أن يكون الكي تكون يشرتط :"  بقوهلاالنقض املصرية يف قرارها 

قيع املرسل أو عليها من مرسلها ، فإذا كان األصل  ال حيمل تو  ًأصلها املودع يف مكتب التصدير موقعا
 6 ."من له صفة النيابة عنه يف إرساهلا فال تكون للربقية قيمة يف اإلثبات 

                                  
 119،ص سابق المرجع المفلح عواد القضاة ، / د - 1
، 3محمد حسن منصور ، المرجع السابق ، الهامش / نقال عن د) 14/01/1965، جلسة  30لسنة  115طعن المحكمة النقض المصري رقم ( – 2

 128توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص / ، كذلك أشار إليه د 103ص
 193محمد حسن قاسم ، المرجع السابق، ص/ د 128توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص/ ، د94السعدي ، المرجع السابق ،ص محمد صبري / د – 3
  .192، صالمرجع السابقمحمد حسن قاسم ، / د – 4
شخص إلى آخر  بوساطة  رسالة مختصرة يوجهها:" ولقد عرف بعض الفقه البرقية  بقوله  95محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / د - 5

 126عباس العبودي ، المرجع السابق ، ص/ دأشار إليها ." دائرة البريد التي تحتفظ بأصلها وتعطي من وجهت إليه صورة عنها
 .105، ص 2محمد حسين منصور ، الهامش / نقال عن د ؛) 1017ص  20سنة  19/06/1969ق جلسة  35سنة 323طعن رقم (  – 6
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 لألصلقرينة بسيطة على مطابقة صورة الربقية   افرتضوجند املشرع اجلزائري وغريه من التشريعات املعاصرة       
   .الربقية   ما احتوت عليهري ييف تغ مصلحة أية لهوظف املكلف بإرساهلا ليست املن  مبكتب الربيد ألاملوجودة 

مطابقتها جل أللقضاء من  أمرهيرفع  أنأجاز له القانون  لألصلمن له املصلحة  وشك يف عدم مطابقتها  أنغري  
  1. األصلمع 

ا فال يكون هلذه الصورة   2أما يف حالة فقدان أصل الربقية أو ضياعها  قبل  انقضاء  املدة  احملددة لالحتفاظ 
ا  إالق من  329من املادة  3ا ما نصت عليه الفقرة ذعلى سبيل االستئناس  وه َّيمة يف اإلثبات وبالتايل  ال يعتد 
  .3قانون املدين اجلزائري السابقة الذكر ال

كتب  يتم مبوختم  تأشرية  أساسوبصفة رمسية على  ًاثابت ًاتارخي األخرية ه ذهل أنمييز الرسالة  عن الربقية  وما
 اإلجراءاتعن طريق   َّإالتارخيها   إثباتخبالف الرسالة  اليت ال ميكن ،سجل خمصص لذلك  ده يفيتقيو  يدالرب 

   4 .قانون املدين اجلزائري المن  328املنصوص عليه يف املادة 

يف اإلثبات النعدام شرط  ًكامال  ًكون دليالتصاحب الشأن فال  وقيعتبالربقية  أصل يذيلمل  يف حالة ما أما
اااللكن ميكن . التوقيع   5. مرسلها كانت مكتوبة  خبط اليد  استعماهلا كمبدأ ثبوت بالكتابة  خاصة إذا وأ،ستئناس 

للربقية  قيمة  الورقة العرفية  يف   اإعطائهمن ما ميكن مالحظته على املشرعني التونسي واملغريب  أغري       
مكتب  إىلنه هو الذي سلمها أثبت الشخص  املرسل أ إذاموقعا من مرسلها  أصلهااإلثبات  ولو مل يكن 

 من قانون 428واملادة  6.التونسية  و العقود من جملة االلتزامات 455طبقا للمادة   إرساهلاف طالبا ار غالتل
  . 7املغريب والعقود  االلتزامات

                                  
 95لسعدي ، المرجع السابق ،ص محمد صبري ا/ د - 1
 10أشهر  من تاريخ صدور البرقية  داخلية و  3ب) التصدير( أن المشرع المصري حدد مدة االحتفاظ باألصل لدى مكتب البريد مع المالحظة   – 2

عبد / د ؛من دليل  التلغرافات المصري  76 سنة التي التالية لصدور  البرقيات الالسلكية  طبقا للمادة 15أشهر بالنسبة للبرقية الصادرة من الخارج و 
 239، المرجع السابق ، ص الرزاق السنهوري

 95محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / د أنظركذلك   . من قانون اإلثبات المصري 13الفقرة األخيرة من المادة تقابلها المادة  – 3
 235من ص 1لك الهامش كذ 240، المرجع السابق ، ص عبد الرزاق السنهوري/ د - 4
 241و240، مرجع سابق ، صعبد الرزاق السنهوري/ د - 5
إذا ثبت أن الشخص المذكور سلم  أومن الشخص الذي وجهها  ىالرسالة التلغرافية تعد كتبا غير رسمي إذا كان أصلها ممض" : 455 الفصل -   6

حجة في اليوم والساعة الواقع فيهما تسليم الرسالة أو توجيهها لمحل التلغراف إلى   يةوتاريخ رسائل التلغراف لم يمضه بنفسهاألصل لمحل التلغراف وان 
 ."أن يثبت خالف ذلك 

مكتب  إلى  منه ا األصل قد سلمذه أن تكون البرقية دليال  كالورقة العرفية ، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت:"  428الفصل    - 7
  ..." عليه  يعهلم يكن توقالبرقيات ولو 
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  لكتروني في اإلثباترسائل البرید اإلوالفاكس وقیمة التلكس : الفرع الثالث 
تعمل على  أخرىوسائل   إىل باإلضافةديثة حتصال اسائل و ،والتقنية ة التطورات التكنولوجي أفرزتلقد       

  لتجارةل التغلغل املتزايد بفضل  ذلك  و،والبيانات  من املعلومات معتربةكميات وإعادة اسرتجاع  ختزين قدرة 
من فاكس  ؛العالقة عرب وسائل تقنية حديثة  أطرافاب والقبول بني جياليت تتسم بسرعة تبادل اإللكرتونية اإل

اصطدمت بنقص النصوص  1والتطبيقات  ه الوسائلذه أنغري  ،وخمرجات احلاسب اآليل لكرتوينإوبريد ،وتلكس 
باحملررات الورقية والتوقيع  اإلثباتعلى  ترتكزخاصة بوجود قواعد قانونية  اإلثباتتنظم حجيتها يف  القانونية اليت

ومدى ؟  اإلثباتيف  ةطرح عدة تساؤالت عن قيمة هذه الوسائل احلديث إىل أدىا ما ذه2.باليد  املخطوط
 هذه الوسائل ؟  مثل  على القواعد املتاحة إلضفاء حجية قانونية  أو تنقيح  إمكانية تطويع

 في اإلثبات  التلكس والفاكسرسائل حجیة : أوال 

  .مبعىن تبادل  ( x ) :ثاين وهي برقية  و )  Tele:(األول قسمنيتكون من ي  Télex  تلكس مصطلحن إِ 

لون اليطبع البيانات الصادرة من املرسل ب دالةببلكرتوين مربق متصل إجهاز طباعة   على أنه " التلكس" ويعرف 
فيما  األشخاصا اجلهاز اتصال ذكن هوبذلك ميُ  3.""األسود"من املرسل إليه باللون  األمحر والبيانات الصادرة

ويف  إقليم الدولة الواحدة أوداخل العالقة  أطرافوتسليم القبول سواء كان  اإلجياب يتلقبمباشرة  ةبصف بينهم
خاص به حىت  ميكنه من االتصال واستالم  أي مفتاح؛Code d'appel نداء على رمز العضوحيوز كما ،4ارجاخل

  5.الرسائل 

جهاز االستنساخ عن بعد باهلاتف "هو  Fax-Messages أو ما يعرف برسائل الفاكس Fax 6أما الفاكس      
ويتم استالمها عن طريق شبكة اهلاتف وبسرعة ،ويتم من خالله نقل الرسائل واملستندات املدونة باليد واملطبوعة 

حتوز ويرى بعض رجال القانون أن هذه الوسيلة ،  Fax Télécopieويطلق عليه باللغة الفرنسية  7."قياسية 
  . 8 التجارية اليت تقوم على مبدأ حرية اإلثبات إثبات التصرفات لعب دورا كبري يف وت ،قانونية على قيمة

                                  
 7،ص2011،دار الفكر الجامعي ،مصر ،س 2خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد االلكتروني ، دراسة مقارنة ،ط/ د120صمفلح عوادة القضاة، المرجع السابق ، / د - 1
 120سابق ، صالمرجع ال، القضاة مفلح عوادة / د - 2
 .60سائل التقدم العلمي في اإلثبات المدني ، المرجع السابق ، صعباس العبودي ، الحجية القانونية للو / د أنظر – 3
نترنت ، دار الجامعة الجديد للنشر ، اإلسكندرية ،مصر ، عبد الفتاح محمود كيالني ، المسؤولية المدنية الناشئة عن المعامالت االلكترونية عبر اإل/ د - 4

 445، ص  2011س 
 60المرجع السابق ، ص ،ة للوسائل التقدم العلمي في اإلثبات المدنيالحجية القانوني عباس العبودي ،/ د – 5

6 –  (FAX ) facsimile transmis transmission 
 253عباس العبودي ، شرح أحكام قانون البينات ، المرجع السابق ، ص  /أنظر د – 7
 100أبا الخيل ، المرجع السابق ، ص ماجد محمد سليمان / د، 444، المرجع السابق ، ص عبد الفتاح محمود كيالني/ د - 8
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  : تلكسال جهاز يكتسيهااليت  املميزات أهمومن 

ا اجلهاز من سرعة  وصول املعلومات املتداولة بشكل ذكن هحيث ميُ :  القدرة على األداء يف وقت وجيز - 1
  .خارج الوطن داخل أو  طرافاألوسواء  كان  ،منآمضمون و

سرية يف احملافظة على  ةقدرة عاليعلى  اجلهاز حيوز هذا: القدرة على ضمان سرية ما حتتويه الرسالة من بيانات - 2
تداوهلا من طرف عدد  خصوصيتها بسببمقارنة بالربقية اليت قد تفقد الكثري من ضمنتها الرسالة تاليت  لبياناتا

  .)املستلم(  هإلياملرسل  إىلحىت وصوهلا  األشخاصمن 

ثقب من خالل وضعها على شريط مُ  إعداده الرسالة تسبقها عملية ذه إرسالقبل عملية  إذْ :الدقة والوضوح  - 3
 ذاكرةالشريط املثقب يعد مبثابة ن أخاصة و  خطأ حصل ام وإذا ،حال تدوين الرسالة األخطاءتكون خالية من 

 ناطيسيغيستخدم الشريط امل أصبحاليوم  الحظْ املمع  .حهاوتصحي وقت أييف  إليهااليت ميكن الرجوع  للبيانات
  .إليهعالية  خبصوص التخزين وسهولة الرجوع  إمكانياتثقب الذي له مُ ـبدال من الشريط ال

  .تنقل ال إىلمكان من العامل دون حاجة  أيويف : سهولة االتصال عن بعد  - 4

 أكرب أمهية يكون هلا اذو أوراقه البيانات على ذيتم نسخ ه إذ ا اجلهازذالوجود املادي للرسائل املرسلة عن طريق ه - 5
يف  وأكيدةفعالة  لذلك يعترب هذا اجلهاز وسيلة1.السلكيةالالسلكية و  وسائل االتصالطريق عن  ىمن املكاملات اليت جتر 

  .أعاله ت املذكورةعلى امليزا اخاصة بتوفرهوسهلة  ةمضمونبصورة  .اآلخروتلقي القبول من الطرف  لإلجياب إرساله

 وتغيري  التالعب إمكانيةن أل 2من التلكس قانوين وأمان قل ضمانأ األمرأما خبصوص الفاكس فهو يف حقيقة  
وسيلة  عربمث إرساهلا للمرسل إليه  ىها ببيانات أخر ري كمحو بعض البيانات وتغي؛كنمْ ُـ م ةواردالالرسالة  حتتويه ما
  .3 ا متالعب بيانات غريعلى  هذه الرسالة حتوز اعتبارجل أمن هاز اجل هذا على االرتكازميكن  لذلك ال .كسا الف

 االتصالوسائل عن طريق  اإلثبات سألةمل تها عاجليف م متأخرة تزالام التشريعات العربية وغين عن البيان أن     
التطور وعملت  سايرت جند بعض الدول قد أننا إالّ  .ذلك يف الدول متقدمة خبالف4الفاكس والتلكساحلديثة من 

ا  اإلثباتوالتلكس يف  حول حجية الفاكس خاصنص  إعطاءعلى    .5حيث ذلك مع احملرر العريف منومساوا

                                  
  62و61المرجع السابق ، ص  الحجية القانونية  لوسائل التقدم  العلمي ،عباس العبودي ،/ د – 1
كما تقوم هده ) رسالة موصى عليها( وسبب إعطاء الفقه حجية اكبر  لتلكس  ألنه يقوم بدور مكتب البريد من خالل إيصال الرسالة بشكل مضمون ( – 2
التي تقوم على لوسيلة ضمان خدمة التخزين لمدة من الزمن  وبهذا تتمتع هده الوسيلة بحجية قانونية في اإلثبات  خاصة في األعمال التجارية والتصرفات ا

 100و99وماجد محمد سليمان أبا الخيل ، المرجع السابق ، ص / د، ).مبدأ حرية اإلثبات
 99ماجد محمد سليمان أبا الخيل ، المرجع السابق ، ص / دكذلك أنظر  ،124بق ، صساالمرجع ال، القضاة مفلح عوادة / د – 3
 63المرجع السابق ، ص  ، الحجية القانونية  لوسائل التقدم  العلمي،عباس العبودي/ د - 4
 125سابق ، صالع مرجال، القضاة مفلح عوادة / د، 254عباس العبودي ، شرح أحكام قانون البينات ، المرجع السابق ، ص / د - 5
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ففي ؛ديب العربية اإلماراتكدولة ،على حجية هذه الوسائلالعربية دول بعض الالقضائية يف  األحكامفت لكما اخت
ا من نسبت إذا  ،يف اإلثبات  هلا قيمةوال  )نسخة (ضوئيةه الوسائل صورة ذاعتربت هإحدى أحكامها  مل يعرتف 

أن رسالة الفاكس اليت يطبعها اجلهاز املتلقي :" بقوهلا Deuxième copieأخرى اعتربها نسخة ثانية  ًةار تو 1إليه

سل ولذا املر لدى ا املودع األصل تقوم مقام األصلاملوقعة يف الفاكس املصدر للرسالة  عن جهازًنقال ريالتصو بطريقة 
   2" اإلثباتيف  قيمة  احملرر العريفوهلا  هتعد نسخة ثانية من

من املقرر قضاء هذه احملكمة :" من الرسالة  بقوهلا  طبق األصلرسالة  الفاكس نسخة  تاعترب   آخرويف حكم 
ا.إىل أن يثبت العكس  اإلثباتن  لرسالة الفاكس حجية الورقة العرفية  من حيث أ صدورها ثبوت  د تعترب عن وأ

اوال يغري من ذلك جمرد . من الرسالة  أصليةعمن أرسلها  نسخة  مل تصدر عن  اجلهة  املرسلة دون تقدمي  أ
االدليل على ذلك  طاملا   أعطت لرسالة  األردنيةيز يكما أن حمكمة التم 3." موقع عليها  من صاحب الشأن  أ

 09/01/1995 كمة  االستئناف قد استبعدت الفاكس املؤرخ يفأن حم:" احملرر العريف بقوهلا  قيمةالفاكس 
د البينات املنتجة ، حبجة أن االجتهاد  القضائي  حسب ماجاء يف قرارها امن عد 08/06/1995يف  واآلخر

ماقد استقر على (... املطعون فيه  ما   األوراقال يعتربان من   أ قر  الطرفان أ إذا إالّ الرمسية  وال حيتج 
 حبجيةحمكمة االستئناف العليا  من خاللالكويت  كما إعرتف القضاء يف دولة   .4...."ورمها عنهما بصد

ذا جند 5.اإلثباتقانونية يف قيمة  وإعطائهالتعامالت القانونية   إلثباتالتلكس كوسيلة  يف  االجتهادات القضائيةو
  . جية السندات العاديةمساوية حل التلكس يف اإلثبات الفاكس و ه الدول تعرتف حبجيةذه

                                  
 123سابق ، صالمرجع المفلح عوادة ، / ؛ نقال عن د 335،ص  14/2003يز دبي مجموعة األحكام  ع يحقوق تم 395/2002الطعن رقم  – 1
مفلح عوادة ، مرجع / د، نقال عن  2001مجموعة األحكام س  12،ع  677، ص  30/09/2001حقوق جلسة  195/2001الطعن  رقم  – 2

 123سابق ، ص
مفلح عوادة / ، نقال عن د 2001لسنة  12مجموعة  األحكام  ع  747،ص  28/10/2001حقوق  ، جلسة 2001لسنة  76/294الطعن  رقم – 3
 124و123سابق ، صالمرجع ال، 
/ قال عن د؛ ن 3666، ص  1998س  11و 10ع 46مجلة  نقابة  المحامين  األردنية  س 29/04/1998تمييز حقوق في  395/98قرار رقم   – 4

 .255عباس العبودي ، شرح أحكام قانون البينات ، المرجع السابق ، ص 
بأنه إذا كان  من الثابت :" مايلي   23/01/1990العليا بالكويت  الدائرة التجارية الثانية في حكمه بتاريخ قرار محكمة االستئناف حيث جاء في  – 5

على الرقم السابق  وهو مالم ينفيه  المستأنف فإن  21221الشركة  المستقبلة  بعد إضافة الرقم  من االطالع  على أصل التلكس انه صادر من تلكسات
الكامل   المبلغ...المحكوم به المحكمة  تستخلص من هذا أن التلكس المشار  إليه صادر منها فعال وإذا كان يتضمن إقرارها بمديونيتها بالمبلغ 

مديونيتها للمستأنف عليها  تكون ثابتة  ويكون  الحكم المستأنف عليها ومن ثم  يتعين في  موضوع االستئناف   للحساب  المستحق في تاريخ الدفع  فإن
المحكمة  أسباب مكملة هذه سباب السابقة  التي أقيم عليها الحكم المستأنف والتي تأخذ بها برفضه وبتأيد الحكم المستأنف لهذه  األسباب ولأل

 .446، ص  4المرجع السابق  ، الهامش عبد الفتاح محمود كيالني ،/ دنفال عن ."  ائها ضلق
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يف كس ا التلكس و الف حبجية  رسائل هي األخرى تاعرتفقد يف حمكمة النقض  ًثالممُ كما أن القضاء الفرنسي 
تنشأ  وحتفظ على كل دعامة   أنميكن للكتابة :" بقوله  اليت تقوم على مبدأ حرية اإلثباتالتجارية التعامالت 

ا  إدراكها وفهمميكن     1." األطرافكن اسرتجاعها  عند الضرورة ، وال تكون  حمل منازعة من ، ومي ...مضمو

القانون  ،لرسائل الصادرة من الفاكس والتلكسلالقانونية  النص بالقيمة حيبصر  ن التشريعات اليت اعرتفتوم
لكرتوين  قوة تكون لرسائل  الفاكس والتلكس والربيد اإل - أ:"بقوله من قانون البينات  3 فقرة 13 ةيف ماد األردين

 رسائل التلكس بالرقم السري  املتفق عليه بني املرسل واملرسل إليه  وتكون  - ب ....يف اإلثبات ةالعادي سناداإل
 28رقم  األردين من قانون البنوكب فقرة   92 كذلك ماهو منصوص عليه يف املادة  2."منهماحجة على كل 

يف القضايــا املصرفية جبميع طرق  اإلثباتأي تشريع آخر جيوز على الرغم مما ورد يف -ب ":بقوهلا  2000لسنة 
  3."التلكس أجهزةمراسالت  أواحلاسوب  أجهزةالبيانات الصادرة عن  أولكرتونية مبايف ذلك البيانات اإل اإلثبات
ذا   ةديثوسائل االتصال احل اليت عملت على جمارات التطور احلاصل يف من التشريعات األرديناملشرع  يعتربو

ا مع  و اإلثباتحجية قانونية  يف  وإعطائه   4.يف ذلك احملرر العريفمساوا

لسنة  4من قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم  2فقرة  19يف املادة  املشرع الفلسطيين إليه اجته وهذا ما 
رتوين هذه القوة أيًضا إذا كان أصلها للربقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والربيد اإللكتكون :"...بقوهلا  2001

وتعترب الربقيات مطابقة ألصلها حىت يقوم الدليل على عكس  عليه من مرسلها املودع يف مكتب التصدير موقًعا
    5."ذلك

  العريف كس حجية  مساوية للمحرر ا لتلكس والفل أعطىالتطور و هذا  صاحب  كما جند املشرع املصري قد      
االستعجال حىت  حالة بشرط وجودجل الدفع أجارية خاصة يف مسألة إعذار املدين أو إخطاره من يف املسائل الت

املواد  عذار املدين أو إخطاره يفإيكون :"  بقولهمن قانون التجارة املصري  58طبقا للمادة6 القيمة أخذ هذه ت
ار االستعجال أن يكون األعذ أحوال جيوز يف، بعلم الوصول  أو بكتاب مسجل مصحوب يالتجارية بإنذار رمس

  7".فاكس أو غري ذلك من وسائل االتصال السريعة  أو اإلخطار بربقية أو تلكس أو

                                  
  314محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص ي حمود / دأشار إليه   – 1
سابق ، مفلح عوادة القضاة ، المرجع ال/ أنظر د )17/05/1952بتاريخ  1108األردني رقم . ر.ج(والمتضمن قانون البينات األردني  1952لسنة 20قانون رقم  – 2

 .333ص 
 118، ص2لورانس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، الهامش / أنظر د – 3
/ د 315محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص يحمود/ د ،من نفس الصفحة  2و أنظر كذلك الهامش   118لورانس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص / د - 4

   257و254جع السابق ، ص عباس العبودي ، شرح أحكام قانون البينات ، المر 
 12/05/2001المتضمن قانون البيانات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني صدر بمدينة غزة بتاريخ  2001لسنة  4القانون رقم  - 5
 120لورانس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص / د – 6
عبد الفتاح / د، أنظر كذلك   )17/05/1999مكرر صادر بتاريخ    19ة عمصري.ر.ج(  بإصدار قانون التجارة 1999لسنة  17القانون رقم  - 7

444ص  1، المرجع السابق ،الهامش ىمحمود كيالن  



223 
 

واليت تلعب فيها احملررات  إلدارة اإللكرتونيةابتقنية  تفعيل العمل زيادة حنوجه و يتاجلزائري املشرع  أنوال غرابة يف 

لعديد من ل  إصدارهمن خالل الورقية املوجودة على الدعائم ات باحملرر  األخذدون  ،ًفعاال ًاإللكرتونية دورا

ال اننيو قال واحملدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع 01/02/2015يف املؤرخ 04-15 رقم كقانون؛يف هذا ا

املؤرخ يف  134-16تنفيذي رقمالرسوم امل األول :تدعيم هذا القانون مبرسومنيو ،والتصديق اإللكرتونيني

لكرتوين  من خالل سريها واإلدارية للسلطة الوطنية للتصديق اإليعمل على تنظيم املصاحل التقنية  25/04/2016

السلطة "   والذي حيدد طبيعة 04/2016/ 25املؤرخ يف  135-16تنفيذي  رقم الرسوم املوالثاين . وحتديد مهامها

رسوم املصدر أكما   1.نظيمها وكيفية سري عملهالها وتيلكرتوين وتشكإلااملوكول هلا مهام التصديق " احلكومية 

يتضمن إعفاء املواطن من تقدمي وثائق احلالة املدنية املتوفرة  27/07/2015املؤرخ يف  204-15تنفيذي رقم ال

 10/12/2015 املؤرخ يف 315- 15كما أورد مرسوم تنفيذي رقم  2.ضمن السجل الوطين اآليل للحالة املدنية

بضرورة   أرىأنني   َّإال وغريه من هذه القوانني ، 3إلكرتونيةائق احلالة املدنية بطريقة وث يتعلق بإصدار نسخ

ال واالقتداء باملشرع  املعاصرةالقوانني  احلاصل يف  التطور جماراتيف  املشرع  استمرار الذي    األردينيف هذا ا

ئل االتصال احلديثة من فاكس وتلكس حبجية وسا باالعرتافلتطور القوانني معاصرته و  إصدارهيف  ًادقيقكان 

  .عة خاصة إذا كانت تدخل ضمن مفهوم األدلة الكتابية السر اليت تتميز ب عن بعد غري ذلك من وسائل االتصالو 

  احملرر العريف  لقيمة مساوية   اإلثباتالتلكس حجية كاملة  يف الفاكس و ن لرسالة أتقدم  على ما وينبين      

يف  مبدأ حرية اإلثبات دور كبريفيها  ويأخذ يت ال يتطلب القانون فيها شكل معنييف التصرفات ال ًخاصة

  4 . تصرفات التجاريةال

  

  
                                  

 ) 15إلى  06، ص من  28/04/2016المؤرخ في  26 ع.ج .ر.ج(  – 1
لمدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني اآللي يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة ا 27/07/2015مؤرخ في 204-15مرسوم تنفيذي  رقم  - 2
    )16، ص 2015 /29/07مؤرخ في  41ج ع .ر.ج.( لحالة المدنية ل
ع .ج .ر.ج(تعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية ي 10/12/2015مؤرخ في  315-15مرسوم تنفيذي رقم  – 3

 ). 6، ص 27/12/2015،الصادر68
  444، المرجع السابق ، ص فتاح محمود كيالنيعبد ال/ دأنظر   – 4
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  ثباتفي اإل القیمة القانونیة للبرید االلكتروني: ثانیا 

  : لكرتوين من خالل  النقاط التالية دراسة حجية الربيد اإلويتم 

  لكتروني اإل البريدمقصود بال /أ

 ؛وامللفات وغريها من الربامج لرسائلا على أسلوب التحويل واالستقبالقوم ت لكرتوينالربيد اإل  بيقةتطإن        
لكرتوين خاص باملرسل إأو عدة أشخاص وذلك باستخدام بريد ، le destinataire  ليهإإرساهلا إىل املرسل  أي

E-mail  1 .إليهرسلة مرسائل   بذاكرتهه يوجد لكرتوين أنمييز الربيد اإل وما Boite de réception  واليت سبق
ذلك يوجد حىت عناوين الربيد  إىل باإلضافة ، annulé وحىت امللغاة ،éléments envoyés إرساهلاله 
أو ذاكرة يتم من لكرتوين على خاصية املخزن اإلوبذلك حيوز الربيد . لكرتوين  اليت مت تبادل الرسائل معها اإل

عن  لكرتوين والتعامل به إالّ إبريد  كما ال ميكن دخول يف أي 2.وأشكاهلا أنواعهاميع حفظ املعلومات جبخالله 
  Mot de passeكلمة مرور خاصة بصاحبه   طريق

 األجهزةبتبادل الرسائل  املكتوبة بني  طريقة تسمح:" لكرتوين على أنه اإلوقد عرف بعض الفقه  الربيد 
  3.بشبكة املعلومات  تصلةامل

ستندات  اليت يتم إرساهلا أو استالمها بواسطة  نظام اتصاالت بريد إلكرتوين امل" : ابعض  بأالكما عرفها 
شكلي حقيقي ، وميكنه  استصحاب مرفقات به مثل معاجلة  الكلمات  وتتضمن ملحوظات خمتصرة ذات طابع 

ا   4."وأية  مستندات أخرى  يتم إرساهلا رفقة  الرسالة  ذا

        يف  املؤرخ ةاالتصاالت األمريكي خصوصية اإللكرتوين قانونللربيد ليت قدمت تعريفا التشريعات اومن بني 
خاصة   أووسيلة اتصال يتم بواسطتها نقل املراسالت اخلاصة عرب  شبكة  خطوط تليفونية عامة :" بقوله5  1986

                                  
1 -    Electronic Mail  
 . 35و34، ص 2008، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، مصر ،س1خالد ممدوح إبراهيم ، حجية البريد االلكتروني في اإلثبات ، دراسة مقارنة ،ط/ د – 2
  102و101عوى االلكترونية وجراءاتها أمام المحاكم المرجع السابق ، ص التقاضي االلكتروني ، الد خالد ممدوح إبراهيم ،/ د - 3

 -Frédéric COLANTONIO . La protection du secret des courriers électroniques en Belgique Aspects 
techniques D.E.S. en criminologie Université de Liège Belgique  2001-2002 p9 « L'e-mail, courrier 
électronique ou courriel désigne la méthode permettant d'échanger des messages écrits entre différents 
postes d'un réseau informatique. » 

  42المرجع السابق ، ص خالد ممدوح إبراهيم حجية البريد االلكتروني  في اإلثبات ،/ د - 4
5 -Electronic Communications Privacy Act of 1986 (ECPA) : Vous trouvez cette loi sur notre site Web: 

https://it.ojp.gov/PrivacyLiberty/authorities/statutes/1285 
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كمبيوتر مورد اخلدمة الذي  يتوىل    إىل ًياوغالبا  يتم كتابة  الرسالة  على جهاز  الكمبيوتر مث يتم  إرساهلا إلكرتون
    1."فون إىل  كمبيوتر  املرسل إليهيختزينها لديه حيث يتم إرساهلا عرب نظام خطوط التل

يف املادة  21/06/2004 بتاريخ الصادر 575/2004رقم كما عرف قانون الثقة يف االقتصاد الرقمي الفرنسي 
املرسلة من قبل شبكه اتصاالت عامه ، و صوت أو صوره ،  أوص ،رسالة ، يف شكل ن أية:" بأنه  2األوىل 

من ) املرسل إليه(املتلقي مكن، حىت يت )املرسل إليه( خادم الشبكة أو يف املعدات الطرفية للمستلم ىاملخزنة عل
يتم ذلك  ه الرسائل وأنذلكرتوين اليت توجد أو تنتقل عربه ههذا التعريف يركز على مسألة الوسيط اإل " استالمها

 .لكرتوين كما يتشابه هذا التعريف إىل حد كبري مع تعريف احملرر اإل. يف العامل االفرتاضي 

للربيد االلكرتوين  ًاليت قدمت مدلوال إن مل نقل الوحيدة  أما عن املشرع اجلزائري فيعترب من التشريعات العربية   
    من مرسوم تنفيذي رقم  4ملادة املذكورة يف افة من خالل امللحق اخلاص بقائمة اخلدمات ذات القيمة املضا

الشبكات مبا فيها  أنواعالذي حيدد نظام االستغالل املطبق على كل نوع من   13/12/2015املؤرخ يف  15-320
الربيد االلكرتوين تبادل :"وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية  والالسلكية  بالقولالالسلكية  الكهربائية 

 أو( إليهوميكن املرسل . بني املوزعات املوجودة يف مواقع متباعدة ختزين معلومات يف شكل رسائل معطياتوقراءة و 
        3."قراءة  الرسالة  املبعوثة  يف وقت حقيقي أو يف وقت مؤجل )املرسل إليهم 

  في اإلثباتلكتروني القانوني  للبريد اإلالوزن  / ب
 ًرحبا ًجماال تشبكة العنكبوتية  فتحالتصال عن بعد بواسطة استخدام إن التطور احلاصل يف جمال اال      
ا عن طريق إرسال رسائل فرادلأل لذلك قد يتبادر إىل  4.لكرتوين اخلاص باملرسل إليهنصية إىل الربيد اإل للتعامل 
ا يف اإلثبات ؟ لذلك البد من التمهن تساؤل حول مدى حجية  هذه ذال حجية الرسائل يز بني  يالوسائل وقو

   .هذه التطبيقة اجلديدة لكرتونية املوقعة والغري موقعة واليت يتم تداوهلا عن طريق اإل

   الذي ال يحمل توقيع مصدرهلكتروني لبريد اإللرسائل اقيمة القانونية ال/ 1
واملواد املدنية    خيص املعامالت التجارية وقع فيمااملري غلكرتوين اإلهنا جيب أن نتحدث عن حجية  الربيد        

  .ة طوحىت املواد املختل
                                  

 103،التقاضي االلكتروني ، الدعوى االلكترونية وجراءتها أمام المحاكم ، المرجع السابق، صخالد ممدوح إبراهيم / د - 1
2  - -Article 1  de Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique  «…On entend par courrier 

électronique tout message, sous forme de texte ,de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, 
stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le 
récupère . » https://www.legifrance.gouv.fr/affichText 

43، المرجع السابق ، صحجية البريد االلكتروني  في اإلثبات  خالد ممدوح إبراهيم ،/ دكذلك أنظر  -   
یحدد نظام االستغالل المطبق على كل نوع من أنواع  الشبكات بما فیھا  الالسلكیة   13/12/2015ؤرخ في الم 320-15مرسوم تنفیذي رقم  – 3

 )13، ص 27/12/2015الصادرة بتاریخ  68ع.ج.ر.ج( الكھربائیة  وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكیة والالسلكیة 
المرجع حجية البريد االلكتروني  في اإلثبات  خالد ممدوح إبراهيم ،/ د، 258،صابقعباس العبودي ، شرح أحكام قانون البينات ، المرجع الس/ د - 4

 7و6السابق ، ص
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   لكتروني في المواد التجاريةقيمة القانونية للبريد اإلال  -

        التشريعات املعاصرة ومنها القانون اجلزائري واملصري واملغريب والفرنسي تأخذ مببدأ حرية اإلثبات جلُ      

Le principe de la liberté de la preuve  وحىت  التصرفات 1ئل التجارية مهما كان مبلغ التصرف يف املسا ،
قانون المن  333القانونية يف املواد املدنية  واليت يقل مبلغ التصرف فيها على ماهو حمدد قانونا  طبقا للمادة 

الطرق  وبالتايل ميكن إثبات هذا التصرف جبميع قانون املدين الفرنسيالمن  1341املادة وتقابلها 2املدين اجلزائري 
   .إخل ...شهود والبينة والكتابة  والقرائن وغري ذلك الالقانونية املتاحة  من شهادة 

يف قانونية  ذات قيمةلكرتوين رسائل الربيد اإلإعطاء بالتايل  وسبق ذكره  ماقياس على ال ميكن ذلكوترتيبا على 

حىت ولو فاق  ،ذات يف العامل االفرتاضيالوب  ةتصال احلديثتم عن طريق وسائل اإلت الذيالتصرف القانوين  إثبات

لتقدير  ضعخيدليل يف هذه  احلالة ال كما أن ،ألمر يتعلق مبسائل جتارية ا ألن. دج  100.000مبلغ التصرف 

ذا االقاضي فيمكن     3. إستبعادهأو  لكرتوينحملرر اإلاالستدالل 

  لكتروني في المسائل المدنية قيمة القانونية  للبريد اإلال-

يف الكتابة  شرتاطإلالنصاب القانوين   حددتقد جندها   قانون املدين اجلزائريالمن  333بالرجوع للمادة      
عتداد برسائل الربيد ، وبذلك ميكن اإل 4اإلثبات املتاحة طرق بكلثبات اإلاإلثبات ويف خالف ذلك جيوز 

ذا الدليلتفاق بني األاالأو يتم  ،لكرتوين يف اإلثبات يف هذه احلالة اإل لكن .طراف على وجوب االعرتاف 
  5. املوضوع قاضيوتقدير  خاضعة لسلطةالتطبيقة هذه  قيمةبالرغم من ذلك تبقى 

 اإلثبات  قواعد وأن لكرتوين  خاصة في حالة اتفاق أطراف العالقة  على االعتداد حبجية  رسائل الربيد اإلف      
ألطراف لال جيوز  صارمةختضع لقواعد  الف ذلك يف القواعد اإلجرائية  اليتنظام العام  خبالاملوضوعية  ال تتعلق  ب

                                  
  ومايلها 202إيمان مأمون احمد سليمان ، المرجع السابق ، ص / د ،138محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د – 1
فال تثريب ...بالقرائن والدفاتر التجارية وباألقوال واألعمال التي يطمئن إليها قاضي  وقضت محكمة النقض المصرية  بأن الدعاوى التجارية يصح األخذ -

محمد صبري / ؛ نقال عن د) 353، رقم 1150،ص 10مج القواعد القانونية ،ج23/04/1936نقض مدني في .(عليه في ذلك وال مخالفة فيه للقانون
 138ص  ،1الهامش السعدي ، المرجع السابق ،

  المصري  قانون اإلثبات من 60/1ا المادة تقابله – 2
Mickael / BOUTROS, Le droit du commerce électronique, op.cit, p129 

 مع المالحظة لالستفادة من مبدأ حرية اإلثبات أن يكون العمل تجاري محض 78و77مرجع سابق ، صخالد ممدوح إبراهيم ،/ د - 3
 203و202إيمان مأمون احمد سليمان ، المرجع السابق ، ص / ، د141،ص بقمحمد صبري السعدي ، المرجع السا/ د - 4
 .84و82، صسابق خالد ممدوح إبراهيم ، مرجع / د - 5
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يف  ًدليال )الربيد اإللكرتوين (م ميكن لذوي الشأن االتفاق على خمالفتها فتصبح هذه الوسيلةاوماد. 1خمالفتها 
النقض  يف قرارها رقم  قضت به حمكمة قرارات القضائية املصرية  منها  ماالاإلثبات وهذا ماذهبت إليه العديد من 

أثره عدم جواز  رفض . بأن قواعد اإلثبات ليست من النظام العام :"  بقوهلا  19/12/2002ؤرخ يف امل 772
ا اإلثبات  بالبينة حيث  ينص  القانون على أن يكون اإلثبات  بالكتابة  جواز طلب . احملكمة من تلقاء ذا

 تقدير للمحكمة ،على ذلك  خصمهاعرتاض  ،قة  ملصلحته يف الدعوى اخلصم  اإلثبات بالطريقة  اليت يراها حمق
    2." ة وقانونية  هذا االعرتاض وإجازة اإلثبات من عدمه جديّ 

فإن االتفاق املسبق يكون هو احلل لالعتداد به إلثبات   .ثار خالف بني أطراف العالقة حول نزاع ما الذلك إذا م
األمر هذا  ةحقيقنه يف أ َّتصرف ،إالالإلثبات  ًرسالة الربيد االلكرتوين  دليال التصرف ،كما لو  اتفقا على اعتبار 

هلذا ال . للسلطة  التقديرية للقاضي ، من حيث اعتبارها دليال كامال أو خالف ذلك  ًاالتفاق يبقى خاضعا
  .قيمته تقدير  يف موضوع الدعوى بل له كل صالحيات يف ًاسلبيًدورادور القاضي  يضعهذا االتفاق جعل ميكن 

 ةيف اإلثبات وتبقى حجيتها خاضع  ًوترتيبا على ذلك ال ميكن اعتبار  رسائل الربيد االلكرتوين دليال كامال

  3.القتناع حبجيتها من عدمهللتقدير وسلطة القاضي 

 لرسائل البريد االلكتروني في المواد المختلطة  القانونيةالقيمة  -

حول أمور جتارية ، ويكون   اويتعاقد،ومستهلكتاجر  بنيكون تتصرفات اليت ة الطونعين باملواد املختل     
ومثال   .ذلك يكون لهأما التاجر ال . حرية اإلثبات  األخريذا هل يمنحف. املستهلك هنا يتعاقد ألغراض شخصية

فيكون  ر،قطاع غيا ميتهن بيع تاجر من االنرتنت عرب قطع غيار لسيارته  صاحب سيارة نفعية اشرتىذلك لو 
أما التاجر فال يكون له ذلك إال .  4معه تعامل بها إذا م  اإلثباتالتمسك بالربيد االلكرتوين يف  للمشرتي حق

                                  
أن قواعد اإلثبات ال تتعلق بالنظام العام بل تتصل :" وقضت أحكام  القضاء الفرنسي . 18و17محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / د -  1

 95ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ،ص /؛ نقال عن د." لألطراف  بالمصالح الخاصة
 1المستحدث من المبادئ التي  قررتها الدوائر  المدنية  لمحكمة  النقض  خالل  الفترة من  19/12/2002ق جلسة  64لسنة  772الطعن رقم  – 2

  81، ص  1هيم ، المرجع السابق ،  الهامش خالد ممدوح إبرا/ ؛ نقال عن د 4، ص 2003حتى  أخر سبتمبر  2002أكتوبر 
غير متعلق بنظام العام وال يجوز التمسك ألول –كما قضت محكمة النقص المدني المصري  بأن قواعد اإلثبات وتكليف الخصم عبء إثبات دفاعه -

محمد صبري / ، نقال عن د 1307ص،  27مجموعة المكتب الفني لسنة  09/06/1976؛ جلسة ."مرة أمام المحكمة النقض بنقل عبء اإلثبات 
 17، ص 2السعدي ، المرجع السابق ، الهامش 

 82و81، صخالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق/ د - 3
يمنح غير التاجر الحق في اإلثبات في مواجهة ...:" إيمان مأمون احمد سليمان / ويرى د،   79و 78، صخالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق/ د – 4

  202و201المرجع السابق ، ص ." اجر بكل طرق اإلثباتالت
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وجب  دج100.000 أكثرمن التصرف كان مبلغفإذا  . 1املدينقانون ال املنصوص عليها يف القواعد القانونية   بإتباع
حمكمة النقض املدين  املصرية  ذلكيف  ترىو . قانون املدينالمن  333تطبيقا للمادة عن طريق الكتابة ذلك  إثبات

شخصني وكان بالنسبة ألحدمها بني  ًكان التصرف حاصال  إذا:" 16/05/1990ؤرخ يف امل 3398يف قرارها رقم 
بالنسبة ا مدني يف املواد املدنية هي اليت تتبع على من كان التصرف اإلثباتجتاريا فإن قواعد  لآلخرمدنيا وبالنسبة 

هذا مايتفق ونص املادة  2."إليهجتاريا بالنسبة يف املواد التجارية على من كان التصرف  اإلثباتوتسري قواعد  إليه
  .قانون التجاري الفرنسيالمن  109قانون التجاري املصري وتقابله املادة المن  3

  ني إلكترو  في شكل  بتوقيع ةلكترونية  المذيلقيمة رسائل البريد  اإل/ 2

  البحث عن ضرورة دول املعاصرة إىل الدفع بقوانني  االتصال عن بعد لتكنولوجياإن التطور املتسارع       
فيما  تداوهلام تية لصاحب الرسالة اليت يقيقظهر من خالله اهلوية احلت ةوموثق ةمؤمنوقانونية وتقنية  فنيةأساليب 

 األمانمن  أعلىوحىت تكون هذه الرسائل على مستوى . 3 لكرتوينعن طريق تطبيقة الربيد اإل طرافاألبني 
لكرتوين  منها املشرع اجلزائري الذي تنظم التوقيع اإل وأحكاموضع قواعد  إىلالعديد من الدول  فأصدرت بادرت

واحملدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق  01/02/2015املؤرخ يف   04 -15 رقمصدر قانون أ
 قانون التونسي رقمالو . 4املغريب  للمعطيات القانونية لكرتويناملتعلق بالتبادل اإل 05/53وقانون رقم  . اإللكرتونيني

العمل ؛ ج منهائوترتب على ذلك عدة نتا. إخل  …  5. لكرتونيةاملتعلق باملبادالت والتجارة اإل 2000لسنة   83
املرسلة  كذلك اعتبار هذه الرسائل  . 6اإلثبات يف  تهالكرتوين والتقليدي من حيث قيمعلى املساواة بني احملرر اإل

   .إخل ...توقيع عليها إلكرتونيا القام بأنه لشخص املرسل مادام ا هلوية حمددة

                                  
 79، صخالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق/ د - 1
التي قررتها محكمة  النقض في مجموعة القواعد القانونية  ،  144، ص 2، ع  41،س 16/05/1990جلسة –ق 58لسنة  3398طعن نقض رقم ( – 2

  78، ص 3، الهامش إبراهيم ، المرجع السابق  ممدوح خالد/ نقال عن د)  1990غاية ل 1966شخصية  من المواد المدنية والتجارية ، واألحوال ال
بان المقرر في القضاء هذه المحكمة انه كان التصرف حاصال بين :" بقولها   23/12/1982كذلك ماقضت به محكمة النقض المدني المصري في -

لألخر تجاريا فإن قواعد اإلثبات في المواد المدنية هي التي تتبع على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له ،  شخصين وكان بالنسبة ألحدهما مدنيا وبالنسبة
نقض رقم ." ريا فال يجوز محاجة الدائن إال طبقا لقواعد اإلثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة  له تصرفا مدنيا ولو كان بالنسبة للمدين تصرفا تجا

 111، ص 2محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، الهامش / ق ، نقال عن د 49لسنة  23/12/1982مؤرخ في  354
 87إبراهيم ، المرجع السابق ، ص  ممدوح خالد/ د – 3
   ، المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية  المغربي  53- 05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01- 07-129الظهير الشريف  – 4
 . )3879، ص06/12/2007الصادر في  5584مغربي  رقم ال.ر.ج( 
أوت  11الرائد الرسمي التونسية الصادر في ( التونسيااللكترونية يتعلق بالمبادالت والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  قانون - 5

 .. )2084 ص 64عدد  2000
 273محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص/، د305لسابق ، ص ، المرجع اإيمان مأمون احمد سليمان/ د - 6



229 
 

لكرتوين اليت مل حجية لرسالة الربيد اإل إعطاءويف هذا الصدد جند حكم حمكمة االقتصادية بالقاهرة  الذي رفض 
؛ حيث تدور وقائع القضية  قيام مستورد مصري بتعاقد مع مستورد هندي  عرب وين لكرت على شروط احملرر اإل حتوز

حيث  .على القضاء املصري النزاع فعرض لكرتوين ونتج عن هذا االتفاق خالف بوسيلة الربيد اإل العامل االفرتاضي
 ال لكرتوين اإل يدن رسالة الرب أو .لكرتوين العقد اإل وأسسدعوى املصري حبجة غياب شروط هذه األخري  رفضت
لكرتونية  اإل حفظ الرسالةإمكانية  وخاصةالقانوين  األمان إذا حازت على القانونية يف عقد البيع إالّ  ثارهاآتنتج 

الرسالة مل  هذه أنكما .واستخدامها بسهولة إليهاوبقائها حمفوظة على حنو ميكنه من الوصول  األصلييف شكلها 
الرجوع  إمكانيةجل أمن  قانونا عتمدةامللكرتوين  جهات التوثيق اإل تمثل يفملايد و احمطرف ثالث  بواسطةتتم 
  1.من املعلومات املقدمة يف القضية وتأكد إليها

 ؤمنامل لكرتويناملذيلة بالتوقيع اإل  لكرتويناإلن رسالة الربيد أ يرى بعض رجال القانون؛وتأسيسا على ماسبق      
ذه  يأخذأن  َّيكون للقاضي يف هذه احلالة إال مساوية للمحرر العريف  فال اإلثباتحتوز على حجية كاملة يف 

اال ت  ومن ثـمالرسالة  هو يف حالة ما إذا وجد ؛إال أن التساؤل الذي يطرح   2. كون له سلطة تقديرية  يف شأ
  ؟ خرآعلى  حمرر تفضيلفكيف يتم لكرتونية ورسالة موجودة على  دعامة ورقية إتعارض بني رسالة 

الذي أعطى للقاضي سلطة وعاجلت هذا التساؤل املشرع  الفرنسي  ًاصرحي ًامن بني التشريعات اليت قدمت نص

إذامل ينص  القانون على  :"له قوب23 رة فق 1316نص املادة ل تطبيقاواسعة من أجل البث يف حل النزاع وذلك 

، بكل   ًاضي يف تعارض األدلة الكتابية ، حمدداقاعدة أخرى ، مامل يوجد اتفاق صحيح بني األطراف ، حيكم الق
   4. ."كانت دعامته  ًللصحة ،أيا ًاألكثر احتماال الوسائل املستندْ 

                                  
 ،عبد الفتاح محمود كيالني/، نقال عن د 28/09/2009، يوم  22ص 134س  44855تم نشر هذا الحكم في جريدة األهرام المصرية ، ع(  – 1

 454و 453 المرجع السابق  ،
حتى تتمتع الرسائل اإللكترونية بالحجية القانونية في اإلثبات :" ...الدكتور الياس ناصيف ، ويرى 88، صخالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق/ د - 2

 228، المرجع السابق ، ص .ا التوقيع مصدقا عليه من إحدى جهات التصديق المرخص لها بذلك ذأن يكون ه...
3 -  Article 1316/2 code civil français  Créé par (Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 

mars 2000«Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les 
parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus 
vraisemblable, quel qu'en soit le support. »  . 

 
 28محمد نصر محمد ، الدليل االلكتروني  وحجيته أمام القضاء المرجع السابق ، ص /د - 4
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ا البد  املشرع الفرنسي اوجد بعض احللول  أن  هذا النص على يالحظ  ما يف حالة وجود  :منها من األخذ 
كما هو   آخرعلى  ًاحمرر  بْ غلِ جود نص قانوين يُ و ، أو اتفاق مسبق  بني  الطرفني فاالتفاق هو الساري املفعول

   .للحقيقة  ًتطابقاأو احملرر األكثر احلال يف احملرر الرمسي والعريف 

فإذا مل . غري موقع  فيتم تغليب األول واآلخر،ًاإذا كان بني حمررين من نفس القوة  وكان أحدمها موقعكذلك 
 أو الوسيط الذي حمرر مهما كان نوع الدعامة أي الْخِتيارْ للقاضي  كانت السلطة التقديرية تتوفر هذه الضوابط

  .1 مع احلقيقة القضائية  ًوتطابقا املهم يكون أكثر مصداقية عليه قد  يوجد

رغم استحداثه للعديد من النصوص القانونية اليت تنظم  2 املسألةأما عن املشرع اجلزائري فلم يتطرق هلذه        
غفل معاجلة هذه أ اآلخرهو فواألمر نفسه عند املشرع املصري  .اإللكرتونيني واحملرر اإللكرتوين التوقيع و التصديق

املشرع اجلزائري  أدعوني إفلذلك  3.اإللكرتوينالتوقيع نظم الذي ي 2004لعام  15رقم  النقطة عند إصداره قانون
كان نوع الدعامة   اجيح أي من احملررين ، مهمرت لتقديرية السلطة المينح من خالله للقاضي  ًاقانوني ًاأن يصدر نص

  .قانون املدين الفرنسي سابقة الذكر المن  2فقرة  1316عليها مهتديا يف ذلك إىل نص  املادة  توجداليت 

دخل طرف قانونية ،كت وجود ضمانات العامل االفرتاضييف  التعاملإىل اليت تدفع  األسبابلذلك من بني     
وغريها من هذه  األطرافتحديد الدقيق هلوية اللى زيادة املوثوقية بني املتعاملني من خالل يعمل ع واحملايد ثالث

بالتوقيع  اخلاصةلقواعد العامة املتعلق با 04 - 15 قانون رقمخالل من اجلزائري  املشرعفنجد مثال  4. الضمانات
 إىلمن هذا القانون  29طبقا للمادة لكرتوين أوكل مهمة منح مزاولة نشاط التصديق اإل،والتصديق اإللكرتونيني 

  . هلا  قانوينالمان األوثوقية للبيانات و املتسهر على ضمان لكرتوين واليت السلطة االقتصادية للتصديق اإل

  القيمة القانونية للبريد االلكتروني الموصى عليه / 3

كما يتم   ًاإىل املرسل إليه مضمون ويكون وصوهلا،يعرف بالرسائل املوصى عليها  يف الربيد العادي  يوجد ما     

 67-97رقم  األورويبويف هذا الشأن نص قانون التوجيه .  )املرسل(خراآلرجوع إشعار بالوصول إىل الطرف 

                                  
 90و89، صخالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق/ د - 1
  183مناني فرح ، المرجع السابق ، ص / أ – 2
الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري  و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات   اإللكترونيالتوقيع المتعلق بتنظيم   2004لعام  15قانون رقم -  3

22 /04/   2004(   
 90، صخالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق/ د - 4
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شرتكة لتطوير املقواعد الب واملتعلق 9767رقم الربملان األورويب وجملس  الصادر عن 1997ديسمرب  15 املؤرخ يف

بأن الربيد املوصى :" منه 2رةفق9حيث جاء يف املادة  1اتاخلدم نوعيةتمع، وحتسني سوق اخلدمات الربيدية يف ا

 للمرسل أو التلف ، وتويف  أو السرقة انعليه  خدمة تتم وفق إجراءات  تكفل ضمان اإلرسال ضد خماطر الفقد

ورة وبناء على طلبه كذلك عند الضر و  لربيد اعلى إيداع اإلرسال لدى هيئة  الدليللقاء مبلغ جزايف يدفعه ، 

    2."إلثبات استالم املرسل إليه له 

منها حالة   )العادي (كما أن املشرع اجلزائري فرض يف العديد من اإلجراءات استعمال الربيد  املوصى به        

ن عذاره لدفع عإين وحل األجل فيجب على الدائن قبل البدء يف إجراءات التنفيذ أن يقوم بدللعدم دفع املدين 

يكون اعذر املدين بإنذاره ، أو مبا يقوم :" 3قانون املدين اجلزائريالمن 180طبقا للمادة   طريق الربيد املوصى عليه

لذلك فإن قيمة   ...." على الوجه املبني يف هذا القانون عذار عن طريق الربيدوجيوز أن يتم اإل ،مقام اإلنذار

 موظف عام سواء من حيث بواسطة ن العملية تتم يف اإلثبات أل ةري كب  له حجية  ،)التقليدي( عليهالربيد املوصى 

  . 4ثبات تلقي هذا األخري للرسالة عن طريقة توقيعه يف سجل خاصإإرساهلا إىل املرسل إليه و 

ذااللكرتوين فيمكن أما خبصوص الربيد اإل يف  ًاملبدأ لكن هنا يتدخل طرف ثالث يكون حمل ثقة ممثال استعانة 
بدور مكتب الربيد ويقوم بتقدمي مفتاح خاص لكل  األخريهذا  يلعبلكرتوين ، حيث التصديق اإلت مزود خدما

الرسالة من  إرسالفيتم  ،)مزود اخلدمات(شهادة التصديق من هذا اجلهاز للمتعامل يقدم لكرتوين  كما إبريد 
وية وعنوان الدقيق هل مع حتديد حتت رعايته املرسل إليه إىلصاهلا يإ إىلطرف املرسل ، ويعمل مقدم اخلدمات 

الدخول ويتم  سمإالدخول برقم سري و ب اآلخرمث يقوم الطرف  ،لكرتوينالربيد اإل إىل اإلرسالوتاريخ وساعة 
فيها  ًاحمدد expéditeur املرسل إىلكما يقوم مزود خدمة التصديق بإرسال علم بالوصول .حتميل الرسالة 

  5.الرسالة   Destinataire املرسل إليه قراءة استخراج جمموعة من البيانات من تاريخ وساعة

                                  
1 - Directive Européenne n°97-67 du 15 décembre 1997 du parlement européen et du conseil n° 9767 

concernant des réglés communes pour le développement du marche intérieur des services postaux de la 
communauté et l'amélioration de la qualité du service .  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704476&dateTexte=20110303 

 91، صم ، المرجع السابقخالد ممدوح إبراهي /د - 2
 من قانون المدني المصري  219تقابلها المادة  – 3
 92و 91، صخالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق /المعنى د اأنظر في هذ  – 4
 93و 92، صخالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق/ د -  5
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 هالومحّ  هاإليه قد فتحأن األول ميكن معرفة أن املرسل ،العادي الربيد االلكرتوين املوصى عليه عن الربيد  وما مييز

 فال ميكن من طرف موظف الربيد الذي مت استالمه خبالف ذلك يف التقليدي رغم علم الوصول  ،الرسالة أوقر 

   1.معرفة اطالعه عليها من عدمه 

ال عندما        La صدر قانون الثقة يف االقتصاد الرقميأكما أن املشرع الفرنسي كان السباق يف هذا ا

confiance dans la Loi sur l'économie numérique 21/06/2004ؤرخ يف امل  2004/ 575 رقم 

  . 2 االلكرتونية الوسائطاحملررات املوجودة على فيما خيص  جذريةتعديالت  إعطاءعمل على والذي 

بعض الشكليات اليت  إمتاموالذي عمل على  16/06/2005مؤرخ يف  674/2005كما قام بإصدار مرسوم رقم 

ذا أعط.  إلكرتوين بأسلوب تتم يف بعض التصرفات القانون يتطلبها  الربيد  لرسائل  املشرع الفرنسي  ىو

ميكن إرسال :" بالقول  4من القانون املدين 8فقرة 1369 طبقا لنص املادة 3ية يف اإلثبات حجية قانون لكرتوين اإل

حتت ن يكون الربيد مرسال أ ةبإبرام العقد أو تنفيذه بالربيد الكرتوين شريط املتعلقة إلكرتونية موصى عليها رسالة 

 إذا متاملتلقي وحتديد ما  ةلضمان هوي تعيني املرسل ، عن طريق) لكرتوين جهات التصديق اإل( طرف ثالث  رعاية

  ") املرسل إليه(تسليم الرسالة أم ال إىل املستلم 

ستقلة تنظم حجية وسائل املالقانونية  النصوصومن هنا يستلزم على املشرع اجلزائري أن يقوم بإدخال جمموعة من 

ا تكنولوجيا االتصال من فاكس وتلكس وبريد  وصى به ،وبريد الكرتوين مذيل بتوقيع لكرتوين مإاإلثبات اليت أفرز

 مشروع قد تبىن ياجلزائر  املشرع نأ ًخاصة ،وغريها من هذه التقنيات  .وخمرجات احلاسب اآليل ،لكرتوين مؤمنإ

  .بعدها ماو  2015يف سنة  اهمن خالل العديد من النصوص القانونية اليت أدخللكرتونية حلكومة اإلا

  

                                  
 93، صخالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق/ د - 1
 157تاح فايد ، المرجع السابق ، ص عابد فايد عبد الف/ د – 2
 94، صخالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق/ د - 3

4 -  Article 1369/8 code civil français  Créé par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 JORF 
17 juin 2005 « Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être 
envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un 
procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et 
d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire… » https://www.legifrance.gouv.fr 
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  ریة وحجیتھا في اإلثباتالدفاتر التجا: المطلب الثاني 
 ًجيوز للخصم أن يصنع أو يضع دليال ال أنه من بني املبادئ اليت  يقوم عليها نظام اإلثبات كقاعدة عامة        
 أجاز ذْ إِ . على هذه القاعدة  ستثناءإ  تإال أن املشرع اجلزائري وغريه من التشريعات املعاصرة وضع 1.لنفسه 

ايقيد فيه مجيع  التصرفات التجارية اليت   حيثواملتمثل يف دفاتر جتارية  فسهلن ًدليال يصطنعللتاجر  أن   يقوم 
وهذا  2قانون التجاريالمن  30طبقا للمادة مع العلم أن املعامالت التجارية ختضع  حلرية اإلثبات  .هذا األخري

بأن :" ...أن املبدأ يقضي حيث  04/02/2009بتاريخ  513057العليا اجلزائري رقم  كمةاحملما أخذ به قرار 
من القانون التجاري   30ملادة اوثيقة شهادة شاهدين ، باعتبارها وسيلة إلثبات العقود التجارية ، خمالفا  استبعاد

  .4املعامالت املدنية  غري متاح يف ذلك  غري أن  3." اإلثباتاليت وسعت جمال 

للقاضي  قبول الدفاتر التجارية املنتظمة كإثبات بني التجار جيوز :" اجلزائري  قانون التجاريالمن  13وتنص املادة 
دفاتر التجار ال تكون حجة على غري :" قانون املدين المن  330تنص املادة كما  ."بالنسبة لألعمال التجارية 

ا التجار ، جيوز للقاضي توجيه ا. التجار  ليمني غري أن هذه الدفاتر عندما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام 
  .املتممة إىل أحد الطرفني  فيما يكون إثباته بالبينة 

وتكون دفاتر التجار حجة على هؤالء التجار ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فال جيوز ملن يريد استخالص 
 من قانون اإلثبات 17وتقابلها املادة ."دليل لنفسه أن جيزئ ما ورد فيها واستبعاد منه ماهو مناقض لدعواه 

التجار تصلح  هغري أن البيانات املثبتة فيها عما ورد ،غري التجار ىدفاتر التجار ال تكون حجة عل :"املصري 
  . بالبينة اتهبإثوذلك فيما جيوز  أي من الطرفني اليمني املتممة إىل هجييز للقاضي أن يوج ًأساسا

 أندفاتر منتظمة فال جيوز ملن يريد هذه ال تكان  إذاهؤالء التجار ، ولكن  ىوتكون دفاتر التجار حجة عل
وتقابلها املادة  ". لدعواه  ًجيزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا أنه لنفس ًيستخلص منها دليال

دفاتر التجار ال تكون حجة على غري التجار يف البيانات الواردة فيها بشأن :"  5قانون املدين الفرنسيالمن 1329

                                  
 97محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د – 1
بسندات  رسمي ،بسندات عرفية ، بفاتورة مقبولة ، بالرسائل ، بدفاتر الطرفين ، : يثبت كل عقد تجاري :"  من قانون التجاري الجزائري  30المادة  – 2
مبدأ حرية اإلثبات في المسائل التجارية ترد عليه بعض أن   مع المالحظة ."إلثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها با

   من قانون التجاري الجزائري 545االستثناءات كحالة عقد الشركة التي يشترط في وجودها وإثباتها عقد رسمي وإال كانت باطلة طبقا للمادة 
 162، ص 2010، س1مجلة المحكمة العليا، ع – 3
 –و تامريوسف سعفان ومحمد عبدالرحمن الصالحى ، القانون التجاري دراسة موجزة في األعمال التجارية   و التاجر  ىمحمد عبد الغفار البسيون/ د – 4

 40ص ، ،2009س . ن.ب.دالشركات التجارية ، منتدى سور األزبكية ،  –األوراق التجارية 
5  - Article 1329 code civ  . fr «  Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non 

marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. » 
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دفاتر  :" من قانون نفسه  1330وتضيف املادة  1." اليمني يفما عدا ما سينص عليه التوريدات ، وذلك في
ورد فيها ويستبعد منه  لنفسه  أن جيزئ ما ًالتجار حجة عليهم  ولكن  ال جيوز ملن يريد أن يستخلص منها دليال

  2." لدعواه  ًما كان مناقضا

  : تبني مايلي السابقة الذكر    من خالل استقرائنا للنصوص القانونية

 أو غري تاجر  اً ر تاجالفرقاء حد أسواء كان  )عليه ( أن الدفاتر التجارية  قد تكون حجة على التاجر

 ًأو مدنيا اً تحب ًومهما كان نوع النشاط  جتاريا

   وأن يكون النزاع  تكون هذه الدفاتر منظمة  أنلكن يشرتط القانون قد تكون  الدفاتر التجارية حجة له

 إال إذا جر  فال تكون حجة عليهاأما خبصوص  غري الت.  تتجار أي عمل جتاري حبال بني اً قائم

ا بيانات تتعلق  تتضمن يستكمل هذا الدليل  أنللقاضي  ه احلالةذفيجوز يف ه التاجربتوريدات قام 

 :يلي  يماما سيتم دراسته ف اوهذ 3.إثباته بالبينة   يكون  اليمني املتممة إىل أحد الطرفني فيما هوجبت

    حالة التي تكون فیھا الدفاتر التجاریة حجة على التاجرال: الفرع األول 

أم غري ذلك  اً حمض اً جتاري كانألنوع التصرف  دون النظرمن حجة على التجار التجارية الدفاتر  على أنالقول     
ا  ئة ماجتز   ميكن والاإلقرار من قبيل رجال القانون   حيث اعتربه ،صادر عنه إقرارعلى أساس أنه  ويستبعد ورد 

وخبالف ما أخذت به التشريعات   4.من قانون اإلثبات املصري  17طبقا للمادة  منه ما كان مناقضا لدعواه
ا ذورد  ما جتزئة إقرارعدم ب تقضيمن قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناين  1الفقرة 166املادة  جند،املعاصرة 

                                  
   244، ص 1مش ، المرجع السابق ،  الهاعبد الرزاق السنهوري /د – 1
إذا تضمنت دفاتر التاجر تنصيصا أو اعترافا كتابيا من الطرف اآلخر أو وافق ذلك نظيرا :" من مجلة العقود وااللتزامات التونسية    461المادة وتقابلها  

تر التاجر تقييدا صادرا من الخصم اآلخر إذا تضمنت دفا:"  من العقود وااللتزامات المغربي  433المادة  وتقابلها" .كان ذلك حجة تامة له وعليه بيده
 ".أو اعترافا مكتوبا منه أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم، فإنها تكون دليال تاما لصاحبها وعليه

  244، ص 1، المرجع السابق ،  الهامش عبد الرزاق السنهوري /د - 2
  :  من قانون المدني الفرنسي 1330ونص األصلي للمادة 

Article 1330  code civil français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 
2000« Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut 
les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention  .  » 

 36و35ص ، المرجع السابق ، مامون عبد الكريم / ومايليها ، د 96محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص/ د - 3
دفتر التاجر هو بمثابة  إقرار منه مكتوب والتاجر إما أن يكون  :" ...محمد صبري السعدي / د 195محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د – 4

  96، المرجع السابق ،ص ...."أو بإمالئه  أو القليل كتب الدفتر بإشرافه  قد كتبه بخطه
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 :كما أن حجية هذه الدفاتر  من حيث اإلثبات ختضع لقيود حمددة. 1الدفاتر غري منتظمة هذه ولو كانت الدليل
من نفس املادة  2فقرة ال وتضيف ."  ..دفاتر التجار ال تكون حجة على غري التجار:" 330حيث نصت املادة 

جيزئ ما ورد فيها ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فال جيوز ملن يريد استخالص دليل لنفسه أن :" ... 
  : ويتبني من ذلك  ."هو مناقض لدعواه واستبعاد منه ما

 .تجار الحىت تكون الدفاتر التجارية قابلة لإلثبات  جيب أن يكون نزاع بني  - 

ا التاجر بنفسه  أو  -   ما يضر  امنهجل  استبعاد أشرف على حتريرها من أال ميكن جتزئة ما ورد من بيانات دو
فال . العمل  وقبض الثمن  ذاهتدوين إىل   سعى كما  آخربتوريد بضائع  لتاجر  قامذلك تاجر  ومثال  .دعواه

ذا الدفرت تمسك بتسليم البضائع دون بيان دفع الثمن ألال) البائع( جيوز  للتاجر    2.ن القانون مينع  جتزئة ماورد 

 يف املواد عليه تمنظمة  طبقا ملانصتكون حىت تصلح  هذه  الدفاتر التجارية لإلثبات بني التجار جيب أن  - 
 .قانون التجاري اجلزائري المن  12و11و10

 طبقاإستبعادها يف رية احلكما له جوازي بالنسبة له فله أن يأخذ به   أمر لإلثباتتجارية القبول القاضي بالدفاتر  -
  3قانون التجاري اجلزائري المن  13للمادة 

لدفاتر با التمسكالتاجر  ذافال جيوز هل ،)مستهلك( تاجر غري  د الفرقاءوكان أحوجود نزاع   في حالة أما

ا  أمام القضاء  هذه  تضمنت عندما  إستثناء  تالسابقة الذكر أورد 330أن املادة  إالّ .التجارية واثبات ما ورد 

ا التاجر  لغريه بشرط أن يكون اإلثبات فيه الدفاتر  . 4 بشهادة الشهود اً ا جائز بيانات تتعلق بتوريدات يومية قام 

ا القاضي فيجوز له توجيه اليمني املتممةفإذا  ذكورة امل 330هو حمدد يف املادة  طبقا ملا إىل أحد الفرقاء أخذ 

قانون املدين المن  333دج كما نصت عليه املادة 100.000أما إذا كانت قيمة التصرف  تتجاوز  .أعاله 

  . بالكتابة صرف إالّ إثبات هذا الت فال جيوز اجلزائري
                                  

 195محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د - 1
 97محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص/ د - 2
لخصم التاجر واجبا على  ًمقررا ًاالستدالل على التاجر بدفاتره ليس حقا:" بقولها   16/05/1935قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ  – 3

، إن شاءت   أنه أمر جوازي للمحكمة –) القديم(من القانون التجاري  17بحسب نص المادة  –المحكمة إنالته  إياه متى طلبه ، بل إن الشأن فيه 
مال لجانب دون األخر من جانبي الخيار ، وال  وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضي خيار األخذ والترك فال حرج عليه إن. أجابته إليه ، وإن شاءت طرحته 

 251، ص 1، المرجع السابق ،  الهامش عبد الرزاق السنهوري/ ،نقال عن د." يمكن االدعاء في هذا بمخالفته للقانون 
 36و35مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 4
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يف  مييز  الدفاتر التجارية عن احملررات العرفية  أن يف هذه األخرية تكون موقعة وميكن اعتبارها دليال كامالً  ما
 جيةاحل فال ميكن أن يضفى عليها نفس منتظمة أما الدفاتر ولو كانت.  توقيعالشرط جوهري وهو  بتوفر اإلثبات

ن أل أصالمل تعد  األمرلعدم توقيعها من طرف التاجر وهي يف حقيقة  اإلثباتلمحرر العريف من حيث ل املقررة
عكسها جبميع طرق  إثباتحيث جيوز للخصم  .القرائن فقط فتكون هلا بذلك قيمة. لإلثباتتكون دليال 

نه أ َّورغم أن املبدأ ينص على عدم إجبار اخلصم على تقدمي دليل ضده إال  1.من شهادة شهود والقرائن  اإلثبات
ا أو استبعادهااألتقديرية يف السلطة الويبقى للمحكمة . تجارية ميكن ذلك اليف املسائل   .  خذ 

  كأداة إثبات في صالح التاجر   ةالدفاتر التجاری:  الفرع الثاني 

ثبوت  مبدأبل ال ميكن أن يكون حىت .إلثبات حقوقه  ًال ميكن لشخص أن يصطنع لنفسه دليالأنه األصل      

لكن وخروجا على هذا املبدأ أجاز  املشرع أن تكون الدفاتر التجارية  .2  ينازعهن ممباعتباره غري صادر بالكتابة 

   :يف حالتني  ما يدعيه من طرف التاجر أداة إلثبات  ةرر احمل

  تجار الإذا كان النزاع بين :  األولىحالة ال

من  12و 11منظمة طبقا ملا هو مقرر يف املواد  التجارية  رتجار  وكانت هذه الدفاتالإذا كان النزاع بني        
جيوز للقاضي  قبول الدفاتر التجارية :" أنه من نفس القانون 13املادة  كما تؤكد ،  3قانون التجاري اجلزائري ال

ت األردين البينامن قانون  2 الفقرة 16تقابلها املادة و ".املنتظمة كإثبات بني التجار بالنسبة لألعمال التجارية 
، تصلح ألن تكون حجة لصاحبها يف املعامالت املختصة بتجارته إذا كانت  اإلجباريةالدفاتر التجارية :" بنصه 

  ." منظمة وكان اخلالف بينه وبني تاجر 

حىت يتأكد مما يف كال الدفرتين   ةللبيانات الوارد مطابقة  إجراءللقاضي فمادام نزاع قائم بني تاجرين فيمكن 
ما إذا كانت األكنه مْ ُـ إذ ي. خاصة وحنن نعلم أن للقاضي سلطة تقديرية واسعة يف ذلك . مهاكال   يدعيه خذ 

     يدعيه أحد الطرفني  إذا كانت غري منتظمة أو متعارضة مع ما  ستبعادمهااكنه مْ ُـ كما ي. هذه الدفاتر منتظمة 
                                  

 108و107، ص  ، المرجع السابق  منصور ن يمحمد حس/ د - 1
 172بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د – 2
وترقم .يمسك دفاتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التاريخ وبدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل الهامش :" من قانون التجاري  11المادة  – 3

  ."صفحات كل من الدفترين ويوقع عليهما من طرف قاضي  المحكمة  حسب  اإلجراء المعتاد
كما يجب أن ترتب وتحفظ .سنوات ة لمدة عشر 10و9يجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات المشار إليها في المادتين :" من قانون نفسه  12لمادة ا  -

 ." المراسالت الواردة ونسخ الرساالت الموجهة طيلة نفس المدة 
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مع املالحظة هنا أن 1.لفصل يف موضوع الدعوىالسلطة التقديرية للمحكمة يف  إجياد طريقة أخرى لو تبقى 
نتظمة يف حالة تعارض املالقاضي يف األخذ بالدفاتر  د سلطةقيّ من قانون البينات  17املشرع األردين يف املادة 

اترت البينتان املتعارضتني :"بقوله   2صارخ للبيانات يف كال الدفرتين إذا تباينت القيود بني دفاتر منظمة لتاجرين 
  التجارية  من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناين تأخذ بالدفاتر1الفقرة  166مع اإلشارة إىل أن املادة 3 ."

 4 .من ذات املادة  2طبقا للفقرة  مسألة عدم التجزئة ختص فقطكانت منتظمة أو غري منتظمة كأداة لإلثبات سواء 
   5تر املنتظمة وترفض غري املنتظمة امة فقد تأخذ احملكمة بالدفغري منتظ  ىا إذا كان أحد الدفاتر منتظمة واألخر مّ أ

   )مستهلك(وغير تاجرإذا كان النزاع بين تاجر : حالة الثانية ال

 األعمالالدفاتر التجارية على حصرت حجية قانون املدين اجلزائري  صرحية  عندما المن  330كانت املادة      
ص إمكانية خي استثناءمن املادة  املذكور أعاله أورد  1من خالل الفقرة  إال أن املشرع. التجارية احملضة فقط 

 هذه الدفاتر بيانات ختص وتتضمني تكون فيها العالقة بني تاجر وغري تاجر أ .تجاريةالالتصرفات غري  إثبات
ا التاجر فيجوز للقاضي  اتوريدات قام  يكون قابل لإلثبات فيما   الفرقاءتوجيه اليمني املتممة إىل أحد  ،عند األخذ 

  : هي حجة على غري التاجر البد من توافر بعض الشروطتكون  و كدليل لإلثبات  هذه الدفاتر ترقى وحىت .بالبينة 

   سلعة وردها التاجر لغري التاجر ، كاخلبز وكبائع املواد الغذائية عامة بالتجزئةاخلالف حول موضوع  يتعلقأن / 1
  6.حم وغري ذلك للو اجلزار يزود الزبائن با

أي ال تزيد قيمة التصرف على  )لغري التاجر( للمستهلك بالبينة بالنسبة باتثاإل ممكن هذا التصرفأن يكون / 2
  7. قانون املدين اجلزائري المن  333طبقا للمادة  بشهادة الشهود إثباتهدج حىت ميكن 100.000

لذلك جيب على القاضي ، ف اإلثباتكامل يف   ًدليال ليس و الدليل الكتايب املتمثل يف الدفرت التجاري باعتبار/ 3
من طريف النزاع طبقا  ألياملتممة  بتوجيه اليمني  هذا األخريدعم يُ أن يف هذا الدليل  ةمىت قبل هذه البيانات الوارد

  8.  سابقة الذكر 330من املادة  1للفقرة 

                                  
 98السابق ،صمحمد صبري السعدي ، المرجع  / ،د 133سابق ، صالمرجع المفلح عوادة ، / د – 1
 132مفلح عوادة ، مرجع سابق ، ص/ د - 2
  من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني 167تقابلها المادة  – 3
 197محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / دأنظر  – 4
 . 98، المرجع السابق ،ص السعديمحمد صبري / د - 5
 .173بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د - 6
 173بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د -36ص ، المرجع السابق ، مامون عبد الكريم / د. 99محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / د – 7
 ، 174بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د، 99محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / د - 8
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ا الدليل عن ذه طعن يفاخلصوم  ألحدإذ ميكن  ذه املادة غري ملزمة للقاضي وال للخصوم األخذفإن لذلك 

بل قد يستنتج ذلك القاضي من خالل القرائن املستمدة من .شهادة الشهود أو القرائن أدلة أخرى ك تقدمي طريق

  1 .هذا الدفرت 

  ًاكتابی ًدلیال باعتبارھا اإلثباتالمنزلیة في  األوراققیمة :  الثالثالفرع  

الدفاتر التجارية  من حيث مايدونه فيه  صاحبها  كبري  الدفاتر إىل حد و األوراق يشبه هذا النوع من         

إال أن هذه . والتزامات رتبها على نفسه جراء أي تصرف من التصرفات القانونية  له عند الغري ،من حقوق 

  .من الدفاتر التجارية  ومصداقية   وشأن أقل قيمةاألوراق 

التاجر  ألزمتقانون التجاري اجلزائري المن  12و11فطبقا للمواد  ؛اتر التجارية كما ختتلف هذه األوراق عن الدف

املعامالت  إطارتكون يف   اليت مجيع التصرفات يديفيها تقمنظمة يتم  ةاألخري مبسك الدفاتر  وأن تكون هذه 

ذلك إذا وجدت فيمكن لكن رغم .أما األوراق املنزلية فلم يلزم املشرع األشخاص العادين على مسكها  .التجارية

  2. يدعيه ما  بيانجل أتقدميها إىل القضاء من 

من قانون  438الفصل قابلها الذي  ي 3قانون املدين اجلزائريالمن  331ولقد حدد املشرع اجلزائري يف املادة 
ال :" ملنزلية بقوله حجية األوراق والدفاتر ا. 5قانون املدين الفرنسيالمن  1331واملادة   4العقود وااللتزامات املغريب

  :يف احلالتني اآلتيتني  تكون الدفاتر واألوراق املنزلية حجة على من صدرت منه  إالّ 

                                  
 99، المرجع السابق ،ص" ..أن األخذ بهذا الدليل جوازي للقاضي:" السعديمحمد صبري / د، 256و255عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د – 1
يحوزه الشخص غير التاجر من دفاتر منزلية أو  الدفاتر المنزلية مابيقصد :" مامون عبد الكريم/ د ، 44زهدور محمد ، المرجع السابق ، ص / د – 2

  36، المرجع السابق ، ص  ."اإلثباتهي تشبه الدفاتر التجارية ولكنها أقل منها ثقة في مذكرات يسجل فيها التزاماته وحقوقه ف
  : اآلتيتينفي الحالتين  إالالمنزلية حجة علي من صدرت منه  واألوراقال تكون الدفاتر  :". من قانون اإلثبات المصري  18تقابلها المادة  – 3

 -1- ذكر فيها صراحة انه استوفي دينا إذا .  
 -2-   تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته أن األوراقاذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه في هذه ." 

الدفاتر واألوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة، كالرسائل والمذكرات واألوراق المتفرقة، المكتوبة بخط من يتمسك بها أو الموقع عليها  :"438الفصل   -  4
  .همنه، ال تقوم دليال لصالح

  .في جميع الحاالت التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لدينه أو تحلل المدين منه بأي وجه كان -  :وتقوم دليال عليه 
 ."إذا نصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر بها عوضا عن الحجة التي تنقصه-
في جميع األحوال التي تذكر فيها صراحة استفاء  1:عليه حجة ولكنها تكون . راق  المنزلية حجة لمن كتبها ال تكون الدفاتر واألو :"  1331المادة  – 5

  = 257ص  3الهامشعبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،/ د ."لمصلحته ًالسند لمن اثبت حقاذا ذكرت صراحة أنه قصد بما دون فيها أن تقوم مقام إ: 2. دين 
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 .ذكر صراحة أنه استوىف دينا اإذ - 

ا تقوم مقام السند ملن أثبت حقا  -  إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد مبا دونه يف هذه الدفاتر واألوراق أ
 ."ملصلحته

من قانون أصول احملاكمات  165وراق العيلية  طبقا للمادة األاملنزلية تسمية   لألوراقأعطى فأما املشرع اللبناين 

  :حجة على منشئها وخلفائه العموميني العيلية واألوراقالدفاتر :" املدنية  بقوله 

.ما إيفاءعندما تفيد حصول  - 1  
" .عندما تثبت دينا للغري -  2  

: يلي  الذكر ما ميكن أن يستفاد من النصوص سابقة ما و  
ا ،املشرع اللبناين املنزلية أو العيلية حسب تعبري  األوراقال تعطي  -  تقضي بعدم جواز  ةألن القاعد قيمة ملدو

ا مل تصدر  على لفائدتهاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ن حىت بل ال ميك.لنفسه  الع الشخص دليا إصطن أساس أ

 الدعوى  ينفع يف ستخالص منها ماا و واعتبارها دليال لإلثبات ا انةلكن رغم ذلك ميكن استع 1.ممن ينازعه

  من يقوم مبعاجلتهم ابأتعاب يطالب تتعلق الطبيب يف دفاتره أو أوراقه اخلاصة يدونه  ومثال ذلك ما. فض النزاعل

ب على أخذ كتابة على أساس  املانع األديب  الذي ال يلزم الطبيدج 100.000حىت ولو كان قيمة الدين تتجاوز 

  2.عالجمنهم عن كل زيارة 

  : قانون املدين  يف حالتني المن  331غري أن هذه الدفاتر واألوراق املنزلية  تكون حجة على مالكها طبقا للمادة 

من صاحبها بإستفائه ديونه إذ يعد هذا إقرار اعرتاف شخصي منه  اإقرار  ةمنت صراحضتإذا : حالة األولى ال/ 1

  . 3هذا الدين  كان حمل  امهم من الغريمبا تلقاه 

                                                                                                        
=Article   1331 code civil français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 
2000  «  Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font 
foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils 
contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de 
celui au profit duquel ils énoncent une obligation. » https://www.legifrance.gouv.fr 

 
  259و 258لمرجع السابق ، صالسنهوري ، اعبد الرزاق / د - 1

القاعدة أن الدفاتر واألوراق المنزلية ال تكون حجة لصاحبها إذ هي صادرة منه و األصل أن أحدا ال يستطيع  أن يصطنع دليال :" وقضت محكمة النقض المدني المصرية 
 06/02/1976جلسة (؛." صدرت منه تضاف إلى القرائن األخرى  لنفسه ومع ذلك فليس هناك ما يمنع القاضي من أن يستخلص من هذه األوراق قرينة لصالح من

 259، ص  1السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش عبد الرزاق /نقال عن د) ق  52سنة  2138الطعن رقم 
 200محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
 95عادل حسن على ، المرجع السابق ، ص / د – 3
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فتقوم هذه  األوراق مقام  ؛ ة الغريلديه يف ذم اً عرتافا بدين أو حقوقهذه األوراق اِ  تضمنتإذا : حالة الثانية ال/ 2
كما مل يشرتط القانون . قانون سابق الذكرالمن  331من املادة2ألنه قصد ذلك وهذا مانصت عليه الفقرة السند 

  1. إشرافه الشخصي حتت أو برضاه متت أن تكون ميكنبل  ،إليه تبتوقيع من نسب ةمذيلذه األوراق تكون هأن 
ميكن للخصم أن يطعن يف حجيتها بكافة  طرق الطعن   إذحمدودة   املنزلية األوراقهذه  وزنفإن لكن رغم ذلك 

هذه األوراق إذا كانت  إالّ  2.فسهيلزم الشخص بتقدمي دليل ضد ن ال هذا األخري رغم أن ، املتاحة يف القانون

كحالة الشركاء يف شركة  أو يف حالة نزاع حول تركة وكان قد سبق للخصم تقدمي أوراق أو    تنازعنياملمشرتكة بني 

 3. للجهة القضائيةمستندات 

  قیمة القانونیة لتأشیر الدائن على براءة ذمة المدینال:  الثالث المطلب 

ين مؤجل الوفاء وذلك ضمان حلفظ مقداره وضبط الشهادة َدال كتابةتدعوا إىل ضرورة  كل الشرائع واألديان      
فإذا .د هذا الدين يف سندات أو أوراق الحقة على نشوء عالقة املديونية يفيه، لذلك قد يلجأ ذوي العالقة إىل تقي

براءة ذمة املدين،ومن بني القرائن  يبنيا يقوم الدائن بالتأشري على هذا السند مب ًأو جزئيا ًما قام املدين بالوفاء كليا
وعلى من يدعي خالف األصل يقع عليه عبء ،املدين مصلحة املستقاة من هذا التأشري أنه يأيت يف خدمة

على الدين فقد  تأشريالشكل يقم املشرع بفرض شروط حمددة يف مل  وألمهية حتصيل الدين4 .)الدائن(اإلثبات
 وهذا ما .5 يضع قيد بيان تاريخ الوفاء هذه الورقة،كمامل منأو يف أي مكان رها الورقة أو على ظه آخريف  يكون

 6قانون املدينالمن 332على سند الدين يف املادة ية  التأشري مبناسبة احلديث عن حجاملشرع اجلزائري له تعرض 
                                  

  95عادل حسن على ، المرجع السابق ، ص / د ،  102، ص ، المرجع السابق محمد صبري السعدي/ د - 1
الدفاتر وغيرها من المكاتيب الخصوصية كالرسائل والتنصيصات واألوراق المتفرقة :" العقود التونسية و  من مجلة االلتزامات 468الفصل ينص و 

  :تكون عليه في الصور اآلتية  بخط أو بإمضاء من احتج بها ال تكون حجة لمن كتبها وإنما المحررة
 .إذا تضمنت نصا صريحا يقتضي قبض الدائن لشيء من دينه أو شيئا آخر يقتضي اإلبراء -أوال 
 ". في ذلك من التدوين هو إقامة حجة للمسمى به حيث لم تكن له حجةإذا نص فيها على أن القصد  - ثانيا

يقوم   حجية الدفاتر المنزلية قابلة  إلثبات العكس بالكتابة أو ما.... :"السعدي محمد صبري  /، د37مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
  103المرجع السابق ، ص .." ليست أوراق عرفية  ألنهامقامها أو البينة  أو القرائن  لذا فال تطبق قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إال بالكتابة  

 103، ص، المرجع السابق محمد صبري السعدي/ د - 3
  179و178بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د،  202محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د - 4
 104، ص، المرجع السابقالسعديمحمد صبري / د - 5
العكس ، ولو  تيثب أن إلىالدائن ى علالتأشير علي سند بما يستفاد منه براءة ذمه المدين حجة :" من قانون اإلثبات المصري  19تقابلها المادة  – 6

منه براءة ذمة المدين  اثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد إذاوكذلك يكون الحكم .  حيازتهلم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من 
  =."للسند أو في مخالصة وكان النسخة أو المخالصة في يد المدين أخرى أصليةفي نسخة 
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يثبت العكس و لو مل يكن إىل أن  التأشري على سند مبا يستفاد منه براءة ذمة املدين حجة على الدائن: "بقوله 
  .التأشري موقعا منه مادام السند مل خيرج قط من حيازته

و كذلك يكون احلكم إذا اثبت الدائن خبطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة املدين يف نسخة أصلية       
سي  يف املادة كما نص املشرع الفرن  ."ملخالصة يف يد املدينا أخرى ، أو يف خمالصة و كانت النسخة أو

يستفاد منه براءة  إذا كتب الدائن يف ذيل سند أو على هامشه أو يف ظهره ما:" بقوله  1قانون املدينالمن 1332
كانت هذه الكتابة حجة عليه ، ولو كانت غري موقعة منه وال مؤرخة ، مادام السند مل خيرج قط من   ،ذمة املدين

ه الكتابة يف ظهر نسخة أصلية أخرى من السند أو يف خمالصة ئن هذيكون احلكم إذا اثبت الداوكذلك . حيازته 
   2."أو على هامشها أو يف ذيلها ، مادامت هذه النسخة يف يد املدين 

  : التأشري على سند الدين يف صورتني ذلك أن املواد سابقة الذكر تنظم حجية  من يتبنيو 

 .زة الدائنعليه من طرف الدائن ويف حيا ًاأن يكون سند الدين مؤشر  - 1

 .وهذا ماسيتم  توضيحه . أن يكون سند الدين يف حيازة املدين    - 2

  وجود السند في حیازة الدائن  :  الفرع األول 
 قانونية  حىت تقوم قرينة  يقع التأشري على السند ذاته مبا يفيد براءة ذمة املدين أن ًوفقها ًمن األمر املسلم به قانونا

و لو مل يكن التأشري موقعا منه مادام السند  :" ...سابقة الذكر  بقوهلا  332 ة كما اشرتطت املاد. على ذلك 
ويف . ًأي جيب أن يبقى السند املؤشر عليه يف يد الدائن وال خيرج من حيازته أبدا. ..".مل خيرج قط من حيازته

                                                                                                        
التأشير على سند الدين بما يستفاد منه  براءة ذمة المدين  حجة على  الدائن  :" بأن  29/03/1965ضت محكمة النقض المدني المصرية بتاريخ وق=

قرينة الوفاء به إلى أن يثبت العكس  ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام  يخرج قط من حيازته والتأشير المشطوب يبقى حافظا لحجيته في اإلثبات وتقوم 
محمد صبري السعدي ، المرجع / د -نقال عن ." ن الشطب كان سبب مشروع أائن بإثبات عدم حصول  الوفاء و غم الشطب إال إذا نقضها  الدّ على الرّ 
  104ص 1الهامش  السابق

على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن  التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة –1:"  من قانون البينات األردني 19لمادة ا
وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة  – 2. التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه مادام السند لم يخرج قط من حوزته 

 المغربي من قانون االلتزامات والعقود  439ويقابلها الفصل ".ن المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو الوصل في يد المدي
1  - Article   1332 code civil français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 

mars 2000 « L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours 
resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la 
libération du débiteur . Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la 
suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. » 

  265، ص 1السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش عبد الرزاق / د - 2
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بتأشري مسبق يف انتظار  يف أي وقت من األوقات أو قام حتت يدهروج هذا السند من خب الدائن حتججحالة ما إذا 
كما مل 1.األصلأي على من يدعي خالف  ؛يقع عليهذلك  ثباتإفإن عبء دفع املدين إال أن ذلك مل حيدث،

كما يصح أن يكون موقع أو .تشرتط هذه املادة أن يكون هذا التأشري خبط الدائن ،فيجوز أن يكون خبط أجنيب
  2.ولو كان جزئيا   السند املهم يدل على وجود الوفاءري على هذا كمامل يشرتط مكان معني لتأش  .دون توقيع الدائن

خالف جل التشريعات من قانون أصول احملاكمات املدنية  163غري أنه مايالحظ على املشرع اللبناين يف املادة 
به ما يكت :" وهذا ماتؤكده مادة بقوهلا . 3تأشري على السند الدين خبط الدائن نفسهأن يكون   اشرطعندما 

نسخة هذا السند أو على سند إيصال  اليت تفيد براءة الذمة على سند بقي يف حوزته أو على الدائن من العبارات
إلثبات اإليفاء ولو مل تكن تلك العبارات مؤرخة أو  يف حوزة املدين يعترب حىت ثبوت العكس حجة على الدائن

   ".موقعة 
قرينة على استفاء هذا كان الدائن،   حتت يدواستمرارية هذا السند .تأشري على السند لذلك إذا توفر شرط ال      

هلذا يمكن التأشري الصادرة من الدائن ليست مطلقة فقرينة غري أن  4. ذمة املدين  تربئالدائن لدينه وبذلك 
  5. إثبات عكسها بكافة طرق اإلثبات املتاحةاألخري 

  وجود السند في حوزة المدین : الفرع الثاني 

األصل وما هو معمول به أن السند الدين جيب أن يكون حتت يد الدائن حىت جيري عليه تعديالت يف        
لكن يف هذا التصور  ،لدينلمبلغ  الدين إذا كان الوفاء جزئيا بإنقاص الشطر الذي دفعه املدين من املبلغ اإلمجايل 

زة املدين ودون أن يذيله بتوقيعه، وهنا نقصد أن ذوي العالقة إىل التأشري على سند الدين املوجود يف حو  أقد يلج
يقع التأشري على النسخة األصلية الثانية املوجودة عند املدين؛ كأن يتم حترير الدين على نسختني أصلينت واحدة 

على السند حجية يف هذه احلالة بتوفر  شرطان  فيكون لتأشري  6.عند الدائن واألخرى موجودة عند املدين  
   .7سابقة الذكر  332من املادة  2 الفقرة اهمتطرقت إلي

                                  
 98عادل حسن على ، المرجع السابق ، ص / د 105و104، صمحمد صبري السعدي ، المرجع السابق/ د - 1
بكوش يحي ، / ، د204و 203 محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د،  113و112محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د  – 2

 . 138مفلح عواد القضاء ، المرجع السابق ، ص / ، د180و179المرجع السابق ، ص 
 204 محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د - 3
 180بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د - 4
 105، صلمرجع السابقمحمد صبري السعدي ، ا/ د - 5
 105، صمحمد صبري السعدي ، المرجع السابق/ د - 6
وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين :" من قانون البينات األردني  19من المادة  2تقابلها الفقرة  – 7

 . "و الوصل في يد المدينفي نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أ
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  أن يتم التأشير بخط الدائن : أوال 

خبالف ما تطرقنا إليه يف حالة وجود السند بيد الدائن نفسه خبط الدائن  حمرريكون هذا التأشري  أن يشرتط     
لذلك فقوة وجود هذه . بسهولة تأشري على السند  و إبراء ذمته الللجأ املدين إىل  إذ لو مل يكن خبط هذا األخري

أن يكون  على، قانون املدينالمن   332من املادة 2 الفقرة وهذا ما تؤكده القرينة تكمل يف حترير ذلك خبط الدائن
 أو العقد  يكون السند قد وإمنا األصلنقصد نسخة من  وهنا ال .يد املدين ب اليت هي  أصليةنسخة يف  ذلك 
البائع على  )الدائن(رأشّ  .بالوفاء األخريا ذقام ه فإذاوالثاين يف حوزة املشرتي ،ائع بيد الب ؛ األول أصلنيعلى 

القائمة على عمول به يف العقود املهو  وهذا ما 1.حىت تربئ ذمته  )املدين(املوجودة بيد املشرتي األصليةنسخة ال
محو أي ضرر مادي كعلى السند شري أن ال يشوب هذا التأ القانون رضُ ويفْ 2. واإلجياركعقد البيع   اتبادل الرض

  3.يف اإلثبات  حجيته يفقد  يثري القالقل وبالتايل  ألن ذلك من شأنه أن أو كشط أو حتشري  أو تشطيب عليه

جل  أمن املدين كان لزوما  على . سند ليس من فعلهالعلى  ريتأشبأن ال الدائن أو أنكر اعرتضما إذا  ويف حالة
من 164وهذا مانصت عليه املادة  .4ذلك لب من احملكمة مضاهاة اخلطوط إلثبات يط بربائة ذمته أنالتمسك 

أو نفي صحة  إثباتدف دعوى مضاهاة اخلطوط إىل :" اجلزائري بقوهلا   واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتقانون 
    ..."اخلط أو التوقيع على احملرر العريف 

  بقاء سند الدين في يد المدين   : ثانيا 

سند ،أو املخالصة  يف حوزة املدين ولو لفرتة وجيزة إذ النسخة األصلية  من القتضى هذا الشرط أن تكون وم    
توفر الشرطان  افإذا م. 5ر عليه مبا يفيد إبراء ذمته ال يشرتط القانون أن تستمر بيد املدين  مادام أن الدائن قد أشّ 

 السند بالرغم من عدم توقيعه على هذا  .دينهل هاستفائِ لى أشري الدائن على السند قرينة  عت  ربتعا السابقني ،
لدائن أن يثبت عكس ذلك بكافة لومع ذلك فيمكن .قانون املدين اجلزائري  المن  2فقرة ال 332طبقا للمادة

ا قانونا مهيأ لإلثبات وال حتمل توقيع ممن صدرت على ورقة عرفية غري ن التأشري وقع أل. طرق اإلثبات املسموح 
 6. كتايب  بسندثبات ذلك حاجة إلفيجوز إثبات عكسها من دون  نه م

                                  
 .46زهدور محمد ، المرجع السابق ، ص/ د كذلك أنظر   ،182و 181بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د - 1
  206 محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د  - 2
 113محمد حسين منصور ،المرجع السابق ، ص /د – 3
 182بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص/ د - 4
 .106، صمحمد صبري السعدي ، المرجع السابق/ د ،182كوش يحي ، المرجع السابق ، صب/ د - 5
وله أن :" ..عبد الرزاق السنهوري / دويرى  ،182بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص/ د ،206 محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د   - 6

ليه  أنه يثبت ما يخالف الكتابة بغير الكتابة ، فإن التأشير الذي يثبت عكسه هنا هو ورقة يثبت ذلك بجميع الطرق ، حتى بالبينة أو القرائن وال يعترض ع
 114محمد حسين منصور ،المرجع السابق ، ص /د، أنظر كذلك في نفس المعنى  274المرجع السابق ،"عرفية غير موقعة يجوز إثبات عكسها بجميع الطرق
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لكترونیة في ظل الحلول اإل افي صورتھحجیة المحررات : الثاني  المبحث

  تقلیدیةالغیر 

حيث ظهر نوع جديد  من الكتابة ،على وسائل اإلثبات  بآخرتكنولوجيا املعلوماتية  بشكل أو  تلقد أثر        

نتقل من الكتابة على الوسائط التقليدية إىل الكتابة على الدعائم اإذ  أيضاالتوقيع  و أسلوب، والسندات 

االت ملا تتميز   يتغلغل يفالنوع من الكتابة وأصبح هذا  ِصيُتهاحيث شاع لكرتونية اإل من مكانة هامة  بهمجيع ا

إىل باإلضافة  ،واضح ومفهومكل من خالل وجودها يف ش ةإثبات احلقوق إذ يتم التعامل معها بتقنيات عالييف 

  .الوسائلوغريها من هذه  وفالش دسك الليزروأقراص وشرائط الفيديو   ذاكرة احلاسوبطرق حفظها من 

اعلى قيمة الكتابة التقليدية وطرق  تأثر فقد  ذاو يف جماالت التجارة الدولية اليت  تتم عن طريق  ةصخا إثبا

 املرحلة  تطلباتاملإىل تطويع قوانينها الداخلية  لتستجيب و املعاصرة  تشريعات هذا ماأدى  بال. العنكبوتيةشبكة ال

 1.  على تنظيم قوانينها والوضع القائم األخرية هذه  تاجلديدة حيث عمل

لكرتونية ؟ ومدى استجابة التشريعات املعاصرة طبيعة القانونية للمحررات اإلالإىل البحث عن  يدعوا هذا ما       

لكرتونية ؟ وهل ميكن أن ترتقي و ما هي أهم الشروط القانونية والفنية لقيام الكتابة اإلوع من الكتابة ؟ هلذا الن

   لكرتوين ؟ لكرتونية  إىل قيمة السندات الرمسية ؟  وهل ميكن التوجه إىل ما يعرف بالتوثيق اإلاحملررات اإل

ا احملررات يف الشكل الطبيعنبني  أوال:  مايليمن خالل  املبحثا ذوسيتم دراسة ه ة القانونية اليت تتسم 

خاصة فيما يتعلق بالتوقيع يف لكرتوين طر القانونية اليت يستند عليه التوثيق اإلنتحدث عن األُ  ثانياو ، لكرتويناإل

   .يف اإلثبات  لكرتونينيوقيمة الكتابة والتوقيع اإل ،لكرتوينالشكل اإل

  

  

  
                                  

بات من الضروري تطوير وسائل اإلثبات ...أمام هذا التطور :" ..الكريم مامون عبد/ ، د 268ص محمد حسين منصور ، المرجع السابق ،/ د – 1
  43، المرجع السابق ، ص ..." التقليدية 
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  لكترونیةاإل لسنداتلة  الطبیعة القانونی: األول  المطلب 

 وأ األزرق تعاقد عرب الفضاءالك ،العامل االفرتاضييتم عرب  أصبحاليوم  التعاقد أن   مما ال شك فيه        

اليت لكرتوين  اإل والبيانات يف الشكل رسائلالمن خالهلا تبادل  تتم.وسيلة غري مادية  عتربيُ  الذي بأسلوب آخر

لك يستدعي البحث يف كيفية ذمن خالل تقدمي اإلجياب وتلقي القبول، غري أن الطرفني  ارض تعمل على تنوير

 املعاصرة العديد من التشريعات سعتلذلك . لكرتونية إواليت تتم على وسائط ،ادية املإثبات تلك التصرفات غري 

االستناد كن ميوحمسوسة  عمال مادية ملموسةأادية إىل املثر هذه التصرفات غري أكيفية حتويل عن  لبحث يف ا

الكتابة وذلك بإعادة النظر يف القواعد التقليدية لإلثبات وخاصة يف مسألة  1.هذه احلقوق  يف إثبات اعليه

   2.  املوجودين على وسائط إلكرتونية والتوقيع

قانون األونسرتال  تأنشأاليت املتحدة للقانون التجاري الدويل  األمميف جلنة  ةمتمثلفظهرت جهود دولية 

من وطالبت . على حتديث وسائل اإلثبات ومتطلبات املرحلة ملحيث ع3لكرتونيةموذجي للتجارة اإلالن

أما على . 4 تنقيحها لتتالئم وهذا القانونقوانينها أو  جل سنّ أببذل اجلهود املمكنة من التشريعات الداخلية 

من أول 5التونسي  لكرتونية رة اإلاملتعلق باملبادالت والتجا 2000لسنة  83 رقمالفردي جند القانون الصعيد 

ا احملررات املوجودة على الدعائم اإلالنظمت القوانني العربية اليت  ها قانون ،مث تاللكرتونيةقواعد اليت تتم 

،وقانون 6 2002 لسنة2لكرتونية رقم ، وقانون إمارة ديب للمعامالت اإل 2001لسنة  85األردين رقم املعامالت 

متأخرا يف تنظيم  فكانالتشريع اجلزائري  أما خبصوص. 7 2004لسنة    15املصري  رقم لكرتوين التوقيع اإل

املؤرخ يف   04 -15رقم  لقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتونينياحيدد الذي قانون ال
                                  

 213عمر خالد زريقات ، عقد البيع عبر االنترنت ، المرجع السابق ، ص / د - 1
 176المرجع السابق ، ص  باته إبرام  العقد االلكتروني وإثمأمون أحمد سليمان ، نيماإ/ د – 2
توحيد قوانينها في  إلىيدعو الدول مادة  17ويتكون هذا القانون من  01/12/1996المؤرخ في  51/162أنشأ بموجب  قرار الجمعية العامة   - 3

 .انين تتالءم وطبيعة المرحلة باإلضافة إلى مجموعة توصيات تخص تنقيح وسن قو جانب التجارة الدولية وتشجيع العمل بالمحررات االلكترونية  
 115لورنس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص / د – 4
أوت  11الرائد الرسمي التونسية الصادر في ( التونسيااللكترونية يتعلق بالمبادالت والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  قانون - 5

 . )2085 ص 64عدد  2000
  .12/02/2002بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية  إلمارة دبي  ، صادر  بتاريخ   2002لسنة  2قانون رقم  - 6
   /04/ 22الصادر 17 عم .ر.ج(المصري اإللكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات التوقيع تنظيم  2004لعام  15قانون رقم  -  7

2004(.  
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/ 03/ 13 املؤرخ يف 230/2000لقانون  الفرنسي  رقم اأما عن التشريعات الغربية فكان  1. 01/02/2015

تشريعات السباقة المن   2لكرتوين،التوقيع اإلبشأن ثبات التكنولوجيات املعلومات إواملتعلق بإصالح قانون  2000

  .عرتاف هلا باحلجية القانونية االيف تنظيم هذا النوع من احملررات و 

مث نعاجل ) األول  الفرع( ونية لكرت اإلتقوم عليها الكتابة لك سنتناول بالدراسة الشروط القانونية والفنية اليت ذل

  ). الثاين  الفرع( لكرتوين موضوع التوقيع يف الشكل اإل

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
   ، 10/02/2015صادر  6ع .ج .ر.ج( ينلكترونيلقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإلاحدد ي 01/02/2015ي فمؤرخ  04-15قانون  - 1

 )6ص 
2 - Elisabeth Joly-Passant op.cit. P 15 
-Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve 
aux technologies de l'information et relative à la signature électronique Disponible site sur: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000399095&categorieLien=id 
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  لكتروني الشروط الفنیة والقانونیة للكتابة في الشكل اإل: األول   الفرع

الكتابية ذات  لكرتونية يف الباب األول من األطروحة  مبناسبة بيان األدلةحتدثنا عن فكرة الكتابة اإل         

ينتج " :" بقوله  قانون املدينالمكرر من  323حيث عرفها املشرع اجلزائري من خالل املادة . 1احلجية الرمسية 

أوصاف أو أرقام  أو أية  عالمات أو رموز ذات معىن مفهوم مهما   وأاإلثبات بالكتابة  من تسلسل  حروف 

 :"من القانون نفسه على أنه  1مكرر  323وتضيف املادة  ."ا تضمنها  وكذا طرق إرساهلتكانت  الوسيلة  اليت  

إمكانية  التأكد من هوية بشرط لكرتوين كاإلثبات بالكتابة على الورق يعترب اإلثبات بالكتابة يف الشكل اإل

  .  2"  من سالمتهاضمعدة وحمفوظة يف ظروف  تن تكون أو  الشخص الذي أصدرها

ذا فقد اعرتف املشرع اجلزائري يف إثبات التصرفات القانونية وأضحت مساوية   لكرتويناإليف الشكل   بالكتابة و
على اجلزائري  وغريه من التشريعات املعاصرة كما عمل املشرع   .3ةييف حجيتها للكتابة املوجودة على الدعائم الورق

يه الكتابة يف املستقبل وميكن توجد عل الذيأو ،الوسيط الذي  حيرر فيه  دعامة أولل والشامل الواسعتبين املفهوم 
ا  جمموعة من احلروف أو األرقام  :" هو لذلك يرى بعض من رجال القانون أن احملرر اإللكرتوين  4. بسهولة قراء

ا و تضمن عدم إأخرى ميكن أن تثبت على دعامة  اتأو الرموز أو األصوات أو أية عالم لكرتونية وميكن قراء
من البيانات واملعلومات اليت يتم  تبادهلا :" أو هو  5..." مبصدرهاومات اخلاصة العبث مبحتواها وحفظ املعل

من خالل شبكة االنرتنت أم  من خالل األقراص الصلبة أو شاشات لكرتونية سواء أكانت إخالل وسائل  
ذا فإن احملرر اإل6..." احلاسب اآليل أو أية وسيلة  إلكرتونية   منئط غري مادية لكرتوين يتم تداوله على وساو

ح  و ووض بسهولة ااءقر و مع إمكانية اسرتجاعها  خالل العامل االفرتاضي ،أو خيزن على أقراص أو جهاز الكومبيوتر
لكرتوين وتعطى له احلجية اليت حيددها لتكوين احملرر اإل ساسيةاألشروط ال مبجموعة منوبذلك ميكن  اخلروج 

   :القانون وهي 

                                  
  من األطروحةو مايليها   29: أنظر ص  – 1
 )24، ص 44عدد .ج .ر.ج(  06/2005/ 20مؤرخ في ال 10- 05أضيفت هذه المادة بالقانون رقم  – 2
 176مناني فرح ، المرجع السابق ، ص / أ – 3
 44، المرجع السابق ، ص التوقيع االليكتروني  في النظم القانوني المقارنةعبد الفتاح بيومي حجازي / د - 4
 276حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص / د – 5
  205ة ، الوجيز في  عقود التجارة االلكترونية ، المرجع السابق ، ص محمد فواز  المطالق/ د – 6
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  مقروءا لكرتوين اإل أن يكون احملرروجوب. lisible 

  بطريقة تضمن سالمته املاديةلكرتوين احملرر اإلاستمرارية ودوام continuité 

 لكرتوين لتحريف أو التعديل الثبات وعدم قابلية  احملرر اإل. stabilité 

 لكرتوينمصدر احملرر اإل التأكد من هوية الشخص إمكانية Confirmer l'identité de la 

personne  

   : يف مايلي ا ما سيتم دراسته هذ

  لكتروني  مقروءاوجوب أن يكون المحرر اإل:  أوال

ا األخري مقروءا ويستطيع ذه مضمون حىت يتمكن من يريد التمسك باحملرر كدليل لإلثبات جيب أن يكون     
يف حالة  ةالذي ال يعطي معىن واضح ومقروء خاص السندن إلذلك ف. بسهولة أي شخص عادي قراءته وإدراكه 

    .1كون هلذه السندات أي قيمة يف اإلثباتيحالة وجود نزاع معروض عليها ، فال ك.تقدميه كدليل للمحكمة 
 غةلكرتونية بلّ إدعائم على  احلروف أو الرموز أو أرقام أو بياناتب كتابتهافيتم   ةلكرتونياإل اتأما خبصوص احملرر 

بواسطة  السندشرتط أن يتم قراءة هذا يال   أي  .الكومبيوتر م باستخداو قراءته بطريقة غري مباشرة  اآللة 
الذي  يتم من خالله استخدام بعض الربامج  2.بطريق غري مباشر بواسطة  الكومبيوتر  وإمنا ،اإلنسان  مباشرة
ويف هذا نسجل موقف    وتكون ذات داللة واضحة ومفهومة Excelو PDFو   Wordكاللكتابة وحفظها  

ا بقوهلا  عند تعريفها للمحرر اإللكرتوين )ISO( واملقاييساملية للمواصفات  املنظمة الع  منجمموعة :" بأ
ا   حبيثو البيانات  املدونة  على دعامة  مادية  بشكل  دائم   املعلومات اإلنسان  مباشرة عن طريقيسهل قراء

ذا مل تعد الكتابة مقصورة  على 3."لذلك ةصصخمآلة    باستخدامأو   الكتابة إىل ة بل انتقل يالدعائم الورق و
    4.جل مسايرة التطور التكنولوجي احلاصلألكرتونية من اإل الوسائط على  املوجودة

                                  
 519سامح عبد الواحد التهامي ، المرجع السابق ، ص / د  -  1
عمر خالد زريقات ، / دأنظر في نفس المعنى ،  193و192المرجع السابق ، ص  إيمان مأمون احمد سليمان ، إبرام العقد االلكتروني  وإثباته ،/ د - 2

ناهد فتحي  الحموري ، األوراق التجارية / ، أ59محمد نصر محمد ، الدليل االلكتروني ، المرجع السابق ،ص / ، د216المرجع السابق ، ص 
   71و70، ص  المرجع السابق االلكترونية ، 

 18عي ، المرجع السابق ، ص یحسن عبد الباسط جم/أنظر  د -3
 1860مؤتمر األعمال المصرفية المرجع السابق ، ص .وثيق التعامالت االلكترونية  ومسؤولية جهة التوثيق تجاه الغير المتضرر الدسوقي  أبو الليل ، ت هيماإبر / د - 4



249 
 

تأكد من هوية ال :سابقة الذكر صرح بشرطني فقط ومها  1مكرر  323غري أن املشرع اجلزائري يف املادة       

 وإدراكأما شرط سهولة قراءة  1.يف ظروف تضمن سالمتهان تكون معدة وحمفوظة أو ،الشخص الذي أصدرها 

 323يف نص املادة  نايفهم من خالل متعن لكن؛ يف املادة املذكورة أعاله مل ينص عليه لكرتويناحملرر اإلمضمون 

ا بيانات دون إمكانية قراالرقام أو األال يعقل أن تنتج الكتابة من تسلسل احلروف أو  أنه ،السابقة الذكر مكرر  ء

من القانون  املدين الفرنسي    1316 املادةمنها نص املعاصرة  العديد من التشريعات  أكدته ما وهذا 2.وإدراكها 

الدليل اخلطي أو الدليل املكتوب  : "قول الب3   2000/  03 / 13بتاريخ 230/200املعدلة  بالقانون  رقم  

، أيا   داللة مفهومةمن إشارات أو رموز ذات ألرقام أو ا يتمثل يف جمموعة منتظمة من احلروف أو األشكال أو

ا   4."كانت الدعامة املثبتة عليها أو الكيفية اليت تنقل 

كل  حروف أو أرقام  أو رموز  أو أي :" 5املصري  لكرتوينمن قانون التوقيع اإل" أ"املادة األوىل فقرة  نص كذلك

ة  لكرتونية  أو رقإعالمات  أخرى  تثبت  على دعامة  وتعطي داللة  مية  أو ضوئية  أو أية  وسيلة  أخرى مشا

  6."قابلة لإلدراك 

  لكتروني بطريقة تضمن سالمته الماديةاستمرارية ودوام المحرر اإل: ثانيا 

ملدة طويلة من الزمن يف شكلها األصلي استمرارية الكتابة تفرتض أن يتم تدوين احملرر على وسائط حتفظها      
سابقة  1مكرر  323وهذا مانصت عليه املادة  7.بأي ضرر مادي  مع إمكانية اسرتجاعها بسهولة دون مساسها 

د حتدّ :"املعدل لقانون اجلمارك بقوله  04 -17مكرر من قانون رقم  50ويف هذا الصدد نسجل نص املادة .الذكر 
  لكرتوينإاملعدة على سند مبا فيها تلك  ،والوثائق املتعلقة بالعمليات اجلمركيةوالتصرحيات مدة االحتفاظ بالدفاتر 

                                  
 178و177مناني فراح ، المرجع السابق ، ص / أ – 1
 . 279محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص حمودي / د – 2

3 Article 1316 code civil français  (loi 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 
2000 : « La preuve littérale ,ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères de chiffres 
ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur 
support et leurs modalités de transmission. » http://www.legifrance.gouv.fr  .   

  28محمد نصر محمد، المرجع السابق ، ص / د - 4
 /04/ 22الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري  اإللكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات التوقيع تنظيم  2004لعام  15قانون رقم  - 5

 ). 17، ص 2004
عندما  يشترط  القانون  أن تكون المعلومات  :"  النموذجي بشأن التجارة االلكترونية  بقوله  ) UNCITRAL(األونيسترال  6المادة  تقابلها  –6

  "تيح  استخدامها  بالرجوع  إليها  ال حقاالمكتوبة  تستوفي  رسالة  البيانات  ذلك الشرط إذا تيسر  االطالع على البيانات  الواردة  فيها  على نحو  ي
 212الياس  ناصيف ، المرجع السابق ، ص / د – 7
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 األونيسرتالقانون  حددهما  اذه و  1...."سنة) 15(املوجودة حبوزة إدارة اجلمارك ، خبمس عشرة 

)UNCITRAL (عندما يشرتط القانون :"  بقوله  1ةفقر  8يف مادته و  1996لكرتونية لسنة خبصوص التجارة اإل
ا يف   : ، تستويف  رسالة البيانات هذا الشرط إذا  األصليشكلها  تقدمي املعلومات أو االحتفاظ 

يف شكلها النهائي ،  األوىلفيه للمرة  أنشئتوجد مايعول عليه لتأكيد سالمة املعلومات منذ الوقت الذي  )أ(
ر االطالع على تيسّ ...:" من ذات القانون)أ( فقرة10/1وتضيف املادة "بوصفها رسالة بيانات أو غري ذلك

 القواننيجل  ما أخذت بهوهذا  2." الحقا إليهامات الواردة  فيها على حنو يتيح استخدامها يف الرجوع املعلو 
 : "بقوهلا  لكرتونية األردينقانون  املعامالت اإل )أ( ةفقر  8املادة  منهاهذا الشرط  توفرعلى نص مايضمن  ةاملقارن

. 1 :فيه جمتمعة الشروط التالية توافرت إذا األصليةنسخة القانوين ويكون له صفة ال أثرهلكرتوين يستمد السجل اإل
ا  السجلتكون املعلومات الواردة يف ذلك  نأ   3" .إليهايف أي وقت،الرجوع  وختزينها حبيث ميكن،قابلة لالحتفاظ 

درة على حتديد اق:" ...  بقوهلا  4فقرة األوىل من قانون املدين الفرنسي 1316املادة مانصت عليه كذلك 
طبقا هلذه املادة ميكن  5."من طبيعتها ضمان سالمتهاظروف الشخص الذي صدرت عنه ، وأن تعد وحتفظ يف 

 تقضيكما    6.لكرتوين وحتقق نفس وظائف الكتابة املوجودة على الدعائم الورقيةشكل اإلالأن توجد الكتابة يف 
وفقا للضوابط اليت حيددها جملس  ةلكرتونيإلوثيقة االعلى ضرورة  أن تعد وحتفظ   من القانون نفسه 1317املادة 

للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع  املنظم قانونالمن  4كما جند املشرع اجلزائري نص يف املادة 7.الدولة الفرنسي 
لكرتونيا إحتفظ الوثيقة املوقعة  :" بقوهلا شكل األصليالعلى ضرورة حفظ هذه البيانات يف  نيلكرتونيوالتصديق اإل

   8."  لكرتونيا عن طريق التنظيم إويتم حتديد الكيفيات املتعلقة حبفظ  الوثيقة املوقعة .األصلي  هاشكل يف

                                  
ج .ر.ج( والمتضمن قانون الجمارك الجزائري   21/07/1979المؤرخ في  07-79، يعدل ويتمم القانون رقم  16/02/2017المؤرخ في  04-17قانون رقم  – 1
 )13، ص 19/02/2017الصادر في  11ع .
 1996لسنة النموذجي بشأن التجارة االلكترونية  ) UNCITRAL(األونيسترال  دليل التشريعي لقانون  - 2
 )  6010، ص  31/12/2001بتاريخ  4523أردنية ، رقم . ر.ج (  2001لسنة  85قانون  المعامالت االلكترونية األردني رقم  - 3

4 Article 1316 /1 code civil français  «  ... sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne 
dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » 
 

 28محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د - 5

- Virginie Etienne , op.cit , p27 :« l’article 1316-1 du Code civ élève la preuve électronique au même 

rang que les preuves littérales si deux conditions sont respectées : que soit identifié celui dont il émane 
et que les conditions dans lesquelles il a été établi et conservé en garantissent sa fiabilité... » 

-6-  Laurent Granier, op.cit , p 59 « …Car si la condition de validité du titre réside dans la production  
d’un écrit et que cet écrit peut-être étable sons forme  électronique aux termes   de l’art 1316 -1 civ... » 

 61محمد نصر محمد ، مرجع سابق ، ص / د – 7
صادر بتاريخ  6عدد .ج .ر.ج( ينلكترونيقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإلالحدد ي 01/02/2015مؤرخ غي  04-15قانون  - 8

 ) .8، ص 10/02/2015



251 
 

كل من على   4  لكرتونية  التونسي يف فصلواملتعلق باملبادالت والتجارة اإل 2000لسنة  83كما ألزم القانون رقم 

يعتمد قانونا   :"األصلي  بقوهلا  ايف شكله الكرتونيإ ررةبالوثيقة احملاالحتفاظ ب )املرسل إليه( املرسل واملستقبل

لكرتونية يف الشكل  ويلتزم املرسل حبفظ الوثيقة اإل. لكرتونية ، كما يعتمد حفظ الوثيقة  الكتابية حفظ الوثيقة اإل

  حبفظ هذه الوثيقة يف الشكل الذي  تسلمها به  إليهاملرسلة به ، ويلزم املرسل 

حيتها ، وحفظها يف لو االطالع على حمتواها طيلة مدة ص :لكرتوين ميكن منإعلى حامل ويتم حفظ الوثيقة 

وحفظ املعلومات اخلاصة مبصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان . تضمن  سالمة حمتواها شكلها النهائي بصفة 

 إذا :"ديب  إلمارةرتونية  لكمن قانون  املعامالت والتجارة اإل 1فقرة  8كما نصت املادة  1."إرساهلا أو استالمها 

ذلك  ن هذا الشرط يتحقق عندما يتم حفظأالقانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات ألي سبب، ف اشرتط

   :لكرتوين، شريطة مراعاة ما يليإاملستند أو السجل أو املعلومات يف شكل سجل 

 ميكــن مــنء أو أرســل أو اســتلم بــه، أو بشــكل ىنشــالكــرتوين بالشــكل الــذي حفــظ الســجل اإل ) أ(
  .األصلأو أرسلت أو استلمت يف  أنشئتانه ميثل بدقة املعلومات اليت  إثبات

 .الحقا إليهاعلى حنو يتيح استخدامها والرجوع  بقاء املعلومات حمفوظة     ) ب(

وجهة وصوهلا وتاريخ  لكرتونيةاإلاليت متكن من استبانه منشأ الرسالة  وجدت إنحفظ املعلومات ) ج(

  2"  . المهاواست إرساهلاووقت 

طريق  عنلكرتوين يف احملرر اإل املوجودةسالمة املادية للمعلومات ال على تدعوا إىل العملفنجد هذه  النصوص 
املدجمة أو األقراص  كرة احلاسوبا ذحديثة ك اتتقنيو  أساليببواسطة  ،األصلييف شكلها  وحفظها ختزينها

CD-ROM،  رقميالقرص الفيديو أوDVD  3، الوثائق ضغط لفيلمية  واليت تعمل على املصغرات اأو
سطوانة نفسه يف األ اآليلاحلاسب  ةكر ا ذحتفظ يف  أو إليهاعلى أفالم صغرية لسهولة الرجوع وضعها و  وتصغريها
لكرتوين  الشخصي وعند على الربيد اإل ةلكرتونيأو إمكانية ختزين هذه البيانات اإل Disques Durs 4 الصلبة 

                                  
الصادر  64،عدد  الرائد الرسمي التونسية( التونسي االلكترونيةيتعلق بالمبادالت والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  القانون - 1

 ) 2084ص.2000أوت  11في 
 12/02/2002بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية  إلمارة دبي  ، صادر  بتاريخ   2002لسنة  2قانون رقم   - 2
  180مناني فراح ، المرجع السابق ، ص / أ. 213و212محمد فواز المطالقة ، المرجع السابق ، ص / دأنظر  – 3
 ومابعدها 121الحروب ، المرجع السابق ، ص  احمد عزمي/ أ – 4
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من  مكرر 323مع أن املشرع اجلزائري من خالل املادة  .ا بسهولة وغريها من هذه األدواتالضرورة يتم اسرتجاعه
أو اليت ستوجد يف  لكرتونية  اليت توجد عليه هذه الكتابة بأي نوع من أنواع الوسائط اإل يعتد،القانون املدين 

  1.املستقبل

 ةاملادي ةسالمالت  بشكل يضمن  انالكرتوين بعملية حفظ  املعلومات والبيجهات التصديق اإلكما تقوم 

   2.من الزمن  ةوملدة طويل  من أي اعتداء  لكرتونيةللمحررات اإل

  ير أو التعديل يتغلعدم قابلية الكتابة ل: ثالثا 

 ضوابط قائم على  هاالورقية  وجدناملوجود على الدعائم   الرمسي رراحملقيمة عندما تطرقنا بالدراسة ملوضوع       

وغريها من العيوب املادية   ،أو الزيادة التحشريعيب من العيوب كالكشط أو  ويف حالة وجود ،  حمددةو معينة 

الورقي  السندصحة  يف حالة وجود شك يف هلا كما .  3اإلثباتتقدير قيمتها القانونية  يف   سلطةفللمحكمة 

لتطلب منه   مبناسبة تأدية مهامهدوينها أو من قام بت حررهااملوظف الذي   تدعوالنزاع  أن  عليها يف املعروض 

   4.توضيحات حول ذلك 

ا من  نم ملا يرتكه اكتشافهل الورقي  سهْ احملرر بري أو تعديل يلذلك فإن مسألة تغ مادية  آثاريقوم  بالعبث 
تواها  ري  حميبسهولة  تعديل وتغ  لكرتونية  تتميزاإلخبالف ذلك جند الكتابة  املوجودة على الوسائط . واضحة 

لكرتونية ومن هنا جند أن الكتابة اإل 5 .ثر مادي  ميكن من يتعامل معه من اكتشافه أأو ،  شك  دون ترك أدىن
والذي يهدف إىل فرض الثقة واألمان شروط  الالزمة بوظيفة الدليل الكتايب الشرط من ل قدتتف ذا الشكل 

 6.احملرر ب ةاملوجودبيانات الالقانوين يف 

                                  
  180مناني فراح ، المرجع السابق ، ص / أ - 1
 213الياس  ناصيف ، المرجع السابق ، ص / د - 2
اط التحشير وغير ذلك من العيوب المادية من إسقرر و المحفي يترتب على الكشط ا للمحكمة أن تقدر م :"من قانون اإلثبات المصري  28المادة  – 3

 ." اهاصنقإقيمته في اإلثبات أو 
أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص  الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة  :" ...من قانون اإلثبات المدني المصري   2فقرة  28المادة  - 4

 ."األمر فيه
  62محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص / د - 5
 23لسابق ، ص حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع ا/د  - 6
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على هذا النوع من الصعوبات وجعل الكتابة   من السيطرةتكنولوجيا املعلوماتية  تاستطاعلك لكن رغم ذ
 إىل   Microsoft Wordتثبيت البيانات  املوجودة على برنامج  اوظيفتهتطبيقات بابتكار  ةلكرتونية كتابة ثابتاإل

ذا تبقى البيانات املوجود على PDF1   بواسطة برنامجأو تغيري حمتوياته وذلك ميكن العبث به  ال  ثابت ملف و
   .2 إال بإتالفها  أو التعديلريللتغييف صورته النهائية  غري قابلة  لكرتوين اإل احملرر

ائي أخرىًاطرق ةتكنولوجيا احلديثال أوجدتكما  وال ميكن التوصل إليها  .حلفظ البيانات من التعديل ويف شكل 
مفتاح خاص يكون يف    بواسطة إالّ  هافتح  وال يتم و صناديق إلكرتونية أالربيد اإللكرتوين يف   وضعهاب خاصة

ري  يتغ أوحماولة تعديل  تحصلالكرتوين ،فإذا ميد جهات معتمدة من طرف  الدولة  كمزود اخلدمات التصديق اإل
   3.السندذا  ريغياحملرر وبالتايل سهولة  التعرف على حماولة  ت  اا احملرر ترتب على ذلك تلف أو حمو كلي هلذذ

  لكتروني صدر المحرر اإلأمن هوية الشخص الذي  التأكدإمكانية : رابعا 

تقابلها املادة و ، اجلزائري مكرر من القانون املدين 323هذا الشرط منصوص عليه بصراحة يف املادة       
من شأنه أن مل افرتاضي وبالتايل واملعلومات يتم يف عاألن تبادل البيانات  ،4من القانون املدين الفرنسي 1316/1

يف جمال  اجلهود الدولية  تضافرت هلذا. صدر هذه البياناتأالتأكد من هوية من  إمكانيةختص  يثري بعض القالقل
ستخدام الكرتوين بحملرر اإلا صدرمُ  هلوية تحديد الدقيقالمتكن من وفنية وسائل تقنية تكنولوجيا املعلوماتية بإنشاء 

الشخصية ت واذكتوقيع الذي يقوم على ال أشكاله مبختلف،Signature électronique لكرتويناإلتوقيع ال تقنية
   .لكرتويناإل احملرر صدرحتدد هوية مُ الوسائل اليت من هذه  رقم السري وغريهاال ستعمالاب التشفري أسلوبو  لإلنسان

ذه الوسائل ظهرت جمموعة من العيوب اليت        أوعدم دقة املعلومات  إىلتؤدي  لكن من خالل التعامل 
 أسلوب أوطريقة  إجياد إىلرجال القانون ب أدىهذا ما . البيانات هذه يف صحةتالعب  أواخرتاق هذه الرسائل 

طرف ثالث يعمل على  إنشاءالبيانات ومحايتها من االعتداء املادي عليها عن طريق  يعمل على ضمان دقة
يسمى  مبزود خدمات  وهذا ما االفرتاضييف العامل  األطرافتداولة بني تسهيل  وضمان موثوقية للبيانات  امل

احملدد للقواعد العامة املتعلقة  04-15قانون رقم المن  33 ويف القانون اجلزائر طبقا للمادة 5.لكرتوين التصديق اإل
السلطة "ترخيص متنحه  لكرتوين إىلبأن  خيضع نشاط تأدية خدمات التصديق اإل. نينيلكرتو بالتوقيع والتصديق اإل

                                  
1 – PDF (Portable Document Format) 

 75ناهد فتحي الحموري ، المرجع السابق ، ص / أ كذلك أنظر ،   62، المرجع السابق ، ص محمدمحمد نصر / د – 2
 24عي ، المرجع السابق ، ص يحسن عبد الباسط جم / د – 3
في اإلثبات شأنها شأن الكتابة على دعامة ورقية ، شرط أن يكون في اإلمكان تحديد هوية  تقبل الكتابة في الشكل االلكتروني أن  ":1316/1 المادة – 4

 204محمد محمد سادات ، المرجع السابق ، ص/ ؛ د."ضمان سالمتها تهاالشخص الذي أصدرت عنه ، وان تنشأ وتحفظ في ظروف من طبيع
 179و 178مناني فرح ، المرجع السابق ، ص / أ – 5
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املتعلق بالتبادل  53-05قانون رقم المن   15ويف القانون املغريب  طبقا للمادة . "لكرتوين االقتصادية للتصديق اإل
لسلطة الوطنية املكلفة للكرتوين التصديق اإلمنح ترخيص مزاولة  مهاملكرتوين للمعطيات القانونية  عهد اإل

إذا تكمل مهام هذه  .1" بالسلطة الوطنية" ا القانونذه لكرتونية  وتدعى يف صلبباعتماد ومراقبة املصادقة اإل
ومراقبة  نشاطهم و اقرتاح معايري نظام االعتماد لكرتوين خدمات التصديق اإل اعتماد مقدمييف اجلهات القانونية 

  .مذكورة أعاله  15تطبيقا للمادة بري  الالزمة لتفعيله اعلى احلكومة و واختاذ التد

ا التقليدية واإل َالتقدم جند كِ  على ماوترتيبا         ا حتقيق وظيفتها من الكتابة يف صور  األصليةلكرتونية من شأ
ا  ، يف اإلثبات   ا وثبا مع ضرورة محايتها من أي اعتداء مادي  .وحفظها يف شكلها األصلي من سهولة قراء

ليشمل حىت املفهوم وإمنا اتسع شكل الورقي الالسندات املوجودة يف  مل يعد  يقتصر مفهوم احملرر على هلذا  .عليها
من  1مكرر  323املادة نص عليه املشرع اجلزائري يف  وهذا ما . 2 لكرتونيةالوسائط اإل احملررات املوجودة  على

بشرط ى الورق لكرتوين كاإلثبات بالكتابة عليعترب اإلثبات بالكتابة يف الشكل اإل :" 3املذكور أعاله القانون 
  ."من سالمتها ضيف ظروف  ت ًن تكون معدة وحمفوظةأإمكانية  التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها و 

تتمتع :" لكرتوين للمعطيات القانونية  املغريب من قانون  التبادل اإل 417-1يف الفصل  ونفس احلكم جنده 
ا الوثيقة  احملررة على الورق الوثيقة احملررة على دعامة إلكرتونية  بنفس قوة اإلثبات   املادة وتقابلها  4."اليت تتمتع 

نفس هلا لكرتونية،اال الوسائطعلى  املوجودةالكتابة  :" بقوله أن 5من القانون املدين  الفرنسي املعدل  1316/3
الذكر كان  الشروط السابقةاستوفت  إذا ماوبذلك   ." على دعامة ورقية املوجودةللكتابة  اإلثباتيف القوة  

عمال مببدأ التكافؤ املوجود على الدعامة الورقية محرر بالنسبة لليف اإلثبات  ةلكرتوين ذات احلجية املقرر لمحرر اإلل
  l’équivalence  fonctionnelle .6الوظيفي

  

                                  
المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية  المغربي  53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01- 07- 129شريف رقم  الظهير ال - 1

 ). 3884، ص06/12/2007الصادر في  5584. عمغ،    ر.ج( ،    
 218 و217الياس  ناصيف ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
للكتابة االلكترونية وللمحررات االلكترونية ، في نطاق المعامالت المدنية والتجارية :" وقيع االلكتروني المصري بقوله التمن قانون  15تقابلها المادة  – 3

وفت الشروط واإلدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى است
 ."عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانونالمنصوص 

المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية  المغربي  53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01-07-129رقمالظهير الشريف  - 4
 )3881، ص 06/12/2007في الصادر  5584.ع مغ   .ر .ج( ،    

5 -  Article 1316/3 code civil français  « L'écrit sur support électronique a la même force probante que 
l'écrit sur support papier . » Disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr  
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   لكترونيالتوقیع في الشكل اإل: الفرع الثاني 
 توقيع ممن أصدرشرط الإال إذا احتوت على ،يف اإلثبات  ًكامال  ًن الكتابة ال تعترب دليالأغين عن البيان       

على  ًاقتصر م مل يعد ومفهوم احملرر اليوم  ، 2يف إثبات احملررات ًاضروري ًاعنصر  التوقيعيعترب  هلذا. 1السند 
الوسائط رب عأصبح يتم ن التعاقد أخاصة و .لكرتونية احملررات املوجودة يف البيئة اإل إىلبل ميتد  ،احملررات الورقية

  .  األطرافهؤالء بتوقيع  ًمذيال لذوي الشأن جيب أن يكون ًاملزم وحىت يكون هذا التصرف ةلكرتونياإل

يؤدي بنا إىل  هذا ما ، 3تزايد املستمر و انتشار أسلوب التعاقد عن بعدالبه أمر ضروريا مع كما أصبح العمل 
ذا عملت.4ت إلثبال كأداة لكرتونيةالسندات اإل وحجيةبقدرة  القول تنظيم  هذا النوع  إىل غالبية التشريعات  و

  .  اجلهات القضائيةمن التوقيع  من خالل حتديد ماهيته وشروط قيامه وحجيته يف  اإلثبات أمام 

  لكتروني عند فقهاء القانون مفهوم التوقيع اإل: أوال 

ادته يف االلتزام بتصرف قانوين معني ، عن تعبري شخص عن إر :" لكرتوين بأنه التوقيع اإلعرف بعض الفقه        
أنه ا التعريف ذيالحظ على ه ما   5." طريق تكوينه لرموز سرية ، يعلمها هو وحده  ، تسمح بتحديد هويته 

رموز سرية ،  الذي يكون يف شكل توقيع اليف  احصرهو يف الشكل اإللكرتوين توقيع لا أنواعيف حتديد  ًاجاء قاصر 
وغريها من هذه  الناتج عن اخلواص الذاتية املميزة لإلنسانلكرتوين منها توقيع لتوقيع اإل أشكالعدة توجد إذ 

استعمال مصطلح رموز سرية يعمل على حصر  َّذا فإنهل ؟ رموز سرية تعترب فهل مثل هذه التوقيعات. 6االساليب
    7. لكرتوين يف صور حمددةأسلوب التوقيع اإل

                                  
أن ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية  يجعلها ، بما ورد فيها حجة على صاحب التوقيع  بصرف النظر عما إذا  :" المصرية محكمة النقض قضت و  - 1

 .64،ص 2محمد ناصر محمد ، المرجع السابق ،الهامش / ، نقال عن د03/01/1964نقض مدني  في ." كان  صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره 
ال تعد الكتابة دليال كامال في اإلثبات إال ذا كانت :" عبد الفتاح بيومي حجازي / ديرى و، 64و 63، ص محمد ناصر محمد ، المرجع السابق / د  – 2

رة االلكترونية في التجا." بل وأن التوقيع هو الشرط الوحيد  لصحة  الورقة العرفية ... د إليه هذه الكتابة ستنممهورة بتوقيع  من قبل  الشخص الذي ت
 227، ص 2007القانون العربي  النمودجي  لمكافحة جرائم الكمبيوتر  واالنترنت ، دار الكتب القانونية ، مصر ، س

 .234و 233و218و217الياس ناصيف ، مرجع سابق ، ص/ د – 3
همية التوقيع االلكتروني في الوثائق والمحررات تبين أ 01/02/2015المؤرخ في  03- 15رقم  من قانون عصرنة العدالة الجزائري 4المادة  – 4

مها مصالح الوزارة العدل والمؤسسات التابعة لها والجهات القضائية بتوقيع لوثائق والمحررات القضائية التي تسلّ ا يمكن أن تمهر:" القضائية  بنصه 
   ."الكتروني تكون صلته بالمحرر األصلي مضمونة بواسطة وسيلة تحقق موثقة 

يتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية  بقولها  10/12/2015المؤرخ في  315- 15من مرسوم تنفيذي رقم  2مانصت عليه كذلك 
 ."تمهر نسخ وثائق الحالة المدنية التي يتم إصدارها بطريقة الكترونية بتوقيع الكتروني موصوف :" 

 236ص المرجع السابق الياس ناصيف ،/دنقال عن ؛22،ص  2004ة  العربية ، القاهرة مصر،سدار النهض، عد  سليم،التوقيع االلكترونيسأيمن  /د – 5
إبراهيم الدسوقي / ؛ د."  لألفرادزيائية والطبيعة والسلوكية يالتحقق من شخصية المتعامل باالعتماد على الخواص  الف:" يقصد بالتوقيع البيومتري  – 6

  1854ق ، ص المرجع الساب/ أبو الليل ،
 14محمد أمين الرومى ، المرجع السابق ، ص / د – 7
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اكل إ:" بأنه  اآلخروعرفه البعض  من اجلهة املختصة باعتماد التوقيع  شارات أو رموز أو حروف مرخص 
يز شخص صاحبها وحتديد هويته ، وتتم دون غموض ، يبالتصرف القانوين ، تسمح بتم ًوثيقا ًومرتبطة ارتباطا

ذا التصرف القانوين  يل ميكن مالحظته على هذا التعريف أنه قام بالغوص يف بعض التفاص ما 1." عن رضائه 
كما ذكر .ينلكرتو هيئة التصديق اإلمرخص به من طرف وهو يف غىن عنها،كما إشرتط أن يكون هذا التوقيع 

    2.خرىل أُ أغفّ  لكرتوين وبعض أشكال التوقيع اإل

جمموعة من الرموز أو األرقام أو احلروف أو اإلشارات أو األصوات ، مؤلفة على شكل :" ويعرفه بعضهم بأنه  
، هدفها حتديد هوية املوقع وإعطاء اليقني مبوافقته على ) حمرر إلكرتوين (ية  تتصل برسالة معلومات بيانات إلكرتون

تعمل على زيادة املوثوقية واألمان  لتشفريلوسيلة لكرتوين  وهناك من يعترب التوقيع اإل 3." مضمون هذه الرسالة 
   4.هلوية صاحبه تحديد الدقيق المن خالل  القانوين

إجراء معني يقوم به الشخص املراد توقيعه على احملرر سواء كان هذا اإلجراء على شكل رقم أو إشارة :" أو هو 
متنع استعماله من  يمن وسر آإلكرتونية معينة أو شفرة خاصة  املهم يف األمر أن حيتفظ بالرقم أو الشفرة بشكل 

صدر من صاحبه أي حامل الرقم أو الشفرة ،  وتعطى الثقة يف أن صدور هذا التوقيع يفيد أنه بالفعل. قبل الغري 
جعل وجود هذا النوع نه أالتعريف ا ذما يؤخذ على ه5." لكرتوين بالتوقيع اإلجرائي هلذا ميكن تسمية التوقيع اإل

لكرتوين  لتوقيع اإلل ىأخر  أشكالن هناك أل منطقيا غري ذوه ،خاصة م و إشارة و شفرةاأرق شكل التوقيع يف من
مل يشتمل على التعريف كما أن هذا . اصة لشخص وغريها من هذه الصور خي يقوم على ذوات توقيع؛ الذالك

يف وظيفة واحدة ووحيدة وهي حتديد هوية املوقع مع  متمركزة وجعلهاالتوقيع، اليت يقوم عليها  وظائفالذكر مجيع 
  6.يع وظائف التوقيع التقليديلكرتوين وهو حيقق يف األصل مجيف الشكل اإل لتوقيعلتوجد عدة وظائف  أنه العلم

  7." لكرتونية اليت تدل على شخصية املوقع دون غريهأو احلروف اإل األرقامجمموعة من الرموز أو :"كمايعرف بأنه 

                                  
 50ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د – 1
 382سامح عبد الواحد التھامي ، المرجع السابق ، ص / د – 2
 57 عيسى غسان ربضي ، المرجع السابق ، ص/ د - 3

4  - Charles Moumouni, Droit et pratiques du paiement électronique des ventes internationales, Tome  1 , 
Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'université Laval , Faculté de droit,  pour l'obtention 
du grade de docteur en droit (LL.D),Québec Canada, Octobre 2001, P 78: « La signature électronique est 
un moyen cryptographique qui permet … » 

مؤتمر األعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة بحوث ،  مدى حجيته في اإلثبات –تعريفه  ،أبو هيبه ، مقالة بعنوان التوقيع االلكتروني ىنجو / د – 5
 442ص . 2003ماي  12-10، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،، دبي  من  1والقانون ،المجلد

محمود عبد / ؛ أ." التوقيع االلكتروني بأنه عبارة عن مصطلح تقني عام يتعلق بكافة  الطرق التي  تسمح للشخص بالتوقيع على الوثيقة االلكترونية " 
  193، ص  2009، س ، دار الثقافة ، عمان األردن 1فات ، التراضي في تكوين العقد عبر االنترنت ، دراسة مقارنة ، طيالرحيم الشر 

 380سامح عبد الواحد التهامي ، المرجع السابق ، ص / د – 6
، مكتبة الوفاء القانونية ،  1التوقيع االلكتروني و الحجية القانونية للتوقيع االلكتروني في كافة المعامالت االلكترونية ط :الجديد في  أمير فرج يوسف ،/ د – 7

 26، ص  2011اإلسكندرية  مصر ، س 
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بتحديد شخص  حتسم موز أو إشارات هلا طابع منفردأو ر حروف ،أو أرقام،:"وعرفه بعض الفقه على أنه 

 كل   نيمل يبا التعريف أنه ذيالحظ على هوما 1."اعتماده من اجلهة املختصة  ويتمن غريه،صاحب التوقيع ومتيزه ع

فقط بالتوقيع املعتمد  اعرتافهإىل  ضافةاإلب.2حىت يكون أداة إثبات معرتف به  لكرتوينلتوقيع اإلا االيت يلعبه األدوار

  .لكرتوين طرف جهات التصديق اإلمن 

الدكتور رايس   أوردهلكرتوين ما من املفهوم الصحيح للتوقيع اإل اًقريبة كثري يرأيومن التعاريف اليت كانت يف 

تملة ، كما ركز على عنصر التعبري عن اإلرادة من خالل التوقيع  احملحيث جاء شامال جلميع طرق التوقيع حممد 

اخلطي أو بوضع  ق باإلمضاء هذا األخري يتحقّ  لكرتوين خيتلف عن التوقيع الكتايب ، إذ أنّ أن التوقيع اإل:"بقوله 

لكرتوين قد يكون بوضع أرقام ، أو إشارات أو رموز أو اإلمضاء اإل َّاأليسر للسبابة  يف حني أن األصبعبصمة 

  3."  ًقانونيا ً عن إرادته تعبرياعّرب ز صاحب التوقيع عن غريه ويُ ميّ ُـ حىت صورة ما ، بالقدر الذي ي

وإظهار رضاه  املوقعالشخص  تأكد من هوية الحد وهو ه التعاريف تصب يف قالب واذجند كل هكما         

ضرورة زيادة األمان مع  ،تلكرتونية كانإ وعلى أي دعامة وفق شروط قانونيةيتم  الذي  ،من خالل هذا التوقيع

  . اليت تضمن ذلك  لكرتوينسلطة التصديق اإل تدخل الطرف الثالث واملتمثل يفمن خالل  القانوين 

  الدولية  لكتروني بناء على ما توصلت إليه المنظماتيع اإلالتوقتعريف : ثانيا 

  .اليت تتم يف العامل االفرتاضيلكرتونية و اإل  التجارةتنظيم   إىلسعت لقد تكللت اجلهود الدولية اليت        
 وتنقيح جل تطويع أتدي من خالله الدول من  ةيعمل على حتديد اخلطوط العريض الذي قانون منوذجي بصدور

                                  
،  2008،دار الفكر الجامعي  ، اإلسكندرية ، مصر ، س   1منير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي ، الشركات االلكترونية ، ط / د – 1

 2006منير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي ، تزوير التوقيع االلكتروني ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية مصر ، س/ ،  كذلك أنظر د29ص
 42، ص

 236و235الياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص / د – 2
التوقيع ( التوقيع الذي يتم بتلك اإلجراءات الحديثة :" لتوقيع االلكتروني بقوله قيمة قانونية كبيرة فإن القضاء الفرنسي وفي احد أحكامه أعطا  مع العلم 

صاحبها  وقيع الخطي بل قد يفوقه بكثير ، حيث أن الرقم السري للبطاقة  البنكية ال يعرفه إالّ يقدم األمان والضمان والثقة التي يقدمها الت) المعلوماتي 
 328مرجع سابق،ص ناصر،  حمودي محمد / ؛د."
امعة بيروت محمد رايس ، مقالة بعنوان  الحماية الجنائية للسند االلكتروني في القانون الجزائري ، مجلة الدراسات القانونية ، كلية الحقوق ج/ د – 3

، كذلك أنظر في هدا صدد مقلة لنفس المؤلف 82، ص 2009، منشورات الحلبي  الحقوقية ،بيروت ، لبنان ، س  1ط )2008- 2006(1العربية ، ع
،جامعة تلمسان  ،  1ع  بعنوان حجية اإلثبات بالتوقيع االلكتروني  طبقا لقواعد القانون المدني الجديد  لنفس المؤلف ، المجلة الجزائرية للقانون المقارن

 34و 33، ص  2014الجزائر  س
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 قانونال هابإصدار  جلنة األمم املتحدة  تبادر ف تكنولوجيا املعلوماتاليت تفرضها ومتطلبات الداخلية  قوانينها
لكرتوين إبيانات يف شكل عين ي:""أ" ةفقر  2ادة امليف  هتوعرف ةلكرتونياإل اتالتوقيع بشأنالنمودجي  االونيسرتال

بالنسبة إىل  ،عستخدم لتعيني هوية املوقّ جيوز أن تُ  ،ا منطقيا أو مضافة إليها أو مرتبطة ،مدرجة يف رسالة بيانات
من هذا التعريف أنه يركز ويتبني  .1"ع على املعلومات الواردة  يف رسالة البيانات ة املوقّ رسالة البيانات ولبيان موافق

     كما مل حيدد أشكال.ريه زه عن غيمتي حىت يتم حتديد هوية املوقع  منلكرتوين لتوقيع اإلا الدور الذي يلعبهعلى 
 2.وإمنا هو بيان مدرج يف شكل إلكرتوين لكرتوينو صور التوقيع اإل

التوقيع  1رةفقال 2ادة املعرف يف  13/12/1999الصادر بتاريخ  93/1999رقم  أما خبصوص التوجيه األورويب
كرسالة ( لكرتونية أخرى إومات أو بيانات مبعل ًترتبط منطقيا ًلكرتونياإبيان أو معلومة معاجلة :" بأنه  3لكرتويناإل

  .4"ز الشخص وحتديد هويته ياليت تصلح كوسيلة لتمي) أو حمرر

 أو العام بسيط األول من التوقيع نيبني نوع لتمييزنه عمل على اأ التوجيه األورويبيالحظ على  ما    
Signature électronique  simple  5.شروط معينة  دون حتديد ةلكرتونيإ اتوسيلة أو تقنيبأي ويكون 

التصديق  مزود خدماتمن طرف  signature électronique avancée 6واملعتمدأثاين توقيع املؤمن الو 
كما يقوم  7.التوقيع التقليدي خصائصبكافة  األخريوبالتايل يتمتع هذا  ا التوقيع ذبني صحة هاليت تُ  لكرتويناإل
مذه     8. السابق الذكر 93/1999رقم  من التوجيه األورويب 2فقرة ال2املادة  ا التوقيع على جمموعة من شروط حدد

                                  
 :القانون متوفر على الموقع االلكتروني  – 1

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model_signatures.html 
 384سامح عبد الواحد التهامي ، المرجع السابق ، ص / د - 2

3- Articlé 2/1 de Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, 
sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques JORF n° L 013 du 19/01/2000 p. 0012 – 
0020  « "signature électronique", une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée 
logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification ;  » 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31999L0093 

 237الياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص / د  - 4
زياد خليف العنزي ، المشكالت القانونية لعقود التجارة االلكترونية ، من حيث اإلثبات / ،د330سابق،ص حمودي محمد ناصر ،المرجع ال/ د– 5

 49، ص2010س عمان  دارا وائل للنشر ،  ،1طوتحديد زمان ومكان العقد ،
6 -  Articlé 2/2 «"signature électronique avancée" une signature électronique qui satisfait aux exigences 

suivantes....» 
 330 ص،حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ د237الياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص / د 49ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د - 7
 49،المشكالت القانونية لعقود التجارة االلكترونية ، المرجع السابق ، ص  زياد خليف العنزي/ د - 8

- Pour plus d'informations sur la signature électronique dans la directive européenne, voir, Denis 
Mazeaud, Le contrat électronique , Travaux de l’Associatiton Henri capitant , journéés  nationales , 
Tome V. Toulouse 2000, éd, Panthéon Assas, Paris 2002,P128 
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العرب بقرار  لإلثبات بالتقنيات احلديثة املعتمد من طرف وزراء العدل االسرتشاديوعرفه القانون العريب         
 وين ويّتخذ شكلما يوضع على حمّرر إلكرت :"   بقوله 3يف مادته األوىل الفقرة  27/11/2008 – 24د/771رقم 

حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غريها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص املوقع وميّيزه عن 
 النموذجياالونيسرتال  من قانون "أ"فقرة ال 2هذا التعريف حافظ على نفس املضمون املوجود يف املادة   1."غريه

  .املوقع من خالل توقيعه ادون بيان رض.السابق الذكر  لكرتونية خبصوص التوقيعات اإل

  التشريع الجزائري في لكتروني تعريف التوقيع اإل:  ثالثا 

الصادر يف  10-05قانون رقم ال من خالللكرتوين لتوقيع اإلل ًاتعريف اجلزائري مل يعط شرعاملجند        
وإمنا   ،املدين  القانون تضمناملو 1975/ 26/09 يف املؤرخ 58-75 األمر  وتتميم  مبناسبة تعديل 20/06/2005

يف العريف  اخلاصة بالسند 327 مادةلل طبقا لكرتوينإوهو التوقيع يف شكل  جديد من التوقيع أسلوبنص على 
مع العلم   2." ...1مكرر  323لكرتوين  وفق الشروط املذكورة يف املادة ويعتد بالتوقيع اإل:" الفقرة األخرية بقوله 

ا العتداد بالكتابة لخرية حددت شرطني أساسني املادة األ هذه أن يف  التوقيع  خيضع هلا واليتلكرتونية اإليف صور
   3.املادية إمكانية التأكد من هوية مصدره وأن يتم حفظها وفق ظروف تضمن سالمتها : لكرتوين ومهااإلشكله 

بنظام االستغالل  املطبق على كل تعلق امل 2007 /05/ 30الصادر يف  162-07رسوم التنفيذي  رقم املمث جاء 
إذ  4السلكيةالالشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية و  نوع من أنواع

عمل  أسلوبمعطى ينجم عن استخدام هو :"  الكرتوين بقوهلالتوقيع اإل على 1الفقرة  مكرر 3 ادةامل نصت 
/ 26/09 يف املؤرخ 58-75 األمرمن  1مكرر323مكرر و 323دتنييف املا يستجيب للشروط احملددة

لتوقيع يف الشكل لهذا التعريف جاء قاصر يف بيان الوظائف األساسية ..." املدين القانون ومتضمن1975
يف هذا النوع من التوقيع ، كما مل  ةالشروط املتطلب حتديدخر من أجل آلكرتوين ، كما قام بإحالتنا على قانون اإل
  .رغم تعددها وتنوعها ني لنا أشكال التوقيع االلكرتوين يب

                                  
 .جامعة الدول العربية : ي نون متوفر على الموقع االلكترونهذا القا – 1

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/typicalarablaws.aspx 
 )24، ص 44.ع.ر.ج(  20/06/2005المؤرخ في  10-05عدلت بالقانون رقم  – 2
وحسنا فعل عن إعطاء  تعريف .  ع الجزائريأحجم المشرّ :"  مد رايسمح/ د يرىومايلها،335  ص،حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ دأنظر  – 3

 32،المرجع السابق ، صحجية اإلثبات بالتوقيع االلكتروني  ، .."وقيع  سواء  التوقيع التقليدي  أو التوقيع االلكتروني للتّ 
  2001/  09/05المؤرخ في  123- 01يذي رقم المرسوم التنف يعدل ويتمم 2007 /05/ 30المؤرخ في  162-07 رقم  تنفيذيال سوم مر  - 4

           وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكية الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية  والمتعلق بنظام االستغالل  المطبق على كل نوع من أنواع
 )12، ص 2007 /07/06المؤرخ  في  37 ع. ج.ر.ج(السلكيةالو 
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هو توقيع :" بقوهلا  املؤمن لكرتويناإلالتوقيع  الشروط القانونية املطلوبة يف من ذات املادة  2الفقرة  بينتكما 
  :لكرتوين يفي باملتطلبات اآلتية إ

  ،  عيكون خاصا باملوقّ  - 
ا ا -    ع حتت مراقبته احلصرية ، ملوقّ يتم إنشاؤه بوسائل ميكن أن حيتفظ 

 يبني ماوهذا  1."يضمن مع الفعل املرتبط به صلة ، حبيث  يكون كل تعديل الحق للفعل قابال للكشف عنه - 

االيت  األساسيةالشروط  جل العمل على املساواة بني التوقيع يف أقانون املدين من المن  1مكرر323املادة  حدد

   .ود على الوسائط اإللكرتونيةاآلخر املوج الشكل العادي و

رقم  لكرتونينياإلوالتصديق  لتوقيعل  العامةيعمل على حتديد القواعد الذي  قانون الوعند إصدار املشرع       
بيانات يف شكل إلكرتوين ، مرفقة أو :" قول البعرفته  1فقرة ال 2ادة امليف  2015/ 01/02مؤرخ يف  15-04

من نفس املادة معىن  3مث حددت الفقرة . " ونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيقمرتبطة منطقيا ببيانات إلكرت 
ا بيانات فريدة مثل الرموز أو مفاتيح التشفري اخلاصة اليت يستعملها املوقع بيانات إنشاء التوقيع اإل لكرتوين بأ

  ." لكرتوين إلنشاء التوقيع  اإل

ا التوقيع اإلهذا القانون الوظائف األساسمن  6كما حددت املادة  من حتديد هوية مصدر لكرتوين ية اليت خيتص 

ع وإثبات لكرتوين لتوثيق هوية املوقّ يستعمل التوقيع اإل:" بقوهلا السند اإللكرتوين  وبيان رضاه من خالل توقيعه 

  ".لكرتوين قبوله مضمون الكتابة يف الشكل اإل

 ذلك لكرتوين املوصوف بأنه التوقيع اإل ية الواجب توافرها يفبينت املتطلبات القانونقانون ذاته المن  7ويف املادة 
  : اآلتيةتطلبات املتوفر فيه تالتوقيع الذي  

  . ةلكرتوين موصوفإشهادة تصديق  أساسأن ينشأ على  - 1
  ع دون سواه أن يرتبط باملوقّ - 2
  ع ن من حتديد هوية املوقّ أن ميكّ  - 3
  .لكرتوين بإنشاء التوقيع اإل لية مؤمنة خاصةآما بواسطة أن يكون مصمّ  - 4
  .ع أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون حتت التحكم احلصري للموقّ - 5
  2."  ه البياناتذة به حبيث ميكن الكشف عن التغيريات الالحقة أن يكون مرتبطا بالبيانات اخلاصّ - 6

                                  
  ) 13، ص 2007 /07/06ي المؤرخ  ف 37 ع. ج.ر.ج( - 1
 )  8و7، ص 10/02/2015،صادرة بتاريخ  6ع . ج.ر.ج(   - 2
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ذا عمل املشرع اجلزائري على إعطاء تعريف شامل           والذي  يتم من خالله حتديد هوية لكرتوينلتوقيع اإللو
ن يكون على درجة عالية من األمان القانوين من خالل أو وي  الشأن من خالل التوقيع ذ وبيان رضامصدره ،

ساواة بني املجل أوهذا كله من ،لكرتوين املؤمن بالتوقيع اإل حىت يتصف هذا األخري وتقنية فرض شروط قانونية
   .لكرتوين تقليدي والتوقيع املوجود يف الشكل اإلاحلجية القانونية للتوقيع ال

   القوانين المقارنة لكتروني في التوقيع اإل مفهوم : رابعا 

 ومصاحبة معاصرةاملدين جاءت القانون إن التعديالت اليت  أدخلها املشرع الفرنسي على  : قانون الفرنسيالفي / 1
يف  مؤرخ 2000لسنة  230 حيث مت تعديله مبوجب قانون تطور تكنولوجيا املعلومات  يف جمال اإلثبات املدينل

الالزم لالعتداد باحملرر القانوين ، يبني  شخص  التوقيع:"  أن على 1 4فقرة 1316 إذا نصت املادة 13/03/2000
و إذا وضع بواسطة موظف عام ، فإنه  . هذا احملرر ى بااللتزامات  املرتتبة عل األطرافمصدره ، ويعرب عن قبول 

تضمن حتديد   آمنة، فيتمثل يف استخدام وسيلة  ًيكون التوقيع إلكرتونيا وعند ما. ضفي الرمسية على احملرر ي
  . شخص مصدره ، واتصاله باحملرر الذي وضع عليه 

وسالمة  احملرر حمققة مبجرد  ًويفرتض ، مامل يوجد دليل خمالف ، أن هذه الوسيلة آمنة  ومصدر التوقيع  حمددا
   2."لكرتوين  املطابق للشروط والضوابط اليت  حيددها مرسوم من جملس الدولة يع  اإلوضع التوق

لكرتوين يف القانون الفرنسي  منها مرسوم رقم مراسيم منظمة للتوقيع اإلمع العلم فقد تالحق صدور  
. كرتوينلواألحكام اخلاصة حبماية بيانات التوقيع اإل متعلق بالقواعد 20/03/2001صادر يف  272/2001

عتماد بااملتعلقة يتضمن  القواعد واألحكام  18/04/2002الصادر بتاريخ  535/2002كذلك مرسوم رقم 
   3.نتجات ونظم تكنولوجيا املعلوماتامل ومحاية   األمن

                                  
1-Article 1316/4 code civil français  Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 JORF 14 mars 
2000  « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle 
manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est 
apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte   
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant 
son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve 
contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de 
l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». https://www.legifrance.gouv.fr. 

 29محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص / د  - 2
  239 و238الياس ناصيق ، المرجع السابق ، ص / د أنظر– 3

Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par 
les produits et les systèmes des technologies de l'information 
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التوقيع  صورمن  صورةحيدد أي مل  الفرنسي ذكر أن املشرع ةسابق 1316/4وما ميكن مالحظته على نص املادة 
بأي  شكل من أشكال التوقيع  عرتافاإلم يسمح بـوظيفة  هذا األخري ومن ث حيث ركز  فقط على لكرتويناإل
ذا فإن1.املستقبل ة يفيتفرزها الثورة املعلوماتاليت قد لكرتوين اإل التوقيع اإللكرتوين وسيلة ميكن االعتماد عليها  و
  2.ة بني احملرر ومن أصدرهصلالتحديد ل

على  ةاملوجود الكتابة عادلة بنيعمل على املشرع الفرنسي امل أن هذا النصعلى ميكن مالحظته كذلك ما 
  3. ة يواحلجية القانون القيمة الوظيفة و حيثعلى الدعامة الورقية من  ةاملوجود ىخر واأللكرتونية الوسائط اإل

أي باللجوء إىل توثيق  4.آمنةبطريقة  األخرييشرتط أن يتم هذا  اإلثباتلكرتوين حجية يف وحىت يعطى للتوقيع اإل
  هذا التوقيع اإللكرتوين بإدخال طرف ثالث موثوق يعمل على إعطائه الثقة والدقة واألمان القانوين  

لتجارة  لالتوقيع اإللكرتوين  صخبصو األمريكي القانون الفدرايل  لقد نص:  في الواليات المتحدة األمريكية/ 2
صوت أو رمز أو إجراء يقع يف :" بأنه 5التوقيع اإللكرتوين  على )106/5القسم ( 2000الداخلية  واخلارجية لسنة 

                                  
   387و 386سامح عبد الواحد التهامي ، المرجع السابق ، ص/ د  - 1

-2 Sabine de Paillerets-Matignon   & François-Xavier Boulin- la preuve par écrit électronique en droit civil, le  26 
février 2016. https://www.alliancy.fr/juridique/no-theme/2016/02/26/synthese-la-preuve-par-ecrit-electronique-
en-droit-civil .Date de l'Avant 12/03/2017  Le temps 18: 03 «  "Ainsi, et en application de l’article 1316-4 du 
code civil français, la preuve par moyen électronique (pour les emails et plus généralement, les écrits 
électroniques) peut uniquement être apportée grâce à une signature électronique définie comme  » un procédé 
fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache" ». 
3-Lionel BOCHURBERG, Internet et commerce électronique ,site web. Contrats. responsabilités. contentieux . 
2ème éd, Dalloz France,2001 , P136   

 171، ص2005، عمان األردن ، س،  دار الثقافة  1نضال إسماعيل برهم ، أحكام عقود التجارة االلكترونية ،ط/ د – 4
5 - Article106-5-Electronic record.- The term "The term `electronic signature' means an electronic sound, 

symbol, or process, attached to or logically associated with a contract or other record and executed or adopted by 
a person with the intent to sign the record." Disponible sur un site: http://www.methvenlaw.com/Practice-
Areas/Internet-Trademarks-Copyrights/Using-Electronic-Signatures.html  .  

في القانون األمريكي وقانون الفرنسي  االلكتروني  الفرق  بين التوقيع   
-«  En France, comme aux Etats-Unis, une signature, traditionnellement définie comme un écrit ou une marque, 
vise à identifier son auteur et apparaît sur le document dans le but de l’authentifier ou d’en établir sa légalité.10 
Dans un contexte juridique, elle manifeste également la volonté du signataire de consentir aux obligations 
Contractuelles. 
Autant en France qu’aux Etats-Unis, la signature électronique remplit la même fonction mais peut 
apparaître sous différentes formes telles que des sons électroniques, des symboles, ou encore des données 
électroniques jointes ou logiquement associées à un contrat ou fichier et dont l’utilisation par un individu reflète 
son intention de signer le document.11 Comme le souligne certains spécialistes de ce domaine, une signature 
électronique peut être simple et consister en un nom apposé à la fin d’un courrier électronique ou plus complexe 
et plus fiable en ayant recours à des technologies avancées de biométrique, telles que les empreintes digitales ou 
encore les scanners rétiniens.12. 

       Comme dans le cas des signatures traditionnelles, la fraude relative aux signatures 
électroniques reste une préoccupation majeure. Chacun des deux pays utilise l’authentification, la certification ou 
encore d’autres formes traditionnelles d’identification pour se prémunir contre la fraude» Compte Rendu : La Signature 
Électronique Comparaison Entre Les Législations Française Et Américain . 14 Janvier 2012. Disponible sur: 
https://www.dissertationsenligne.com. /Sante-et-Culture/La-Signature-% Date de l'Avant 15/12/2016 Le temps19:37 
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جند هذا   1."ينفذ أو يصدر من شخص بقصد التوقيع على السجل  آخرلكرتوين  يلحق بعقد أو سجل إشكل 
ون دون أن يك.يركز على الوظيفة األساسية  للتوقيع اإللكرتوين وهي ارتباطها بسجل إلكرتوين ومبصدرهاالتعريف 

املادة يف للواليات املتحدة األمريكية املوحد  لكرتوينالتوقيع اإلكما عرف قانون . 2هذا االرتباط يف شكل مادي
 لكرتوين يلحق به أو يرتبط به منطقيا بسجل إلكرتوين ينفذه أو يتبناه شخص أوإتوقيع يف شكل :"بأنه102/9

مل حيدد أي شكل من أشكال  املفهوم أنه هذا حظ علىكذلك مايال3"بنية توقيع السجل التجاريلكرتوين وكيله اإل
    .بهيقوم  مع حتديد صفة الشخص الذيلكرتوين اإل التجاريالتوقيع بالسجل  ارتباطمسألة لكرتوين وركز على التوقيع اإل

كل عادي يف ش: األول ؛نوعني من التوقيع قدمما ميكن مالحظته على هذا القانون أنه : قانون األلمانيالفي / 3
صارمة إذ يقوم على عملية  وشروط تقنياتالذي يقوم على  معتمدلكرتوين إ: والثاين.  آخرببيان  مرتبطلكرتوين إ

  4.حها حتت  يد شخص واحد ويتم من خالله حتديد الدقيق هلوية مستخدمه اتشفري يكون مفت

األول التوقيع اإللكرتوين  ؛ن التوقيعنوعني م هو اآلخر أما عن املشرع املغريب فقد قدم:   في التشريع المغربي/ 4
قانون الخالل من 2الفقرة  417-3لكرتوين املؤمن  حيث نص يف الفصل والثاين حتت مسمى  التوقيع اإل ،العادي

 إنشاؤه مت إذا مؤمنا لكرتويناإل التوقيع يعترب :"اإللكرتوين للمعطيات القانونية بأنه لتبادلتعلق باامل 53-05رقم 
 ذاه يف ا املعمول والتنظيمية التشريعية النصوص وفق مضمونة القانونية الوثيقة متامية و مؤكدة ملوقعا ويةه وكانت
ال  يتعني لكرتونيا،إ التوقيع يكون عندما:" أنه على   3الفقرة  417-2يف الفصل عنه تحدث ف أما عن األول ."ا

  5."هب ةلتصامل بالوثيقة هارتباط تضمن ا موثوق تعريف ةلوسي استعمال

لكرتوين ، ومن يريد إمضاء وثيقة توقيع اإللل يقدم مفهومامل  6 2000لسنة  83رقم   القانون التونسيعن أما / 5
ا التقنية عن طريق إفيتم  إحداث توقيع . ةلكرتونيإ ا  يتم ضبط مواصفا لكرتوين  بواسطة  منظومة موثوق 

يف  ةجملة االلتزامات والعقود التونسي َّإال أن.من هذا القانون 5لفصل تطبيقا ل )الوزير املكلف باالتصاالت (التنظيم
إذا كان :" ..لكرتوين بقوهلا التوقيع اإل إىل تأشار مبناسبة تعريف التوقيع التقليدي  منه 2 الفقرة 453الفصل 

  7."به املرتبطة ةلكرتونياإل بالوثيقة املذكور اإلمضاء ةلص يضمن هب موثوقتعريف  منوال استعمال يف لكرتونيا إ

                                  
 53ي، المرجع السابق ، ص ضعيسى غسان رب/د - 1
حوالف عبد الصمد ،  النظام القانوني لوسائل الدفع / أنظر د عن القانون الواليات المتحدة األمريكية   للمزيد  .332حمودي ناصر ، المرجع السابق ، ص / د – 2

   431،ص 2015-2014لحقوق والعلوم السياسية جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان ، السنة الجامعية االلكتروني ، أطروحة دكتوراه ، كلية ا
  43،  ص 1خالد مصطفى فهمي ، النظام القانوني للتوقيع االلكتروني ، المرجع السابق ،الهامش / د – 3
  252و 251مون أحمد سليمان ، المرجع السابق ، ص أيمان مإ/ د – 4
 5584ر  مغ، ع .ج( ،  المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية  المغربي 53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01-07-129قم  الظهير الشريف ر - 5

  ) 3882و3881ص ،  06/12/2007الصادر في 
الصادر في  64الرائد الرسمي التونسية ،عدد ( تونسيال االلكترونيةيتعلق بالمبادالت والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  القانون- 6

  241الياس ناصيق ، المرجع السابق ، ص/ د ؛..."لم يعرف المشرع التونسي التوقيع االلكتروني بشكل صريح "... ) 2084، ص.2000أوت  11
   .جلة االلتزامات والعقود التونسيةخاص بم 13/06/2000المؤرخ في  2000لسنة  57بموجب قانون رقم األخيرة  أضيفت هذه الفقرة  - 7
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ما يوضع على حمرر :" بأنه   المصري الالئحة التنفيذية  لقانون التوقيع اإللكترونيمن  1الفقرة 1كما عرفت املادة / 6

إلكرتوين  ويتخذ شكل حروف، أو أرقام ، أو رموز ، أو إشارات أو غريها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد 

لكرتوين  وإمنا ما يالحظ على هذا التعريف مل يتم فيه حصر أنواع التوقيع اإل   1."شخص املوقع ومييزه عن  غريه

نوعا جديد للتوقيع فيدخل ضمن هذه الطائفة من ذكرت على سبيل املثال حىت إذا ما افرز التطور التكنولوجي 

 ر واحد يقوم بهدو  غري أنه ما حيسب ضده  تركيزه على . وهذه النقطة حتسب لصاحل املشرع املصري  التوقيعات 

  2 .دون بيان رضا صاحب التوقيع ،لكرتوين لتوقيع وهو حتديد دقيق هلوية  موقع احملرر اإلا

توقيع ال:" فريى  بأن  2002لسنة  2لكرتونية اإلمارايت  رقم أما خبصوص  قانون املعامالت والتجارة اإل/ 7

معاجلة ذي شكل الكرتوين وملحق أو مرتبط لكرتوين مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو أصوات أو نظام اإل

وظائف األساسية اليت  الفهذا التعريف يبني   3."الرسالة هور  بنية توثيق أو اعتماد تلك لكرتونية ممإمنطقيا برسالة 

   .لكرتوين عددت أشكال التوقيع اإلكما   ،لكرتوينيقوم عليها التوقيع اإل

البيانات اليت :" بأنه التوقيع االلكرتوين  لكرتونية  قانون املعامالت اإل من 2املادة  تعرف وفي القانون األردني/  8
 أوضوئي  أورقمي  أولكرتوين إوتكون مدرجة بشكل  غريها أو إشارات أورموز  أو أرقام أوتتخذ هيئة حروف 

ا وهلا طابع يسمح بتحديد أومضافة عليها  أومماثلة يف رسالة معلومات  أخرىأي وسيلة  هوية الشخص  مرتبطة 
   4 ". جل توقيعه وبغرض املوافقة على مضمونهأالذي وقعها ومييزه عن غريه من 

املشرع املصري إذا  مل حيصر  إليه ذهبا م إىل اهتدى اآلخريالحظ على هذا التعريف أن املشرع األردين هو  ما
 عند ذكر صور التوقيع "غريها أو"ل حيث استعمل مصطلح اوإمنا ذكرها على سبيل املث،أشكال التوقيع 

على ما قدمه املشرع املصري حيث ذكر كل وظائف التوقيع  ًاأن املشرع األردين كان تعريفه دقيق إالّ . لكرتويناإل
     5.هذا املوقع  ان يكون ذلك وفق رضألكرتوين و وهي حتديد هوية الشخص الذي وقع احملرر اإل

                                  
الوقائع (  متعلق بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكتروني  وبإنشاء هيئة التنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  2005لسنة 109قرار رقم  - 1

  . وني المصريمن توقيع االلكتر "ج "فقرة  1تقابلها المادة  ) 25/05/2005صادر ب 115المصرية  العدد 
 387سامح عبد الواحد التهامي ، المرجع السابق ، ص/ د  - 2
 12/02/2002بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية  إلمارة دبي  ، صادر  بتاريخ   2002لسنة  2قانون رقم  - 3
  الموقع كذلك القانون متوفر على ) 31/12/2001اريخ بت 4524أردنية ، رقم . ر.ج (  2001لسنة  85قانون  المعامالت االلكترونية األردني رقم  - 4

http//ar.jurispedia.org/index.php/ االلكترونیة_المعامالت _(jo) 
 172و 171نضال إسماعيل برهم ، أحكام عقود ، التجارة االلكترونية ، المرجع السابق ، ص / د – 5
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كتمال وسيلة ضرورية إل  على أنهوصوره  أشكالهتعددت  امهم لكرتوين اإل على ما تقدم يعترب التوقيع وتأسيسا
ضرورية    ًايف اإلثبات جيب أن يتضمن شروط ًكامال  ًوحىت يكون دليال ،بل هو روح هذا احملرر لكرتويناإل احملرر

 .  من قام بتوقيعه  ارض مع بيان، الشخص املوقع هوية من حتديد 

  لكتروني أشكال وشروط  التوقیع اإل: الفرع الثالث 

  :  لكترونياإلفي الشكل  صور التوقیع : أوال 

ايف  الكتابةإذا كانت           Signatureلكرتوين التوقيع اإل فإن. يف أشكال خمتلفة توجد ةاإللكرتوني صور

électronique  حمرر  متمثلة يفلكرتونية واحدة إمع بينهم على دعامة اجلويتم .يتحدد يف عدة صور  اآلخرهو
فيما بينها من حيث قيمتها ودرجة  تتفاوتصور التوقيع  كما أن   1. اإلثباتقيمة قانونية كاملة يف  اتوين ذلكرت إ

 البياناتعدم اخرتاق كيف املعامالت اليت تتم عن بعد وما توفره من ضمانات  وفره  ملن يتعامل به تالذي   األمان
ذا. 2 يف البيئة االفرتاضية  وقرصنتها   : لكرتوين أن يتخذ إحدى األشكال التالية ع اإللتوقيلفيمكن  و

  signature biométriqueباستخدام الخواص الذاتية  أو ما يعرف بالتوقيع البيومتري التوقيع / 1

 يويل عناية الذي  )Bio Mitrologi( "البيومرتولوجي " علم  يركز يف وجوده علىتوقيع  ال هذا النوع من         
 الصوت خواص أو أو نربة )Empreinte( صبعاالمن بصمة  3.إنسان يزة لكل لخواص الذاتية اململ

(Reconnaissance Vocale)  العني قزحيةأو )  ( Iris de l'oeil  أو بصمة الكف أو الشفاه أو خواص اليد
 Signature)أو التوقيع الشخصي  (Reconnaissance Facial )أو معامل الوجه  (Hand Gesmetry)  البشرية

personnelle).4 توقيع باستخدام اخلواص الذاتيةالواحلديث عن (signature biométrique)   من شأنه  أن
اليت حتتاج و يف التعامالت اليت تتم عن بعد  ًاهذا ما جيعله مطلوب بنسبة جد كبرية  يسمح  زيادة الثقة و املوثوقية 

  5.لكرتوين أو السند اإلاحملرر  موقع من هوية واحلقيقي التأكد الفعليإىل ضرورة 

                                  
 37جع السابق ، ص رايس محمد ، حجية اإلثبات بالتوقيع االلكتروني ، المر / د – 1
ة العامة للعقد بشار  محمود دودين ، اإلطار القانوني للعقد المبرم  عبر شبكة االنترنت ، وفقا القانون المعامالت االلكترونية و بالتأصيل مع النظري/ أ – 2

 249، ص  2006دار الثقافة ، عمان األردن ، س  ، 1طفي القانون المدني ،
 338ص،لمرجع السابقحمودي محمد ناصر ،ا/ د - 3
، التحكيم  االلكتروني ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، ىو ممدوح محمد الجنبيه ىمنير محمد الجنبيه/ د ، 73محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص / د – 4

رايس محمد ، / د  141و 140مرجع السابق ، ص ، ال، الشركات االلكترونية ىو ممدوح محمد الجنبيه ىمنير محمد الجنبيه/ د،53و52، ص  2006مصر ، س 
منير محمد  /،د256و255مون احمد سليمان ، المرجع السابق ، ص أيمان مإ/ ، د398سامح عبد الواحد التهامي ، المرجع السابق ، ص/ ، د39المرجع السابق ، ص 

  46ص  ، تزوير التوقيع االلكتروني، المرجع السابق ، الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي
 41عن طريق  االنترنت ، المرجع السابق ، ص  إبرامهاحسن عبد الباسط جميعي ، إثبات  التصرفات  القانونية  التي يتم / د – 5
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 ،مضغوطة رقميةبصورة  احلاسب اآليل  ةكر ا بواسطة الوسائل البيومرتية  على ذ ذةخو أختزين البيانات املويتم  
قيمة اللكن رغم 1. التوقيع من أجل مطابقتها فيما بعد مع  مؤمنةحىت تكون قاعدة بيانات  ،يتم تشفريهاوبعدها 

 ،التقنيات هذتطلبها وضع هتا هذا النوع من التوقيع إال أن التكلفة العالية اليت كبرية  اليت يتميز الالقانونية 
   2.فقط  األنظمة وجعله مقتصرا على بعض   استعمالهمن  دُ حيُ  الوسائل البيومرتية يف العامل االفرتاضي الستخدام

مة صتقليد ب كحالة  ؛الحتياال من حاالتوقد أورد بعض الفقه حتفظات على هذا النوع من التوقيع لوجود 
 ومتيزه عن الة اليت يصعب فيها على األجهزة التأكد البصرياحلصبع بالبصمة البالستكية أو املطاطية، أو اال
استعماهلا  إعادة نسخ و أو ختضع ذبذبات الصوت إىل Silicone. 3ليكون يالس  مادة من املنتجة رقائق ال

يف إصدار بطاقة التعريف  يشرع اجلزائري تعامل بنظام التوقيع البيومرت مع العلم فإن امل  4.وإدخال تعديالت عليها 
   . 2016ماي   يف صدرت فر البيومرتي وكان أول بطاقة تعريف بيومرتية ساز الالوطين البيومرتي وجو 

 Signature Numérique التوقيع الرقمي/ 2

بيان أو معلومة يتصل :" بقوهلا   1988ة يف سن   ISOعرفته املنظمة الدولية للمواصفات واملقاييس        
   يسمح للمرسل إليه إثبات مصدرها والذي،) كود( صورة شفرة مبنظومة بيانات أخرى ، أو صياغة منظومة يف 

ا ، وتأمينها ضد أي تعديل أو حتريف و      5."االستيثاق من سالمة  مضمو

معادالت  إىل يف شكل تقليديي حتويل الكتابة أ؛ماتلوغاريتالعلى معادالت يف وجوده ا التوقيع ذه يرتكزإذ   

 .بتوقيع أن يكون مذيل جيب ةالقانوني الصبغةلكرتوين لمحرر اإلل يعطىوحىت .أرقام إىل قيعرياضية حبيث يتم حتويل تو 

 من إالّ  تعديلهحد أ أيوال يستطيع Encryptionم يتم تشفريه ـاملعادلة الرياضية ومن ث إىل أرقام بإضافةوذلك 

؛  clé privéeوخاصclé publique عمومي؛واملفتاح نوعان  .6 يقوم بدور مفتاح حيوز على هذا الرقم السري

  . 7 هتعديل إمكانيةدون  أو ما يعرف باحملرر اإللكرتوين من قراءة رسالة البيانات ألشخاصاميكن  :األول

                                  
 338ص،حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ د،  39رايس محمد ، المرجع السابق ، ص / د - 1
 73ص ،محمد نصر محمد ، المرجع السابق / د - 2
  61ص ، 135الهامش وت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ثر / د – 3
   41، ص،المرجع السابقحسن عبد الباسط جميعي/ د - 4
    . 62ص  ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق/ د 5

Iso 7998-2 de 1988, définition de la signature numérique « Données ajoutées à  une unité de données, ou 
transformation cryptographique d’une unité de donnée, permettant a un destinataire de prouver la source de 
l’intégrité de l’unité de données et protégeant contre la contrefaçon. » 62،ص138ثروت عبد الحميد ،مرجع سابق،الهامش/ د نقالعن  

  .20لينا ابراهيم يوسف ، المرجع السابق ،ص/ د. 42، صرجع السابق،المحسن عبد الباسط جميعي/ د - 6
 142، المرجع السابق ، ص  االلكترونية، الشركات منير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي / د - 7
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إذ ال ميكن أي شخص  Signature numérique الرقميالتحكم فيه إال صاحب التوقيع  ميكنفال أما الثاين 
ولقد عرف قانون  1.معا  امن حيوز على املفتاحني واستعماهلم إال إلكرتونية  لكرتوين أو رسالةالتعامل مع احملرر اإل
 cryptage ح التشفري اخلاصا املفت 8فقرة  2يف املادة   04-15رقم  لكرتونيني اجلزائريالتوقيع والتصديق اإل

spécial  لكرتوين ويرتبط التوقيع اإل ويستخدم إلنشاء. ع فقط لسلة من األعداد حيوزها حصريا املوقّ س:" بأنه
  ." هذا املفتاح مبفتاح تشفري عمومي 

سلسلة من :" بأنه  cryptage publique ح التشفري العموميا من نفس املادة مفت 9الفقرة  تعرف كما
دف متكين متناولتكون موضوعة يف  األعداد لكرتوين وتدرج يف شهادة اإل اإلمضاءهم من التحقق من اجلمهور 

  2."لكرتوين التصديق اإل

ذا حيقق  التوقيع  تأكد من شخصية المن  3الكثري من الضمانات القانونيةnumérique  Signature الرقميو
ذا حيقق 4.من حيوزه ة م املفتاح اخلاص حتت سيطر اماد،  مصدر التوقيع، مع ضمان عدم تزويره كافة الشروط   و

ذا النوع من التوقيع يف .  5لكرتوين حىت يعد دليال كامال يف اإلثباتالقانونية اليت يتطلبها احملرر اإل وشاع التعامل 
التعامالت البنكية وغريها وأحسن مثال على ذلك بطاقة االئتمان اليت تقوم على  رقم سري ال ميلكه سوى 

  6. البنكية  صاحب  البطاقة

تصدر شهادات تفيد صحة .جهات قانونية تعمل كطرف ثالث  قبلع من التوقيع يتطلب تنظيمه من وهذا النو 
سلطة التتوىل هذه املهام سابق الذكر  04-15من قانون  33لكرتوين ففي اجلزائر طبقا للمادة التوقيع اإل

                                  
 242لياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص ا/ د – 1
   )7، ص 10/02/2015،صادرة بتاريخ  6ع . ج.ر.ج(  - 2
 دليل على الحقيقة  بدرجة أقوى من التوقيع التقليدي بدليل أن مفتاح إعالن الحرب النوويةأن التوقيع الرقمي :"ىعبد الفتاح بيومى حجاز /د ويرى – 3

قانون  التجارة االلكترونية  العربية  الكتاب األول شرح." عبارة عن رقم سري وهو معلوم فقط لرئيس الدولة  كما في الواليات المتحدة األمريكية 
  94، ص 2007المبادالت  والتجارة االلكترونية ، دار الكتب القانونية ، مصر ، س

-Virginie Etienne _ Le Développement de la signature électronique, op.cit, p22:  « On l’appelle aussi signature    
« scannérisée » ou encore « digital signature » en anglais. A la différence de la signature électronique elle assure 
la sécurité technique du message en assurant l’intégrité et l’identification, alors que la signature électronique en 
assure la sécurité juridique. On peut citer un arrêt en exemple pour marquer la différence entre une signature 
électronique et une signature numérisée. » 

 39و 38رايس محمد ، المرجع السابق ، ص/ د - 4
ولقد نال التوقيع االلكتروني المتقدم في شتى التشريعات حجية :" ... محمد محمد سادات / ، د 42، المرجع السابقحسن عبد الباسط جميعي ،/ د - 5

 143، المرجع السابق ، ص .."في قوانين اإلثبات مماثلة لتلك التي تقرر للتوقيعات الخطية  التقليدية  اتاإلثبفي 
  23المرجع السابق ، ص التوقيع االليكتروني  في النظم القانوني المقارنة ،  ىعبد الفتاح بيومى حجاز / د – 6

-Florent LATRIVE. Le seing électronique bientôt légal. la revolution de la cyber-signature. Le paraphe à la main 
perd son monopole d'ultime preuve.  25 février 2000 à 22:37 .Pour en savoir plus voir le site  
http://www.liberation.fr/ecrans/2000/02/25. Date de l'Avant 11/11/2016 20:50 pm. 
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وهذا من شأنه رتوين لكمبنح ترخيص مزاولة خدمات التصديق اإلحيث تقوم ،لكرتوين االقتصادية للتصديق اإل
  .1العامل االفرتاضي  يف ل بهتعامال و املوقع إلكرتونيا  يف احملرر واألمان القانوين توفري الثقة 

 -OP  Penلكترونيالتوقيع بالقلم اإل/ 3

قمية أو على ر على لوحة  تابة الكو  stylot sensibleستعمال قلم حساس االتوقيع على يعتمد هذا         

 Signature de capture  التقاط التوقيعمن كن مت املعلوماتية ةتطبيقال وبواسطة هذه. اآليل  احلاسبشاشة 

كما يتمكن صاحب   .حمددة أماكنيف  Signatures stylo-ordinateurلكرتوين اإل عن طريق حتريك القلم

التوقيع  صحة نمن التحقق م التطبيقة هقوم هذتمث . الكمبيوترعلى شاشة  )التوقيع(رؤيته التوقيع من 

Vérification de la signature  التوقيع خاصة بوجود قاعدة بيانات متكن من مقارنة هذا التوقيع مع

 بتقدميحيث يقوم هذا الربنامج . من قبل هذا الشخص  أصدرها الذي  Signature Modèle de جي ذالنمو 

  2.لتصرفات القانونية يف  ا ىخر األ األطرافوحتديد بيانات هذا املوقع  هويةحول  حوصلة

و مواصفات حمددة  ذ آيلأجهزة إعالم من العقبات منها تطلب وجود إال أن هذا النوع من التوقيع تصاحبه الكثري 

تأكد اللة أكما أن مس.باهظة  ًوهذا يتطلب أمواال.  ةذات تقنيات عالي لكرتوين ولوحة رقميةإكاحتوائه على قلم 

 3.لكرتوين خدمات التصديق اإل مزوداملتمثل يف و لب تدخل طرف ثالث توقيع بصفة مستمرة تتطالمن صحة  

  4. فقط  اليت حتوز على إمكانيات مالية كبريةوبالتايل يبقى هذا النوع  من التقنية حكرا على الشركات العاملية 

    بالرقم السري ةبطاقة الممغنطة المقترنالتوقيع بواسطة ال/ 4

وخاصة يف املعامالت املالية  .اليومية  ةيف احليا كثر رواجا واستعماالاألقيع هذا الشكل من أشكال التو        
النوع من التوقيع ال يتطلب تقنية التحكم أو خربة يف  ام هذااستخد إذ أن ، سواء كان عن طريق سحب أو حتويل

ذا يتيح ان ال التكنولوجيا كن متُ  إذ Carte de crédit االئتمانعرف باسم بطاقة تو  .5 تشار الواسع هلاو

                                  
 43،صالمرجع السابقعي ،حسن عبد الباسط جمي/ د - 1
عبد / د،  340ص،حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ أنظر في نفس المعنى د ، 397و396سامح عبد الواحد التهامى ، المرجع السابق ، ص / د – 2

 246و 245لمرجع السابق ، ص ، االتجارة االلكترونية في القانون العربي  النمودجي  لمكافحة جرائم الكمبيوتر  واالنترنت ،ىحجاز  ىالفتاح بيوم
 66و65عيسى غسان ربصي ، المرجع السابق ، ص/ د – 3
 341ص،حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ د  - 4
 251و  250بشار محمود دودین ، المرجع السابق ، ص / أ  - 5
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كما متكنه من .  أو املؤسسات املصرفية  املوجود بالبنك اآليلعن طريق املوزع  األموال من سحب صاحبها 
 إىل جوءللاعناء كدفع فواتري املاء والكهرباء عن بعد دون   االنرتنتلكرتوين  عن طريق إتسديد الفواتري بشكل 

لسحب وحتويل األموال ذات مواصفات  "بطاقة ذهبية"جلزائر قد أصدر مع اإلشارة فإن بريد ا 1.املختصة املصاحل
  .2017عالية يف مطلع سنة 

اخلاصة  البياناتمجيع  توي علىحت ذاكرة تسجيل  و، صاحبهارقم سري ال يعرفه إال  وتتكون هذه البطاقة  من
البطاقة وغريها من املعلومات  بالعميل من اسم ولقب ورقم اهلوية ومكان اإلقامة وتاريخ إصدار وانتهاء صالحية

 système deحتتوي على نظام محاية  carte mémoire ذاكرة البطاقة خبصوص أما. الشخصية 

protection  البطاقة و أراد الشخص استعماهلا فقد يلجأ إىل استعمال  تإذا سرق ففي حالة ما.   عايل الدقة
وز على الرقم السري فقد يعمل احلاسب اآليل إىل سحب أي ال حي ؛ومل يستطع فتحها،لفك الشفرة  عدة حماوالت
  . 2   يف التعامالت اليومية ا القانويناوأمه البطاقة مكانتها ذفرض هتمما  بواسطة آلة الصرفهذه البطاقة  

 .يلكرتوين بل هو أكثر دقة من التوقيع التقليديعمل على التحقيق الكلي لوظيفة التوقيع اإلالنوع من النظام  اوهذ
ذا يتم االعتداد به يف التعامالت القانونية   .  3اإلثباتدليال كامال يف  واعتبارهو

 أخرىهناك أشكال  ،يف التعامالت القانونية ااألكثر انتشار  ولكرتوين التوقيع اإل صور  مامت ذكره منإىل باإلضافة 
ا لكرتوين من التوقيع اإل لكرتوين املوجود على الدعائم اخلطي إىل احملرر اإلنقل التوقيع كتكنولوجيا املعلوماتية  أفرز

وحيدث ذلك يف   ok-boxكذلك التوقيع بالضغط على مربع املوافقة لكرتونية عن طريق املاسح الضوئي ،  اإل
. كان املخصص له يف لوحة مفاتيح احلاسوب يف امل ةاملوافقلكرتونية إذ تتم املوافقة بالضغط على زر العقود اإل

احملرر  يفوشكلي  شرطا أساسيا توقيع ال ذا يعتربالزر احملدد لضمان التعاقد و يد بالضغط مرتني على تأكالويتم 
  . 4مع ضرورة وجود طرف ثالث يضمن موثوقية  البيانات  دليال كامال يف اإلثبات حىت يكون لكرتويناإل

                                  
رايس محمد ، الحماية الجنائية  / ، د40مرجع السابق ، ص، الحجية اإلثبات بالتوقيع االلكتروني لقواعد القانون المدني الجديد  ،رايس محمد/ د - 1

 .91و 90للسند االلكتروني  في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص 
  257، ص 2011، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، مصر ، س  2خالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد االلكتروني ، دراسة مقارنة ، ط/ د – 2

جد منظمات عالمية تقوم بمنح تراخيص للبنوك من اجل إصدار هذه البطاقات كا بطاقة الفيز و الماستر كارد و األمريكان اكسبريس وغيرها تو مع العلم  
حوالف / ، كذلك للمزيد من المعلومات حول بطاقة الدفع االلكتروني ،أنظر أ261، ص  1إيمان مأمون احمد سليمان ، المرجع السابق ،الهامش / ؛ د
، نشرة ابن 2بد الصمد ، مقالة بعنوان  نظام الدفع االلكتروني ، منشورة بمجلة الحجة  ، مجلة دورية تصدر عن منظمة المحامين لناحية تلمسان ،عع

 150، ص 2011خلدون ، تلمسان ،أكتوبر  
 41رايس محمد ، المرجع السابق ، ص/ د - 3
، حجية البريد االلكتروني  في اإلثبات ،  خالد ممدوح إبراهيم/ د،  256ص ، المرجع السابق ،ني إبرام العقد االلكترو  خالد ممدوح إبراهيم ،/ د - 4

 218و 217المرجع السابق ، ص 



270 
 

   لكترونیة الشروط المتطلبة في التوقیع  الموجود على الدعائم اإل: ثانیا 

توقيع لويضفى عليه نفس القيمة القانونية ل يف اإلثبات ًكامال   ًدلياللكرتوين اإلتوقيع الكون يحىت          
من حتديد هوية الشخص املوقع ،و التعبري عن رضا  ؛ هلذا األخري األساسية الوظائف كل  جيب أن يؤدي العادي 

هلذا هل ميكن . يع واحملرر بشكل ال ميكن فصله عنه بني التوق و ارتباط صاحب التوقيع، وأن يكون هناك اتصال
   لكرتوين حتقيق هذه الوظيفة يف ظل احللول التقليدية ؟للتوقيع اإل

   تحديد الدقيق لهوية الموقعاللكتروني على قدرة التوقيع في الشكل اإل/ 1

 .ها التوقيع ونسبته ملصدر ذمصداقية ه عنعدة تساؤالت لكرتوين قد يطرح احلديث عن التوقيع يف الشكل اإل      
نسخه على املاسح الضوئي كصورة  التوقيع الناتج عن . شبكة العنكبوتيةالن هذا األخري يتم نقله على أخاصة و 
لتقاطه واستعماله بصورة سهلة هذا ماأدى ببعض إ إمكانية استغالله من طرف أي شخص عن طريقوبالتايل 

  . 1لكرتوين ألنه ال حيقق الوظيفة األساسية للتوقيع التقليدي توقيع اإلفقهاء القانون إىل القول بعدم صالحية ال

اص اخلمني التوقيع بواسطة الرقم السري ألكن اليوم وبوجود تقنيات ووسائل تعمل على زيادة األمان القانوين من ت
لرقابة  رهإصداحيث ختضع يف  numérique  Signature الرقميمثال يف حالة استعمال التوقيع  2.بكل موقع

     قانوين  إطاريف  وتزاول نشاطها،عتمد من طرف سلطة الدولة امل ،لكرتوينعالية الدقة تتمثل يف جهات التصديق اإل
لكرتوين التوقيع اإل لك جندذوب لكرتويناإلتحديد الدقيق هلوية موقع السند اليف  ًاأساسي او بالتايل فهي تلعب دور 

ا املوجودة يف  يفةظالو حيقق  عند من هوية املوقع تتم بشكل دوري يف كل مرة تحقق ال أنبل  .التقليديالتوقيع ذا
بوجود قاعدة بيانات تكون حمدد  خاصة .وبالتايل  يتفوق هذا التوقيع على التوقيع العادي  .لكرتوينإحمرر  إصدار

من القانون املدين اجلزائري  327 ةهلذا جند املاد 3. املوقع خبط اليداحملررات هلوية املوقع  مسبقا  خبالف ذلك  يف 
لكرتوين أن يكون حمددا هلوية املوقع يف التوقيع اإل تمن ذات القانون اليت اشرتط 1مكرر 323يلنا إىل املادة حتُ 

:" السابق الذكر 04-15من قانون رقم 6وهذا مانصت عليه املادة  .حىت يتم االعرتاف حبجيته يف اإلثبات
  ." لتوثيق هوية املوّقع وإثبات قبوله مضمون الكتابة يف الشكل اإللكرتوين يستعمل التوقيع اإللكرتوين

                                  
 .  45، صالمرجع السابقحسن عبد الباسط جميعي ،/ د - 1
 343و 342ص  حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ د - 2

حكم أكد على ضرورة أن تكون وسائل التوقيع االلكتروني تحت سيطرة  :  20/10/2000ي الفرنسية ف  Besanconقصت محكمة االستئناف 
  70أحمد عزمي الحروب، المرجع السابق ، ص / دنقال عن ." ع وال على الغير ال يعتبر هذا التوقيع حجة على الموقّ  دون غيره وبغير ذلكوحده الموقع ، 

 46و45، صالمرجع السابقحسن عبد الباسط جميعي ،/ د - 3
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 اجلزائري القوانني اليت استحدثها املشرع يف مستخدم بشكل كبريلكرتوين هذا الدور الذي يلعبه التوقيع اإلوجند 
 منظومة وضع علىه املادة األوىل من نصتحيث 03-15قم ر العدالة عصرنة  قانونومنها ومابعدها 2015خالل سنة 
شخصنة والذي هو الخالل نظام  شرحية  من.مركزية لدى وزارة العدل تعمل على زيادة موثوقية هذا التوقيعمعلوماتية 

  . التوقيعلصاحب توي على معلومات شخصية بشكل دقيق حي TOKEN  USBعبارة عن مفتاع منودجي 

مها مصاحل متهر الوثائق واحملررات القضائية اليت تسلّ  أن ميكن:"  بقوهلا قانون نفسه المن  4كما نصت املادة 
مضمونة   األصليلكرتوين تكون صلته باحملرر إوزارة العدل واملؤسسات التابعة هلا واجلهات القضائية بتوقيع 

املتعلق بإصدار  315-15من املرسوم التنفيذي رقم  2ونفس احلكم جنده يف املادة ."وثوقة مبواسطة وسيلة حتقق 
متهر نسخ وثائق احلالة املدنية اليت يتم إصدارها بطريقة :" وثائق احلالة املدنية بطريقة إلكرتونية بقوهلا  نسخ

أن على عاله املذكور أ 03-15رقم القانون من  6كما تضيف املادة    1."بتوقيع إلكرتوين موصوف  ةإلكرتوني
  .إلكرتونية موصوفة تصدرها وزارة العدلهادة ش عن طريقوصاحب التوقيع التوقيع التحقق من صحة  مسألةتكون 

 لكرتوينعلى صحة التوقيع الصادر يف الشكل اإلقاطعة قرينة قانونية  من قانون سابق الذكر 5وبذلك أعطت املادة 
  . 2وعلى من يدعي خالف األصل أن يثبت ذلك  حبثمادام قائم على شروط قانونية وفنية 

صحة هذا التوقيع على أساس أن هذا التوقيع مؤمن يضمن التعرف على هوية  من هذا القانون 7كما بينت املادة 
وبذلك جند التوقيع يف الشكل .  3وتاريخ صالحية التوقيع واملعلومات اليت يتضمنها إليهالشخص املرسل 

 .يتفوق عليه يف هذه الوظيفة  أجده  أنني بليف التوقيع العادي  األساسية الوظيفةلكرتوين  حيقق اإل

  التوقيع  صاحب اضر عن لكتروني في التعبير قدرة التوقيع اإل/ 2

جيب أن تتجه إرادته إلحداث هذا الشخص بالتصرف الذي يقوم به  ارض يبنيحىت نكون بصدد توقيع        
أو Carte de crédit  ببطاقة االئتمان التوقيع لكرتوينأشكال التوقيع اإلأهم  أن منومما ال شك فيه . هذا األثر

ذه البطاقة من  إىلوجلوء الشخص  .بطاقة الذهبية املستحدثة من طرف بريد اجلزائر الايعرف به اليوم بم التعامل 
  4. التصرف اذهلقبوله و  عن رضاهتعبري  مبثابةبإدخال رقم سري  يعد  لألموال اآليلخالل السحب 

                                  
عدد ج .ج ر(تعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية ي 10/12/2015مؤرخ في  315- 15مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 ).6، ص 27/12/2015،الصادر68
سة االعقود االلكترونية ، در ازور محمد رضا ، إشكالية  إثبات / أنظر د كذلك. المذكور أعاله 315-15رقم من مرسوم تنفيذي  3تقابلها المادة  – 2

 . 231، ص  2016-2015مقارنة ، رسالة دكتوراه  في القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان  الجامعية 
  )4، ص 10/02/2015المؤرخ في  06 ع.  ج.ر.جالمتعلق بعصرنة العدالة  01/02/2015المؤرخ في  03-15قانون رقم  - 3
 ومايلها  72ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / دفي نفس المعنى   ،أنظر 343ص  ي محمد ناصر ،المرجع السابقحمود/ د - 4
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اليت حتوز على تقنيات عالية تضمن   . لكرتوينأخرى من التوقيع اإل صوركما ميكن أن يتوفر هذا الشرط مع 
غلب التشريعات املعاصرة أاألمان القانوين خاصة بوجود نظام التشفري الذي يعزز األمان يف التعامل القانوين وجند 

من  4رة فق 1316وهذا ما جنده مكرسا يف املادة  .  لكرتوين يف ظل هذه احللول التقنيةتعرتف حبجية التوقيع اإل
ويعرب عن الالزم لالعتداد باحملرر القانوين ، يبني  شخص مصدره ،  التوقيع:" :" بقوله 1الفرنسي   قانون املدينال

 04-15من قانون رقم 6كذلك مانصت عليه املادة  2..."املرتتبة على هذا احملرر  قبول األطراف بااللتزامات
  ." الشكل اإللكرتوينالكتابة يف  قبوله مضمونات وإثبلتوثيق هوية املوّقع  التوقيع اإللكرتوين يستعمل :"الذكرالسابق 

من قانون  426من الفصل  2وهذا مانصت عليه الفقرة  احملرر آخرتوقيع يوضع يف الوكقاعدة عامة فإن 
وال يقوم  وأن يرد يف أسفل الوثيقةامللتزم نفسه  التوقيع بيدويلزم أن يكون :"  بقولهاملغريب االلتزامات والعقود 

بتوقيع  األمرإذا تعلق :" من ذات الفصل  3وتضيف الفقرة   ."خلتم مقام التوقيع، ويعترب وجوده كعدمهالطابع أو ا
إلكرتوين مؤمن وجب  تضمينه يف الوثيقة وفق الشروط احملددة يف النصوص التشريعية والتنظيمية املطبقة يف هذا 

ال    والقالقلوالريبة  املخاوفبعض من شأنه أن يثري املخصص له وضع التوقيع يف غري املكان لذلك إذا مامت ." ا
الورقة وهذا من شأنه  آخريتم التوقيع يف  أنويف حالة تعدد أوراق احملرر يكفي .  املوقع ارضعن تعبري اليف صحة 

 تعود لقاضي  يةوهذه املسألة تقدير  .كرتقيمها  األوراقبشرط وجود ارتباط بني مجيع هذه  اهأن يعرب عن رض
  3.املوضوع 

 ستمرارية اإلعلى تحقيق صفة الدوام و  لكترونيقدرة التوقيع اإل/ 3

        يف الكتابة ةالشروط املقرر  نفس يقوم علىالكتابة فيجب أن صور من  صورةمادام التوقيع           
ويعتد :" بقوله قانون املدين المن  327الفقرة األخري من املادة  قره املشرع اجلزائري يفأوهذا ما .4لكرتونية اإل

يف   ًاوحمفوظ ًاواليت بينت أن يكون التوقيع معد 1مكرر 323لكرتوين  وفق الشروط املذكورة يف املادة بالتوقيع اإل
  .عرتاف بقيمته القانونية يف اإلثباتحىت يتم اإل .ظروف تضمن سالمته

قيع مىت كان قائما على الشروط الفنية التو الشكل من قرينة قانونية على دوام واستمرارية  هذا  إفرتضإذ باملشرع  
تدخل طرف ثالث  وحىت تنشأ هذه القرينة  يشرتط.5والقانونية من أمان قانوين وحتكم يف تكنولوجيا املعلوماتية 

                                  
1 Article 1316/4 code civil français « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique 

identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent 
de cet acte... ». 

 29ص ،محمد نصر محمد ، المرجع السابق / د - 2
 344ص حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ دأنظر   - 3
 87ناهد فتحي الحموري ، المرجع السابق ، ص / د – 4
 135ق ، ص عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع الساب/ د – 5
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حيث  03-15  عصرنة العدالة اجلزائري رقميف قانون   ًاوجند هذا متوفر . يعمل على ضمان موثوقية هذا التوقيع 
عكس مىت أنشئ التوقيع الغاية إثبات  إىلتفرتض املوثوقية يف وسيلة التصديق  :" مايلي علىمنه  5 نصت املادة

يتم :"  ذات القانون بأنه من 6وتضيف املادة ." لكرتوين وكانت هوية املوقع أكيدة وسالمة العقد مضمونة اإل
ريق شهادة إلكرتونية موصوفة لكرتوين وصاحب التوقيع عن طإثبات العالقة بني معطيات التحقق من التوقيع اإل

 04-15لكرتونيني رقم من قانون التوقيع والتصديق اإل 7وذات احلكم جنده يف املادة   1." وزارة العدلتصدرها  
ن أو ... أن ينشأ على أساس شهادة التصديق إلكرتوين موصوفة .... :" بقوهلا    01/02/2015 الصادر يف

من  3املادة  يف كذلك   وهذا ماجنده جمسدا ..." لكرتوينبإنشاء التوقيع اإل ما بواسطة آلية مؤمنة خاصةيكون مصمّ 

يصدر الطرف :"  املتعلق بإصدار نسخ وثائق احلالة املدنية بطريقة إلكرتونية  بقوله 315-15 رقم رسوم تنفيذيم
عملة لتوقيع نسخ وثائق احلالة لكرتونية املوصوفة املستالشهادة اإل الثالث املوثوق لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

كله   افهذ 2 ." لكرتوين واملوّقعبني املعطيات اخلاصة بالتحقق من التوقيع اإلوتثبت هذه الشهادة العالقة .املدنية 
ا  من شأنه أن يعمل على السالمة ودوام هذا التوقيع يف ظروف آمنة بفضل تكنولوجيا عالية الدقة اليت  سخر

 . لكرتوين يف البيانات اليت تتم يف الشكل اإل حقال رييتالعب أو تغأي  تعمل على كشفالدولة و 

  في صورته اإللكترونية لكتروني بالمحررالتوقيع اإلمدى ارتباط / 4

ا         يف  قيمة قانونية األخري  ذاه يسبغ على هو الذي  توقيع الل احملرر بيتذيأن قانونا من األمور املسلم 
على علم املوقع مبحتوى احملرر واجتاه إرادته إلحداث هذا األثر  قانونية  لتوقيع بالسند قرينةا وجودن ألاإلثبات 
   . لكرتوينإيكون هناك تالزم بني احملرر والتوقيع يف شكل  أنجيب هلذا  3.دليل على إقراره  مبا ورد فيه  أي،القانوين

 Signatureجند التوقيع الرقمي ؛فعلى سبيل املثال متوفرة اخلاصية لكرتوين جند هذه وبالرجوع لصور التوقيع اإل
numérique  طالع على يقوم على مفتاحني األول عام والثاين خاص وبالتايل ال ميكن ألي شخص اإل

بني التوقيع واحملرر وال ميكن فصلهم عن  ًاوثيق ًاوهذا يشكل ارتباط.حيوز على مفتاح خاص من إالّ احملرر  مضمون
يف التوقيع بالقلم االلكرتوين  ًاجنده متوفر  وهذا كذلك ما. نفسه  مصدر السندمن خالل  إالّ بعضهما البعض  

 إجياد تعمل على اليتوالقانونية نية التقإن توظيف الوسائل الفنية و  4. لكرتوينالتوقيع اإل أشكالوغريها من 
                                  

 )4، ص 10/02/2015المؤرخ في  06 ع.  ج.ر.جتعلق بعصرنة العدالة ي 01/02/2015المؤرخ في  03-15قانون رقم  - 1
ع .ج .ر.ج(تعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية ي 10/12/2015مؤرخ في  315-15مرسوم تنفيذي رقم  -  2

  ).6، ص 27/12/2015،الصادر68
مخلوفي عبد الوهاب ، أطروحة دكتوراه بعنوان التجارة / د في نفس المعنى ، كذلك أنظر 79محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص / د – 3

 213، ص  2012- 2011االلكترونية عبر االنترنت ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة  الجزائر ، س 
 344ص مرجع السابقحمودي محمد ناصر ،ال/ د - 4
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بني  االتصالهذا ما حيقق  .عديلت أواعتداء  أيلمحرر من ل املادية  سالمةكالمن الضمانات القانونية   ةجمموع
لكرتونية واحملرر على الوسائط اإل بني احملرر املوجودالتعادل الوظيفي  ينتج عنه  ذا ماهالتوقيع واحملرر بشكل وثيق و 

  .  1اإلثباتقيمة القانونية يف المن حيث  التقليدي

بأن يكون التوقيع :"  سابق الذكر  نييلكرتونمن قانون التوقيع والتصديق اإل 6فقرة  7وقد اشرتطت املادة 
ذهة به حبيث ميكاخلاصّ  مرتبطا  بالبياناتااللكرتوين املوصوف     2."البيانات  ن الكشف عن التغيريات الالحقة 

االت  وبفضل وسائل التكنولوجيا اذهل  ةلكرتونيإحفظ البيانات على وسائط يف  ساعدتوتغلغلها يف مجيع ا
كما تكون .األمر ىكلما استدععطي إمكانية اسرتجاع هذه البيانات  غري قابلة للتعديل تُ  ةثابت ةيف شكل صور ،آمنة

 فأضو .3عايل اجلودة الذي يضمن عدم اخرتاقها  système de cryptage هذه األخري حتت نظام التشفري
ظها وفق شروط البيانات الواردة وحف ةتعمل على التأكد من صحلكرتوين اليت ذلك وجود جهات التصديق اإل إىل

لكرتوين يف خدمات التصديق اإل مسؤولية مؤديواجبات و اجلزائري ولقد حدد املشرع ،قانونية وحتت مسؤوليتها 
من  6ونفس احلكم جنده يف املادة .من هذا القانون  60املادة  إىل 53 سابق الذكر من املادة 04-15قانون رقم 

:" هبقول السابق الذكر  ئق احلالة املدنية بطريقة إلكرتونيةمتعلق بإصدار نسخ وثا 315-15مرسوم تنفيذي رقم 
يتحمل الطرف الثالث املوثوق لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية جتاه األشخاص الذين مت التصديق على توقيعهم 

  4."لكرتونية املسؤولية القانونية املرتبطة باستصدار نسخ الوثائق بالطريقة اإل ،وجتاه الغري 

لتوقيع ل املادية قرينة قانونية على سالمة  تالشروط القانونية السابقة الذكر قام اجتمعت ذا إذا ماهل     
ن أالقول ب إىل6 رجال القانونبل يذهب بعض .  5للتوقيع العادي األساسية ميع الوظائفجل وحتقيقه لكرتوين اإل

من صحة وهوية املوقع   التأكد إمكانية أساسى عل .التوقيع العادي من ًاأمانلكرتوين أكثر التوقيع يف الشكل اإل
 التأكدلكرتوين اليت تعمل على التصديق اإل ةذلك سلط إىل فضِ ،بصفة دورية بناء على قاعدة البيانات املوجودة 

  7. أو اخرتاقه عليهمع ضمان عدم االعتداء  .وهوية مصدره صحة هذا التوقيع من الفعلي 

                                  
 46، صالمرجع السابقحسن عبد الباسط جميعي ،/ د - 1
 )8، ص  10/02/2015، مؤرخ في  6ع.ج .ر.ج(  – 2
 345ص حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ د - 3
ع .ج .ر.ج(تعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية ي 10/12/2015مؤرخ في  315- 15مرسوم تنفيذي رقم  - 4

 ).6، ص 27/12/2015،الصادر68
 137و136منير محمد الجنبيهى وممدوح محمد الجنبتى ، الشركات االلكترونية ، المرجع السابق ، ص / أنظر د – 5
روني بوظائف التوقيع  وهو ما يزيل كل شك  بخصوص قيام التوقيع االلكت...:"حمودي محمد ناصر/ د، 46و 45حسن عبد الباسط جميعي ،المرجع السابق، ص/ د - 6

  345،مرجع سابق ص  .."أكثر من ذلك خاصة مع التوقيع المتقدم  و التقليدي نفسها ، بل
ير أو ييختلف التوقيع االلكتروني عن التوقيع على الورق في أنه يؤكد هوية المرسل بشكل قاطع يمنع حدوث أي تغ:" نسرين عبد الحميد نبيه / وترى أ

 338، ص 2008الجانب االلكتروني للقانون التجاري ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، مصر ، س." ع عليها عبث في الوثيقة الموق
 ومايليها 75ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د في هذا المعنى أنظر – 7
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  في اإلثباتلكترونیین التوقیع اإللكتابة وقیمة ا: المطلب الثاني  

على الوسائط لكرتوين والكتابة اإليف الشكل ما يعرف بالتوقيع املعلوماتية أفرزت الثورة التكنولوجيا  بعد ما      

أو  ةلكرتونييتفق مع اإلطار  التشريعي الدويل للتجارة اإلقوانني أو تنقيحها وما  سنّ لكرتونية ، سعت دول إىل اإل

ال .  1النمودجي  انون األونسرتالمايعرف بق    . قصد مواكبة التطور احلاصل يف هذا ا

لكرتونيني عمل املتعلق بالتوقيع والتصديق اإل  04-15رقم  إصداره قانون حيث جند املشرع اجلزائري من خالل

د يف فعالية هذا األخري زااهذا م. لكرتونية اإلالتشريعات اليت سبقته يف تنظيم هذا النوع من احملررات  ةعلى جمارا

يف  نينيلكرتو التوقيع واحملرر اإل ةلذلك قد يطرح التساؤل عن مدى قدر . واعرتاف له بقيمته القانونية يف اإلثبات 

ما يف  دليل كاملك حتقيقهما للوظائف األساسية للكتابة والتوقيع على الدعامة الورقية  حىت ميكن االعتداد 

   ؟ لكرتونيني يف اإلثباتحية التوقيع والكتابة اإلوماهي حدود صال اإلثبات  ؟ 

  لكترونیة في اإلثباتحجیة الكتابة اإل: الفرع األول 

ا تتميز بسهولة القراءة، يف شكلها التقليدي الكتابةمن خصائص         الكتابة يف  ُمتيسر  أن ذلك غري إالّ  أ

 لةآوسائل تكنولوجيا كاحلاسوب أو نسخها على  إّال عن طريق استعمال .لكرتونيةاملوجودة على الوسائط اإل

ا   الغرض من  لكرتونية أشكال وصور الكتابة اإل جيب أن  حتققيف اإلثبات  يةثبوتالالطابعة ،وحىت حتقق قو

ا و  ةفإذا حققت هذه األخري . وجودها   ،ومقروءة واضح معىنن تكون ذات أوظيفتها األساسية من سهولة قراء

ا تتمتع بذات .للبياناتاملادية  ن تضمن سالمتهاأو    .2للكتابة التقليدية  ةاحلجية املقرر  فإ

الكتابة (حتقيق إىل دف كرتونيةلحجية احملررات اإل نظمتاليت  القوانني املعاصرة وجند أغلب         

حيث نصت قية الور   الوسائط مع الكتابة املوجودة على  حىت يتم معادلتها األساسية  وظيفتها ) االلكرتونية 

 عندما يشرتط :" بأنه  1996لسنة لكرتونيةمن قانون االونيسرتال النمودجي  خبصوص التجارة اإل "أ"فقرة  6املادة 

                                  
 115لورانس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص/ د – 1
 168و.167ص  ، المرجع السابق ،يضعيسى غسان رب/ د - 2
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ر االطالع على البيانات الواردة القانون أن تكون املعلومات املكتوبة ، تستويف رسالة البيانات ذات الشرط إذا تيسّ 

  1." قا الحرجوع إليها فيها على حنو يتيح استخدامها بال

      املعلومات  منجمموعة  احملرر هو  :" بأنهاملفهوم  اذ )ISO( ريملنظمة العاملية للمواصفات واملعايكما أخذت ا
ا   حبيثو البيانات  املدونة على دعامة  مادية بشكل دائم    باستخداماإلنسان أو  مباشرة عن طريقيسهل قراء

  2."لذلك ة صصخمآلة  

من  1316هو احلال يف املادة  كما3 ذات التعبري  أخذت العديد من التشريعات املعاصرة جند نفس السياق ويف

أو األشكال أو األرقام أو من إشارات أو رموز ذات  يف جمموعة منتظمة من احلروف...:" 4القانون املدين الفرنسي

ا أيا كانت الدعامة املثبتة عليها أو الكيفية  ، داللة مفهومة      5."اليت تنتقل 

الكتابة :"بقوهلا العراقي من قانون التوقيع االلكرتوين واملعامالت االلكرتونية  5األوىل فقرة  يف املادة جنده  وهذا ما
كل حرف أو رقم أو رمز أو أية عالمة أخرى تثبت على وسيلة الكرتونية أو رقمية أو ضوئية أو أية   االلكرتونية 

ة     6." و الفهم قابلة لإلدراكوتعطي داللة  وسيلة أخرى مشا

الوثيقة املتكونة من  ...:"بالقول  ةالتونسي جملة االلتزامات والعقودمكرر من  453نص عليه الفصل  كذلك ما  
أرقام أو أي إشارات رقمية أخرى مبا يف ذلك تلك املتبادلة عرب وسائل االتصال تكون ذات  وأجمموعة أحرف 

احمفوظة على حامل إلكرتوين حمتوى ميكن فهمه و     7."إليها عند احلاجة والرجوع يؤّمن قراء

                                  
 1996 لسنة  اإللكترونية التجارة بشأن النموذجي األونسيترال قانون - 1
2 -  F.Labarthe. la notion de document contractuel .L.G.D.J.1994,n°2 حسن عبد الباسط جميعي ، إثبات التصرفات / د أشار إليه

 .18، ص ق يتم إبرامها عن طريق االنترنت  المرجع الساب القانونية التي
 168، المرجع السابق ، ص يضعيسى غسان رب/ د- 3

4 -Article 1316 code civil français  (loi 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 
2000 : « La preuve littérale,ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères de chiffres 
ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur 
support et leurs modalités de transmission. » 

 28محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د – 5
  18/10/2012بتاريخ 79لمعامالت االلكترونية العراقي الصادر بقرار  رئاسي رقم متضمن قانون التوقيع االلكتروني وا 2012لسنة  78قانون رقم  - 6
  )22، ص05/11/2012  الصادر بتاريخ ب4256 عالوقائع العرقية  ( 
"  ةيمجلة االلتزامات والعقود التونس" بعض أحكام تنظيم ادةيتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  -  7
المؤرخ في  2000لسنة  57مكرر قد أضيف بالقانون عدد  453 الفصلأن  مع المالحظة .)08/2005/ 15المؤرخ في  68الرائد الرسمي ،عدد  (

13 /06/2000.  
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احلديثة  يف  اإلثبات عاجلت وسائلباعتبارهم من التشريعات اليت  واملغريب، واألردين،غري أن املشرع املصري 
 ما  ينصوا علىمل  لكرتونية الكتابة اإلوجد عليه تالذي  الشكلب اصة فيما يتعلقاخلاملسائل املدنية والتجارية  

لذلك يرى بعض رجال القانون أن هذا . قروءامل أو ما يعرف بالدليل الرقمي لكرتونيةكتابة اإلالأن تكون  يفرض
م إىل عدم إدراج هذا املصطلح ا هذا ما أدى  ا إذ  األمر من املسائل البديهية املسلم  ال ميكن إدراك مضمو

ا     1.  دون قراء

على  املوجودة هلا بذات احلجية املقررة للكتابةلكرتونية اعرتفت انني اليت نظمت احملررات اإللذلك جند جل القو 

كتابة الالشروط الالزمة يف  توافرتمىت   ،يف هذا اخلصوصت مببدأ التكافؤ الوظيفي ذأخ أي.ةيالورق ةالدعام

من خالل املادة سابقة املشرع اجلزائري ب إذ. من القانون املدين اجلزائري  1مكرر  323تطبيقا للمادة لكرتونية اإل

  .قيمتها القانونية  يف اإلثبات لكرتونية من حيث عادل بني الكتابة التقليدية واإلالذكر 

لكرتونية بنفس القوة الثبوتية بتمتع الكتابة اإل 2قانون املدين الفرنسيالمن  3فقرة ال 1316كما قررت املادة 

القانونية القوة بنفس لكرتونية تتمتع الكتابة على الوسائط اإل:"  ابقوهلورقية للكتابة املوجودة على الدعامة ال

   ." ية الورقى الدعامة للكتابة عل

لكرتونية وللمحررات للكتابة اإل:" بقوله  15املصري يف مادة  لكرتوينالتوقيع اإلكذلك ما نص عليه قانون 

واإلدارية، ذات احلجية املقررة للكتابة واحملررات الرمسية والعرفية لكرتونية ، يف نطاق املعامالت املدنية والتجارية اإل

 ًيف أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية ، مىت استوفت الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون وفقا

املادة أن املشرع  هذهمن  نهُ ما ميكن تبيُ  .3"القانون  يذية هلذاللضوابط الفنية والتقنية اليت حتددها الالئحة التنف

لكرتونية بنفس احلجية املقرر  للكتابة املنصوص عليها يف  قانون اعرتف حبجية الكتابة اإل اآلخراملصري هو 

املشرع  فيه أرجعالذي سبب أن  عيسى غسان ربضي دكتورالويف هذا يرى  .اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية

وجد صورتني  إذا ما نظامني لإلثبات وضع منحترزا منه .  هذا القانون حجية هذه الكتابة إىلاملصري حكم 

                                  
 169، المرجع السابق ، ص يضعيسى غسان رب/ د - 1

2 -  Article 1316/3 code civ. fr.   « L'écrit sur support électronique a la même force probante 
que l'écrit sur support papier . » 
 

   /04/ 22الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري اإللكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات التوقيع تنظيم  2004لعام  15قانون رقم  - 3
2004( 
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ثار فقد تُ  .قد اتفق عليه  األطرافتصرف قانوين واحد كان  خمتلفتني لنوع الدعامة املوجودة عليها الكتابة وختص

   1 .للتطبيق بشأنه  مسألة القانون األصلح

قانون التوقيع ل يذيةحتددها الالئحة التنف اليتلشروط ا وفربتا احملرر ذه ووجود حجيةاملشرع املصري قيد  اكم

 هعن تمن هذه الضوابط سقط أو ضابط  شرطلكرتوين احملرر اإليف ختل أ وإذا ،2منه 8لكرتوين  تطبيقا للمادة اإل

  . اإلثباتالقانونية يف  ةجياحل

ا ذات احلجية  لكرتويناإل احملرر أضفت علىاليت  األخرىومن بني التشريعات  لمحرر الورقي مانص ل املعرتف 

تتمتع الوثيقة احملررة على دعامة :" لكرتوين للمعطيات القانونية  املغريب من قانون  التبادل اإل 417-1الفصلعليه 

ا الوثيقة  احملررة على الورق     يف  منصوص عليهواحلال  نفسه  3."إلكرتونية  بنفس قوة اإلثبات اليت تتمتع 

 كما لكرتونيةاإل الوثيقة حفظ قانونا يعتمد :"بقوله  4لكرتونية  التونسيانون املبادالت والتجارة اإلمن ق 4الفصل 

  " ...الكتابية الوثيقة حفظ يعتمد

من سهولة قراءته  ،لكرتوينيف احملرر اإل والتقنية  على ما تقدم إذا ما توفرت الشروط القانونية والفنية اوبناء       
املوجودة  لسندلنفس احلجية املقرر ا احملرر ذهاكتسى   .سالمته املادية مبا يضمناسرتجاعه لى ع ةوالقدر حه و ووض

لكرتوين من حيث املساواة تشمل مجيع لكن اإلشكال الذي يطرح هنا هل حجية احملرر اإل. على الدعامة الورقية 
واليت ختضع قانون املدين اجلزائري الن م 324الضابط العمومي  طبقا للمادة  اليت يباشرها السنداتوحىت احملررات 

   ؟ وأطراف العالقة  للموثقسدي جو  وحضور ماديإلجراءات شكلية 

                                  
 170، المرجع السابق ، ص يضعيسى غسان رب/ د  - 1
الرسمية  ةااللكتروني اتللكتابة االلكترونية والمحرر  ةمع عدم اإلخالل بالشروط المنصوص عليها في القانون تتحقق حجية اإلثبات المقرر :"  8ادة الم  - 2

  : والعرفية  لمنشئها ، إذ توافرت الضوابط الفنية والتقنية  اآلتية 
 ه اإلتاحة من ذن تتم هأااللكترونية الرسمية أو العرفية ، و  لكترونية أو المحرراتتحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة اال ًفنيا ًيكون متاحا أن/ أ

  .تلك المحررات ، أو لسيطرة المعني بها وتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة  منشئ هذه الكتابة أكلإخالل نظام حفظ 
 و العرفية ودرجة سيطرة منشئها على  أااللكترونية الرسمية تحديد مصدر إنشاء الكتابة االلكترونية  أو المحررات  ًايفن ًأن يكون متاحا/ ب

  هذا المصدر وعلى  الوسائط المستخدمة  في إنشائها 
 في حالة إنشاء وصدور الكتابة االلكترونية أو المحررات االلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشري ، جزئي أو كلي  فإن حجيتها   /ج

    ." حقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات تكون متحققة متى  أمكن الت
(  ، المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية  المغربي 53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01- 07-129ظهير شريف رقم - 3
 )3881ص  06/12/2007الصادر في  5584المغربي  رقم   ر.ج
الصادر في  64التونسية ،عدد للجمهورية الرائد الرسمي ( يتعلق بالمبادالت والتجارة التونسي 2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  قانون - 4

  )2084، ص.2000أوت  11
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   حدود إعمال مبدأ التكافؤ الوظیفي: الفرع الثاني 

لكرتوين ذات القيمة يقتضي مضمون مبدأ التعادل الوظيفي أن يكون للمحرر املثبت على الوسيط اإل      
حول مدى حجية الكتابة املوجودة على فقهاء القانون لف تخإ ويف هذا اخلصوص. لمحرر الورقيلاملقررة القانونية 

ا على لكرتونية الدعائم اإل اوقدر للضابط العمومي  واجلسدي الرمسية القائمة على الوجود املادي بالكتابة مساوا
من  1316 املادةي بتوسيع مفهوم يناد األولن اهر اجتاهظ الشأن ويف هذا .والشروط الشكلية العالقةوذوي 

وحصرها يف  ه املادةذه توظيفيد ييعمل على تق اآلخرواالجتاه   .القانون املدين الفرنسي ليشمل  احملررات الرمسية
   .فقط العرفية العقود

  الفريق الذي ينادي بتوسيع إعمال مبدأ التعادل الوظيفي : أوال 

قابله املادة ت  يتوال ،قانون سابق الذكر من1316املادة  مون ومدلولمضحيث يذهب هذا االجتاه إىل القول  أن   
     والفصل،قانون املدين اجلزائري المن  مكرر 323واملادة  ،املصري لكرتوينالتوقيع اإلمن قانون " أ" األوىل فقرة

   2. الكتابة الرمسيةجاءت عامة وتشمل حىت. 1.لكرتوين للمعطيات القانونية املغريبقانون التبادل اإل من  417 -1

بني الكتابة يف شكل  Équivalence fonctionnelleاملشرع الفرنسي اعرتف بالتعادل الوظيفي  دكما جن
يقبل احملرر يف :"بقولهمن القانون املدين  1فقرةال 1316تطبيقا للمادة  لكرتوين و الكتابة على الدعائم الورقيةإ

ا صفةلكرتوين بصفة الدليل ، وذلك بالشكله اإل  3فقرة وتضيف ال 3" …املقررة للمحرر على دعامة ورقية ذا
أما . 4"اليت للكتابة على دعامة ورقية  اإلثباتتأخذ الكتابة على دعامة إلكرتونية نفس القوة يف :" املادة من ذات

 قد قدمفرنسي ال أن املشرع د فايد عبد الفتاح فايدبعاالدكتور  فريى  ،لكرتويناإل يف اجلانب  خبصوص الشكلية
التعادل الوظيفي بني السند  ل من إعمال مبدأفعّ  هذا اجلانب، وبالتايلالشكلية يف  بالكتابة  األخذجييز مبدأ 

   .5على الوسائط االلكرتونية   و اآلخر املوجود التقليدي 

 .إلكرتونيهبوسائل  بعض الشكليات التعاقدية يتممقانون املدين  الكما قام املشرع الفرنسي بإدراج فصل جديد يف 
عنوان العقود يف الشكل  حتت،6 16/06/2005 الصادر يف 2005-674رقم  املرسوموهو الفصل السابع من 

وبتايل جند .117فقرة  1369املادة  إىل 1369من املادة  Contrats en format électroniqueلكرتوين اإل
                                  

  .من قانون التوقيع االلكتروني العراقي  5األولى الفقرة  وتقابلها المادة – 1
 176مناني فرح ، المرجع السابق ، ص / أ أشارت إليه تجاهاالهذا   – 2
 192، المرجع السابق ، صيضعيسى غسان رب/ د - 3
 29محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د - 4
 160د فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، صبعا/ د – 5

6 -  Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités 
contractuelles par voie électronique.   https://www.legifrance.gouv.fr/affich 

 161د فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، صبعا/ د - 7
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 رقمقانون الثقة يف االقتصاد الرقمي د من القوانني كالعدي إصدارهاملشرع الفرنسي قد خطى خطوة كبرية من خالل 
 10املؤرخ يف 973/2005كذلك أصدر  املرسوم رقم و   1 . 21/06/2004الصادر يف   575/2004

  .3 يف فرنسا املوثقني  من طرف  ةاملعداحملررات الذي ينظم  2 08/2005/

خاصة يشمل كل احملررات  إلجراءات ًاوفق  l’acte  électronique لكرتوين التعامل  باحملرر اإل أصبح اذ و
ويف هذا اخلصوص  قام املوثقني يف . وذوي الشأن للموثق  واجلسديتتطلب احلضور املادي  اليتاحملررات مبا فيها 
ويعمل . REAL" 4" لكرتونية للموثقني  وهي شبكة داخلية  حتت مسمىاإل مايعرف بالشبكة  بوضعفرنسا  

هذا ،مبوضوع التصرف حمل التوثيق ةاملنظمني هلذه الشبكة  بتبادل السندات واحملررات  املتعلقاملوثقني  من خالهلا
  5.سابق الذكر 973/2005املرسوم رقم   بإصدار الفرنسي إىل إعطاء صبغة قانونية هلذا العمل باملشرع ماأدى 

وين مع احملرر الورقي  يشمل  لكرت للمحرر اإل Équivalence fonctionnelle الوظيفيل داالتع أصبحتايل  الوب
  . شكلية خاصة  إجراءاتاليت تتطلب احملررات  فيها مبا صيغ السندات كل  

  في العقود العرفية الوظيفي  التكافؤمبدأ  توظيف د صالحية  الذي يقيّ  الفريق:  ثانيا 

الورقية    الدعائمعلى  املوجوداحملرر لكرتونية ومعادلتها باملشرع  عند تعامله باحملررات اإل أنيرى هذا االجتاه        
  . 6فقط  احملررات العرفية تقتصر على حجيتها  جعلمن وراء ذلك  يقصدكان 

يصاحبه من  وما،للموثق  واجلسدي من خالل احلضور املادي العالقة وي ذحقوق كما أن املشرع يسعى حلماية 
     رقم 8اجلزائري مهنة املوثقمن قانون  29املادة طبقا ملا هو حمدد يف   7إجراءات  ختص حترير العقد التوثيقي

 ًاشاهد باعتباره توقيع املوثق يعطي للورقة الصبغة الرمسية  أنكما نعلم .  02/2006/ 20املؤرخ يف  06-02

                                  
1 -Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. 
2- Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux 

actes établis par les notaires. JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096 . 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-973/jo/texte 

 195ع السابق ، صفتاح فايد ، المرجد فايد عبد البعا/ د - 3
4  – Réseau Electronique notarié AL 

  وما يلها  566سامح عبد الواحد التهامي ، المرجع السابق ، ص / د  - 5
ولقد انتقد بعض الفقه الفرنسي هذه االزدواجية في إقرار المساواة المحرر ." 177مناني فرح ، المرجع السابق ، ص / أ أشارت إليه تجاههذا  اال - 6

 193و192ص  ، المرجع السابق ، يضعيسى غسان رب/ د؛هذا الرأي أشار إليه ." لكتروني بالمحرر الورقي وأنه عديم الجدوى وال مبرر له اال
 177مناني فرح ، المرجع السابق ، ص / أ - 7
اسم ولقب : لذي يحرره الموثق البيانات اآلتية دون اإلخالل بالبيانات التي تستلزمها بعض النصوص الخاصة ، يجب أن يتضمن العقد ا:" 29المادة  – 8

 "...وقراءة المحرر.الموثق ومقر المكتب ، اسم وصفة وموطن وتاريخ ومكان والدة األطراف وجنسيتهم 
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وبالتايل احلضور املادي لضابط العمومي يف خصوص .بالتزوير  ِّإالطعن يف حجية احملرر الرمسي الجيوز  وال. 1ًاممتاز 
قرار احملكمة العليا  رقم  و هذا مايؤكده.2. القواعد التقليدية يف ظل لكرتونية ال ميكن أن تتوفر لكتابة  اإلا

 ًامن املقرر قانونا  أنه يشرتط يف العقد الرمسي أن يكون  حمرر :" والقاضي بأنه 21/10/1990مؤرخ يف  68467
  ،لتسديد املبلغ  أمام املوثق  معاين -حمللاحمدد - رفني طال تفاقإلعلى أصل امللكية،مكرس  يحمتو  ، أمام  املوثق

  3.."مسجل ومنشور لدى  مصاحل الشهر العقاري 

تفتقر للوسائل التقنية والفنية وحىت  العربية أن املشرع اجلزائري وغريه من التشريعات وال غرابة يف القول ب     
كما هو احلال يف القانون   الرمسي املنشأ من طرف املوثق القانونية اليت تنظم التوجه بالعمل باحملرر االلكرتوين 

   .الفرنسي 

  الرأي الراجح : ثالثا 

 صربضرورة ح. لكرتوينلكرتوين والتوقيع اإللقد أخذ املشرع اجلزائري وغالبية التشريعات اليت نظمت احملرر اإل
فيما خيص  احليطة واحلذر والتحرزمن  الوظيفي يف العقود العرفية مع التعامل بنوعالتكافؤ  بدأمبالعمل  ديوتقي

املبدأ يف العقود  ذاهتوظيف د قيّ يُ  الذيمع الفريق الثاين أذهب  فإنني. 4 لكرتويناإلاملوجودة يف الشكل  احملررات
لكرتوين  اإل بالتوقيع عندما اعتدّ من القانون املدين   327املشرع اجلزائري يف املادة  به  خذأوهذا ما  ،فقط العرفية

ذا أقر واليت ختص العقود العرفية  1مكرر 323ق الشروط احملددة يف املادة وف  ةالقانوني باحلجية  املشرع  هلا و
  .  وي الشأنذيف حالة توقيعها من طرف املساوية للسند العريف 

والفصل  ،املصري اإلثباتمن قانون  10قابلها املادة تواليت ،قانون املدين اجلزائري المن  324كما جند املادة 
كما اشرتط قانون   . وذوي الشأناحلضور املادي للموثق  اشرتطت .العقود املغريب االلتزامات و من قانون  418

من صحة العقود املوثقة   يتأكد أنعلى املوثق جيب :" 12 يف املادة  على الضابط العمومي اجلزائري  مهنة املوثق
م وحقوقهم ويبني هلم  األطرافملوثق علم اكما يُ ...  األطراف إىل نصائحهن يقدم أو   اآلثارمبدى التزاما

ملضمان نفاذ مينحها هلم  القانون  أووالوسائل اليت  يتطلبها واالحتياطات ،وااللتزامات اليت خيضعون هلا    5." إراد

ا ذعلى هالرمسية  صباغ الصفةيف إ وال ميكن جتاهلهشيء ضروري ن احلضور املادي للضابط العمومي إوبالتايل ف
املوثق عند انتهائه  كما أن. ل احللول القانونية  التقليدية ظلكرتوين رمسي يف إوبالتايل ال ميكن تصور حمرر . احملرر

                                  
  114يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د  –1
 177ناني فرح ، المرجع السابق ، ص م/ أ - 2
   84،ص 1992س  01 ع الجزائرية  المجلة القضائية - 3
 177ناني فرح ، المرجع السابق ، ص م/ أ - 4
 )  16، ص2006/ 08/03صادر بتاريخ 14  ع.  ج.ر.ج(تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 5



282 
 

وميكنهم من االعرتاض  جميعلل ظاهراحىت يكون  األطرافالنص كامال على  بتالوةيقوم من حترير السند الرمسي 
طبقا واملرتجم عند االقتضاء  ،والشهود،واملوثق ، األطرافع يقيع مجمع تو .عليه  متفقيف حالة وجود بيان غري 

                                      .اجلزائري  هنة املوثقمنظم ملمن قانون  29من املادة  األخريةللفقرة 

ه بعض واستثنت منهلذا القانون  ًاوضعت  حدود  نيلكرتونالتوقيع والكتابة اإل نظمتكما جند الدول  اليت 
   . من القانون املدين 324و من يف حكمه طبقا للمادة أالتصرفات  اليت تشرتط الشكلية والتواجد املادي للموثق 

 ينيلكرتوناملتعلق بالتوقيع والتصديق اإل 04-15مل يستثين يف قانون رقم أنه املشرع اجلزائري  ما يالحظ على  غري
تعديل  وعند    .التشريعات غالبية  تكما فعل.  ختضع هلذا القانون بنص صريح التصرفات اليت ال ،سابق الذكر ال

نص  هذا األمر حيث أضاف 27/02/2005واملؤرخ يف  02-05املشرع اجلزائري لقانون األسرة مبقتضى أمر رقم 
تأكد أن ي ،يتعني على املوثق أو ضابط احلالة املدنية... :" منه نصت على  2ويف الفقرة ،مكرر 7املادة جديد هو 

قبل حترير عقد الزواج  من خضوع الطرفني للفحوصات الطبية ومن علمهما مبا قد تكشف عنه من أمراض أو 
ومن مثة يستثىن العمل باحملرر  1 ..."  ويؤشر بذلك يف عقد الزواج. عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج

تمعاألسرة و اء اإللكرتوين يف هذه املسائل ملا تتميز به من حساسة وتعلقها ببن ذا  ،ا ضور املادي احليكون و
يف هذا التصرف لذلك البد على املشرع إدراج  ضروريأمر  أو ضابط احلالة املدنية واملوثق وي العالقةذواجلسدي ل

إقتداء بالتشريعات  يستثين من خالله التصرفات اليت ال ختضع له السابق الذكر  04-15نص جديد يف قانون 
لكرتوين للمعطيات املتعلق بالتبادل اإل 53-05رقمالقانون  من2-1الفصل من 3الفقرة  به ا صرحتكم .املعاصرة

غري أن الوثائق املتعلقة بتطبيق أحكام مدونة األسرة واحملررات العرفية املتعلقة بالضمانات :" بقول املغريبالقانونية 
ألحكام هذا القانون، ما عدا احملررات املنجزة من الشخصية أو العينية، ذات الطابع املدين أو التجاري ال ختضع 

  ." لدن شخص ألغراض مهنته

بقوهلا  6طبقا للمادة  2001 لسنة 85 رقماألردين   لكرتونيةاإل املعامالت قانونكذلك ماهو منصوص عليه يف 
 خاصة لتشريعات وفقا تنظم اليت والوثائق واملستندات العقود/أ:  يلي ما على القانون هذا أحكام تسري ال :"

  : ومنها حمددة بإجراءات تتم أو معني بشكل

نقولة مبا يف املالتصرف باألموال غري  معامالت/.3 .شروطه وتعديل الوقف إنشاء./ 2.  وتعديلها الوصية إنشاء /.1
ا و ذهاخلاص اإلجيارعقود  ،باستثناءعليها العينيةاحلقوق  وإنشاءملكيتها  سندات ذلك الوكاالت املتعلقة   ة 

  .الوكاالت واملعامالت املتعلقة باألحوال الشخصية./4.  األموال
  .الكهرباء والتأمني الصحي والتأمني على احلياةو عقود خدمات املياه أو فسخ  بإلغاءاملتعلقة  اإلشعارات/5

                                  
 328،ص المالحق  من 13أنظر إلى الوثيقة  رقم ، ) 19، ص 27/02/2005، الصادرة في  15ج ع.ر.ج( 27/02/2005المؤرخ في  02-05رقم  باألمرأضيفت  –1 

  . ضابط الحالة المدنية ومن ثم يستبعد العمل بالمحرر االلكتروني في هذا الخصوصأمام ألطراف العالقة  بخصوص شهادة الطبية ما قبل الزواج تثبت الحضور المادي والجسدي 
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تنص عليه  ما الإاألوراق املالية -ب . التبليغ القضائية وقرارات احملاكم وإشعاراتلوائح الدعاوى واملرافعات /6
".قانون األوراق املالية النافذ املفعوللعن اجلهات املختصة استنادا  تعليمات خاصة تصدر

1   

لإلثبات بالتقنيات احلديثة واملعتمد من  االسرتشادي يف القانون العريبمن استثناءات ماهو منصوص عليه كذلك 
العقود  /أ :يأيت  ثىن من تطبيق أحكام هذا القانون ماستيُ :" تنصاليت  4يف املادة  طرف جملس وزراء العدل العرب

املعامالت واملسائل  /ب. النعقادها أو إلجرائها ًمعينا ًواملستندات والوثائق اليت تنّظم وفقا لقانون يتطّلب شكال
  ".)ع الوطين ضاف إليها أي استثناءات أخرى مبعرفة املشرّ ويُ ( .قة باألحوال الشخصية املتعلّ 

 أبد والذي   06/2000/ 30.الصادر بتاريخلكرتوين  الواليات املتحدة األمريكية خبصوص توقيع اإلحىت قانون 
كالعقود واحملررات متعلقة : تطبيق هذا القانون على بعض التصرفات  استثىن .01/10/2000 بتاريخ العمل به 

    العينية و التبين والطالق للتأميناتة و نصوص املنظم،و تقسيم الرتكة  ،املرياث وتنفيذ الوصية ، وقوانني بإنشاء
  2.إخل ...كم ا احمل أوراق و،و احلالة العائلية 

على بعض  والتوقيع اإللكرتونيني كما أن القانون املدين الفرنسي املعدل هو اآلخر استثىن تطبيق  أحكام احملرر 
 .واملرياث ة بقانون األسرةاملتعلق عرفيةالعقود ال:" منها 3  2فقرة  1108التصرفات تطبيقا للمادة 

إذا    التجارية،إالّ  أو املدنية عينية  سواء كانت ذات طبيعةال أو الشخصية املتعلقة باألوراق املالية عرفيةالعقود ال
ق يمن تطب نه استثىن بصريح النصأ ما يالحظ على املشرع الفرنسي".مهنته ألغراض لشخص كانت قد أبرمت

املتعلقة بشؤون األسرة واملرياث  واألفعال ،والعقود  العقود العرفية بعض العقود منها؛ لكرتوين علىاإلأحكام احملرر 
  .يف جانب التوثيق  لكرتونية وشجعهاالرمسية اإلنه تعامل باحملررات أباألوراق املالية أو العينية  رغم   تعلقةاملاخلاصة 

باجلوانب القانونية  خلدمات  املتعلق 08/06/2000الصادر يف  31/2000 رقمالتوجيه األورويب   أنكما       
تمع املعلوما    منه     5ة الفقر  1يف املادة هو اآلخر استثىن  4لكرتونية يف االحتاد األورويبمبا فيها التجارة اإل تا

                                  
  . .) 31/12/2001بتاريخ  4524أردنية ، رقم . ر.ج (  2001لسنة  85قانون  المعامالت االلكترونية األردني رقم  -1
 188و185ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د – 2

3 -    Article 1108/2 de code civil français (Créé par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 25 JORF 22 juin2004) 
« Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :  
-1° -Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ; 
2°- Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf 
s'ils sont passés par une personne pour les besoins de profession  
https a://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436119 
-Pascal Agosti, Le régime juridique des actes authentiques électroniques ," dispositions specifiques aux actes 
authentiques electroniques des notaires" ,Date de la mise en ligne : octobre 2005. L'article est présent sur le 
site: http://www.caprioli-avocats.com/publications/47-droit-public-et-tic/95-regime-juridique-actes-authentiques-
electroniques, Date de l'Avant22/02/2017. 16:53 
4-  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 

juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché 
intérieur («directive sur le commerce électronique») Journal officiel n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 – 0016": 
Article 1- 5 : «   La présente directive n'est pas applicable:= 
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الدفاع و تمثيل ،ومسائل متعلقة بكاتب العدل ا القانون على بعض التصرفات اليت تتطلب  تدخل  ذتطبيق ه من  
وبالتايل كل 2.إخل.. واملرياث األسرة شؤون ختصوالعقود والقروض  كفالةوعقود   1 أمام احملاكم موكله  مصاحل عن

  .مبحرر اإللكرتوين تعامللالتشريعات املعاصرة وضعت حدود ل

   لكتروني في اإلثباتاإل في الشكلالموجود   لتوقیعل القیمة القانونیة : الفرع الثالث 

حبجية قانونية مساوية  .ا األخريذه شروط القانونية  السابقة الذكر متتععلى اللكرتوين اإل توقيعال قامإذا         
ا التوقيع  على من القانون املدين  األخريةفقرة  327املادة  أقرتهما  هذا 3.العاديللقيمة  القانونية اليت  يتمتع 

كما قام املشرع .السابقة الذكر 1مكرر 323ددة يف املادةلكرتوين وفقا للشروط القانونية  احملاالعتداد بالتوقيع اإل
  01/02/2015مؤرخ يف  04-15رقم لكرتونيني  بالتوقيع والتصديق اإل العامة املتعلقةبتنظيم قانون حيدد القواعد 

ؤرخ امل 03-15قانون رقم كما أن .  اخلطيلكرتوين حجية عالية ومساوية للتوقيع التوقيع اإل إعطاءيف  زاداما ذه
 .حجية كاملة يف اإلثبات  عليهوأضفى  التوقيع  أكسب اآلخرهو   املتعلق بعصرنة العدالةو  01/02/2015يف 
سوابق شهادة الا النوع من التوقيع يف مجيع الوثائق القضائية لتشمل ذ تعميم العمل  إىلبوزارة العدل  أدىا ما ذه

 بإنشاءكما قامت مؤخرا وزارة العدل . ريها من الوثائق القضائية وغ األحكامالعدلية وشهادة اجلنسية وحىت 
كشهادة العمل  لكرتوين،اإلوقع امل  من وثائقالاستخراج كنهم من متُ  وبالتايل  ملوظفيها  بيومرتية ال بطاقة املهنيةال

ية هلذا احملرر عطى حجية رمسوبذلك تُ . 4التنقل لوزارة العدل عناء   دونو   ًإلكرتونيا ةوقعامل  الوثائقوغريها من 

                                                                                                        
=a) au domaine de la fiscalité; 
b) aux questions relatives aux services de la société de l'information couvertes par les directives 95/46/CE et 
97/66/CE; 
c) aux questions relatives aux accords ou pratiques régis par le droit sur les ententes; 
d) aux activités suivantes des services de la société de l'information: 
- les activités de notaire ou les professions équivalentes, dans la mesure où elles comportent une participation 
directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique, 
- la représentation d'un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux, 
- les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y 
compris les loteries et les transactions portant sur des paris. »  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0031 

 216ي، المرجع السابق ، صضعيسى غسان رب/د - 1
روبي قد أضاف عقد القرض  من بين و بمقارنة باستثناءات  التي أوردها المشرع الفرنسي نجد  توجيه األ"  ، 94محمد محمد سادات، المرجع السابق، ص/ د - 2

   95دات، المرجع السابق، صمحمد محمد سا/ ؛د..."مان كا القروض االستهالكية  التي قد تبرم بطريق االلكتروني ئتاالستثناءات لما لها من خطورة في جانب اال
قد ساوى المشرع الجزائري بين التوقيع " ، 53و52ص  مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ،/ دأنظر  ،136عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص/ د – 3

لتعادل الوظيفي  والذي يتم وفقا الشروط القانونية المحددة في المادة يطلق عليه با من القانون المدني وهو ما 2فقر327التقليدي وااللكتروني من خالل نص المادة 
جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2زين ميلوى، مقالة بعنوان قواعد التوقيع االلكتروني ، مجلة الدراسات الحقوقية ،ع / د أنظرمن ذات القانون ؛ 1مكرر 323

 47، ص2014، س  ، سعيدة ، الجزائر الدكتور  الطاهر موالي
تاريخ الزيارة للموقع  http://www.alaan.org/xdetails/2493949.   21/11/2016موقع االلكتروني لجريدة  النهار أون الين  بتاريخ   – 4

  . 21:38على الساعة   23/11/2016
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املتعلق بإصدار نسخ  315-15من مرسوم تنفيذي 2يف املادة مكرسا ونفس األمر جنده .يف اإلثبات لكرتوين اإل
لكرتونية إمتهر نسخ الوثائق احلالة املدنية اليت يتم إصدارها بطريقة :" بالقول  لكرتونية إوثائق احلالة املدنية بطريقة 

  ".لكرتوين موصوفإبتوقيع 

كما عمل    .1لكرتويناإلثبات باحملرر املوقع يف الشكل اإلالتطور العلمي  يف جمال اجلزائري  املشرع عاصر ذا و
خاصة يف العديد من النصوص القانونية لكرتونية من خالل إصداره على وضع أسس ختص التعامل بالعقود  اإل

  .  ومابعدها  2015سنة 

لكرتوين عملت على املعادلة بني التوقيع وقيع  والكتابة يف شكلهما اإلكما أن التشريعات اليت  نظمت أحكام الت
   : وظائف هذا األخري ومن بني هذه التشريعات  تلكرتوين و اآلخر املوجود على الدعامة الورقية مىت حققاإل

من خالل  ،طياخللتوقيع بالكرتوين و معادلته لتوقيع اإللجية الكاملة احلب اعرتفقد القانون الفرنسي  جند      

واملتعلق بإصالح قانون اإلثبات التكنولوجيات 2 2000/ 03/ 13املؤرخ يف  230/2000لقانون رقم  هإنشائ

باإلضافة إىل 3ا القانون ذمن ه 4-1316املادة مىت توفرت الشروط املنصوص عليها .لكرتويناملعلومات والتوقيع اإل

كما قام حبماية السند   .لكرتوينيف الشكل اإل والكتابة وقيعالتقيمة وحجية  إصداره العديد من القوانني تدعم

 يطاله أو و التزوير الذي،أ تحريفال ،أونصوص تعمل على جترمي العبث  إصدارهلكرتونيني من خالل والتوقيع اإل

 ة يفاملوجود بل تشمل حىت احملررات التقليدية جرمية التزوير ال تقتصر على السندات   أصبحتيقع عليه وبالتايل 

 يف احلقيقة من شأنه ريكل تغي: "بقوهلا 4قوبات الفرنسي عمن قانون ال 1- 441ا للمادة  بقلكرتوين طاإل الشكل

ا التغيري سواء يف حمرر   أيا بالغري ، و اإلضرار للتعبري عن  الفكر يكون  يف كل دعامة أوكانت الوسيلة  اليت  مت 

ا    5 . "قانونية  ثارآحق أو واقعة يرتتب عليها  إثباتمن شأ

                                  
 .  41رايس محمد ، المرجع السابق ، ص / دأنظر  - 1

2 -  Loi No 2000-230 du  13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 
l'information et relative à la signature électronique. 

 .ومايليها 27محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص /د – 3
4 Article 441-1 code  pénal Fr Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) 
JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 « Constitue un faux toute altération 
frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, 
dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour 
effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. » 
https://www.legifrance.gouv.fr/ 

 303مون احمد سليمان ، المرجع السابق ، صأإيمان م/ د – 5
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 Loi de signature numériqueقانون التوقيع الرقمي  إصداره دهو اآلخر عن األملاينشرع املكما        
وظائف األساسية جلميع اللكرتوين على أساس حتقيقه توقيع اإللل بالقيمة القانونية أقر  01/11/1997بتاريخ 

 قانونخيص : األول صدر قانونيني أاألخري   االيطايل غري أن هذا قانونالواألمر نفسه جنده يف . للتوقيع العادي 
 Authentificationالتوثيق لشهادة  القواعد املنظمةبيتعلق : والثاين 15/03/1997التوقيع الرقمي الصادر يف 

des certificats  1. 15/03/1999والصادر يف 
        لكرتوين من خالل التوجيه رقملتوقيع اإللاملة باحلجية الك ارقر اإلاألورويب على املشرع كما عمل        

يف الشكل التوقيع ب زيادة االعرتافحتاد على لإل املكونة الدول ىدعحيث   13/12/1999الصادر يف  93-1999
االتلكرتوين اإل بني نوعني من التوقيع  يزيتمالب األورويب املشرعقام  كما.  وتعميم التعامل به يف مجيع ا

 Signature assure et amélioréالتوقيع املؤمن واملعزز :والتاينSignature simple طيالتوقيع البس:األول

  .2حيوز على حجية كبرية يف اإلثبات  ومن مثمن التوجيه  2والذي يقوم على شروط حمددة نصت عليها املادة 
 2004لسـنة 15رقـم  املصـري إللكـرتويناالتوقيـع مـن قـانون  14أما خبصـوص التشـريعات العربيـة؛  فنجـد املـادة      

لكـــرتوين ، يف نطـــاق املعـــامالت للتوقيـــع اإل :" الكـــرتوين  بصـــريح الـــنص بقوهلـــاعـــرتف حبجيـــة التوقيـــع يف الشـــكل اإل
املدنية والتجارية واإلدارية ، ذات احلجية املقررة للتوقيعات يف أحكام قـانون اإلثبـات يف املـواد املدنيـة والتجاريـة ، إذا 

 إنشــائه وإمتامــه الشــروط املنصــوص عليهــا يف هــذا القــانون والضــوابط الفنيــة والتقنيــة الــيت حتــددها الالئحــة روعــي يف
لكــــرتوين والكتابــــة يتمتــــع التوقيــــع اإل :"علــــى أنمــــن ذات القــــانون  18املــــادة  وتضــــيف ".  التنفيذيــــة هلــــذا القــــانون

  : فرت فيها الشروط اآلتيةاتو  ثبات إذا ماإلكرتونية باحلجية يف لكرتونية واحملررات اإلاإل

  . ع وحده دون غريهقباملو االلكرتوين ارتباط التوقيع )  أ(

  . سيطرة املوقع وحده دون غريه على الوسيط اإللكرتوين)  ب(

كمــــا جنــــد    ".3 ...التوقيــــع اإللكــــرتوين أوإمكانيــــة كشــــف أي تعــــديل أو تبــــديل يف بيانــــات احملــــرر االلكــــرتوين ) ج(
الضــوابط الفنيــة الــيت جيــب  بينــتهلــذا القــانون  2005لســنة  109رقــم مــن الالئحــة التنفيذيــة  ها ومــا بعــد  8املــادة

ا حىت يعطى للتوقيع اإل   4. اخلطي لكرتوين نفس احلجية املقرر لتوقيع االلتزام 

                                  
 302، سابقال مرجعال،  حمد سليمانأمون أيمان مإ/ د - 1
  248خالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد االلكتروني ، المرجع السابق ، ص / د – 2

ال يجب  إنكار  األثر  القانوني :" فيما يتعلق  بالتوقيع االلكتروني  بقوله  30/06/2000كما نص القانون الفيدرالي  للواليات المتحدة األمريكية  في 
 . 248المرجع السابق ، ص  ، خالد ممدوح إبراهيم /؛ نقال  عن د." كترونيإلصالحيته  أو تنفيذه فقط ألنه في شكل  توقيع للتوقيع  وال إنكار 

          في الصادر17 عالمصري . ر.ج( اإللكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلوماتالتوقيع تنظيم ب 2004لعام  15قانون رقم  - 3
22   /04/   2004( 

  .=ومابعدها  136فتاح فايد ، المرجع السابق ، صد فايد عبد البعا/ د - 4
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لتوقيع بتمتع ا1 5و 4 فصلينيخالل من   لكرتونية  التونسيالتجارة اإل و قانون املبادالت ونفس التوجه جنده يف      
   2.اعتداء أيمن  لتوقيع اخلطي مع وضع جمموعة من الشروط تضمن سالمته املاديةل مساوية حبجية  لكرتويناإل
حيث نص على هذه املخالفات لكرتوين احملرر اإلكما عمل املشرع التونسي على حماربة كل أنواع االعتداء على  

جاء حيث املتعلق باملبادالت التجارة االلكرتونية   2000نة لس 83 من قانون رقم 52إىل الفصل  43من الفصل 
يعاقب كل من استعمل  بصفة غري مشروعة  عناصر تشفري :" من ذات القانون على أن 48نص الفصل يف 

 10.000و   1.000أشهر وعامني وخبطية ترتاوح بني  06ملدة ترتاوح بني  شخصية متعلقة بإمضاء غريه بالسجن
  ." هاتني العقوبتني بإحدى  أو دينار

      417-1ويف الفصل  53-05رقم  للمعطيات القانونية  املغريب  لكرتويناإل التبادلأما خبصوص قانون      

احملرر ك لكرتونيةاإلاحملرر املوجود على الدعائم  جيةحب اعرتافهمبناسبة لكرتوين واخلطي مبعادلة بني التوقيع اإل أقر
ا  قوة اإلثبات بنفس تتمتع الوثيقة احملررة على دعامة إلكرتونية :" بالقول ية الورقعلى الوسائط  املتوفر اليت تتمتع 

                                                                                                        
القانون ، تتحقق حجية اإلثبات المقررة للكتابة اإللكترونية والمحررات  يعدم اإلخالل بالشروط المنصوص عليها فمع : " من لالئحة  8المادة =

  : فرت الضوابط الفنية والتقنية اآلتيةاإللكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها ، إذا توا

  )تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة اإللكترونية أو المحررات اإللكترونية الرسمية أو العرفية ، وأن تتم هذه اإلتاحة من  ًفنيا ًأن يكون متاحا) أ
 و لسيطرة المعنى بهاهذه الكتابة أو تلك المحررات ، أ منشئمستقل وغير خاضع لسيطرة  يخالل نظام حفظ إلكترون

 )نشئها على هذا تحديد مصدر إنشاء الكتابة اإللكترونية أو المحررات اإللكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُ  ًفنيا ًأن يكون متاحا) ب
 إنشائها يالمصدر وعلى الوسائط المستخدمة ف

 )أو كلى ، فإن حجيتها  جزئيرونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشرى ، حالة إنشاء وصدور الكتابة اإللكترونية أو المحررات اإللكت يف) ج
 ".تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات 

ع وحده دون غيره متى استند هذا التوقيع إلى منظومة بالموق اإللكترونيالتوقيع  ارتباطتحقق من الناحية الفنية والتقنية ، :"  من ذات القانون 9المادة 
  :من هذه الالئحة ، وتوافرت إحدى الحالتين اآلتيتين)  4،  3،  2( المواد  يمؤمنة على النحو الوارد ف إلكترونيتكوين بيانات إنشاء توقيع 

 .  مرخص لها أو معتمدة إلكترونيول صادرة من جهة تصديق ، معتمدة ونافذة المفع إلكترونيبشهادة تصديق  ًأن يكون هذا التوقيع مرتبطا)  أ(
قرار رقم  .القانون من ذات 10هو منصوص عليه في المادة  كذلك ما"من هذه الالئحة ) 7(طبقا للمادة  اإللكترونيأن يتم التحقق من صحة التوقيع  ) ب(

(  ن التوقيع االلكتروني  وبإنشاء هيئة التنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات متعلق بإصدار الالئحة التنفيذية لقانو 15/05/2005بتاريخ  2005لسنة 109
 ) 25/05/2005تاريخ صادر ب 115 ع،الوقائع المصرية  

 .يعتمد قانونا حفظ الوثيقة اإللكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية:"  4الفصل  – 1
 .لمرسلة به، ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها بهويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة اإللكترونية في الشكل ا

 :ويتم حفظ الوثيقة اإللكترونية على حامل إلكتروني يمكن من 
 اإلطالع على محتواها طيلة مدة صلوحيتها، -
 حفظها في شكلها النهائي بصفة تضمن سالمة محتواها، -
  " .ها وكذلك تاريخ ومكان إرسالها أو استالمهاحفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهت -

يمكن لكل من يرغب في إمضاء وثيقة إلكترونية إحداث إمضائه اإللكتروني بواسطة منظومة موثوق بها يتم ضبط مواصفاتها التقنية بقرار :"  5الفصل   -
 ".من الوزير المكلف باالتصاالت

 305، ص سابقلا مرجع، ال مون احمد سليمانأم إيمان/ دأنظر  – 2
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ا يف ذلك شأن الوثيقة احملررة على إتقبل الوثيقة احملررة بشكل . الوثيقة احملررة على الورق  لكرتوين لإلثبات ، شأ
ن تكون معدة أو  عنه ص الذي صدرتباإلمكان التعرف بصفة قانونية على الشخشريطة أن يكون  ،الورق

ا ضمان   1."متاميتها  وحمفوظة وفق شروط من شأ

املؤمن التوقيع املتطلبات األساسية اليت يقوم عليها سابق الذكر  05/53قانون رقم  من 6املادة  حددتكما 
Signature assuré2  نفس القيمة    حىت يقوم بنفس  الوظائف األساسية للتوقيع العادي وبالتايل  حيوز على

 3 .القانونية املقررة هلذا األخري 

 05/53من قانون  35لكرتوين طبقا للمادة االعتداء على التوقيع اإلوحماربة  كما عمل املشرع املغريب على جترمي 
   درهم100.000إىل 10.000مخس سنوات و بغرامة من  إىليعاقب باحلبس  من سنة : " بقوله   أعالهمذكور 

   4."التوقيع  املتعلقة  بتوقيع الغري غري قانوين ، العناصر الشخصية إلنشاءل ، بوجه كل من استعم

وية  ه بيانإذ من خالله يتم  ،ةموثوقية عاليحيوز على  بأنهلكرتوين لذلك يصف بعض رجال القانون التوقيع اإل
التوقيع   وزن قانوين أكرب من على وز حيتايل  الوب، وإظهار رضاه من خالل توقيعه لكرتوينالسند اإل الشخص املوقع على

 إذ لإلنسانيزة ممالذي يعمل بواسطة  خواص  signature biométrique فمثال جند التوقيع البيومرتي .اخلطي
 باحلاسب اآليل مثبتةخاصة بوجود قاعدة بيانات ،العادي لتوقيعل األساسية حتقيق مجيع وظائفمن خالله ميكن 

  5 .كلبواسطة تطبيقات خمصصة لذ

                                  
،  2007 /06/12في  5584رقم مغربي ر .ج( بالتبادل االلكتروني للمعطيات المتعلق  53- 05بتنفيذ القانون  30/11/2007صادر في  01- 07-129رقمظهير شريف  - 1

  )3881ص 
من الظهير الشريف المعتبر  417-3الفصل  يجب أن يستوفي التوقيع االلكتروني المؤمن ، المنصوص عليه في:"  05/53من قانون رقم   6المادة  – 2

  : بمثابة قانون االلتزامات والعقود ، الشروط التالية 
 أن يكون خاصا بموقع 
  أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع االحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية 
  دخل عليهاأحق غيير التأن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي  . 

يتعين أن يشار إلى معطيات التحقق من التوقيع . مطابقة لليجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية إلنشاء التوقيع االلكتروني تكون صالحيتها مثبتة بشهادة 
 ." من هذا القانون  10االلكتروني المؤمن في الشهادة االلكترونية المؤمنة المنصوص عليها في المادة 

 –دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس  لنيل زينب غريب ،إشكالية التوقيع االلكتروني وحجيته في اإلثبات ، رسالةأنظر  – 3
 117و 116  ، ص 2010-2009، كلية العلوم القانونية واالقتصاد واالجتماعية ، الربط ، السنة الجامعية  السويسي

 )3887، ص  06/12/2007صادرة بتاریخ ال 5584مغربیة ،ع. ر.ج( – 4
في  ًأن التوقيع التقليدي قد ال يجد له مكانا:"  عبد الفتاح بيومى حجازى /د يرىو .مابعدها و  88ناهد  فتحي  الحموري ، المرجع السابق ، ص / أ - 5

التجارة االلكترونية في القانون  ..."ضامنة للتوقيع التقليدي ظل المعالجة االلكترونية للمعلومات وبذلك يمكن االعتماد الرقم السري كوسيلة  بديلة أو 
  .252، المرجع السابق ، ص العربي  النمودجي لمكافحة جرائم الكمبيوتر  واالنترنت 
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مادام قائم على الشروط القانونية والفنية و  ،أشكاله اليوم  ومبختلف لكرتوين اإل ن التوقيعأ  تقدم ماوينبين على 
يف  تغلغله بسبب جنده  يتفوق على التوقيع العادي ،قيةو والتقنية وحتت رعاية الطرف الثالث الذي  يضمن املوث

االت إن مل نقل  سيكون هناك أُ     . يف املعامالت اليومية فول  للتوقيع التقليديالعديد من ا

 ،األثر املاديمن حيث   اليدويالتوقيع   مياثللكرتوين  وإن مل يكن أن التوقيع اإل بعض شراح القانونهلذا يرى 
 داةيف األفقط بينهما  قائم ويبقى االختالف. اإلثباتيف يمة القانونية والق من حيث الدور الذي يلعبه يعادلهإنه ف

  1. لكرتوين اليت  تتم بواسطتها التوقيع اإل

شكل البین الكتابة في  تفضیلالالسلطة التقدیریة للقاضي في : الرابع الفرع 
 لكتروني والكتابة الموجودة على الدعائم الورقیةاإل

ا مدلول واسع وجدنا هللكرتونية اإل عندما تطرقنا يف الباب األول من هذه األطروحة إىل بيان مفهوم الكتابة       
 قانون املدينالظل  يف ًمل يكن متاحا األمروهذا 2.توجد عليها أودعامة تكتب  أووسيلة  أيوبالتايل تشمل 

املؤرخ  10-05 رقم  لقانونبامه يتعديله وتتمقبل  ؛أي 1975/ 26/09 يف املؤرخ 58- 75 ألمرالصادر با اجلزائري
  يف جمال  ًاكبري   ًاوتلعب دور  املسيطرةط الورقية هي حيث كانت الكتابة  على الوسائ  20/06/2005 يف

قيمة القانونية للكتابة والتوقيع الاملشرع اجلزائري ب أقر السابق الذكر 10-05قانونتواجد  ظليف لكن . 3 اإلثبات
 املتعلق 04-15،بل أن صدور قانون رقم من القانون املدين 327واملادة  1مكرر 323طبقا للمادة  لكرتونينياإل

لكرتونيني أكسب احملرر املوجود على الدعائم اإللكرتونية وجود قانوين وأرضية لتفعيل العمل بالتوقيع والتصديق اإل
االت ملزما  أصبححيث  دتوتقيّ  سلطة  القاضي تقلصت أنالقانون  يرى  بعض رجال كلذل .4به يف مجيع ا

  . 5عليه  يف نزاع ما  عرضها،إذا مامت اتاإلثبلكرتونية  كدليل كامل يف باحملررات اإل ذخعليه  األ

لكرتونية  اليت  يعرتف  هلا القانون  بالتعادل الوظيفي ظل التواجد الفعلي  للمحررات اإلومما ال شك فيه ويف 
Équivalence fonctionnelle  ا من حيث حجيتها  دْ مل يعُ  ،مع احملررات الورقية  ًمقارنةيف اإلثبات وقدر

  : ومن أمثلة ذلك .  6هذه  النزاعات مثل ورود   من الغريب 

                                  
  248خالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد االلكتروني ، المرجع السابق ، ص / د  - 1
 ة يليها  من هذه األطروح وما 29أنظر لصفحة  – 2
 181ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د في هذا المعنىأنظر  – 3
يتعلق  315- 15ومرسوم تنفيذي رقم  ، 03-15صدور العديد من النصوص القانونية تشجع العمل بالمحرر االلكتروني كقانون عصرنة العدالة رقم  – 4

الذي يتضمن إعفاء المواطنين من تقديم وثائق الحالة المدنية   204-15م تنفيذي رقم ومرسو ، بإصدار ونسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية 
 . المتوفرة ضمن السجل الوطني اآللي  وغيرها من هذه النصوص التي تشجع العمل بالمحرر االلكتروني 

 44المرجع السابق ، ص   رايس محمد ، حجية اإلثبات بالتوقيع االلكتروني  لقواعد القانون المدني  الجزائري ،/ د – 5
 183و182مناني فرح ، المرجع السابق ، ص / أ - 6
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م ب إىلوي العالقة  ذقد يلجأ         ذلك يتوج  ما ووالقبول  حول تصرف قانوين  جيابلإل  متبادهلتنوير إراد

 ذامل يكتف  الفرقاءحد أن  أ إالّ .  ًمثال لكرتونيةاإل عن طريق الدعائم  اتبادل الرضيتم  حيث  contratبعقد 

مع وضع  حول ذات التصرف إجيابيثبت فيها قبول   عن طريق الربيد العادي ورقيةل قام بإرسال  رسالة التبادل ب

 اإلجيابمع  بالطريقة التقليدية املرسل  هالورقي الرسالةوجود يف م بني ماهو عدم تالزمفإذا وجد .  بعض القيود

نزاع على قاضي العرض ف .حول تنفيذ هذا العقد ، وثار خالفلكرتوينكالربيد اإل  لكرتونيةاملرسل عرب الدعائم اإل

رر حمل  أو التفضيل رتجيحالهل للقاضي  سلطة  أو .1؟يف فض هذا النزاع  األخرييهتدي هذا  املختص فإىل ما

   ؟ املسألة كم هذه الذي حيالقانوين   الشغورخاصة يف ظل   آخرعلى 

وخيص  .السابق الذكر 10-05 القانون رقممبوجب  ردهأو فلو رجعنا إىل املشرع اجلزائري  جند التعديل  الذي  

 ةلكرتونياإل املوجودة على الوسائطالتنازع بني الكتابة  حلالة إعطاء حل على،ء خاليا من النصالقانون املدين جا

يف واسعة سلطة  تقديرية  للقاضي يرى الدكتور رايس حممد أن اذه ويف.شغور قانوين يههذا مايرتتب عل ةوالتقليدي

خاصة بوجود جمموعة من الضوابط تسهل  .اقتناع شخصي له واليت تكونى،يف الدعو املقدمة   دلةاأللرتجيح  بني ا

خبالف ذلك ،ئتمانإ ملا تتميز به من سرعة واإلثبات،حرية  لألطرافسائل التجارية اليت يكون فيها يف املاحلال عمله ك

من  333طبقا للمادة  دج100.000عنقيمتها اليت تزيدالقانونية  املدنية اليت تشرتط الكتابة يف التصرفات املسائليف 

  2القانون املدين

  مل تنص على مثل هذه احللول لكرتويناإليف شكلهما احملرر والتوقيع أحكام وحىت  التشريعات اليت نظمت  

  .مما ينتج عنه شغور قانوين يف نصوصها  .إخل...كالقانون املصري والتونسي واملغريب

 هذاحللول للعديد من املسائل  منها ه  إعطاءيف  السباق والرائد املشرع  الفرنسي  أن  وغين عن البيان         
إذا مل ينص القانون على قاعدة أخرى ، ومامل :"  3 لهبقو من القانون املدين   2فقرة  1316مادة طبقا لل  احلالة

ا ، بكل الوسائل ، املستند ًالكتابية ، حمدد لةاألد، حيكم القاضي يف تعارض  األطرافيوجد اتفاق صحيح بني 
                                  

 182و181ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د - 1
 45رايس محمد ،  المرجع السابق ، ص / د - 2

3 -Article 1316/2 code civ. fr.  « Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de 
convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en 
déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support. » 
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بصفة ه املادة  جند املشرع الفرنسي  قد أسهم ذمن خالل ه 1."   األكثر  احتماال للصحة ، أيا كانت دعامته
  : جمموعة من احللول  منها   تقدمي يف واضحة 

ة  للنظر يف النزاع املعروض عليه معتمدا يف واسعالتقديرية السلطة الو  نةُ كْ ي املـُـا النص للقاضذلقد  قدم ه  : أوال

ذلك  على الوسائل القانونية اليت تنور طريقه يف الوصول إىل احلقيقة من خالل املستند األكثر  احتماال للصحة 

   2. ومهما كانت الوسيلة اليت تضمنها هذا احملرر أي سواء وجد على دعامة إلكرتونية أو ورقية  

 أوباملشرع يدفع القاضي  يف حالة غياب نص  ا النص كأنّ ذالقانون أن وجود ه لرجاا يرى  بعض ذويف ه  

فما على القاضي إال بتكوين اقتناع شخصي أي فرض السلطة التقديرية املمنوح له من ،  هتنظيملاملشرع  إغفال

جرمية  أمامكون أو ي. املعروض عليه  هذا اخلالفوفق الضوابط احملددة حىت يصدر حكم يف  النزاعالبث يف جل أ

   3.عليه ةعروضاملحل للقضية  إعطاءالعدالة يف حالة رفض  إنكار

ويكون ذلك عند  اآلخراألخذ مبحرر دون  االتفاق على منالعالقة ذوي  مّكن ا النص ذكذلك  ه: ثانيا 
له إىل أي تتضمن بنود هذا العقد  مواد تقضي يف حالة وقوع خالف فإن القاضي  يستند يف ح؛تكوينهم للعقد 

تشرتط  قانونية  غري أن إرادة األطراف ليست على إطالقها فقد تتقيد يف حالة وجود تصرفات. احملرر املتفق عليه 
  .  4. آخرالشكلية كعقود الناقلة  للملكية ،فال جمال للحديث عن حرية األطراف يف االتفاق يف ترجيح حمرر على 

 خاصة  ،ه املسألة ذاملشرع الفرنسي  يف ه  قدمهااليت  القانونية لول احلإىل  أن يهتدي املشرع اجلزائري أرى هلذا 

 أو الوسيط  الذي قد  الدعامة  دلة الكتابية على اختالفاألكنه من التفضيل  بني ن للقاضي سلطة تقديرية  متُ أ و

لذي من خالله وي العالقة  اذأو اتفاق  بني  ، ذلك خبالف يقضي  يف حالة وجود نص قانوين إالّ عليه ، توجد

  .)الناقلة للملكية ( مع عدم جتاوز الضوابط املتعلقة بالعقود الشكلية .يتم ترجيح دعامة على أخرى 

                                  
 28، المرجع السابق ، ص محمد نصر محمد / د – 1
الياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص / ، د 144د فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص بعا/ ، د 183ق ، ص ناني فرح ، المرجع السابم/ أ - 2

 45رايس محمد ،  المرجع السابق ، ص / ، د229
 144د فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص بعا/ د - 3
 209ي ، المرجع السابق ، ص ضسان ربعيسى غ/ د - 4
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  الخاتمة

الوسائل العملية اليت  أكثر وأهم من  كانت الدعامة اليت توجد عليها  اومهمتعترب أدلة اإلثبات الكتابية         
كما أن هذا األخري . الدليل  ذاخاصة بوجود  ه زوالالعلى حقوقهم ومصاحلهم من  العالقة وحيافظ ذو بفضلها 

زاع املعروض عليه ومعرفة لقاضي يف فض النالتقديرية املمنوحة  لسلطة الر يتنو  يف ساعداليت ت عد من الوسائليُ 
   .بـجالءاحلقيقة 

 ًالنا نوع أفرزتمع تكنولوجيا االتصال اليت  الواقع االندماجالتطور احلاصل يف تكنولوجيا املعلوماتية و  ظلويف  
لكرتونية ؛أي إأدى استخدامها إىل التعامل بالبيانات واملعلومات وتداوهلا عرب وسائط  اليت ، من التقنيات ًاجديد

قد  القانونية التصرفاتهذه  إبرام من خالهلاكما أن مفهوم طبيعة الوسيلة اليت يتم . يف الشكل الغري مادي 
و حىت التعامل مع  دعائم الورقية ،الو  الطرق التقليدية  التعاقد بواسطة إىل ونؤ لجياألشخاص  فلم يعدُ  ،تغريت

التعامل معها خاصة بعد   أسلوبو  تغريت  طريقة 1على الوجود املادي  للموثق وأطرافه ةالعقود الشكلية  القائم
التغلغل تكنولوجيا اإل   .  وما أفرزته من مظاهر التجديد تصال يف هذا ا

العمل  على بل أمرا مفروضا على املشرع اجلزائري وغريه من التشريعات املعاصرة  ًاضروري وترتيبا على ذلك كان
قوانني تواكب هذا التطور احلاصل أو تنقيحها  سنّ املتحدة للقانون التجاري الدويل ب األممبتوصيات جلنة 

  .ومتطلبات املرحلة 

دخول هلذا لل ًاها مفتاحات اليت اعتربنالعديد من املصطلحا هذه الدراسة باستعراضلذلك فإننا قد ابتدأنا     
 (l’écrit électronique )  لكرتونيةكمصطلح الكتابة  اإل. أجل تبسيط املعقد  وإزالة املتناقض املوضوع من 

أوصاف أو أرقام  أو أية  عالمات أو رموز ذات معىن مفهوم مهما كانت   وأتسلسل  حروف  علىواليت تقوم 
ا تقوم جبميع الوظائف  حلقة وصل ها افوجدن 2.وكذا طرق إرساهلاتضمنها  تالوسيلة  اليت   للكتابة التقليدية  أل

مع سهولة يف شكلها األصلي ن ُحتفظ أو  مقروءة وأن تكون  معىن واضح من توفرها على ،األخرية  ذهاألساسية هل
يف الوسائل بينهما  ويبقى االختالف .الكتابة ب املنوط وهذا هو اهلدف .مبا يضمن سالمتها املادية عها ااسرتج

  .   لكرتونيةإدعائم أو  على وسائط اوجودهك الكتابة اإللكرتونية عليها أو تنتقل اليت توجد 
                                  

  ًامن المقرر قانونا  أنه  يشترط في العقد  الرسمي  أن يكون محرر :"  21/10/1990مؤرخ في  68467وجاء في قرار المحكمة العليا رقم  حيث  – 1
لتسديد المبلغ أمام الموثق ، مسجل ومنشورا لدى  مصالح   نمعاي -لمحلامحدد  -حتوي على أصل  الملكية  مكرس التفاق  الطرفينمأمام  الموثق ، 

 84، ص 1992لسنة  01المجلة القضائية الجزائرية  ،ع ؛ ." لشهر العقاري ا
 الجزائري  قانون المدنيالمكرر من  323المادة  - 2
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على دعامة معينة كالوسائط الورقية،بل مشل احملررات  ومعناه يف وجوده ًامل يعد مرتكز كما أن مصطلح احملرر اليوم 
تعريف للكتابة  هوغريه من التشريعات املعاصرة عند إعطاء،وهذا ما أخذ به املشرع اجلزائري  أيضا لكرتونيةاإل
 ؛بينهما أو التفرقة  زيوذلك قصد منع التمي. بوسيلة حمددةكما سبق القول نتقاهلا  ا و اومل يقيد وجوده .ةلكرتونياإل

ن إحىت و  .للمحرر  والشامل املفهوم الواسع املشرع  وبذلك تبىن،) التقليدي (لكرتوين والعادي أي بني احملرر اإل
ميكن حصره  ألن التطور التكنولوجي ال . يستوعبها أناملفهوم  ذاهلوجدت وسيلة  جديدة يف املستقبل فيمكن 

  . يف املدى القريب  ًقعاايكون و  قد الوقت ذاهيف  ًافما كان مستبعد

كتابة يف التشريع اجلزائري  والتشريعات املقارنة كان لزوما الص موضوع خُ ـالفصل األول كان ي َّأنوباعتبار      
ا علينا التطرق خلصوصية  الكتابة فقمنا ببيان الدور املنُ    إنشاءهدليال ميكن  و األمهية اليت تكتسيها باعتبارها ،وط 

امثِ تتوفر يف  ال  ،فيما توفره للخصوم  من ضمانات  أمهيتها نُ مُ تكْ كما . مسبقا . اإلثبات األخرى من أدلة يال
  اإلسالميةأن الشريعة  رغم .شيد بالدور الفعال هلذه الوسيلة يف إثبات مجيع احلقوق كما أن كل التشريعات تُ 

 رها  وأضبطُ املقد  ًاليكون ذلك حفظ الوفاء عامالت مؤجلة كانت السباقة يف ذلك بإلزام ذوي الشأن بتدوين امل
َھا الَِّذیَن آَمُنوا إَِذا َتَداَینُتْم بَِدْیٍن إِلَى أََجٍل  ﴿ :تعاىل و سبحانه  وذلك يف قوله . للشهادة  فيها َیا أَیُّ

ى َفاْكُتُبوهُ َوْلَیْكُتْب َبْیَنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدلِ   1﴾ ...ُمَسّمً

ا  ىعلعملنا كما       تصرف القانوين على اليزها عن يومت لإلثبات، أو وسيلة  أداةبيان وظائف الكتابة  يف كو
اجتاه  إرادة الطرفني    التصرف القانوين ال خيرج عن هذين املصطلحني، حيث أن  يف توظيف أساس وجود خلطْ 

  نفردةامل رادةاإلأو  التصرف القانوين هو إرادة األطراف مصدر وجود إىل إحداث أثر قانوين  معني، أي أن
ا  .كالوصية  أنرغم  ،ا التصرفذه إثباتاليت يتم من خالهلا و أو ورقة  ررحم شكل فتأخذ إثبات ةادأأما كو

يف استصدار النصوص القانونية على املنظومة الغربية  تعتمد كليةً العربية  التشريعاتاملشرع اجلزائري وغريه من 
وخري مثال ، نقل املباشر لقوانينها ال أساسوقعت يف نفس اخلطأ على ف 2.عموما والفرنسية على وجه اخلصوص 

عقد الاستعمل املشرع مصطلح  عندما،3من القانون املدين اجلزائري  327و 324 املادتنينصت عليه  على ذلك ما

                                  
 من سورة  البقرة 282آلية ا - 1

2 - Article 1317-1 code civil français  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 JORF du 14 mars 
2000)  « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu 
où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. » 

 ..."مة إصبعهصادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بص العرفي يعتبر العقد:" 327المادة  و...." عقد يثبت فيه    العقد الرسمي:"  324المادة  – 3
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 األطراف إرادةأما العقد وهو اجتاه  .عليها اليت يتم حترير التصرف أي  ؛عرفيةالورقة المن ورائه يهدف عريف وكان ال
التصرف  مالتكإل  ًاأساسيو  ًاشكلي ًاباعتبارها ركنكتابة البني  زناكما ميّ   .ذلك  اقانوين كما بينثر أ إحداث إىل

ا  ،القانوين ا .املطلق  نختلفها يرتتب عليه البطال األوىلففي احلالة  .إثبات وسيلة وبني كو مصاف  إىلوقد ينزل 
ألن ذلك يرتتب كون من التصرفات الناقلة للملكية تشرط أن ال ب .من ذوي الشأن ةكانت موقع  إذا قة العرفية ر الو 

  أخرىتؤثر على وجود التصرف فيمكن إثباته بطريقة  الفأما ختلف الكتابة يف احلالة الثانية . طلقاملعليه البطالن 
  . املدين إقراركحالة 

ه ذحد هأوختلف  ،اسيةلة احملرر الرمسي الذي يقوم على شروط وشكليات أسأه الدراسة مسذكما تناولت ه
على التشديد يف تطبيق  توكل التشريعات املعاصرة عمل،ا احملرر ذبطالن  املطلق هلالالشروط و األركان يؤدي إىل 

ا الصدد بعض التشريعات وبسبب ذننا سجلنا يف هأغري . ة الرمسية بغا احملرر الصذه الشروط حىت يصبغ على هذه
ايف  تكنولوجيا املعلوماتيةتغلغل  اليت جند طبيعتها تفرض ه التقنية يف العقود الشكلية ذه تأدخل ،مجيع جماال

لكرتوين ال أننا وجدنا القانون الفرنسي يعترب احملرر  الرمسي اإل إالّ  ،يف مكان واحد الوجود املادي للموثق واألطراف 
عن  يتم  لكرتوينتكوين السند اإلن أل ،التقليديحملرر الرمسي املوجودة يف اميثل أي اعتداء على الشروط الشكلية 

دام خيضع لضوابط ونصوص اطبيعة الرمسية اليت حيملها احملرر مالال يؤثر على  بالوسائل التكنولوجية وهذا بعد
املرسوم رقم و  21/06/2004الصادر يف   2004/ 575ي رقمكقانون الثقة يف االقتصاد الرقم  ؛كمةاحملقانونية 

. املوثقني من طرف احملررةلكرتوين الرمسي  اإل السندالذي ينظم إجراءات   08/2005/ 10املؤرخ يف 973
حتت  داخلية فيما بينهم شبكة إجياد الذين سامهوا يف الفرنسينياملوثقني  املبذولة من طرف لجهودل باإلضافة
  1. ةقانونيبصفة  من وآمتكنهم من تبادل البيانات يف شكل    Réseau Electronique notarialتسمية 

تلف  ،خي من البيانات نيهناك نوع أن انوبيّ  اإلثباتقيمة احملرر الرمسي يف  حتديد  على ا البابذيف هعملنا كما 
ا  املوظف العام بنفسه  ذهفإذا كانت .  حجيتها  هدم طريقة  يف  اآلخرعن منها حد اكل و  ه البيانات اليت دو

أي متت أمامه كدفع الثمن وتبادل  ؛حبيث ميكن إدراكها  بسمعه وبصرهأو وقعت من ذوي الشأن يف حضوره 
وهذا  ًاممتاز  ااملوثق شاهد باعتباربالتزوير  إالّ فال جيوز الطعن يف حجيتها  ،وتسليم الشيء املبيع وغري ذلك االرض

  أن يتحرى من صحتهادون  فيها على  اإلشهادأما البيانات اليت اقتصر دوره .  الطعن ميس بصدق وأمانة املوثق 
  . كه الطريق الصعب وهو الطعن بالتزوير و دون سل،طعن فيها جبميع طرق الطعن العادية الفيجوز 

                                  
 .566، المرجع السابق ، ص سامح عبد الواحد التهامى/ د - 1
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عند  املودع األصليف حالة فقدان ، حبيث تتفاوت قيمتها اإلثباتقيمة الصورة الرمسية يف توضيح سعينا إىل  كما
ا يف  األصلاملنقولة مباشرة من  األصليةة فقدان الصورة لاملوثق وحا تساؤل حول الخبصوص  أما.  اإلثباتوقدر

 أعطتهبالصورة يف هذا الشكل التشريعات اليت اعرتفت  كومبيوتر فوجدنا جلُ المن  ةاملستخرج حجية صورة احملرر
ويف  440لفصل كالتشريع املغريب طبقا  ل  .ًاإذا كان أصله موجود اإلثبات من حيثقيمة مساوية للمحرر الورقي 

والتشريع  ، والعقود التونسي اتمن جملة االلتزام 471الفصل ، كذلك من قانون االلتزامات والعقود  2فقرته 
التشريع  من 1348من املادة  2الفقرة  و، 2004 لسنة 15 رقملكرتوين  من قانون التوقيع اإل 16 املادة يف املصري

أو  ،لكرتوينمل يصرح باالعرتاف حبجية النسخ املوجودة يف الشكل اإلاملشرع اجلزائري  أنغري  .املدين الفرنسي
يف حالة وجود األصل فإنه يعتد  قانون املدينالمن  325من خالل املادة  ما ميكن إدراكه  لكن منه املستخرجة

 عدم ةمييز هذه النسخغري أنه ما . االطرافأحد  ايف صحته إشكاليثار لكرتونية  نسخة منه ما مل بالنسخة  اإل

ا إالّ ال ميكن  وبالتايل.ورقي هلا أصلتوفر عدم لإمكانية مطابقتها مع األصل     .ستئناسسبيل اإلعلى  االعتداد 

 املعد لإلثباتالعريف  ررحملا الرمسية منها لألدلة  الكتابية غري  قانونية ال  لقيمةلمث تطرقنا يف الباب الثاين        
Les actes sous seing privé واليت تركز يف وجودها على توفر شرط  األخريةه ذمفهوم هبيان  من خالل

وي ذتمثل يف توقيع املا السند ذأما الشرط الثاين واملهم لوجود ه ،الكتابة دون اشرتاط شكلية معينة وبديهي وه
بل ميكن  احملرر العريف ال تقتصر على ذوي شأن كما أن قيمة .احملرر  إليهن نسب مم إنكارها دون  الشأن و

  . قانون املدين اجلزائري المن  328االحتجاج به يف مواجهة الغري شريطة أن يكون ثابت التاريخ تطبيقا للمادة 

فلو  آلخرفوجدنا قيمتها ختتلف من سند  لإلثبات، ةه الدراسة حجية احملرر العريف غري مهيأذكما تناولنا يف ه
قانون التجاري واملادة ال من 13ها طبقا للمادة الوجدن. ةه الطائفذتدخل ضمن ه اباعتبارهتر التجارية اأخدنا الدف

التجارية احملضة بتوفر  األعمال أي يف ؛ا الدليل سارية املفعول بني التجارذجتعل حجية هقانون املدين المن  330
 النزاع علقيتن أو  ،قانون التجاريال من 11و10نتظمة طبقا للمادة امله الدفاتر ذجمموعة من الشروط كوجود ه

ا ذه أورداملشرع  أنعلى اصطناع دليل لنفسه غري  األشخاصالسائد هو عدم قدرة  أملبداأن  رغم .مبسائل جتارية 
ا الدفرت ذيف هقيدون مجيع التصرفات اجلارية بينهم أن كال الطرفني يُ  اعتبارتثناء يف املسائل التجارية على ساال

أما عن حكم الدفاتر التجارية . الدليل أمر جوازي إذ ميكنه استبعاده  اذكما أن مسألة أخذ القاضي . املنتظم 
قانون المن  330املادة  تأوردفقد  )مستهلك(اليت تكون بني تاجر وغري تاجر اتالتصرف ؛أي ةيف املسائل املدني
ا التاجر لغري التاجر ،    ؛بشروطا الدليل ذ خيص األخذاملدين استثناء  أن ال  كذلككتعلقها بتوريدات يومية قام 
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. من ذات القانون333ي قابل لإلثبات بشهادة الشهود تطبيقا للمادة أ؛دج 100.000يتجاوز مبلغ التصرف 
ا القاضي فيجوز له ملا هو حمدد يف  طبقا ألحد الفرقاء توجيه اليمني املتممةب ا الدليل ذاستكمال ه فإذا أخذ 

كما يالحظ على احملرر العريف  خبالف احملرر الرمسي عدم إمكانية تنفيذه لعدم احتوائه   .السابقة الذكر 330املادة 
ومراجعته  قصد جوء إىل القضاء احملرر وتنفيذه  اللّ  اهذالتعامل مبا احتواه وعلى من يريد على الصيغة التنفيذية 

  .العريف احملررال القضائي تنفيذ احلكم  من بعد ذلك يتمكن حىتحكم بشأنه  استصدار 

وقدرته يف  الذي ينشأ يف بيئة غري ورقية  لكرتويناحملرر اإل مسألة حجية املوضوع اذكما استعرضنا يف ثنايا ه     
جيب  األساسية وظائفهحىت حيقق  ةلكرتونيأن السند املوجود على الوسائط اإلنا فبيّ  .أصحاب الشأنحقوق  إثبات
لشرطني  تطرق 1مكرر 323على جمموعة من الشروط رغم أن املشرع اجلزائري من خالل املادة  حيتوي أن 

من ضتكون معدة وحمفوظة يف ظروف  تن أو ، إمكانية  التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها: ومها   أساسيني
تحريف لل  تهوعدم قابلي هو ثبات ،ًلكرتوين مقروءااإلوجوب أن يكون احملرر بديهية ك ًاأن هناك شروط إالّ  .سالمتها

وهذا ما ميكن يف اإلثبات احملرر العريف  ا احملرر قيمةذكانت هلالشروط السابقة الذكر   تحتقق امفإذا .أو التعديل
  .قانون املدين اجلزائري المن  327املادة استقرائه من أحكام 

دام حيقق الشروط ام اإلثباتلكرتوين وقبوله يف التوقيع اإل وقيمةحبجية  اجلزائري اعرتف أن املشرعومما الشك فيه  
لتوقيع ا لشكل حمدد من أشكالجية احليقيد منح كما مل  .أعالهذكورة امل 1مكرر 323املنصوص عليها يف املادة 

ه املادة على أي ذهتطبيق  منأعطى هذه احلجية ألي تقنية قد تظهر يف املستقبل مما ميكن  إمناو .لكرتوين اإل
لكرتوين حيقق نفس اإل الشكل يف التوقيع نافلة القول أنمن و  .تظهر يف املستقبل اليت قد التوقيع  صورمن  صورة

والتصديق  لتوقيعالقواعد املنظمة  لاملتعلق ب 04-15من قانون رقم 6للمادة  طبقا التقليديوظائف التوقيع 
الشكل الكتابة يف  وإثبات قبوله مضمونلتوثيق هوية املوّقع  اإللكرتوينيستعمل التوقيع :" بقوله اإللكرتونيني

من التوقيع  ًالكرتوين أكثر أمانن التوقيع يف الشكل اإلأإىل القول ب1رجال القانون بل يذهب بعض  .." اإللكرتوين
    لكرتونيني اجلزائري رقم خاصة بوجود قوانني تعمل على زيادة املوثوقية كقانون التوقيع والتصديق اإل.العادي

األول يعمل على تنظيم املصاحل : مرسومني ذلك تفعيل هذا القانون من خالل  ضف إىل،السابق الذكر 15-04
 تنفيذي رقمالرسوم امللكرتوين من خالل سريها وحتديد مهامها ، وهو واإلدارية للسلطة الوطنية للتصديق اإلالتقنية 

                                  
ناهد  / أ، 246، ص  خالد ممدوح إبراهيم ،إبرام العقد االلكتروني، المرجع السابق /د  ،45حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع السابق ، ص / د – 1

 .143محمد محمد سادات ، المرجع السابق ، ص / د .ومابعدها   88فتحي  الحموري ، المرجع السابق ، ص 
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املوكل هلا مهام التصديق اإللكرتوين وتشكيلها وتنظيمها وكيفية سري " السلطة احلكومية "  والذي حيدد طبيعة
االتفول التعامل بالتوقيع العادي يف التعامالت اليومية إن مل أُ بِ  ئْ بِ نْ يُـ  هذا ما 1عملها   .نقل يف مجيع ا

ا الشأن ذاملوجود على الدعائم الورقية ويف ه خر اآلو  ،لكرتويندليل الكتايب اإلالتنازع بني المسألة  نااجلعكما 
املشرع الفرنسي الرائد   أن إالّ  املسألة،ه ذمعاجلة هت أغفل العربيةوغريه من التشريعات ،لنا أن املشرع اجلزائري  تبني

مبوجب قانون  2فقرة  1316املادة  يففتطرق لذلك احلالة ه ذه يف إعطاء  احللول للعديد من املسائل  منها
 اتبإصالح  قانون اإلثبات  لتكنولوجيات املعلومات والتوقيعواخلاص  13/03/2000الصادر  يف  230-2000

  :جمموعة من احللول منها  أعطىحيث . ةلكرتونياإل

  ؛أي أن إرادة األطراف يكون ساري املفعولفإن االتفاق  خرآيف حالة وجود اتفاق على تغليب حمرر على
 .تلعب دورا يف إحداث هذا األثر 

    كما له كل كما أعطى  للقاضي  سلطة تقديرية  واسعة  ختص  صالحية  البث  يف حل النزاع
 .مع احلقيقة القضائية  اوتطابق  صدقااألكثر  الصالحيات يف حتديد السند

لعلها  االقرتاحات والتوصياتأن نبدي بعض  بنا  يٌ حرِ ه ذيف دراستنا ه إليها وبعد رصد أهم النتائج  املتوصل

  :  تفيد من يكون يف حاجة إليها

الصورة  بإظهار قيمة. قانون املدين واملتعلقة حبجية الصورة الرمسيةالمن  326تعديل املادة ب القائلأميل إىل الرأي  - 
ه ذ موقفه من هاملشرع الفرنسي الذي بّني  عمال مبا أخذ به .لكرتويناإل يف الشكل من احملرر ةاملنسوخة على الورق

 املوجودة عليهاالصورة مهما كانت الدعامة   حيث اعترب قانون املدين،المن  2الفقرة  1348املسألة يف املادة
أن تكون الصورة مطابقة  هاه املادة منذمىت توفرت الشروط القانونية يف ه إثبات كاملة ن تكون أداةتصلح أل

من  16يف املادة  آنفاكما سبق اإلشارة إليه جنده مكرسا   ا ماذوه. ومستمرة ومستقرة ةن تكون ثابتألألصل ، و 
 لتزامات والعقودقانون اإل من 2 الفقرة 440لفصل و ا ،2004 لسنة 15رقم لكرتوين  املصري  قانون التوقيع اإل

  .إخل ...ةوالعقود التونسي اتجملة االلتزام من 3الفقرة  471الفصل  و املغريب 

األدلة الكتابية احلديثة  ختص االعرتاف حبجية  اجلزائري  قانون املدينالاستحداث مادة يف  إىل أدعوا حبذ وأُ  - 
 يف اإلثبات باعتبارها تدخل ضمن األدلة الكتابية رجات احلاسوبوخم لكرتوينوالربيد اإلالفاكس والتلكس ك

                                  
 ) 15إلى  06، ص من  28/04/2016المؤرخ في  26 ع.ج .ر.ج( - 1
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املادة  ه احلالة اليت نصت عليها  ذكان واضحا يف العديد من املسائل منها ه  الذي األردينباملشرع  تأثرا ،العرفية 
لكرتوين قوة الفاكس والتلكس والربيد اإلتكون لرسائل  و  - أ:" قانون البينات بقوله من "ب" و" أ" 3فقرة  13

 حد بإرساهلا         أمامل يثبت من نسب إليه إرساهلا انه مل يقم بذلك أو مل يكلف  يف اإلثبات ةالعادي اإلسناد
     ." حجة على كل منهما  إليه   وتكون  رسائل التلكس بالرقم السري  املتفق عليه بني املرسل واملرسل - ب 

مل نقل الوحيدة اليت قدمت تعريفا للربيد  إنمن التشريعات العربية  يعترب  ن املشرع اجلزائريفإ مع املالحظة
تبادل وقراءة وختزين معلومات يف شكل رسائل معطيات بني املوزعات  ؛لكرتوينالربيد اإل:"لكرتوين بقولهاإل

قراءة  الرسالة  املبعوثة  يف وقت حقيقي أو يف ) أو املرسل إليهم (وميكن املرسل إليه . املوجودة يف مواقع متباعدة
        1."وقت مؤجل

وأقرتح وخمتلف التشريعات املعاصرة  مءلتتالمن القانون املدين  328من  املادة  5 الفقرةدعوة املشرع إىل تعديل  - 
أو توقيع أو  ،ين هلم على احملرر أثر معرتف به من خطذمن يوم وفاة أحد ال -:"يلي  هذه الفقرة كماأن تكون 

أو  مأن يكتب أو يبصم لعلة يف جسمهاألشخاص أحد هؤالء  يف مقدور  الذي ال يكونيوم الأو من ، بصمة
  ."من الكتابة  ال ميكنهمعقلهم 

يتوافق  ما و 02/2006/ 20املؤرخ يف  02- 06رقم  املوثقضرورة تعديل قانون مهنة  إىلندعو املشرع اجلزائري  - 
ذه التقنية  .مع تكنولوجيا االتصال عن بعد اليت قدمها بإدخال  العديد من النصوص القانونية اليت تشجع العمل 

ج هذا ئبِ نْ تُـ اليت  الطيب لوح وزير العدل األخرية ةخرج خاصة واملشرع الفرنسي،  تدشينه   ةِ السبيل مبناسب عن 
 لكرتونياإ املتداولةالقانوين للبيانات  األمانعلى  ةمع احملافظ ،02/03/2017قضاء تسمسيلت  بتاريخ  جملس

خاصة والدولة اجلزائرية تتجه ، الكرتونيإتوثيق احملررات من الشأن  وو ذحىت يتمكن  والطابع الشكلي هلذه العقود 
االت  Système de gouvernement électronique لكرتونيةاحلكومة اإل بنظام  حنو العمل   .يف مجيع ا

الذي كان مستعمال  األصليبإرجاع مصطلح  يلعب الدور املنوط به كمشرع أناملشرع اجلزائري إىل  اادعو  و ُأحبذ
 وهو 1988 سنة أي قبل 14-88قانون رقم الب ،املدين املتضمن القانون 58-75 األمرقبل تعديل وتتميم  

 الباحث يف حىت ال نضع، هذا القانونعقد واملوجود يف العديد من مواد  استعمال كلمةبدال من  الورقة مصطلح
والتصرف  ،اليت هي الورقة أو احملرر اإلثباتوسيلة لط بني اخل نه أن يؤدي إىلأن ذلك من شأمره ، ألحرية من 

ا ال ممو   .من هذا القانون 328املادة  إىل 324وذلك يف املواد من  األطرافالذي ينشأ عن تنوير رضا  القانوين

                                  
بما فيها  الالسلكية  يحدد نظام االستغالل المطبق على كل نوع من أنواع  الشبكات  13/12/2015المؤرخ في  320-15مرسوم تنفيذي رقم  – 1

 )13، ص 27/12/2015الصادرة بتاريخ  68ع.ج.ر.ج( الكهربائية  وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكية والالسلكية 
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مصطلح حمرر اليوم أصبح يستوعب أي نوع من الدليل الكتايب ومهما كانت الدعامة  املوجودة شك فيه أن 
   .عليها

ي من ذالثقة يف االقتصاد الرقمي اقتداء باملشرع الفرنسي ال ُجيسد كذلك دعوة املشرع اجلزائري إىل إصدار قانون  - 
ن هذا النوع خالله عمل على زيادة املوثوقية واألمان القانوين مع احملافظة على الشروط الشكلية يف العقود الرمسية أل

  .من التكنولوجيا ال يشكل اعتداء على هذا  األسلوب 

 Intranetلكرتوين داخليإموقع  إنشاء  علىاملوثقون  من خاللهيعمل  اجلزائريني  ضرورة إنشاء تكتل للموثقني - 
وذلك  ،لكرتونياإ  ةتصرفات الشكليالجل توثيق أمن من وقانوين آميكنهم من تبادل  البيانات والوثائق بشكل 

داخل  لكرتونيا إتساعدهم على تبادل الوثائق داخلية  لكرتونيةإشبكة   أقامواالفرنسيني الذين  أسوة باملوثقني 
  .   Réseau Electronique notarialالرتاب الفرنسي حتت تسمية  

يبني من خالله  احلل القانوين  يف حالة عرض  اًجديد ًاقانون املدين  نصالاملشرع اجلزائري يف  إدراجضرورة  - 
املوجودة على األخرى  لكرتونية واإل الوسائطالكتابية املوجودة على  األدلةتنازع بني الالقاضي  خيص  أمامنزاع 

قتداء باملشرع الفرنسي  الذي عاجل ا ه املسألة  وذوذلك بتوسيع السلطة التقديرية للقاضي يف ه .الورقية  الدعائم
  .املدين  من القانون 2فقرة  1316املادة من خالل  ة ه النقطذه

يتم ؛ السابق الذكر 04-15رقم لكرتونيني إضافة مادة يف قانون التوقيع والتصديق اإل إىلاملشرع اجلزائري  ندعوا  - 
 نظمتبكل التشريعات اليت  ًعمالعليها  القانون هذا أحكام تسري البيان التصرفات القانونية اليت من خالهلا 

املتعلق  53-05رقم من القانون 3الفقرة   2-1الفصل هو منصوص عليه  كما  .لكرتوينالقواعد اخلاصة بالتوقيع اإل
سرتشادي لإلثبات بالتقنيات احلديثة من قانون العريب اال 4 املادةو ،املغريب لكرتوين للمعطيات القانونيةبالتبادل اإل

بشأن املعامالت والتجارة  2002لسنة  2 قانون رقممن  5واملادة ، وزراء العدل  العرب واملعتمد من طرف جملس
 ةاستثىن العمل بالعقود العرفي من قانون املدين الفرنسي الذي 2فقرة  1108واملادة  ،ديب لدولة إمارة لكرتونيةاإل

الذيف ه    .ا ا

هودإىل تلك  اإلشارة األخريويبقى يل يف  وما بعدها  2015املشرع اجلزائري خالل سنة هلا ذهلا ويبذاليت ب تاا
يف اإلثبات ،وخاصة يف املسائل  ةبالوسائل احلديث االعرتافختص جانب اليت حيث أصدر العديد من القوانني 

    .وجد عليه أو الوسيط  الذي ت كانت الدعامة  اباألدلة الكتابية مهم ةاملتعلق
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 أقراص اللیزر 

الصلبة  األقراص  
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المرنة  األقراص  

    فالش دسك

الرقمي قرص الفیدیو  

 HDDالقرص صلب 

  RAMالحاسوب ةكراذ
ذاكرة الحاسوب 
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  ٔ قو عن  ة  العقاریة  اخلاصة ، / م شا معر ،حامیة امللك محدي 
ر ،س  ،دار هومه        148و 147، ص  2002بوزریعة ،اجلزا
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  ،   اجلزائر A.Mجواد يوسف أبو :  اسم  صاحب الشهادة  وحمل إقامته 

.. 66خ .ن.6:  املفتاح العام  لصاحب الشهادة     

  2016-02-01: تاريخ اصدار  الشهادة 

  2017-02-01: صاحلة لغاية 

مفوض  –خالد  خلدمات التصديق االلكرتوين جواد شركة : اسم مصدر الشهادة  وحمل إقامته  
. تلمسان اجلزائر ،  يوسف بن إبراهيماالسيد خالد   ابالتوقيع عنه  

:التوقيع االلكرتوين  ملصدر الشهادة     

دينار  700.000هذه الشهادة  ال تستخدم إال  يف الصفقات  التجارية  اليت  ال تزيد قيمتها  -
.ت  األجنبية جزائري أو ما يعادهلا  بالعمال     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89المرجع السابق ، صلينا إبراهيم يوسف  حسان ، /عن دالصادر  يحيضالتو للمزيد  من المعلومات أنظر للمثال   

  12الملحق رقم 

ال توضیحي عن شهادة  التصدیق االٕ  لكرتوين م  



13الملحق رقم   

ٔطراف العالقة  ت احلضور املادي واجلسدي   ضابط ٔمام هذه الوثیقة تث
لكرتوين يف هذه املسائل  حملرر  ىن العمل  ست    احلا املدنیة وبذ 
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  متزي به من خصوصیات  ملا
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  المراجع قائمة
العربیة باللغة :أوال  

لمراجع العامة ا / 1  

  طرق  اإلثبات  الشرعية  مع  بيان   -أحمد   إبراهيم  بك وواصل عالء الدين  احمد إبراهيم
  2003سنة   دار   الجمهورية  للصحافة   ، مصر  ،، 4طبعة ، "اختالف  المذاهب  الفقهية 

  2006االلكترونية ، دار الكتب القانونية ، مصر ، سنة أحمد المهدى ، اإلثبات في التجارة  

  أحمد شوقي محمد عبد الرحمن  ، النظرية  العامة لاللتزام ، أحكام االلتزام و اإلثبات  في الفقه
  2004وقضاء النقض ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية،  مصر ، سنة 

 عمان  ، دار وائل للنشر ، 1طبعة  ،تلاحمد عبد الفتاح الهوارين ، اإلثبات بالشهادة في جريمة الق
  2014األردن ، سنة 

  دار  الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية  –أحمد فرج حسين ، أدلة  اإلثبات  في الفقه اإلسالمي
  2004، سنة  ،مصر 

  طبعة شرح قانون اإلجراءات المدنية  و اإلدارية ، منشورات  البغدادي  ،  –بربارة  عبد الرحمن
 2009لجزائر ، سنة ،  رويبة ا 2

  بشار  محمود دودين ، اإلطار القانوني للعقد المبرم  عبر شبكة االنترنت ، وفقا القانون
، دار 1المعامالت االلكترونية و بالتأصيل مع النظرية العامة للعقد في القانون المدني ، طبعة 

  2006الثقافة ، عمان األردن ، سنة 

  في المواد  المدنية والتجارية ، منشورات  الحلبي الحقوقية  قواعد  اإلثبات   -توفيق  حسن فرج
  2003بيروت لبنان ،  سنة 
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   حمدي باشا عمر ، القضاء  العقاري ، في ضوء أحدث  القرارات الصادرة  عن مجلس الدولة
  2003، بوزريعة ، الجزائر ، سنة  هوالمحكمة العليا ، دار هوم

 بوزريعة ،  هئي في مادة اإلجراءات المدنية دار هومحمدي باشا عمر ، مبادئ االجتهاد القضا
  2002الجزائر ،سنة  

 2002، بوزريعة الجزائر ، سنة هعمر ، حماية الملكة العقارية الخاصة ، دار هوم حمدي باشا. 

   حمدي  باشا عمر  ، القضاء العقاري  في ضوء احدث  القرارات الصادرة عن مجلس الدولة
 2009سنة  ، ، الجزائر، دار هومه  8والمحكمة العليا  ، طبعة 

   حمدي باشا عمر ، القضاء  العقاري ، في ضوء أحدث  القرارات الصادرة  عن مجلس الدولة
، الجزائر ،  هدار هوم ،12الطبعة ،)2010القرارات إلى غاية ( والمحكمة العليا ومحكمة التنازع 

  2012سنة 

 دار هومه ، الجزائر ، سنة .ألطّباء وإثباتهارايس محمد ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية ل
2012.  

 ، هـ، 1405 سنة رضا المزغني ، أحكام اإلثبات ، معهد اإلدارة العامة ،للملكة العربية  السعودية
1985. 

  في التشريع الجزائري ،  اترمول خالد  و دوة أسيا ، اإلطار  القانوني والتنظيمي  لتسجيل العقار
 2008.جزائر،سنة دار هومة ، بوزريعة ،ال

  في التشريع الجزائري  ، قصر الكتاب ،  يرمول خالد ، المحافظة  العقارية  كآلية للحفظ العقار
  2001البليدة  الجزائر ، سنة 

 لكترونية ، من حيث اإلثبات وتحديد زياد خليف العنزي ، المشكالت القانونية لعقود التجارة اإل
  2010، سنة ، عمان للنشر ، دارا وائل 1زمان ومكان العقد ،طبعة 
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 دار الهدى ، عين مليلة   -الجريمة  المعلوماتية  في التشريع  الجزائري الدولي   –ة  زيدان بحزي
 . 2011الجزائر ، سنة 

 تطبيقا ،  –تعليقا  –شرحا –وقة ، شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، نصا قسائح سن
  .2011 سنة ائر ، الجز  –دار الهدى ، عين مليلة ، 1الجزء

  السيد عبد الصمد محمد يوسف ، أدلة  اإلثبات القضائي ، في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي
  2013، اإلسكندرية مصر ، سنة 1طبعة ، دراسة مقارنة ، مكتبة الوفاء القانونية ، 

 ريعة الجزائر ، بوز  هلحسن بن شيخ أث ملويا ، مبادئ اإلثبات  في المنازعات اإلدارية ، دار هوم، 
 2005سنة 

  عمان ،دار الثقافة ، 2، اإلصدار 1لورنس محمد عبيدات ، إثبات المحرر االلكتروني ، طبعة
  2009األردن ، سنة 

  1996اإلثبات  في المواد المدنية ، مكتبة  زهراء  الشرق ،مصر ، سنة  -عادل حسن على  

  مكتب دار  الثقافة  لنشر   ، 2طبعة  شرح أحكام  قانون اإلثبات المدني  ، –عباس  العبودي
  1999األردن ، سنة عمان ،والتوزيع ، ، 

  التعديالت   الشريعة   خرابشرح أحكام  قانون البيانات ، دراسة  مقارنة  معززة  –عباس  العبودي
  2007عمان األردن  سنة   دار الثقافة  والمبادئ القانون ،

  دار  إحياء  8مفصل لألشياء واألموال ، الجزء عبد الرزاق السنهوري، حق الملكية مع شرح ،
 ت .التراث العربي ، بيروت لبنان ، ذ

 التجارة االلكترونية  العربية  الكتاب األول، شرح قانون المبادالت   ىحجاز  ىعبد الفتاح بيوم
  2007والتجارة االلكترونية ، دار الكتب القانونية ، مصر ، سنة 

 جي  لمكافحة جرائم ذارة االلكترونية في القانون العربي  النمو ، التجىحجاز  ىعبد الفتاح بيوم
 .2007الكمبيوتر  واالنترنت ، دار الكتب القانونية ، مصر ، سنة 
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  2012عالء الدين عشي، مدخل القانون اإلداري ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ،سنة. 

 جم  التعريفات ، تحقيق ، ُمع)م1413ه ،816(علي  بن محمد  السيد الشريف الُجرجاني
 .دذت  ،ودراسة  محمد صديق الِمنشاوي ، دار الفضيلة ، القاهرة مصر 

  موفم للنشر والتوزيع ، الجزائر ،سنة  2علي فياللي ، االلتزامات ، النظرية العامة للعقد ، طبعة ،
2005  

   تطبيقية على  قاعدة  عماد محمد فوزى ملوخية ، القواعد اإلجرائية  في الشريعة اإلسالمية  دراسة
دار  الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، مصر ، " البينة على من ادعى واليمين على  من أنكر " 

  2009سنة 

  سنة الجزائر ، ،  3عمار بوضياف ، الوجيز في القانون اإلداري ، جسور للنشر والتوزيع ، طبعة
2013 

 المحمدية  ، الجزائر ،  1طبعة وزيع ، عمار بوضياف ،شرح قانون البلدية ، جسور للنشر والت ، 
  2012سنة 

 بعة ط لكترونية في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري ، عمر موسى جعفر القريشي ، أثر الحكومة اإل
   2015منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان، سنة ،1

 ريع المتعلق بمكافحة العيد سعادنه ، اإلثبات في المواد الجمركية ، في ظل قانون الجمارك والتش
  .2010، عين البنيان، الجزائر ، سنة  ITCISالتهريب ، دار النشر 

  1طبعة  قواعد وطرق اإلثبات  ومباشرتها في  النظام القانوني  الجزائري ،  –الغوثي  بن ملحة ،
  2001الديوان  الوطني  لإلشغال  التربوية ، الجزائر ،  سنة 

 حمد شوقي محمد عبد الرحمن ، شرح النظرية العامة  لاللتزام ، فتحي عبد الرحيم عبد اهللا  و أ
اإلثبات ، منشأة المعارف ،  – االنقضاء –االنتقال  –األوصاف  –الكتاب الثاني ، اآلثار 
  2001اإلسكندرية ، مصر ،سنة 
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  فهد بن ناصر  العبود ، الحكومة االلكترونية  بين التخطيط والتنفيذ ، مطبوعات  مكتبة  الملك
 . 2005هـ ، 1426، الرياض ، السعودية ، سنة   2فهد  الوطنية ، طبعة 

  النصوص ، كنوز  للنشر   خرآلمامون  عبد  الكريم ، محاضرات  في  طرق اإلثبات  وفقا
  .2011والتوزيع ، الجزائر ، سنة 

  بيمنشورات  الحل –أصول اإلثبات  في المواد  المدنية  والتجارية  –محمد  حسن  قاسم  
  .2003الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، سنة 

 لكترونية ، دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ، مصر ، سنة محمد حسين منصور،  المسؤولية اإل
2007. 

  خر التعديالت ، آمحمد زهدور،الموجز في الطرق المدنية  لإلثبات في التشريع الجزائري وفق
  1991وهران  الجزائر ، سنة

 ، الواضح في شرح القانون  المدني ، عقد البيع  والمقايضة  دراسة مقارنة  محمد صبري السعدي
 .2008دار الهدى ، عين مليلة ،الجزائر ، سنة .في القوانين العربية 

  اإلثبات  في المواد  المدنية   –الواضح في شرح  القانون  المدني  –محمد صبري  السعدي
 2011، سنة   دار الهدى  عين مليلة ، الجزائر –والتجارية 

   محمد عبد الغفار البسيوني و تامريوسف سعفان ومحمد عبدالرحمن الصالحى ، القانون التجاري
الشركات التجارية ، منتدى  –األوراق التجارية  –دراسة موجزة في األعمال التجارية   و التاجر 

  .2009سنة .ن .ب.سور األزبكية ، د

  1طبعة   ،ي تكوين العقد عبر االنترنت ، دراسة مقارنةفات ، التراضي فيمحمود عبد الرحيم الشر ،
 . 2009دار الثقافة ، عمان األردن ، سنة  

 ، 1ط محمود  محمد هاشم ، القضاء  ونظام  اإلثبات  في الفقه اإلسالمي  واألنظمة  الوضعية 
  م1988هـ ، 1408س ،السعودية  –مطابع  جامعة  الملك سعود ، الرياض 
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 1كات ، اإلثبات بالمعاينة و الخبرة في القانون المدني دراسة مقارنة ، طبعة مراد محمود الشني 
 2008،دار الثقافة ، عمان األردن ، سنة  

  النظرية  العامة  لإلثبات   1مروك  نصر الدين  ، محاضرات  في اإلثبات  الجنائي ، الجزء ،
 2010،  الجزائر ، سنة   هدار هوم ، 4طبعة  الجنائي ، 

 1طبعة واد القضاء ، أصول التنفيذ وفقا ألحدث التعديالت لقانون التنفيذ دراسة مقارنة  مفلح ع 
  .2008دار الثقافة ، عمان األردن ، سنة 

  ّدار الثقافة  1طبعة  نات في المواد المدنية والتجارية ، دراسة مقارنة ،مفلح عواد القضاء ، البي،   
 . 2007عمان األردن ، سنة  

  ،لكتروني  وسيلة  إثبات  حديثة  في القانون  المدني  الجزائري دار الهدى  العقد  اإل مناني  فراح
  .2009عين مليلة ، الجزائر ، سنة 

  حتى 249، من المادة 4الجزء" دراسة مقارنة"موريس نخله ، الكامل في شرح القانون المدني
  .2007، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان ، س 371المادة 

 دية  فضيل ، القانون التجاري الجزائري ، األعمال التجارية ، التاجر ، المحل التجاري ، طبعة نا
 .2006، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر ، سنة 8

 لكترونية ، التجارة النقود اإل: لكتروني للقانون التجاري نسرين عبد الحميد نبيه،  الجانب اإل
لكتروني، منشأة المعارف ، لكتروني ، و البصمة اإللكترونية ، التوقيع اإلاإل لكترونية ، العقوداإل

  .2008اإلسكندرية ، مصر ، سنة 

  ، هاشمي خرفي،  الوظيفة  العمومية  على ضوء التشريعات الجزائرية  وبعض التجارب األجنبية
  2012، الجزائر ، سنة   هدار هوم

  في المواد  المدنية والتجارية ، دار الجامعة   همام محمد محمود زهران ، أصول  اإلثبات
  2002الجديدة ، اإلسكندرية مصر ، سنة 
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 أدلة  اإلثبات في القانون  المدني  الجزائري  والفقه اإلسالمي ، دراسة  نظرية   ،يحي بكوش
  1988المؤسسة  الوطنية  للكتاب ، الجزائر ، سنة ، 2، طبعة وتطبيقية  مقارنة ، 

  ، الوجيز في شهادة الشهود ، وفق أحكام الشريعة والقانون وما استقر عليه قضاء يوسف دالندة
  .2005المحكمة العليا، دار هومه ، بوزريعة ، الجزائر ، سنة 

لمراجع الخاصة  ا / 2  

  منشأة المعارف ، اإلسكندرية   3، طبعة أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون اإلثبات ،
  . 1998سنة مصر ، 

 دار الثقافة ، ، 1طبعة حمد عزمي  الحروب ،  السندات الرسمية  االلكترونية ، دراسة مقارنة ، أ
  2010عمان ، األردن ، سنة 

 5طبعة  ،أحمد فتحي  بهنسي ، نظرية اإلثبات في الفقه الجنائي اإلسالمي ، دراسة فقهية مقارنة  ،
  1989هـ ، 1409دار الشروق القاهرة ، مصر ،سنة  

 لكتروني في كافة لكتروني و الحجية القانونية للتوقيع اإلالتوقيع اإل :الجديد في يوسف ، أمير فرج
  .2011، مكتبة الوفاء القانونية ، اإلسكندرية  مصر ، سنة   1طبعة ،لكترونية المعمالت اإل

 رة لكتروني وإثباته ، الجوانب القانونية لعقد التجاإيمان مأمون أحمد سليمان ، إبرام العقد اإل
  2008االلكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، مصر ، سنة 

  وكيفية مواجهتها مدى حجيته  في  –مخاطر  –ثروت عبد الحميد، التوقيع االلكتروني ، ماهيته
  2007اإلثبات ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، مصر ، سنة  

  ، 2007لخلدونية ، الجزائر ، سنة دار ا، 1طبعة  حسين طاهري  ، دليل  الموثق . 

  حسن عبد الباسط جميعي ، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق االنترنت ، دار
  .2000النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، سنة 
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 لكتروني  المبرم  عبر االنترنت، مع التركيز على عقد حمودي محمد  ناصر ، العقد الدولي  اإل
  2012دار الثقافة ، عمان األردن، سنة  ، 1طبعة  لدولي للبضائع ،البيع ا

   خالد مصطفى فهمى ، النظام  القانوني  للتوقيع  االلكتروني  في ضوء  التشريعات العربية
  . 2007واالتفاقيات الدولية ، دار الجامعة  الجديدة ، اإلسكندرية ، مصر ، سنة 

 دار الفكر الجامعي ،  2لكتروني ، دراسة مقارنة ، طبعةخالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد اإل ،
 2011اإلسكندرية ، مصر ، سنة 

 دار الفكر 1لكتروني  في اإلثبات ، دراسة مقارنة ،طبعة خالد ممدوح إبراهيم ، حجية البريد اإل ،
 2008نة الجامعي ، اإلسكندرية ، مصر ،س

 دار ،لكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم إللكتروني ،الدعوى اخالد ممدوح إبراهيم ،التقاضي اإل
  2007الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ،مصر ، سنة 

  الضرورة  العلمية لإلثبات  بصور المحررات في ظل تقنيات  االتصال ،رضا متولي  وهدان
 نة دار الفكر والقانون ، المنصورة ، مصر ، س، 1طبعة بالفقه اإلسالمي ،  ًالحديث مقارنا

2011.  

 لكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني واألمن د فايد عبد الفتاح فايد ، الكتابة اإلعاب
لكترونية  ووظائفها في القانون المدني ، دار الجامعة  ، دراسة في الفكرة القانونية للكتابة اإل ىالتقن

 . 2014الجديدة ، اإلسكندرية ، مصر ، سنة 

  الثقافة     دار 1طبعةنية لوسائل التقدم العلمي في اإلثبات المدني ،عباس العبودي ، الحجية القانو
 .2002و الدار العلمية الدولية ، عمان األردن،سنة 

 في  التشريع الجزائري عبد الحفيظ بن عبيدة ، إثبات الملكية  العقارية والحقوق العينية العقارية  ،
  2006، الجزائر ، سنة  5، طبعة هدار هوم

  نظرية  االلتزام  بوجه  2الجزءالوسيط  في  شرح  القانون  المدني  ،   ،السنهوري  عبد الرزاق ،
 .2004   سنة  منشأة المعارف ، اإلسكندرية مصر، ثار االلتزام ،آاإلثبات ،   –عام 
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  نظرية االلتزام بوجه  2عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء ،
 .1968ثار االلتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة  آ ،باتعام ، اإلث

 لكترونية عبر االنترنت ، عبد الفتاح محمود كيالنى ، المسؤولية المدنية الناشئة عن المعامالت اإل
  2011دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، مصر ،سنة 

 جامعي  المقارنة ، دار الفكر ال ةنظم القانونيليكتروني  في ال، التوقيع اإل ىحجاز  ىعبد الفتاح بيوم
  .دذت ،اإلسكندرية ، مصر

   عدلي أمير خالد ، الجامع في أصول اإلثبات  في ضوء المستحدث من القوانين وأحكام  النقض
  .2013- 2012والمالحظات القضائية ، دار الجامعية  الجديدة ، اإلسكندرية ، مصر سنة 

 المركز  ، 1عكاز ، موسوعة التعليق على  قانون اإلثبات ، الجزء  عز الدين الدناصورى و أ حامد
  2014-2013سنة ،  ، مصرالقومي لإلصدارات القانونية ، القاهرة 

 طبعة  لكترونية ، عقد البيع عبر االنترنت ، دراسة تحليلية ،عمر خالد زريقات ، عقود التجارة اإل
  . 2007دار الحامد ، عمان األردن ، سنة  ،1

 دار الثقافة ، عمان   ،2طبعة  لكتروني ،غسان ربضي ، القواعد الخاصة  بالتوقيع اإل عيسى
  .2012 نةاألردن ، س

 لكتروني  ومسؤولية الجهات  المختصة به ، دراسة لينا إبراهيم يوسف  حسان ، التوثيق اإل
  2009، دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان  األردن،  سنة  1،طبعة  مقارنة

 لكتروني ، دار  الكتب  القانونية  ، مصر  ، النظام  القانوني  للتوقيع  اإل ،ن  الرومي محمد أمي
  2008سنة 

 لكتروني  ، دار  الفكر  الجامعي ، اإلسكندرية ، اإلثبات  التقليدي  واإل ،ن  منصوريمحمد حس
 2008مصر ، سنة 
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 التشفير(حمايتها -إثباتها -انهاأرك لكترونية ،محمد فواز المطالقة ، الوجيز في عقود التجارة اإل(- 
، دار الثقافة ، عمان األردن   2، طبعة دراسة مقارنة  التوقيع االلكتروني القانون الواجب التطبيق ،

 .2008سنة 

  محمد محمد سادات ،حجية المحررات الموقعة إلكترونيا في اإلثبات ، دراسة مقارنة ، دار
 2015الجامعة الجديدة،اإلسكندرية ،مصر ،سنة 

 للقانون المصري والقطري ، دراسة  ًمحمود عبد الرحيم  الديب ، أسس  اإلثبات المدني طبقا
 2004مقارنة  للفقه  اإلسالمي ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، سنة 

  مكتبة الرشد  ناشرون الرياض  1ماجد محمد سليمان أبا الخيل ، العقد االلكتروني ، طبعة ،
 .2009 هـ ،1430السعودية ، س 

 دار الفكر   1لكترونية ، طبعة  منير محمد الجنبيهى وممدوح محمد الجنبيهى ، الشركات اإل،
 .2008الجامعي  ، اإلسكندرية ، مصر ، سنة  

 لكتروني ، دار الفكر الجامعي ، منير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي، التحكيم  اإل
 .2006 سنة اإلسكندرية ، مصر ، 

  الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي ، تزوير التوقيع االلكتروني ، دار الفكر الجامعي منير محمد
  .2006سنة ، اإلسكندرية مصر ، 

  ّدار  1، طبعةلكتروني  وحجيته أمام القضاء ، دراسة مقارنةليل اإلمحمد نصر محمد ، الد ،
  2013الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، سنة 

 أصل كتاب  مذكرة  مقارنة  لكترونية ، دراسة تحليليةق التجارية اإلناهد فتحي  الحموري ، األورا ،
  2010سنة  ،دار الثقافة ، عمان  األردن  ،2ماجستير في القانون التجاري ،طبعة  
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  اإلثبات  بواسطة  الفاكس ، البرقيات  ، الشريط المغناطيسي ،  اإلثبات  على  –نزيه نعيم شالال
من خالل  الفقه  واالجتهاد  والنصوص   (لكتروني ، دراسة  مقارنة اإلثبات اال –قراص  مدمجة أ

 .2008، منشورات الحلبي  الحقوقية ، بيروت لبنان ،سنة   1، طبعة  )القانونية

 نترنت دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، مصر ، سامح عبد الواحد التهامى، التعاقد عبر اإل
  .2008 سنة 

  دار   5، طبعة  1مطلقة ، أصول اإلثبات  و إجراءات ، المجلد  سليمان مرقس ، األدلة ،
 .1991الكتب القانونية ، القاهرة ، مصر ، سنة 

 دار الثقافة ، عمان األردن ،  1طبعة لكترونية ،نضال إسماعيل برهم ، أحكام عقود التجارة اإل  ،
  2005نة س

 منشورات الحلبي 1طبعة قانون المقارن لكتروني  في الالياس ناصيف ، العقود الدولية  العقد اإل ،
  . 2009بيروت لبنان ، سنة    الحقوقية ،

لمراجع الفقھیة ا/3  

 ، الطرق الحكمية  في )  751-691(أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية
  تدد ،  ذالسياسة  الشرعية ، تحقيق نايف  بن احمد  المحمد ، المجلد األول ، دار علم  الفوائ

 إلمام الحافظ احمد بن شرح صحيح بالبخاري ، فتح الباري ،  لأبي عبد اهللا محمد بن اسماعي
  .ت.ذ.السلفية ، دمكتبة  ، 5 الجزء، )852-773(علي بن حجر العسقالني 

  مطبعة المنيرة بتحقيق محمد منير الدمشقي  8الجزء  - المحلى  –أحمد بن سعيد بن حزم ،
 .ت .ذ.مصر ، د

  بن محمد بن علي الُمقِرى الفيتومى ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  للرافعي، أحمد
  .ت.ذ.د، دار المعارف ، القاهرة مصر ، 2،الطبعة  1تحقيق دكتور عبد العظيم الشناوي ، الجزء
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  اإلمام الحافظ  محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري النووي ، المنهاج في شرح صحيح
  .ت .د.ذ،بيت األفكار الدولية، الرياض السعودية  مسلمشرح النووي على  الحجاج ، مسلم بن

   701-القرشي  الدمشقي اإلمام الحافظ عماد الدين  أبي  الفداء  إسماعيل  بن كثير-
، الجزائر ،  ي، باب الواد 3الطبعة، دار اإلمام مالك   1الجزء ، تفسير القران  العظيم ،  774
  م2013 هـ ، 1434سنة 

 لين ؛ جالل الدين محمد بن احمد المحلي و جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ياإلمامين الجل
دار  3ين،الطبعة يلالسيوطي ، القران الكريم بالرسم العثماني وبهامشه  ، تفسير اإلمامين الجل

  م2001هــ، 1422اهرة ،مصر ، سنة قالحديث،ال
  الصلح و اإلبراء ،اإلقرار الدعوى  4حكام، المجلد رر الحكام شرح مجلة األدُ  -علي حيدر ،

 م2003هـ، 1423نةس  المملكة العربية السعودية ،، دار عالم الكتب البينات و التحليف  القضاء 

   محمد مصطفى الزحيلي ، وسائل اإلثبات  في الشريعة اإلسالمية  في المعامالت  المدنية
 1402، سنة ، مكتبة دار البيان ، دمشق ، بيروت  1طبعة ،  2و1واألحوال  الشخصية ، جزء 

  م1982هـ، 
 القضاء  ونظام  اإلثبات  في الفقه اإلسالمي  واألنظمة  الوضعية ، مطابع    -محمود  محمد هاشم

 م 1988هـ ، 1408نة السعودية ، س –، الرياض  1، طبعة جامعة  الملك سعود 

  دار ،1طبعة  سالمية  في المصباح المنير  معجم  المصطلحات اإل –رجب عبد الجواد إبراهيم
  م2002هـ 1423القاهرة  ، مصر  سنة  ،األفاق العربي 

االت ــــــــــــــقم / 4  

  دراسة " أزرو محمد رضا ، مقالة بعنوان  النظام القانوني  لمزود خدمات التصديق االلكتروني
لكلية الحقوق  والعلوم السياسية  جامعة أبي ، مجلة العلوم القانونية  واإلدارية  والسياسية  " مقارنة

  2012، سنة  14بكر بلقايد  تلمسان ، العدد 
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  منشورة بمجلة  المفكر " المحررات االلكترونية كدليل إثبات:" مقالة بعنوان  –براهمي حنان ،
  2013، ماي . ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  بجامعة محمد خيضر  بسكرة   9العدد 

 يجة ، مقالة بعنوان إحالل البيانات االلكترونية محل  المستندات الورقية في مجال بودالي خد
، والسياسية  النقل الدولي للبضائع إشكالية اتفاق التحكيم االلكتروني؟ ، مجلة الدراسات القانونية

 .2015 نة األغواط، الجزائر  ، س ى، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عمار ثليج1العدد
  نظام المحضر القضائي  أداة لتفعيل  التنفيذ ، مجلة  المحضر : جعفر ذوادي ،  مقالة  بعنوان

القضائي ، صادر عن الغرفة  الوطنية للمحضر القضائي ،عدد السداسي األول ، الجزائر ، سنة 
2015   

 قانون  التوقيع  النظام  القانوني  للتوقيع االلكتروني  في ضوء  :" مقالة  بعنوان   -  هحنان مليك
مجلة  "  دراسة قانونية  مقارنة   25/02/2009الصادر  بتاريخ 4االلكتروني  السوري رقم 

 2010، سوريا ، سنة  2، العدد  26دمشق  للعلوم  االقتصادية  والقانونية ، المجلد 

 لة دورية حوالف عبد الصمد ، مقالة بعنوان  نظام الدفع االلكتروني ، منشورة بمجلة الحجة  ، مج
،أكتوبر  2تصدر عن منظمة المحامين لناحية تلمسان ، نشرة ابن خلدون ، تلمسان العدد 

2011  

   رامي وشاح ، الصعوبات التي تعترض اإلثبات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة ، مقالة منشورة
  2009 ةن، س 11، المجلد B -1العددبمجلة جامعة األزهر بغزة  ، سلسلة العلوم اإلنسانية 

  لقواعد القانون المدني  طبقالكتروني حجية  اإلثبات بالتوقيع اإل:" مقالة  بعنوان -رايس محمد
، كلية الحقوق  والعلوم  01،  المجلة  الجزائرية  للقانون المقارن ،العدد "الجديد الجزائري 

  .  2014السياسية ، جامعة تلمسان ،  الجزائر  ، سنة  
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  لكتروني في القانون الجزائري ، مجلة وان الحماية الجنائية  للسند اإلمقالة بعن –رايس محمد
السنة  1، العدد 1الدراسات القانونية ، صادرة عن كلية الحقوق جامعة بيروت العربية ، طبعة 

 2009لبنان ، سنة  –، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  2006-2008

  منشورة بمجلة الحجة ، مجلة دورية صادرة  ةلطبيمسؤولية االمقالة بعنوان إثبات -رايس محمد ،
 .2005، ديسمبر 0، العدد نشرة ابن خلدون ، تلمسان عن منظمة المحامين لناحية تلمسان 

 في التشريع الجزائري طبقا لقانون  لكتروني اإل رحمان يوسف ، مقالة بعنوان شهادة التصديق
،  21اسية ،جامعة تلمسان  الجزائر ، العدد،كلية الحقوق والعلوم السي"دراسة مقارنة " 15-04
  . 2016سنة 

  زيتوني عمر ، حجية العقد الرسمي ، مقالة منشورة بمجلة الموثق صادرة عن الغرفة الوطنية
 .2001، سبتمبر ، أكتوبر ، سنة  3للموثقين الجزائريين ، عدد

  كلية 2الحقوقية، عدد زين ميلوى، مقالة بعنوان قواعد التوقيع االلكتروني ، مجلة الدراسات ،
  2014الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الدكتور  الطاهر موالي ، سعيدة ، الجزائر  سنة 

  ، قروف موسى ، مقالة  بعنوان سلطة القاضي المدني  في تقرير الدليل الكتابي ، مجلة المفكر
ائر   ، نوفمبر اسية جامعة  محمد خيضر بسكرة ، الجز ي،كلية الحقوق والعلوم الس 8العدد

2012  

  في  ضوء قانون اإلجراءات   –" دور القاضي  المدني في  اإلثبات:" مقالة بعنوان  –لحميم زليخة
جامعة  قاصدي  مرباح ،  – 4العدد  –دفاتر  السياسية والقانون   – الجديد المدنية واإلدارية

 . 2011ورقلة ، الجزائر ، جانفي  



343 
  

  وان قاعدة الرسمية  في العقود الناقلة للملكية العقارية ، مجلة طف ، مقالة بعنامحي  الدين عو
،سنة  9اسية ، جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس،  الجزائر  ، العدد يالحقوق  والعلوم الس

2012. 

  مسيردي  سيد أحمد مقالة بعنوان تفعيل  الحكومة االلكترونية  مطلب أساسي  لتشجيع االستثمار
،سنة   21الحقوق والعلوم السياسية ،  جامعة تلمسان ، الجزائر  العدد  في الجزائر ، كلية

2016 

      

والمذكرات ریالدكتوراه والماجست طروحاتأ/ 5  

الدكتوراه  / أ  
لكترونية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه  في ازور محمد رضا ، إشكالية  إثبات العقود اإل 

-2015الجامعية  السنة  ،الجزائر ياسية جامعة تلمسانالقانون الخاص كلية الحقوق والعلوم الس
2016  

وحجيتها في ) الكومبيوتر ( بشرى زالسي ، المعطيات الحديثة للحاسب االلكتروني  
 –، أطروحة دكتوراه في الحقوق قسم القانون الخاص ، كلية الحقوق بن عكنون المدني اإلثبات

 2013- 2012السنة الجامعية  - 1جامعة الجزائر 

الف عبد الصمد ،  النظام القانوني لوسائل الدفع االلكتروني ، أطروحة دكتوراه ، كلية حو  
-2014الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان ، الجزائر ، السنة الجامعية 

2015  
، رسالة  دكتوراه جامعة أبوبكر  بلقايد كلية  ةزروق يوسف ،حجية وسائل اإلثبات الحديث 
    .2013-2012والعلوم السياسية ، تلمسان ،الجزائر   السنة الجامعية  الحقوق
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محمد رايس ، المسؤولية  المدنية لألطباء ، أطروحة دكتوراه ، جامعة جياللي  اليابس ،  
 . 2005- 2004سيدي بلعباس ، الجزائر ، السنة الجامعية 

نية عبر االنترنت ، كلية مخلوفي عبد الوهاب ، أطروحة دكتوراه بعنوان التجارة االلكترو  
 2012-2011الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة  الجزائر ، السنة الجامعية 

قروف موسى الزين ، رسالة دكتوراه  بعنوان سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة اإلثبات    
-2013سنة الجامعية كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ، بسكر الجزائر ، ال

2014.  

ر یالماجست/ ب  
   دراسة مقارنة " إياد محمد عارف  عطا سده ، مدى حجية  المحررات االلكترونية  في اإلثبات "

رسالة  ماجستير في القانون  الخاص  بكلية  الدراسات العليا  في جامعة  النجاح  الوطنية  في 
  2009نابلس ، فلسطين ، سنة 

 ، مذكرة ) دراسة مقارنة( المحررات االلكترونية وسيلة إلثبات العقد االلكتروني  بلقاسم عبد اهللا
تيزي وزو  –القانون الدولي لألعمال  جامعة مولود معمري " لنيل شهادة الماجستير في القانون 

  .2013الجزائر ، سنة

  يةقانونعلوم الر في ينظام السجل العقاري في التشريع  الجزائري  ،ماجست  -رويصات مسعود  ،
  2009-2008جامعة الحاج لخضر باتنة ، الجزائر ، سنة 

  أثر اإلثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق :  فيصل مساعد العنزي ، مذكر ماجستير بعنوان
،كلية العدالة الجنائية  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية اإلنسان

  2007 سنة السعودية ،
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  لملوم كريم ، اإلثبات في المعامالت االلكترونية بين التشريعات الوطنية والدولية ، مذكرة ماجستير
في القانون فرع قانون التعاون الدولي ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو كلية الحقوق ، سنة 

2011  
  مقارنة بين القانونين دراسة "مساعد صالح نزال الشمري ،دور السندات العادية في اإلثبات

  ـ2012األردني والكويتي ،  مذكرة ماجستير ، جامعة الشرق األوسط ، سنة

 لكترونية ، مذكرة ماجستير  في القانون يحي يوسف فالح حسن ، التنظيم  القانوني للعقود اإل
 .2007الخاص بجامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ، سنة 

  المذكرات /ج 
 كالية التوقيع االلكتروني وحجيته في اإلثبات ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في زينب غريب ،إش

السويسي ، كلية العلوم القانونية واالقتصاد  –القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس 
 .2010-2009واالجتماعية ، الربط ، السنة الجامعية 

   ذات  الحجية  المطلقة  أمام طالبة قاضية بن حركات إسمهان و ملكمي زرفة ، أدلة اإلثبات
 2005القاضي  المدني ، مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الجزائرية ، دفعة  

-2008. 

مؤتمرات لا/6  
 

  لليل ، توثيق التعامالت االلكترونية  ومسؤولية جهة التوثيق تجاه الغير اإبراهيم الدسوقي أبو
، جامعة  5االلكترونية بين الشريعة والقانون ،المجلد المتضرر، مؤتمر األعمال المصرفية 
  . 2003ماي  12-10اإلمارات العربية المتحدة ،دبي ، من  

 لكتروني في اإلثبات واالدعاء مدنيا أسامة روبى عبد العزيز الروبي ، مقالة  بعنوان حجية التوقيع اإل
مؤتمر  المعامالت  راتي والعمانيدراسة مقارنة في القوانين الفرنسي والمصري واإلما بتزويره ،

  منشور بالموقع االلكتروني. ،)الحكومة االلكترونية   –التجارة االلكترونية (االلكترونية 



346 
  

http://slconf.uaeu.ac.ae/slconf17/arabic_prev_conf2009.asp 
  اعد ثروت عبد الحميد ،مقالة بعنوان مدى حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات على ضوء القو

، جامعة  1المصرفية االلكترونية بين الشريعة والقانون ،المجلد األعمالالتقليدية لإلثبات ، مؤتمر 
  . 2003ماي  12-10اإلمارات العربية المتحدة ،، دبي  من 

  زيد محمود العقايلة ، مقالة  بعنوان حجية الرسائل االلكترونية المرسلة عن طريق الهاتف المحمول
، مؤتمر  المعامالت االلكترونية  المقارنةد دراسة في القانون اإلماراتي والقوانين التعاق ثباتإفي 

  منشور بالموقع االلكتروني). الحكومة االلكترونية   –التجارة االلكترونية (
http://slconf.uaeu.ac.ae/slconf17/arabic_prev_conf2009.asp 

  الرقمي في إثبات معامالت التجارية  الصالحين محمد العيش ، مدى قبول الدليل الكتابي
إلى 27االلكترونية ، المؤتمر الدولي الثاني لقانون االنترنت ، جامعة الدول العربية ، مالطة  من 

  . 2006نوفمبر  31

 ، بحوث دراسة فقهية لكترونية ،اإلثبات في العقود اإل مقالة بعنوان عطا عبد العاطي السنباطي 
، 1لكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون ،المجلد مؤتمر األعمال المصرفية اال

  .2003ماي  12-10دبي،من ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 مؤتمر  بحوث، اإلثبات مدى حجيته في –تعريفه  نجوى أبو هيبه ، مقالة بعنوان التوقيع االلكتروني
، جامعة اإلمارات العربية المتحدة   1ون ،المجلداألعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة والقان

 2003ماي  12-10دبي  من 

  نمديلي رحيمة ، مقالة بعنوان خصوصية الجريمة االلكترونية في القانون الجزائري والقوانين
،   2017مارس  25-24بلس لبنان من اللجرائم االلكترونية  طر   14المقارنة ، مؤتمر الدولي 

 http://unscin.org: اللكتروني متوفر على الموقع ا
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لمجالت القضائیة ا/  7  
 1992، لسنة 2المجلة القضائية الجزائرية ، العدد  

 1992لسنة  ، 01العدد الجزائرية المجلة القضائية  

  1994لسنة   02المجلة القضائية الجزائرية  العدد  

  1997لسنة  02، العددالجزائرية المجلة  القضائية  

  1997لسنة   01العدد الجزائرية المجلة القضائية   

  2000لسنة  01المجلة القضائية  الجزائرية  العدد  

  2004،قسم الوثائق ،  لسنة 2االجتهاد القضائي للغرفة العقارية الجزائرية ، الجزء 

  2006لسنة 01مجلة المحكمة العليا الجزائرية ،العدد 
  2006لسنة 02مجلة المحكمة العليا الجزائرية ،العدد  
 2008لسنة  02، العدد الجزائرية لة محكمة العليا مج  

  2010لسنة  03مجلة المحكمة العليا الجزائرية  عدد خاص ، الغرفة العقارية ، الجزء  

 2012لسنة  01مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، العدد  

 2014لسنة  01مجلة المحكمة العليا  الجزائرية ، العدد  

  2014لسنة  02،العدد مجلة المحكمة العليا الجزائرية.  

  المقارنة قوانینال
   :لقانون الجزائري ا/ 1 

  جريدة الرسمية الجزائرية ، (يتعلق بالحالة المدنية  19/02/1970مؤرخ  20-70األمر
  )27/02/1970، الصادر في 21.عدد
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   جريدة (يتعلق بتأسيس السجيل العقاري 1976/ 25/03مؤرخ في  63- 76مرسوم  رقم
  ) 13/04/1976مؤرخ في 30عدد .ائرية  الرسمية الجز 

  جريدة الرسمية (يتعلق بالتصديق على التوقيعات 19/02/1977مؤرخ في 41-77مرسوم رقم
  )23/02/1977الصادرة  16، عدد الجزائرية  

  المتممالمتضمن قانون األسرة  المعدل و  09/06/1984المؤرخ  في  11-84القانون رقم 
لسنة  15عدد جريدة الرسمية الجزائرية  ( 27/02/2005المؤرخ في  02- 05باألمر رقم 

2005  .(  

  جي لعمال ذوالمتضمن القانون األساسي النمو  23/03/1985المؤرخ في  59-85المرسوم
صادر في  13عدد .جريدة الرسمية الجزائرية(المؤسسات و اإلدارات العمومية الجزائري  

24/03/1985 ( 

  جريدة الرسمية (التوثيق   يتضمن تنظيم 12/07/1988المؤرخ في  27-88القانون  رقم
 ). 13/07/1988صادر بتاريخ   28الجزائرية  عدد 

  والمتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد  05/08/2000المؤرخ في  03-2000قانون رقم
صادرة بتاريخ  48جريدة الرسمية الجزائرية عدد (وبالمواصالت السلكية والالسلكية 

 ).2، ص 6/08/2000

  والمتضمن  وظيفة  القنصلية   26/11/2002المؤرخ في  405-02المرسوم الرئاسي  رقم
  )16، ص01/12/2002مؤرخ في  79عدد جريدة الرسمية الجزائرية (الجزائري 

   المؤرخ في   59-75يعدل ويتمم ألمر   06/02/2005المؤرخ في  02-05القانون
صادر بتاريخ  11عدد جريدة الرسمية الجزائرية  ( والمتضمن  القانون التجاري 26/09/1975
09/02 /2005.(  
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 في المؤرخ 58-75 األمر ويتمم يعدل  2005/  06/ 20 في  المؤرخ 10-05 رقم  القانون 
جريدة الرسمية .(  والمتمم المعدل الجزائري  المدني  القانون ومتضمن1975/ 26/09

  ) .17ص .26/06/2005بتاريخ  الصادرة .44عدد .الجزائرية  

  جريدة (تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02- 06القانون  رقم
  ).  2006/ 08/03صادر بتاريخ ال14الرسمية الجزائرية  عدد  

  يتضمن  تنظيم مهنة  المحضر  القضائي   20/02/2006مؤرخ  في  03-06قانون رقم
  )21، ص08/03/2006صادر  14عدد . جريدة الرسمية الجزائرية(

  والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، 20/02/2006المؤرخ في  01-06قانون رقم) 
 )08/03/2006صادر بتاريخ  14عدد . جريدة الرسمية الجزائرية  

  المتضمن  التأسيس  إجراء لمعاينة حق الملكية  27/02/2007المؤرخ في  07/02القانون
جريدة الرسمية الجزائرية  عدد ( عن طريق تحقيق  عقاري ؛ العقارية وتسليم سندات الملكية

  .)11، ص28/02/2007المؤرخ في 15

  يعدل ويتمم  المرسوم التنفيذي  2007 /05/ 30المؤرخ في  162-07 رقم  تنفيذيال سوم مر
والمتعلق بنظام االستغالل  المطبق على كل نوع   2001/  09/05المؤرخ في  123-01رقم 

   بكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكية الش  من أنواع
 ) 12ص، 07/06/2007المؤرخ  في  37عدد . جريدة الرسمية الجزائرية(السلكية ؛ الو 
   يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية    25/02/2008مؤرخ في  09- 08قانون رقم

  ).2ص.2008/ 23/04صادر بتاريخ  21 عدد.جريدة الرسمية الجزائرية  

  يتضمن القانون األساسي  2008ديسمبر  24المؤرخ في  409-08مرسوم تنفيذي  رقم
 73عدد .جريدة الرسمية الجزائرية( الخاص  بمستخدمي أمانات الضبط الجهات القضائية ،

  ) 2008/ 12/ 28صادرة في 
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  قانون الجماعات ( انون البلدية يتعلق  بق 22/06/2011المؤرخ في  10- 11القانون رقم
 ). 2011/ 03/07المؤرخ في  37عدد .جريدة الرسمية الجزائرية)  (اإلقليمية

  جريدة الرسمية (يتعلق بقانون الوالية    21/02/2012المؤرخ في  07-12القانون رقم
 .) 2012/ 29/02المؤرخ في  12عدد .الجزائرية

  19مؤرخ  20-70ويتمم األمر رقم  يعدل 09/08/2014مؤرخ في 08-14قانون رقم  
، الصادر في 49.عدد.جريدة الرسمية الجزائرية  (يتعلق بالحالة المدنية الجزائرية   02/1970/

 )3،ص 20/08/2014
  المتعلق بعصرنة العدالة جريدة الرسمية الجزائرية   01/02/2015المؤرخ في  03-15قانون رقم

  )4، ص 10/02/2015 المؤرخ في 06عدد .

 لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق احدد ي 01/02/2015مؤرخ في  04-15انون ق
  ) .6، ص 10/02/2015صادر بتاريخ  6عدد .جريدة الرسمية الجزائرية  ( يينااللكترون

  يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق  27/07/2015مؤرخ في 204-15مرسوم تنفيذي  رقم
جريدة الرسمية الجزائرية  .( ضمن السجل الوطني اآللي لحالة المدنية الحالة المدنية المتوفرة 

  )29/07/2015مؤرخ في  41عدد 

  يتضمن تنظيم  الصفقات العمومية  16/09/2015المؤرخ في  247-15مرسوم الرئاسي رقم
 )20/09/2015مؤرخ بتاريخ  50عددجريدة الرسمية الجزائرية  (وتفويضات المرفق العام 

 تعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة ي 10/12/2015مؤرخ في  315-15ذي رقم مرسوم تنفي
 ).6، ص 27/12/2015،الصادر68 جريدة الرسمية الجزائرية عدد(المدنية بطريقة إلكترونية 

  يحدد نظام االستغالل المطبق على   13/12/2015المؤرخ في  320-15مرسوم تنفيذي رقم
لالسلكية  الكهربائية  وعلى مختلف خدمات المواصالت كل نوع من أنواع  الشبكات بما فيها  ا

  ). 27/12/2015الصادرة بتاريخ  68 جريدة الرسمية الجزائرية عدد(السلكية والالسلكية 
  15/07/2006المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في  03-06األمر 

 ) .16/07/2006المؤرخ في  46جريدة الرسمية الجزائرية عدد (
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  المؤرخ في  07-79، يعدل ويتمم القانون رقم  16/02/2017المؤرخ في  04-17قانون رقم
 11جريدة الرسمية الجزائرية عدد (والمتضمن قانون الجمارك الجزائري   21/07/1979

 )13، ص 19/02/2017الصادر في 

   19مؤرخ  20-70يعدل ويتمم األمر رقم 10/01/2017الصادر في    03- 17قانون رقم 
، الصادر في 02.الجزائرية  عدد.الجريدة الرسمية (يتعلق بالحالة المدنية الجزائرية   02/1970/

 )9،ص 11/01/2017

  يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  05/08/2009مؤرخ في  04-09قانون رقم
 47زائرية  عدد الج.الجريدة الرسمية (المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته 

  )5، ص 16/08/2009الصادر بتاريخ 

  

:لقانون المصري ا/2  

   لسنة  23المعدل بالقانون رقم  1968لسنة  25القانون ( قانون اإلثبات المدني المصري
 في الصادر 22عدد صريمال.الجريدة الرسمية ( )1999لسنة  18والقانون رقم  1992

30/05/1968( 
  اإللكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية التوقيع نظيم ت 2004لعام  15قانون رقم

  )2004   /04/ 22الصادر 17عدد المصري .الجريدة الرسمية (المصري  المعلومات  

  متعلق بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع االلكتروني  وبإنشاء  2005لسنة 109قرار رقم
صادر  115الوقائع المصرية  العدد (  لومات هيئة التنمية صناعة التكنولوجيا المع

  ) 25/05/2005ب

لقانون  التونسي ا/ 3  
 االلكترونيةيتعلق بالمبادالت والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  القانون 

   ).2000أوت  11الصادر في  64،عدد   ةالتونسي للجمهورية  الرائد الرسمي( التونسي
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  تنظيم ادةيتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد 
      المؤرخ في  68الرائد الرسمي ،عدد  "  (ةمجلة االلتزامات والعقود التونسي" بعض أحكام

15 /08/2005(. 
  
لقانون المغربي ا/ 4  

  المتعلق بتتميم الفصل  10/09/1993بتاريخ  1.93.345الظهير الشريف بمثابة قانون
بتاريخ   4222عدد   .الجريدة الرسمية  المغربي(من قانون االلتزامات و العقود ؛  1248

  )22/09/2011في صيغته محينة  12/08/1913  بتاريخ قانون االلتزامات والعقود( )29/09/1993

   53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01-07-129الظهير الشريف رقم 
الجريدة الرسمية  المغربي،  عدد ( روني للمعطيات القانونية  المغربي ،   المتعلق بالتبادل االلكت

  ) 06/12/2007الصادر في  5584
  على بالمصادقة    28/09/1974الصادر بتاريخ 1.74.447شريف  بمثابة قانون رقم الالظهير

يخ مكرر  الصادر بتار  3230الجريدة الرسمية  المغربي ،عدد(قانون المسطرة المدنية نص 
  )20/03/2014 بتاريخلهذا القانون   صيغة محينة).( )30/09/1974

 بتنفيذ ) 2006فبراير  14( 1427من محرم  15صادر في  1-06-23ظهير شريف رقم ال
 رقمالجريدة الرسمية  المغربي عدد ( بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين 81-03القانون رقم 

  )0/03/2006 2 بتاريخ الصادرة  5400
 يتعلق بقانون االلتزامات والعقود المغربي المتمم  12/08/1913ر الشريف صادر بتاريخ الظهي

موافق  1432من رمضان   16و صادر في  1.11.140بالظهير  الشريف رقم 
الموافق  1432شوال 23بتاريخ  5980عدد .الجريدة الرسمية  المغربي(؛  )  17/08/2011
  )19/03/2015محينة بتاريخ  ةصيغ.) ( 22/09/2011

  32-09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1-11-179الظهير الشريف رقم  
صادر في  5998الجريدة الرسمية  المغربي ،عدد (ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال

24/11/2011.(  
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لقانون األردني ا/ 5  
  الجريدة (األردني  اعيةالرسوم الصناعية والنماذج الصنالمتعلق ب 2000لسنة  14قانون رقم

 )02/04/2000بتاريخ الصادر  4423رقم  ةاألردنيالرسمية  
  رقم  الجريدة الرسمية  األردنية(  2001لسنة  85قانون  المعامالت االلكترونية األردني رقم ،

 )  31/12/2001بتاريخ  4524

  بتاريخ  4821قم ر  الجريدة الرسمية  األردنية(  2007لسنة  25قانون التنفيذ األردني رقم
 .)2262، ص 16/04/2007

انون اإلمارة دبي لقا/ 6  
  بشأن المعامالت والتجارة االلكترونية  إلمارة دبي  ، صادر  بتاريخ   2002لسنة  2قانون رقم

12/02/2002 

انون البحرین لقا/ 7  
  ة الصادر الجريد(والمتضمن قانون المعامالت االلكترونية البحرين  2002لسنة  28قانون

 ) 18/09/2002المؤرخ  2548الرسمية  لمملكة البحرين   

انون اللبنانيالق/ 8  
   والمتضمن  قانون أصول المحاكمات  16/09/1983الصادر  بتاريخ 90مرسوم اشتراعي  رقم

 )3ص 1983/ 06/10،الصادرة في 40للبنانية عا.الجريدة الرسمية ( اللبنانيالمدنية 

انون الفلسطیني الق/ 9  
  المتضمن قانون البيانات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني  2001لسنة  4ن رقم القانو.  

 . 12/05/2001صدر بمدينة غزة بتاريخ 
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العراقي  لقانونا/ 10  

  الصادر بتاريخ  3753قية رقم  ا، الوقائع العر  1998لسنة ) 33(قانون كتاب العدول رقم
12/12/1998.-   

  متضمن قانون التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية العراقي  2012لسنة  78قانون رقم
بتاريخ  4256قية  العدد االوقائع العر (   18/10/2012بتاريخ 79الصادر بقرار  رئاسي رقم 

05/11/2012(. 
  

 التشریع الدولي 
    1996  اإللكترونية التجارة بشأن النموذجي األونسيترال انونق -   

2001 اإللكترونية التوقيعات بشأن النموذجي سيترالاألون انونق  -  

2005نيويورك، الدولية العقود في اإللكترونية الخطابات استخدام بشأن المتحدة األمم تفاقيةا -  

الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم هذه القوانين متوفرة على الموقع االلكتروني للجنة  

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.ht
ml 

لإلثبات بالتقنيات الحديثة المعتمد من طرف وزراء العدل ) النمودجي(القانون العربي اإلسترشادي  -
   متوفر على الموقع االلكتروني 2008/ 27/11 – 24د/771العرب بقرار رقم 

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/typicalarablaws.aspx 
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لكترونیة المواقع اإل  

 ساعة 10/12/2014 تاريخ  المعاينةالسعودية  المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة موقع 
 دقيقة 18:58

  http://www.citc.gov.sa/arabic/RulesandSystems/    

 تاريخ   العربية الدول في االلكترونية تالمعامال قوانين:" والتعدين الصناعية للتنمية العربية المنظمة موقع
 دقيقة 14:19 ساعة 13/12/2014 المعاينة

 . http://www.aidmo.org/etl/index 

   على الساعة  03/01/2015موقع األمانة العامة للحكومة المملكة المغربية  تاريخ المعاينة
20:24  

http://www.sgg.gov.ma/arabe/Accueil.aspx 

http://www.joradp.dz موقع االمانة العامة للحكومة  الجزائرية -           

   موقع محاماة نتhttp://www.mohamah.net/   على  18/01/2015تاريخ المعاينة
 18:46الساعة 

 
 -  التجاري الدولي   المنتدى العربي للتحكيمhttp// www.arab-arbtration .com    

  22:12على الساعة  12/12/2014تاريخ  المعاينة

  ،موقع  ويكيبيديا الموسوعة الحرةhttp://ar.wikipedia.org/wiki  
  22:20على ساعة  12/12/2014تاريخ المعاينة        

  موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية" WIPO  .
http://www.wipo.int/wipolex/ar/othe 

 22.01على الساعة  21/12/2014تاريخ معاينة   
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نسیةالفر باللغة/  ثانیا  
I.Ouvrages spéciaux 

 Alain  Bénabent , les contrats spéciaux civils et commerciaux 5 ème 
édition ,Montchrestien ,E.J.A. Paris 2001. 

 André Lucas, Jean Devèze ,Jean Frayssinet -  Droit de 
l’informatique et de l’internet –Thémis droit privé, Presses 
universitaires de  France ,2001 

 Denis Mazeaud, Le contrat électronique , Travaux de l’Associatiton 
Henri capitant, journéés nationales , Tome V ,Toulouse 2000 , 
édition, Panthéon Assas, Paris 2002 

 Elisabeth Joly-Passant . -l'écrit  confronté aux  nouvelles  
technologies –Tome 465 .LGDJ .Paris. France 2006 

 F.LABARTHE. la notion de document contractuel .L.G.D.J. 1994. 

 H. Capitant, F. Terré/Y .Lequette ,les grands arrêts de la 
jurisprudence civile ,Introduction Personnes –Famille-Biens-
Régimes-matrimoniaux- successions ,Tome 1, 11ème édition  , Dalloz 
,Paris ,Frances, 2000 . 

 Jérôme Huet, Les principaux  contrats spéciaux ,2 ème édition, 
Librairie Général de droit et de Jurisprudence.E.J.A. Paris 2001. 

 Lionel BOCHURBERG, Internet et commerce électronique ,site 
web. Contrats. Responsabilités. contentieux . 2ème édition, Dalloz, 
, France,2001 . 

 Marc  Bruschi , Droit des Biens ,universités droit ,édition Marketing 
S.A. Paris .2001. 

 Rapport de la mission commerce électronique ,présidée par Francis 
Lorentz, La nouvelle donne du commerce électronique ,Réalisations 
1998 et perspectives , Les éditions de Bercy, Paris mars 1999. 
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 Yvaine Buffelan –Lanore , Droit civil  Première année, 13ème 
édition,  Dalloz , Paris 2003. 

 Yves -Marie Laithier  ,Étude comparative des sanctions de 
l’inexécution du contrat ,T 419,L.G.D.J. Paris 2004 

II.Thèse : 

 Charles Moumouni, Droit et pratiques du paiement électronique des 
ventes internationales, Tome  1 , Thèse présentée à la Faculté des 
études supérieures de l'université Laval , Faculté de droit,  pour 
l'obtention du grade de docteur en droit (LL.D),Québec Canada, 
Octobre 2001. 

 Frédéric COLANTONIO . La protection du secret des courriers 
électroniques en Belgique Aspects techniques D.E.S. en 
criminologie Université de Liège Belgique  2001-2002 

 Laurent Granier , L’authenticité notariale  électronique , diplôme 
supérieur du notariat  . Faculté de droit , université de Montpellier I , 
France .Année universitaire 2003-2004 

  Mickael / BOUTROS, Le droit du commerce électronique :Une 
approche de la protection du cyber, consommateur .thèse, Pour 
obtenir le grade de docteur de l‘université de Grenoble .France, 
Année 2014, 

 Sambath HEL ,Le formalisme du contrat électronique dans 
l’ASEAN, Définition et interprétation des notions d’écrit et de 
signature, Thèse présentée à la Faculté des études supérieures, en vue 
de l’obtention du grade de Docteur en droit de la faculté de droit de 
l’Université de Montréal, Mai 2013 

 Virginie Etienne _ Le Développement de la signature électronique, 
Master 2 Recherche Droit des affaires, université Paris 13 Nord , 
France, Année universitaire 2010-2011. 
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:Articles électroniques  .III 

 Blandine Poidevin , article intitulé  sur  le Document électronique, 
Dernière mise à jour12/11/2010  
https://www.jurisexpert.net/?s=Document+%C3%A9lectronique&la
ng=fr le 12/11/2010 ,Date de l'Avant 21/05/2016 Le temps15: 04 

 Blandine Poidevin. article intitulé  La preuve. 
https://www.jurisexpert.net/la-preuve/le 21/04/2008. Date de l'Avant 
21/05/2016 Le temps  12: 55 

 Florent LATRIVE. Le seing électronique bientôt légal. LA 
REVOLUTION DE LA CYBER-SIGNATURE. Le paraphe à la 
main perd son monopole d'ultime preuve.  25 février 2000 à 22:37 .
Pour en savoir plus voir le site  
http://www.liberation.fr/ecrans/2000/02/25 Date de l'Avant 
11/11/2006 20:50 pm. 

 François Terré, Introduction générale au droit  9e éditions., Dalloz, 
coll. Précis France, Août 2012. . Article Le commencement de preuve 
par écrit : une preuve qui peut être parfaite !disponible sur le site: 
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/le-commencement-de-
preuve-par-ecrit-une-preuve-qui-peut-etre- 
parfaite/h/fa7fad927d02485d6cb6bbaf58c18acf.html. 

 Marlene Trezeguet , Article intitulé : journée de réflexion sur les 
actes authentiques électroniques .Dernière mise à jour 

21/06/2002 ,Disponible sur le site: http://cejem.u-
paris2.fr/spip.php?article104 . 

 Pascal Agosti, Le régime juridique des actes authentiques 
électroniques, L'article est présent sur le :http://www.caprioli-
avocats.com/publications/47-droit-public-et-tic/95 

 MICHÈLE TABAROT _ LE PROJET DE LOI (n° 528) pour la 
confiance dans l'économie numérique, Enregistré à la Présidence de 
l'Assemblée nationale le 11 février 2003 .France, 
http://www.assemblee- nationale.fr/12/rapports/r0608.asp 
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         Date de l'Avant 12/02/2015. 21:15 pm. 

 Sabine de Paillerets-Matignon   & François-Xavier Boulin- la 
preuve par écrit électronique en droit civil, le  26 février 2016. 
https://www.alliancy.fr/juridique/no-theme/2016/02/26/synthese-la-
preuve-par-ecrit-electronique-en-droit-civil .Date de l'Avant 
12/03/2017  Le temps 18: 03 

 Sophia BINET . L'utilisation des nouvelles technologies dans le 
procès civil : Vers une procédure civile intégralement  informatisée ? 
Université LUMIERE LYON 2 - Master Droit Processuel 2005. 
http://www.memoireonline.com/12/05/31/m_utilisation-nouvelles-
technologies-proces-civil10.html 

 Directives européennes   

 - Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 
décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures 
électroniques ; Disponible sur le site : http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:31999L0093 

 -Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 
juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la 
société de l'information, et notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur. Disponible sur le site  ; http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0031 

Lois françaises 

 Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 
du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. JORF 
n°186 du 11 août 2005 page 13096 Disponible sur le site   
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-
973/jo/texte. Date de l'Avant 28/05/2015. 19:08 pm  

 Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de 
l'article1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique 
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JORF n°0077 du 31 mars 2001 page 5070 ,Disponible sur le site  : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX
T000000404810 

 Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - portant adaptation du droit de la 
preuve aux technologies de l'information et relative à la signature 
électronique ,JORF n°62 du 14 mars 2000, Disponible sur le site  : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX
T000000399095&categorieLien=id 

 Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à 
l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie 
électronique, JORF n°140 du 17 juin 2005 page 10342 Disponible sur 
le site  : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX
T000000448268&categorieLien=id 
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  01 .................................................................................................: املقدمة 

ٔول  ابیة  ذات  احلجیة  الرمسیة: الباب ا ٔد  الك 11..................................و املطلقة ا   

ٔول  رشیع : الفصل ا ابة  يف ال ٔخرىالك رشیعات ا ري وبعض  ال 14......................اجلزا  

ٔول  لسندات الرمسیة: املبحث ا لهيا   ٔو مایصطلح   19....................احملررات  الرمسیة   

ٔول  ٔ املفاهمي : املطلب  ا ابة ا ٔمهیة  الك 21...............................................ساسیة  و  

ٔول الفرع  ٔساسیة: ا 21........................................................................ املفاهمي ا  

ابة: لثاين الفرع ا لك 45...............................................................خصوصیة إالثبات   

ٔنظمة القانونیة :  املطلب الثاين  ابة  يف ا 49.....................................املقارنة وظائف الك  

ٔول  ابة  یمت : الفرع ا لا يف ًأساسی ًاركنرها اعتبزي بني الك         الترصف القانوين  ووهنا  ك

49............................................................................. وسی ٕاثبات   

مت : الفرع الثاين  ٔداة ٕاثباته یا 54............................................زي بني الترصف القانوين  و  

56............................................................ماهیة احملررات  الرمسیة: املبحث  الثاين   

ٔول  ابة  الرمسیةامل : املطلب ا لك 57....................................................فهوم  القانوين   

ٔول  ري  والق:  الفرع ا ابة  الرمسیة  يف  القانون اجلزا 61................ةاملقارنوانني مفهوم  الك  

ٔوراق الرمسیة: الفرع الثاين  67 ....................................................................ٔنواع ا  

ٔوراق الرمسیة إالداریة : ٔوال  68..........................................................................ا  

ٔو السندات القضائیة : نیا  ٔوراق    69..................................................................ا
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ة: لثا  ٔو السندات التوثیق ٔوراق  70.................................................................ا  

ىل رشوط :  املطلب الثاين  72.................................................احملررٕاضفاء الرمسیة   

ٔول  ٔو ضابط معويم ،: الفرع ا ام،                   ٔن یمت حترر الورقة الرمسیة  مبعرفة  موظف 
امة 73..........................................................................ٔو خشص ملكف خبدمة   

ٔو الضابط العمويم: الفرع الثاين  لموظف  كون  امة سلطةٔن  ٔو امللكف  خبدمة          
ة حترر الورقة الرمسیة  84.......................................................................وصالح  

ٔوضاع اليت  یقررها القانون:  الثالفرع الث لورقة ا راعي يف حترره  92......................ٔن   

لمحررات الرمسیةالقمية : الفصل الثاين  113...................................... القانونیة    

ٔول  ٔداة لٕالثبات: املبحث ا 117..........................................جحیة احملررات  الرمسیة   

ٔول  سبة احل  :املطلب ا ل ت  املدونة يف احملرر الرمسي  لبیا جیة القانونیة    

121...................................................................................... ٔطراف العالقة   

ٔ الفرع  ت اليت دوهنا  املوظف العام :   ولا         من ذوي  صدرتٔو   ومن يف حمكهجحیة البیا
سمعه وبرصه العالقة  ها   ٔكد مهنا يف حضوره حبیث ميكن ٕادرا   123..........................ویت

ٔدىل هبا ذو : الفرع الثاين  ت اليت  ٔن یتحرى  العالقة وجحیة مضمون البیا ٔكدٔو دون    یت

127................................................................................العام من حصهتا املوظف  

ة الغري لسند القوة الثبوتیة  : املطلب الثاين  132................................. الرمسي يف موا  

ٔول  ني : الفرع ا ة الغري ٕاىل  لورقة الرمسیة يف موا رالالقوة الثبوتیة  لزتو 134.......طعن   

ني تقدمي دلیل : الفرع الثاين  ة الغري ٕاىل  لورقة الرمسیة يف موا                  القوة الثبوتیة 
136.......................................................................................عكس ذ ىل   
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ثالث  یة لصور احملرر الرمسي يف ظل احللول احل : املطلب ال 137..........تقلیدیةال جیة  القانون  

ٔول  ٔصلالقوة  الثبوتیة :  الفرع ا ا وجود ا 139..................................لصورة يف   

ٔصل الورقة الرمسیةالقوة الثبوتیة : الفرع الثاين  ا فقدان  141...................لصورة يف   

ا الصورة : ٔوال  ارشةامل يف  ٔصل م 142............................................نقو  من ا  

ا  الصورة الرمسیة : نیا  ٔصلیةيف  142.................................املنقو من الصورة ا  

ٔصلیة: لثا  لصورة  املنقو من الصورة ا 144.....)الصورة الثالثة( .ا الصورة الرمسیة   

ري التقلیدیةظ  جحیة الصورة يف الشلك إاللكرتوين  يف: املطلب الرابع   145.....ل احللول   

ٔول  ويلموقف : الفرع ا متع ا 145.................................................................ا  

146............................................................موقف القوانني املعارصة: الفرع الثاين   

ر املرتتب:  املبحث الثاين  ٓ الل  ةا     توافرها يف رشوط  الواجبل عن  إال

151......................................................................................احملررات الرمسیة  

ٔول  لرشوط املنظمة : املطلب ا ذ  ٔ دم ا 151...........ر ذآلسند الرمسي و جزاء   

ٔول  الفرع الل  : ا ٔحاكمجزاء إال رياملدين  من القانون 324املادة  ب 152..............اجلزا  

ر: الثاين  الفرع ٓ 153................................بطالن احملرر الرمسي نع الناجتة القانونیة  ا  

ذ: املطلب الثاين  لمحرر الرمسي يف إالثبات وقوته يف التنف 155................القمية القانونیة   

ٔول  لمحرر الرمسي الباطل يف إالثبات الوزن: الفرع ا 155.............................القانوين   

ذ املطلقة الثبوتیة و قوةال:  الثاين  فرعال 158............................لمحرر الرمسي يف التنف  
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ثاين  باب ال بات: ال د  االٕث ابیة ٔ 161.............................................رمسیة الري  الك  

ٔول  ة  املعدة لٕالثبات: الفصل ا 163..............................................احملررات العرف  

ٔول  وسی لٕالثبات: املبحث ا ة  163............................................احملررات العرف  

ٔول  حملامل: املطلب ا 164.........................................رر العريف املعد لٕالثباتقصود   

ٔول  لمحرر العريف  تعریف: الفرع ا 165............................................فقهاء القانون   

لمحرر العريف: الفرع الثاين  166....................................................املفهوم القانوين   

ة: املطلب الثاين  كون الورقة العرف 169.................................................رشوط   

ٔول  ابة املتطلبة يف احملرر العريف: الفرع ا 170.................................................الك  

ة: الفرع الثاين  ع املرشوط يف الورقة العرف   174..............................................التوق

ٕالمضاء: ٔوال  ع  176..............................................................................التوق  

ع:  نیا 177................................................................................ خلمت التوق  

ع ببصمة إالصبع:لثا  178.........................................................................التوق  

ث إالثبات: املبحث الثاين  لسند  العريف من ح 181...........................القوة الثبوتیة   

ٔول  ٔصل : املطلب ا 182..........................................احملرر العريفالقمية القانونیة    

ٔول  ة من وقعه: الفرع ا   183......................................جحیة  احملرر العريف يف موا

ع : ٔوال  سب ٕالیه التوق رتاف من  183....................................................ا ا  

ع: نیا  اكر التوق ا ٕا 184.......................................................................يف   

188............................................الغري ةامو  يف العادي السند جحیة: الثاين الفرع  
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ثالث  تارخي احملرر العريف: الفرع ال 191 ............................................القمية القانونیة ل  

ة ذوي العالقة : ٔوال  191..................................................................يف موا  

لغري : نیا  سبة  192...............................................................................ل  

201........................................القمية القانونیة  لصور احملرر العريف: لب الثاين  املط  

ٔول  ٔصل قمية قانونیة: الفرع ا كون لصورة احملرر العريف يف ا   201......................ال 

اء: الفرع الثاين  ذ  ةالوارد ات ست ٔ ةالعرف اتصور احملرربىل ا  

202.........................................................................................يف إالثبات   

ا : ٔوال  ل ال يف  د يف الس 202..............................................صص اق  

نال ا : نیا  203.............................................................تدون خبط ید املد  

204.......................................................السند املؤید وجحیته يف إالثبات: لثا   

ث : الفرع الثالث  لمحرر العريف من ح ذال القوة القانونیة    206...........................تنف

ة احملرراتمقاربة بني : الفرع الرابع  206..........................................الرمسیة والعرف  

ن: ٔوال  ه التقارب بني احملرر 206..............................................................ٔو  

الف : نیا  خ ه  208.........................................................................ٔو  

ة ال : لثا  210.....................................................................................ن  

ٔوراق : الثاينالفصل  ة ا ٔة امل ري العرف   وقمية احملررات  لٕالثباتهی

212...........................................................................لكرتونیة يف إالثباتاالٕ   

ٔول  ة املوقعة و: املبحث ا ٔوراق العرف 213.....................................وقعةاملري  ا  
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ول  ات ووسائل االتصال : املطلب ٔا یة لرسائل والربق دیثةاحلالقمية القانون  

214.......................................................................................... يف إالثبات  

ٔول  214....................................إالثبات العادیة وقوهتا القانونیة يفالرسائل : الفرع ا  

ة وقميهتا: الفرع الثاين  217...............................................يف إالثبات القانونیة الربق  

س و قمية التلكس و : الفرع الثالث  لكرتوين يف إالثباتالفا 219...........رسائل الربید   

س يف إالثبات  رسائل جحیة: ٔوال  219............................................التلكس والفا  

لربید االٕ : نیا  224.............................................يف إالثباتلكرتوين القمية القانونیة   

224....................................................................لكرتوين لربید االٕ  قصودامل/ ٔ   

225............................................إالثباتيف لكرتوين لربید االٕ   القانوين الوزن/ ب  

ي اللكرتوين لربید االٕ ا لرسائل قمية القانونیةال / 1 ع مصدره ا 225.................حيمل توق  

ع لكرتونیة  املذیقمية رسائل الربید  االٕ / 2 228......................ٕالكرتوين يف شلك بتوق  

لربید االٕ / 3 لیهالقمية القانونیة    230.............................................لكرتوين املوىص 

اریة وجحیهتا يف إالثبات: املطلب الثاين  ر الت فا 233.........................................ا  

ٔول  ىل التاجر احل: الفرع ا اریة جحة  ر الت فا كون فهيا ا 234....................ا اليت   

اری: الفرع الثاين   ر الت فا    236...............................ٔداة ٕاثبات يف صاحل التاجر ةا

ٔوىل احل ار ال ٕاذا اكن الزناع بني : ا ا 236.......................................................ت  

جر : ا الثانیة احل ري  جر و 237..............................)مسهت(ٕاذا اكن الزناع بني   
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ثالث  الفرع  یال: ال بارها دل بات عت یة يف االٕث ٔوراق املزنل 238...................ًاكتابی ًقمية ا  

ن:  الثالث املطلب  راءة ذمة املد ىل  ن  ا ٔشري ا 240.......................القمية القانونیة لت  

ٔول  ن :  الفرع ا ا ازة ا 241...................................................وجود السند يف ح  

ن : الفرع الثاين  242....................................................وجود السند يف حوزة املد  

ن: ٔوال  ا ٔشري خبط ا   243..................................................................ٔن یمت الت

ن بقاء سند: نیا  ن يف ید املد   243...............................................................ا

ري االٕ  ايف  صورهتجحیة احملررات : املبحث الثاين    244....تقلیدیةال لكرتونیة يف ظل احللول 

ٔول    245......................................لكرتونیةلسندات االٕ  الطبیعة القانونیة  : املطلب  ا

ٔول  ابة يف الشلك االٕ : الفرع  ا لك یة والقانونیة    247.......................لكرتوينالرشوط الف

كون احملرر االٕ : ٔوال  ٔن    248..............................................لكرتوين  مقروءاوجوب 

ه املادیةلكرتوين بطریقة اسمتراریة ودوام احملرر االٕ : نیا    249......................تضمن سالم

ابة : لثا  ٔو التعدیل یلتغ  دم قابلیة الك 252......................................................ري   

ي : رابعا  ٔكد من هویة الشخص ا 253......................لكرتوينصدر احملرر االٕ ٔ ٕاماكنیة الت  

ع يف الشلك االٕ : الفرع الثاين    255........................................................لكرتوينالتوق

ع االٕ : ٔوال    255................................................لكرتوين عند فقهاء القانونمفهوم التوق

ع االٕ : نیا  ىل ما توصلت ٕالیه املنظامت تعریف التوق ولیةلكرتوين بناء    257..................ا

ع االٕ :  لثا  ري تعریف التوق رشیع اجلزا 259..........................................لكرتوين يف ال  
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هوم: رابعا  ع االٕ  مف 261...............................................يف القوانني املقارنة لكرتوين التوق  

ع االٕ ٔشاكل : الفرع الثالث  265............................................... لكرتوينورشوط  التوق  

ع: ٔوال   265............................................................لكرتويناالٕ  يف الشلك صور التوق

ع البیومرتي/ 1 لتوق ٔو ما یعرف  اتیة   دام اخلواص ا ست ع   265.........................التوق

ع الرمقي/ 2  266..........................................................................................التوق

لقمل االٕ / 3 ع   268.............................................................................لكرتوينالتوق

ع بواسطة ال 4/   268..........................................لرمق الرسي ةبطاقة املمغنطة املقرتنال توق

ع  ا: نیا  ىل االرشوط املتطلبة يف التوق  270............................لكرتونیةامئ االٕ ملوجود 

ع يف الشلك االٕ /  ىل قدرة التوق ق لهویة املوقع ال لكرتوين  ق دید ا 270......................ت 1 

ع االٕ /  ع  ارض لكرتوين يف التعبري عنقدرة التوق 271...............................صاحب التوق  2 

ع االٕ /  وام وقدرة التوق ق صفة ا ىل حتق 272..............................سمتراریة االٕ  لكرتوين  3 

ع االٕ / 4 273...............................يف صورته إاللكرتونیة حملررلكرتوين مدى ارتباط التوق  

ع االٕ : املطلب الثاين   ابة والتوق  275...................................لكرتونیني يف إالثباتقمية الك

ٔول  ابة االٕ : الفرع ا 275..................................................لكرتونیة يف إالثباتجحیة الك  

ٔ التاكفؤ الوظیفي : الفرع الثاين  د 279..................................................دود ٕاعامل م  

ع: الفرع الثالث  لتوق 284............لكرتوين يف إالثباتاالٕ  املوجود يف الشلك  القمية القانونیة    
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ریة لقايض يف : الفرع الرابع  تقد ابة يف ال السلطة ال لكرتويناالٕ شلك ال تفضیل بني الك  

ة  امئ الورق ىل ا ابة املوجودة  289...........................................................والك  

  292..................................................................................................اخلامتة 

  300.............................................................................. املالحق

  329...........................................................................................قامئة املراجع 

  361.................................................................................................الفهرس 



   : ملخص    

وما توفره لذوي الشأن والغري من  القانونية حول  األدلة  الكتابية ذات  القوة هذا البحث يتمحور موضوع            
ايف  ال توجد ضمانات قانونية أن  خاصة و ،الزوالمن حفظ حقوقهم  كما  تعمل على.من أدلة اإلثبات األخرى  مِثيال

ا ي حتول من التعامل باحملررات أ ؛ أوراقبال العامل اليوم  هو عامل  على الدعائم املتوفرة  الورقية  إىل احملررات يف صور
االتاإل هذه التقنيات من خالل إصداره  ، كما أن املشرع اجلزائري قد تبّىن و امليادين لكرتونية ، وتغلغلها يف مجيع ا

وقيمتها البحث عن حجيتها هذا ما أدى بالضرورة  إىل  ،وما بعدها 2015العديد من النصوص القانونية خالل سنة 
ة  حتديات  القانونية  وقدرة  ها يف شكل باحملررات يف جمال اإلثبات علوماتاملتطور تكنولوجيا القواعد التقليدية  يف جما

  . لكرتويناإل

  : المفتاحية الكلمات 

  .، محررات عرفية ، سند إلكتروني  ةلكتروني ، محررات رسميإتوقيع  حجية ،إثبات ، وسائط ، قانونية ،  ، يةالكتابة  ، إلكترون

Résumé : Dans cette étude nous avons consacré notre recherche sur l’analyse de la force 
probante des preuves écrites sur support papier avec toutes les garanties juridiques qu’elles 
assurent aux parties cocontractants, à leurs ayants droits ainsi qu’aux tiers. Et qui n’existe pas dans  
les autres éléments probatoires. Elle est pour protéger leurs droits, sur-tous le monde d’aujourd’hui 
qui a subis une mutation dans les moyens et support d’enregistrement de documents, qui s’est 
hébergé  sur  des supports électroniques dans tous les domaines. Le législateur algérien  adopta ces 
nouvelles techniques à travers des textes juridiques au cours de l'année 2015 et au-delà, ainsi cette 
situation imposa la  nécessité de chercher sa force probatoire et l’habilité des règles traditionnels à 
faire face au développement des technologies de l'information en matière de preuve dans les actes  
électroniques. 

Mots clés : Preuve écrite, électronique, légales, Preuve, Intermédiaires, Force probatoire, 
Signature électronique, Actes authentiques, Actes sous seing privé, Support électronique.  

Abstract : In this study we focused our research in analyzing  the probative value of the written 
evidences in its paper forms  under a juridical guarantees that can been provided to both of the 
contracting parties, their beneficiaries and third parties which does not exist in the other probative 
elements. It is used to protect their rights, especially today, changing its means and supports when 
recording documentaries, and been  lodged  generally on an electronic supports in all fields, The 
Algerian legislature has adopted these techniques by means of a legal texts during the year 2015 
and beyond . In this case  they were looking after its probative force and the ability of the 
traditional rules to deal with the Technology development which has been Imposed in question of  
evidence in electronic acts. 

Key words: written evidence, electronic, legal ,Evidence, intermediaries, probationary Force, 
Electronic Signature, authentic acts, acts under a private deed, electronic media. 


