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ReseaRch pRoblem 
Transition to electronic trading to rely on modern methods in documenting these transactions 

and these roads are in an electronic signature, which was adopted to establish the identity and 
expression of the will of the problem arisen over the authenticity of this method and the adoption 
of the legislation and the various crimes that.

study population:
In this study was content analysis of fifteen cases and in the GCC countries regarding the 

assault on the electronic signature.
ReseaRch methodology:

Method in this study by is descriptive approach .
main Results: 

1. E-signature is 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 .

2. Electronic signature opposability has full participation in the Islamic Sharia law and positive 
law.

 3. An electronic signature is protected in the Islamic Sharia criminal law and positive law.
main Recommendations: 
1. A researcher to recommend to working on the modernization of the penal laws and regulations 

periodically to include all crimes. 
2. There must be updated to detect the actions of innovative methods of crime. 
3. it is necessary to secure bank cards, one of the applications of the electronic signature and pro-

tect againist. illegal use
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�شكــــــر  وتقديــــــــر

 

أتقدم بمناس�بة إنجاز هذا البحث بالش�كر اجلزيل هلل أواًل، ثم لكل من س�اهم معي بأي   

شكل من أشكال املساعدة والدعم أو التشجيع، ثم أخص بالشكر اجلزيل صاحب السمو امللكي 

النائب الثاين ملجلس الوزراء وزير الداخلية األمري نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو 

امللكي األمري أمحد بن عبدالعزيز وس�مو مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية صاحب السمو 

امللكي األمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز الذين أتاحوا يل فرصة التفرغ والدراس�ة، وااللتحاق 

هبذا الرصح العلمي جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ثم أتقدم بالشكر اجلزيل ملعايل الفريق/ 

سعد بن عبداهلل القحطاين مدير األمن العام، وأقدم الشكر اجلزيل والعرفان لسعادة مدير رشطة 

منطقة حائل اللواء/ نارص بن عبداهلل النويرص عىل املوافقة بابتعاثي جلامعة نايف العربية للعلوم 

األمنية، وعىل دعمه املتواصل يل أثناء فرتة الدراسة وحتى املناقشة، كام ال يفوتني أن أشكر معايل 

وزير العدل الدكتور/ حممد بن عبدالكريم العيس�ى عىل تفضله مش�كورًا بقبول مناقشة رسالتي 

ثم مش�اغله الكثرية، كام أنني أتقدم بالش�كر اجلزيل ملنس�ويب هذا الرصح العلمي الكبري جامعة 

نايف العربية للعلوم األمنية وعىل رأس�هم معايل رئيس اجلامعة أ.د.عبدالعزيز بن صقرالغامدي 

والش�كر موص�ول لكاف�ة أس�اتذة ه�ذه اجلامعة وأخ�ص منهم عمي�د كلي�ة الدراس�ات العليا 

أ.د.عبدالرمح�ن بن إبراهيم الش�اعر واملرشف عىل هذه الرس�الة د. حممد املدين بوس�اق ورئيس 

قس�م العدالة اجلنائية د. حممد عبداهلل ولد حممدن وأ.د. فؤاد عبداملنعم أمحد وكافة منس�ويب قسم 

العدالة اجلنائية.
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املقدمـة

احلمد هلل رب العاملني،  والصاة والس�ام عىل أرشف األنبياء واملرس�لني نبينا حممد،  وعىل  
آله وصحبة أمجعني وبعد 

يش�هد العامل املعارص العديد من املتغريات التي طرأت بص�ورة متاحقة عىل صعيد التطور 
التقني واملعريف، وظهرت معطيات التقنية احلديثة  بشكل رسيع، فلم تقترص عىل تطور املعلومات 
واملعارف فحسب، بل امتد األمر إىل تطور وسائل االتصال واألجهزة، والوسائط املتطورة، التي 

جعلت العامل يقرتب من بعضه شيئًا فشيئا.

لقد أدى التقدم املعارص يف وسائل االتصال ونقل املعلومات إىل التحول وبشكل حثيث إىل 
استخدام أجهزة االتصال احلديثة  وباألخص أجهزة احلاسب اآليل والشبكة العاملية للمعلومات 
)اإلنرتنت ( يف التعامات والتعاقد والترصفات واألعامل املتنوعة لإلنسان، سواء أكانت أعاماًل 

حممودة أم  مذمومة، وسواء كانت ختدم األفراد واجلامعات أم تلحق األذى هبم  .

ويف ظ�ل االنتش�ار املتنام�ي للتعام�ات اإللكرتونية عىل مجي�ع األصعدة  مث�ل التعامات 
التجاري�ة اإللكرتوني�ة، أو العق�ود اإللكرتوني�ة،  أو التعام�ات الش�خصية،  أو املعرفية، كنقل 
املعلومات وتبادهلا عرب ش�بكة اإلنرتنت، س�واء عىل املس�توى الفردي أو عىل مستوى اجلامعات 
واحلكوم�ات ؛ أصبح لزام�ًا عىل رجال العدالة االهتامم ببحث ودراس�ة ه�ذه املعطيات احلديثة  

وإلقاء الضوء عليها ملعرفة طبيعتها وحجيتها القانونية والرشعية .

لقد زادت احلاجة إىل اس�تعامل هذه الوس�ائل يف الكثري من ترصفات األفراد واملؤسس�ات، 
وكافة ش�ؤوهنم، وباألخص إب�رام العقود، وإمتام الصفقات التجاري�ة ؛ فزادت احلاجة إىل إجياد 
الوس�ائل الت�ي حتمي هذه الترصف�ات وتثبته�ا وبنفس الوقت تتناس�ب مع طبيعة ه�ذه التقنية، 
فم�ن املعل�وم أن الكثري من هذه الترصف�ات والعقود ال يمكن توثيقه�ا أو إثبات هوية أصحاهبا  
بالوسائل املتبعة يف احلاالت العادية، كاستخدام التوقيع التقليدي الذي يتم  يف شكل إمضاء  أو 
ختم أو بصمة أصبع من أجل توثيق العقود ، حيث مل تعد هذه الوسيلة كافية إلجراء التعاقدات 
والترصفات احلديثة التي تتم  إلكرتونيًا، فظهرت احلاجة إىل إجياد البديل والذي متثل يف التوقيع 
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اإللكرتوين الذي حل حمل التوقيع التقليدي يف إثبات اهلوية عرب فضاء الشبكة العاملية ) اإلنرتنت(.

وم�ن هنا جاءت هذه الدراس�ة عن التوقيع اإللكرتوين، فكان س�بب اختي�ار هذا املوضوع 
هو إلقاء الضوء عىل هذه الوس�يلة احلديثة يف توثيق الترصفات وإثبات هوية الش�خصيات سواء 
احلقيقي�ة أم املعنوية، وإيضاح ماهيتها، وبي�ان واقعها،  وحجيتها، ومدى إمكانية اعتبارها بديا 
ًكافيًا عن الوسائل التقليدية ، وكذلك بيان اجلرائم املهددة هلا، وبيان مدى احلامية التي توفرها هلا 
الترشيعات املختلفة، لذا فقد  رأي الباحث أن يكون عنوان هذه الدراس�ة  : التوقيع اإللكرتوين 

ومحايته اجلنائية، عّله يسهم  يف اإلفادة يف هذا املوضوع  وبيان كافة جوانبه .

نسأل اهلل اهلدى والسداد والتوفيق

                                    الباحث
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الفصل التمهيدي 
مدخل الدراسة

أواًل: مشكلة الدراسة وأبعادها  

ثانيًا: أسئلة الدراسة

ثالثًا: أهداف الدراسة

رابعًا: أمهية الدراسة

خامسًا: منهج الدراسة
سادسًا: حدود الدراسة

سابعًا : التعريف بمصطلحات الدراسة

ثامنًا: الدراسات السابقة
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الفصل التمهيدي 
مدخل الدراسة

أواًل: مشكلة الدراسة وأبعادها  
إن التح�ول التدرجيي إىل التوقي�ع اإللكرتوين، ومدى قبوله يف اإلثب�ات أثار جداًل يف الفقه 
والقض�اء، خاصة يف ظل تأخ�ر اجلهات الترشيعية يف الدول املختلف�ة إىل إصدار قوانني وأنظمة 
للتوقيع اإللكرتوين تبني مدى إمكانية قبوله كوس�يلة صاحل�ة إلثبات اهلوية والتعبري عن اإلرادة 
يف الترصفات والتعاقدات املختلفة،  مما وجد معه الباحث مناسبة لبحث هذا املوضوع املستجد، 
وإلق�اء الضوء عليه حلداثت�ه، وأمهيته بالتزامن مع حتول احلكومات لتطبي�ق اإلدارة اإللكرتونية 

عىل كافة تعاماهتا وخدماهتا املقدمة للمواطنني .
فالتح�ول إىل التعام�ات اإللكرتوني�ة ال ب�د وأن يس�بقه تنظي�م ترشيعي يكف�ل الضوابط 
والرشوط الازمة إلضفاء املصداقية عىل هذه التعامات  ومحايتها من العبث ووصول املجرمني 
إليه�ا للني�ل منها، خاصة أهنم   يعملون عىل تطوير أنفس�هم وجرائمهم تبعًا لتطور التقنية، حتى 
تظ�ل الفرص�ة س�انحة هل�م الرت�كاب جرائمه�م، فتول�دت جرائم مس�تحدثة حت�دث يف البيئة 
اإللكرتوني�ة، أو ترتك�ب بوس�ائل إلكرتونية ، وال خيفى عىل أحد ما تتس�م ب�ه اجلريمة يف البيئة 
اإللكرتونية من صعوبة يف إثباهتا،  وصعوبة الوقوف عىل طبيعة االعتداء ذاته، كام أن الدليل عىل 
ارتكاهب�ا يغلب عليه الطاب�ع اإللكرتوين، ناهيك عن التمكن من ارتكاب اجلريمة يف زمن قصري 
نس�بيًا قد ال يس�تغرق يف بعض األحيان حلظات معدودة ، كل ذلك جعل من هذه املشكلة حقًا 
هامًا للدراس�ة  س�يام خطورة األرضار التي ترتتب عىل اجلريمة اإللكرتونية سواء كانت أرضارًا 

مالية أم غري ذلك .
وحيث إن التوقيع اإللكرتوين الذي يثبت هوية الش�خص ويعرب عن إرادته من أهم األمور 
املتعلق�ة بالتعام�ات اإللكرتونية ؛  فكان من املهم بيان هذه الوس�يلة املس�تجدة ، وإلقاء الضوء 
عليه�ا ودراس�تها دراس�ة وافية م�ع بيان رضورة محاي�ة هذا اإلج�راء عن طريق جتري�م األفعال         

والترصفات التي هتدده .
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لق�د نظمت الترشيعات املقارن�ة املتعلقة باملحاكامت أو اإلجراءات املدنية مس�ألة اإلثبات، 
وأك�دت عىل رضورة وجود التوقيع اخلطي، فهل س�عت إىل وضع الضوابط والرشوط الازمة 

لألخذ بالتوقيع اإللكرتوين يف خمتلف الدول ؟ 

ومن املعلوم أن  التوقيع اإللكرتوين يثري  تساؤاًل  حول ما إذا كان التطور التقني الذي طرأ عىل 
التعامات وإثبات الش�خصية باالعتامد عىل التوقيع اإللكرتوين ؛ قد واكبه تطور ترشيعي ينظم 
هذه املس�ألة وحيدد مصداقيتها وحيميها بالتجري�م والعقاب، وبعبارة أخرى : ما القيمة القانونية 
للتوقيع اإللكرتوين يف ظل تزايد االعتامد عليه والتحول إليه ؟ وهل متكنت هذه الترشيعات من 

إحاطته باحلامية اجلنائية ؟

وتتجىل مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل :

ما التوقيع اإللكرتوين وما احلامية اجلنائية التي توفرها الترشيعات له؟

ثانيًا: أسئلة الدراسة 

1 � ما مفهوم التوقيع بصفة عامة  ؟ وما هي صوره ووظائفه ورشوطه؟ 

2 � ما مفهوم التوقيع اإللكرتوين بصفة خاصة ؟ وما هي صوره وتطبيقاته ؟

3 �  ما حجية التوقيع اإللكرتوين يف الفقه اإلسامي والقانون الوضعي؟

4 � ما اجلرائم الواقعة عىل التوقيع اإللكرتوين ؟ وكيفية وقوعها ؟

5 � م�ا احلامي�ة اجلنائي�ة الت�ي توفره�ا الرشيعة اإلس�امية والترشيع�ات املع�ارصة للتوقيع 
اإللكرتوين؟

6 � كي�ف تتعام�ل املحاكم يف دول جملس التعاون اخلليجي مع اجلرائم التي تقع عىل التوقيع 
اإللكرتوين ؟
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ثالثًا: أهداف الدراسة 

هتدف الدراسة إىل اآليت :  

1 � دراسة التوقيع بصفة عامة ملعرفة ماهيته ووظائفه وصوره .

2 � دراسة التوقيع اإللكرتوين، ومعرفة مفهومه وصوره وتطبيقاته .

3 � بحث مدى حجية التوقيع اإللكرتوين يف الرشيعة اإلسامية والقانون الوضعي .

4� معرفة اجلرائم التي هتدد التوقيع اإللكرتوين أو تنال منه . 

5 � معرف�ة احلامي�ة اجلنائي�ة التي توفره�ا الرشيعة اإلس�امية والترشيعات املقارن�ة للتوقيع 
اإللكرتوين .

6 � معرف�ة كيفي�ة تعام�ل املحاكم يف دول جملس التعاون اخلليجي م�ع اجلرائم التي تقع عىل 
التوقيع اإللكرتوين . 

رابعًا: أمهية الدراسة 

 يكتس�ب ه�ذا املوض�وع أمهية متزايدة بس�بب انتش�ار التعام�ات اإللكرتوني�ة من خال 
اإلنرتن�ت وتزاي�د االعت�امد عىل التوقيع اإللك�رتوين يف إثبات  هذه التعامات  س�يام التعامات 
التجاري�ة مم�ا ح�دا بالقوانني إىل العمل ع�ىل وضع الضواب�ط للتوقيع اإللك�رتوين  والعمل عىل 
م   محايت�ه، فصدرت القوانني املنظمة للتوقيع اإللكرتوين يف خمتلف الدول وال زالت تصدر، لتنظِّ
هذا   األمر احليوي احلديث  واملهم للغاية كونه يرتبط بالتعامات املختلفة سواء املالية أو غريها.

كام تبدو أمهية دراسة موضوع التوقيع اإللكرتوين يف اتساع استخدامه والعمل به مع اتساع 
استخدام احلاسب اآليل يف كافة املجاالت واألنشطة يف املجتمع، حيث أصبح استخدام احلاسب 

اآليل والشبكة العاملية أمرًا ال غنى عنه يف املجتمع يف كافة األمور املالية والثقافية واالجتامعية .
وتتجىل أيضًا أمهية املوضوع يف تزايد نس�بة اجلرائم اإللكرتونية مع تزايد استخدام احلاسب 
اآليل والتوقي�ع اإللك�رتوين ، فيك�ون لزامًا دراس�ة التوقيع اإللك�رتوين ومعرف�ة طبيعته ومدى 
حجيت�ه يف اإلثبات ومعرفة األخط�ار واجلرائم  التي هتدده، وطرق احلامية له، وإلقاء الضوء عىل 
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الترشيع�ات املتنوع�ة الت�ي تنظم العمل   به  ، ودراس�ة أوج�ه التميز والقصور  هب�ا، مع املقارنة 
والتأصيل .

وبالرغ�م من قلة الدراس�ات الت�ي بحثت يف هذا املوضوع ؛ إال أنه بات من املحتم دراس�ته 
والتطرق إىل تفاصيله من أجل مواكبة كافة املستجدات يف حقل اجلريمة والعدالة .

خامسًا: منهج الدراسة 
يتن�وع منه�ج الباحث يف هذه الدراس�ة فهو يعتم�د املنهج الوصفي  االس�تقرائي فيام يتعلق  
بجم�ع املس�ائل املتعلق�ة بموضوع الدراس�ة وإيضاحها، واملنه�ج  التأصييل فيام يتص�ل باملنظور 
الرشع�ي، كذلك مقارن�ة اآلراء بالنس�بة للخافات الفقهي�ة يف الرشيعة اإلس�امية  والرتجيح 

حسب قوة الدليل فيها.

وبعد إيراد أصل املس�ألة يف الرشيعة اإلس�امية يتم إلقاء الضوء عىل موقف القانون املقارن 
من هذه املسألة وما جاء يف قواعده جتاهها وذلك بالتطرق لقوانني دول جملس التعاون اخلليجي 

وبعض الدول األخرى .

ك�ام يتب�ع الباحث منهج حتلي�ل املضمون بالنس�بة للجانب التطبيقي يف ه�ذا البحث، حيث 
ق بموضوع الدراس�ة يف  اململكة العربية الس�عودية وبقية دول  س�يتناول مخس عرشة قضية تتعلَّ

جملس التعاون اخلليجي  ويقوم بتحليل مضموهنا يف ضوء الدراسة النظرية.

سادسًا: حدود الدراسة 

1 ـ احلدود املوضوعية 

س�يتناول الباح�ث التوقيع اإللكرتوين بدارس�ته من مجي�ع جوانبه وإلق�اء الضوء عىل مدى 
توف�ر احلامي�ة اجلنائية ل�ه يف الرشيعة اإلس�امية والقانون الوضعي،  و س�بل حتقي�ق هذه احلامية 
عىل أكمل وجه، مع بيان موقف الرشيعة اإلس�امية منه، واملنظم الس�عودي، ومقارنة ما يتصل 
بذلك يف  بعض القوانني الوضعية، ودراسة موقف املحاكم يف دول جملس التعاون اخلليجي من 

االعتداءات التي تطال التوقيع اإللكرتوين .
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2  ـ  احلدود الزمانية 

تناول الباحث القضايا اجلنائية التي تتعلق بالتوقيع اإللكرتوين ومجيع تطبيقاته، وتم الرتكيز 
القضايا التي وقعت بعد عام 2000م حيث توالت قوانني التوقيع اإللكرتوين بالصدور بعد هذا 

العام وحتى وقت إعداد هذه الدراسة .

3 ـ احلدود املكانية

س�وف تتناول هذه الدراسة يف جانبها التطبيقي قضايا تطبيقية من اململكة العربية السعودية 
بشكل أسايس مع  ألقاء نظرة عىل الواقع العميل املتعلق بالتوقيع اإللكرتوين  يف  بقية دول جملس 
التعاون اخلليجي  وهي : اإلمارات العربية املتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عامن، قطر، الكويت.

سابعًا : التعريف بمصطلحات الدراسة 

1 ـ   التوقيع اإللكرتوين 

مصطل�ح التوقي�ع اإللك�رتوين مصطل�ح مرك�ب، فه�و يتأل�ف م�ن مفردت�ني : التوقيع  و 
اإللكرتوين وسيتم تعريف كل مصطلح عىل حدة إلمكان تصور معنى املصطلح بشكل جيل .

التوقيع يف اللغة هو : »ما يوقع يف الكتاب بعد الفراغ منه« )1(.

أما كلمة »إلكرتوين« فهي كلمة غري عربية األصل فأساسها كلمة )Elctronic (، وهي كلمة 
إنجليزية .

وهي ما خوذة من اإللكرتون اجلسيم املتناهي الصغر يف  ذرات  العنارص .

فتطلق وتضاف لكل الوسائل اإللكرتونية التي تؤدي وظائفها من خال حركة اإللكرتون، 
وحتت تأثري جمال كهربائي أو مغناطييس )2( .

)1( الفريوزآب�ادي، جم�د الدين حممد بن يعق�وب : القاموس املحيط، بريوت : دا ر اجلي�ل، )د.ت(، ج 3، ص100  
والرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر: خمتار الصحاح، لبنان: مكتبة لبنان ، 1987م، ص 305.
)1( الشدي، سليامن حممد: طرق محاية التجارة اإللكرتونية، )د.ن(، الطبعة األوىل،  1428ه�، ص 16 .
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ويف املعجم الوسيط عرف جممع اللغة العربية بمرص اإللكرتون بأنه : 

»دقيقة ذات شحنة كهربائية سالبة شحنتها هي اجلزء الذي ال يتجزأ من الكهربائية« )1( .

أم�ا تعريف التوقيع اإللكرتوين يف اصطاح القانونيني  فهو عبارة عن  »حروف أو أرقام أو 
رموز أو إشارات هلا طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع ومتييزه عن غريه » )2( .

أو هو : »ملف رقمي صغري يصدر عن إحدى اهليئات املتخصصة واملستقلة ومعرتف هبا من 
احلكومة، ويتم فيه ختزين اإلس�م وبعض املعلومات اهلامة األخرى مثل رقم التسلس�ل وتاريخ 

انتهاء الشهادة ومصدرها » )3( .

التعريف اإلجرائي للتوقيع اإللكرتوين  

يراد بالتوقيع اإللكرتوين يف حدود هذه الدراسة ما ييل :

رموز أو أرقام أو عامات رسية تس�تخدم لتمييز اهلوي�ة والتعبري عن املوافقة يف التعامات 
البنكية أو التعامات عرب شبكة اإلنرتنت .

وعندم�ا يكون التوقيع اإللكرتوين مصادقًا عليه م�ن قبل طرف ثالث مرخص له باملصادقة 
اإللكرتونية  فإن التوقيع اإللكرتوين يعد توقيعُا إلكرتونيًا متقدمًا .

2 ـ  احلامية اجلنائية  

�ى  أي : حمظور ال  احلامي�ة يف اللغ�ة :  م�ن مح�ى حيمي  محاي�ة أي : دفع عنه، وه�ذا يشء  محمِ
ُيقرب)4(  . 

)1( جمم�ع اللغ�ة العربية بمرص: املعجم الوس�يط، ق�ام بإخراجه إبراهي�م مصطفى وآخرون، القاه�رة: دار الدعوة، 
1980م، ص62 .

)2( حج�ازي، عبد الفتاح بيومي: التوقيع اإللكرتوين يف النظم القانونية املقارنة، اإلس�كندرية: دار الفكر اجلامعي، 
الطبعة األوىل، 2004م، ص 15 .

)3( املرجع السابق، ص 16 .
)4( الرازي: خمتار الصحاح، مرجع سابق، ص 66.
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اجلنائية يف اللغة : من اجلناية  وأصلها من جنى جيني جنايًة، وجنى  الذنب عليه جره إليه)1( .

واحلامي�ة اجلنائي�ة مصطل�ح حديث نس�بيًا، ويعني محاي�ة احلقوق من خ�ال إضفاء وصف 
التجريم عىل األفعال التي تنال من هذه احلقوق )2(  .

التعريف اإلجرائي للحامية اجلنائية :

يراد باحلامية اجلنائية يف حدود هذه الدراسة يف اجلانب املتعلق بالرشيعة اإلسامية : 

إضف�اء الش�ارع وص�ف التجريم ع�ىل كافة األفع�ال التي هت�دد مصلحة معين�ة أو حق من 
احلق�وق ، أو االجته�اد فقهًا أو قضاًء بإضفاء وصف التجريم عىل هذه  األفعال إن مل يوجد نص 

جيرمها يف الكتاب والسنة  .

ويف اجلانب املتعلق بالقانون الوضعي : 

قيام اجلهات الترشيعية يف دول العامل  بإصدار قوانني تضفي صفة التجريم عىل األفعال التي 
هتدد مصلحة معينة أو حق من احلقوق .

3 ـ  املستند اإللكرتوين 

املستند يف اللغة : من السند، والسند هو امُلعتمد )3(، وتأيت بمعنى ما قابلك من اجلبل  وعا 
عن السفح ، وسند اإلنسان معتمده )4(.

واإللكرتوين : كلمة غري عربية مأخوذة  من اإللكرتون كام مر سابقًا .

واملستند اإللكرتوين  ويسمى أيضًا املحرر اإللكرتوين هو : » هو معلومات إلكرتونية ترسل 
أو تستلم بوسائل إلكرتونية أيًا كانت وسيلة استخراجها يف املكان املستلمة فيه  » )5( .

)1( الفريوز آبادي: القاموس املحيط، مرجع سابق، ج 4 ص 315 .
)2( رسور، أمحد فتحي: القانون اجلنائي الدستوري: القاهرة، دار الرشوق، الطبعة الثانية، 2002م ، ص 23 .

)3( الرازي: خمتار الصحاح، مرجع سابق، ص 133.
)4( الفريوز آبادي: القاموس املحيط، مرجع سابق، ج 1ص  314 .

)5( حج�ازي، عبدالفتاح بيومي: مقدم�ة يف التجارة اإللكرتونية العربية، اإلس�كندرية: دار الفكر اجلامعي، الطبعة 
األوىل، 2003م، ص 81 .
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التعريف اإلجرائي للمستند اإللكرتوين 

ي�راد باملس�تند اإللكرتوين يف هذه الدراس�ة كل مس�تند يتضمن تعبريًا ع�ن املعاين واألفكار 
اإلنسانية املرتابطة،  ويتصف بالصفة اإللكرتونية، وله قيمة قانونية )1(.

ثامنًاً : الدراسات السابقة )2( 

نظ�رًا حلداث�ة موضوع التوقيع اإللكرتوين نس�بيًا فقلام يوجد من الرس�ائل العلمية ما يتصل 
اتص�ااًل مبارشًا بموضوع البحث، وقد وجدت العديد من الرس�ائل العلمي�ة والبحوث تتناول 
التوقيع اإللكرتوين من حيث أنه وسيلة إثبات للعقود  وكذلك من حيث حجيته يف إثبات هوية 
صاحبه أو تناولته يف ثنايا بياهنا للجرائم التي تنال من نظم املعلوماتية ومن بني هذه النظم التوقيع 

اإللكرتوين، ومن هذه الدراسات ماييل :

1ـ الدراسة األوىل 

بعنوان : )األحكام الفقهية للتعامات اإللكرتونية (، أطروحة دكتوراه، قام هبا عبدالرمحن 
بن عبداهلل الس�ند، عام 2004م، وقدمت إىل ملعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسامية، الرياض، اململكة العربية السعودية .

قس�مت الدراس�ة إىل مقدم�ة ومتهي�د وثاث�ة أبواب وخامت�ة، تن�اول يف التمهي�د التعريف 
بمف�ردات البح�ث، ويف الب�اب األول تن�اول ملكية تقني�ة املعلومات واس�تخدامها، ويف الباب 
الثاين تناول إبرام العقود عرب وسائل التقنية احلديثة وقد  تطرق الباحث يف هذا الباب إىل التوقيع 
اإللك�رتوين يف الفص�ل األول كوس�يلة إلثبات هوية العاقد ، ثم تن�اول يف الباب الثالث اجلرائم 
املتعلقة بتقنية املعلومات  حيث بنّي كافة اجلرائم التي تتعلق بتقنية املعلومات، وقد قسم الباحث 
ه�ذا الباب إىل ثاثة فصول، األول عن : جرائم ش�بكة املعلوم�ات العاملية ) اإلنرتنت (، والثاين 

عن أنواع اإلعتداء عىل احلاسب اآليل، والثالث عن مقاومة االعتداءات يف تقنية املعلومات .

)1( ش�مس الدي�ن، أرشف توفي�ق: احلامي�ة اجلنائية للمس�تند اإللكرتوين، بحث مق�دم ملؤمتر األع�امل املرصفية بني 
الرشيعة والقانون، املنعقد يف ديب خال الفرتة 10-12 مايو 2003م ، ج 2، ص 485 . 

)1( تم ترتيب الدراسات  السابقة  بعرض رسائل الدكتوراه أواًل ثم املاجستري  وزمنيًا من األقدم إىل األحدث .
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وقد كان من أهم نتائج هذه الدراسة ماييل :

1 � اتفق�ت األنظم�ة املتعلق�ة بالتعامات اإللكرتونية ع�ىل أن التوقيع اإللك�رتوين يدل عىل 
ش�خصية املوّقع، ويضم�ن عاقته بالواقعه املنس�وبة إليه، كام يؤكد ش�خصيته، وكذلك 

صحة الواقعة املنسوبة إليه إىل أن يثبت العكس.

2 �  م�ن أبرز وظائف التوقيع اإللكرتوين ومهامه حتديد هوية املرس�ل واملس�تقبل إلكرتونيًا، 
والتأكد من مصداقية األشخاص، واملعلومات، وأهنا نفس املعلومات األصلية .

3 � يمكن من خال التوقيع اإللكرتوين احلفاظ عىل رسية املعلومات وعدم تداوهلا، وخاصة 
فيام يتعلق بالرشكات املنافسة .

4 � يوجد انقسام بني أهل األنظمة يف معادلة التوقيع اإللكرتوين مع التوقيع التقليدي، حيث 
ي�رى فري�ق حصول هذه املعادلة ال س�يام أن تقلي�د وتزوير التوقيع اليدوي أس�هل بكثري 
من اكتش�اف الرمز الرسي أو التوقيع اإللكرتوين بأش�كاله املختلفة،  بينام يذهب الفريق 
اآلخ�ر إىل أنه ال جي�وز مطلقَا معادلة التوقيع اإللكرتوين بالتوقي�ع اليدوي ، حيث يتعذر 
مع التوقيع اإللكرتوين التثبت من حضور املوقع ومن وجوده املادي فعليًا وقت التوقيع.

2 ـ الدراسة الثانية  

بعن�وان : ) إثب�ات املحرر اإللكرتوين (، أطروحة دكتوراه، قام هب�ا لورنس حممد عبيدات ، 
عام 2005م، وقدمت إىل كلية احلقوق باجلامعة األردنية، عامن، األردن .

قس�مت ه�ذه الدراس�ة إىل مقدمه وباب�ني، تناول الباح�ث يف الباب األول البني�ان القانوين 
للعق�ود اإللكرتوني�ة، ويف الباب الث�اين تطرق الباح�ث إىل مدى حجية املح�ررات اإللكرتونية 

والتوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات .

وقد كان من أهم نتائج الدراسة :

1 � ال خيتلف العقد اإللكرتوين يف كثري من أركانه عن العقود التقليدية، وإنام يتميز بحس�ب 
طريقة انعقاده بوسائل إلكرتونية دون تواجد مادي لطريف العقد يف املجلس .
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2 � إن املرشع العريب يف إصداره لقوانني التجارة اإللكرتونية قد أضفى حجة عىل املحررات 
اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين بإثبات الترصف القانوين الذي تظهر من خاله .

3 � إن الص�ور املختلف�ة للتوقيع اإللك�رتوين  يمكن أن تقوم بتأدية الوظائ�ف التي يقوم هبا 
التوقي�ع التقلي�دي م�ن حيث داللتها ع�ىل هوية امللت�زم باملحرر وش�خصيته وانرصاف 

إرادته إىل االلتزام بام وقع عليه .

3 ـ الدراسة الثالثة 

بعن�وان : )احلامي�ة اجلنائية  للتعام�ات اإللكرتونية (، أطروحة دكتوراه، قامت هبا : ش�يامء 
عبدالغن�ي حمم�د عطااهلل، ع�ام 2005م، وقدمت إىل كلي�ة احلقوق بجامعة املنص�ورة، مجهورية 

مرص العربية .

قسمت الدراسة إىل مقدمة وقسمني رئيسني :

 القس�م األول خصص للحامية اجلنائية املوضوعية للتعامات اإللكرتونية .ويضم بابني، األول 
يف احلامي�ة اجلنائي�ة  للتعام�ات اإللكرتوني�ة وفقًا للقواع�د العامة يف قان�ون العقوبات، 

والثاين يف احلامية اجلنائية  للتعامات اإللكرتونية بنصوص خاصة .

القس�م الث�اين خصص للحامي�ة اجلنائية اإلجرائي�ة للتعامات اإللكرتونية، ويض�م بابني األول 
ع�ن احلامي�ة اجلنائية للتعامات اإللكرتوني�ة من خال اإلجراءات اجلنائية الس�ابقة عىل 

املحاكمة، والثاين يف احلامية اجلنائية  للتعامات اإللكرتونية يف مرحلة املحاكمة .

وقد تناول الباحث يف دراس�ته اجلرائم  التي تقع عىل التعامات اإللكرتونية، وس�بل حتقيق 
احلامية اجلنائية  هلذه التعامات سواء محاية جنائية موضوعية أم إجرائية .

وقد كان من أهم نتائج هذه الدراسة ماييل : 

1 � هناك طريقتان ملعاجلة جرائم الكمبيوتر ؛ تتمثل األوىل بتطوير النصوص التقليدية لتشمل 
جرائ�م الكمبيوتر، بينام تتمثل الثانية بس�ن نصوص وقوانني  خاص�ة جلرائم الكمبيوتر  

نظرًا ملا هلا من ذاتية وخصوصية .
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2 � يمك�ن أن ترد جريمة اإلتاف عىل البيان�ات اإللكرتونية، كام جيوز أن ترد جريمة خيانة 
األمان�ة ع�ىل األموال اإللكرتونية ) البيانات ( يف كثري م�ن الترشيعات املقارنة، كام تتجه 
املحاك�م يف القانون املقارن إىل جواز وقوع النصب باس�تعامل الوس�ائل اإللكرتونية أي 

باستعامل جهاز الكمبيوتر.

3 � إن حتدي�د هوي�ة املش�رتكني يف املراس�ات اإللكرتوني�ة واملتصل�ني معه�م ينتم�ي إىل 
االستدالالت وبالتايل ال يستلزم سبق احلصول عىل إذن بذلك .

4 � يتعني أن جيرم املرشع التقاط الرسائل اإللكرتونية ثم نرشها لإلرضار بسمعة األشخاص.

4 ـ الدراسة الرابعة  

بعن�وان : ) جرائ�م نظ�م املعلومات (،أطروح�ة دكتوراه  ق�ام هبا أيمن عب�داهلل فكري، عام 
2006م، وقدمت إىل كلية احلقوق بجامعة املنصورة، مجهورية مرص العربية .

تقع هذه الدراسة يف باب متهيدي وقسمني، تناول الباحث يف الباب التمهيدي األحكام العامة 
لنظم املعلومات من الناحيتني التقنية واجلنائية . ويف القسم األول تناول احلامية اجلنائية  للحق يف 
املعلومات )1( من خال تقسيمه إىل بابني األول تناول فيه احلامية اجلنائية لسامة املعلومات ، بينام 

تناول  يف الثاين احلامية اجلنائية  لصحة املعلومات.

ويف القس�م الثاين تن�اول الباحث احلامية اجلنائية  للحق عىل املعلوم�ات)2(  وذلك من خال 
تقس�يمه إىل باب�ني األول ع�ن احلامي�ة اجلنائي�ة  للملكي�ة املعلوماتية، والث�اين عن احلامي�ة اجلنائية  

للخصوصية املعلوماتية .

وق�د تط�رق الباح�ث  للتوقي�ع اإللكرتوين  يف مع�رض احلديث ع�ن التزوي�ر يف املحررات 
والتزوي�ر املعلوم�ايت، حيث ع�رف الباحث التوقيع اإللك�رتوين وبني رشوطه، ك�ام تناول بعض 
الصور اإلجرامية التي قد تطال التوقيع اإللكرتوين  بصفته جزء من اإلجراءات التي تتم إلكرتونيًا.

)1( قصد الباحث يف مصطلح احلق يف املعلومات: محاية املعلومات العامة التي يستفيد منها اجلميع من خال جتريم 
األفعال املاسة هبا وضامن سامتها وتوفريها للكافة .

)1( قصد الباحث يف مصطلح احلق يف املعلومات: محاية املعلومات التي يكون للش�خص الطبيعي أو املعنوي س�لطة 
وسيطرة عليها كوهنا متثل حقًا مملوكا له .
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وكان من أهم نتائج الدراسة ماييل : 

1 � إن جرائم نظم املعلومات هي جمموعة األفعال غري املرشوعة التي تقع اعتداًء عىل جمموعة 
من احلقوق املستحدثة، والتي تنصب عىل املعلومات بذاهتا أو ملا متثله من قيمة قانونية.

2 � إن نط�اق املخاط�ر واالعتداءات يف بيئة نظم املعلومات تتمثل يف أربعة مواطن أساس�ية 
هي مكونات تقنية املعلومات وهي :األجهزة والربامج واملعلومات واالتصاالت.

5 ـ الدراسة اخلامسة : 

بعنوان : )اجلرائم الناش�ئة عن االس�تخدام غري املرشوع لشبكة اإلنرتنت(، رسالة ماجستري 
، ق�ام هب�ا حممد عبيد الكعبي، عام 2004م، وقدمت إىل كلية احلقوق بجامعة القاهرة، القاهرة ، 

مجهورية مرص العربية.

وقد قس�مت الدراس�ة إىل مقدمة وثاثة فصول تناول الباح�ث يف الفصل األول  اإلنرتنت 
واملب�ادئ العام�ة للقانون اجلنائ�ي ويف الفصل الثاين تكلم ع�ن اإلنرتنت واجلرائ�م الواقعة عىل 
اإلش�خاص أما الفصل الثالث فكان عن اإلنرتنت واجلرائم الواقعة عىل األموال، وقد تناول يف 
هذا الفصل موضوع التوقيع اإللكرتوين يف املبحث اخلامس منه حيث، قسمه إىل ثاثة مطالب : 
عرض يف األول ملاهية التوقيع اإللكرتوين، ثم يف الثاين تناول املش�كات التي قد يثريها التوقيع 

اإللكرتوين، ويف املطلب األخري تناول احلامية اجلنائية  للتوقيع اإللكرتوين .

وقد كان من أهم نتائج الدراسة ماييل :

1 � إن قواع�د اإلثب�ات التقليدي�ة القائمة يف معظم الترشيعات املع�ارصة  ال تزال غري كافية 
ألن حي�ل التوقي�ع اإللكرتوين حمل التوقيع التقليدي يف اإلثبات، فهي ال تزال بحاجة إىل 
تغيري وتطوير لكي تتاءم مع التوقيع يف الش�كل اإللكرتوين  والذي س�يكون عام قريب 

بديًا للتوقيع التقليدي.

2 � ختتلف حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات املدين عنه يف اإلثبات اجلنائي، حيث خيضع 
يف امل�دين لقواعد ش�كلية وخاف�ات فقهية فيام يتعل�ق بحجيته، أم�ا يف اإلثبات اجلنائي 

فيخضع تقديره ملطلق سلطة قايض املوضوع واقتناعه بصحته وقوته اإلثباتية .
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6 ـ  الدراسة السادسة : 

بعن�وان : )حجي�ة التوقي�ع اإللكرتوين يف اإلثبات (، رس�الة ماجس�تري، قام هب�ا عاء حممد 
نصريات، عام 2005، وقدمت إىل كلية الدراس�ات الفقهية والقانونية بجامعة آل البيت، عامن، 

األردن .  

ج�اءت الدراس�ة يف ثاث�ة فص�ول، األول متهيدي تناول في�ه تعريف التوقي�ع اإللكرتوين، 
وص�وره، وتطبيقات�ه، وم�دى حتقيقه لوظائ�ف التوقي�ع التقليدي، والث�اين عن حجي�ة التوقيع 
اإللكرتوين يف قانون البينات األردين، والثالث عن حجية التوقيع اإللكرتوين يف قانون املعامات 

اإللكرتونية األردين .

وقد كان من أهم نتائج هذه الدراسة : 

1 � يتخذ التوقيع اإللكرتوين شكل بيانات إلكرتونية تنفذ عن طريق جمموعة من اإلجراءات 
التقنية، ويتخذ عدة صور وأشكال .

2 � يس�تخدم التوقيع اإللكرتوين يف العديد من املجاالت املهمة، مثل البطاقات الباستيكية 
وسند الشحن اإللكرتوين وغريها .

3 � يع�د التوقي�ع اإللك�رتوين قادرًا عىل حتقي�ق وظائف التوقي�ع التقليدي م�ن حتديد هلوية 
الش�خص املوّقع، والتعبري عن ارادته باملوافقه عىل مضمون الس�ند  رشيطة اس�تخدامه 

وفق الضوابط والرشوط التقنية الازمة .

4 � يتمت�ع التوقي�ع اإللكرتوين بحجي�ة قانونية يف قانون البين�ات األردين  وكذلك يف قانون 
املعامات اإللكرتونية بعد حتقق كافة الرشوط التي اشرتطها القانون .

7ـ الدراسة السابعة 

بعن�وان )اجل���رائم املعلوماتي���ة (، رس�الة ماجس�تري، قامت هبا هن�ا عبدالقادر املومني ، 
عام 2007م، وقدمت إىل كلية احلقوق باجلامعة األردنية، عامن، األردن .

وقد قس�مت الدراس�ة إىل مقدمه وفصل متهيدي وثاثة فصول، تناولت الباحثة يف الفصل 
التمهي�دي اجلانب الفني والتقني جلهاز احلاس�وب وش�بكة اإلنرتن�ت، ويف الفصل األول بينت 
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ماهية اجلريمة املعلوماتية وس�امهتا العامة، ويف الفصل الث�اين تناولت اجلرائم املعلوماتية الواقعة 
ع�ىل النظام املعلوم�ايت، ويف الفصل الثالث تناول�ت اجلرائم املعلوماتية الواقعة بواس�طة النظام 

املعلومايت.

وكان من أهم نتائج الدراسة ماييل : 

1 � إن م�ن أب�رز اجلرائم املعلوماتية التي يكون النظام املعلوم�ايت حمًا هلا هي : جرائم رسقة 
املعلوم�ات، وجرائ�م االس�تعامل غ�ري املرصح ب�ه للنظ�ام املعلومايت، وجريم�ة إتاف 

املعلومات، وجريمة التزوير املعلومايت .

2 � إن م�ن أب�رز اجلرائم املعلوماتية التي تقع بواس�طة النظام املعلوم�ايت هي : الدخول غري 
املرصح به، واالعتداء عىل حرمة احلياة اخلاصة لألفراد، واالحتيال املعلومايت، وجريمة 

التجسس املعلومايت .  

مايميز الدراسة احلالية عن هذه الدراسات

تتمي�ز هذه الدراس�ة يف تناوهلا للتوقيع اإللكرتوين كموضوع حديث إلثبات اهلوية بش�كل 
مفص�ل وبي�ان ماهيته وصفت�ه ورشوطه وصوره، ث�م التفصيل يف تعريفه لغة ورشع�ًا، وتعريفه 
يف الفق�ه القان�وين، ثم تعريفاته املختلفة لدى الترشيعات املقارنة، ث�م بيان حجية هذا التوقيع يف 

اإلثبات يف الرشيعة اإلسامية ثم يف القانون الوضعي .

ك�ام تتميز هذه الدراس�ة يف إلقاء الضوء عىل اجلرائم التي تط�ال التوقيع اإللكرتوين أو هتدد 
بانتهاكه، وبيان سبل حتقيق احلامية اجلنائية  له سواًء من حيث التجريم أو  العقاب .

ومم�ا يميز هذه الدراس�ة ما حتويه م�ن جانب تطبيقي يتمثل يف التع�رض لقضايا تطبيقية من 
أروقة املحاكم ذات صلة بالتوقيع اإللكرتوين سواء يف اململكة العربية السعودية أو يف دول جملس 
التع�اون اخلليجي، حيث س�يتم بي�ان تعاطي املحاكم مع التوقيع اإللك�رتوين، ومدى حجيته يف 

اإلثبات .



18

الفصل األول
مفهوم التوقيع اإللكرتوين وصوره وتطبيقاته 

1 .1 مفهوم التوقيع بصفة عامة وصوره ووظائفه ورشوطه. 

1 .2  التعريـــــف باحلاســـب اآللـــــي واإلنرتنــــت.

1 .3  التعريف بالتوقيـــع اإللكرتونـي بصفـــة خاصـــة . 

1 .4  صــور التوقيــــع اإللكرتونـــــي وتطبيقـاتـــــه . 
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الفصل األول
مفهوم التوقيع اإللكرتوين وصوره وتطبيقاته 

1 .1 مفهوم التوقيع بصفة عامة
التوقي�ع ظاهرة اجتامعية قديمة ، نش�أت مع نش�وء احلاجة إىل الكتاب�ة ، وإىل إثبات اهلوية ، 

وتوثيق احلقوق وااللتزامات ، التي تثبت بالكتابة .

وق�د ظلت فك�رة التوقيع بمفهومه التقليدي س�ائدة  ط�وال عدة قرون باعتبارها الوس�يلة 
الوحيدة قانونًا لتصديق  وإقرار املعلومات التي تتضمنها املحررات .

ويعدُّ أول ظهور للتوقيع واس�تخدامه يف املحررات الرس�مية يف اإلسام يف السنة السادسة 
للهجرة النبوية بعد غزوة احلديبية حيث أراد رسول اهلل > أن يكاتب امللوك يف الدول املجاورة 
ويدعوهم إىل اإلس�ام قيامًا بالواجب من تبليغ رس�الة اهلل إىل الناس كافة ، ثم استمر استخدام 

التوقيع باخلتم بعد عرص النبي > يف األجيال اإلسامية املتعاقبة )1(.

ويف احلضارة اإلس�امية كان التوقيع س�واًء باخلاتم أم بالقلم ، أحد أهم الوس�ائل اخلاصة 
بتوثي�ق احلق�وق أو املخاطب�ات بني احل�كام ونواهبم ، بل ويس�تخدم ب�ني عامة الن�اس غالبًا يف 

املبادالت التجارية التي توثق بالكتابة ، والعقود ، والوصايا ، واهلبات  وغريها .

ويف القوانني الوضعية فمنذ اعتامد التوقيع أواس�ط القرن السادس عرش امليادي ، صمدت 
ه�ذه الفكرة إىل حد كبري ، يف وجه املتغريات التي اس�تجدت خ�ال القرون املاضية ، حتت تأثري 

الثورة الزراعية والثورة الصناعية)2(.

ويعت�رب التوقي�ع رشط�ًا جوهريًا لصح�ة املح�رر العريف ، حي�ث يقوم املح�رر عىل رشطني 
أساسيني لضامن صحته ،  مها الكتابة والتوقيع ، فالكتابة رشط بدهي لوجود املحرر ، أما التوقيع 

)1( النارص ، عبداهلل بن إبراهيم : العقود اإللكرتونية ، جملة البحوث الفقهية املعارصة ، عدد 73 ، س�نة 19، ش�وال 
1427ه� ، ص 306 .

)2( عبد احلميد ، ثروت : التوقيع اإللكرتوين ماهيته ومدى حجيته يف اإلثبات  ، اإلسكندرية : دار اجلامعة اجلديدة، 
ط 1 ، 2007م ، ص 43 .
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فهو السند احلقيقي لصحة املحرر ، ورشط أسايّس لثبوت الترصف القانوين ، وحجية املحرر يف 
اإلثبات)1( . وهو أساس نسبة املحرر إىل املوّقع )2(.

ويف ه�ذا املبحث س�يتناول الباحث التوقيع التقليدي من حي�ث مفهومه وصوره ورشوطه 
ووظائفه  ، وذلك يف أربعة مطالب عىل النحو التايل : 

� تعريف التوقيع التقليدي . 

� صور التوقيع التقليدي   .

� وظائف التوقيع التقليدي .

� رشوط التوقيع التقليدي.

1. 1. 1 تعريف التوقيع التقليدي )3( 

مل تضع غالبية )4( الترشيعات املختلفة تعريفًا حمددًا للتوقيع التقليدي ، واكتفت باإلشارة إىل 
أشكاله املختلفة ، فاجتهد رّشاح القانون بوضع التعريفات املختلفة له )5(.

فعىل الرغم من املكانة املتميزة التي حيتلها التوقيع يف اإلثبات ، باعتبار أنه الرشط األس�ايس 
لتمتع املحرر العريف باحلجية ، فإن القانون املرصي مثا مل يضع تعريفا للتوقيع وإنام اكتفى بذكر 

الصور واألشكال املختلفة للتوقيع التي يعتد هبا وهي اإلمضاء واخلتم وبصمة اإلصبع )6(.

)1( فهم�ي ، خال�د مصطف�ى  : النظ�ام القان�وين للتوقي�ع اإللك�رتوين  يف ضوء الترشيع�ات واالتفاقي�ات الدولية، 
اإلسكندرية : دار اجلامعة اجلديدة ، ط 1 ، 2007م ، ص 5 .

)2( منصور ، حممد حسني : مبادئ اإلثبات وطرقه ، اإلسكندرية : دار اجلامعة اجلديدة ، ط 1 ، 2004م ، ص5 .
)3( سيتم التطرق إن شاء اهلل لتعريف التوقيع يف اللغة يف الفصل القادم .

)4( ورد يف القانون املدين ملقاطعة الكيبك الكندية تعريف للتوقيع يف نص املادة )2827( بأنه : 
          »عبارة عن وضع الشخص السمه بطريقة معتادة ليعرب عن رضاه «  ، انظر : زريقات ، عمر خالد : عقد البيع    

عرب اإلنرتنت ، عامن : دار الثقافة ، الطبعة األوىل ، 2007م ، ص 243 .
         وانظر نصوص هذا القانون من خال املوقع اإللكرتوين التايل :                                        

  www.laws.justice.go.ca 
)5( فهمي : النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق  ،  ص 10.

)6( التهامي ، سامح عبدالواحد : التعاقد عرب اإلنرتنت ، القاهرة : دار الكتب القانونية ، ط 1 ، 2008م ، ص 356.
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  كام أن بقية القوانني األخرى ال حتوي تعريفًا قانونيًا  جامعًا ملفهوم التوقيع )1(.

وقد عرفت حمكمة باريس التوقيع بأنه : 

» كل عامة مميزة وخط ش�خص باليد تس�مح بتفريد كاتبها بدون أي ش�ك ممكن ، وتظهر 
إرادة هذا األخري واضحة باعتامد املحرر« )2(  .

وياح�ظ أن ه�ذا التعريف يس�تبعد كل أش�كال التوقي�ع األخرى مثل التوقي�ع باخلتم ، أو 
التوقي�ع ببصم�ة اإلصب�ع ، وهو م�ا يتوافق مع توج�ه القان�ون الفرنيس الذي ال يعرتف س�وى 

بالتوقيع اخلطي ، ويف أحوال ضيقة جييز التوقيع باخلتم .

كام ُذكر يف قاموس روبر )Rober( الفرنيس أن التوقيع هو : 

»عام�ة ش�خصية أو خطية يضعها املوّقع باس�مه ليؤكد صحة مضم�ون الورقة وصدق ما 
كتب هبا وإقراره بتحمل املسئولية والتزامه بام جاء فيها«)3(.

ويعترب هذا التعريف أش�مل من تعريف حمكمة باريس بس�بب اشتامله للعامات الشخصية 
مثل اخلتم ، فلم حيرص التوقيع يف عامة خطية فقط ، وإنام أضاف عبارة ش�خصية أو خطية ، مما 

جيعله أشمل من سابقه .

أما قاموس أوكسفورد اإلنجليزي)4(  فقد عرف التوقيع بأنه: 

»فعل توثيق مستند بواسطة توقيع اسم شخص ما ، أو أحرف أولية ، أو عامة مميزة «)5( .

)1( أب�و هيب�ة، نجوى : التوقي�ع اإللكرتوين ، تعريفه ومدى حجيت�ه يف اإلثبات ، بحث مقدم ملؤمت�ر األعامل املرصفية 
اإللكرتوني�ة ب�ني الرشيعة والقانون ، املعقود بمقر غرفة جتارة وصناع�ة ديب برعاية كلية الرشيعة والقانون بجامعة 
اإلم�ارات العربي�ة املتحدة بالتعاون م�ع غرفة جتارة وصناعة ديب ، للفرتة 10�12 ماي�و 2003م ،  املجلد األول، 

ص 439 .
)2( فهمي: النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 11 .

)3( أبو هيبة ، نجوى : التوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، املجلد األول ، ص 440  ، وانظر : 
    زريقات ، عمر خالد : عقود التجارة اإللكرتونية  ، عامن : دار احلامد للنرش ، الطبعة األوىل ، 2007م، ص 243 .

)4( جاء نص  تعريف التوقيع كام ييل : 
«The action of [ authentification a document by]  signing one’s name , initials distinctive mark «
 انظر: اهلندي ، خالد فيصل أمحد : مفهوم التوقيع اإللكرتوين ومحايته ، رس�الة ماجس�تري غري منش�ورة ، كلية احلقوق، 

جامعة الكويت ، 2004م ، ص 23 .
)5( املرجع السابق نفسه ، ص 23 .



22

والتوقيع يف لغة الفقهاء املعارصين هو: »كتابة الشخص اسمه يف حمرر بالطريقة التي يتخذها 
عادة مواَفَقًة عىل ما ُكتمَِب يف هذا املحرر«)1(. 

كام عرفه بعض الباحثني  بأنه: » التأشري أو وضع عامة عىل السند  ، أو بصمة إهبام ، للتعبري 
عن القبول بام ورد فيه«)2(.

وه�ذا تعري�ف موجز ، إال أنه تم حرصه يف حالة التعبري عن القب�ول ، بينام التوقيع يعرب عنه 
بأمور أخرى منها اإلقرار أو االعتامد ملا يف املحرر .

وعرف�ه آخ�رون بأنه: »عام�ة خطية خاصة وممي�زة يضعها املّوقع بأي وس�يلة عىل مس�تند 
إلقراره » )3(.

وه�ذا التعري�ف حرص التوقيع بعام�ة خطية ، لكنه ت�رك املجال مفتوحًا ألي وس�يلة هلذه 
العام�ة اخلطي�ة ، وه�ذا بخاف الواق�ع ، فالتوقيع تم التع�ارف عىل أنه يك�ون بالقلم ، إن كان 

خطي وال يكون بسواه .

وعرفه آخرون بأنه:»كل وسيلة تقوم بوظيفتني مها تعيني صاحبها وانرصاف إرادته هنائيًا إىل  
االلتزام بمضمون ما وقع عليه«)4(.

وه�ذا تعريف وظيفي للتوقيع ، بمعنى أنه ت�م تعريفه بتعريف وظائفه ، وهذا مما يعاب عىل 
التعريف�ات أن تك�ون ببيان الوظيفة دون توضيح الظاهرة بوصفه�ا وصفًا جامعًا مانعًا بعبارات 

دالة موجزة  . 

ويمكن تعريف التوقيع اخلطي بأنه:

»عام�ة خطي�ة ثابت�ة متي�ز صاحبه�ا ، ويدوهنا أو يرس�مها ع�ىل الس�ندات أو اخلطابات أو 
اإلقرارات أو ما يف حكمها للتعبري عن اعتامده ملا جاء فيها، أو إقراره هبا أو رضاه بمضموهنا«.

)1(قلع�ة ج�ي ، حمم�د رواس ، قنيبي ، حامد ص�ادق  : معجم لغة الفقهاء ، ب�ريوت : دار النفائس ، ط 2، 1405ه� ، 
ص 151 .

)2(العبودي ، عباس : رشح أحكام قانون اإلثبات املدين ، عاّمن : دار الثقافة ، ط 2 ، 1999م ، ص 123 .
)3(زهرة ، حممد املريس : احلاسوب والقانون ، الكويت : مؤسسة التقدم العلمي ، ط 1 ، 1995م .ص 98 .

)4(لطفي ، حممد حسام حممود : استخدام وسائل االتصال احلديثة يف التفاوض عىل العقود وإبرامها ، القاهرة : دار 
النهضة العربية ، ط 2 ، 1993م ، ص 12.
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فعامة خطية : أي أنه خيط باليد  .

وثابتة :   أي أهنا ال تتغري يف كل مرة وهذه من رشوط التوقيع لكي يكون معتربًا  .

متيز صاحبها : أي أن لكل ش�خص رس�مة ثابتة تعرب عن توقيع�ه وتعرف ملجرد النظر إليها 
ملن سبق أن اعتاد مشاهدهتا .

يدوهن�ا أو يرس�مها : أي يكتبه�ا إن كان التوقي�ع عبارة عن اإلمضاء بكتابة االس�م بش�كل 
ثابت، أو يرسمها إن كان عبارة عن رسمة ثابتة معروفة .

الس�ندات واخلطاب�ات واإلق�رارات : كل م�ا تتطلب�ه الترصف�ات املختلف�ة من أن�واع هذه 
الوس�ائل، فالسند ربام يكون س�ند دين أو تسليم أو غريه ، واخلطاب ربام يكون خطابًا رسميًا أو 

عرفيًا ، واإلقرار ربام يكون بدين أو حق أو ما شاهبه .

وما يف حكمها : أي كل ما دعت احلاجة إىل توقيعه مما مل يرد بالتعريف .

للتعب�ري ع�ن اعتامده أو إق�راره أو رضاه : هذه احل�االت التي تتطلب التوقي�ع ، فربام يكون 
لاعتامد ، كاملوظف أو املس�ؤول عندما يوقع اخلطاب الرس�مي أو الع�ريف، وربام يكون التوقيع 

لإلقرار بحق أو غريه ، وربام يكون للموافقة  والرضا عىل عقد أو ترصف أو حق أو غريه .

ويس�تخدم مصطل�ح التوقي�ع  بمعنيني ، األول : عملي�ة التوقيع ، أي عملي�ة القيام  بوضع 
اإلمضاء أو اخلتم ، أو أي إشارة أخرى عىل حمرر حيتوي عىل معلومات معينة .

والثاين : العامة  أو اإلشارة التي وضعها املوقع ذاهتا .

ورغم إسهام رشاح القانون يف حماوالت تعريف التوقيع كظاهرة رضورية حيميها القانون ؛ 
إال أنه ال يزال يكتنفها الغموض يف بعض جوانبها ، ولعل ذلك يرجع يف جزء كبري منه إىل غياب 

فكرة واضحة وحمددة للتوقيع ترشيعيًا وقضائيًا وفقهيا )1(.

)1(زه�رة ، حمم�د املريس : الدلي�ل الكتايب وحجية خمرجات الكمبيوتر يف اإلثبات يف امل�واد املدنية والتجارية، بحث 
مقدم ملؤمتر القانون والكمبيوتر واإلنرتنت ، املعقود بكلية الرشيعة والقانون يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة 
بالتعاون مع مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ومركز تقنية املعلومات باجلامعة ، للفرتة 1�3 

مايو 2000م ، املجلد الثالث ، ص 807  .
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1 .1 .2 صور التوقيع التقليدي

      التوقي�ع التقلي�دي يك�ون  يف الغال�ب إما باإلمض�اء وذلك بكتابة االس�م أو اللقب، أو 
باخلتم ، أو ببصمة اإلصبع )1(  .

    وق�د اعت�ربت بع�ض الترشيعات كافة هذه األش�كال للتوقي�ع التقلي�دي ، مثل الترشيع 
امل�رصي ، بينام قرصت بعض الترشيعات االعتبار ع�ىل التوقيع باإلمضاء ومنحته وحده احلجية 

دون غريه ، كالترشيع الفرنيس ، الذي مل يعرتف ببقية األشكال وهي اخلاتم والبصمة )2( .

 وفيام ييل عرٌض ألهم أشكال التوقيع التقليدي : 

1 ـ  التوقيع باإلمضاء

اإلمض�اء ه�و الكتابة بيد من يصدر منه التوقيع ، بحيث يكتب اس�مه كامًا أو خمترصًا ، كام 
يشمل كل إشارة أو اصطاح خطي خيتاره الشخص لنفسه بمحض إرادته ، للتعبري عن صدور 

املحرر منه ، واملوافقة عىل ماورد فيه � وااللتزام بمضمونه )3( .

واإلمضاء هو : » التوقيع يف ذيل قرار أو صك موافقة عىل مضمونة«)4( .

وقد عرفت حمكمة النقض املرصية اإلمضاء بأنه : 

» الكتابة املخطوطة بيد من تصدر منه« )5(.

ويع�د التوقي�ع باإلمضاء توقيعًا ش�خصيًا ، بمعنى أنه ال جيوز التوقي�ع عن الغري باإلمضاء، 
فهذا الشكل يشرتط به أن يكون بخط من ينسب إليه املحرر )6(، حتى وإن كان املوقع باإلمضاء 

)1(الس�نهوري ، عبد الرزاق أمحد : الوس�يط يف رشح القانون املدين ، بريوت : دار إحياء الرتاث العريب ، )د.ت ( ، 
ج 2 ، ص 176 .

)2(فهمي : النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين  ، مرجع سابق ، ص 13 .
)3(العبودي : رشح أحكام قانون اإلثبات املدين ، مرجع سابق ، ص 138 .

)4( قلعة جي ، حممد رواس ، قنيبي ، حامد صادق  : معجم لغة الفقهاء ، مرجع سابق ، ص 89 .
)5(نقض مدين ، 31 يناير 1987م ، )مش�ار إليه يف : ثروت ، عبداحلميد : التوقيع اإللكرتوين ، مرجع س�ابق ، ص 

.) 22
)6(السنهوري ، عبد الرزاق أمحد : الوسيط يف رشح القانون املدين ، مرجع سابق  ، ج 2 ، ص 178 .
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وكيًا عن صاحب الشأن ، ففي هذه احلالة يوقع الوكيل ]بتوقيعه هو [ بصفته وكيًا عن صاحب 
الشأن )1(.

2 ـ  التوقيع باخلتم  

اخلتم هو وس�يلة ميكانيكية لطبع توقيع الش�خص )2( ، وختم الكتاب : طبع نقش اخلاتم يف 
آخره وهذا النقش ش�عاٌر خاص بصاحب الكتاب )3( ، وال يش�رتط بالنسبة للتوقيع ببصمة اخلتم 
أية رشوط س�وى أن تكون واضحة ومقروءة ، ويس�توي أن تكون بصمة اخلتم وضعها صاحب 

اخلتم بنفسه ، أو قام غريه بوضعها بحضوره ورضاه )4(.

كام ال يش�رتط أن يكون االس�م املطبوع عىل اخلتم هو الثابت يف ش�هادة املياد ، بل جيوز أن  
يك�ون خمت�رصًا ، رشيط�ة أن يكون هو االس�م الذي اعتاد الش�خص أن يوقع به ، كام يس�توي أن 
يكون التوقيع باخلتم خاصًا بش�خص طبيع�ي ، أو معنوي ، عىل أن يكون يف هذه احلالة األخرية، 

مقرونًا بإمضاء ممثل الشخص املعنوي )5(.

وقد وجه البعض االنتقاد لاعتامد عىل اخلتم كإحدى صور التوقيع املعرتف هبا قانونَا، وذلك 
ملا يشوبه من أخطار التزوير والتقليد ، وتعرضه للرسقة والضياع)6(، بسبب انفصاله عن صاحبه .

3 ـ  التوقيع بالبصمة

بصم�ة اإلصبع هي االنطباع�ات أو العامات التي ترتكها رؤؤس األنامل عند مامس�تها 
أحد الس�طوح املصقولة ، س�واًء كان�ت ظاهرة أم خفي�ة )7(. ويراد بالبصمة هن�ا االنطباعة التي 

يرتكها اجلزء العلوي من بطن  اإلصبع بعد طمسه بامدة ملونة .

)1( ربيض ، عيسى غسان : القواعد اخلاصة بالتوقيع اإللكرتوين ، عامن : دار الثقافة ، الطبعة األوىل ، 2009م ، ص 
. 34

)2( التهامي ، سامح عبد الواحد  ، التعاقد عرب اإلنرتنت ، مرجع سابق ، ص 363 .
)3( قلعة جي ، حممد رواس و قنيبي ، حامد صادق : معجم لغة الفقهاء ، مرجع سابق ، ص 193 .

)4( رشدي ، حممد السعيد : حجية وسائل االتصال احلديثة يف  اإلثبات ، ) د. ن ( ، ) د . ت ( ، ص 44 .
)5( ثروت ، عبد احلميد : التوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 22 .

)6( التهامي ، التعاقد عرب اإلنرتنت ، مرجع سابق ، ص 363 .
)7( عزايزة ، عدنان حسن : حجية القرائن يف الرشيعة اإلسامية ، عامن : دار عامن ، ط 1 ، 1990م ، ص 153 .
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وتعترب بصمة اإلصبع أكثر دقة وأمانة من التوقيع باخلتم ، وذلك بسبب أن البصمة متّيز كل 
إنسان عن غريه .

ولذل�ك فق�د ذكرها املرشع املرصي كصورة م�ن صور التوقيع املعتمدة لديه وأهنا مس�اوية 
لإلمضاء يف قيمتها ، يف املادة )14( من قانون اإلثبات ، وكذلك سارت املحاكم عىل هذا النهج)1(.

إال أهنا وبالرغم من ذلك تنطوي عىل بعض املخاطر مثل أخذ بصمة الش�خص وهو نائم ، 
أو مغم�ي علي�ه )2( . وهي غري معتربة يف بعض الترشيع�ات مثل القانون الفرنيس ، الذي ال يعتّد 

هبا كشكل من أشكال التوقيع )3( .

1 .1 .3 وظائف التوقيع التقليدي

   أمج�ع الفق�ه القانوين والقضاء عىل االع�رتاف للتوقيع بدور مزدوج كوس�يلة لتمييز هوية 
صاحبه ، وتعبري عن رضاه االلتزام بمضمون املحرر وإقراره له)4(.

وتتمث�ل وظيف�ة التوقيع القانونية بمنح املحرر القوة الثبوتي�ة ، التي ال يمكن حتقيقها إال إذا 
قام التوقيع بوظائفه املوضوعية ، والتي تتمثل يف وظيفتني ، األوىل : حتديد هوية املوّقع ، والثانية: 

التعبري عن إرادته بااللتزام بمحتويات املحرر)5(.

وفيام ييل  يلقي الباحث الضوء عىل هاتني الوظيفتني للتوقيع التقليدي )6(.

)1(امل�ري ، عايض راش�د عاي�ض : مدى حجية الوس�ائل التكنولوجية احلديث�ة يف إثبات العقود التجارية ، رس�الة 
دكتوراه غري منشورة ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ، 1998م ، ص 80

)2(التهامي ، التعاقد عرب اإلنرتنت ، مرجع سابق ، 365 .
)3(ثروت ، عبد احلميد :التوقيع اإللكرتوين ،  مرجع سابق ، ص 23 .

)4(املرجع السابق ، ص 34 .
)5(ربيض ، عيسى غسان : القواعد اخلاصة بالتوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 40 .

)6(هن�اك م�ن أضاف وظيف�ة ثالثة للتوقي�ع التقليدي وهي إثب�ات حضور أط�راف الترصف القان�وين ، إال أن هذه 
الوظيف�ة  ه�ي ضمني�ة متليها طبيعة التوقيع ال�ذي يتم يف جملس العقد الذي تتواجد في�ه أطراف الترصف أو من 
يمثلهم . ) انظر : فهمي ، خالد مصطفى : النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 25 ، وانظر 
مربوك ، حممد عىل : مدى حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات ، القاهرة : دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل، 

2005 م ، ص 41( .
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1 ـ حتديد هوية املوقع

يدل التوقيع عىل صاحبه ، وحيدد هويته باختاذه شكًا معينا ، أو صورة حمددة ترمز لشخص 
صاحبها داللة شبه ثابتة .

فالتوقيع وس�يلة مهمة لتحديد شخصية املوقع ، وهويته )1(. وعليه فإذا مل حيقق التوقيع هذه 
الوظيف�ة ، ب�أن مل يكن حم�ددًا هلوية صاحبه ، فإنه ال يعتد به قانونًا ، فاس�تخدام ختم مطموس أو 

استخدام عامة غري مقروءة ، كل ذلك ال يعتد به قانونًا ، ألنه ال يكشف عن هوية املوّقع )2( .

والتوقي�ع ت�رصف إرادي ، ال يقوم به إال صاحبه وال يمكن أن ينوب عنه يف ذلك ش�خص 
آخر )3( .

2 ـ تأكيد إرادة املوّقع والتعبري عن رضاه بااللتزام بمضمون املحرر

عندما يوقع الشخص عىل مستند بالطريقة والوسيلة املعتربة ؛ فإنه يعرب عن إرادته يف االلتزام 
بمضمون هذا املستند ، وقبوله لكل ما جاء فيه ، وإقراره له .

وتع�د ه�ذه الوظيفة من أه�م وظائف التوقي�ع ، فهي تتعل�ق بتأكيد رضا صاح�ب التوقيع 
وقبوله االلتزام بمضمون الترصف القانوين )4( .

ويشكل التوقيع أداة صحة بمعنى أنه يعطي الترصف القانوين قوة وقيمة أكرب ، وبالتايل فإن 
التوقيع يعطي ضامنًا عىل كون صاحبه أو املوّقع ملتزم ومقر بمضمون العقد )5( .

1 .1 .4 رشوط التوقيع التقليدي

يشرتط يف التوقيع التقليدي ليكون تامًا عدة رشوط تتمثل فيام ييل : 

)1( زهرة ، حممد املريس : مدى حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات ، مرجع سابق ، ص 60 .
)2( التهامي  : التعاقد عرب اإلنرتنت ، مرجع سابق ، ص 374 .

)3( ثروت ، عبداحلميد : التوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 37 .
)4( املرجع السابق ، ص 375.

)5( امل�ري ، عايض راش�د عايض : مدى حجية الوس�ائل التكنولوجي�ة احلديثة يف إثبات العق�ود التجارية ، مرجع 
سابق ، ص 86 .
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1 � تطابق التوقيع مع توقيعات سابقة ، ويكون مميزًا لشخص صاحبه، بمعنى أنه يتعني عىل 
املوقع أن يؤدي التوقيع بذات الشكل الذي يقوم بأدائه يف كافة املعامات التي يقوم هبا، 
بمعن�ى أنه يلزم أن حيمل التوقيع يف طياته ذات الصفات واخلصائص املادية من حروف 

ورموز يستخدمها املوقع يف كافة توقيعاته السابقة )1( .

2 �  اس�تمرارية التوقيع ووضوحه . ويعني ذلك أن يتم حتريره بش�كل يس�مح بالرجوع إليه 
ط�وال الفرتة الكافية الس�تخدامه يف اإلثبات ، بحيث جيب أن ي�رتك التوقيع أثرًا متميزًا 

يبقى وال يزول مع الزمن )2( .

       كام يشرتط أن يكون التوقيع واضحًا صحيحًا دون تعديل أو حتريف أو كشط أو حمو .

3 � التوقيع بخط صاحب الش�أن . يعد هذا الرشط جوهريًا وال يمكن التعويل عىل التوقيع 
بدون�ه )3( ، فالتوقي�ع يفق�د حجيته يف اإلثبات إذا كان الش�خص القائم به غري صاحبه ،  
ومن ثم ال جيوز أن يقوم شخص آخر بالتوقيع بداًل من صاحب الشأن ولو يف حضوره، 

فالتوقيع باإلمضاء عمل شخيص )4(.

4 � اتص�ال التوقي�ع باملحرر املكتوب .جيب أن يكون التوقيع متص�ًا اتصااًل ماديًا ومبارشًا 
باملح�رر املكت�وب ، بحيث ال ينفصان ع�ن بعضهام )5( ، وأن يك�ون التوقيع ُمضمنًا يف 

املحرر ، بحيث يكون االثنان كًا ال يتجزأ وتكون هناك رابطة حقيقية بينهام )6(.

1 .2 التعريف باحلاسب اآليل واإلنرتنت

اختتم القرن التاس�ع عرش امليادي سنواته األخرية بنش�وء  ثورة صناعية وكهربائية كبرية ، 
قامت منذ اكتشاف اآللة البخارية ، وقد غريت هذه الثورة حياة املايني من البرش بسبب التطور 

الصناعي الكبري .

)1( فهمي ، خالد مصطفى : النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 29 .
)2( مربوك ، ممدوح حممد عىل : مدى حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات ، مرجع سابق ، ص 43 .

)3( السنهوري ، عبدالرزاق : الوسيط يف رشح القانون املدين ، مرجع سابق ، ج 2 ، ص 123 .
)4( فهمي ، خالد مصطفى : النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 32 .

)5( مربوك ، ممدوح حممد عىل : مدى حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات ، مرجع سابق ، ص 43 .
)6( ثروت ، عبداحلميد : التوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 28 .
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وك�ام كان�ت هذه الث�ورة هي احلدث األبرز يف ذل�ك القرن ، فإن الق�رن العرشين متيز بثورة 
أخرى ؛ وهي ثورة تقنية املعلومات واالتصاالت .

إن العامل يعيش اليوم ثورة جديدة ، قوامها املعلومات واملعرفة التي أصبحت أساسًا للتنمية 
ورسعة اختاذ القرار .

لقد جاء هذا االنفجار املعلومايت الذي نشهده اليوم كثمرة لتزاوج عماقني كبريين مها تقنية 
احلاسب اآليل ، وتقنية االتصاالت ، فأدى ذلك إىل مياد عامل جديد هو عامل تقنية املعلومات أو 

املعلوماتية )1( .

1 .2 .1 نبذة عن احلاسب اآليل

 Mauchly and ( يف العام 1948م كان مياد أول جهاز حاسب آيل إلكرتوين عىل يد العاملني
Eckert( ،وذل�ك بمعهد اهلندس�ة اإللكرتونية بجامعة بنس�لفانيا ، وقد أطلق عىل هذا احلاس�ب 

اس�م )إني�اك ENIAC ( ، وكان مصم�اًم حلس�اب اجليش األمريك�ي ، ومتيز بك�رب حجمه  وبطء 
رسعته كام كان  يولد حرارة عالية)2( .

ث�م م�رت صناعة احلاس�ب اآليل بعد ذل�ك بعدة مراحل حي�ث كان أوهلا جي�ل الصاممات 
املفرغ�ة  وه�ي التي كانت تس�تخدم لنقل وختزي�ن البيانات ، ث�م جاء جيل الرتانزيس�تور بديًا 
للصاممات  ، أعقب ذلك جيل الدوائر املتكاملة)3( ، ويف هناية السبعينات استخدمت احلاسبات 
الصغرية  التي تس�مى )Minicomputer and Microcomputer(، حيث ظهرت الدوائر املتكاملة 
فائقة الطاقة)4( ، وتوالت تطورات احلاسب اآليل حتى انتهت باحلاسبات التي بني أيدينا اليوم .

يعرف احلاسب اآليل بأنه : »آلة تقوم بأداء العمليات احلسابية ، واختاذ القرارات املنطقية عىل 
البيانات الرقمية بوسائل إلكرتونية ، وذلك حتت حتكم الربامج املخزنة فيها« )5(.

)1(  األلف�ي ، حمم�د حممد : التوقيع اإللكرتوين يف نظم التجارة اإللكرتوني�ة ، بحث مقدم لندوة التوقيع اإللكرتوين 
املعقودة يف القاهرة من 8 �2007/4/11م ، ص 2 .

)2(  قوته ، حممد حممد نور ؛ حمرم ، أمحد حمروس : مبادئ احلاسب اآليل اإللكرتوين ، ) د. ن ( ، ) د . ت ( ، ص 24 .
)3(  الفيومي ، حممد: مقدمة يف  احلاسبات اإللكرتونية ، القاهرة : الدار اجلامعية ، 1989م ، ص 154 .

)4( الفيومي، حممد: مقدمة يف احلاسبات وتشغيل احلاسبات الصغرية ، اإلسكندرية : دار الربدي ، 1989م، ص 9.
)5( املرجع السابق نفسه، ص 7 .
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ف قانون جرائم الكمبيوتر يف والية فلوريدا األمريكية »الكمبيوتر« بأنه : وقد عرَّ

»آله مربجمة داخليًا وتعمل بطريقة تلقائية ملعاجلة البيانات«)1( . 

كام عرفه نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي بأنه : 

» أي جه�از إلك�رتوين ثاب�ت أو منق�ول ، س�لكي أو ال س�لكي  ، حيتوي عىل نظ�ام معاجلة 
البيان�ات ، أو ختزينه�ا ، أو إرس�اهلا ، أو اس�تقباهلا ، أو تصفحها ، يؤدي وظائف حمددة بحس�ب 

الربامج ، واألوامر املعطاة له«)2( .

فه وبنفس النص نظام التعامات اإللكرتونية  السعودي  )3( . كام عرَّ

يتكون احلاسب اآليل من مكونني رئيسني)4( مها : 

1 ـ املكونات املادية )Hardware( وتشمل: 

)Input( أ ـ أجهزة اإلدخال

وهي الوس�ائل التي يتم من خاهلا إدخال البيانات بأنواعها )5( ، ومن أهم أجهزة اإلدخال 
ما ييل : 

. )Key board( لوحة املفاتيح �

. )Mouse( الفأرة �

. )Scanner( املاسح الضوئي �

. )Joystick( عصا األلعاب � 

)1( عطااهلل ، ش�يامء عبدالغني حممد : احلامية اجلنائية للتعامات اإللكرتونية ، اإلس�كندرية : دار اجلامعة اجلديدة ، 
2007م ، ص 12 .

)2( الفقرة السادسة من املادة األوىل من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي .
)3( الفقرة السابعة من املادة األوىل من نظام التعامات اإللكرتونية .

)4(  قوته ، مرجع سابق ، ص 26 .
)5( الغري�ب ، فيص�ل س�عيد : التوقيع اإللكرتوين وحجيت�ه يف اإلثبات ، القاهرة : املنظمة العربي�ة للتنمية اإلدارية، 

ط1، 2005م ، ص 152.
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. )Bar-code Scanner( ماسح كود األعمدة �

. )Optical Character Recognition-OCR( أجهزة التعرف الضوئي عىل احلروف  �

. )Touch Screen( شاشات اللمس  �

. )Track Ball( كرة التتبع  �

. )Graphics Table( لوحة الرسومات  �

. )Voice Recognition Device( جهاز التعرف عىل األصوات  �

  )Memory Unit( ب ـ وحدة الذاكرة

وتتك�ون م�ن وحدتني هامت�ني : األوىل  وحدة الذاك�رة الرئيس�ة )Main Memory(، والتي 
تس�تخدم لتخزي�ن املعطي�ات والربام�ج الت�ي ي�راد تنفيذه�ا بحي�ث تتاش�ى بمج�رد االنتهاء 
م�ن الربام�ج . والثانية : الذاك�رة الثانوي�ة )Auxiliary Memory( : وهي وح�دة ثانوية لتخزين 

املعلومات والربامج  .

 )Central processing unit -CPU ( جـ ـ وحدة املعاجلة املركزية

وه�ي مركز األنش�طة يف احلاس�ب اآليل وحتتوي عىل دوائر كهربائية ترتج�م وتنفذ تعليامت 
 ،)Control Unit( برامج التش�غيل ، وتتكون من وحدتني رئيس�تني : وحدة التحكم والس�يطرة

ووحدة احلساب واملنطق )Arithmetic(  ، وتتصل مع وحدات اإلدخال واإلخراج  .

  )Out put( د ـ أجهزة اإلخراج

وهي األجزاء أو الوس�ائل التي يتم من خاهلا إخراج البيانات املعاجلة ، ومن أهم وحدات 
اإلخراج ما ييل )1( : 

. )Monitor( شاشات العرض �

. )Printer( الطابعة �

)1( الغريب ، فيصل سعيد : التوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثبات ،  مرجع سابق ، ص 154  .
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. )Plotter( الراسم  �

. )Computer Output Microfilm - COM( امليكروفيلم  �

2 ـ  املكونات املنطقية )الربجميات(  

وه�ي الت�ي تقوم بتش�غيل مع�دات احلاس�ب اآليل وتعرف بأهن�ا :» جمموعة م�ن التعليامت 
املتسلسلة التي خترب احلاسب اآليل ماذا يفعل بغرض الوصول إىل نتيجة معينة«.

وتصن�ف احلاس�بات اآللية بحس�ب احلج�م إىل : حاس�بات مصغرة ، وحاس�بات حمطات 
العمل، وحاسبات متوسطة ، وحاسبات عماقة .وتصنف أيضًا حسب طبيعة البيانات املدخلة 

إىل :  حاسبات رقمية ،  وحاسبات قياسية ، وحاسبات مهجنة .

1 .2 .2 نبذة عن اإلنرتنت

كلمة  »إنرتنت«  كلمة إنجليزية خمترصة تتكون من مقطعني ، األول : )Inter( وهو اختصار 
للكلم�ة : )International( ،  وتعن�ي عامل�ي أو دويل )1( ، واملقط�ع الث�اين )Net( وه�و اختص�ار 

للكلمة )Network( وتعني شبكة ، واإلنرتنت تعني : الشبكة العاملية للمعلومات )2(.

وش�بكة اإلنرتنت هي وس�يلة اتصالية عاملية تتيح ربط نظم احلاس�ب اآليل � سواء مفردة أو 
مرتبطة ضمن شبكات أصغر حملية أو إقليمية أو دولية � بعضها مع  بعض .)3(

ويعرفها البعض بأهنا : » شبكة عماقة لتبادل املعلومات تضم مايني احلاسبات اإللكرتونية 
املنترشة يف مجيع دول العامل واملتصلة ببعضها وفقًا لربوتوكول ربط موقع بآخر )PPP()4( بواسطة 

خطوط هاتفية )5(. 

ن من كلمت�ني األوىل )Inter( بمعنى )بني(،  )1(  ي�رى بع�ض الباحثني أن مصطل�ح اإلنرتنت )Internet( مك�وَّ
والثاني�ة )Net( بمعن�ى ش�بكة ، والرتمج�ة احلرفي�ة تك�ون : الش�بكة البيني�ة ، ويف املدلول تعن�ي: "الرتابط بني 

الشبكات " ، ) انظر : اجلاسم ، جعفر : تكنولوجيا املعلومات ، عاّمن : دار أسامة ، 2005م ، ص 71.
)2(  شلباية ، مراد : مقدمة إىل اإلنرتنت ، عاّمن : دار املسرية ، ط 1 ، 2001م ، ص 26 .

)3(  سامة ، عامد حممد : احلامية القانونية لربامج احلاسب اآليل ، عاّمن : دار وائل ، ط 1، 2005م ، ص52 .
. )Point to Point Protocol( هو  اختصار السم الربوتوكول وهو )PPP(  )4(

)5(  دياب ، حامد الشافعي : اإلنرتنت وشئ من قضاياها ، القاهرة : الدار املرصية اللبنانية ، 1997م ، ص362 .
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كام عرفها بعضهم بأهنا : 

» ش�بكة عاملية تربط احلواسيب ببعضها البعض عرب العامل إما عن طريق اخلطوط اهلاتفية أو 
عن طريق األقامر الصناعية ، أو عن طريق وسائط نقل املعلومات املختلفة)1( .

كان أول ظه�ور لإلنرتن�ت  من أجل حتقيق غرض عس�كري ، فقد كانت بداية أول ش�بكة  
 Advanced( لإلنرتنت عندما بدأت وزارة الدفاع األمريكية مرشوع إنش�اء وكالة البحث املتقدم
Research Project Agency( يف الع�ام 1969م )2( والت�ي س�ميت )ARPA()3( ، وذلك من أجل 

بن�اء ش�بكة قادرة ع�ىل مقاومة أي حرب أو كارثة حمتملة ، وتس�تطيع االس�تمرار بالعمل خال 
الظروف السيئة .

 ث�م ب�دأت ه�ذه الوكال�ة الرتكيز ع�ىل حماولة ربط أجه�زة احلاس�ب اآليل باس�تخدام تقنية 
االتصاالت ، بعد ذلك وجدت وزارة الدفاع األمريكية أهنا بحاجة إىل إنش�اء ش�بكة للربط بني 
األجهزة،)4( فأنش�أت ش�بكة خمصصة هلذا الغرض ، وس�ميت  )arpa.net( ، فكانت أول شبكة 

آلية يف العامل وكانت تضم أربعة حاسبات آلية )5(. 

تطور املرشوع بعد ذلك تباعًا حتى حتول إىل االستعامل السلمي ، فمع حلول العام 1984م 
ت�م اس�تخدام ه�ذه الش�بكة ألغراض البح�ث العلمي م�ن قبل اجلامع�ات، فازدمحت الش�بكة 
وظهرت احلاجة إىل ش�بكات أكرب وأكثر قدرة عىل التحمل ، فكانت النتيجة تطوير هذه الش�بكة 
باستمرار حتى ظهور برامج مستعرضات الشبكة العاملية والتي توالت إصداراهتا املتطورة حتى 

أصبحت شبكة اإلنرتنت بالصورة التي نراها هبا اليوم .

لقد تطورت هذه الشبكة وانترش استخدامها بسبب احلاجة إىل ما تقدمه من خدمات متميزة  
لألفراد واملؤسسات ،  والتي من أبرزها : 

)1(  سامة ، حسني : تطبيقات اإلنرتنت ، عاّمن : مكتبة املجتمع العريب ، ط 1 ، 2003م ، ج 1 ، ص 11.
)2( سامة ، حسني : مرجع سابق ، ج 1 ، ص 11 .

. )Advanced Research Project Agency( : اختصارًا لعبارة  )3(
)4(  سليامن ، ماهر ؛ عابد ، حسام ؛ خدام ، إياد : أساسيات اإلنرتنت ، ) د . ن ( ، 2000م ، ص 11 .

)5(  املرجع السابق نفسه ، ص 11 .
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1 � الربي�د اإللك�رتوين )Electronic - Mail (:وهي أداة أساس�ية يف عامل اإلنرتنت ، واألكثر 
استخدامًا ، حيث يتمكن املستخدم من إرسال الرسائل برسعة فائقة وبدون تكلفة .  

2� خدم�ة نق�ل امللف�ات  )File Transfer Protocol(:ويمك�ن م�ن خ�ال ه�ذه اخلدمة نقل 
امللفات  املوجودة عىل شبكة اإلنرتنت من خمتلف املواقع اإللكرتونية .

3 � جمموعات األخبار : وهو نظام يس�تخدم إليداع الرس�ائل واملعلومات العامة واخلاصة، 
ويمكن ملس�تخدمي الش�بكة قراءة هذه الرس�ائل ، ومن أبرز صورها جمموعات احلوار 

املنترشة عىل الشبكة ، واملنتديات)1(.

4 � التجارة اإللكرتونية .

5 � خدمات االتصال عن بعد .

6  � خدمات التعليم عن بعد . 

1 .2 .3 ظهور التعامالت اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية

يطل�ق مصطلح التعام�ات اإللكرتونية فيقصد به بش�كل عام : كل تعامل يتم باس�تخدام 
وس�يط إلك�رتوين أي�ًا كانت أطرافه ، بني أف�راد أو بني جهات حكومية أو غ�ري حكومية ، أو بني 
دول أو مؤسسات دولية ، أو بني بعض من هذه اجلهات املذكورة وبعض آخر ، كتعامل فرد مع 

الرشكات التجارية ، أو التعامل مع املصارف سواء فيام بينها أو مع عمائها)2( .

وقد تطورت التعامات اإللكرتونية بش�كل الفت خال التس�عينات من القرن املايض)3( ، 
مما سهل الطريق أمام تطور وظهور التجارة اإللكرتونية .

ظه�رت التجارة اإللكرتونية مع ظهور وانتش�ار التعامات اإللكرتوني�ة ، فقد بدأت فكرة 
التجارة اإللكرتونية يف االنتشار منذ عام 1993م)4(.

)1( شلباية ، مراد  : مقدمة إىل اإلنرتنت  ، مرجع سابق ، ص 26.
)2( أبو الليل ، إبراهيم الدسوقي : اجلوانب القانونية للتعامات اإللكرتونية ، الكويت : جامعة الكويت،  2003م، 

ص 150.
)3( عبيدات ، لورنس حممد : إثبات املحرر اإللكرتوين ، رسالة دكتوراه منشورة ، عاّمن : دار الثقافة ،2005م .

)4( املرجع السابق ، ص 11 .
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والتجارة اإللكرتونية هي ذلك النوع من التجارة الذي يتم باستخدام الوسيط اإللكرتوين، 
س�واء داخل احلدود السياس�ية لدولة ما أو خارجها ، برصف النظر عن نوعية اخلدمة أو السلعة 
حم�ل التج�ارة أو م�دى مرشوعيتها ، أو القان�ون الذي ختضع له ، والتي تس�تخدم فيها وس�ائل 

إلكرتونية للتعاقد والسداد)1(. 

وتنقس�م التجارة اإللكرتونية إىل قس�مني رئيس�ني مه�ا : جتارة إلكرتونية م�ن الرشكات إىل 
األفراد ، وجتارة إلكرتونية بني الرشكات .

1 .3 التعريـف بالتوقيع اإللكـرتوين بصفة خاصة والتمييز بينه وبني 
التوقيع التقليدي

بع�د أن ت�م إلقاء الضوء عىل التوقيع بمفهومه التقليدي وبي�ان معناه ، وتعريفه يف القانون ، 
ويف الفق�ه ، ويف القض�اء ، وت�م بيان وظائفه ، ورشوطه ، وص�وره ، يف املبحث األول ، وبعد أن 
تم إلقاء الضوء عىل مكونات احلاس�ب اآليل ، وتارخيه ، وتعريفه ، ونش�أة اإلنرتنت ، والتعريف 
هب�ا يف املبح�ث الثاين ، يتم يف ما ييل يف هذا املبح�ث التعريف بالتوقيع اإللكرتوين  بصفة خاصة، 
وبي�ان معن�اه يف اللغ�ة واالصطاح ، وإلق�اء الضوء عىل ص�وره وتطبيقاته ، والتميي�ز بينه وبني 

التوقيع التقليدي .

1 .3 .1  تعريف التوقيع اإللكرتوين يف اللغة واالصطالح الرشعي 

    يتأل�ف مصطلح التوقيع اإللكرتوين م�ن مفردتني األوىل : التوقيع ، والثانية اإللكرتوين ، 
وفيام ييل سوف يبني الباحث التعريف اللغوي للمفردتني بالتفصيل  حتى يمكن تصور املعنى .

التوقيع يف اللغة :  التوقيع يف اللغة من وّقَع عىل وزن ) فعلل ( ، وأصلها الفعل ) وَقَع ( .

جاء  يف لسان العرب :» يأيت التوقيع يف اللغة بعدة معاٍن منها : 

1 � َرْمٌي قريب ال تباعده ، كأنك تريد أن ُتوقمَِعُه عىل يشء .

)1( الش�هاوي ، ق�دري عبدالفتاح : قانون التوقي�ع اإللكرتوين والئحته التنفيذية والتج�ارة اإللكرتونية يف الترشيع 
املرصي والعريب واألجنبي ، القاهرة : دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل ، 2005م ، ص 297م .
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2 � اإلصابة .

ْع أي : ألق ظنَّك ع�ىل يشء ، والتوقيع بالظن والكام  نِّ�ي ال�يءمِ وتومه�ه ، يقال : َوقِّ 3 � َتَظَ
ُدُه ليقع عليه ومهه . والرمي َيْعَتممِ

4 � َس�َحٌج يف ظه�ر الدابَّ�ة ، وقيل : يف أطراف عظام الدابَّة من الرك�وب ، وربام اْنَحصَّ عنه 
الشعر ونبت أبيض وهو من ذلك .

5 � إصاب�ة املط�ر بعض األرض وإخطاؤه بعضًا ، وقيل هو إنب�ات بعضها دون بعض ، فإذا 
أصاب األرض مطر متفرق أصاب وأخطأ ، فذلك توقيع يف نبتها .

َده . دِّ ْيَقل عىل السيف بميَقَعُه حُيَ 6 � إقبال الصَّ

َبر  7 � التوقي�ع يف الكت�اب : »إحل�اق يشٍء في�ه بع�د الفراغ منه ، وه�و مأخوذ من توقي�ع الدَّ
ع يف الكت�اب يؤثر يف األمر ال�ذي ُكتمَِب الكتاب في�ه ما يؤكده  ظه�ر البع�ري ، ف�كأن املوقِّ

ويوجبه«)1(. 

واملعنى األخري هو املراد هنا يف هذه الدراسة .

وجاء يف القاموس املحيط :

التوقيع يف اللغة هو : »ما يوقع يف الكتاب يقال الرسور توقيٌع جائز « )2( . 

»والتوقي�ع إحل�اق يشء يف الكت�اب بعد الفراغ منه  )3(   ملن رف�ع إليه من والة األمر ، كام  إذا 
رفعت إىل واٍل شكاية فكتب حتت الكتاب أو عىل ظهره ينظر يف أمر هذا ، ويستوىف له حقه « )4( .

كام أن التوقيع هو : 

)1( ابن منظور ، أبو الفضل مجال الدين بن حممد : لسان العرب ، اعتنى به وصححه أمني حممد عبدالوهاب و حممد 
الصادق العبيدي ، بريوت : دار إحياء الرتاث العريب ومؤسس�ة التاريخ العريب ، ط 2، 1419ه� ، ج 15 ، ص 

. 372
)2( الفريوز آبادي  : القاموس املحيط، القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1980م، ط 4، ج 2، ص100 .

)3( ابن زكريا ، أبو احلسني أمحد بن فارس : معجم مقاييس اللغة ، ضبط وحتقيق عبدالسام حممد هارون، القاهرة: 
رشكة ومكتبة مصطفى البايب ، الطبعة الثانية ، 1392ه� ،  ج 15 ، ص 372 .

)4( اهلوريني ، نرص يونس ، رشح ديباجة القاموس املحيط ، ) د . ن ( ، ) د. ت ( ، ج 3 ، ص 100 .



37

» كتاب�ة الش�خص اس�مه يف حمرر بالطريقة الت�ي يتخذها عادًة ، موافقة ع�ىل ما ُكتب يف هذا 
املحرر«)1( .

اإللكرتوين يف اللغة : 

اإللك�رتوين نس�بًة إىل ) اإللك�رتون ( ، وه�ي كلم�ة غ�ري عربي�ة األص�ل ، فأساس�ها كلمة 
)Electronic( ، وهي كلمة إنجليزية .

واإللكرتون)2( : جسيم متناهي الصغر يف ذرات العنارص .

وتنس�ب إىل اإللك�رتون كاف�ة األجه�زة والوس�ائل التي ت�ؤدي وظائفها من خ�ال حركة 
اإللكرتون ، وحتت تأثري جمال كهربائي أو مغناطييس  )3( .

وقد عرف جممع اللغة العربية بمرص اإللكرتون بأنه : 

»دقيقة ذات شحنة كهربائية سالبة شحنتها هي اجلزء الذي ال يتجزأ من الكهربائية«)4( .

التوقيع اإللكرتوين يف اللغة : 

بالنظ�ر إىل معنى كلمة توقي�ع يف اللغة يتبني لنا أن االصطاح اللغوي ال يعرف كلمة توقيع 
وف�ق ما اس�تقر عليه العرف الي�وم ، فاملعنى اللغ�وي للتوقيع يعنى ما تعارف علي�ه الناس اليوم 
بمعن�ى الكتابة الت�ي تكتب عىل املعامات رشحًا، كأن يقال مثًا رشح عىل املعاملة ، فام يس�مى 
اليوم رشحًا هو ما كان يراد به التوقيع يف املعنى اللغوي ، أما التوقيع الذي يعمل به اليوم فاملعنى 

اللغوي ال يؤدي إليه وال يساعد عليه إال عن طريق التوسع يف الفهم لاصطاح اللغوي . 

)1( قلع�ة ج�ي ، حممد رواس و قنيبي ، حامد ص�ادق : معجم لغة الفقهاء ، بريوت : دار النفائس ، ط 2، 1988م ، 
ص 151  .

)2( يعرف املتخصصون اإللكرتون بأنه : جس�يم صغري جدا حيمل ش�حنة س�البة ، وقد استطاع العامل طومسون سنة  
) 1897م ( التع�رف ع�ىل اإللكرتون عندما متكن من قياس النس�بة بني ش�حنة اإللك�رتون إىل كتلته ، ثم قياس 

شحنة اإللكرتون وكتلته عام 1913م .
انظر : العويس ، أمحد عبدالعزيز وآخرون : الكيمياء العامة ، الرياض : دار اخلرجيي للنرش والتوزيع، 1412ه�    

ص 303.
)3( الشدي : طرق محاية التجارة اإللكرتونية ، مرجع سابق ، ص 16 .

)4( جمم�ع اللغ�ة العربية بمرص : املعجم الوس�يط، قام بإخراج�ه إبراهيم مصطفى وآخرون، القاه�رة: دار الدعوة، 
1980م، ص62.
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ويمك�ن تصور معنى التوقيع اإللك�رتوين  اإلضايف ، فالتوقيع اإللكرتوين يعني : إجراء يتم 
القي�ام ب�ه بالوس�ائط اإللكرتونية بغ�رض التوثيق و إثبات اهلوي�ة ، وبنفس الوق�ت  التعبري عن 

اإلرادة .

وحيث أن هذا املصطلح حديٌث نسبيًا ، فلم جيد له الباحث � يف حدود جهده � أيُ  تعريف 
يف كتب الفقهاء ، أو يف االصطاح الرشعي .

1 .3 .2 تعريف التوقيع اإللكرتوين لدى رشاح القانون

  تع�ددت وتنوع�ت تعريفات التوقيع اإللكرتوين ل�دى رشاح القانون ، فمنهم من نظر إليه 
من الناحية اآللية بمعنى كيف يتم ، وقام بتعريفه بناًء عىل ذلك ، بينام نظر إليه آخرون من الناحية 

الوظيفية بمعنى ما هي وظيفته ثم عرفه بناء عىل ذلك .

وأي�ًا كانت الزاوية الت�ي نظر إليها رشاح القانون يف تعريفهم للتوقيع اإللكرتوين فإن معظم 
هذه التعريفات تتشابه فيام بينها ، ومن هذه التعريفات ما ييل : 

عرفه جانب من الفقه بأنه :» كل إشارات أو رموز أو أحرف مرخص هبا من اجلهة املختصة 
باعتامد التوقيع ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالترصف القانوين ، تسمح بتمييز شخص صاحبها وحتديد 

هويته ، وتنم دون غموض عن رضاه هبذا الترصف القانوين«)1( .

ويرى آخرون أن التوقيع اإللكرتوين هو : » إجراء معني يقوم به الشخص املراد توقيعه عىل 
املحرر س�واًء كان هذا اإلجراء عىل ش�كل رقم أو إشارة إلكرتونية معينة أو شفرة خاصة بحيث 
حُيتفظ بالرقم أو الشفرة يف مكان آمن ورسي يمنع استعامله من قبل الغري ويعطي الثقة بأنه صدر 

من صاحبه حامل الرقم أو الشفرة «)2( .

)1( عبد احلميد ، ثروت : التوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 50 .
)2( أبو هيبة ، نجوى : التوقيع اإللكرتوين تعريفه ومدى حجيته يف اإلثبات ، بحث مقدم إىل مؤمتر األعامل املرصفية 
اإللكرتوني�ة بني الرشيعة والقانون ، تنظيم كلية الرشيع�ة والقانون بجامعة اإلمارات وغرفة التجارة والصناعة 

بديب ، للفرتة 10-12 مايو 2003م ، ص 442 .
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ك�ام ع�رف بعضهم التوقيع اإللكرتوين بأن�ه : » جمموعة من اإلجراءات أو الوس�ائل التقنية 
الت�ي يتيح اس�تخدامها عن طريق الرمز أو األرقام أو الش�فرات ؛ إخ�راج عامة مميزة لصاحب 

الرسالة املنقولة إلكرتونيًا « )1(  .

وعرف�ه آخ�رون بأنه : » كل حروف أو أرقام أو رموز أو إش�ارات أو صوت أو غريه يوضع 
ع�ىل حمرر إلكرتوين ، ويكون هلا طابع متميز يس�مح بتمييز ش�خص صاحبه�ا ، وحتديد  هويته، 

وتعرب عن رضاه بمضمون الترصف الذي يصدر التوقيع بمناسبته«)2(  .

وق�د عرف�ه بعض الرشاح م�ن ناحية وظيفي�ة بأنه : » جمموع�ة من اإلج�راءات التقنية التي 
تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه اإلجراءات وقبوله بمضمون الترصف الذي يصدر 

التوقيع بمناسبته«)3( .

ويرى آخرون بأن التوقيع اإللكرتوين هو : » التوقيع الناتج عن اتباع إجراءات حمددة تؤدي 
يف النهاي�ة إىل نتيج�ة معين�ة  معروف�ة مقدمًا فيكون جمموع ه�ذه اإلجراءات ه�و البديل للتوقيع 

التقليدي«)4(  .

ك�ام عرف�ه بعضهم باختصار بأنه : »كل توقي�ع يتم بطريقة غري تقليدي�ة ، أي أنه يتم بطريقة 
إلكرتونية« )5( .

وهن�اك من عرف�ه ببيان  كيفية إنش�ائه بأنه :» اس�تخدام مع�ادالت خوارزمية متناس�قة يتم 
معاجلتها من خال احلاسب اآليل تنتج شكًا معينًا يدل عىل شخصية صاحب التوقيع« )6( .

)1( رشف الدي�ن ، أمح�د : حجية الكتابة اإللكرتونية عىل دعامات غري ورقية يف اإلثبات ، ص 38.  بحث إلكرتوين 
منشور يف املوقع : www.dubaipolice.gov.ae متت الزيارة يف : 10 سبتمرب 2008م .

)2( ع�ىل ، مج�ال عب�د الرمح�ن حممد : احلجي�ة القانوني�ة للمس�تندات اإللكرتونية ، القاه�رة : دار النهض�ة العربية ، 
2004م، ص 13 .

)3( حممود ، حممود ثابت  : حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات ، جملة املحاماة ، عدد )2( ، 2002م , ص 621 . 
مشار إليه لدى :  التهامي ، سامح عبد الواحد ، التعاقد عرب اإلنرتنت ، مرجع سابق ، ص 383 .

)4( زهرة ، حممد مريس : احلاسوب والقانون ، الكويت : مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، 1995م، ص 92.
)5( هاش�م ، ممدوح حممد  خريي : مش�كات البيع اإللكرتوين عن طريق اإلنرتنت ، القاهرة : دار النهضة العربية ، 

2001م ، ص 164.
)6( املري ، عايض راشد : مدى حجية الوسائل التكنولوجية يف إثبات العقود التجارية ، القاهرة : جامعة القاهرة ، 

رسالة دكتوراه غري منشورة ، 1988م  ، ص 91 .
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ويع�رف التوقي�ع اإللكرتوين يف الفق�ه الفرنيس بأنه :  » عبارة ع�ن جمموعة من األرقام التي 
تنجم عن عملية حسابية مفتوحة باستخدام الكود الرسي اخلاص«)1( .

كام تم تعريف التوقيع اإللكرتوين يف الفقه بالواليات املتحدة األمريكية بأنه :» وحدة قصرية 
من البيانات التي حتمل عاقة رياضية مع البيانات املوجودة يف حمتوى الوثيقة« )2( .

وياح�ظ أن ه�ذه التعريفات ت�دور حول معاين متقاربة وإن اختلفت الكلامت ، فقد أش�ار 
غالب التعريفات عىل أن التوقيع اإللكرتوين إجراء أو جمموعة إجراءات تأخذ عدة أشكال سواًء 
رقم أو إش�ارة أو أحرف أو صوت ، وتسمح هذه اإلجراءات بتمييز هوية صاحبها والتعبري عن 

رضاه .

ويمك�ن تعري�ف التوقي�ع اإللك�رتوين باختصار بأن�ه : »إج�راءات إلكرتونية معت�ربة ينتج 
عنه�ا بيانات يف ش�كل رموز أو أرق�ام أو أحرف أو صوت  تدل عىل اهلوي�ة وتعرب عن الرضا يف 

التعامات التي تتم إلكرتونيًا«.

فإجراءات إلكرتونية : أي جمموعة من العمليات اإللكرتونية ، ألن التوقيع ال يتم من خال 
عملي�ة واحدة ، ووصفه باإلج�راءات يعرب عن عملية التوقيع بكاملها وليس جمرد التوقيع الذي 
يأخذ ش�كل بيانات أو رموز ، وإلكرتونية أي تتم عرب وس�يط إلكرتوين ، وغالبًا يكون الوس�يط 

هو احلاسب اآليل .

أما معتربة فتدل عىل االعرتاف هبذه اإلجراءات واعتبارها من قبل اهليئات العامة واخلاصة.

ينت�ج عنه�ا بيانات يف ش�كل رموز أو أرق�ام أو أحرف أو صوت : فهذه األش�كال املختلفة 
الت�ي يأخذه�ا التوقي�ع اإللكرتوين تدل عىل اهلوية وتع�رب عن الرضا أي ت�ؤدي وظيفتي التوقيع 
التقلي�دي  يف التعام�ات الت�ي تت�م إلكرتوني�ًا : أي التعام�ات التي تتم ع�رب اإلنرتنت  أو عرب 

الوسائط اإللكرتونية ، فا يتصور قيام التوقيع اإللكرتوين إال عرب هذه الوسائط .

)1( هاش�م ، ممدوح حممد خريي : مش�كات البيع اإللكرتوين عن طريق اإلنرتنت ، القاهرة : دار النهضة العربية ، 
2000م ، ص 95 .

(2) Chartes , Chater Jee : E – commerce Law for Business Managers , Chapter 4 , P.59. 
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1 .3 .3  تعريف التوقيع اإللكرتوين يف القانون

أواًل : تعريف التوقيع اإللكرتوين من قبل املنظامت الدولية 

)UNCITRAL )2(1 ـ جلنة األمم املتحدة للقانون)1(التجاري الدويل )األونيسرتال

كان�ت اخلط�وة األوىل الفعلي�ة ملي�اد التوقي�ع اإللك�رتوين ترشيعي�ًا ؛ ه�ي ص�دور قان�ون 
)األونيسرتال( النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية  لسنة 1996م )3( . 

ورغم أن هذا القانون مل يعّرف التوقيع اإللكرتوين ، إال أنه بنّي يف املادة السابعة منه املتطلبات 
يف أي توقي�ع إلك�رتوين حتى  ينوب عن التوقيع التقليدي ، مما أفس�ح املجال لاعرتاف بالطرق 

اإللكرتونية  للتوقيع .

ف  أما قانون )األونيس�رتال (  النموذجي الصادر بش�أن التوقيعات اإللكرتونية)4(؛ فقد عرَّ
التوقيع اإللكرتوين بأنه : 

» بيان�ات يف ش�كل ٍ إلك�رتوين ،  مدرجة يف رس�الة بيانات ، أو مضافة إليه�ا،  أو مرتبطة هبا 
منطقيًا ، جيوز أن تس�تخدم لتعيني هوية املوّقع بالنس�بة إىل رسالة البيانات ، ولبيان موافقة املوّقع 

عىل املعلومات الواردة يف رسالة البيانات«)5(. 

)1(أص�درت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )األونيس�رتال ( قانونًا خاص�ًا بالتوقيعات اإللكرتونية يف 
عام 2001م ، حيث يكون قانونًا حتتذي به الدول األعضاء عند سّنها قانونًا خاصًا بالتوقيع اإللكرتوين .

 United Nation Commission for International(  : اختص�ار ملس�مى )UNCITRAL( األونيس�رتال )2(
Trade Law( وه�ي جلنة األم�م املتحدة للقانون التجاري الدويل والتي ُأنش�أت يف عام 1966م بموجب قرار 
هيئ�ة األم�م املتحدة رق�م )2205/د � 21( وتاريخ 17 ديس�مرب 1966م ، بناء عىل مقرتح م�ن ممثل احلكومة 
املجري�ة باألم�م املتح�دة وذل�ك يف س�بتمرب 1964م  ، وعهد إليه�ا تطوير القواع�د املتعلقة باألع�امل التجارية 
                                                                  WWW.unictral.org : الدولية، وسن القوانني النموذجية يف هذا املجال ، انظر موقع املنظمة عرب اإلنرتنت

)3( سليامن ، إيامن مأمون : إبرام العقد اإللكرتوين وإثباته ، مرجع سابق، ص 248 .
)4( صدر هذا القانون يف عام 2001م ، وقد جاء متضمنًا اثنتي عرشة مادة تناولت ما يتعلق بالتوقيع اإللكرتوين من 

توصيفات لتكّون نموذجًا للدول املختلفة عند سنِّها قانون خاص بالتوقيع اإللكرتوين .
)5(املادة )2( فقرة )أ( من قانون األونيسرتال النموذجي للتوقيعات اإللكرتونية ، مشار إليه : 

        *  املنظم�ة العربي�ة للتنمي�ة اإلدارية ووزارة الع�دل املغربية : التوقيع اإللكرتوين وتطبيقات�ه فنيًا وقضائيًا ، ندوة 
عقدت يف الرباط خال الفرتة 5/29 � 2006/6/1م ، ص 6 من املاحق . 
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وياحظ أن هذا التعريف ركز عىل وظائف التوقيع بش�كل عام وهي تعيني هوية الش�خص 
املوق�عّ ، وبي�ان موافقته عند إجراء التوقيع ، دون أن يقيد مفهوم التوقيع اإللكرتوين ، أو  حيرصه 
يف ص�ورة أو ص�ور معينة ، بحيث يمكن أن يك�ون بأي صورة برشط أن حيقق وظائف التوقيع ، 

وهذا ما يمّكن من استيعاب أي صورة جديدة تظهر يف املستقبل . 

وهذه الفكرة أّكدها القانون نفسه يف املادة الثالثة عندما نص عىل ما ييل :

»ال يطبق أي من أحكام هذا القانون ، باستثناء املادة اخلامسة ؛ بام يشّكل استبعادًا أو تقييدًا 
أو حرمانًا من مفعول قانوين ألي طريقة إلنش�اء توقيع إلكرتوين تفي باالش�رتاطات املشار إليها 

يف الفقرة األوىل من املادة السادسة ، أو تفي عىل أي نحو آخر بمقتضيات القانون املنطبق« )1(.

2 ـ التوجيه األورويب 

ص�در ع�ن املجل�س األورويب التوجي�ه األورويب رق�م 1999/93 بتاري�خ 13 ديس�مرب 
1999م، وقد تضمن تعريفًا للتوقيع اإللكرتوين بأنه : »بيان أو معلومة معاجلة إلكرتونيًا، ترتبط 
منطقي�ًا بمعلومات أو بيانات إلكرتونية أخرى )كرس�الة أو حمرر( ، والتي تصلح وس�يلة لتمييز 

الشخص وحتديد هويته« )2(.

وق�د ميَّ�زت املادة اخلامس�ة م�ن التوجي�ه األورويب املش�ار إليه ب�ني نوعني م�ن التوقيعات 
م . اإللكرتونية ، التوقيع اإللكرتوين البسيط ، والتوقيع اإللكرتوين املتقدِّ

فالتوقيع اإللكرتوين البسيط أوجب التوجيه عىل من يتمسك به أن يقيم الدليل أمام القايض 
أنه تم بطريقة تقنية موثوق هبا  )3(  .

)1( نص املادة الثالثة من قانون األونيسرتال النموذجي للتوقيعات اإللكرتونية .
)2( عبد احلميد ، ثروت : التوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 159 .

)3( املرجع السابق نفسه ، وانظر : سليامن ، إيامن مأمون : إبرام العقد اإللكرتوين وإثباته ، اإلسكندرية : دار اجلامعة 
اجلديدة ،  2008م ، ص 250 .
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أم�ا الن�وع الثاين )املتقدم(  فقد اش�رتط التوجيه أن يكون معتمد م�ن أحد مقدمي خدمات 
التوثي�ق  )1( وقد منح التوجيه األورويب الن�وع األخري من التوقيع اإللكرتوين نفس قيمة التوقيع 

التقليدي يف اإلثبات )2( . 

وياحظ أن التعريف األورويب قد توسع يف تعريف التوقيع اإللكرتوين ، وال غرابة يف ذلك 
كونه يمّثل مرشدًا لدول اإلحتاد األورويب ، ويمكن للدول األعضاء اختيار ما يناسبها من نوعّي 

التوقيع اإللكرتوين البسيط أو املتقدم .

ثانيًا : تعريف التوقيع اإللكرتوين يف أهم الترشيعات املقارنة 

1 ـ  تعريف التوقيع اإللكرتوين يف القانون األمريكي  

يف 30 يوني�و عام 2000م صدر القانون االحت�ادي األمريكي للتوقيع اإللكرتوين ودخلت 
مواد هذا القانون حيز النفاذ اعتبارا من أول أكتوبر من العام نفسه  )3(.

وق�د ع�رف ه�ذا القانون التوقيع اإللك�رتوين  )4(  يف املادة )106( فق�رة )5( بأنه :» صوت 
إلكرتوين  أو رمز أو عملية معاجلة إلكرتونية مش�رتكة أو مرتبطة منطقيًا بعقد أو س�جل آخر ، تم 

إعداده وتنفيذه من قبل شخص  بنية التوقيع عليه »)5(.

)1( ه�ي جه�ات حكومية ،  أو خاصة تنش�أ بموج�ب ترخيص حكومي وتك�ون مهمتها التحقق من نس�بة التوقيع 
اإللكرتوين لصاحبه

)2( سليامن ، إيامن مأمون أمحد  : إبرام العقد اإللكرتوين وإثباته ، مرجع سابق ، ص 250 .
)3( قنديل ، س�عيد الس�يد : التوقيع اإللكرتوين ، اإلس�كندرية : دار اجلامعة اجلديدة ، الطبعة الثانية ، 2006م ، ص 

. 107
)4( جاء نص التعريف يف املادة )106( من القانون الفيدرايل كام ييل : 

 "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 "

      ويمكن مراجعة نصوص هذا القانون عىل املوقع اإللكرتوين : 
www.legal_text.Ec/text/en/x3008/k3.htm  
)5( املادة )106( من القانون الفيدرايل األمريكي للتوقيع اإللكرتوين . مشار  إليه يف  املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

ووزارة العدل املغربية : التوقيع اإللكرتوين وتطبيقاته فنيًا وقضائيًا ، ص 117 من املاحق .
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ز عىل أن يكون التوقيع اإللك�رتوين معربَا عن إرادة  وياح�ظ أن التعري�ف الفيدرايل ق�د ركَّ
�ع ، ك�ام أن�ه مل يكن تعريف�ًا ضيقًا وذلك من أجل أن يكون ش�امًا ألكرب قدر من األش�كال  املوقِّ

اجلديدة للتوقيع اإللكرتوين .

2 ـ  تعريف التوقيع اإللكرتوين يف القانون الفرنيس 

متاشيًا مع تطور التجارة اإللكرتونية ، والتزامًا بالتوجيهات األوروبية هبذا اخلصوص ؛ فقد 
ق�ام امل�رشع الفرنيس بتعديل نصوص القانون املدين اخلاصة باإلثبات بتاريخ 13 مارس من عام 
2000م ، وق�د عرف�ت املادة )1316( املضافة التوقيع يف الفق�رة )4( بأنه : »التوقيع الذي حيدد 
ش�خصية )هوية( من هو منس�وب إليه ، والذي يفصح عن قبوله بمضمون املحرر الذي يرتبط 
به، وبااللتزامات الواردة  فيه «)1( . وهذا تعريف عام يدخل التوقيع اإللكرتوين ضمن مفهومه .

ث�م أورد املقنن الفرنيس يف نفس امل�ادة تعريفًا للتوقيع اإللكرتوين بأنه : »التوقيع الذي ينتج 
عن استخدام أي وسيلة مقبولة ، موثوق هبا  لتحديد هوية املوّقع ، وتكفل اتصال التوقيع بالعمل 

أو املستند املرتبط به« )2(.

ثالثا: تعريف التوقيع اإللكرتوين يف القوانني العربية 

1 ـ يف قوانني تونس ومرص واألردن

أ ـ  تعريف التوقيع اإللكرتوين يف القانون التونيس 

كانت اجلمهورية التونسية من الدول السّباقة يف إصدار ترشيع للتوقيع اإللكرتوين والتجارة 
اإللكرتوني�ة ، فق�د أص�در املقنن التون�يس القانون رقم )83( لس�نة 2000م  اخل�اص بالتوقيع 

اإللكرتوين والتجارة اإللكرتونية .

ورغ�م أن هذا القانون تطرق ملصطلحات عدي�دة بالتعريف ، إال أنه مل يورد تعريفًا للتوقيع 
اإللكرتوين ، بل اكتفى ببيان معنى ) منظومة إحداث اإلمضاء ( و)منظومة التدقيق يف اإلمضاء(  

)1( نص�ريات ، ع�اء حمم�د : حجية التوقيع اإللك�رتوين يف اإلثبات ، عامن: دار الثقاف�ة ، الطبعة األوىل ، 2005م ، 
ص 27 .

)2( التهامي ، سامح عبد الواحد : التعاقد عرب اإلنرتنت ، مرجع سابق ، ص 386 .
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يف الفقرت�ني السادس�ة والس�ابعة عىل التوايل م�ن املادة الثانية م�ن القانون ، وهات�ان  املنظومتان 
تتعلقان بإجراءات التشفري والتدقيق اخلاصة بالتوقيع اإللكرتوين لكنهام ال تتضمنان تعريفًا له  .

وق�د آث�ر املقنن التونيس أال يضع تعريف�ًا للتوقيع اإللكرتوين مكتفي�ًا بتنظيم أحكامه فقط ، 
وربام أراد من ذلك عدم حرص التوقيع اإللكرتوين يف شكٍل معنّي أو تعريٍف حمدد ، وترك الباب 
ام وأنه اش�رتط رشوطًا معينة يف املادة  مفتوحًا ألي إجراء توثيق تنطبق عليه رشوط التوثيق ، س�يَّ

السادسة من نفس القانون لكل من يستعمل منظومة إمضاء إلكرتوين .

وكان األوىل م�ن ذل�ك إب�راز التوقي�ع اإللك�رتوين يف تعريف حم�دد يف صدر امل�ادة اخلاصة 
ببي�ان املصطلح�ات اهلامة ، س�يام وأن هذا املصطل�ح برز عىل الس�احة الفقهي�ة ، وتعارف عليه 

املتخصصون، ودرجت القوانني عىل بيانه وتعريفه .

ب ـ تعريف التوقيع اإللكرتوين يف القانون املرصي 

ع�رف قان�ون التوقيع اإللكرتوين املرصي يف املادة األوىل من�ه التوقيع اإللكرتوين بأنه : » ما 
يوضع عىل حمرر إلكرتوين ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غريها ، ويكون 

له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص املوّقع ويميزه عن غريه« )1(.

بينام عرف م�رشوع قانون التجارة اإللكرتونية املرصي التوقيع اإللكرتوين بتعريف مقارب 
فه بأن�ه :»حروف أو أرقام أو رموز أو إش�ارات هلا طابع متفرد تس�مح  هل�ذا التعري�ف حيث عرَّ

بتحديد شخص صاحب التوقيع ومتيزه عن غريه «)2(   .

وال شك أن تعريف مرشوع قانون التجارة اإللكرتونية ، أقرب إىل الصواب ، فقانون التوقيع 
اإللك�رتوين املرصي قيد التوقي�ع اإللكرتوين بالوضع يف تعريفه له بقول�ه يف بداية التعريف: »ما 
يوض�ع عىل حمرر إلكرتوين« ، فربط التوقيع اإللكرتوين بالوضع عىل حمرر هو حمل نظر، فالتوقيع 
اإللكرتونية  قد ال يوضع عىل املحرر وإنام يكون مرفقُا به ، أو مرتبطًا به ، وربام يكون يف رس�الة 

مستقلة عنه ، كام سيمر الحقًا .

)1( الفقرة )ج( من املادة األوىل من قانون التوقيع اإللكرتوين املرصي رقم )15( لسنة 2004م .
)2( امل�ادة األوىل م�ن مرشوع قان�ون التجارة اإللكرتونية  املرصي ، نرش يف جملة األه�رام االقتصادي عدد )1679( 

مارس 2001م .
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جـ ـ  تعريف التوقيع اإللكرتوين يف القانون األردين : 

جاء تعريف التوقيع اإللكرتوين يف قانون املعامات اإللكرتونية األردين املؤقت رقم )85( 
لسنة 2001م  ، بأنه : 

»البيان�ات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إش�ارات أو غريها، وتكون مدرجة 
بش�كٍل إلكرتوين أو رقمي أو ضوئي ، أو أي وس�يلة أخرى مماثلة يف رسالة معلومات أو مضافة 
عليها أو مرتبطة هبا ، وهلا طابع يس�مح بتحديد هوية الش�خص الذي وّقعها ، ويميزه عن غريه 

من أجل توقيعه وبغرض املوافقة عىل مضمونه« )1( .

2 ـ  يف قوانني وأنظمة دول جملس التعاون اخلليجي

أ ـ  تعريف التوقيع اإللكرتوين يف قانون إمارة ديب 

ع�رف قانون إم�ارة ديب املختص باملعامات والتجارة اإللكرتونية رقم )2( لس�نة 2002م 
؛ التوقي�ع اإللك�رتوين بأن�ه : »توقيع مكون من ح�روف ، أو أرقام ،  أو رم�وز ،  أو صوت  ، أو 
نظام معاجلة ذي ش�كٍل إلكرتوين وملحق أو مرتبط منطقيًا برس�الة إلكرتونية وممهور بنّية توثيق 

أو اعتامد تلك الرسالة« )2(.

ب ـ  تعريف التوقيع اإللكرتوين يف قانون مملكة البحرين

ع�رف قان�ون التج�ارة اإللكرتوني�ة  البحرين�ي الص�ادر يف14 س�بتمرب 2002م؛ التوقي�ع 
اإللك�رتوين يف امل�ادة األوىل منه بأنه: »معلومات يف ش�كل إلكرتوين ، تكون موجودة يف س�جل 

إلكرتوين ،  أو مثبتة أو مقرتنة به منطقيًا ، ويمكن للموقع استعامهلا إلثبات هويته« )3(.  

)1( املادة الثانية من قانون املعامات اإللكرتونية املؤقت رقم )85( لسنة 2001م  . مشار إليه يف : الشهاوي ، قدري 
عبدالفت�اح : قان�ون التوقيع اإللك�رتوين والئحته التنفيذية والتج�ارة اإللكرتونية يف الترشي�ع املرصي والعريب 

واألجنبي، القاهرة : دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل ، 2005م ، ص 203 .
)2( املادة )2( من قانون املعامات والتجارة اإللكرتونية رقم )2( لسنة 2002م . مشار إليه يف : الشهاوي ، قدري 

عبدالفتاح : قانون التوقيع اإللكرتوين والئحته التنفيذية ، مرجع سابق ، ص 180 .
)3( املادة األوىل من القانون نفسه .
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جـ ـ تعريف التوقيع اإللكرتوين يف نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي 

ع�رف نظام التعامات اإللكرتونية الس�عودي يف املادة األوىل من�ه التوقيع اإللكرتوين بأنه: 
»بيانات إلكرتونية ، مدرجة يف تعامل إلكرتوين ، أو مضافة إليه ، أو مرتبطة به منطقيًا تس�تخدم 
�ع وموافقته عىل التعام�ل اإللكرتوين ، واكتش�اف أي تعديل يط�رأ عىل هذا  إلثب�ات هوي�ة املوقِّ

التعامل بعد التوقيع عليه«)1(  .

د ـ  تعريف التوقيع اإللكرتوين يف قانون سلطنة عامن 

ج�اء تعريف التوقيع اإللكرتوين يف قانون املعامات اإللكرتونية  العامين الصادر باملرس�وم 
الس�لطاين رقم )2008/69( وتاري�خ 17 مايو 2008م ؛ بأنه :»التوقيع عىل رس�الة أو معاملة 
إلكرتونية يف شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غريها ويكون له طابع متفرد يسمح 

ع ومتييزه عن غريه«)2(. بتحديد شخص املوقِّ

وياحظ أن كافة هذه التعريفات تدور حول معاين متقاربة ، فمن خال استقرائها تتبنيَّ لنا 
السامت العامة التوقيع اإللكرتوين وهي: 

1 � أنه عبارة عن بيانات أو معلومات تأخذ ش�كل إش�ارات أو رموز أو حروف أو أرقام أو 
أصوات.

2 � أنه يكون مدرج ضمن تعامل إلكرتوين أو مرتبط به .

3 � أنه يتضمن حتديدًا هلوية صاحبه .

4 � أنه يتضمن تعبريًا عن إرادة صاحبه  .

1 .3 .4 التمييز بني التوقيع التقليدي واإللكرتوين

يتف�ق التوقي�ع التقلي�دي والتوقي�ع اإللكرتوين يف أن كليهام وس�يلة هامة يعت�د هبا يف إثبات 
اهلوي�ة ، ويف التعب�ري عن اإلرادة ، ويعتم�د عليهام يف إثبات الترصفات الرشعي�ة والقانونية ، إال 

أهنام خيتلفان من عدة نواح ٍ منها : 

)1( الفقرة الرابعة عرش من املادة األوىل من نظام التعامات اإللكرتونية السعودي .
)2( املادة األوىل من قانون املعامات اإللكرتونية  العامين .
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1 � تعترب صور التوقيع التقليدي حمصورة يف أغلب الترشيعات ، وتكون يف الغالب مقصورة 
ع�ىل التوقيع باإلمض�اء ، وبصمة اخلاتم، وبصمة اإلصبع . أم�ا التوقيع اإللكرتوين فإن 
معظ�م الترشيع�ات مل حتدد له صورة معينة ، بل أجازت بأن يتخذ يف أي ش�كل ، س�واًء 
كان يف هيئ�ة ح�روف ، أو أرق�ام ، أو رم�وز ، أو أص�وات ، أو إش�ارات ، أو غ�ريه م�ن 
الوس�ائل التي يكون لكل ش�خص يس�تخدمها طابع منفرد يس�مح بتميي�زه عن غريه ، 

وحتديد هويته .

2 � يكون التوقيع التقليدي يف الغالب عىل دعامة ورقية ، بحيث تذيل هذه الدعامة بالتوقيع 
التقلي�دي يف هنايته�ا ، أما التوقيع اإللكرتوين فإنه يتم عىل وس�يط إلكرتوين ، من خال 

أجهزة احلاسب اآليل أو عرب شبكة اإلنرتنت .

3 � عندم�ا تتوفر االش�رتاطات اخلاصة بالتوقيع اإللكرتوين الت�ي حتددها بعض الترشيعات 
يف التوقي�ع اإللك�رتوين املتقدم ، فإنه يصب�ح دليًا عىل احلقيقة بدرج�ة أكرب من التوقيع 

التقليدي .

4 � يتمي�ز التوقي�ع اإللك�رتوين املتق�دم ع�ن التوقيع التقلي�دي بأنه من خال�ه يمكن تأمني 
املس�تند اإللكرتوين من التعديل سواء بالتغيري أو اإلضافة أو احلذف ، وذلك عن طريق 
الربط بني املس�تند  وبني التوقيع اإللك�رتوين ، بحيث أن أي تعديل الحق يقتيض توقيع 

إلكرتوين جديد.

5 � يف التوقي�ع التقلي�دي يمك�ن فصل التوقيع عن املس�تند الذي وّقع علي�ه فهو يف الغالب 
يكون يف أس�فل املس�تند وبالتايل فيمكن يف حاالت كثرية فصل هذا التوقيع عن املس�تند 
س�واء بط�رق تقليدية أم بط�رق متقدمة ، أما التوقي�ع اإللكرتوين الرقم�ي  فيمكن ربط 
املس�تند اإللك�رتوين بالتوقي�ع اإللكرتوين  ، وبالت�ايل ال يمكن فصله عن�ه بأي حال من 

األحوال .

6 � يمن�ح التوقيع اإللكرتوين للمس�تند صفة املحرر األص�يل ، وبالتايل جيعل منه دليًا معدًا 
مسبقًا لإلثبات قبل أن يثور النزاع بني األطراف )1( .

)1( املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ووزارة العدل املغربية : التوقيع اإللكرتوين وتطبيقاته فنيًا وقضائيًا ، ص62.



49

7 � للتحق�ق م�ن صح�ة التوقي�ع التقلي�دي  يل�زم العدي�د من اإلج�راءات بواس�طة خرباء 
متخصص�ني وبعد اللج�وء إىل القضاء ، أما التحقق من صح�ة التوقيع اإللكرتوين فيتم 

تلقائيا أثناء عملية التوقيع ذاهتا و عند مستقبل الرسالة املوقعة إلكرتونيا .

8 � يس�مح التوقيع اإللكرتوين بإبرام الصفقات وإجراء الترصفات القانونية عن بعد ، دون 
حض�ور املتعاقدي�ن يف جمل�س واح�د ، دون أن يفق�د أي يشء من قوة داللت�ه عىل هوية 

ورضا صاحبه  وحجيته القانونية .

9 � هن�اك اختاف بني التوقيع اإللكرتوين والتوقيع التقليدي يتعلق بمدى حرية الش�خص 
يف اختيار توقيعه ، وصياغته ، حيث يتمتع الشخص بحرية كاملة بذلك يف حال التوقيع 
التقلي�دي ، فيج�وز له أن يعتمد عىل اإلمضاء طريقًا إلقرار املحررات ، وله أن يس�تبدله 
بالبصمة أو اخلتم، كام له أن جيمع بني أكثر من صورة من صور التوقيع التقليدي ، وكل 
ذلك دون احلصول عىل إذن أو ترخيص من الغري أو تسجيل هذا االختيار ، أما بالنسبة 
للتوقيع اإللكرتوين فإن األمر خمتلف ، فابد من اس�تخدام تقنية آمنة ودقيقة يف إجرائه، 
بحي�ث يمكن التعرف عىل ش�خصية املوقع بدقة ، وختتلف التقنيات املس�تخدمة إال أنه 
يف مجي�ع األح�وال ال ب�د من تدخل ط�رف ثالث ، يضم�ن توثيق التوقي�ع اإللكرتوين ، 
ويق�وم عند احلاجة بتحديد هوية صاحبه ، وال بد له للقيام هبذه املهمة من احلصول عىل 

ترخيص من اجلهة املخولة بذلك .

10 � ك�ام أن هن�اك اخت�اف من ن�وع آخر بني التوقي�ع التقليدي واإللك�رتوين يكمن يف أن 
التوقيع التقليدي  عبارة عن رسم يقوم به الشخص ، وبالتايل فهو فن وليس علاًم  ، ومن 
هنا يس�هل تزويره أو تقليده ، أما التوقي�ع اإللكرتوين فهو من حيث األصل علم وليس 

فنًا،   ومتى استخدم يف حدود االشرتاطات األمنية التي يتطلبها؛ فإنه يصعب تزويره .
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1 .4  صور التوقيع اإللكرتوين وتطبيقاته
1 .4 .1 صور التوقيع اإللكرتوين

تتعدد صور وأشكال التوقيع اإللكرتوين بحسب الطريقة التي يتم هبا ، واإلجراءات املتبعة 
يف إصدار كل شكل من هذه األشكال ، وبحسب التقنيات املستخدمة .

وقد تتب�ع الباحث تصنيفات وتعداد الباحثني والقانونيني لص�ور التوقيع اإللكرتوين ؛ فلم 
جيد اتفاقًا عىل صور معينة وأش�كال حمددة ، فمنهم من توس�ع يف تعداد هذه الصور ، ومنهم من 

حرصها يف صور معينة بل ربام صورة واحدة .

وق�د يدل ه�ذا االختاف عىل وجود بعض االرتباك ل�دى الباحثني يف حتديد صور التوقيع 
اإللك�رتوين ، وه�و ناتج عن قص�ور يف اإلحاطة بمفه�وم التوقيع اإللكرتوين أو تص�وره بام فيه 

الكفاية ، فنتج عن ذلك عدم وجود اتفاق عىل هذه الصور .

وياح�ظ من خال اس�تقراء آراء وكتاب�ات الباحثني يف جمال التوقي�ع اإللكرتوين ؛ أهنم يف 
معرض تصنيفهم لصور التوقيع اإللكرتوين قد سلكوا ثاثة اجتاهات : 

االجتاه األول : اجتاه موسع 

وأصحاب هذا االجتاه توس�عوا يف تعداد صور التوقيع اإللكرتوين ، بحيث أدرجوا العديد 
من الصور واألشكال والتي قد يكون من بينها ما ال يعد توقيعًا إلكرتونيًا .

االجتاه الثاين : اجتاه ضيق

وأصحاب هذا االجتاه حرصوا أش�كال التوقيع اإللك�رتوين وصوره يف صورة واحدة فقط 
وأمهلوا العديد من صور التوقيع اإللكرتوين .

االجتاه الثالث : اجتاه متوسط 

وهذا االجتاه س�لك طريقًا وس�طًا بني االجتاهني الس�ابقني ، حيث ذكر أهم أشكال التوقيع 
اإللك�رتوين وص�وره وربام أح�اط البعض هبذه األش�كال ، يف حني ترك البعض ش�يئًا من صور 

التوقيع اإللكرتوين . 
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وهناك من توس�ع إىل أكثر من ذلك ، فأضاف صورًا ليس�ت من التوقيع اإللكرتوين ، بل ال 
تعد توقيعًا حسب املعنى العام للتوقيع .

فنجد من اعترب البصمة الوراثية  )1( صورة من صور التوقيع اإللكرتوين، وهذا توس�ع يرى 
الباح�ث أن�ه لي�س يف حمله ، فقد نظ�ر من قال بذل�ك إىل جانب واحد من جوان�ب التوقيع دون 
اآلخ�ر ، فالتوقي�ع � كام مر س�ابقًا )2(� س�واًء كان تقليدي�ًا أو إلكرتونيًا ؛ يق�وم بوظيفتني هامتني  
األوىل : متيي�ز هوي�ة املوّق�ع ، والثاني�ة التعبري عن إرادته ، ف�إن كانت الوظيف�ة األوىل وهي متييز 

اهلوية، قد حتققت يف البصمة الوراثية ، فإن الوظيفة الثانية حتاًم مل تتحقق .

ورغم أن  البصمة الوراثية يمكن من خاهلا التعرف عىل هوية األش�خاص املجهولني ؛ إال 
أن هذه الوظيفة للبصمة الوراثية ال يمكن أن تعترب صاحلة لتمييز اهلوية املقصود يف حالة التوقيع.

فالبصم�ة الوراثي�ة مّتي�ز اهلوي�ة بع�د فحص خمربي دقي�ق وعىل مراح�ل ، يتم داخ�ل أروقة 
يز اهلوية يف احلال ودون  املخت�ربات املتخصصة ، بينام التوقيع س�واًء كان إلكرتونيًا أم تقليدي�ًا يمِّ

عناء الفحص املخربي . 

كام أن هناك أمرًا آخر جيعل البصمة الوراثية ال تصلح بأي حال من األحوال أن تعد توقيعًا ، 
فالبصمة الوراثية عندما يراد منها حتديد هوية الشخص اخلاضع للفحص ، هي إجراء إجيايب يقوم 
به غري املفحوص ، فا يصاحب الفحص أي إجراء  يقوم به املفحوص ، بل يكون املفحوص يف 
موقف س�لبي ، خاضعًا إلجراٍء يقوم به غريه ،  ويتمثل يف س�حب عينة منه وإخضاعها للفحص 

لعدة ساعات وربام أيام ، ويكون خال هذا اإلجراء مسلوب اإلرادة !

فكي�ف يعد ذلك وظيفة م�ن وظائف التوقيع الذي يكون فيه املوقع حر اإلرادة غري خاضع 
ألي س�لطان ، وله احلق يف الرتاجع يف أي حلظة قبل إمتام التوقيع ، كام أن التوقيع يميز هويته يف 
احلال بحيث يكون دااَلً عليها، عندما تكتمل إجراءات  التوقيع سواًء كان تقليديا  بأخذه  شكا 

)1( البصم�ة الوراثي�ة هي  : تتابعات خمتلف�ة العدد للوحدات البنائية املرتاصة يف مناط�ق حمددة من احلمض النووي 
)DNA( متي�ز كل ف�رد بعين�ه وتدل عىل والديه عند املقارن�ة، وهي ثابتة لكل ش�خص وال تتغري، وتوجد يف أي 
خلي�ة م�ن خاياه ما عدا خايا الدم احلمراء ، ويمكن إظه�ار هذه االختافات وقراءهتا بأحد أنظمة الدالالت 

الوراثية .
)2( انظر وظائف التوقيع ، يف املبحث األول  من هذا الفصل .
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معينا متطابق مع ما هو معروف س�لفًا ، أو إلكرتونيًا بتطابقه مع ش�فرة معينة أو رقم رسي خمزن 
مسبقًا ، فيتمكن املوّقع من ممارسة الترصفات  املتوقفة عىل هذا التوقيع فور تطابق التوقيع .

وكذلك احلال يف بقية وسائل حتديد اهلوية ، مثل عدسة العني ، أو بصمة اإلصبع ، أو صورة 
الوج�ه ، أو بصم�ة الص�وت ، أو غريها ، فهذه  وس�ائل لتحديد  وإثبات ش�خصية املفحوص ، 
فمتى اس�تخدمت قرسًا عليه ، كإجراء من إجراءات التحقق من الش�خصية ، س�واء يف املنافذ أو 
املطارات ، أو اإلدارات الرس�مية ، فهي ال تعدو كوهنا وس�يلة إثبات للهوية وليست توقيعًا يعربِّ 

عن إرادة املوقع ورضاه .

لكن هذه الوس�ائل وغريها من وس�ائل حتقيق الشخصية وإثبات اهلوية متى ارتبطت بتعبرٍي 
إجيايب عن اإلرادة ، وبإجراء اختياري من  قبل املوّقع ، قابل للرتاجع بأي حلظة قبل متامه ، وكان 
الغرض منها التعبري عن رضا وقناعة املوّقع بالترصف املرتتب عىل التوقيع ، وكانت حمددة هلويته 

؛ فإهنا دونام أدنى شك تعترب توقيعاً  حمققا لوظائف التوقيع والغرض منه .

وال شك أن هذا اخللط بني وسائل إثبات اهلوية التي ال تتعدى مهمتها إثبات هوية الشخص، 
وبني التوقيع الذي يصحبه تعبري عن اإلرادة إضافة عىل حتديده هلوية الشخص ؛ إنام هو ناتج عن 
عدم فهم وظائف التوقيع ، وبس�بب حتقق إحدى وظائف التوقيع يف هذه الوس�ائل ، تم الرتكيز 

عىل هذه الوظيفة وإغفال األخرى املتمثلة يف التعبري عن اإلرادة.

ويمك�ن القول بأن كل وس�يلة من وس�ائل حتديد اهلوي�ة متى ما صحبها تعب�ري عن اإلرادة 
واملوافقة عىل ترصف معني ، فإهنا تعترب توقيعًا .

هذا ومن خال اس�تقراء كافة أراء املتخصصني والفقهاء � بحس�ب ما وقع يف يد الباحث � 
فإن التوقيع اإللكرتوين يأخذ إحدى  الصور التالية :

1 � التوقيع البيومرتي .

2 � التوقيع بالرقم الرسي .

3 � التوقيع اإللكرتوين الرقمي.

وهن�اك الكث�ري من الفقهاء من أض�اف إىل هذه الصور التوقيع باملاس�ح الضوئي ، والتوقيع 
بالقلم اإللكرتوين ، وهذا ليس دقيقًا .
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فالتوقي�ع باملاس�ح الضوئ�ي : يتمث�ل يف نقل التوقيع املح�رر بخط اليد ع�ن طريق التصوير 
باملاس�ح الضوئ�ي )Scanner( ، ثم نقل ص�ورة التوقيع  إىل جهاز احلاس�ب اآليل ، وإضافتها إىل 

امللف الذي يراد إضافة هذا التوقيع إليه.

وه�ذه الص�ورة ال ترقى لتعد م�ن صور التوقيع اإللكرتوين، ملا يش�وهبا من خط�ر التزوير، 
وع�دم توف�ر عن�رص األمان والثقة هبا ، فإن هن�اك إمكانية لوضع هذا التوقيع ع�ىل أية وثيقة غري 

التي تم التوقيع من أجلها.

وهي ال تعدو كوهنا توقيعًا تقليديًا تم نقله بوسيلة إلكرتونية ، وإدخاله جهاز احلاسب اآليل.

وعلي�ه فقد اس�تقر الفقه القانوين ع�ىل عدم االعت�داد بحجية التوقيع من خ�ال النقل عرب 
املاسح الضوئي يف اإلثبات)1( .

أما التوقيع بالقلم اإللكرتوين فيتم من خاله اس�تخدام قلم خاص متصل بجهاز حاس�ب 
آيل ، ويتم التوقيع عىل شاش�ة خاصة معدة لذلك أو ضمن شاش�ة احلاسب اآليل إذا كانت مهيأة 
لق�راءة التوقي�ع ، ثم يتم مقارنة هذا التوقيع بواس�طة برنامج خاص بناًء ع�ىل إيداع هذا التوقيع 

مسبقًا .

ويتم التوقيع هبذه الصورة عىل مرحلتني :

 األوىل : إدخال التوقيع باحلاسب اآليل وتشفريه وختزينه.

الثاني�ة : التق�اط التوقي�ع الذي يتم بعد ذلك ومقارنت�ه مع التوقيع املخزن مس�بقًا ، وتتم املقارنة 
بواس�طة برنامج خاص يقوم بقياس خصائص معينة للتوقيع من حيث احلجم والش�كل 
والنق�اط واخلطوط وااللت�واءات ،ثم تظهر النتيجة ، فإن كان التوقيع مطابقًا ؛ تم قبوله ، 
وخول صاحبه من الترصف املتوقف عىل التوقيع ، وإن مل يكن مطابقًا ، فا يتمكن املوّقع 

من إجراء الترصف ، ومل يتم قبول التوقيع .

وتعد هذه الصورة من صور التوقيع اإللكرتوين ، ذات تكلفة مرتفعة نسبيًا، 

)1( قنديل ، سعيد السيد : التوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 66 .
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األمر الذي أدى إىل عدم انتشارها ، حيث تتطلب توافر شاشات حاسب آيل خاصة ، يكون 
هل�ا قابلي�ة الكتابة عليها ، أو شاش�ة منفصلة خمصص�ة للتوقيع عليها ، ك�ام تتطلب قلم إلكرتوين 

خاص ، ووجود الربنامج اخلاص بعملية حفظ ومقارنة التوقيع)1( .

)1( التهامي ، التعاقد عرب اإلنرتنت ، مرجع سابق ، ص 397 .
)2( هن�اك من يدرج اخلواص الس�لوكية ضمن تعريف التوقيع البيوم�رتي وهذا حمل نظر ، فالتوقيع البيومرتي عائد 
إىل خ�واص إم�ا فيزيائي�ة أو طبيعية ، وال حيصل نتيجة خواص س�لوكية إال يف حالة التوقي�ع بالقلم اإللكرتوين 
وعند من يدرجه ضمن التوقيع البيومرتي ، بينام هو ليس كذلك ، فالتوقيع بالقلم اإللكرتوين ال يعدو � يف رأي 
الباحث � عن كونه توقيعًا تقليديًا  تتم املقارنة فيه عن طريق برنامج خاص وبواس�طة جهاز احلاس�ب اآليل بداًل 

من املقارنة بالعني املجردة .
)3(أبوالليل  اجلوانب القانونية للتعامات اإللكرتونية ، مرجع سابق ، ص 159 .

)4(عبداحلميد : التوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 60 .

وسيتم فيام ييل  بيان أهم صور التوقيع اإللكرتوين بالرشح واإليضاح .

)Biometrics  الصورة األوىل: التوقيع البيومرتي ) اخلواص الذاتية

يقصد بالتوقيع البيومرتي : التحقق من ش�خصية املتعامل باالعتامد عىل اخلواص الفيزيائية 
الطبيعية )2(  لألفراد  )3( .

وه�ذه الصورة من صور التوقيع اإللكرتوين ؛ صورة علمية حديثة ومتطورة ،تدخل ضمن 
تكنولوجيا البصامت واخلواص احليوية والطبيعية  )4( .

وهذه الص�ورة من صور التوقيع 
للتوقي�ع  أق�رب  ه�ي  اإللك�رتوين 
توقي�ع  ع�ن  عب�ارة  فه�ي  التقلي�دي 
تقليدي تتم مقارنة ش�كل التوقيع فيه 
عن طري�ق احلاس�ب اآليل وبواس�طة 
برنامج خاص بداًل من املقارنة بالعني 
املج�ردة، ويت�م عىل دعام�ة إلكرتونية 

بداًل من الدعامة الورقية.

 التوقيع بالقلم اإللكرتوين
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فالتوقيع البيومرتي يقوم عىل حقيقة علمية مفادها أن لكل إنس�ان صفاته اجلس�دية اخلاصة 
الت�ي ختتل�ف عن أي ش�خص آخر ، والتي تتميز بالثبات النس�بي الذي جيعل هلا ق�درًا كبريًا من 

احلجية يف التوثيق واإلثبات)1( .

وتشمل طرق التوقيع البيومرتي ما ييل : 

. )Finger Prints( 1 � بصمة األصابع

  . )Retinal & Iris Scanning( 2 � بصمة العني وهي بصمة شبكية  وقزحية العني

.)Facial Recognition( 3 � بصمة معامل الوجه

. )Hand Geometry( 4 � خواص اليد البرشية

. )Voice Recognition( 5 � بصمة الصوت

)1( أبوالليل  : اجلوانب القانونية للتعامات اإللكرتونية ، مرجع سابق ، ص 159 .
)2( هذا الرمز هو اختصار للعبارة : )Personal Identification Number( ، وتعني الرقم الشخيص املميز .

الصورة الثانية :  التوقيع بالرقم الرسي

يف ه�ذه الصورة من صور التوقيع اإللكرتوين يقوم الش�خص بإدخال رقم رسي عبارة عن 
. )2()P.I.N( أرقام أو حروف ، ويطلق عليه اختصارًا
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ويت�م مطابق�ة ه�ذا الرق�م برق�م رسي خمزن س�لفًا يف ذاك�رة احلاس�ب اآليل ملق�دم اخلدمة 
املعلوماتي�ة. أو خم�زن يف النظام البنكي اإللكرتوين ، فإن تطابق الرقامن كان التوقيع تامًا ، وخمواًل 

لصاحبه بالدخول إىل املوقع اإللكرتوين ، أو النظام املرصيف اإللكرتوين .

ويت�م تش�فري الكود الرسي باس�تخدام تقنية معينة يتم إنش�اؤها يف املتصفحات عىل ش�بكة 
اإلنرتنت ، أو يف النظام املرصيف نفسه .

وغالب�ًا ما يرتبط هذا التوقيع الرسي بالبطاقات البنكية الباس�تيكية  املمغنطة، وغريها من 
البطاقات احلديثة املشاهبة واملزودة بذاكرة إلكرتونية)1( .

وقد ذهب االجتاه الغالب يف الفقه إىل اعتبار استعامل بطاقات االئتامن البنكية تطبيقًا للتوقيع 
اإللكرتوين ، حيث يس�تخدم الرقم الرسي للعميل حمل التوقيع اخلطي إلمتام عملية الس�حب أو 

الدفع اإللكرتوين)2(  .

ويف املواق�ع اإللكرتوني�ة البنكية وغريها عىل ش�بكة اإلنرتنت ؛ ف�إن التوقيع برقم رسي مع 
اسم مستخدم خاص يميز صاحبه يعترب توقيعًا إلكرتونيًا تتحقق به خصائص التوقيع اإللكرتوين 

ومتطلباته .

فاملواقع اإللكرتونية املش�فرة ، وخاصة املواقع البنكية ال يمكن الدخول فيها إال للمش�رتك 
يف هذا املوقع ، وذلك بعد أن يقوم بإدخال الكود الرسي املصحوب باسم مستخدم ، والذي تم 

منحه له سابقًا ، وتم ختزينه عىل ذاكرة الكمبيوتر الذي يقوم بإدارة املوقع)3(  .

ومثال ذلك أيضًا الدخول للربيد اإللكرتوين الذي ال يتم إال بعد التوقيع إلكرتونيًا بإدخال 
اسم مستخدم ورقم رسي .

)1( أبوالليل ، إبراهيم الدسوقي : اجلوانب القانونية للتعامات اإللكرتونية ، مرجع سابق ، ص 158 . 
)2( فكري ، أيمن عبداهلل  : جرائم نظم املعلومات ، اإلسكندرية : دار اجلامعة اجلديدة ، 2007م ، ص 373 . 

)3( التهامي ، سامح عبدالواحد : التعاقد عرب اإلنرتنت ، مرجع سابق ، ص 393 .
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الصورة الثالثة : التوقيع اإللكرتوين الرقمي
الفرع األول : آلية التوقيع اإللكرتوين الرقمي ومتطلباته

ه�ذه الصورة من صور التوقيع اإللك�رتوين هي األرقى عىل اإلطاق ، ومن أجل تنظيم هذه 
الص�ورة من صور التوقيع اإللكرتوين ؛ صدرت أغلب القوان�ني اخلاصة بالتوقيعات اإللكرتونية 
وس�ميت بذلك ، حتى اس�تحوذت عىل هذا املس�مى » التوقيع اإللكرتوين« رغم أن هذا املس�مى 
أشمل وأعم مما أرادت به الترشيعات ، حتى تصور البعض أنه ال يوجد أي صورة من صور التوقيع 
اإللك�رتوين إال ه�ذه الصورة ، وذل�ك  ملا يتحقق يف هذه الص�ورة من األمان والثق�ة  والرتباطها 

بالتعامات والصفقات التي تتم عرب شبكة اإلنرتنت .
ويعد التوقيع الرقمي من أهم وأدق صور التوقيع اإللكرتوين ، واألكثر شيوعًا يف التعامات 
التجاري�ة اإللكرتوني�ة  ل�ذا ت�م اعتامده م�ن قبل معظ�م الرشكات وال�دول ، إذ جتمع ه�ذه التقنية 
احلديثة من التوقيع بني مهمتي حتديد هوية املوقع وتش�فري البيانات وضامن س�امتها من التعديل 

والتدخل)1( .
تتطل�ب ه�ذه الطريقة م�ن التوقيع  أن يك�ون هناك نوعان م�ن املفاتيح ، مفت�اح عام ومفتاح 
خاص ، وبموجب املفتاح العام يستطيع أي شخص قراءة الرسالة أو البيانات املعروضة ، لكنه ال 
يستطيع التعديل عليها إال إذا كان يملك املفتاح اخلاص ، وإذا ما أراد الدخول يف االلتزام والتوقيع 
علي�ه فإن عليه أن يس�تخدم مفتاحه اخلاص ليضع توقيعه ويعيد إرس�ال البيانات أو الرس�الة مرة 
أخرى إىل مصدرها ، وبحيث ال يستطيع الطرف األول أن يعدل عىل الرسالة الثانية بعد توقيعها . 
لق�د وجد التوقيع الرقم�ي كإجراء ملواجهة جرائم املعلوماتية الت�ي مل ترتك جمااًل يف اإلنرتنت 
إال وعبثت فيه ، فقد أصبح الفضاء اإللكرتوين مرتعًا خصبًا ألعامل النصب واالحتيال والقرصنة 

اإللكرتونية .
وملواجه�ة ه�ذه الظاهرة ابتك�ر العلامء تقنيات متقدم�ة ألمن املعلومات املتبادلة عىل الش�بكة 
املعلوماتية ، ومنها ساسل التشفري ، الذي شهدت املزيد من التطور ، بام حيقق األمان للمتعاملني 

عرب اإلنرتنت)2( .
)1( الشدي ، سليامن بن حممد بن عبدالعزيز : طرق محاية التجارة اإللكرتونية، مرجع سابق ، ص 238 .

)2( عبداحلافظ حسني : التوقيع الرقمي هل يضمن احلامية لتبادل الوثائق، جملة أحوال املعرفة ، سنة 11 ، عدد 45، 
شوال 1427ه� ، ص 68 .
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ف بأهنا :» منظومة تقنية حسابية تستخدم  فالتوقيع الرقمي يقوم عىل تقنية التشفري ، والتي تعرَّ
مفاتيح خاص�ة ملعاجلة وحتويل البيانات واملعلومات املقروءة إلكرتونيًا بحيث متنع اس�تخاص 

املعلومات إال عن طريق استخدام أو فك مفاتيح الشفرة« )1( .

والتوقيع الرقمي يعود الفضل يف ابتكاره كنظام تقني إىل العامل » ديفي هيلامن« وهو باختصار 
عبارة عن ختم مش�فر خاص بالش�خص ، يتم إعداده  من قبل هيئات خمولة بإعطائه )2(  ، خُتْضع 

كل من يطلبه إىل رشوط حمددة قبل أن متنحه توقيعًا إلكرتونيًا خاصًا به .

ويت�م إنش�اء التوقيع اإللك�رتوين الرقمي عن طريق مفتاحني باس�تخدام خوارزمية تش�فري 
غ�ري تناظري�ة )Asymmetric( ، أحدمها مفت�اح خاص معروف من قبل صاح�ب التوقيع فقط ، 
ويتوج�ب علي�ه حفظه يف مكان رسي ، وال يطلع عليه س�واه ، واملفتاح الث�اين مفتاح عام يكون 
معروف�ًا للجمي�ع ، ويمك�ن إدراجه ضمن دليل معني يت�اح الوصول إليه ، ويس�تخدمه كل من 
يس�تلم رس�الة من صاح�ب التوقيع الرقمي يف التأك�د من صحة الوثائق املرس�لة ، وإهنا بالفعل 

مرسلة من صاحب التوقيع نفسه )3( .

ويمك�ن إبراز التوقيع الرقمي م�ن خال ملف صغري يف آخر الوثيقة أو يف أوهلا ، كام يمكن 
وضعه منفصًا عنها متامًا ، كأن يرسل يف ملف مستقل.

وببس�اطة ف�إن التوقيع الرقمي عب�ارة عن جزء صغري من البيانات يتم تش�فريه ويضاف إىل 
رسالة إلكرتونية كالربيد اإللكرتوين ، أو العقد اإللكرتوين .

ولبيان كيفية عمل التوقيع اإللكرتوين نورد املثال التايل :

) أراد مدير إحدى الرشكات منح مجيع املوظفني مكافأة مرتب  شهر بمناسبة مرور عرشين 
عام عىل تأس�يس الرشكة ويريد أن يوجه رس�الة موقعة إلكرتونيًا إىل مدير الش�ؤون املالية لتنفيذ 

هذا القرار( .

)1( ورد ه�ذا التعريف يف الفقرة التاس�عة من املادة األوىل م�ن  الائحة التنفيذية  لقانون التوقيع اإللكرتوين املرصي 
رق�م 15 لس�نة 2004م  والت�ي صدرت بق�رار وزير االتص�االت وتكنولوجي�ا املعلومات رقم )109( لس�نة 

2005م .
)2( هي جهات التصديق الرقمي .

)3( عبداحلافظ ، حسني : التوقيع الرقمي هل يضمن احلامية لتبادل الوثائق ، مرجع سابق ، ص  69 .
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أواًل : عملية إرسال رسالة موقعة إلكرتونيًا

 ليقوم مدير الرشكة بإرسال رسالة موّقعة إلكرتونيًا فإنه يقوم باخلطوات التالية :

اخلطوة األوىل : كتابة الرسالة بوسيط إلكرتوين  )رسالة بريد إلكرتوين مثًا  كام يف الشكل(.

سعادة مدير الشؤون املالية  
     السام عليكم ورمحة اهلل وبركاته

     نفيدكم أنه تقرر منح مجيع املوظفني مكافأة 
بمقدار راتب شهر كامل.

نأمل العمل عىل تنفيذ ذلك عاجًا.

اخلطوة الثانية :إجراء خمترص حسايب هلذه الرسالة عن طريق برنامج خاص يقوم بتحويل الرسالة 
إىل ص�ورة حس�ابية خمت�رصة للرس�الة األصلية بحي�ث يتم االحتف�اظ ببيانات الرس�الة 
األصلية ولكن بش�كل خمت�رص ، وهذه الطريقة تس�مى )Hashing( والتي يتم من خاهلا 
أخ�ذ الرس�الة الطويلة وحتويلها إىل ش�فرة نصية قصرية ، ويطلق عليه�ا البعض )هاش( 
بتعريبها، وباستخدام اهلاش يتم إجراء خمترص حسايب للرسالة لينتج لدينا  بصمة للرسالة 
األصلية وتس�مى )Message digest( ، وأي تغيري بالرس�الة ول�و كان بحجم النقطة مثًا 

ينتج لدينا خمترص حسايب مغاير متامًا .

ويتم ذلك كام يف الشكل التايل ) من اليسار إىل اليمني ( : 

سعادة مدير الشؤون املالية  
     السام عليكم ورمحة اهلل وبركاته

     نفيدكم أنه تقرر منح مجيع املوظفني مكافأة 
بمقدار راتب شهر كامل.

نأمل العمل عىل تنفيذ ذلك عاجًا.

اخلطوة الثالثة : بعد إجراء املخترص احلس�ايب للرس�الة يتم تشفريه )أي تشفري املخترص احلسايب(  
باستخدام املفتاح اخلاص ملدير الرشكة .
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اخلطوة الرابعة : يتم بعد ذلك إرس�ال الرس�الة مقرونًا معها املخترص احلس�ايب الذي تم تش�فريه 
كالتايل : 

خمترص حسايب للرسالة تم 
تشفريه باستخدام املفتاح 

اخلاص ملدير الرشكة

تشفري بواسطة املفتاح 
اخلاص ملدير الرشكة

إرسال إىل مديرالشؤون املالية

سعادة مدير الشؤون املالية  
     السام عليكم ورمحة اهلل وبركاته

     نفيدكم أنه تقرر منح مجيع املوظفني مكافأة 
بمقدار راتب شهر كامل.

نأمل العمل عىل تنفيذ ذلك عاجًا.

ثانيًا : عملية استقبال الرسالة املوقعة إلكرتونيًا 

يقوم مدير الش�ؤون املالية باس�تقبال الرس�الة وقراءهتا وحتى يتحقق من صحة نس�بتها إىل 
مدير الرشكة وسامة حمتواها من التغيري يقوم بعمليتني: 

العملية األوىل
إج�راء خمت�رص حس�ايب للرس�الة 
املخت�رص  وينت�ج  الت�ي وصلت�ه، 

التايل:

العملية الثانية
يق�وم باس�تخدام املفت�اح الع�ام ملدي�ر 
الرشك�ة لفك تش�فري املخت�رص املرفق 
بالرسالة التي وصلته من مدير الرشكة.
وبعد فك التشفري عن املخترص،يظهرله  

املخترص التايل: 5A 4B 234 D4A 3325
5A 4B 234 D4A 3325

ياحظ أن املخترصين ) األول الوارد مشفرًا من مدير الرشكة والثاين الذي قام هو بعمله (
متطابقان .

ويرتتب عىل هذه النتيجة ما ييل : 
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1 � الرسالة جاءت بالفعل من مدير الرشكة.

2 � عدم قدرة املرسل عىل اإلنكار ألن املفتاح اخلاص يفرتض أن يكون معه دون سواه.

3 � حمتوى الرس�الة مل حيصل له أي تغيري ألن أي تغيري مهام كان متناهي يف الصغر من ش�أنه 
إنتاج خمترص حسايب خمتلف متامًا .

إن كل هذه العمليات التي تم إيضاحها يف الرشح السابق ؛ تتم خال حلظات قصرية ، وقد 
ُوجدت برامج يف احلاسب اآليل خاصة بالتوقيع اإللكرتوين ، يتم من خاهلا إجراء التوقيع بكل 
س�هولة ، حيث يكون التوقيع اإللكرتوين خي�ارًا ضمن  اخليارات املوجودة يف رشيط القوائم يف 
متصفح اإلنرتنت ، فام عىل من يريد إجراء التوقيع إال الضغط عىل اخليار اخلاص به ضمن قائمة 

»أدوات« ، وفيام ييل مثال)1(  مصور لعملية إجراء التوقيع اإللكرتوين .

)1( www.electronicsignature.gov.eg 

1 2 3
هنا ت�م كتابة الرس�الة املراد 

توقيعها إلكرتونيًا بعد ذلك فتح القائمة املنسدلة 
)SLOOT( أدوات

توقي�ع  األم�ر  اختي�ار  ث�م 
إلك�رتوين )Digital Sign( من 

القائمة وإرسال الرسالة

الفرع الثاين  : توثيق التوقيع الرقمي

لقد وجد التوقيع الرقمي لتحقيق أعىل قدر من األمان والثقة لدى أطراف التعامل والتعاقد  
ع�رب ش�بكة اإلنرتنت وذلك ملا تتطلب�ه هذه العقود من تعامل مع أط�راف مل يتم االلتقاء هبم عىل 

الواقع ، فضًا عن عدم وجود عاقة سابقة بني األطراف يف أغلب األحيان .

وحتى تتوافر الثقة واألمان يف هذه التعامات ؛ رأت الترشيعات الدولية والوطنية رضورة 
وجود طرف ثالث حمايد بني أطراف التعاقد أو التعامل، س�واء كان ش�خصًا طبيعيًا أم اعتباريًا، 
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يق�وم باملصادق�ة ع�ىل التوقيع الرقمي وأنه ص�ادر من صاحب�ه ، وأن البيانات اخلاص�ة بالتوقيع 
صحيحة.

بن�اًء عىل ذلك عملت معظم الترشيعات والقوانني بإصدار تنظيامت وقوانني خاصة بتنظيم 
عمل وإنشاء اجلهات املتخصصة بالتوثيق واملصادقة الرقمية.

جهات التوثيق الرقمي 

هي جهات خمتصة تعمل برتخيص من الس�لطات املختصة يف الدولة وحتت إرشافها ، تقوم 
بتقديم شهادات مصادقة إلكرتونية لألشخاص املتعاقدين معها.

وقد عرف نظام التعامات اإللكرتونية السعودي ؛ مقدم خدمات التصديق بأهنا: »شخص 
مرخص له بإصدار ش�هادات التصديق الرقمي ، أو أي خدمة أو مهمة متعلقة هبا وبالتوقيعات 

اإللكرتونية  وفقًا هلذا النظام« )1(.

والتصدي�ق الرقمي يتمثل بإص�دار اجلهة املخولة بالتصديق الرقمي ش�هادة تتضمن صحة 
بيانات التوقيع اإللكرتوين ، وأنه صادر من املوّقع.

وقد أنش�أت الدول مراكز للتصديق الرقمي ، ورخصت بإنش�اء مراكز خاصة تقوم بمهام 
التصديق الرقمي .

فف�ي اململكة العربية الس�عودية تم إنش�اء املركز الوطني للتصديق الرقم�ي ، ويف تونس تم 
إنش�اء الوكال�ة الوطني�ة للمصادقة اإللكرتوني�ة ، ويف أغلب القوان�ني مل يتم تس�مية جهة معينة 
للمصادق�ة الرقمي�ة، وإن�ام تم  إصدار قوانني خاص�ة بتنظيم أعامل هذه اجله�ات وبيان واجباهتا 

ومسؤولياهتا ، ضمن القوانني اخلاصة بالتوقيع اإللكرتوين . 

ولك�ي تتمك�ن جهة التصدي�ق الرقمي من مزاولة نش�اطها فإنه يتعني عليه�ا احلصول عىل 
ترخيص بذلك من اجلهة التي حيددها القانون .

)1( الفقرة )21( من املادة األوىل من نظام التعامات اإللكرتونية  السعودي.
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أصل املصادقة عىل التوقيع اإللكرتوين يف الفقه اإلسالمي 

املصادق�ة عىل التوقيع أصلها يف الرشيعة اإلس�امي الش�هادة عىل اخل�ط. واألصل يف الفقه 
اإلسامي أن الكتابة إذا كانت مستوفية لرشوط صحتها ، وأمكن معرفة اخلط واخلتم ونسبته إىل 
صاحبه ، فإهنا تكون حجة يف اإلثبات دون حاجة إىل شهادة تصديق عىل صحتها ، لكن بعد تغري 
ذمم الناس ، وكثرة تش�ابه اخلطوط ، وإمكانية تزويرها ذهب بعض الفقهاء إىل رضورة الشهادة 

عىل اخلط لقبول الكتابة كحجة يف اإلثبات)1( .
والشهادة عىل اخلط يف الفقه اإلسامي ثاثة أنواع )2(: 

1 � الشهادة عىل خط الشخص نفسه .
2 � الشهادة عىل خط شاهد غائب .

3 � الشهادة عىل خط املقر .
وما يعنينا هو النوع الثالث : وهو ش�هادة الش�اهد عىل خط غريه بام أقر به ، أي شهادة الغري 

عىل خط وتوقيع املقر .
جاء يف املبسوط : »فأما عند أيب يوسف رمحه اهلل : إذا أشهدتم عىل الكتاب واخلاتم وشهدوا 

عىل ذلك أجيزه«)3( .
وق�ال اب�ن فرحون : » الش�هادة ع�ىل اخلط جائزة ألن اخلط ش�خص قائم ومث�ال مماثل تقع 
العني عليه ويميزه العقل كام يميز س�ائر األش�خاص والصورة ، وعن مالك وغريه من أصحابه 
أن اخلط شخص يميزه العقل كام يميز األشخاص مع جواز االشتباه فيها ، فلذلك جتوز الشهادة 
يف اخلطوط ، ويؤيد ذلك اعتبار الش�به يف القافة ، وإحلاق النس�ب بس�بب الشبه واحلكم بذلك ، 

فاخلط من هذا الباب« )4( .

ثم قال: »ومل خيتلف مالك وأصحابه يف جواز الشهادة عىل خط املقر«)1(.

)1( مربوك ، ممدوح حممد عىل : مدى حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات، مرجع سابق ، ص 184 . 
)2( ابن معجوز ، حممد : وسائل اإلثبات يف الفقه اإلسامي ، الرباط : دار احلديثة احلسنية ، 1416ه� ، ص80 .

)3( الرسخيس ، حممد بن أمحد بن سهل : املبسوط ،)د.ن( ، )د.ت( ، ج18، ص 173.
)4( اب�ن فرح�ون ، أبو الوفاء إبراهيم ابن اإلمام ش�مس الدين أيب عبداهلل حممد اليعم�ري املالكي : تبرصة احلكام يف 
أصول األقضية ومناهج األحكام ، حتقيق الش�يخ مجال مرعش�يل ، بريوت : دار الكتب العلمية، 1422ه� ، ج 

1 ، ص 303 .  
)5( املرجع السابق نفسه ، ص 307 .
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ف�إذا كتب ش�خص بخطه إق�رارًا بحق آلخر ، ثم ملا احتج املدعي بتل�ك الوثيقة ، أنكر املقر 
أن تك�ون بخطه ؛ فإن ش�هد عدالن بأن ذلك اخلط هو خط ف�ان املدعى عليه بناء عىل معرفتهام 

خلطه، فإن احلق الذي يف الوثيقة يثبت بذلك ، وحيكم عىل الكاتب بمقتضاه)1(.  

وقد اشرتط الفقهاء توفر الفطنة واليقظة يف الشاهد عىل اخلط، والقدرة عىل التمييز .

قال ابن فرحون رمحه اهلل:»وإذا قلنا بجواز الشهادة عىل اخلط فإنه يشرتط أن يكون الشاهد 
عىل اخلط من أهل اليقظة والفطنة واملعرفة التامة وحسن التمييز«)2(. 

1 . 4 . 2  تطبيقات التوقيع اإللكرتوين
إن التطبي�ق العم�يل للتوقي�ع اإللك�رتوين يتمثل يف كل ت�رصف أو تعامل ع�رب اإلنرتنت أو 
الوس�ائط اإللكرتونية يتطلب توقيعًا إلثبات هوية صاحب الت�رصف وبيان توجه إرادته إلقرار 

الترصف ، ومن أهم هذه التطبيقات ما ييل : 
التعام�ات التجارية اإللكرتونية وتش�مل كل معاملة ذات طابع جتاري يف جماالت التعامل 
املختلف�ة مثل البي�وع وغريها من العق�ود والترصفات القانوني�ة التجارية األخرى واالس�ترياد 
والتصدي�ر وباقي التعاقدات وحجز تذاكر الس�فر والفنادق واملعام�ات املرصفية بكل أنواعها 

والتي تتم يف شكل حمرر إلكرتوين موقع توقيعا إلكرتونيا .
بطاق�ات الرصف اآليل بأنواعها املختلفة، وهي التي تص�در من البنوك ومتكن صاحبها من 
الس�حب النقدي من أجه�زة الرصف اآليل املنترشة يف الطرقات واألماك�ن العامة ، أو متكنه من 
إجراء عمليات الرشاء بواس�طة أجهزة خمصصة لذلك منترشة يف أماكن البيع ، ويكون الس�حب 
أو ال�رشاء عن طري�ق إدخال البطاقة ثم إدخ�ال رقم رسي يمثل هذا الرق�م التوقيع اإللكرتوين 

لصاحب البطاقة .
 احلكومة اإللكرتونية وتشمل املعامات اإلدارية احلكومية وخدمات املواطنني بشكل عام 
ومنه�ا التصاريح املختلفة واخلدمات التي تقدمها اجلامرك والرضائب ومصلحة األحوال املدنية 

وكذلك ما يقدم للجهات احلكومية من طلبات .

)1( ابن معجوز ، حممد : وسائل اإلثبات يف الفقه اإلسامي ، مرجع سابق، ص 84 .
)2( ابن فرحون : تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ، مرجع سابق ، ج 1 ، ص 305 .
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الفصل الثاين
حجية التوقيع اإللكرتوين يف الرشيعة اإلسالمية 

والقانون الوضعي 

2 .1 حجية التوقيع اإللكرتوين يف الرشيعة اإلسالمية. 
2 .2  حجية التوقيـع اإللكرتوين يف القانون الوضعي.
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الفصل الثاين
حجية التوقيع اإللكرتوين  يف الرشيعة اإلسالمية 

والقانون الوضعي 
2. 1 حجية التوقيع اإللكرتوين يف الرشيعة اإلسالمية 

متهيـد  

التوقيع بصفة عامة يراد منه توثيق املستندات بأنواعها من خالل الداللة عىل موافقة صاحب 
التوقيع عىل ما يف هذه املستندات من إجراءات أو التزامات، والتعبري عن رضاه بمضمون ما وّقع 

عليه، والداللة عىل صاحب التوقيع ونسبته إليه.

وقـد اهتمت الرشيعة اإلسـالمية اهتاممًا كبريًا فــي توثيق املعامـالت واالحتياط هلا، قـال 

ى َفاْكُتُبوُه ...﴿٢٨٢﴾{)سورة البقرة(. ِذيَن آَمُنوا إَِذا َتَداَيْنُتْم بَِدْيٍن إَِلٰ َأَجٍل ُمَسمًّ ا الَّ َ تعال: }َيا َأيهُّ

والكتابة واخلط يف الفقه اإلسالمي إحدى أهم طرق التوثيق، وبالتايل يمكن ختريج التوقيع 
اإللكرتوين عىل قاعدة اإلثبات بالكتابة يف الفقه اإلسالمي.

وبنـاًء عىل ذلك فمن أجل بيان حجية التوقيع اإللكرتوين يف الرشيعة اإلسـالمية فال بد من 
بيان حجية اخلط والكتابة يف الرشيعة اإلسالمية وهو ما سيتناوله الباحث إن شاء اهلل يف املطلب 
األول مـن هـذا املبحـث، ثم سـيبني مدى حجيـة التوقيع اإللكـرتوين يف الفقه اإلسـالمي وفقًا 
للقواعد العامة والفقهية يف املطلب الثاين، ويف املطلب الثالث سيلقي الباحث الضوء عىل  حجية 

التوقيع اإللكرتوين يف نظام التعامالت اإللكرتونية  السعودي الصادر يف14٢٨/3/7هـ.

2 .1 .1 داللة قاعدة اإلثبات باخلط والكتابة عىل حجية التوقيع اإللكرتوين

الكتابة وسيلة قديمة يف حفظ العلوم واحلقوق، فهي ليست من الوسائل احلديثة، بل قديمة 
قدم التاريخ نفسه.
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وقـد اسـتخدمت الكتابة عنـد اليونـان،  والفراعنة، والرومـان، والفرس،  واآلشـوريني،  
وغريهم، وقد تبوأت مكانة عظيمة عندما انبثق فجر اإلسالم )1(.

ومـن أجـل اخلروج بتصور كامل عن الكتابة يف الفقه اإلسـالمي فال بد من بيان تعريفها يف 
اللغة، ثم بيان تعريفها يف اصطالح الفقهاء  كام ييل.

تعريف الكتابة يف اللغة

الكتابة يف اللغة من َكَتَب، من باب نرص، والِكتاب أيضا الفرض واحلكم والَقَدر، والكاتِب 
عند العرب العامل )٢(.

والكتابـة من َكَتـَب : الكاف والتاء والباء أصٌل صحيح واحد، يدل عىل مجع يشء إل يشء،  
ومن ذلك الكتاب والكتابة، يقال َكَتْبُت الكتاب أكتبه َكْتبًا )3(.

والكتابـة من الكتـاب، وكتب اليشء يْكُتْبه َكْتبـًا وكتابًا وكتابة، وكتَّبـه : خطه، والكتابة ملن 
تكون له صناعة، مثل الصياغة واخلياطة، وَكَتَبُه : خطه، والكتاب : ما ُكتَِب فيه)4( .

والكتابة: هي اخلط، وهو تصوير اللفظ بحروف هجائية، والكتابة واخلط مرتادفان، وخط 
بالقلم، أي : كتب، واستكتب الشئ : سأله أن يكتب له، واكتتبه : استماله  )5( . 

ه، وهي مـا ُيكتـب يف القرطاس من  والكتابـة : بكـر الـكاف مصـدر َكَتَب الكتـاب: خطَّ
الكالم)6(. 

)1( الزحيـيل ، حممـد : وسـائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسـالمية يف املعامالت املدنية واألحوال الشـخصية ، دمشـق: 
مكتبة املؤيد ، الطبعة الثانية ، 1414هـ ، ج ٢ ، ص 4٢0 .

)٢(  الرازي ، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر : خمتار الصحاح ، بريوت : مكتبة لبنان ، 19٨7م ، ص ٢34.
)3(  بن زكريا ، إبواحلسني أمحد بن فارس : معجم مقاييس اللغة ، مرجع سابق ، ج 5 ، ص 15٨ـ 159 . 

)4( ابن منظور ، أبو الفضل مجال الدين بن حممد : لسان العرب ، اعتنى به وصححه أمني حممد عبدالوهاب و حممد 
الصادق العبيدي ، بريوت : دار إحياء الرتاث العريب ومؤسسـة التاريخ العريب ،ط 3 ، 1419هـ ، ج 15 ، ص 

 . 37٢
)5( اجلوهري، إسـامعيل بن محاد: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق عبدالغفور عطار، بريوت: دار العلم 
للماليـني، ط4، 1990م، ج3، ص11٢3 ؛ الفيومـي، أمحـد بن حممد بن عيل: املصباح املنـري، بريوت: املكتبة 

العلمية، ) د . ت(، ج ٢، ص 719 .
)6(  قلعـه جـي، حممـد رواس و قنيبي ، حامد صادق : معجم لغة الفقهاء  ، بـريوت : دار النفائس ، الطبعة الثانية ، 

1405هـ ، ص 377 .
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جاء يف التاج واإلكليل :»وأمجعوا أن اخلط رسم يدرك بحاسة البرص«)1(.

تعريف الكتابة يف اصطالح الفقهاء

مل يعّرف الفقهاء الكتابة باعتبارها دلياًل يف إثبات احلقوق، وإنام أطلقوا عىل الكتابة باعتبارها 
دلياًل لإلثبات ؛ ألفاظًا خمتلفة، اسـتعمل بعضهم مجيع األلفاظ الدالة عليها ، واسـتعمل بعضهم 

نوعَاً منها، وهي تنحرص يف العبارات التالية: الصك، احلجة، املحرض، السجل، الوثيقة)٢( .

وقـد عرّفها بعض الفقهاء املعارصين بأهنـا : » اخلط الذي ُيعتمد عليه يف توثيق احلقوق وما 
يتعلـق هبـا، للرجوع إليه عند اإلثبات أو هي: اخلط الـذي يوثق احلقوق بالطريقة املعتادة لرُيجع 

إليها عند احلاجة« )3( .

وتعـرف أيضـًا بأهنا : » نقوش ورمـوز تعبرِّ عن الفكر والقول دون اشـرتاط أن تكون فوق 
ورق، أو خشب، أو جلد، أو رمل«)4(. 

ويشمل مفهوم الكتابة كل أنواع الكتابة التي بّينها الفقهاء قدياًم وحديثًا، واألساليب التي جلأ 
إليها الكّتاب حديثًا، والقصد من الكتابة واهلدف منها هو حفظ احلقوق من الضياع، ولتسـاعد 

عىل احلفظ والتذكر، ولتثبت احلق عند التنازع لقطع الشقاق واخلالف يف التفاصيل)5(.

وال يتطلـب يف الكتابة أن تأخذ شـكاًل معينـًا ؛ فقد تفرغ عىل الـورق، أو عىل أي يشء آخر 
مثل : اخلشـب، أو اجللد، كام قد يسـتخدم يف الكتابة القلم الرصاص، أو احلب اجلاف، أو املداد 
السـائل، أو اآللة الكاتبة، وقد تكون بأي لغة )6(، أما يف جمال اإلثبات فإن الكتابة غالبًا ما تكون 

)1( املواق ، حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي : التاج واإلكليل ملخترص خليل ، بريوت 
: دار الكتب العلمية ، 1995م ، ج 6 ، ص 133 . .

)٢( الزحييل : وسائل اإلثبات ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ص 416 .
)3( املرجع  السابق ، ج ٢ ، ص 417 .

)4(  وهـدان ، رضـا متـويل : الـرضورة العلمية لإلثبات بصور املحـررات يف ظل تقنيات االتصـال احلديثة يف الفقه 
اإلسالمي والقانون املدين . ) مشار إليه يف  : أبو العز ، عيل حممد أمحد : التجارة اإللكرتونية وأحكامها يف الفقه 

اإلسالمي ، عامن : دار النفائس ، الطبعة األول ، 14٢٨هـ ، ص 300 .
)5( الزحييل ، حممد : وسائل اإلثبات ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ص 41٨ .

)6(  أبوالعز ، عيل حممد أمحد : التجارة اإللكرتونية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ،  ص 300 .
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عـىل الورق، وتسـمى هذه األوراق بالوثائـق أو املحررات أو املسـتندات ويمكن أن تكون عىل 
دعامـات أخرى غري الورق مثل أجهزة احلاسـب اآليل، ويطلق عـىل الدعامة يف هذه احلالة لفظ 

املحرر أو املستند )1( .

حجية الكتابة واخلط يف الرشيعة اإلسالمية 

النطق باللسان هو األصل يف البيان، وهو طريق ظهور اإلرادة  العقدية يف الفقه اإلسالمي، 
ولكـن قد تقـوم مقامه كل وسـيلة أخرى اختياريـة أو اضطرارية مما يمكن أن تعـب عن اإلرادة 

اجلازمة تعبريًا كافيًا مفيدًا )٢(. 

وقـد أقـر الفقهـاء أنه يقوم مقـام النطق يف اإلجيـاب والقبول إحدى وسـائل ثالث أخرى، 
وهي: الكتابة، وإشارة األخرس، والتعاطي )3(.

ويشرتط يف الكتابة لكي تعتب أن تكون مستبينة مرسومة )4( .

فالكتابة من حيث تصويرها وطريقة عرضها ثالثة أنواع، وذلك حسب ما كان شائعًا لدى 
فقهاء الرشيعة اإلسالمية يف املايض )5(وهي : الكتابة املستبينة املرسومة، واملستبينة غري املرسومة، 

والكتابة غري املستبينة.

ومعنى الكتابة املسـتبينة املرسـومة : املستبينة هي الظاهرة املعنونة، أي الباقية بعد الفراغ من 
كتابتها، ويمكن قراءهتا وفهم معناها، أما املرسومة فهي املعنونة باسم كاتبها واسم املكتوب إليه.

والكتابة املسـتبينة املرسـومة هي  أعـىل درجات الكتابة، وهي  مقبولـة لدى مجيع املذاهب، 
ويصح هبا الترصف كالبيع، واإلجيار، والزواج، والطالق، والوصية، وتثبت هبا احلقوق )6(.

أما الكتابة املستبينة غري املرسومة : فهي الظاهرة غري املعنونة باسم املرسل، واملرسل إليه.

)1(  املرجع السابق نفسه ، ص 300 .
)٢(  الزرقاء ، مصطفى أمحد : املدخل الفقهي العام ، ) د . ن ( ، 196٨م ، ص 3٢6 .

)3(  املرجع السابق نفسه ، ص 3٢6 .

)4(  املرجع السابق نفسه ، ص 3٢6 .
)5( الزحييل ، حممد :  وسائل اإلثبات ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ص 41٨ .

)6( املرجع السابق نفسه ، ج ٢ ، ص 41٨ .
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والكتابـة غري املسـتبينة هي : غري الظاهرة، وهي التي ال تبقى بعـد االنتهاء من كتابتها، وال 
يظهـر فيهـا اخلط، كالكتابة عىل املاء، أو يف اهلواء، وهذه أدنـى األنواع، وال يصح االعتامد عليها 

باتفاق املذاهب.

وقـد اتفـق الفقهـاء واملحدثـون عـىل جـواز االعتامد عـىل اخلـط والكتابة يف نقـل احلديث 
والروايـات، ويف تدوين األحـكام الرشعية، والقواعد الفقهية، فهي الوسـيلة التي حفظ اهلل هبا 
الرشيعـة ، إال أهنـم اختلفوا يف حجية الكتابة واخلط باعتبارها وسـيلة من وسـائل اإلثبات عىل 

قولني )1( :

القول  األول

يذهب أصحاب هذا القول إل حجية الكتابة واخلط، وجواز االعتامد عليها يف اإلثبات متى 
كانت الكتابة مسـتبينة واضحـة ال لبس فيها، وأن تكون ثابتة، وحمفوظة، وعىل الرسـم والصفة 

املتعارف عليها.

أدلة أصحاب هذا القول 

 اسـتدل أصحـاب هـذا القول عـىل حجية الكتابـة واخلـط ؛ من القـرآن، والسـنة النبوية، 
واإلمجاع، واملعقول، وذلك عىل النحو التايل: 

أواًل : أدلتهم من القرآن الكريم 

ى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب  ِذيـنَ آَمُنوا إَِذا َتَداَيْنُتْم بَِدْيٍن إَِلٰ َأَجٍل ُمَسـمًّ ا الَّ َ قـول اهلل عز وجل :}َيا َأيهُّ
قهُّ  ُ  َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلـلِ الَِّذي َعَلْيِه احْلَ َمُه اهللَّ َبْيَنُكـْم َكاتِـٌب بِاْلَعْدِل َواَل َيْأَب َكاتِـٌب َأْن َيْكُتَب َكاَم َعلَّ

ُه َواَل َيْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا ...﴿٢٨٢﴾{)سورة  البقرة(. َ َربَّ ِق اهللَّ َوْلَيتَّ
وجه الداللة  

ورد يف هـذه اآليـة الكريمة األمر بالكتابـة، مما يدل عىل أمهيتها وحجيتهـا، رغم أن الفقهاء 
واملفرين اختلفوا)٢( يف داللة األمر هل هو للوجوب والفرض، أم للندب واإلرشاد.

)1( مبوك ، ممدوح حممد : مدى حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات ، مرجع سابق، ص ٨7 .
)٢( الطـبي، أبوجعفـر بـن حممد بن جرير: جامع البيان عـن تأويل آي القرآن، حتقيق عبداهلل عبداملحسـن الرتكي، 

القاهرة: دار هجر، ٢001م، ج3 ص 116 .
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وسـواء كان األمـر للوجـوب أم للنـدب فهـو يـدل عـىل أن الكتابة طريقـة معتـبة لتوثيق 
التعامالت، وأن هلا احلجية الكاملة، وذلك حفظًا للحقوق من الضياع وضامنًا لعدم إنكارها.

فالكتابة أو اخلط حجة ودليل يف التعامل وغريه، وإال فال معنى هلذا األمر بالكتابة، وحاشـا 
هلل ذلك )1(.

وممـا يدل عـىل حجية الكتابة وأمهيتها يف هذه اآلية، امتنان اهلل سـبحانه وتعال عىل اإلنسـان 
الذي يعرف الكتابة، بتعليمه سـبحانه وتعال إياها : قال تعال :}...َواَل َيْأَب َكاتٌِب َأْن َيْكُتَب َكاَم 

ُ ...﴿٢٨٢﴾{)سورة  البقرة(. َمُه اهللَّ َعلَّ
وال يشء أدل عـىل أمهيتهـا واعتبارهـا من ذلك. ففي هـذه اآلية داللة أكيدة عـىل أن الكتابة 
حجـة بذاهتا متى تأكد سـالمتها مـن التزوير أو التغيري، فقد رصحت اآليـة الكريمة بالكتابة، كام 
رصحـت باإلشـهاد، مما يدل عـىل أن كال منهام منفصل عن اآلخر ومسـتقل عنه، فيدل ذلك عىل 

حجية الكتابة بدون إشهاد، فإن جاء معها إشهاد فهي أوثق وآكد.
ويسـتفاد مما تقدم : أن األمر بالكتابة عام يف مجيع املداينات واملعامالت التي يتعاطاها الناس 
فيام بينهم، سـواء كانت بسبب عقد القرض، أو بسبب عقود املعامالت األخرى كالبيع والوصية 

والرهن، وغريها )٢( .

ثانيًا : أدلتهم من السنة النبوية املطهرة 

اسـتدل أصحـاب هذا القول بأحاديـث وأحداث متعددة من سـرية املصطفى عليه الصالة 
والسالم أمر أو استعمل فيها الكتابة، وتدل يف جمملها عىل حجية الكتابة. 

وفيام ييل يعرضها الباحث عىل التصنيف التايل :

1ـ استعامل الكتابة يف دعوة امللوك واألمراء من األمم األخرى إىل اإلسالم

َثنا أيب عن صالٍح  َثنا يعقوُب بـن إبراهيَم حدَّ ثنا إسـحاُق حدَّ روى البخـاري رمحه اهلل : »حدَّ
ين ُعبيُد اهلل بن عبِد اهلل أنَّ ابَن عباس أخبه »أنَّ رسـول اهلل > بعَث  عِن ابن شـهاٍب قال: أخَبَ
بكتابِـِه إل ِكـَرى مـع عبِداهلل بن ُحذافة السـهمّي، فأَمـَرُه أن يدَفَعُه إل عظيـم البحَرين، فدَفَعُه 

)1( الزحييل ، حممد :  وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ص 4٢6 .
)٢(  املشـعل ، عبداهلل محد إبراهيم : التوثيق بالكتابة يف الفقه اإلسـالمي وتطبيقاته املعارصة ، رسـالة ماجسـتري غري 

منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود ، 141٨هـ ، ج 1 ، ص 1٢6 .
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قُه ـ فحسبُت أنَّ ابَن املسيَّب قال ـ فَدعا عليهم رسوُل اهلل  عظيُم البحرين إل ِكَرى، فلام َقَرَأُه مزَّ
ق«)1(. قوا كل ممزَّ > أن َيمزَّ

وروى البخـاري رمحـه اهلل : » حدثنـا آدم بن أيب إياس حدثنا شـعبة عن قتـادة عن أنس بن 
مالك ريض اهلل عنه قال : ملا أراد النبي > أن يكتب إل الروم قيل له إهنم لن يقرأوا كتابك إذا مل 

يكن خمتومًا فاختذ خامتًا من فضة ونقشه حممد رسول اهلل فكأنام أنظر إل بياضه يف يده«)٢(.

فهذا احلديث الرشيف يدل داللة أكيدة عىل مرشوعية الكتابة وحجيتها بداللة اسـتخدامها 
يف املراسالت إليصال أهم دعوة يف التاريخ البرشي وهي دعوة اإلسالم.

2 ـ استعامل الكتابة يف كتب األمان

أخرج البخاري يف صحيحه من حديث رساقة بن مالك املدجلي يف ليلة اهلجرة »فسـألته أن 
يكتب له كتاب أمن، فأمر عامر بن فهرية فكتب يف رقعة من أديم، ثم مىض رسول اهلل > «)3(.

فالرسـول >  كتب لراقة كتابًا يؤمنه فيه عىل  نفسـه من القتل يف املستقبل، ويف هذا داللة 
عىل مرشوعية الكتابة وحجيتها، وصحة العمل بموجبها.

3 ـ استعامل الكتابة يف املعامالت

روى ابـن ماجـه عن العـّداء بن خالد، أخبنـا عبداملجيد بن وهب قال : قـال يل العداء بن 
خالد بن هوذه : أال نقرئك  كتابًا كتبه يل رسول اهلل > قلت بىل، فأخرج يل كتابًا، فإذا فيه : هذا 
ما اشرتى العداء بن خالد بن هوذه من حممد رسول اهلل >، اشرتى منه عبدًا أو أمة، ال داء وال 

)1( رواه البخـاري يف  بـاب كتـاب النبي >  إل كرى حديث رقم  )416٢( ، انظر : البخاري ،أبو عبداهلل  حممد 
بن اسامعيل : صحيح البخاري ، حتقيق مصطفى ذيب البغا ، بريوت : دار ابن كثري ، الطبعة الثانية ، 1407هـ، 

ج ٢ ، ص 1610 .
)٢(  رواه البخــــاري يف بـاب اختـاذ اخلاتم حديث رقم )5537( ، انظر : صحيح البخاري، مرجع سـابق ، ج 5 ، 

ص ٢٢05 .
)3( رواه البخـاري ، بـاب هجرة النبي > وأصحابـه إل املدينة حديث رقم )3639(، انظـر : صحيح البخاري ، 

مرجع سابق ، ج 3 ، ص 14٢0.
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غائلة  )1(  وال خبثة  )٢( ، بيع املسـلم  للمسـلم«  )3(.ويف هذا احلديث داللة عىل مرشوعية الكتابة 
وحجيتها يف توثيق البيوع واملعامالت.

4 ـ استعامل الكتابة يف الصلح واملعاهدات

كان الرسول >  يستخدم الكتابة يف أحوال الصلح وكذلك يف املعاهدات، وأشهر حوادث 
الصلح يف التاريخ اإلسـالمي ؛ صلح احلديبية بني املسـلمني واملرشكني من قريش، وقد تم هذا 
الصلـح كتابـًة  )4( ، ويف ذلـك تأكيد وداللة عـىل مرشوعية الكتابة وحجيتهـا يف توثيق احلوادث 

اهلامة.

َثنا ُغْنَدٌر حدَثنا ُشـعبُة عن أيب إِسـحاَق قال:  فقد روى البخاري : »حّدثنا حممُد بُن َبّشـاٍر حدَّ
سـمعُت الـباَء بَن عازٍب ريض اهلُل عنهام قال: ملّا صاَلَح رسـوُل اهللِ > أهـلَ احُلَديبيِة كتَب عيلهُّ 
بيَنهـم ِكتابـًا، فكتَب »حممٌد رسـوُل اهللِ >« فقال املرِشكوَن ال َتكُتْب حممٌد رسـوُل اهللِ، لو كنَت 
: ما أنا بالذي أحماُه. فمحاُه رسـوُل اهللِ >  بيِده،  ه. فقال عيلٌّ : احْمُ رسـواًل مل ُنقاتِلـك. فقال لعـيلٍّ
وصاحلهم عىل أْن َيدُخَل هَو وأصحابُه ثالثَة أياٍم، وال َيدخلوها إاّل بُجُلّبان السالح. فسألوه: ما 

اُن السالح ؟ فقال: الِقراُب بام فيه« )5( . جلبَّ

5 ـ استعامل كتاب املوادعة بني املهاجرين واألنصار يف املدينة

بعد مقدم الرسـول >  إل املدينة كتب أشـهر دستور يف اإلسـالم، وهو كتاب موادعة بني 
املهاجريـن واألنصار، بني فيه الرسـول >  أسـس الدولة اإلسـالمية وأسـس التعايش يف أول 
جمتمـع إسـالمي وعالقة املسـلمني فيام بينهـم، وعالقتهم مع أهـل الطوائف األخـرى كاليهود 

)1(  الغائلـة مـن غـول ، وغاله اليشء من باب قال واغتاله إذا أخذه مـن حيث مل يدر . )انظر : الرازي ، حممد بن أيب 
بكر بن عبدالقادر : خمتار الصحاح ، حتقيق حممود خاطر ، بريوت : مكتبة لبنان ، 1415هـ ، ص٢0٢(.

)٢(  اخَلَبـث :  ضـد الطيـب من الـرزق والولد والناس . ) انظر : ابن منظور : لسـان العرب، بـريوت : دار صادر ، 
)د.ت( ، ج ٢ ، ص 141 (.

)3(  حديث حسن . انظر : األلباين ، حممد نارص الدين : صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند ، الرياض : مكتب 
الرتبية العريب لدول اخلليج ، الطبعة الثالثة ، 140٨هـ ، ص ٢٢ .

)4(  املباركفوري ، صفي الرمحن : الرحيق املختوم ، الرياض : مكتبة العبيكان ، 14٢7هـ ، ص 1٨٨ ، ٢0٨ . 
)5(  رواه البخـاري ، بـاب كيـف يكتـب هـذا مـا صالح فالن بن فـالن  ، حديث رقـم )٢551( ، انظـر :  صحيح 

البخاري ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ص 959.
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والنصارى)1(  ، وهناك من يسـمى هذا الكتاب دسـتور املدينة. وال شـك أن يف ذلك أقوى داللة 
عىل أمهية الكتابة وحجيتها يف توثيق وتدوين النصوص التارخيية اهلامة.

6 ـ األمر بكتابة الوصية 

حديث عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنه أن رسـول اهلل >  قال : »ما حق امرئ مسـلم له يشء 
يويص فيه  يبيت ليلتني ؛ إال ووصيته مكتوبة عنده«)٢(.

وهذا فيه داللة عىل أمهية الكتابة وحجيتها يف توثيق الوصايا وهي من األمور املهمة يف حفظ 
احلقوق.

قال ابن القيم رمحه اهلل : »ولو مل جيز االعتامد عىل اخلط مل يكن لكتابة وصيته فائدة«)3(.

ثالثًا : أدلتهم من اإلمجاع 

أمجعـت األمة اإلسـالمية يف عرص الصحابـة والتابعني ومن بعدهم عـىل العمل باخلط ألن 
احلاجـة داعية إليه، فقد اسـتخدموه يف تدوين العلم وكتابة املراسـالت وكتابة الوصية وغريها، 
فلـو ترك العمـل باخلط والكتابة لتعطلت اسـتفادة العلم وضاعت احلقـوق وأكل الناس أموال 

بعضهم البعض)4(.

قـال ابـن القيم رمحه اهلل : » ومل يـزل اخللفاء واألمـراء والعامل يعتمدون عـىل كتب بعضهم إل 
بعـض، وال يشـهدون حاملهـا عىل مـا فيها، وال يقرؤونـه عليه، هذا عمـل الناس من زمـن نبيهم إل 

اآلن«)5(.

وقـال ابـن فرحون رمحـه اهلل : »ومن احلجـة أيضًا أن عبداهلل بـن عمر بن اخلطـاب كتب ببيعته 
إل عبدامللـك بـن مروان، ولو مل يكن اخلـط كافيًا مل يكتف عبدامللك من ابن عمـر باخلط يف هذا األمر 

)1(  املرجع السابق نفسه ، ص ٢13 .
)٢(  رواه البخاري يف باب الوصايا حديث رقم )٢5٨7( ، انظر : صحيح البخاري ، مرجع سابق ، ج 3 ، ص1005.

)3( شمس الدين أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر : الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ، اعتنى به أمحد الزعبي ، بريوت: 
دار األرقم ، الطبعة األول ، 1419هـ ، ص ٢1٢.

)4( مبوك ، ممدوح حممد عىل : مدى حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات ، مرجع سابق  ، ص 106 .
)5( ابن القيم : الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ، مرجع سابق  ، ص ٢13 .
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العظيـم، وقـد أدخل مالـك ريض اهلل عنه بيعة عبداهلل بن عمر لعبد امللك يف املوطأ ومل يذكر أنه أشـهد 
عىل ذلك«)1(.

رابعًا : أدلتهم من املعقول 

اسـتدل أصحاب هذا القول من املعقول عىل حجية الكتابـة واخلط بأن الكتاب كاخلطاب، 
واخلط كاللفظ يف التعبري عن اإلرادة وإظهارالنية، بل إن الكتابة أظهر وأبقى)٢(.

قال ابن القيم رمحه اهلل : » فإن القصد من اخلط حصول العلم بنسـبة اخلط إل كاتبه، فإذا عرف 
ذلك وتيقن كان كالعلم بنسبة اللفظ إليه، فإن اخلط دال عىل اللفظ، واللفظ دال عىل القصد واإلرادة)3(.

وقال ابن فرحون رمحه اهلل يف الشهادة عىل اخلط  : » قال ابن راشد : الشهادة عىل اخلط حصل 
فيها حاسـة البرص وحاسـة العقل، فالبرص رأى خطًا فانطبع يف احلاسـة اخليالية، والعقل قابل صورته 
بصـورة ذلك اخلـط يعني : خط الرجل الذي رآه يكتب غري مرة حتـى انطبعت صورة خطه يف مرآته، 

فإذا قابل العقل تلك الصورة بالصورة التي رآه يكتبها قال : هذا خط فالن« )4(.

كام قال الرخيس رمحه اهلل يف معرض حديثه عن طالق األخرس كتابةً  : 

»واألصـل أن البيـان بالكتـاب بمنزلة البيـان باللسـان، ألن املكتوب حروف منظومـة تدل عىل 
معنى مفهوم كالكالم. أال ترى أن النبي > كان مأمورًا بتبليغ الرسـالة وقد بلغ تارة بالكتاب، وتارة 

باللسان« )5(.        

)1( ابن فرحون : تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ، مرجع سابق  ، ج1 ، ص 306 .
)٢( الزحييل ، وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية ، مرجع سابق  ،  ص 430 .
)3( ابن القيم : الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ، مرجع سابق  ، ص ٢1٢ .

)4( ابن فرحون ، مرجع سابق ، ص  303 .
)5( الرخيس : املبسوط مرجع سابق ، ج 6 ، 145 .
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القول  الثاين

يذهب أصحاب هذا القول إل عدم حجية الكتابة واخلط يف اإلثبات ، إال يف حاالت خاصة 
ووفقـًا لضوابـط ورشوط حمددة ، مثل أن يتذكر املقر أو الشـاهد اخلط ويعرفـه معرفة تامة، وأن 

يتذكر اليشء املشهود به، وأن يكون اخلط يف حوزته.

ويقبـل أصحاب هذا القول االحتجاج ببعـض أنواع الكتابة مثل كتاب القايض إل القايض 
فيـام يثبت عنـده أو فيام حكم به، كام جيوز عندهـم االعتامد عىل دفاتر البياع، والسمسـار، وخط 

املورث، والرسائل.

أما عدا ذلك فال جيوز االعتامد عىل الكتابة واخلط إال أن تكون مدعمه بالشهادة عليها.

أدلة أصحاب هذا القول 

استدل أصحاب هذا القول عىل عدم حجية الكتابة واخلط باألدلة التالية: 

1 ـ  أن اخلطوط تتشـابه ويصعب متييزها، كـام حيتمل تزوير اخلط أو الكتابة، أو افتعاهلا، فال 
تكون حجة ودلياًل يف اإلثبات، ألن الدليل إذا تطرق إليه االحتامل سقط به االستدالل)1(.

قال الزيعيل : » الكتاب قد يزور واخلط يشبه اخلط وكذا اخلاتم يشبه اخلاتم«)٢(.  

الـرد عـىل هذا القـول :ُيرد عىل هـذا الدليل بأن التشـابه يف اخلطوط والكتابـة أمر نادر،   
والنادر ال ُيبنى عليه احلكم.

قال ابن القيم رمحه اهلل »وما خيشى من تشابه يف اخلطوط هو كتشابه الصور واألصوات، وقد   
جعل اهلل سبحانه وتعال يف خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غريه، كتميز صورته، وصوته 
عـن صـورة وصوت غـريه، وإن جازت حماكاته ومشـاهبته فال بد من فـرق، وهذا أمر خيتص 

باخلط العريب «)3(.

)1(   الزحييل ، حممد : وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية ، مرجع سابق  ، ج ٢ ، ص 4٢3 ؛ مبوك ، ممدوح حممد 
عىل : حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات ، مرجع سابق  ، ص٨٨ .

)٢( الزيعيل ، فخر الدين عثامن بن عىل : تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق : الطبعة األول، 1314هـ ، ج 4، ص 1٨٢.
)3( ابن قيم اجلوزية ، الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ، مرجع سابق ، ص ٢1٢ .
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ثم قال : » وقد دلت األدلة املتضافرة ـ التي تقرب من القطع ـ عىل قبول شهادة األعمى   
فيـام طريقه السـمع إذا عرف الصـوت، مع أن تشـابه األصوات ـ إن مل يكـن أعظم من 

اخلطوط ـ فليس دونه« )1(.

أما احتامل التزوير فهو ال يسقط حجية الكتابة ألنه احتامل نادر.  

كام أن هذا االحتامل ال يسـقط حجية الشـهادة فهي حتتمل التزوير، وقد وقعت شـهادة   
الزور قدياًم وحديثًا )٢(.

٢- يسـتدل أصحاب هذا القول أيضًا بأن الكتابة قد تكون للتجربة واللعب  والتسـلية، فال 
تعتب حجة ودلياًل )3(.  

وُيـرد عىل هذا االسـتدالل بـأن احتـامل الكتابة للعب واللهـو ؛ هو أمر مسـتبعد ونادر   
احلصـول، فـال يقـاس عىل مـا هـو مسـتبعد ونـادر، وإن كان هـذا واردًا يف الكتابة غري 

املستبينة، فإنه يف الكتابة املستبينة املرسومة غري ذلك، فال يقاس عليه.

كام أنه من املسـتغرب واملسـتبعد أن جيرب اإلنسـان خطـه، أو يامرس اللعب والتسـلية   
بكتابة احلقوق، وإثبات الديون لآلخرين، وهذا احتامل بعيد ونادر وهزيل)4(.

3- يستدل أصحاب هذا القول عىل عدم حجية الكتابة واخلط ؛ بأن أدلة اإلثبات يف الرشيعة 
اإلسـالمية حمصـورة يف اإلقـرار والبّينـة والنكـول، والكتابة ليسـت من أدلـة اإلثبات 

املعتبة)5( .

وُيرد عىل هذا االسـتدالل بأنه ال أحد ينكر خالف الفقهاء يف أدلة اإلثبات من حيث كوهنا 
حمصـورة، أم غـري حمصورة، وهـو موضوع حيتاج إل تفصيـل ليس هنا حمله، إال أنـه ال يقلل من 
أمهيـة الكتابـة وحجيتها، وهي داخلة ضمن أدلة اإلثبات لدى من يرى عدم حرص أدلة اإلثبات 

يف أشياء حمددة.

)1( املرجع السابق نفسه ، ص ٢13 .
)٢( الزحييل : وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ص 4٢4 .

)3( املرجع السابق نفسه ، ج ٢ ، ص 4٢4 .
)4( الزحييل : وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ص 4٢4 .

)5( املرجع السابق نفسه ، ج ٢ ، ص 4٢5 .
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وأشـري هنـا بشـكل موجز إل خـالف الفقهـاء يف مسـألة حرص أدلـة اإلثبـات يف الرشيعة 
اإلسالمية إل مذهبني رئيسني : 

املذهب األول: حرص طرق اإلثبات يف طرق حمددة ال يقبل اإلثبات بغريها، فمنهم من حرصها 
يف ستة وهي: البينة أي الشهادة، واإلقرار، واليمني، والنكول، والقسامة، وعلم القايض.  
ومنهـم من حرصها يف سـبعة حيث زاد عىل الطرق السـتة السـابق ذكرهـا طريقة واحدة   

هي: القرينة القاطعة. وهذا هو رأي مجهور العلامء)1(. 
وقـد حـدد ابن عابدين طرق اإلثبـات بقوله : )إن طرق القضاء سـبعة: البينة، واإلقرار،   

واليمني، والنكول عنه، والقسامة، وعلم القايض والقرينة الواضحة()٢(. 
ومنهم من حرص طرق اإلثبات يف ثالثة طرق فقط هي :   

1ـ الشهادة.
 ٢ـ اليمني.

 3ـ النكول عنها، وأسقطوا اإلقرار ألنه موجب للحق بنفسه ال طريق للحكم، كام أسقطوا 
القسامة ألهنا داخلة يف اليمني، وأسقطوا علم القايض ترجيحًا لعدم صحة االستناد إليه 

يف فصل التنازع )3(. 
املذهب الثاين: عدم حتديد طرق معينة لإلثبات، بل تثبت احلقوق بكل ما يبينها. ومن أبرز أنصار 
هـذا املذهـب ابن تيمية وتلميذه  ابـن القيم الذي فصل يف طرق اإلثبـات، واعتب أن أي 

طريق يثبت احلق فهو من الرشع وفيه)4(. 
ويـرى الباحث أن الرأي الثاين هو األصوب واألحوط حلفظ احلقوق ، وهو الذي يتفق مع 

مبادئ اإلسالم وتوجيهاته.
وال يتسـع املجـال لـرد تفاصيل اخلالف هبـذا األمر، إال أنـه من املعلوم أن إهـدار العمل 

)1(  الفايز، إبراهيم حممد: اإلثبات بالقرائن يف الفقه اإلسالمي، بريوت: املكتب اإلسالمي، 19٨3م، ط٢، ص44.
)٢(  رد املحتـار عـىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، حتقيق عـادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض، بريوت: 

دار الكتب العلمية، ط1، 1994م، ج٨، ص٢3.
)3(  مذكرة يف السياسة القضائية للشيخ حممد اخلرض حسني، ألقاها عىل طلبة كلية الرشيعة باألزهر سنة 1366هـ، 
ص16، مطبعة األزهر. )نقاًل عن: الفايز: اإلثبات بالقرائن يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص44 ـ 45(.

)4(  الفايز، حممد إبراهيم: اإلثبات بالقرائن يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص 44.
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بالقرائـن وكل أمـارة عـىل احلق  من شـأنه إضاعـة حقوق الناس، وتسـهيل ارتـكاب املجرمني 
جرائمهم دون رادع لصعوبة إثباهتا بسبب عدم توفر األدلة املبارشة غالبا يف إثباهتا.

يقـول ابـن القيـم رمحـه اهلل مؤيدًا عـدم حرص اإلثبـات يف طرق حمـددة، ومصـورًا الطريقة 
األحـوط التـي حتقق التوازن بني األخـذ بالطرق املنصوص عليها رشعـًا، وبقية الطرق املوصلة 

للحق والعدل كالعالمات واألمارات و غريها : 

» فهذه مسألة كبرية، عظيمة النفع جليلة القدر، إن أمهلها احلاكم أو الوايل أضاع حقا كثريًا، 
َله عليهـا دون األوضاع الرشعية وقـع يف أنواع من  وأقـام باطاًل كبريًا، وإن توسـع وجعـل ُمَعوَّ

الظلم والفساد«)1(.

ويقول رمحه اهلل : »إن اهلل سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل 
الـذي قامـت به األرض والسـاموات، فـإن ظهرت أمـارات العدل، وأسـفر وجهه بـأي طريق 
كان، فثـم رشع اهلل ودينه، واهلل سـبحانه أعلم وأحكم وأعـدل أن ]خيص[ طرق العدل وأماراته 
وأعالمـه بـيشء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى داللة، وأبني أمارة، فال جيعله منها، وال حيكم 
عنـد وجودهـا وقيامهـا بموجبها، بل قد بني سـبحانه بام رشعه مـن الطرق، أن مقصـوده إقامة 
العدل بني عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج هبا العدل والقسط فهي من الدين، 

ليست خمالفة له«)٢(.

القول  الراجح  يف حجية الكتابة واخلط

بعـد تأمـل القولـني السـابقني، والتمعـن يف أدلة كل قـول، يتفـق الباحث مع من سـبقه )3( 
يف ترجيـح القـول األول وهـو الذي يرى حجيـة الكتابة واخلـط يف اإلثبات وذلك بسـبب قوة 
أدلتهم، فقد استدلوا من القرآن والسنة واإلمجاع عىل حجية اخلط والكتابة، وضعف أدلة القول 
الثـاين، وإمكان الرد عليها، وال شـك أن هذا هو القول األصح، واألقـرب إل مقاصد الرشيعة 

)1(  الطرق احلكمية، مرجع سابق، ص5.
)٢(  املرجع السابق نفسه، ص39.

)3( انظر : الزحييل : وسـائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسـالمية ، ج٢ ، ص431 ؛ مبوك: حجية التوقيع اإللكرتوين ، 
ص 106 .
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اإلسـالمية، وقواعدهـا العامة الكلية، وهو ما يلبي حاجة النـاس ومصاحلهم، وال يتعارض مع 
نصـوص الرشيعـة، وألن القول بعدم حجية الكتابة واخلط يؤدي إل املشـقة واحلرج عىل الناس 
يف إثبات حقوقهم، وهذا ما تأباه الرشيعة اإلسـالمية، فمن أهم املقاصد يف الرشيعة اإلسـالمية 

التيسري عىل الناس ورفع املشقة عنهم، وهذا يتوافق مع اعتبار اخلط والكتابة يف اإلثبات.

يقـول ابن القيم رمحـه اهلل : »أمجع أهل احلديث قاطبة عىل اعتامد الراوي عىل اخلط املحفوظ 
عنـده، وجـواز التحديث به، ولو مل يعتمد عىل ذلك لضاع اإلسـالم اليوم فليس  بأيدي الناسـ  
بعد كتاب اهللـ  إال هذه النسخ املوجودة من السنن، وكذلك كتب الفقه االعتامد فيها عىل النسخ، 
وقد كان رسول اهلل >  يبعث كتبه إل امللوك وغريهم، وتقوم هبا حجته، ومل يكن يشافه رسواًل 
بكتابـه بمضمونـه، وال جرى هذا مدى حياتـه > ، بل يدفع الكتاب خمتومـًا، ويأمره بدفعه إل 

املكتوب إليه، وهذا معلوم بالرضورة ألهل العلم بسريته وأيامه« )1(.

إن مـن قال بعدم حجية اخلط والكتابة ربـام قاس عىل بعض الظروف أو األحوال املؤقتة يف 
زمن معني،  كفتنة عثامن ريض اهلل عنه حيث كانت بسبب اخلط، حيث صنعوا مثل خامته، وكتبوا 

مثل كتابه، وهذه حادثة نادرة ال يقاس عليها كافة أحوال املسلمني، ويف كل األزمنة.

قـال ابن القيم رمحـه اهلل : » روى عبداهلل بن نافع عن مالك قال : كان من أمر الناس القديم 
: إجـازة اخلواتيم، حتى إن القايض ليكتب للرجـل الكتاب فام يزيد عىل ختمه، فيعمل به، حتى 

م الناس، فصار ال يقبل إال بشاهدين« )٢( . اهتهُّ

كام أن الرسـول >  قد اسـتخدم الكتابة جمردة ملخاطبة امللوك يدعوهم إل اإلسـالم، لكنه 
استخدم اخلاتم عندما قيل له إن قيرص ال يقرأ الكتاب إال خمتومًا، فاختذ اخلاتم.

جـاء يف املغنـي : »وقـال أبـو حنيفـة وأبو ثـور ال يقبـل الكتاب حتى يشـهد شـاهدان عىل ختم 
القـايض. ولنـا أن النبـي >  كتب كتابـًا إل قيرص ومل خيتمه فقيـل له إنه ال يقرأ كتابـًا غري خمتوم فاختذ 
اخلاتـم. واقتصـاره عىل الكتاب دون اخلتم دليـل عىل أن اخلتم ليس برشط يف القبـول وإنام فعله النبي 

)1( ابن القيم : الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ، مرجع سابق ، ص  ٢11 .
)٢( املرجع السابق نفسه ، ص ٢14 .
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>  ليقرؤوا كتابه وألهنام شـهدا بام يف الكتاب وعرفا ما فيه فوجب قبوله كام لو وصل خمتومًا وشـهدا 
باخلتم«)1(.

وربام كانت األمية يف العصور السابقة أو قلة التعليم باعثًا للفقهاء عىل عدم االعتداد بالكتابة 
أو االهتامم بشأهنا ؛ فال مبر لذلك يف العصور احلارضة )٢(.

ففـي هذه األزمنة أصبحت الكتابة الوسـيلة األهم يف كل أمـور الناس وتعامالهتم، بل ويف 
كل شـؤون الدول الداخلية واخلارجية، كام تطورت بشـكل كبري وسـائل الكشـف عن التزوير 
والتبديـل يف الكتابـة، يف املحررات املتنوعة، كـام أصبحت الكتابة أساسـًا يف التعامالت احلديثة 
اإللكرتونيـة، القائمـة عىل تطور احلاسـبات واالتصاالت، فحلت  املحـررات اإللكرتونية حمل 

املحررات التقليدية، وإن كانت ال تزال تعتمد عىل الكتابة ولكن بشكل إلكرتوين.

فاتضـح مع هذا التقدم قوة القول الذي يرى حجيـة الكتابة واخلط يف اإلثبات، ورجاحته، 
وظهور توافقه مع مصالح الناس وحاجاهتم.

2 .1 .2 حجية التوقيع اإللكرتوين يف القواعد العامة للرشيعة اإلسالمية

التوقيـع اإللكرتوين  مباح يف الرشعية اإلسـالمية، واسـتعامله يف التعامـالت جائز ومعتب، 
ألنه من املصالح املرسلة التي جاءت قواعد الرشيعة اإلسالمية عىل اعتبارها، ومحايتها، فلم يقيد 

الشارع اعتبارها، ومل يلغها.

»واملصالـح املرسـلة هي املصالح املالئمة ملقاصد الشـارع اإلسـالمي، وال يشـهد هلا أصل 
خاص باالعتبار أو اإللغاء«)3(.

واألخـذ باملصالـح املرسـلة، أو ما يسـميه الفقهـاء االسـتصالح هو أحد مصـادر الترشيع 
اإلسـالمي، وإن عـارض بعـض الفقهاء االحتجاج هبـا وأدخلوها يف باب القيـاس)4(، ويف هذا 

تفصيل ليس هنا حمله.

)1( ابن قدامة ، أبو حممد موفق الدين عبداهلل بن أمحد بن قدامة  املقديس : املغني، حتقيق عبداهلل الرتكي و عبدالفتاح 
احللو ، الرياض : دار عامل الكتب ، الطبعة الرابعة ، 1419هـ  ، ج 14 ، ص ٨0 ـ٨1 . 

)٢( الزحييل : وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية ، مرجع سابق ، ص  431 .
)3( أبو زهرة ، حممد : أصول الفقه ، القاهرة : دار املعارف ، ) د.ت( ، ص ٢7٨ .

)4( بدران ، بدران أبو العينني : تاريخ الفقه اإلسالمي ، بريوت : دار النهضة العربية، )د.ن( ، ص ٢10 .
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وال خيتلف علامء املسلمني يف أن األحكام الرشعية قصد الشارع منها حتقيق مصالح الناس، 
كام ال خيتلفون يف أن مصالح الناس هي جمموع رضورياهتم وحاجياهتم وحتسينياهتم)1(.

»وقـد محل اإلمام مالـك بن أنس لواء األخذ باملصالح املرسـلة، وأشـرتط لألخذ هبا ثالثة 
رشوط هي : 

1 ـ املالءمة بني املصلحة التي تعتب أصاًل قائاًم بذاته، وبني مقاصد الشـارع، فال تنايف أصال 
من أصوله، وال تعارض دلياًل من أدلته القطعية.

٢ـ  أن تكـون معقولـة يف ذاهتا جرت عىل األوصاف املناسـبة املعقولـة التي إذا عرضت عىل 
أهل العقول تلقتها بالقبول.

3 ـ أن يكون يف األخذ هبا رفع حرج الزم)٢(.

وال شك أن القول بعدم منح التوقيع اإللكرتوين  احلجية يف الرشيعة اإلسالمية يفوت الكثري 
من املصالح عىل املسـلمني، بل ويتعارض مع القواعد واألصول العامة يف الرشيعة اإلسـالمية، 

ومن هذه القواعد التي يعارضها القول بعدم حجية التوقيع اإللكرتوين ما ييل : 

أوال : قاعدة املشقة جتلب التيسري 

هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الرشيعة اإلسالمية ، وقد تواتر النقل عن األئمة الفقهاء 
يف تعظيم قدرها، وبيان منزلتها يف الفقه اإلسـالمي، وأمجعت عليها كتب القواعد الفقهية وهي 

من الدعائم واألسس التي يقوم عليها رصح الفقه اإلسالمي وأصوله)3(.

وتعني هذه القاعدة حسـب املفهوم الرشعي هلا : »أن األحكام التي ينشـأ عن تطبيقها حرج 
عـىل املكلف ومشـقة يف نفسـه أو ماله، فالرشيعة ختففها بام يقع حتت قـدرة املكلف دون عر أو 

إحراج «)4(.
)1( املرجع السابق نفسه ، ص ٢0٨ .

)٢( أبو زهرة ، حممد : أصول الفقه ، مرجع سابق  ، ص ٢79 .
)3( السـدالن ، صالح بن غانم : القواعد الفقهية وما تفرع عنها ، الرياض : دار بلنسـية ، الطبعة األول ، 1417هـ، 

ص ٢16 .
)4( البورنـو ، حممـد صدقـي بن أمحد بن حممد : الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ، بريوت : مؤسسـة الرسـالة، 

الطبعة اخلامسة ، 14٢٢هـ  ، ص ٢1٨ .
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وأصل هذه القاعدة من القرآن الكريم، ومن السنة، ومن اإلمجاع.

فمن القرآن الكريم :

َ َواَل ُيِريـدُ بُِكُم اْلُعْرَ ... ﴿5٨1﴾{)سـورة  ُ بُِكُم اْلُيـرْ 1 ـ قـول اهلل تعـال: }...ُيِريـدُ اهللَّ
البقرة(. 

قـال الطبي يف تفسـري هـذه اآلية : » أي يريد بكـم اهلل أيا املؤمنـون التخفيف عليكم،   
والتسهيل عليكم، وال يريد بكم الشدة واملشقة«)1(  .

ُ َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها ... ﴿6٨٢﴾{)سورة البقرة( . ُف اهللَّ ٢ ـ وقوله تعال : }اَل ُيَكلرِّ

قال شـيخ اإلسـالم ابـن تيمية رمحـه اهلل يف هذه اآليـة : »تتضمن ]هذه اآليـة[ أن مجيع ما   
كلفهـم به ] اهلل سـبحانه[ أمًرا أو هنيًا مطيقون له قـادرون عليه، وأنه مل يكلفهم ما ال يطيقون، 

ويف ذلك  رد رصيح عىل من زعم خالف ذلك« )٢(.

ثـم قـال رمحـه اهلل :»وتأمـل قوله  ﴿إال وسـعها ﴾  كيف جتـد حتته أهنم يف سـعه ومنحة من   
تكاليفه، ال يف ضيق وحرج ومشـقة، فإن الوسـع يقتيض ذلك، فاقتضت اآلية أن ما كلفهم به 

مقدور هلم من غري عر وال ضيق وال حرج »)3(.

َف َعْنُكْم  َوُخِلَق اإْلِْنَساُن َضِعيًفا ﴿٨٢﴾{)سورة النساء(. فرِّ ُ َأْن خُيَ 3 ـ قوله تعال :} ُيِريُد اهللَّ

قال الطبي : »أي يريد اهلل أن يير عليكم« )4(. إل غري ذلك من األدلة.

ومن السنة املطهرة فمن األدلة عىل هذه القاعدة : 

قول الرسول > : »إنام بعثتم ميرين ومل تبعثوا معرين «)5(.

)1( حممـد بـن جريـر بن يزيـد بن كثري : جامع البيـان يف تأويل القرآن ، حتقيق أمحد حممد شـاكر ، بريوت : مؤسسـة 
الرسالة ، الطبعة األول ، 14٢0هـ ، ج 3 ، 475 .

)٢(  ابـن تيميـة ، أمحـد بن عبداحلليم : الفتاوى ، مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد قاسـم العاصمي النجدي احلنبيل 
وابنه حممد ، )د.ن( ، الطبعة األول 14٢3هـ ، ج 14 ، ص 139 . 

)3(  املرجع السابق نفسه ، ج 14 ، 139 .
)4( جامع البيان يف تأويل القرآن ، مرجع سابق ، ج ٨ ، ص ٢15 .

)5( متفـق عليـه ، انظـر : عبدالباقـي ، حممد فؤاد : اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشـيخان ، الريـاض : دار املؤيد ، 
الطبعة األول ، 14٢3هـ ، ص 413  .
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أما من اإلمجاع فقد انعقد إمجاع فقهاء املسلمني عىل عدم وقوع التكليف بالشاق من األعامل،  
وهذا يدل داللة قطعية عىل عدم قصد الشارع احلكيم إليه)1(.

وال شـك أن هذه الرشيعة الغراء بنيت عىل التيسـري ورفع احلرج، والقيام بالواجبات بقدر 
االسـتطاعة يف مجيع املجـاالت التعبدية واملعامالت وغريها، وهذا من رمحة اهلل سـبحانه وتعال 

هبذه األمة.

قال اإلمام الشاطبي رمحه اهلل : »إن األدلة عىل رفع احلرج يف هذه األمة بلغت مبلغ القطع«)٢(.

ومـن تتبـع الرشيعـة الغـراء يف أصوهلـا وفروعهـا جيـد ذلـك واضحًا جليـًا يف العبـادات، 
واملعامـالت، واحلقـوق، والقضـاء، واألحوال الشـخصية، وغري ذلك مما يتصـل بعالقة اخللق 

بخالقهم وعالقة بعضهم ببعض بام يضمن سعادهتم يف الدنيا واآلخرة)3(.

ويتخرج عىل هذه القاعدة مجيع رخص الرشع وختفيفاته)4(.

وبناًء عىل هذه القاعدة فقد أجاز الفقهاء كتاب القايض إل القايض من غري سفر)5(، وأجازوا 
أيضًا االعتامد عىل الكتابة واخلط يف اإلثبات تيسريًا عىل الناس ودفعًا للمشقة.

قال ابن عابدين : »وقلام يشتبه اخلط من كل وجه، فإذا تيقن جاز االعتامد عليه، توسعة للناس«)6(.

وبناء عىل ذلك فإنه من التيسـري عىل املسـلمني اعتبار الوسائل احلديثة يف التوثيق واإلثبات، 
والتي تتم عن بعد دون احلاجة للمشقة يف احلضور، أو اتباع الوسائل التقليدية.

فاملعامـالت اإللكرتونيـة تتطلـب وسـائل متطـورة للتوثيـق واإلثبـات من أمههـا التوقيع 
اإللكـرتوين، ألن تقييـد الناس بالوسـائل التقليدية من خط وكتابة يلحق هبم املشـقة،  ألن هذه 

)1( البورنو ، حممد صدقي بن أمحد بن حممد : الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ، مرجع سابق، ص ٢٢1.
)٢( الشاطبي ، أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي : املوافقات يف أصول الرشيعة ، بريوت: دار 

املعرفة ، ) د . ت ( ، ج 1 ، ص ٢31.
)3( السدالن ، غانم بن صالح : القواعد الفقهية الكبى وما تفرع عنها ، مرجع سابق  ، ص ٢17 .

)4( ابـن نجيـم ، زيـن العابديـن بن إبراهيم : األشـباه والنظائر ، بريوت : دار الكتب العلميـة ، ) د . ت ( ، ص 75 
وانظر : السيوطي ، أبو الفضل جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر الشافعي: األشباه والنظائر يف قواعد وفروع 

فقه الشافعية ، بريوت : دار الكتب العلمية ، 1399هـ، ص 76 .
)5( ابن نجيم : األشباه والنظائر ، مرجع سابق ، ص  75 .

)6( ابن عابدين : رد املحتار عىل الدر املختار ، مرجع سابق ،  ج 5 ص 437 .
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الوسـائل غري جمدية يف املعامالت التي تتم عن بعد عن طريق احلاسـب اآليل والتي يستخدم فيها 
حمررات إلكرتونية، وتوثق بالتوقيع اإللكرتوين، وهذا ليس من مبادئ الدين اإلسـالمي السمح 

الذي بني عىل التيسري، ورفع احلرج واملشقة .
إن اعتـامد اإلثبات والتوثيق عن طريق التوقيع اإللكرتوين، واعتبار املحررات اإللكرتونية،  
وإجازة العمل هبام ، عند التيقن بصحتها ونسـبتها إل أصحاهبا، إنام يؤدي ذلك كله إل التيسـري 
عـىل املتعاملـني، ورفع املشـقة املرتتبة عىل عـدم اعتبار هذه الوسـائل عنهـم، وكل ذلك يتوافق 

ويتواءم مع أهداف اإلسالم يف التسهيل والتيسري عىل املكلفني ورفع احلرج عنهم .
ع الفقهاُء من هذه القاعـدة فروعًا، وتتوافق هذه الفروع مع مـا يريد الباحث إثباته  وقـد فـرَّ
من جواز االعتامد يف اإلثبات والتوثيق عىل السجالت اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين، عوضًا 
عـن اإلثبـات والتوثيق بالكتابة واخلط، وذلك حلاجة الناس إل ذلك، وما حيصل هلم من مشـقة 

عند تركهم هلذه الوسائل.
ومن فروع هذه القاعد التي تتوافق مع اعتبار حجية التوقيع اإللكرتوين  ما ييل : 

1 ـ  احلاجة تنزل منزلة الرضورة عامة كانت أو خاصة

املراد باحلاجة هنا ما كان دون الرضورة، ألن مراتب ما حيرص الرشع عىل توفريه لإلنسـان 
ثـالث : رضورات ثم حاجات ثم كامليات أو حتسـينيات، فإذا كانـت هناك حاجة ملجموعة من 
الناس أو خاصة بشخص ما ؛ ُنّزلت هذه احلاجة منزلة الرضورة يف جواز الرتخيص ألجلها)1( .

» فاحلاجة إذا عمت كانت كالرضورة «)٢.

فاحلاجة للتوثيق بالتوقيع اإللكرتوين ال شـك أهنا حاجة عامة هتم رشحية كبرية من الناس، 
سـواء كانوا أفـرادًا أم مجاعات تتمثـل يف الرشكات العامليـة كبريها وصغريهـا، فأصبح التعامل 
بالتوقيع اإللكرتوين واملحرر اإللكرتوين يم عدد كبري من الناس ؛ فال يوجد يف الرشيعة ما يمنع 

هذه احلاجة من أن  تنزل منزلة الرضورة يف الرتخيص هبا وإجازهتا.

)1( البورنو ، حممد صدقي بن أمحد بن حممد : الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ، مرجع سابق، ص ٢4٢.
)٢(  السيوطي ، جالل الدين عبدالرمحن : األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ، القاهرة : رشكة ومكتبة 

مصطفى البايب ، 137٨هـ ، ص ٨٨ .
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2 ـ إذا تعذر األصل يصار إىل البدل

 يراد هبذا الفرع من القاعدة أن كل ما جيب أداؤه وقد تعذر أو تعر وشق فإنام ينتقل احلكم 
إل بدله أي الرخصة.

فاإلثبـات بالكتابـة واخلـط، واعتامد التوقيـع اخلطي يف التعامـالت عندما يتعـذر مع تقدم 
الوسائل وانعقاد الصفقات عن طريق اإلنرتنت، مع بعد املسافات، فإن الرشيعة ال تأبى االنتقال 

إل البديل لذلك وهو االعتامد عىل املحررات اإللكرتونية، والتوثيق بالتوقيع اإللكرتوين.

ثانيا : قاعدة العادة حمكمة

هذه القاعدة أحد القواعد الكلية الكبى يف الفقه اإلسـالمي التي اسـتنبطها فقهاء الرشيعة 
من جممل نصوص الرشيعة وأحكامها.

وهـي مـن القواعد التي ُتبز مدى سـعة آفاق الفقه اإلسـالمي، وشـموله، وبنفس الوقت 
مرونته واستيعابه للحوادث والنوازل.

ومعنى هذه القاعدة يف االصطالح الرشعي : »أن للعادة يف نظر الشـارع حاكمية ختضع هلا 
أحـكام الترصفـات، فتثبت تلك األحكام عىل وفق ما تقيض به العادة أو العرف إذا مل يكن هناك 

نص رشعي خمالف لتلك العادة «)1(.

فالرشيعة اإلسالمية تعتب ما تعارف عليه الناس، وتعودوا عليه، وأصبح جزءًا من حياهتم، 
رشيطة أن ال خيالف نصًا يف الرشيعة، أو حيل حرامًا، أو حيرم حالاًل.

فـإن للعـادات واألعراف سـلطانًا عىل النفوس، وحتكـاًم يف العقول، فمتى رسـخت العادة 
اعتبت من رضورات احلياة التي ال يستغنى عنها، وال يمكن حتويلها وتغيريها)٢(.

قال جالل الدين السـيوطي رمحه اهلل تعال : »اعلم اعتبار العادة والعرف ُرجع إليه يف الفقه 
يف مسائل ال تعد كثرة«)3(.

)1( البورنو : الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ، مرجع سابق ، ص  ٢76 .
)٢( السدالن ، صالح بن غانم : القواعد الفقهية الكبى وما تفرع عنها ، مرجع سابق ، ص  3٢٨.

)3(  األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ، مرجع سابق ، ص 90 .
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وقد ذهب بعض العلامء إل أن العرف دليل رشعي، وأصل يبنى عليه كثري من األحكام)1(، 
واسـتدلوا عـىل ذلـك بأدلة من الكتاب منها:  قوله تعال : }ُخِذ اْلَعْف��َو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن 

اِهِلنَي }١٩٩{{)سورة األعراف( . اْلَ
جاء يف تفسري الطبي هلذه اآلية الكريمة : »إن اهلل أمر نبـيه > أن يأمر الناس بـالُعْرف، وهو 
الـمعروف فـي كالم العرب، يقال أولـيته ُعْرفـا وعارفـا وعارفًة كل ذلك بـمعنى الـمعروف. 
فـإذا كان معنـى العرف ذلك، فمن الـمعروف صلـة رحم من ُقِطع، وإعطاء مـن ُحِرم، والعفو 
عمـن َظَلــم. وكّل ما أمر اهلل به من األعامل أو ندب إلـيه فهو من العرف. ولـم خيصص اهلل من 
ذلـك معنـى دون معنى فـالـحّق فـيه أن يقال: قد أمر اهلل نبـيـه > أن يأمر عبـاده بـالـمعروف 

كله ال ببعض معانـيه دون بعض«.
ففـي هـذه اآلية داللة عىل األمـر بالعرف، وهو ما تعـارف عليه الناس فيـام بينهم يف قوهلم 
وعملهـم، وتقبلته نفوسـهم، مما يـدل عىل اعتبار العـرف يف الرشيعة وإقـراره إن كان ال خيالف 

أصاًل من أصوهلا.
قـال العالمـة الرخيس : »إن الثابت بالعرف ثابت بدليـل رشعي، ألن يف النزع عن العادة 

الظاهرة حرجًا بينًا « )٢(.
ومن اجلاري عليه عرف الناس وعادهتم يف هذا الزمن، اسـتعامل التوقيع اإللكرتوين وكافة 
تطبيقاتـه يف حياهتـم اليوميـة، من اسـتخدام لبطاقات السـحب البنكي، واحلـواالت عن طريق 
اإلنرتنـت، واسـتخدام التواقيع الرقمية املتقدمـة يف الصفقات والتبادل التجـاري، وغري ذلك، 
حتـى أصبح ذلـك عادة للناس كافـة، وللجهات احلكوميـة وغري احلكومية، فإنـه بناًء عىل هذه 
القاعدة فال شـك أن هذه العادة طاملا اطردت واسـتمرت، وكانت ال ختالف أصاَل يف الرشيعة، 

فهي دونام شك معتبة يف الرشيعة اإلسالمية، وغري ملغاة أو حمظورة.
وال خيفـى مقدار ما يؤدي إليه إقرار الناس عىل هذه العادة، وهي التوقيع اإللكرتوين والتي 
تعارفوا عليها واعتادوا اسـتخدامها، يف إثبات الترصفات والتعبري عن اإلرادة بشـكل حديث ؛ 

من التيسري عليهم، ورفع احلرج واملشقة، وكل هذه من مقاصد الرشيعة الغراء.

)1( املباركي ، أمحد بن عيل سري : العرف وأثره يف الرشيعة والقانون ، رسالة ماجستري منشورة مقدمة للمعهد العايل 
للقضاء بجامعة اإلمام ، )د.ن( ،  141٢هـ ، ص 109.

)٢( الرخيس ، املبسوط يف الفقه ، مرجع سابق ، ج 13 ، ص  14 .



٨٨

2 .1 .3  حجيـة التوقيـع اإللكـرتوين يف نظـام التعامـالت اإللكرتونيـة     
السعودي الصادر يف1428/3/7هـ

أصـدر املنظم السـعودي بتاريخ 14٢٨/3/7هــ نظامي:  التعامـالت اإللكرتونية ونظام 
مكافحـة جرائـم املعلوماتيـة وذلـك رغبـة منـه  يف تيسـري اسـتخدام التعامـالت والتوقيعـات 
اإللكرتونيـة عـىل الصعيدين املحيل والـدويل، لالسـتفادة منها يف مجيع املجـاالت كاإلجراءات 
احلكوميـة، والتجـارة، والطـب، والتعليـم، والدفع املايل اإللكـرتوين، وكذلك إضفـاء الثقة يف 
صحة التعامالت والتوقيعات والسـجالت اإللكرتونية وسـالمتها ، كام ورد ذلك يف نص املادة 

الثانية من النظام واملتضمنة أهداف النظام.
وقد أسبغ هذا النظام احلجية الكاملة عىل التعامالت والسجالت والتوقيعات اإللكرتونية، 

ومنع نفي صحتها أو عدم تنفيذها بسبب أهنا متت بشكل إلكرتوين. 
فقد نصت املادة اخلامسة من هذا النظام يف فقرهتا األول عىل ماييل : 

»يكون للتعامالت والسـجالت والتوقيعات اإللكرتونية حجيتها امللزمة، وال جيوز نفي صحتها 
أو قابليتها للتنفيذ، وال منع تنفيذها بسبب أهنا متت  ـ كليًا أو جزئيًا ـ بشكل إلكرتوين«.

وقد اشـرتط النظام إلضفاء احلجيـة عىل التعامالت والسـجالت والتوقيعات اإللكرتونية 
أن تتم تلك التعامالت والسـجالت والتوقيعات اإللكرتونية بحسـب الرشوط التي نص عليها 

النظام كام جاء يف هناية الفقرة األول من املادة اخلامسة .
كام نصت املادة التاسعة يف فقرهتا الثالثة عىل ما ييل : 

»يعـد كل من التعامل اإللكرتوين، والتوقيع اإللكرتوين، والسـجل اإللكرتوين، حجة يعتد 
هبا يف التعامالت، وأن كال منها عىل أصله )مل يتغري منذ إنشائه ( ما مل يظهر خالف ذلك«. 

ويف املادة الرابعة عرش قرر النظام بتمتع التوقيع اإللكرتوين بكامل اآلثار النظامية التي يتمتع 
هبا التوقيع اخلطي، فقد نصت املادة يف فقرهتا األول عىل ما ييل: 

»إذا اشـرتط وجود توقيع خطي عىل مسـتند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع اإللكرتوين الذي 
يتـم وفقًا هلذا النظام يعد مسـتوفيًا هلذا الرشط، ويعد التوقيـع اإللكرتوين بمثابة التوقيع اخلطي، 

وله اآلثار النظامية نفسها«.
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وقد استثنى املنظم السعودي من أحكامه حسب املادة الثالثة منه ما ييل : 

1 ـ التعامالت املتعلقة باألحوال الشخصية.

٢ ـ إصدار الصكوك املتعلقة بالترصفات الواردة عىل العقار.

وقـد جاء يف الالئحة التنفيذية لنظام التعامـالت اإللكرتونية  ؛ الرشوط التي تطلبها النظام 
حتى تنعقد حجية التوقيع اإللكرتوين، حيث نصت الفقرة األول من املادة العارشة من الالئحة 

عىل ما ييل :

تنعقد حجية التوقيع اإللكرتوين إذا تم االلتزام بالضوابط والرشوط التالية :

1ـ  أن يكـون التوقيـع مرتبطـًا بشـهادة تصديـق رقمي صـادرة من مقدم خدمـات تصديق 
مرخص له من قبل اهليئة، أو بشهادة تصديق رقمي معتمدة من املركز.

٢ ـ أن تكون شهادة التصديق املرتبطة بالتوقيع نافذة املفعول وقت إجراء التوقيع.

3 ـ احلفاظ عىل سالمة بيانات هوية املوّقع، وتوافقها مع شهادة التصديق الرقمي.

4 ـ إذا تـم التوقيع باالشـرتاك مـع منظومة بيانات إلكرتونية لدى املوّقع، فيشـرتط سـالمة 
االرتباط املنطقي والفني بني منظومة التوقيع اإللكرتوين، ومنظومة البيانات اإللكرتونية، 

ومن ثم خلوها  من العيوب الفنية التي قد تؤثر يف صحة انعقاد التوقيع وإرساله.

5 ـ توافر احلد األدنى من البنية الفنية واإلدارية، وكذلك املوارد ذات الصلة التي تتحقق هبام 
السـيطرة عىل إجراءات التوقيع وضامن رسية البيانات حسب الرشوط الفنية الواردة يف 

إجراءات التصديق الرقمي اخلاصة بمقدم خدمات التصديق.

6ـ  التـزام املوّقـع بجميـع الرشوط الـواردة يف إجـراءات التصديق الرقمـي اخلاصة بمقدم 
خدمـات التصديـق فيام يتعلق بإجـراء التوقيع اإللكرتوين، بام ال يتعـارض مع األنظمة 

واللوائح.
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2 .2 حجية التوقيع اإللكرتوين يف القانون الوضعي

لقـد ظهـرت احلاجـة جليـةً  إل التدخل الترشيعـي لتنظيم اإلثبـات عن طريـق املحررات 
اإللكرتونيـة منـذ أن بـدأت تتطـور هذه الوسـائل ويتزايـد االعتـامد عليها يف شـتى التعامالت 
احلكوميـة والتجاريـة، وأصبـح لزامًا عـىل كافة الدول املسـارعة يف تنظيم اإلثبـات هبذه الطرق 

املتقدمة عن طريق وضع األنظمة والقوانني الالزمة للعمل هبذه الطرق احلديثة.

فقد اتسعت دائرة التعامل باملحررات والوثائق اإللكرتونية بشكل متسارع، وبدأت الدول 
والـرشكات واهليئـات اخلاصة التحول إل التعامل اإللكرتوين تدرجييـًا، بل إن بعضها وصل إل 

مرحلة التحول الكامل للتعامل اإللكرتوين.

وأمام هذا التطور والتقدم يف وسائل التجارة اإللكرتونية بل والتعامالت احلكومية والفردية 
بأنواعها ؛ أصبح من الرضورة االعتامد عىل وسـائل توثيق تتامشـى مع وسائل التعامل املتطورة، 
وتواكبهـا بالرعـة واالنجـاز، وتتجـاوز املكان، فجـاء املحـرر اإللكرتوين ليحل حمـل املحرر 
التقليـدي والتوقيـع اإللكـرتوين ليحل حمـل التوقيع التقليدي، فسـارعت الـدول يف االعرتاف 
باملحـرر اإللكـرتوين والتوقيـع اإللكـرتوين واالعتـامد عليهـام، وقبـل ذلك فعلت املؤسسـات 

واملنظامت اخلاصة.

لقـد أصبح االعـرتاف بالتوقيع اإللكرتوين ومنحه احلجية الكاملـة يف اإلثبات أمرًا واقعيًا، 
فقد أصدرت العديد من الدول قوانني تعرتف بحجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات )1(.

وقد اشـرتط بعض هذه الدول رشوطًا حمددة وضوابط تقنية تضمن صحة وسالمة التوقيع 
اإللكرتوين وتوفر الثقة يف نسبته للموّقع.

وسوف يسـتعرض الباحث فيام ييل التنظيم القانوين للتوقيع اإللكرتوين وحجيته يف خمتلف 
الترشيعات سواًء الدولية أم األجنبية أم العربية.

)1( مبوك ، ممدوح حممد عيل : مدى حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات ، مرجع سابق ، ص 1٢5 .
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2 . 2 . 1 التنظيم القانوين للتوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثبات يف قوانني 
املنظامت الدولية

أواًل: قانون األونيسرتال النموذجي املوحد بشأن التوقيعات اإللكرتونية 

كان قانون األونسـيرتال النموذجي بشـأن التجارة اإللكرتونية  الـذي صدر عام 1996م؛ 
يتضمـن اعرتافـًا بطرق غري تقليديـة للتوقيع، مما فتح البـاب عىل مرصاعيه لالعـرتاف بالتوقيع 

الذي يتم بشكل إلكرتوين.

فقد نصت الفقرة األول من  املادة السابعة من القانون نفسه عىل ما ييل :

»عندما يشـرتط القانون وجود توقيع من شـخص، ُيسـتوىف ذلك الرشط بالنسبة إل رسالة 
البيانات إذا :

1 ـ استخدمت طريقة لتعيني هوية ذلك الشخص والتدليل عىل موافقة ذلك الشخص  عىل 
املعلومات الواردة يف رسالة البيانات.

٢ـ  كانـت تلـك الطريقة جديـرة بالتعويل عليها بالقدر املناسـب للغرض الذي ُأنشـئت أو 
أبلغـت من أجله رسـالة البيانات، ويف ضوء كل الظـروف، بام يف ذلك أي اتفاق متصل 

باألمر«)1(.

وهـذا يتضمـن اعرتافـًا بكل طريقـة للتوقيع تتوفر هبـا وظائف التوقيع وهـي تعيني اهلوية، 
والتعبـري عـن املوافقة، وبنفس الوقت ال بد أن تكون الطريقـة يمكن التعويل عليها يف حدود ما 

استخدمت ألجله.

وبعـد صدور قانون األونسـيرتال النموذجي بشـأن التوقيعات اإللكرتونية  رسـمت املادة 
السادسـة منه مبدأ هامًا يف حجية التوقيع اإللكرتوين وهو منح التوقيع اإللكرتوين كامل احلجية 

التي يتمتع هبا التوقيع العادي، حيث نصت يف الفقرة األول منها عىل ما ييل : 

)1(  املـادة السـابعة مـن قانون األونسـيرتال النموذجي بشـأن التجـارة اإللكرتونية ،  الصـادر يف 1996/1/16م 
بالقرار رقم )51/16٢( . 
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» حيثام يشـرتط القانون وجود توقيع من شـخص، ُيعد ذلك االشـرتاط مستوىف بالنسبة إل 
رسـالة البيانات إذا استخدم توقيع إلكرتوين موثوق به بالقدر املناسب للغرض الذي أنشئت أو 

أبلغت من أجله رسالة البيانات يف ضوء كل الظروف، بام يف ذلك أي اتفاق ذي صلة« )1(.

فبناًء عىل نص هذه املادة فإن أي نتيجة قانونية ترتتب عىل اسـتخدام التوقيع العادي فينبغي 
أن ترتتب نفس النتيجة عىل استخدام التوقيع اإللكرتوين املوثق، دون أي متييز بسبب أن أحدمها 

تم بوسائل إلكرتونية.

ثم حددت الفقرة الثانية من نفس املادة رشوط التوقيع املوثوق به، حيث نصت عىل ما ييل : 

»يعتب التوقيع اإللكرتوين موثوقُا به لغرض الوفاء باالشرتاط املشار إليه يف الفقرة األول : 

1 ـ إذا كانت بيانات إنشـاء التوقيع مرتبطة يف السـياق الذي تسـتخدم فيه ؛ باملوّقع دون أي 
شخص آخر.

٢ـ إذا كانت بيانات إنشـاء التوقيع خاضعة وقت التوقيع لسـيطرة املوّقع دون أي شـخص 
آخر.

3 ـ إذا كان أي تغيري يف التوقيع اإللكرتوين جرى بعد حدوث التوقيع؛ قاباًل لالكتشاف.

4ـ  إذا كان الغـرض مـن اشـرتاط التوقيع قانونًا هو تأكيد سـالمة املعلومات التي يتعلق هبا 
التوقيع وكان أي تغيري جيري يف تلك املعلومات بعد وقت التوقيع قاباًل لالكتشاف.

ثانيًا: توجيهات اإلحتاد األورويب

صـدر التوجيه األورويب رقم )99/93( املتعلق بالتجارة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين 
يف 13 ديسـمب 1999م ، وقـد تضمنـت املـادة األول منـه ضامن االعـرتاف القانـوين بالتوقيع 

اإللكرتوين كدليل إثبات )٢( .

كـام تضمنـت املادة  اخلامسـة منـه إلزامًا للـدول األعضـاء بالعمل عـىل أن يكـون التوقيع 
اإللكـرتوين املتقدم املسـتند إل شـهادة توثيق معتمدة، والذي يتم إنشـاؤه وإصـداره من خالل 

تقنيات تضمن له الثقة واألمان متمتعًا بام ييل : 
)1( املادة السادسة من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكرتونية الصادر يف ٢001/7/5م .

)٢( عبداحلميد ، ثروت : التوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 159 .
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1 ـ تتوافـر فيه املتطلبات القانونية للتوقيع بالنسـبة للمعطيـات اإللكرتونية، بنفس الطريقة 
التي يوفرها التوقيع الكتايب املكتمل الرشوط بالنسبة للمحرر الكتايب.

٢ـ يكـون مقبـواًل كدليل إثبات كامل أمام القضاء، حيث يمنح ذات احلجية املقررة للتوقيع 
اخلطي)1( .

لقد رسمت هذه املادة مبدأ رضورة عدم التفريق بني التوقيع اخلطي وبني التوقيع اإللكرتوين 
املتقـدم  فيـام يتعلق باحلجية الكاملة يف اإلثبات أمام القضاء، أمـا التوقيع اإللكرتوين غري املتقدم 
فقد  جاءت الفقرة الثانية من هذه املادة لتقرر مبدأ آخر يتعلق به،  وهو رضورة عدم قيام الدول 
األعضاء بإهدار قيمته يف اإلثبات كدليل ؛ حتى وإن مل يكن مستوفيًا لرشوط التوقيع اإللكرتوين 

املتقدم، بل أوجبت العمل عىل منحه احلجية املناسبة.

ويرتتب عىل هذه التفرقة بني التوقيع اإللكرتوين املتقدم، وبني التوقيع اإللكرتوين العادي بأن 
االعرتاف بحجية األول هي بقوة القانون، حيث يصبح عىل من يتمسك بالتوقيع اإللكرتوين غري 
املتقدم ؛ أن يقيم الدليل أمام املحكمة عىل جدارة التقنية املستخدمة يف إنشاء وإصدار التوقيع)٢(.

وقـد اشـرتط التوجيـه األورويب يف التوقيع اإللكرتوين لكـي يتمتع باحلجيـة القانونية عدة 
رشوط، وأطلـق عـىل التوقيع الـذي يفي هبذه الـرشوط توقيعـًا متقدمـًا )Advanced(، وتتمثل 

الرشوط كام حددهتا املادة الثانية من التوجيه فيام ييل )3( : 

1 ـ أن يكون مرتبطًا بشخص مصدره.

٢ ـ أن يكون حمددًا لشخصية املوّقع ومميزًا له عن غريه من األشخاص.

3 ـ أن تتبع بالنسبة له اإلجراءات التقنية التي متكن ُمصدره من السيطرة عليه.

4ـ  أن يكون مرتبطًا باملعلومات التي يتضمنها املسـتند اإللكرتوين بطريقة تسـمح باكتشاف 
أي تعديل يطرأ عليه أو عىل مضمون املستند نفسه.

)1( نصريات ، عالء حممد : حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات ، مرجع سابق، ص 153 .
)٢( عبداحلميد ، ثروت : التوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 16٢ .

)3( أبو الليل ، إبراهيم الدسوقي : اجلوانب القانونية للتعامالت اإللكرتونية ، مرجع سابق ، ص 130 .
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2 . 2 . 2 التنظيم القانوين للتوقيع اإللكرتوين وحجيته يف قوانني الدول الغربية

أواًل: القانون األمريكي

تعتب الواليات املتحدة األمريكية من أول الدول التي أصدرت ترشيعات تعرتف بالتوقيع 
اإللكرتوين ومتنحه حجية كاملة يف اإلثبات)1(.

وكانـت بعـض الواليات األمريكية سـباقة يف إصـدار ترشيعات تنظم االعـرتاف بالتوقيع 
اإللكرتوين يف اإلثبات، مثل : كاليفورنيا، إلينوي، ميسـوري، لكن السـلطات الفيدرالية كانت 
راغبـة يف إطـار قانوين عام، ينظم مسـألة التوقيع اإللكرتوين عىل املسـتوى االحتادي، بام يسـهم 
يف إذابـة االختـالف يف ترشيعات الواليات املختلفة، وحيقق نوعًا من االنسـجام والتناغم بينها، 
ويدعم الثقة يف املعامالت اإللكرتونية، فجاء قانون التوقيع اإللكرتوين، حمققًا هلذا اهلدف، وهو 

الصادر يف 30 يونيو ٢000م عىل أن يري اعتبارًا من أكتوبر من نفس العام)٢(.

وقد منح  هذا القانون التوقيع اإللكرتوين  احلجية الكاملة يف اإلثبات، شـأنه شـأن التوقيع 
اليدوي التقليدي.

وقد اعرتف الترشيع االحتادي بحجية املحررات اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين، دون أن 
يعلق هذا األثر عىل احلصول عىل موافقة شخص ما، أو ترخيص من جهة معينة  )3(.

وجتدر اإلشـارة إل اختالف مواقف القوانني املحلية يف الواليات املتحدة األمريكية بشـأن 
التوقيع اإللكرتوين، فقد ذهبت بعضها لألخذ بالتوقيع اإللكرتوين برشط استخدام نظام التشفري 
العام، وذهبت أخرى إل األخذ به برشط استيفاء معايري األمن واملوثوقية التي حتددها اللوائح، 

بينام ذهبت ثالثة إل قبول التوقيع اإللكرتوين بشكل مطلق وبدون رشوط )4(.

)1( املرجع السابق نفسه ، ص 170 .
)٢( عبداحلميد ، ثروت : التوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 1٨5 .

)3( املرجع السابق نفسه ، ص 1٨7 .
)4(  زريقات ، عمر خالد : عقد البيع عب اإلنرتنت ، عامن : دار احلامد ، الطبعة األول ، ٢007م،  ص ٢51 .
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ثانيًا: اململكة املتحدة

أصبـح مـن املقبول بـه قانونًا يف بريطانيا اسـتخدام التوقيـع اإللكرتوين كدليـل يتم تقديمه 
للمحاكم بنفس الصورة التي يتم فيها تقديم التوقيع اخلطي هلا)1(.

وقـد صـدر يف بريطانيا قانون االتصاالت والتجارة اإللكرتونيـة الذي بدأ العمل  به يف ٢5 
يوليو ٢000م، واعتب التوقيع اإللكرتوين دلياًل مقبواًل يف اإلثبات وله احلجية الكاملة)٢(.

 كـام أنه بموجـب البند )7( من قانـون االتصـاالت اإللكرتونية البيطاين فـإن التوقيعات 
اإللكرتونية، أو أي شـهادة أخرى تدعمها يمكن اسـتخدامها كدليل لتقديمها للمحاكم بنفس 

الصورة التي يتم فيها تقديم التواقيع اخلطية هلا )3(.

ثالثًا: فرنسا

اعـرتف القضـاء الفرنيس منـذ فرتة طويلـة بالتوقيع اإللكـرتوين، وبذلك يف عـام 19٨9م 
عندما قرر بشـأن قضية كريديكاس )Credicas( ؛ أن اسـتعامل البطاقة ذات الذاكرة من حاملها 
مع اسـتعامل كـود رسي  ؛ يعادل التوقيـع اإللكرتوين، ومنذ ذلك التاريـخ والتوقيع اإللكرتوين 

يشهد تطورًا ملحوظًا)4(.

وقـد أصـدر املقنن الفرنيس عدة قوانني لتنظيم إثبات بعـض األنواع اخلاصة من املعامالت 
التـي تتم عن طريق شـبكة اإلنرتنـت، ومن أهم هـذه القوانني القانون رقم )353/٨5( لسـنة 
19٨3م، والذي تم  بموجبه السامح باستخدام الوسائط اإللكرتونية يف تدوين حسابات التجار 
والرشكات التجارية بداًل من الدفاتر التجارية، وكذلك منحها احلجية ذاهتا املقررة لدفاتر التجار 

بموجب القانون املدين )5(.
)1( اجلنبيهي ، منري و اجلنبيهي ،  ممدوح : التوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثبات ، اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، 

الطبعة األول ، ٢005م ، ص٨5 .
)٢( مبوك ، ممدوح حممد عىل : مدى حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات ، مرجع سابق ، ص 1٢6 .

)3( اجلنبيهي ، منري و اجلنبيهي ،  ممدوح : التوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثبات ، مرجع سابق،  ص ٨5 .
)4(  رمضـان ، مدحـت عبداحلليم : احلامية اجلنائية للتجـارة اإللكرتونية  ، القاهرة : دار النهضة العربية ، ٢001م ، 

ص ٢9 .
)5(  املرجع السابق نفسه ،  ص 76 .
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ثـم أصـدر املقنـن الفرنيس أيضـُا الالئحـة رقـم )٢71/9٨ ( اخلاصـة بتنظيـم املعامالت 
والترصفـات القانونية يف جمـال التأمني الصحي، وفيها تم االعـرتاف بالتوقيع اإللكرتوين الذي 
يتم عن طريق اسـتخدام البطاقة اإللكرتونية للتأمني الصحي، وإلزام أجهزة الدولة ومؤسساهتا 

باالعرتاف بالتوقيع اإللكرتوين )1(.

ومل يصـدر املقنـن الفرنـيس أي قوانـني خاصـة بالتوقيع اإللكـرتوين، لكنه أصـدر القانون 
رقـم )٢30( الصـادر يف 13 مارس من عام ٢000م اخلاص بالتجـارة اإللكرتونية واملعامالت 

اإللكرتونية، وقد ورد يف هذا القانون تعريف التوقيع اإللكرتوين والذي سبقت اإلشارة إليه.

كـام جـاء ضمن  أحكام هـذا القانون أن التوقيـع اإللكرتوين إنام يدل عىل شـخصية املوّقع، 
ويضمن عالقته بالواقعة املنسوبة إليه، كام يؤكد شخصيته، وكذلك صحة الواقعة املنسوب إليها 

هذا التوقيع إل أن يثبت العكس)٢(.

وقد أضفى املقنن الفرنيس حجية كاملة عىل التوقيع اإللكرتوين متامًا كالتوقيع التقليدي)3(.

كام صدر يف فرنسـا أيضًا القانون رقم 13 يف مارس ٢000م، بشـأن تطوير قانون اإلثبات، 
واعتامد التوقيع اإللكرتوين واملستندات اإللكرتونية)4(.

وقـد تـم عن طريق هذا القانون تعديل قواعد اإلثبات يف القانون املدين ليضفي عىل التوقيع 
اإللكـرتوين احلجيـة الكاملة يف اإلثبات، وجيعل املسـتندات اإللكرتونية مسـاوية للمسـتندات 

الورقية)5(.

كـام تـم تعديـل عبارة ) التوقيـع بخط اليـد ( يف املـادة )13٢6( لتصبح ) التوقيع بواسـطة 
الشـخص (، وذلـك ليلغي كل تفرقة بـني التوقيع اخلطـي والتوقيع اإللكـرتوين، فاإلمضاء هو 
الـذي يمكـن إصداره بخـط اليد، لكـن التوقيع اإللكرتوين بواسـطة الشـخص بحيث يشـمل 

)1( املرجع السابق نفسه ، ص 76 .
)٢( الغريـب ، فيصـل سـعيد : التوقيع اإللكرتوين وحجيتـه يف اإلثبات ، القاهرة : املنظمة العربيـة للتنمية اإلدارية،   

٢005م ، ص ٢56 .
)3( اجلنبيهي ، منري و اجلنبيهي ،  ممدوح : التوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثبات ، مرجع سابق،  ص 77 .

)4( الغريب ، فيصل سعيد : التوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثبات ، مرجع سابق  ، ص ٢56.
)5( أبوالليل ، إبراهيم الدسوقي : اجلوانب القانونية للتعامالت اإللكرتونية ، مرجع سابق ، ص 17٢ .
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التوقيـع اخلطي والتوقيع اإللكرتوين بكافة أشـكاله، وهذا يعنـي أن التوقيع اإللكرتوين له نفس 
اآلثار القانونية املرتتبة عىل اإلمضاء اخلطي دون متييز بينهام من حيث اآلثار القانونية)1(.

وبذلك أضفى املقنن الفرنيس كامل احلجية عىل الكتابة اإللكرتونية واملحررات اإللكرتونية 
والتوقيع اإللكرتوين شأهنا يف ذلك شأن املحررات الورقية والكتابة اخلطية والتوقيع اخلطي.

كـام صدر يف فرنسـا أيضًا يف 31 مايـو ٢001م قرار حدد قواعد وإجـراءات توثيق التوقيع 
اإللكرتوين، ثم صدر قرار وزير االقتصاد واملالية والصناعة يف 31 مايو ٢00٢م بشأن الشهادات 

اإللكرتونية واملتطلبات الفنية إلنشاء وتوثيق التوقيع اإللكرتوين)٢(.

رابعًا: أملانيا

صـدر يف أملانيـا قانون خدمة املعلومات واالتصاالت يف 5 مارس 1977م، ثم صدر قانون 
التوقيـع اإللكـرتوين الرقمي يف أول نوفمـب 1997م، والذي اعرتف باحلجيـة الكاملة للتوقيع 

الرقمي يف اإلثبات)3(.

2 . 2 . 3 التنظيم القانوين للتوقيع اإللكرتوين وحجيته يف القوانني العربية

أواًل: القانون التونيس

صـدر يف تونـس قانون املبـادالت والتجارة اإللكرتونية يف 9 أغسـطس مـن عام ٢000م، 
وكانـت تونس سـّباقة يف  تنظيم مسـألة التوقيع اإللكـرتوين واملحررات اإللكرتونيـة والتعامل 

اإللكرتوين بشكل عام.

وقـد منح هـذا القانون العقد اإللكرتوين، والتوقيع اإللكـرتوين نفس حجية العقد الكتايب، 
والتوقيـع التقليـدي رشيطة أن حيدث التوقيع اإللكرتوين بواسـطة منظومة موثوق هبا يتم ضبط 

مواصفاهتا التقنية بقرار من الوزير املكلف باالتصاالت.

)1( نصريات ، عالء حممد : حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات ، مرجع سابق ، ص 154 .
)٢( أبوالليل ، إبراهيم الدسوقي : اجلوانب القانونية للتعامالت اإللكرتونية ، مرجع سابق ، ص 17٢ .

)3( مبوك ، ممدوح حممد عىل : مدى حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات ، مرجع سابق ، ص 1٢٨ .
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وإن كان املقنــن التونـيس مل ينـص عىل ذلك رصاحـة، إال أنه نص يف املـادة األول منه عىل 
ماييل:

»جيـري عىل العقود اإللكرتونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبري عن اإلرادة ومفعوهلا 
القانوين وصحتها وقابليتها للتنفيذ يف ما ال يتعارض وأحكام هذا القانون«)1(.

مما يدل داللة واضحة دون قياس أو تفسـري عىل مسـاواة الوثيقة املوقعـة بالتوقيع التقليدي 
أو الكتـايب بتلـك املوقعة بالتوقيع اإللكرتوين، وهذا يعنـي أن التوقيع اإللكرتوين يتمتع باحلجية 

الكاملة يف هذا القانون.

ثانيًا:  القانون املرصي

أصـدر املقنـن املرصي قانونـًا للتوقيـع اإللكرتوين املرصي برقـم 15 لسـنة ٢004م، وقد 
أسـبغ هذا القانون احلجية الكاملة عىل التوقيع اإللكرتوين مشرتطًا مراعاة نصوص القانون عند 
إنشاء التوقيع اإللكرتوين وأن يكون وفق الضوابط الفنية والتقنية التي حتددها الالئحة التنفيذية 

للقانون نفسه.

فقد نصت املادة الرابعة عرش من هذا القانون عىل ما ييل:

»للتوقيـع اإللكرتوين، يف نطاق املعامـالت املدنية والتجارية واإلدارية، ذات احلجية املقررة 
للتوقيعـات يف أحـكام قانون اإلثبـات املرصي يف املواد املدنيـة والتجارية، إذا روعي يف إنشـائه 
وإمتامـه الرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي حتددها الالئحة 

التنفيذية هلذا القانون«)٢(.

واشرتطت هذه املادة لتمتع التوقيع اإللكرتوين باحلجية أن يراعى يف إنشائه وإمتامه الرشوط 
املنصـوص عليهـا يف هـذا القانون والتي جاءت يف  املـادة الثامنة عرشة من القانون نفسـه والتي 

نصت عىل ما ييل : 

)1( قانون التوقيع اإللكرتوين والتجارة اإللكرتونية التونيس رقم ٨3 لسنة ٢000م .
)٢( املادة )14( من قانون التوقيع اإللكرتوين املرصي رقم  )٨3(  .
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»يتمتع التوقيع اإللكرتوين والكتابة اإللكرتونية واملحررات اإللكرتونية باحلجية يف اإلثبات 
إذا ما توافرت فيها الرشوط اآلتية : 

1 ـ ارتباط التوقيع اإللكرتوين باملوقع وحده دون غريه.

٢ ـ سيطرة املوقع وحده دون غريه عىل الوسيط اإللكرتوين.

3ـ  إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل يف بيانات املحرر اإللكرتوين أو التوقيع اإللكرتوين«)1(.

وتتطابـق هـذه االشـرتاطات مع االشـرتاطات التـي تطلبها قانـون األونيسـرتال النموذج 
ملنـح التوقيع اإللكرتوين الثقـة الالزمة، والتي جاءت يف نص املادة )6( من قانون األونيسـرتال 

النموذجي.

ثالثًا: القانون األردين

صـدر يف األردن  قانـون املعامـالت اإللكرتونية املؤقت رقم )٨5( لسـنة ٢001م، والذي 
وضع أحكامًا خاصة بحجية التوقيع اإللكرتوين.

وقد أسـبغ هذا القانون احلجية الكاملة عىل التوقيـع اإللكرتوين بنص رصيح وتأكيد يقطع 
كل جدل حول حجيته، حيث نصت الفقرة ) أ ( من املادة السابعة من هذا القانون عىل ما ييل : 

 أ- »يعتب السجل اإللكرتوين والعقد اإللكرتوين والرسالة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين 
منتجـًا لآلثـار القانونية ذاهتـا املرتتبة عىل الوثائق واملسـتندات اخلطيـة والتوقيع اخلطي 
بموجـب أحـكام الترشيعـات النافـذة مـن حيـث إلزامهـا ألطرافهـا أو صالحيتها يف 

اإلثبات«.

ب  ـ وقد أكدت الفقرة ) ب ( من هذه املادة تلك احلجية حيث نصت عىل : »ال جيوز إغفال 
األثر القانوين ألي مما ورد يف الفقرة ) أ ( من هذه املادة ألهنا أجريت بوسـائل إلكرتونية 

رشيطة اتفاقها مع أحكام هذا القانون«.

كام سـاوى هذا القانون التوقيع اإللكرتوين بالتوقيع العادي من حيث آثاره القانونية حيث 
نصت املادة العارشة من هذا القانون عىل ما ييل :

)1(  املادة )1٨( من قانون التوقيع اإللكرتوين املرصي رقم )15( لسنة ٢004م .
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»إذا اسـتوجب ترشيع نافذ توقيعًا عىل املسـتند أو نص عىل ترتيب أثر عىل خلوه من التوقيع 
فإن التوقيع اإللكرتوين عىل السجل اإللكرتوين يفي بمتطلبات ذلك الترشيع«.

وقد اشـرتط القانون كون التوقيع اإللكرتوين موثقًا حتى يكتسـب حجيته، وإال فإنه ليست 
له أية حجية، حيث نصت الفقرة )ب( من املادة الثانية والثالثني عىل ما ييل : 

»إذا مل يكن السجل اإللكرتوين أو التوقيع اإللكرتوين موثقًا فليس له أي حجية«.

وقبل ذلك بنّي  القانون رشوط اعتبار التوقيع اإللكرتوين موثقًا، حيث بينت املادة )31( من 
النظام نفسه هذه الرشوط، وهي أربعة رشوط : 

1 ـ أن يتميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العالقة.

٢ ـ أن يكون كافيًا للتعريف بشخص صاحبه.

3 ـ أن يكون قد تم إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وحتت سيطرته.

4ـ  أن يرتبط بالسـجل الذي يتعلق به بصورة ال تسـمح بإجراء تعديل عىل القيد بعد توقيعه 
دون إحداث تغيري يف التوقيع.

رابعًا: قانون إمارة ديب

أصـدرت إمـارة ديب قانون املعامـالت والتجارة اإللكرتونية رقم )٢( لسـنة ٢00٢م، وقد 
أضفـى هذا القانـون احلجية الكاملة عىل التوقيع اإللكرتوين، حيـث نصت املادة العارشة منه يف 
فقرهتا األول عىل مسـاواة التوقيع اإللكرتوين بالتوقيع اخلطي من حيث آثاره القانونية وحجيته 

يف اإلثبات طاملا كان حمميًا، حيث نصت عىل ما ييل :

»إذا اشرتط القانون وجود توقيع عىل مستند أو نص عىل ترتيب نتائج معينة يف غياب ذلك، 
فـإن التوقيـع اإللكرتوين الذي يعـول عليه يف إطار املعنى الوارد يف املـادة )٢0( من هذا القانون 

يستويف ذلك«.

وقد عددت املادة )٢0( من القانون رشوط التوقيع املحمي بأهنا :

1 ـ أن ينفرد به الشخص الذي استخدمه، أي املوّقع.

٢ ـ أن يكون من املمكن أن يثبت هوية من استخدمه.
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3ـ  أن يكون حتت سـيطرة املوقع التامة، سـواء بالنسبة إلنشـائه، أو بالنسبة لوسيلة استعامله 
وقت التوقيع.

4 ـ أن يرتبط بالرسالة اإللكرتونية ذات الصلة.

خامسًا:  قانون مملكة البحرين

نصت املادة السادسـة من قانون املعامالت اإللكرتونية البحريني رقم )٢٨( لسـنة ٢00٢م 
الصـادر بتاريخ 14 سـبتمب من عـام ٢00٢م عىل منـح التوقيع اإللكرتوين كامـل احلجية وأنه 
ترتتب عليه كافة اآلثار القانونية املرتتبة عىل التوقيع اخلطي، وأنه حيل حمل التوقيع اخلطي عندما 

يكون األمر متعلق بسجل إلكرتوين، فقد نصت الفقرة األول من املادة عىل ما ييل: 

»ال ينكر األثر القانوين للتوقيع اإللكرتوين، من حيث صحته وإمكان العمل بموجبه ملجرد 
وروده ـ كليًا أو جزئيًا ـ يف شكل إلكرتوين «)1(.

كام نصت الفقرة الثانية من نفس املادة عىل ما ييل:

»إذا أوجـب القانـون التوقيـع عىل مسـتند أو رتب أثـرًا قانونيًا عىل خلّوه مـن التوقيع، فإنه 
إذا اسـتعمل سـجل إلكرتوين يف هذا الشـأن، فـإن التوقيع اإللكرتوين عليه يفـي بمتطلبات هذا 

القانون«)٢(.

)1(  الفقرة األول من املادة السادسة .
)1(  الفقرة الثانية من املادة السادسة .
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الفصل الثالث
احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين 

3 .1 جـريــــمة تزويــــر التـوقيـــــع اإللـكتـرونــــــي. 

3 .2  احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين يف الرشيعة اإلسالمية.

3 .3 احلامية اجلنائيـة للتوقيـع اإللكرتوين يف القانون الوضـعي.
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الفصل الثالث
احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين 

متهيد  
ظه�رت التعام�ات اإللكرتوني�ة نتيجة التطور يف وس�ائل االتصاالت وكذل�ك التطور يف 
صناعة احلاس�بات اإللكرتونية، ونتيجة ملا حتققه التعامات من خال هذه الوس�ائل من رسعة 
وإنجاز وس�هولة يف االس�تخدام، واختزال املسافات ؛ أصبح االعتامد عليها أمرًا مألوفًا وشائعًا، 
بل اش�تدت احلاجة إليه مع الوقت وأصبح رضوريًا يف بعض احلاالت، س�واء يف التعامات بني 
مؤسس�ات املجتم�ع أم بني أفراده، أو بني املؤسس�ات واألف�راد، لقد كان من ثم�رة هذا التطور 
والتقدم ظهور وسائل إلكرتونية متتالية تزداد جودة وإتقانًا ومتيزًا،  وأصبحت حمل اهتامم األفراد 
واملؤسسات ملا حتققه من كفاءة ورسعة يف انجاز األعامل التي كانت تنجز بطريقة تقليدية سابقًا، 

وبأسلوب أقل جودة وتطورًا، وتتطلب الكثري من الوقت واجلهد.
لقد أصبح من  أهم استخدامات هذه الوسائل املستحدثة، كافة تطبيقات التوقيع اإللكرتوين 
املختلفة س�واء املس�تخدمة م�ن قبل اجلهات احلكومية أم من قبل املؤسس�ات الت�ي تبارش أعامل 
التج�ارة اإللكرتوني�ة، أو م�ن قبل األفراد، ومن أش�هر تطبيق�ات التوقيع اإللك�رتوين التي هتم 
رشحي�ة كب�رية من األف�راد هي بطاق�ات الس�حب اإللكرتوين، مث�ل بطاقات االئت�امن، وكذلك 
بطاقات الس�حب اآليل من آالت الرصف يف البنوك، والتي متكن الش�خص العادي من س�حب 
املبال�غ املالي�ة التي يرغب يف س�حبها من رصيد حس�ابه،  وإج�راء كافة التحوي�ات البنكية إىل 
حساب شخص آخر، أو سداد مشرتواته مبارشة , وكل ذلك دون الرجوع إىل موظف البنك، أو 

كتابة أي مستندات ورقية، ودون التقيد بأوقات معينة من اليوم.
وم�ن هنا تظه�ر لدى املجتمع�ات مصالح اجتامعية جدي�دة، وتكون ه�ذه املصالح جديرة 
باهتامم املقنن، ورعايته، ويصبح من الرضوري تدخله  حلامية هذه املصالح لتعلقها برشحية كبرية 
م�ن األفراد  واملؤسس�ات وذلك ع�ن طريق جتريم كافة النش�اطات واألفعال الت�ي تنتهك هذه 

املصالح أو هتدد بانتهاكها.
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إن ما يعكر صفو ما حققته وس�ائل التقدم التكنولوجي من إنجازات ورسعة وكفاءة تفوق 
الط�رق التقليدية بمراحل ؛ هو ظهور وتطور جرائم املعلوماتية )1(، وتطورها ورسعة اس�تغال 

ثغرات التكنولوجيا إلحلاق الرضر باألفراد واجلامعات.

فق�د أصبح�ت خطورة جرائم احلاس�ب اآليل حمل اتفاق بني املتخصص�ني يف علوم القانون 
وغ�ري املتخصصني، وذلك بالنظر إىل اآلثار اخلطرية التي ختلفه�ا تلك اجلرائم من الناحية املادية 

عىل التعامات بني الرشكات املختلفة وبني األفراد، بل وبني األفراد بعضهم ببعض.

وتقدر اخلسائر بمايني الدوالرات، مما أدى إىل هتديد سري التجارة اخلارجية والداخلية، بل 
وصلت خطورة جرائم املعلوماتية إىل حيز السياسة الدولية حيث إن معظم أسلحة اجليوش يتم 

تشغيلها بأجهزة احلاسب اآليل)2( .

والتوقي�ع اإللك�رتوين كمصلحة من املصال�ح اجلديرة باحلامية يف املجتمع�ات املعارصة ؛ له 
أمهي�ة كبرية يف التج�ارة اإللكرتونية، وهو عنرص رئيس من العنارص األساس�ية التي تقوم عليها 
إج�راءات التجارة اإللكرتونية، فه�و مرتبط بتوثيق الترصفات من مب�ادالت جتارية أو عقود أو 

صفقات سواء بني الرشكات نفسها أم بينها وبني األفراد.

فعن طريق التوقيع اإللكرتوين يتم تأكيد العقود واالتفاقات التجارية، وحتديد هوية املرسل 
واملس�تقبل، والتأك�د من صحة وص�دق البيانات )3( ، كام ب�دأ االعتامد ع�ىل التوقيع اإللكرتوين 
بشكل كبري يف كافة املعامات القانونية سواء كانت مدنية أو جتارية أو إدارية، بل أصبح التوقيع 

اإللكرتوين إحدى وسائل احلامية املدنية للمعامات املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية )4(.

)1( وقع�ت أول جريم�ة معلوماتي�ة يف الوالي�ات املتح�دة األمريكية س�نة 1958م ، ويف فلندا وقع�ت أول جريمة 
معلوماتي�ة س�نة 1968م ، وكان�ت عبارة عن تقليد برام�ج كمبيوتر  ) انظر : عطا اهلل ، ش�يامء عبدالغني حممد : 

احلامية اجلنائية للتعامات اإللكرتونية ، مرجع سابق ، ص  21 ( .
)2( غن�ام ، غن�ام حمم�د : عدم ماءمة القواعد التقليدي�ة يف قانون العقوبات ملكافحة جرائ�م الكمبيوتر ، حمارضات 
لطلبة الدراس�ات العليا ، دبلوم القانون اجلنائي ، كلية احلقوق ، جامعة املنصورة ، س�نة 2002م ، ص 4 �  5 . 
)نقًا عن : عطااهلل ، شيامء عبدالغني حممد : احلامية اجلنائية للتعامات اإللكرتونية ، مرجع سابق ، ص  20 ( .
)3( النارص ، عبداهلل بن إبراهيم بن عبداهلل : العقود اإللكرتونية ، بحث مقدم ملؤمتر األعامل املرصفية اإللكرتونية بني 
الرشيع�ة والقان�ون ، املعقود برعاية كلية الرشيعة والقانون بجامعة اإلم�ارات بالتعاون مع غرفة جتارة وصناعة 

ديب خال الفرتة 10�12 مايو 2003م ، ج 5 ، ص 2149 .
)4( حجازي ، عبدالفتاح بيومي : النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 8 .
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وإزاء ه�ذه األمهية املتزاي�دة للتوقيع اإللكرتوين فقد بات من الرضوري وجود محاية جنائية 
ف هيدده باالعتداء أو الرضر، فإن أي اعتداء عىل التوقيع اإللكرتوين ال يقترص  ل�ه ض�د كل ترصُّ
ع�ىل التوقي�ع اإللكرتوين ذاته، إنام يمثل اعتداء عىل مضمون التج�ارة اإللكرتونية عمومًا، وعىل 

كل جهة تستخدم التوقيع اإللكرتوين للتوثيق وإثبات اهلوية، سواء كانت عامة أم خاصة.

ه�ذا ويعد م�ن أكثر اجلرائم هتدي�دًا للتوقيع اإللكرتوين جريمة تزوي�ر التوقيع اإللكرتوين، 
وس�وف يلق�ي الباح�ث فيام ييل الضوء ع�ىل هذه اجلريم�ة يف مبحث أول، ثم يلق�ي الضوء عىل 
احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين يف الرشيعة اإلسامية يف مبحث ثان، واحلامية اجلنائية للتوقيع 

اإللكرتوين يف القانون الوضعي يف مبحث ثالث.

3 .1 تزوير التوقيع اإللكرتوين

التزوي�ر م�ن أكثر اجلرائ�م التي هت�دد التوقيع اإللكرتوين، ويعد ش�كًا من أش�كال الغش 
املعلومايت)1(.

وق�د عاجل�ت الترشيعات والقوانني يف دول الع�امل املختلفة كافة أش�كال جريمة التزوير يف 
املحررات التقليدية، لكنها انقسمت حيال التزوير الذي يقع يف جمال املعلوماتية، فهناك من  يرى 
إمكاني�ة تطبيق النصوص التقليدية عىل جرائم التزوير املعلوم�ايت بينام يرى غريهم عدم إمكانية 
تطبيق أحكام التزوير وفقًا للمفهوم الس�ائد واملس�تقر للنصوص عىل التزوير املعلومايت، وال بد 

من ترشيع نصوص خاصة بجرائم التزوير التي تقع يف جمال املعلوماتية)2(.

وفي�ام ي�يل يلقي الباح�ث الضوء عىل مفه�وم التزوير بصف�ة عامة يف مطل�ب أول، ثم يلقي 
الضوء عىل جريمة تزوير التوقيع اإللكرتوين  يف مطلب ثان، ثم عقوبة تزوير التوقيع اإللكرتوين 

يف مطلب ثالث.

)1(  امللط ، أمحد خليفة : اجلرائم املعلوماتية ، اإلسكندرية : دار الفكر اجلامعي ، 2005 ، ص 525 .
)2(  فكري ، أيمن عبداهلل : جرائم نظم املعلومات ، مرجع سابق ، ص 366 .
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3 .1 .1 مفهوم التزوير بصفة عامة

ر، وهو من الزور. وقال ابن فارس : ال�زاء والواو والراء أصٌل  التزوي�ر يف اللغة مص�در زوَّ
واحٌد يدل عىل امليل والعدول، ومن ذلك الزور وهو الكذب ألنه مائٌل عن طريقة احلق )1(  .

مه)2(  . نه وقوَّ َر اليشء تزويرًا : حسَّ والزور الكذب، والتزوير : تزيني الكذب، وَزوَّ

والتزوير يف املعنى االصطاحي :» حتسني اليشء ووصفه بخاف صفته، حتى خييَّل إىل من 
سمعه أو رآه أنه بخاف ما هو عليه يف احلقيقة ؛ فهو متويه الباطل بام يوهم أنه حق«)3(.

التزوير يف مدلوله العام هو : تغيري احلقيقة أيًا كانت وسيلته، وأيًا كان موضوعه)4(.

والتزوير إطاقًا يشمل كل طريقة يستعملها شخص ليغش هبا آخر)5(  .

وهو يف هذا املدلول يتس�ع للعديد من اجلرائم لكن القانون خصص هذه الداللة ؛ فجعلها 
مقترصة عىل تغيري احلقيقة يف الكتابة أو ما يامثلها  )6(.

د الكذب، بل ترتك لألش�خاص عن�اء االحتياط  فالقوان�ني يف الغال�ب ال تعاق�ب عىل جم�رَّ
ألنفس�هم م�ن الوقوع يف اخلطأ، كام أهنا ال تعاقب عىل مجي�ع األعامل التي يراد هبا غش الغري، بل 
ت منه�ا بعض طرق معين�ة عاقبت عليها نظ�رًا خلطورهتا وتركت ما عداه�ا يف عداد أفعال  خت�ريَّ
الغش املدين التي ال يرتتب عليها سوى إلزام فاعلها بتعويض ما قد ينشأ عن فعله من الرضر)7(.  

ويف القان�ون املرصي تنقس�م ط�رق التزوي�ر املعاقب عليها إىل ثاثة أقس�ام تبع�ًا الرتكاهبا 
بالقول أو بالفعل أو بالكتابة، فيدخل يف القس�م األول ش�هادة ال�زور واليمني الكاذبة، ويدخل 
يف القس�م الثاين تزييف املس�كوكات وتقليد األخت�ام، وغش البضائع واملأك�والت، والنصب، 

)1(  بن زكريا ، أبو احلسني أمحد بن فارس : معجم مقاييس اللغة ، مرجع سابق ، ج 3 ، ص 121 .
)2(  الرازي ، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر : خمتار الصحاح ، مرجع سابق ، ص 117 .

)3(  قلعة جي ، حممد رواس وآخرون : املوسوعة الفقهية ، بريوت : دار النفائس ، 1421ه�  ، ج 11 ، ص254 .
)4(  حس�ني ، حممود نجيب : رشح قانون العقوبات القس�م اخلاص  ، القاهرة : دار النهضة العربية ، 1988م ، ص 

. 193
)5(  عبدامللك ، جندي : املوسوعة اجلنائية ، بريوت : دار العلم للجميع ، الطبعة الثانية ، )د.ت( ، ج 2 ، ص341 . 

)6(  حسني ، حممود نجيب : رشح قانون العقوبات القسم اخلاص ، مرجع سابق ، ص 193. 
)7(  عبدامللك ، جندي : املوسوعة اجلنائية ، مرجع سابق ، ص 341 .
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وتقليد املؤلفات واملصنوعات، وانتحال الوظائف واأللقاب، ويش�مل القس�م الثالث : التزوير 
يف املحررات بجميع أنواعه)1(. 

وم�ا يعنين�ا يف ه�ذا البحث هو التزوير يف املحررات، وهو حس�ب تعريف�ه يف الفقه املرصي 
:» تغي�ري احلقيقة يف حمرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، تغيريًا من ش�أنه إحداث رضر 

مقرتن بنية استعامل املحرر املزور فيام أعد له« )2(.

وعرف�ه الفق�ه الفرنيس بأن�ه : » تغيري للحقيقة يف حمرر إلثبات واقع�ة ذات آثار قانونية، متى 
وقع بقصد اإلرضار« )3(.

ويقوم التزوير يف املحررات عىل ركنني: 

1 ـ الركن املادي 

يتحق�ق الرك�ن امل�ادي للتزوير بتغي�ري احلقيقة يف حمرر بطريق�ة من الطرق الت�ي نص عليها 
القانون أو النظام ؛ تغيريًا من شأنه إحداث رضر لآلخرين)4(. 

ومن خال هذا التعريف يتضح أن الركن املادي يقوم عىل أربعة عنارص:

األول : تغيري احلقيقة.

 الثاين : أن يكون ذلك يف حمرر.

الثالث : أن يكون التغيري بإحدى الطرق التي حددها القانون . 

الرابع : أن يكون من شأن التغيري اإلرضار باآلخرين.

2 ـ الركن املعنوي 

جريمة التزوير من اجلرائم العمدية التي تتطلب وجود قصد جنائي والذي يقوم عليه الركن 
املعن�وي، فا بد م�ن انرصاف إرادة اجلاين إىل ارتكاب الفعل املك�ون للجريمة، وإضافًة للقصد 

)1(  املرجع السابق نفسه ، ص 342-341 .
)2(  حسني ، حممود نجيب : رشح قانون العقوبات القسم اخلاص ، مرجع سابق ، ص 215 .

)3(  السقا ، إهياب فوزي : جريمة التزوير يف املحررات اإللكرتونية ، اإلسكندرية : دار اجلامعة اجلديدة ، 2008م، 
ص 48 .

)4(  الشاذيل ، فتوح عبداهلل : جرائم التعزير املنظمة يف اململكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص178.



108

اجلنائي هناك يف جريمة التزوير قصد خاص ال بد من توافره، ويتمثل يف لزوم اجتاه نية اجلاين إىل 
ر من أجله، ولذل�ك فإن الركن املعنوي يف جريمة  حتقي�ق غاية معينة هي اس�تعامل املحرر فيام ُزوِّ
ر )1(.  ون للجريمة، ونيَّة استعامل املحرر املزوَّ التزوير ؛ يتكون من عنرصين مها : إرادة الفعل املكِّ

والتزوي�ر قد يك�ون ماديًا وقد يكون معنويًا، ولكل نوع طرق�ه اخلاصة، فالتزوير املادي هو 
الذي يقع بوسيلة مادية يتخلف عنها أثر يدرك حسيًا سواء يف مادة املحرر أو يف شكله. أما التزوير 
املعن�وي فه�و الذي يقع بتغيري احلقيقة دون أن يرتك ذلك أث�رًا يدرك باحلس، والتزوير املادي قد 

يقع وقت إنشاء املحرر أو بعد ذلك، بينام التزوير املعنوي ال يقع إال وقت إنشاء املحرر)2(.  

التزوير يف املجال املعلومايت

يقع التزوير يف جمال املعلوماتية عندما يكون التاعب  وتغيري احلقيقة منصبًا عىل املعلومات 
املخزنة بالنظام املعلومايت، فتغيري احلقيقة يقع عىل املعلومات، ويتم التعامل هبا من خال ش�بكة 

اإلنرتنت)3(  .

ويتخ�ذ التزوي�ر يف املح�ررات اإللكرتوني�ة  إحدى صورت�ني، األوىل : تتمث�ل يف التاعب 
يف معلوم�ات املحرر داخل نظام احلاس�ب اآليل، وذلك لتغيري احلقيقة يف املحرر، س�واء بتعديل 
املعلومات أو حموها أو جزء منها، أما الصورة الثانية : فتتمثل يف إدخال معلومات غري صحيحة 

خللق حمرر غري صحيح، وكلتا الطريقتني تتم بنية استعامل املحرر فيام زور من أجله )4(.

فمفهوم التزوير املعلومايت يف صورته املس�تحدثة يعتمد عىل التاعب يف املعلومات املخزنة 
داخل النظام املعلومايت، ويتم ذلك بإحدى طرق ثاث)5(: 

الطريقة األوىل : من خال عمليات اإلدخال املعلومايت أيًا كانت وسيلته، سواء مبارشة باالتصال 
املب�ارش ب�ني مدخل املعلومات والنظام كأن يكون من األش�خاص املس�موح هلم 

)1( السقا ، إهياب فوزي : جريمة التزوير يف املحررات اإللكرتونية ، مرجع سابق ، ص 85 .
)2(  الشاذيل ، فتوح عبداهلل : جرائم التعزير املنظمة يف اململكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص 581.

)3(  فكري ، أيمن عبداهلل : جرائم نظم املعلومات ، مرجع سابق ، ص283 .
)4(  السقا ، إهياب فوزي : جريمة التزوير يف املحررات اإللكرتونية ، مرجع سابق ، ص 74 .

)5(  فكري ، أيمن عبداهلل : جرائم نظم املعلومات ، مرجع سابق ، ص 383 . 
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بالتعام�ل معه وفق�ًا الختصاصات�ه الوظيفي�ة، أو بطريقة غري مب�ارشة باالتصال 
بالنظام املعلومايت.

ومن األمثلة عىل هذه الطريقة قيام موظف بنك مثًا بإدخال رصيد ومهي لعميل   
يف البنك، مما يرتتب عىل ذلك إمكانية حتويل مايل حقيقي حلساب آخر.

الطريق�ة الثاني�ة : يتم التاعب فيه�ا يف مرحلة املعاجل�ة اآللية للمعلومات من خ�ال برامج تم 
التاعب يف نظم عملها كي تقوم بإحداث هذا التاعب يف معلومات النظام.

ومث�ال ه�ذه الطريقة قيام موظ�ف البنك بالتاع�ب بالربامج البنكي�ة عن طريق   
تغي�ري بعض األوام�ر التي يعمل هبا الربنامج، كأن يقوم بجعل النظام جيرب الكرس 

يف الرصيد للرقم األدنى تاركًا مبالغ فائضة من حسابات العماء.

الطريقة الثالثة : تتم يف مرحلة اإلخراج املعلومايت وهي ال تكون منفصلة عن الطريقتني السابقتني؛ 
ولكنه�ا تك�ون متمم�ة هلام من خ�ال ما حدث م�ن تاعب يف مرحل�ة اإلدخال 
املعلوم�ايت أو املعاجلة املعلوماتية ثم الوص�ول إىل مرحلة اإلخراج املعلومايت عىل 
الدعامة س�واء كان�ت التقليدية املتمثلة يف خمرجات ورقي�ة أو الدعامة املعلوماتية 

املتمثلة يف الرشائط أو األسطوانات املعلوماتية)1( . 

3 .1 .2 كيفية  تزوير التوقيع اإللكرتوين

يف األش�كال األولية من التوقيع اإللكرتوين كالتوقيع البيومرتي ؛ فإن التزوير يكون أسهل 
من غريه، وذلك لضعف إجراءات األمان والثقة يف هذه الصور من صور التوقيع اإللكرتوين.

فالتوقي�ع البيوم�رتي وال�ذي يتم ع�ن طريق االعت�امد عىل اخل�واص والصف�ات الفيزيائية 
والطبيعية لإلنسان، مثل بصمة العني، وبصمة اإلصبع، وبصمة معامل الوجه، وخواص الصوت؛ 
فإنه يتم عن طريق ختزين صورة دقيقة هلذه الصفة أو اخلاصية يف ذاكرة النظام يف الكمبيوتر،  ويتم 
مقارنته�ا مع بصمة صاحبها عند إجراء أي ت�رصف أو تعامل، فإن كانت مطابقة خيول صاحبها 

بإجراء الترصف، وإن كانت ال فا.

)1(  منصور ، حاتم عبدالرمحن : اإلجرام املعلومايت ، مشار إليه يف املرجع السابق ، ص 483 .
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وهذه الطرق يسهل تزويرها، بعد أن يتم مهامجتها أو نسخها من قبل قراصنة احلاسب اآليل 
بعد أن يتم فك شفرهتا، ثم استخدامها بطريقة غري مرشوعة.

وحي�ث إن من أهم صور التوقي�ع اإللكرتوين مها التوقيع بالرقم ال�رسي، وكذلك التوقيع 
الرقمي، فسوف نتطرق لكيفية حصول التزوير هبام من خال الفرعني التاليني. 

الفرع األول :تزوير  التوقيع اإللكرتوين الذي يتم  بالرقم الرسي

م�ن أكثر تطبيق�ات هذه الصورة وأمهها بطاق�ات الرصف البنكي بأنواعه�ا املختلفة، ويعد 
أهم صور االستخدام غري املرشوع للبطاقات البنكية ما ييل)1( :

1 � استخدام بطاقات بنكية مزيفة جزئيًا.

2 � استخدام بطاقات بنكية مزيفة كليًا.

3 � استخدام بطاقات بنكية مرسوقة.

4 � استخدام بطاقات بنكية صحيحة صدرت بطريقة غري مرشوعة.

إن املبدأ األس�ايس لتزوير البطاقة البنكية هو رسقة بياناهتا من خال جهاز احلاس�ب اآليل، 
ثم باستخدام أدوات معينة يتم نقش هذه البيانات عىل بطاقة أخرى أما تكون معدة هلذا الغرض 
أو تكون بطاقة منتهية أو مرسوقة، ويتم استخدامها بعد ذلك يف عمليات الرشاء أو السحب)2(.

وتت�م عملي�ات تزوي�ر البطاق�ات االئتامنية بطريق�ة مدروس�ة ومنظمة، حيث تت�م صناعة 
البطاق�ات يف أكثر من دولة للتمويه عىل األجهزة املعنية، وتتم عمليات التس�ويق لبيع البطاقات 

بطريقة احرتافية كاستخدام العنرص النسائي وغريها من الطرق)3( . 

)1(  األصم ، عمر الشيخ : البطاقات االئتامنية املستخدمة األكثر انتشارًا يف الباد العربية ، بحث مقدم لندوة تزوير 
البطاقات االئتامنية ، املنعقدة برعاية أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، 2001م ، ص 12�13.

)2(  القرين ، عبداهلل بن فازع : االحتيال والتزوير يف عرص املعلومات ، الرياض : مركز البحوث والدراسات بكلية 
امللك فهد األمنية ، 1426ه� ، ص 94 .

)3(  املرجع السابق نفسه ، ص 95 .
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الفرع الثاين  : تزوير التوقيع الرقمي

التوقي�ع الرقمي يتم بواس�طة منظومة إلكرتونية تتخذ ش�كل حروف أو أرق�ام أو رموز أو 
إشارات أو غريها بحيث ال يمكن تقليدها وإنام يمكن استعامهلا دون علم مالكها.

فف�ي جريمة تزوير التوقيع الرقم�ي يتم حصول اجلاين عىل منظومة التوقيع الرقمي اخلاصة 
بشخص آخر، ثم يقوم باستخدامها يف توقيع مستندات إلكرتونية، ويكون التوقيع هبذه الطريقة 
س�لياًم إال أنه تم استخدامه من قبل غري صاحبه، عن طريق احلصول عىل منظومة التوقيع بطريق 

التجسس اإللكرتوين أو الدخول غري املرشوع )1( .

وعليه فإن عملية الكش�ف عن التوقيع الرقمي املزور تتم عن طريق إثبات أن التوقيع ليس 
صادرًا من مالك املنظومة، وإنام تم عن طريق طرف آخر، قام برسقة تلك املنظومة واس�تخدمها 

يف التوقيع.

إن أه�م م�ا يميِّ�ز جريمة تزوي�ر التوقي�ع اإللك�رتوين الرقمي ؛ أهن�ا جريمة مركب�ة تتكون 
م�ن جريمت�ني مها : جريم�ة رسقة  منظوم�ة التوقيع اإللكرتوين الرقمي لش�خص م�ا، وجريمة 

استخدامها دون مسوغ نظامي أو قانوين.

أما اجلريمة األوىل وهي جريمة رسقة منظومة التوقيع اإللكرتوين فإهنا قد تتم بطريقة تقليدية 
كالتجسسس، والدخول غري املرشوع للنظام املعلومايت، عن طريق القرصنة اإللكرتونية )2(.

وم�ن اجلدي�ر بالذكر أن اجلريم�ة األوىل املكونة جلريمة تزوير التوقي�ع اإللكرتوين، يصعب 
اكتشافها إال بعد حصول اجلريمة الثانية وهي االستخدام غري املرشوع ملنظومة التوقيع اإللكرتوين 

املرسوق.

)1(  اجلنبيهي ، منري حممد و اجلنبيهي ، ممدوح حممد : تزوير التوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 54 . 
)2(  املرجع السابق نفسه ، ص 98 .
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3 .2 احلاميـة اجلنائيــة للتوقيـع اإللكرتوين فـي الرشيعة اإلسـالمية 
ويف النظام السعودي 

3 .2 .1 احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين يف الفقه اإلسالمي 
س�لكت الرشيع�ة اإلس�امية مس�لكًا متمي�زًا يف التجريم والعق�اب، يتمث�ل يف احلفاظ عىل 

املصالح األسمى يف املجتمع اإلسامي وبنفس الوقت يتفق مع طبيعة البرش وخصائصهم.

ويرتبط اس�تخدام التوقي�ع اإللكرتوين بمصالح متعددة وهام�ة يف املجتمعات احلديثة، منها 
التج�ارة اإللكرتوني�ة، والتعاقد عرب اإلنرتنت بأش�كاله املختلفة، وكذل�ك توثيق املعامات التي 
تتم عرب اإلنرتنت بأش�كاهلا عندما يتطلب األمر التعبري عن اإلرادة وإثبات اهلوية إلكرتونيا، ولذا 
فإن محاية التوقيع اإللكرتوين من كافة االعتداءات التي هتدده ؛ مطلب ملح لضامن محاية املصالح 

املرتتبة عليه واستمرارها.

إن االعت�داء ع�ىل التوقيع اإللكرتوين يمثل اعتداء عىل إح�دى املصالح الكربى يف املجتمع، 
ويف املجتمع اإلس�امي خصوص�ًا الذي يقوم عىل محاية املصالح اهلام�ة، وباألخص الرضورات  
اخلم�س الكربى منها، وهي الدين، والنفس، والعقل، والنس�ل، و املال  ؛ فاالعتداء عىل التوقيع 
اإللكرتوين يش�كل اعتداًء عىل رضورة املال بطريقة مبارشة أو غري مبارشة بحس�ب ما يرتتب عىل  

هذا االعتداء من رضر مبارش أو غري مبارش عىل املصلحة املحمية.

ك�ام أن االعت�داء عىل التوقيع اإللكرتوين إضافة ملا يرتتب علي�ه من اعتداء عىل مصالح مالية 
ملن يكون ضحيًة هلذا االعتداء فإنه بالرضورة ينطوي عليه اعتداء عىل معلومات وبيانات خاصة 
بأفراد أو مؤسسات، وانتهاك هلذه اخلصوصية، واعتداء عىل هذه املعلومات أو البيانات والتي تعترب 

� بحسب االجتاه احلديث لتصنيف املعلومات والبيانات � مااًل قابًا للتملك أو االستغال)1( .

)1( انقس�م املتخصص�ون حول حتديد طبيع�ة املعلومات من حيث اعتبارها  من طائفة األم�وال ، أم أهنا ذات طبيعة 
خاصة وال تعد من األموال ؛ إىل اجتاهني : 

األول : االجتاه التقليدي : وهو يعترب املعلومات ذات طبيعة خاصة وليست هلا طبيعة املال .
الثاين : االجتاه احلديث : وهو يرى أن املعلومات مال قابل للتملك أو االستغال عىل أساس قيمته االقتصادية 
ولي�س عىل أس�اس كيانه املادي ، فاملعلومات ذات قيم�ة اقتصادية فيجب معاملتها معاملة املال ، وهذا هو 
=الرأي الصحيح يف نظر الباحث .                                                                                                                                       
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ولذل�ك ف�إن االعتداء عىل التوقي�ع اإللكرتوين هو اعت�داء عىل املال بالدرج�ة األوىل، ألن 
التوقي�ع اإللك�رتوين وجد يف األس�اس لتوثيق الترصف�ات والعقود التي تتطل�ب توثيق وإثبات 
للرض�ا واملوافق�ة، ويف مقدمة ه�ذه الترصفات ؛ صفق�ات البيع والرشاء والتعاق�دات املختلفة، 
وكذل�ك العملي�ات البنكية بأنواعها من س�حب وح�واالت مالية ورشاء، فقد م�ر يف بداية هذا 
البحث أن من أش�كال التوقيع اإللكرتوين التوقيع برقم رسي وهو األشهر والذي يستخدم عىل 

نطاق واسع يف العمليات البنكية.

وإضافة ملا يرتتب عىل االعتداء عىل التوقيع اإللكرتوين من اعتداء عىل األموال فإنه ال خيلو 
من اعت�داء عىل املصالح العامة واخلاص�ة، وانتهاك للخصوصيات، فالبيان�ات املتعلقة بالتوقيع 
اإللك�رتوين، واملعلومات من أرق�ام رسية وغريها ؛ إنام هي م�ن األرسار اخلاصة بأصحاهبا وال 

جيوز ألحد االطاع عليها حتى لو مل يستخدمها.

وق�د ذه�ب فقهاء الرشيعة اإلس�امية إىل عدة آراء في�ام يتعلق بمعنى املال، وبحس�ب هذه 
اآلراء تدور كلمة املال حول عدة معاين :

1 � امل�ال م�ا يميل إليه الطب�ع ويمكن ادخاره لوقت احلاجة، وهو اس�م لغ�ري اآلدمي ُخلق 
ملصالح اآلدمي، وأمكن إحرازه والترصف فيه عىل وجه االختيار)1(.

2 � املال هو ما يقع عليه امللك ويستبد به املالك عن غريه إذا أخذه من وجهه)2(. 

3 � امل�ال م�ا له قيمة يباع هب�ا، وتلزم متلفه وإن قلَّت، وما ال يطرح�ه الناس مثل الفلس وما 
أشبه ذلك)3(  .

4 � املال ما فيه منفعة مباحة لغري رضورة  )4( . 

=      انظ�ر تفصي�ل  ذلك لدى : البقمي ، نارص بن حممد : مواجهة التحديات الترشيعية والنظامية لتقنية املعلومات يف 
اململكة العربية السعودية ، بحث مقدم ملؤمتر تقنية املعلومات واألمن الوطني برعاية رئاسة االستخبارات العامة 

بالرياض يف الفرتة 21 – 24 ذو القعدة 1428ه� ، املجلد الثالث ، ص 2010 وما بعدها .
)1(  ابن عابدين : رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار ، مرجع سابق ، ج 5 ، ص 3 .

)2(  الشاطبي ، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي : املوافقات يف أصول الرشيعة ، رشح وتعليق الشيخ 
عبداهلل دراز ، بريوت : دار املعرفة ، ) د . ت ( ، ج 2 ، ص 17 .

)3(  السيوطي ، جال الدين عبدالرمحن : األشباه والنظائر ، مرجع سابق ، ص 354 .
)4(  ابن قدامة ، موفق الدين عبداهلل بن أمحد :  املقنع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين ، مع حاشية منقولة من 
خط الشيخ سليامن بن عبداهلل بن الشيخ حممد بن عبدالوهاب ، القاهرة : املطبعة السلفية )د . ت ( ، ج 2، ص 5 .
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 وي�رى الباح�ث أن امل�ال)1( هب�ذا املعنى يش�مل كل يشء قابل للتملك حتى ول�و مل يكن له 
وجود مادي حمسوس، ومثال ذلك البيانات واملعلومات اإللكرتونية بشكل عام، فهي تعترب مااًل 

قابًا للتملك ملا هلا من قيمة وملا يرتتب عىل االعتداء عليها من رضر حمسوس.

وقد أولت الرشيعة اإلسامية مصلحة املال أمهية كربى، وعنيت هبا عناية كبرية، فمصلحة 
امل�ال ه�ي إحدى املصال�ح الرضورية واهلامة يف الرشيعة اإلس�امية، وهي إح�دى الرضورات 

اخلمس التي نالت قسطًا كبريًا من الرعاية واحلامية مثلها مثل بقية الرضوريات.

ومن مظاهر عناية اإلس�ام بتلك الرضوريات أن جعل عقوبات األفعال التي متس�ها مس�ًا 
مب�ارشًا ؛ عقوب�ات مغلظة  ومقدرة من قبل الش�ارع س�بحانه، غري قابلة للتغي�ري أو التبديل، كام 
أن�ه ليس ألحد العفو عنه�ا إذا ثبت الفعل املوجب هلا رشعًا، وليس ألحد اس�تبداهلا بغريها، أو 

ختفيفها أو تعطيلها.

فموجبات العقاب يف الرشيعة اإلسامية عىل ثاثة أنواع :

1 � احلدود. وجرائم احلدود هي : ذلك العدد املحدود من اجلرائم اخلطرية التي تتعلق بحق 
اهلل تع�اىل)2( . وقد س�ميت حدودًا ألن من ش�أهنا أن متنع من ارت�كاب اجلرائم )3(.وهي 

عقوبات مقدرة من اهلل سبحانه وتعاىل.

وجرائ�م احل�دود ه�ي : الرسقة وقط�ع الطريق والزن�ى والقذف ورشب اخلم�ر والردة   
والبغي � عىل خاف فيه � )4( .

2� جرائم االعتداء عىل النفس وما دوهنا .وهي عقوبات مقدرة جتب حقًا للفرد )5( يف جرائم 
القتل واجلرح والرضب.

)1( يرى بعض املعارصين أن األصل يف كلمة مال أهنا مجلة مكونة من ثاثة مقاطع : »ما« املوصولة  و »الم اجلر«، ثم 
االسم املجرور الذي يدل عىل صاحب امللك ، فمثًا يقال : ما لفان ، أي : اليشء الذي لفان ، ويقال مالك ، 
أي : اليشء الذي لك ، ثم مع كثرة االستعامل استعملت » ما « املوصولة مع الم اجلر الدالة عىل امللكية منقطعة 
ع�ن صاح�ب املل�ك ، فصارت هكذا » مال « للداللة عىل ما له قيمة من األش�ياء  .) انظر تفصيل ذلك : املرجع 

السابق نفسه ، ص 72 وما بعدها ( .
)2( خرض ، عبدالفتاح : التعزير واالجتاهات اجلنائية املعارصة ، مرجع سابق ، ص 10 .

)3(  عامر ، عبدالعزيز : التعزير يف الرشيعة اإلسامية ، القاهرة : دار الفكر العريب ، ) د.ت ( ، ص 13 .
)4(  املرجع السابق ، ص 13 . 
)5(  املرجع السابق ، ص 38 .
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3 � التعازير، وهي ما هيمنا يف هذا املجال، ففي قس�م التعازير تقع كافة اجلرائم التي تنتهك 
التوقيع اإللكرتوين، أو غريه من املصالح املتنوعة، واجلرائم املستحدثة .

آلية احلامية اجلنائية التي حتققها الرشيعة اإلسالمية للتوقيع اإللكرتوين 

يف الترشي�ع اجلنائي اإلس�امي فإن كل طارئ وجديد قد متت تغطيته بواس�طة االكتش�اف 
لألصوب واألصلح واألنسب عن طريق االجتهاد وفق املنهج الذي يتضمن املصادر واملقاصد 

والقواعد مع اعتبار اخلربة الرتاكمية والتجارب البرشية، ومراعاة الثوابت التي ال تتغري)1(  .

وحي�ث إن جرائ�م االعتداء عىل التوقيع اإللكرتوين جرائم مس�تحدثة ؛ فإهنا تتم مواجهتها 
عن طريق العقوبات التعزيرية س�واء املس�نونة عن طريق التفويض الفقهي، أم املقررة عن طريق 
التفويض القضائي مبارشة. فالرشيعة اإلسامية كاملة بمصادرها ومقاصدها الكلية وقواعدها 
العامة، لذلك نستطيع أن نقرر أن كل طارئ وجديد أو واقعة غريبة يمكن مواجهتها عن طريق 
التفوي�ض القضائي عندما يتأخر التفويض الفقهي عن وض�ع نصوص التجريم والعقاب، ألن 
الق�ايض عندها ال يقف مكتوف اليدين وه�و يواجه جرائم وال جيد التفويض الفقهي الترشيعي 
قد سبقه وكفاه مؤونة البحث وهذا التفويض يف الترشيع اإلسامي يمنع حدوث الفراغ القانوين 

الذي يؤدي إىل إفات املجرمني من اجلزاء الرادع)2(.

وفي�ام ي�يل نلقي الضوء عىل عقوبات التعزي�ر يف الرشيعة اإلس�امية باعتبارها اإلطار العام 
للجرائم املستحدثة جترياًم وعقوبة.

أ  ـ التعزير يف اللغة

التعزير مصدر عزر من العزر، وهو املنع والرد، والعزر : اللوم وعزره يعزرة عزرا، وعزره: 
رده )3(.

)1(  بوساق ، حممد املدين : مواجهة التحدي الرقمي يف الترشيع اجلنائي اإلسامي ، الرياض : جامعة نايف العربية 
للعلوم األمنية ، 1426ه� ، ص 4 .

)2(  املرجع السابق نفسه ، ص 4�5 .
)3( اب�ن ف�ارس، أبو احلس�ني أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة حتقيق عبد الس�ام هارون ، دار اجليل ، بريوت، 

لبنان ،الطبعة األوىل ، 1419ه� ،  جزء 2 ، ص311 .
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 والعزر  والتعزير : رضب دون دون احلد ملنع اجلاين من املعاودة، وردعه عن املعصية)1(.

وق�ال الفريوزآب�ادي: التعزي�ر رضب دون احلد، أو هو أش�د الرضب والتعزي�ر من ألفاظ 
األضداد يطلق عىل التعظيم والتأديب )2(.   

ب ـ التعزير يف االصطالح 

هو العقوبة املرشوعة عىل جناية ال حد فيها)3(. أو هو عقوبة غري مقدرة رشعًا، جتب حقًا هلل، 
أو آلدمي، يف كل معصية ليس فيها حد، وال كفارة غالبا )4(.

والتعازي�ر عقوبات غري مقدرة، وغري حمصورة، فقد ميزهتا الرشيعة اإلس�امية بأن جعلتها 
عقوب�ات مرن�ة متغرية بتغري األحوال واألزم�ان، يفّوض فيها االجتهاد الفقه�ي والقضائي،  فام 
كان معل�وم التجريم منها فإن حتديد عقوبته م�رتوك لاجتهاد الفقهي والقضائي، وما ترك دون 

جتريم ودون حتديد عقوبته ؛ فإن االجتهاد بنوعيه يتوىل ذلك. 

وق�د ح�ددت الرشيع�ة بع�ض اجلرائ�م التعزيري�ة دون حتدي�د عقوبة هل�ا، ومنها الرش�وة، 
والتجسس، والتعامل بالربا، وشهادة الزور، وغريها.

 كام تتميز العقوبات التعزيرية بقدرة املجتهدين فقهًا وقضاًء  من املس�لمني عىل التجريم من 
خاهل�ا مل�ا يرون باجتهادهم  أنه  يمثل جريمة من األفعال والنوازل التي مل يرد بش�أهنا نص ، إن 

كانت تنتهك مصلحة مجاعية للمجتمع اإلسامي.

ويف هذا القس�م من أقس�ام العقوبة يف الرشيعة اإلس�امية، تقع محاي�ة التوقيع اإللكرتوين، 
فمت�ى م�ا رأى اإلمام أن هذا التوقيع يمثل مصلحة مجاعية متحقق�ة، وتأكدت جدارهتا باحلامية، 

)1( الفيوم�ي، أمحد بن حممد: املصباح املنري حتقيق يوس�ف الش�يخ حممد ، املكتبة العرصية، ب�ريوت ، لبنان  ، الطبعة 
الثالثة ، 1420ه� ، ص211 مادة ) ع ز ر (.

)2( القام�وس املحي�ط ، حتقي�ق حمم�د نعيم العرقس�ويس ،  مؤسس�ة الرس�الة ، بريوت ، لبن�ان ، الطبعة السادس�ة ، 
1419ه� ، ص439. 

)3(  ابن قدامة : موفق الدين أبو حممد عبداهلل بن أمحد ، املغني ، مرجع سابق ،  ج 12 ، ص 523 .
)4( ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن حممد: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ،  مرجع سابق، 
ج�زء 2 ، ص217. وامل�اوردي، أبو احلس�ن عيل ب�ن حممد بن حبيب ، األح�كام الس�لطانية والواليات الدينية 

حتقيق حممد اإلسكندراين، املكتبة العرصية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 1421ه� ، ص 256 .
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واس�تحقاقها هل�ا ؛ فإن ويل األمر عليه أن يرّشع من العقوب�ات التعزيرية ما حيمي هذه املصلحة، 
وجيرم كل فعل ينال منها أو هيدد بانتهاكها، حفظًا حلقوق الرعية، ومراعاة ملصاحلها.

واالعتداء عىل التوقيع اإللكرتوين بأي ش�كل من األش�كال إنام يدخل ضمن االعتداء عىل 
مصلحة املال والتي أولتها الرشيعة اإلسامية محاية كربى كغريها من بقية الرضورات اخلمس.

وقد سلكت الرشيعة اإلسامية مسلكًا متميزا يف حفظ املال سواًء من جانب الوجود أم من 
جانب العدم، وكان الفقاء يدرسون هذا احلق حتت مسمى )مقصد حفظ املال(، باعتباره خامس 

الرضوريات  وهو عصب احلياة وقوامها يف أي جمتمع من املجتمعات.

أواًل : حفظ املال من جانب الوجود)1(

لق�د أولت الرشيعة اإلس�امية عناية فائقة حلفظ املال من جان�ب الوجود، بترشيع وتنظيم 
خمتل�ف أوجه تداوله، س�واء كان ذلك بالط�رق التجارية )املعاوض�ات(، أو بالطرق االجتامعية 

األخرى )اهلبات � املواريث..(.   

ومن أبرز اآلليات التي وضعتها يف هذا املقام:

 احلث عىل التكسب

وهلذه اآللية مظهران:

1 �  التوجي�ه املب�ارش إىل التحرك من أجل كس�ب األموال بمختل�ف الطرق املرشوعة، وقد 
ُة  لاَ ا ُقِضياَِت الصاَّ إِذاَ تعددت اآليات التي تتبع أس�لوب احلث املبارش، كام يف قوله تعاىل: }فاَ
}١٠{{)سورة  ُكْم ُتْفِلُحوناَ لاَّ عاَ ثِيًرا لاَ هاَ كاَ اْذُكُروا اللاَّ ِه واَ ْضِل اللاَّ اْبتاَُغوا ِمْن فاَ ْرِض واَ اْنتاَِشُروا ِفي اْلاَ فاَ

اجلمعة(. 

ْيِه  إِلاَ ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه واَ ا واَ اِكبِهاَ ناَ اْمُش��وا ِفي ماَ ُلوًل فاَ ْرضاَ ذاَ ُكُم اْلاَ لاَ لاَ عاَ وقوله تعالى :} ُهواَ الاَِّذي جاَ  
الُنُّشوُر }١٥{{)سورة امللك( . 

)1( انظ�ر : ع�دود ، حمم�د : مقاص�د الرشيعة اإلس�امية يف حف�ظ املال ، حم�ارضة علمية ألقيت ضم�ن منهج طلبة 
الدكتوراه يف كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية ، 1427ه� .
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وج�اء يف احلدي�ث: » ألن يأخ�ذ أحدك�م حبله في�أيت بحزمة احلطب عىل ظه�ره فيبيعها   
فيكف اهلل هبا وجهه خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه« )1( .

2 �  ذكر ما حيصل للمسلم من الثواب اجلزيل املرتتب عىل بذله للامل يف أوجه الرب املختلفة، 
ُهْم ِفي  الاَ ِذيناَ ُيْنِفُقوناَ أاَْمواَ ثاَُل الاَّ وق�د وردت يف ه�ذا املقام نصوص كثرية، مثل قوله تعاىل:}ماَ
ُه  اُء اَاللاَّ اِعُف ِلاَْن ياَشاَ ُه ُيضاَ اللاَّ ٍة واَ باَّ ٍة ِمائاَُة حاَ ابِلاَ ِفي ُكِلّ ُسْنُبلاَ ناَ ْبعاَ ساَ تاَْت ساَ ْنباَ ٍة أاَ باَّ ثاَِل حاَ ماَ ِه كاَ ��بِيِل اللاَّ ساَ
لاَ  ًنّا واَ ُقوا ماَ ْنفاَ ا أاَ ِه ُثماَّ لاَ ُيْتبُِع��وناَ ماَ ��بِيِل اللاَّ ُهْم ِفي ساَ الاَ ِذيناَ ُيْنِفُقوناَ أاَْمواَ ِليٌم }٢٦١{الاَّ اِس��ٌع عاَ واَ

ُنوناَ }٢٦٢{{)سورة البقرة(. لاَ ُهْم ياَْحزاَ ْيِهْم واَ لاَ ْوٌف عاَ لاَ خاَ بِِّهْم واَ ُهْم أاَْجُرُهْم ِعْنداَ راَ أاًَذى لاَ

ثاَِل  ماَ ْنُفِس��ِهْم كاَ ْثبِيًتا ِمْن أاَ تاَ ِه واَ اِت اللاَّ ْرضاَ اءاَ ماَ ُهُم اْبتِغاَ الاَ ِذي��ناَ ُيْنِفُقوناَ أاَْمواَ ثاَُل الاَّ ماَ وقول�ه تع�اىل :}واَ  
ُلوناَ  ْعماَ ُه ِباَا تاَ اللاَّ ٌلّ واَ طاَ ابِ��ٌل فاَ ا واَ ْم ُيِصْبهاَ ��إِْن لاَ ْيِ فاَ ا ِضْعفاَ هاَ آتاَْت ُأُكلاَ ابِ��ٌل فاَ ا واَ اباَهاَ ٍة أاَصاَ ْبواَ ناَّ��ٍة بِراَ جاَ

باَِصيٌر}٢٦٥{{ )سورة البقرة(.

ثانيًا : حفظ املال من جانب العدم

لق�د وضعت الرشيعة اإلس�امية آليات كث�رية حلفظ املال من جانب الع�دم، منها ما حيمل 
طابعا مدنيا أو جتاريا، ومنها ما يتوىل حفظه  ضد األعامل اجلنائية.

1 ـ  اآلليات املدنية والتجارية

هذه اآلليات كثرية ومتنوعة، أذكر منها:

ا  ُيّهاَ ا أاَ توثيق الديون واإلشهاد عليها، وقد أسست آيتا الدْين هلذه اآللية، كام يف قوله تعاىل : }ياَ

اْكُتُبوُه  ...﴿282﴾{ )سورة البقرة(. ى فاَ ًمّ ٍل ُمساَ ْيٍن إِلاَىأاَجاَ ْنُتْم بِداَ اياَ ا تاَداَ ُنوا إِذاَ ِذيناَ آماَ الاَّ

الُِكْم... ﴿282﴾{ )سورة البقرة(. ْيِن ِمْن ِرجاَ ِهيداَ اْستاَْشِهُدوا شاَ وقوله تعاىل :}... واَ

اِم  راَ ْهِر اْلاَ اُم بِالشاَّ راَ ْهُر اْلاَ ومن هذه اآلليات : ضامن املتلفات، واألصل فيه قول اهلل تعاىل:} الشاَّ
هاَ  ُموا أاَناَّ اللاَّ اْعلاَ هاَ واَ ُقوا اللاَّ اتاَّ ْيُكْم واَ لاَ ى عاَ ا اْعتاَداَ ْيِه ِبِْثِل ماَ لاَ اْعتاَُدوا عاَ ْيُكْم فاَ لاَ ىعاَ ِن اْعتاَداَ ماَ اٌص فاَ ��اُت ِقصاَ ُرماَ اْلُ واَ

)1(  أخرج�ه البخ�اري يف باب االس�تعفاف عن املس�أله حديث رق�م) 1402 ( ، أنظر : صحي�ح البخاري ، مرجع 
سابق، ج 2 ، ص 535 .
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عاَ اْلُتاَِّقياَ ﴿194﴾{)سورة البقرة(، وقول النبي >: »عىل اليد ما أخذت حتى تؤديه«)1(. ماَ

2 ـ  اآلليات اجلنائية

ومن أبرز هذه اآلليات:
1 � ح�د الرسق�ة، ويس�ميها بع�ض الفقه�اء الرسق�ة الصغ�رى، واألص�ل فيه�ا ق�ول اهلل 
ِزيٌز  ُه عاَ اللاَّ ِه واَ اًل ِم��ناَ اللاَّ ا ناَكاَ ��باَ ساَ اًء ِباَا كاَ زاَ ا جاَ ُهماَ ْيِدياَ ُع��وا أاَ اْقطاَ ُة فاَ ��اِرقاَ الساَّ ��اِرُق واَ الساَّ تعاىل: }واَ

ِكيٌم﴿38﴾)سورة املائدة(.  حاَ
اَم  2 � ح�د احلرابة، ويس�ميها بعض الفقهاء الرسقة الكربى، واألص�ل فيه قول اهلل تعاىل:}إِنَّ
ُبوا َأْو  ُل�وا َأْو ُيَصلَّ ْرِض َفَس�اًدا َأْن ُيَقتَّ َ َوَرُس�وَلُه َوَيْس�َعْوَن يِف اأْلَ اِرُبوَن اهللَّ ِذيَن حُيَ َج�َزاُء الَّ
ْم يِف  ْنَيا َوهَلُ ْم ِخْزٌي يِف الدُّ لَِك هَلُ ْرِض َذٰ َع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَاٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَ ُتَقطَّ

اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم ﴿33﴾{ )سورة املائدة(. 
3 � اجلرائم التعزيرية  وذلك من طريقني :

أ �  اجلرائم التعزيرية  التي تنتهك مصلحة املال أو هتدد بانتهاكها دون أن تبلغ احلد ، وهي كثرية 
ومتنوعة وجتمعها جريمة أكل املال بالباطل والتي جرمها اإلس�ام، وترك عقوبتها لويل 
أمر املسلمني بحسب كل زمان ومكان، قال تعاىل :}َواَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم بِاْلَباِطِل 
اِم لَِتْأُكُل�وا َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس بِاإْلِْث�ِم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن﴿188﴾{  كَّ ا إىَِل احْلُ َوُتْدُل�وا هِبَ
)سورة البقرة(، وحتت جريمة أكل أموال الناس بالباطل يندرج كل اعتداء عىل مصلحة 
امل�ال يف الرشيعة اإلس�امية، فيام ال يش�كل جريمة حدية، ومن اجلرائ�م التعزيرية التي 
تنته�ك هذه املصلح�ة، جريمة الربا، وجريم�ة الغصب، وجريمة النص�ب واالحتيال، 

وجريمة االختاس.
    ويمكن حسب قواعد الرشيعة اإلسامية إدراج جرائم اإلعتداء عىل التوقيع اإللكرتوين 
يف هذا القسم من اجلرائم، وبذلك فإن لاجتهاد الفقهي والقضائي أن جيرم كافة أفعال 
الع�دوان بأش�كاهلا عىل التوقي�ع اإللك�رتوين، والذي يمث�ل مصلحة هام�ة يف املجتمع 
اإلس�امي، طاملا تعامل الناس به وتعارفوا عليه، واعتمدوه  يف توثيق مبايعاهتم، وإثبات 

)1( النيسابوري ، حممد بن عبداهلل احلاكم : املستدرك عىل الصحيحني ، حتقيق عبدالقادر عطا ، بريوت : دار الكتب 
العلمية ، الطبعة األوىل  ، 1411ه� ، ج 2 ، )كتاب البيوع ( ، ص 55 .
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هوياهتم.
وبذلك يعترب التوقيع اإللكرتوين حمميًا يف الرشيعة اإلسامية من عدة جوانب، فاالعتداء   
عليه يمثل وسيلًة ألكل أموال الناس بالباطل ، واالعتداء عىل خصوصياهتم، واالستياء 
ع�ىل حقوقه�م وكل ذل�ك حم�رم يف الرشيعة، ومرتوك العق�اب عليه وفق ما س�نَّه ويل أمر 
املس�لمني، أو وف�ق ما يفوضه للقايض بحس�ب اجتهاده وس�لطته ووف�ق منظومة املبادئ 

القضائية.
ك�ام أن صفة االعتداء تدور بني الغصب، أو النصب واالحتيال،  أو االختاس، أو خيانة   
األمانة،  وكل هذه األفعال جمرمة يف الرشيعة اإلسامية، كام أن صفة االعتداء مهام تغريت 
وتنوعت فإهنا ال خترج عن الصور التي جرمتها الرشيعة اإلسامية من صور االعتداء عىل 

املال، وكل ذلك معاقب عليه يف الرشيعة اإلسامية )1(.
ب �  اجلرائ�م التعزيري�ة التي ال تنتهك مصلحة املال بش�كل مبارش وإنام ترض بمصالح أخرى 

وربام تؤدي إىل اإلرضار باملال.
وم�ن هذه اجلرائم : جريمة التجس�س، وجريمة الغش، فهذه أفع�ال مؤذية وضارة باملجتمع 
بش�كل ع�ام، وجتريمها حيقق مصالح متعددة، ويش�كل جتري�م هذه األفعال محاي�ة جنائية للتوقيع 
اإللك�رتوين مت�ى تم اإلعتداء علي�ه، عن طريق إحدى ه�ذه اجلرائم  بأن تم عن طريق التجس�س 
عىل خصوصيات األفراد أو املؤسس�ات، ومعرفة أرقامهم الرسية والبيانات املش�فرة اخلاصة هبم، 
وكش�ف أرساره�م بأي ش�كل، أو  تم عن طريق غش�هم وخداعهم للحصول عىل ه�ذه البيانات 

واملعلومات.

وهكذا نجد أن يف الرشيعة اإلسامية العديد من السياجات التي تؤدي إىل محاية املجتمع من 
الكثري من األفعال الضارة بمصاحلة ومن هذه األفعال كل ما يشكل اعتداء عىل التوقيع اإللكرتوين.

)1( صور االعتداء عىل املال يف الرشيعة اإلسامية هي  : الرسقة ، احلرابة ، االختاس ، االنتهاب ، الغصب، جحد 
العارية ، جحد الوديعة ، خيانة األمانة ، الرشوة ، االستياء عىل اللقطة ، االستياء عىل املعادن والكنوز.

انظ�ر : اخلويط�ر ، ط�ارق بن حممد بن عب�داهلل : املال املأخوذ ظلاًم وما جيب فيه يف الفق�ه والنظام ، الرياض : دار   
اشبيليا ،  1420ه� ، ج 1 ، ص 30 .
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3 .2 .2 احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين يف النظام السعودي 

يس�ن املنظم الس�عودي أنظمًة يف جماالت متعددة تنظم شؤون احلياة املتنوعة، وال يتعارض 
ذل�ك م�ع الرشيعة اإلس�امية يف يشء طامل�ا أن هذه األنظم�ة ال تتعارض مع أص�ل من أصول 

الرشيعة اإلسامية، أو قاعدة من قواعدها التي تقوم عليها.

وقد بينت املادة الثامنة واألربعون من النظام األسايس للحكم يف السعودية عىل أن املحاكم 
تطب�ق ع�ىل القضاي�ا املعروض�ة عليها أح�كام الرشيعة اإلس�امية وم�ا يص�دره ويل األمر بام ال 

يتعارض مع الرشيعة اإلسامية، فقد نصت املادة املشار إليها عىل ماييل : 

»تطب�ق املحاك�م عىل القضايا املعروض�ة أمامها أحكام الرشيعة اإلس�امية وفقًا ملا دل عليه 
الكتاب والسنة وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة«)1(.

ف�إن كان�ت هذه األنظم�ة متعلق�ة بمصالح األم�ة اإلداري�ة أو السياس�ية أو االقتصادية أو 
االجتامعية ؛ فإنه ال قيود عليها س�وى أن تكون مس�تمدة أصوهلا من الرشيعة اإلس�امية، وأال 
تعارض أصًا أو قاعدة، وأن تكون مبنية عىل املصلحة وبحسب رشوط الرشيعة اإلسامية فيام 

يتعلق باعتبار أو إلغاء املصالح.

أم�ا إن كان�ت يف ش�ؤون اجلرائم فإنه إضافة ملا س�بق م�ن القيود، يش�رتط أن تكون يف جمال 
التعازير، والتي منحت فيها الرشيعة اإلسامية الوايل أو اإلمام قدرًا من احلرية سواًء يف التجريم 

أم يف العقاب )2(.

)1(  املادة )48( من النظام األسايس للحكم الصادر باملرسوم امللكي رقم  ا\90 وتاريخ 1412ه� .
)2( قال الشيخ الشنقيطي رمحه اهلل : اعلم أن النظام ] الذي يضعه ويل األمر [ قسامن : إداري ورشعي ، أما اإلداري 
ال�ذي ي�راد به ضبط األمور وإتقاهنا عىل وج�ه غري خمالف للرشع : فهذا ال مانع منه وال خمالف فيه من الصحابة 
وَم�ن بعده�م ، وقد عم�ل عمر – ريض اهلل عنه – من ذلك أش�ياء كثرية ما كانت يف زمن الرس�ول > ككتابته 
أسامء اجلند يف ديوان من أجل الضبط ومعرفة من غاب ومن حرض ، وكرشائه – أعني عمر ريض اهلل عنه – دار 
صف�وان ب�ن أمية وجعله إياها س�جنًا يف مكة املكرمة مع أنه > مل يتخذ س�جنًاً هو وال أب�و بكر ، فمثل هذا من 
األم�ور اإلداري�ة التي تفعل إلتقان األمور ، كتنظيم ش�ؤون املوظفني وتنظي�م إدارة األعامل عىل وجه ال خيالف 
الرشع ، فهذا النوع من األنظمة الوضعية ال بأس به وال خيرج عن قواعد الرشع من مراعاة املصالح العامة )انظر 

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، بريوت : دار الفكر، 1415ه�  ، ج 4 ، ص  94(.
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وتستمد سياسة التجريم والعقاب يف اململكة العربية السعودية من أحكام الرشيعة اإلسامية 
التي تعد وحدها صاحبة الوالية العامة، وهي النظام العام فيام يتعلق بفروع األنظمة كافة ومنها 

النظام اجلنائي)1( .

وتعد الرشيعة اإلس�امية املصدر الرس�مي واألس�ايس للقواعد النظامية يف اململكة العربية 
السعودية بشكل عام، ووفقًا ملبادئها تتحدد معامل النظام اجلنائي)2(.

فالنظ�ام اجلنائ�ي يف اململك�ة العربية الس�عودية يقوم عىل أح�كام الرشيعة اإلس�امية، فقد 
حددت الس�لطة التنظيمية عقوبات لبعض األفعال املوجبة للتعزير، استنادًا عىل أحكام الرشيعة 
اإلسامية، وعىل ذلك تناولت األنظمة الصادرة يف اململكة تنظيم بعض جوانب األفعال املوجبة 

للتعزير حمددة العقوبات املائمة هلا وفقًا العتبارات املصلحة العامة)3( .

وفي�ام يتعلق بحامية التوقيع اإللكرتوين فإهنا تتحقق من ع�دة جوانب، فالتوقيع اإللكرتوين 
حيظى يف النظام السعودي باحلامية من أكثر من طريق، وبأكثر من آليه.

 ف�أوىل ه�ذه اآلليات ه�و ما يتحق�ق للتوقيع اإللك�رتوين من محاي�ة يف ظل قواع�د القضاء 
اإلس�امي الذي خيول القايض باحلكم بالتعزير لكافة األفعال اجلنائية التي تنطوي عىل مس�اس 
بحق�وق اآلخرين أو يرتت�ب عليها رضر عليهم أو عىل املصلحة العام�ة أو اخلاصة، حتى ولو مل 
تكن هذه األفعال منصوصًا عىل جتريمها يف أي نظام من األنظمة التي يضعها ويل األمر، طاملًا أن 
التعزير عليها ال خيالف نصًا رشعيًا، أو قاعدة رشعية، وهذه املزّية للترشيع اإلسامي جتعله مرنًا 
لدرجة كافية ملواكبة تطور اجلرائم وتطور أفكار مرتكبيها، كام أهنا تتاىف ما يسببه التمسك بمدأ 

الرشعية واملبالغة فيه من فراغ قانوين.

وإضاف�ة ملا س�بق فإن هن�اك طرقًا أخرى من احلامي�ة حتققت للتوقيع اإللك�رتوين  يف النظام 
السعودي، ومن ذلك ما ييل :

)1( الش�اذيل ، فتوح عبداهلل : جرائم التعزير املنظمة يف اململكة العربية الس�عودية ، الرياض : جامعة امللك س�عود، 
الطبعة األوىل ، 1410ه� ، ص 11

)2( البقمي ، نارص بن حممد : مواجهة التحديات الترشيعية والنظامية لتقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية، 
مرجع سابق ، ج 3 ، ص 2035 .

)3(  الشاذيل ، فتوح عبداهلل : جرائم التعزير املنظمة يف اململكة العربية السعودية ، مرج سابق ، ص 19 .
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1 ـ احلامية الدستورية 

أك�دت املادة األربعون من النظام األس�ايس للحكم الصادر باملرس�وم امللكي رقم 1 / 90 
لس�نة 1412ه�  عىل حرمة انتهاك املراس�ات الربقية والربيدية واملخابرات اهلاتفية وغريها من 

وسائل االتصال فقد نصت عىل ما ييل : 

» املراس�ات الربقي�ة والربيدية واملخاب�رات اهلاتفية وغريها من وس�ائل االتصال مصونة، 
وال جي�وز مصادرهت�ا أو تأخريها أو االطاع عليها أو االس�تامع إليه�ا إال يف احلاالت التي يبينها 

النظام«)1(.

ويتبني من نص املادة أن كافة وسائل االتصال بأنواعها � ويدخل فيها ضمنًا � اإلنرتنت وما 
تتضمن�ه من بيانات ومعلومات خاصة بأصحاهبا، فا جيوز االطاع عليها أو االس�تامع إليها أو 

مصادرهتا.

ويدخ�ل يف ذل�ك كاف�ة أش�كال االتص�ال الازم�ة إلج�راءات التعامل من خال ش�بكة 
اإلنرتن�ت، بام يف ذلك كافة املعلوم�ات الرسية املتعلقة بمنظومة التوقي�ع اإللكرتوين ومعلوماته 

بكافة صوره.

2 ـ قرار جملس الوزراء رقم )163( وتاريخ 1417/10/24هـ

صدر قرار جملس الوزراء رقم )163( وتاريخ 1417/10/24ه� الذي تم بموجبه السامح 
بتش�غيل خدمات اإلنرتنت بالسعودية، وقد تضمن بعض الضوابط اهلامة التي تتطلب مراعاهتا 

من أجل محاية احلقوق، ومواجهة خماطر اإلنرتنت األمنية.

وق�د تضمن القرار املش�ار إلي�ه محاية لبعض املصال�ح، ومنعًا الس�تغال اإلنرتنت بام يرض 
بمصلحة األمن.

وم�ن ذل�ك ما ج�اء يف الفقرة )3( م�ن البند أواًل م�ن القرار املش�ار إليه م�ن تنظيم ألعامل 
ال�رشكات املقدمة خلدمة اإلنرتن�ت، لتحايش ما حيصل من رضر باملصال�ح املتنوعة، فقد نصت 

الفقرة عىل ما ييل :

)1( نص املادة )40( من النظام األسايس للحكم
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تلتزم الرشكات املقدمة للخدمات واألطراف املستخدمة للشبكة بام ييل :

1 � االمتن�اع عن الوصول أو حماولة الوصول إىل أيٍّ من أنظمة احلاس��بات اآللية املوصولة 
بشبكة )اإلنرتنت( أو إىل أي معلومات خاصة أو مصادر معلومات دون احلص�ول عىل 
موافقة املالكني أو من يتمتعون بحقوق امللكية لتلك األنظمة أو املعلومات أو املصادر.

2 � االمتناع عن اس�تخدام الش�بكة ألغراض غري مش��روعة � ومن ذلك عىل س�بيل املثال 
ال احل�رص الرذيل�ة و القامر � أو القيام بأية نش�اطات ختالف القي�م االجتامعية و الثقافية 

والسياسية واإلعامية واالقتصادية والدينية للمملكة العربية السعودية.

3 � االمتن�اع ع�ن اإلخ�ال بأي من حقوق الن�رش والتأليف أو حقوق امللكي�ة الفكرية ألية 
معلومات أو مصادر.

4  � االمتناع عن اس�تخدام الش�بكة بام يس�بب اإلزعاج أو التهديد أو نش�ر اإلشاعات ألي 
شخص أو جهة أيا كانت.

5  � االمتن�اع ع�ن إرس�ال أو اس�تقبال معلومات مش�فرة إال بعد احلصول ع�ىل الرتاخيص 
الازمة من إدارة الشبكة املعنية.

6  � االمتناع عن الدخول إىل حسابات الغري أو حماولة استخدامها بدون ترصيح.

7 � االمتن�اع ع�ن إرشاك الغ�ري يف حس�ابات االس�تخدام أو إطاع�ه ع�ىل الرقم الس��ري 
للمستخدم.

8� االلتزام باحرتام األنظمة الداخلية للشبكات املحلية و الدولية عند النفاذ إليها.

9 � االمتناع عن تعريض الشبكة الداخلية للخطر بفتح ثغرات أمنية عليها.

10 � االمتناع عن االستخدام املكثف للشبكة بام يشغلها دوًما ويمنع اآلخرين من االستفادة 
من خدماهتا.

11 �  االلت�زام ب�ام تص�دره وحدة خدم�ات )اإلنرتنت( يف مدين�ة املل�ك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية من ضوابط وسياسات الستخدام الشبكة.
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3 ـ نظام االتصاالت الصادر بقرار جملس الوزراء رقم )74( وتاريخ 2422/3/5هـ  
        واملقر بموجب املرسوم امللكي رقم م / 12 وتاريخ 1422/3/12هـ 

تضم�ن نظ�ام االتص�االت املش�ار إلي�ه بع�ض النص�وص التي حتق�ق احلامي�ة لاتصاالت 
واملعلومات والتي يدخل ضمنها عدد من  التعامات من خال شبكة اإلنرتنت، فقد بينت املادة 
الثالث�ة يف فقرهت�ا الثامنة أن من أهداف هذا النظام محاية املصلحة العامة، ومصالح املس�تخدمني 

واملحافظة عىل رسية االتصاالت وأمن املعلومات.

وال ش�ك أن اس�تخدامات التوقيع اإللكرتوين املتعددة س�يام االس�تخدامات التي تتم عرب 
شبكات االتصال باإلنرتنت تدخل ضمناٍ يف االطار الذي هيدف النظام حلاميته.

كام بينت املادة التاس�عة من نفس النظام ضامن وصيانة رسية املعلومات التي يتم إرس�اهلا أو 
استقباهلا عن طريق شبكات االتصاالت العامة فقد نصت عىل ما ييل : 

»رسي�ة املكامل�ات اهلاتفي�ة واملعلوم�ات التي يتم إرس�اهلا أو اس�تقباهلا عن طريق ش�بكات 
االتصاالت العامة مصونة، وال جيوز االطاع عليها أو االستامع إليها أو تسجيلها إال يف احلاالت 

التي تبينها األنظمة« )1(.

وق�د تضمن نظام االتصاالت محايًة جنائي�ة لبعض املصالح املتعلقة باالتصاالت، فقد نص 
عىل بعض األفعال التي عدها من قبيل املخالفة التي ترتتب عليها عقوبة الغرامة.

فق�د جاء يف نص املادة الس�ابعة والثاث�ني التي صدرت بعبارة : »يع�د مرتكبًا ملخالفة، كل 
مش�غل أو ش�خص طبيع�ي، أو معن�وي يقوم بأح�د األعامل اآلتي�ة »، وقد جاء م�ن ضمن هذه 
األفع�ال املنص�وص عليها يف هذه املادة ما تضمنه الفقرة )7( والتي نصت عىل : »7- التقاط أي 

مكاملة هاتفية أو معلومات منقولة خال شبكات االتصاالت العامة«.

وبذل�ك يدخ�ل من ضمن ه�ذه الفقرة كل التقاط ملعلومة أو رق�م رسي أو توقيع إلكرتوين 
عرب اإلنرتنت.

)1(  نص املادة التاسعة من نظام االتصاالت .
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كام نصت الفقرة )13( من نفس املادة عىل ما ييل : 

»تعمد الكشف  � خارج نطاق واجبه � عن أي معلومات أو حمتويات أي رسالة تم اعرتاضها 
أو إرس�اهلا«. ويشمل ذلك كافة الرسائل اخلاصة والتي تتضمن معلومات خاصة، كالبيانات أو 

األرقام الرسية.

وق�د بينت امل�ادة الثامنة والثاثون ع�ىل العقوبة املق�ررة لكافة املخالفات املح�ددة يف املادة 
السابعة والثاثني والتي جاءت عىل شكل غرامة مالية ال تتجاوز مخسة مايني ريال.

وه�ذا نوع من احلامية اجلنائي�ة ضد كافة األفعال التي هتدد أمن ورسي�ة املعلومات التي يتم 
تبادهلا من خال شبكات االتصاالت والتي يعد منها التوقيع اإللكرتوين.

4ـ  نظام مكافحة التزوير الصادر بقرار جملس الوزراء رقم )653( وتاريخ 1380/11/25هـ 

اش�تملت التعديات األخرية عىل نظ�ام مكافحة التزوير الس�عودي عىل محاية ألحد صور 
التوقيع اإللكرتوين، وهي بطاقات الوفاء البنكية.

حي�ث صدر املرس�وم امللكي رقم م/16 وتاريخ 1426/7/8ه�� املتضمن إضافة املادتني 
)13( و )14( لنظام مكافحة التزوير.

وق�د تضمن�ت املادت�ان محاية جنائي�ة للتوقيع اإللكرتوين ال�ذي يتم بواس�طة الرقم الرسي 
واملتمث�ل يف بطاق�ات الوفاء والس�حب البنكية، كام تضم�ن محاية جنائية ضد تزوير املس�تندات 
املعاجل�ة آلي�ًا أو البيانات املخزنة يف ذاكرة احلاس�ب اآليل أو عىل رشيط أو اس�طوانة ممغنطة، وال 
شك أن هذا يشمل كافة البيانات املتعلقة بالتوقيع اإللكرتوين بكافة صوره وأشكاله فهي تدخل 

ضمن البيانات املعاجلة آليًا والبيانات املخزنة يف ذاكرة احلاسب اآليل.

فقد جاء نص املادة )13(  ما ييل :

»كل م�ن زور بطاقة وفاء أو س�حب مما تصدره البنوك أو املؤسس�ات املالي�ة املرخصة، بأن 
اصطنعها، أو قلدها، أو غري بياناهتا، أو غري يف الصورة التي عليها، أو استبدل فيها صورة شخص 
آخر.أو اشرتك يف ذلك بطريق التحريض أو االتفاق أو املساعدة، أو استعامل البطاقة املزورة مع 
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علمه بذلك يف الغرض الذي أعدت من أجله، باالحتجاج هبا لدى الغري، أو استخدمها آليا ولو 
مل يتحقق الغرض من االس�تخدام، يعاقب بالس�جن مدة ال تزيد عىل عرشة سنوات أو بغرامة ال 

تزيد عىل مخسني ألف ريال أو هبام معًا«.

وبذلك فإن هذه املادة تشكل أقوى محاية للتوقيع اإللكرتوين الذي يتم يف صورة رقم رسي 
والذي يتمثل يف بطاقات السحب والوفاء البنكية.

فقد تضمنت املادة جتريم األفعال التالية :

1 � تزوي�ر بطاق�ة الوف�اء أو الس�حب البنكي�ة، وبينت املادة ط�رق التزوير عىل س�بيل املثال 
ومنه�ا االصطناع أو التقليد أو تغيري البيان�ات، أو التغيري يف الصورة التي يف البطاقة، أو 

استبداهلا.

2 � االش�رتاك بالتزوير، وبينت املادة أحوال االش�رتاك بأن يكون بالتحريض أو االتفاق أو 
املساعدة.

3 � استعامل البطاقة املزورة مع العلم بتزويرها.

ث�م تضمنت امل�ادة عقوبة األفعال املحددة وهي املعاقبة بالس�جن مدة ال تزيد عىل عرش   
سنوات أو بغرامة ال تزيد عىل مخسني ألف ريال أو هبام معًا.

4 � كام نصت املادة )14( من النظام نفسه عىل ما ييل : 

 أ � تع�د الص�ور املحررات التي تب�دو أهنا أصل بذاهتا حمررات أصلي�ة يف تطبيق أحكام 
هذا النظام. 

ب � كل من زور الصور الضوئية أو املستندات املعاجلة آليًا أو البيانات املخزنة يف ذاكرة 
احلاس�ب اآليل أو عىل رشيط أو اسطوانة ممغنطة أو غريها من وسائط، أو استعملها 

وهو عامل بتزويرها يعاقب بالعقوبات الواردة يف هذا النظام«.

5 ـ نظام مكافحة جرائم املعلوماتية 

صدر هذا النظام بموجب املرس�وم امللكي رقم )م/17( وتاريخ 1428/3/8ه� بناًء عىل 
قرار جملس الوزراء رقم )79( وتاريخ 1428/3/7ه�.
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وق�د كان لص�دور ه�ذا النظام أمهية ك�ربى يف التص�دي جلرائم املعلوماتي�ة التي أخذت يف 
االنتش�ار بسبب زيادة االعتامد عىل تقنية اإلنرتنت وتقدم وسائلها وانتشار استخدامها يف أغلب 

املجاالت.

وق�د جاء هذا النظ�ام ليحدَّ من وقوع جرائم املعلوماتية بتحديده�ا وبيان العقوبات املقررة 
لكل منها، من أجل املساعدة يف حتقيق األمن املعلومايت،  وحفظ احلقوق املرتتبة عىل االستخدام 

املرشوع للحاسبات اآللية والشبكات املعلوماتية.

ع�رف هذا النظ�ام اجلريمة املعلوماتية بأهنا :»أي فعل يرتكب متضمنًا اس�تخدام احلاس�ب 
اآليل أو الشبكة املعلوماتية باملخالفة ألحكام هذا النظام «)1( .

لق�د تضمن هذا النظام حتديدًا لعدد من األفعال التي تش�كل جريم�ة بموجب هذا النظام، 
وقد كان من ضمن األفعال التي متس التوقيع اإللكرتوين ماييل : 

1 � جريمة التنصت عىل املعلومات املرسلة عن طريق اإلنرتنت أو التقاطها أو اعرتاضها.

نص�ت الفقرة األوىل م�ن املادة الثالثة من النظام والتي ح�ددت األفعال املجرمة عىل أن   
من ضمن هذه األفعال  ما ييل : 

»التنصت عىل ما هو مرس�ل عن طريق الش�بكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآليل   
دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعرتاضه«.

وال شك أنه يدخل  يف مضمون هذه الفقرة كافة أعامل االعرتاض لألرقام الرسية اخلاصة   
بالعمليات البنكية التي تتم عن طريق اإلنرتنت أو التي تتم عن طريق الرصافات اآللية 
أو أجهزة الرشاء، وكذلك االعتداء عىل منظومة التوقيع اإللكرتوين الرقمي أو التقاطها 

أو الوصول إليها بطريقة غري مرشوعة.

وقد حددت هذه املادة عقوبة جريمة » التنصت أو االلتقاط أو االعرتاض ملا هو مرسل   
عن طريق شبكة اإلنرتنت « بالسجن مدة ال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تزيد عىل مخسامئة 

ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني.

)1( الفقرة الثامنة من املادة األوىل من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية .
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2 �  جريمة االستياء عىل مال منقول أو سند أو توقيع السند.

نص�ت املادة الرابعة م�ن هذا النظام عىل جتريم نوعني من األفعال أحدمها االس�تياء عىل   
مال منقول أو سند أو توقيع هلذا السند حيث جاء نص الفقرة األوىل من هذه املادة كام ييل: 

»االس�تياء لنفس�ه أو لغريه عىل مال منقول أو عىل سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن   
طريق االحتيال، أو اختاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غري صحيحة«.

وه�ذه اجلريم�ة تقليدية يف ظاهرها لكن املادة أس�متها يف بداية امل�ادة باجلريمة املعلوماتية   
مم�ا يعن�ي أن املقصود من ذلك ه�و نظري هذه اجلريمة التي حتدث ع�ن طريق اإلنرتنت أو 
احلاس�بات اآللي�ة، فكل عملية اس�تياء عىل مال منقول أو س�ند أو توقي�ع يتم عن طريق 
اإلنرتنت أو احلاس�بات اآللية إنام يعد من قبي�ل هذا الفعل الذي جرمته املادة، ويدخل يف 
ذلك االس�تياء عىل أي مال عن طريق اإلنرتنت أو احلاس�بات إن كان بس�بب االستياء 

عىل التوقيع اإللكرتوين ورسقة األرقام الرسية اخلاصة به. 

وق�د حددت امل�ادة عقوبة هل�ذه اجلريمة وهي : الس�جن مدة ال تزيد عىل ثاث س�نوات   
وبغرامة ال تزيد عىل مليوين ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني.

3 � جريمة الوصول إىل بيانات بنكية أو ائتامنية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول 
عىل بيانات أو معلومات أو أموال أو خدمات.

وه�ذه اجلريم�ة هي النوع الثاين الذي نصت عليه املادة الرابع�ة، حيث نصت يف فقرهتا الثانية 
عىل ما ييل : 

»الوصول � دون مسوغ نظامي صحيح � إىل بيانات بنكية، أو ائتامنية، أو بيانات متعلقة بملكية 
أوراق مالية للحصول عىل بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات«.

ويف هذه الفقرة حتقيق محاية رصحية للتوقيع اإللكرتوين الذي يتم يف شكل أرقام رسية والذي 
يس�تخدم يف التعام�ات البنكي�ة فقد جرمت ا مل�ادة أي وصول غ�ري مرشوع للبيان�ات البنكية أو 
اإلئتامني�ة والتي يدخ�ل ضمنها بيانات البطاق�ات البنكية واألرقام الرسية اخلاص�ة هبا والتي متثل 

شكًا من أشكال التوقيع اإللكرتوين.
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وقد نص النظام عىل عقوبة هذه اجلريمة بالس�جن مدة ال تزيد عىل ثاث س�نوات والغرامة 
بام ال يزيد عن مليوين ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني.

6 ـ نظام التعامالت اإللكرتونية
وق�د صدر نظ�ام التعام�ات اإللكرتونية بموجب املرس�وم امللكي رق�م )م/18( وتاريخ 

1428/3/8ه� بناًء عىل قرار جملس الوزراء رقم )80( وتاريخ 1428/3/7ه�.
ويمث�ل صدور نظام التعامات اإللكرتوني�ة أرقى عملية محاية وأمهها للتوقيع اإللكرتوين، 

كام أن صدور هذا النظام منح التوقيع اإللكرتوين احلجية الكاملة التي ينشدها املتعاملون به.
وق�د كان م�ن أهم أه�داف هذا النظام ك�ام نصت عليها امل�ادة الثانية هو ضب�ط التعامات 
والتوقيع�ات اإللكرتونية، وتنظيمها، وتوفري إطار نظامي هلا بام يؤدي إىل حتقيق وإضفاء الثقة يف 
صحة التعامات والتوقيعات والس�جات اإللكرتونية وس�امتها، وتيس�ري استخدامها، ومنع 

إساءة االستخدام واالحتيال يف التعامات والتوقيعات اإللكرتونية.
لق�د تضمن ه�ذا النظ�ام قواعد خاص�ة بالتوقي�ع اإللكرتوين وبي�ان حجيته وبي�ان قواعد 

استخدامه وكافة األفعال التي هتدده وعقوباهتا.
إال أن املاح�ظ أن هذا النظام يعالج نوعًا واحدا من أنواع التوقيع اإللكرتوين وهو التوقيع 
الرقم�ي املش�فر، وقد أطلق النظام عليه اس�م التوقيع اإللكرتوين من باب إطاق مس�مى الكل 
عىل اجلزء، وربام كان ذلك الشتهار هذا النوع وأمهيته وانتشار استخدامه، ومتتعه باألمان والثقة 
أكثر من أي نوع آخر ، وربام تأسيًا بالقوانني الدولية واألجنبية التي أطلقت عليه مسمى التوقيع 

اإللكرتوين.
ن�ص هذا النظام ع�ىل العديد من األفعال التي يعتربها جمرمة وح�دد هلا العقوبات الازمة، 
وقبل ذلك بنّي عددًا من اإلجراءات التي تعترب من قبيل االحتياط أو الوقاية ملنع وقوع اجلريمة.

أواًل :األفعال االحتياطية التي اشرتطها النظام للوقاية من اجلريمة  

1 � أك�دت  الفق�رة الثاني�ة م�ن املادة الرابع�ة عرش عىل وج�وب أن يكون إج�راء أي توقيع 
إلكرتوين وفقًا ألحكام النظ�ام وبناًء عىل الضوابط والرشوط واملواصفات التي حتددها 

الائحة التنفيذية، فقد نصت هذه الفقرة عىل ماييل : 
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  » جيب عىل من يرغب يف إجراء توقيع إلكرتوين أن يقوم بذلك وفقًا ألحكام هذا النظام 
والضواب�ط والرشوط واملواصفات التي حتدده�ا الائحة «.وهذا من قبيل احلامية الفنية 

التي يتطلبها إنشاء التوقيع اإللكرتوين.

2 � وجوب اختاذ كافة االحتياطات الازمة لتايف أي اس�تعامل غري مرشوع لبيانات إنش�اء 
التوقيع أو معداته.

فقد جاء يف البند )أ( من الفقرة األوىل من املادة الرابعة عرش ماييل :   

»اختاذ كافة االحتياطات الازمة لتايف أي استعامل غري مرشوع لبيانات إنشاء التوقيع،   
أو املعدات الشخصية املتعلقة بتوقيعه«.

ث�م أحال بيان تلك االحتياطات إىل الائحة التنفيذية بقوهلا : » وحتدد الائحة التنفيذية   
تلك االحتياطات«.

3� وجوب قيام مقدم خدمات التصديق باإلباغ عن أي استعامل غري مرشوع لتوقيعه.

وذل�ك حس�ب ما نص عليه البند )ب( م�ن الفقرة الثانية من امل�ادة الرابعة عرش، حيث   
نصت عىل ما ييل : 

»إباغ مقدم خدمات التصديق عن أي اس�تعامل غري م�رشوع لتوقيعه وفق اإلجراءات   
التي حتددها الائحة«.

وي�راد م�ن هذا االش�رتاط العمل عىل رسع�ة تقديم الباغ�ات من أجل الس�يطرة عىل   
األفع�ال غري املرشوعة ورسعة التعامل معها لكش�ف مابس�اهتا وتقليص األرضار إىل 

أقل ما يمكن.

4 � وج�وب اس�تعامل مقدم خدم�ات التصديق لوس�ائل موث�وق هبا إلصدار الش�هادات، 
وتس�ليمها، وحفظها، واختاذ الوس�ائل الازمة حلاميتها من التزوير والتدليس والتلف. 

وهو مانصت عليه الفقرة الثالثة من املادة الثامنة عرشة.

5 � أوج�ب النظ�ام عىل مقدم خدم�ات التصديق اإللك�رتوين وعىل من يتبعه م�ن العاملني  
املحافظ�ة عىل رسية املعلومات التي حصل عليها بس�بب نش�اطه، وهذا ما تضمنه نص 

الفقرة )5( من املادة الثامنة عرشة.



132

ن�ص النظ�ام ع�ىل وجوب قي�ام مقدم خدم�ات التصدي�ق اإللك�رتوين بتس�ليم املعلومات 
والوثائ�ق الت�ي يف حوزت�ه إىل اهليئة، وذلك يف مجيع حاالت وقف نش�اطه، وه�و ما نصت عليه 
الفقرة )8( من املادة الثامنة عرشة، وذلك لضامن عدم ترسب املعلومات والبيانات الرسية يف أي 

حالة من حاالت وقف النشاط.

منع النظام من ُيمنح له ش�هادة تصديق من أحد مقدمي خدمات التصديق  ويتم إيقافها أو 
إلغاؤها من  اس�تعامل عنارص التوقيع اإللكرتوين للش�هادة املوقفة أو امللغاة لدى مقدم خدمات 

آخر.

أوج�ب النظ�ام عىل منس�ويب وزارة االتصاالت وتقني�ة املعلومات، وكذلك منس�ويب هيئة 
االتص�االت وتقنية املعلومات، ومنس�ويب املركز الوطني للتصديق الرقم�ي بااللتزام باملحافظة 
عىل رسية املعلومات اخلاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عمائهم التي اطلعوا عليها بس�بب 

عملهم وعدم إفشائها إال يف احلاالت التي جييزها النظام.

وقد جاء النص عىل ذلك يف املادة التاسعة والعرشين من نظام التعامات اإللكرتونية.

ثانيًا : اجلرائم والعقوبات

حددت املادة الثالثة والعرشون عرشة أنواع من املخالفات وحددت عقوبتها بالغرامة بام ال 
يزيد عن مخس�ة مايني ريال، أو بالس�جن مدة ال تزيد عىل مخس س�نوات، أو هبام معًا، مع جواز 

احلكم بمصادرة األجهزة واملنظومات والربامج املستخدمة يف ارتكاب املخالفة.

وهذه األفعال التي جرمتها املادة هي :

1 � ممارسة نشاط مقدم خدمات تصديق دون احلصول عىل ترخيص.

2 � استغال مقدم خدمات التصديق املعلومات التي مجعها عن صاحب الشهادة ألغراض 
خارج إطار أنشطة التصديق.

3 � إفشاء مقدم خدمات التصديق للمعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ماعدا احلاالت 
التي جييزها النظام.
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4 � قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة.

5 � إنش�اء ش�هادة رقمية أو توقيع إلكرتوين، أو ش�هادة تصديق رقمي، أو استعامهلا لغرض 
احتيايل، أو ألي غرض غري مرشوع.

6 � تزوير سجل إلكرتوين، أو توقيع إلكرتوين، أو شهادة تصديق رقمي، أو استعامل أي من 
ذلك العلم بتزويره.

7 � تقدي�م معلومات خاطئة عم�دًا إىل مقدم خدمات التصديق، أو تقديم معلومات خاطئة 
عمدًا عن التوقيع اإللكرتوين إىل أي من أطراف التصديق.

8 � الدخول عىل منظومة توقيع إلكرتوين لش�خص آخر دون تفويض صحيح، أو نس�خها، 
أو إعادة تكوينها، أو االستياء عليها.

9 � انتحال شخص هوية شخص آخر، أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب احلصول عىل 
شهادة التصديق الرقمي أو قبوهلا، أو طلب تعليق العمل هبا، أو إلغائها.

10 � نرش ش�هادة مصادقة رقمية مزورة أو غري صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل هبا، أو 
وضعها يف متناول شخص آخر، مع العلم بحاهلا.

ثالثًا : احلاميــة املدنية 

تضمن النظام إشارة إىل احلامية املدنية , وذلك يف املادة السابعة والعرشين منه والتي تضمنت 
اإلش�ارة إىل حق كل من حلقه رضر بس�بب ارتكاب املخالفات الواردة يف هذا النظام أو أحدها،  
أو ع�دم التقيد ب�أي من الضوابط وااللتزام�ات الواردة فيه بطلب التعوي�ض عن األرضار التي 

حلقت به.

فقد جاء نص املادة السابعة والعرشين كام ييل :

»حيتفظ الشخص الذي حلقه رضر � ناتج من املخالفات املنصوص عليها يف هذا النظام، أو 
عدم التقيد بأي من الضوابط وااللتزامات الواردة فيه � بحقه يف رفع دعوى أمام اجلهة القضائية 

املختصة بطلب تعويضه عن األرضار التي حلقت به«.
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وال ش�ك أن عب�ارة الش�خص ال�واردة يف ه�ذه املادة تش�مل الش�خص الطبيع�ي وكذلك 
الشخص املعنوي أو  االعتباري.

3 .3 احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين يف القانون الوضعي

حيظ�ى التوقيع اإللكرتوين يف القانون الوضعي باحلامية من أكثر من جهة، فأوهلا احلامية التي 
يضفيها عليه القانون اخلاص به، وثانيها احلامية التي قد يستمدها من القوانني العقابية القائمة)1(.

وحي�ث إن التوقي�ع اإللك�رتوين يتكون من عدة صور � كام مر س�ابقًا � منه�ا التوقيع بالقلم 
اإللك�رتوين، والتوقي�ع البيوم�رتي، والتوقي�ع بالرق�م الرسي، وكذل�ك التوقيع الرقم�ي ؛ فإن 
احلامي�ة التي حتققها الترشيع�ات تزداد مع تقدم الصورة وأمهيتها، فمث�ًا تعترب أكرب محاية حتققها 
الترشيع�ات والقوانني ه�ي احلامية املتعلقة بالتوقيع الرقمي، نظرًا ألمهي�ة هذه الصورة، ورقّيها، 
فصدرت يف معظم دول العامل قوانني خاصة هبذه الصورة، وقد أطلقت أغلب الدول عىل القوانني 
التي أصدرهتا لتنظيم التوقيع الرقمي ؛ اس�م قوانني التوقيع اإللكرتوين بينام ختتص هذه القوانني 
بالتوقيع الرقمي دون غريه من الصور األخرى كام أن التوقيع اإللكرتوين أعم وأش�مل من هذه 

الصورة، لكن ربام حصل ذلك  ألمهية هذه الصورة، ومتتعها بالثقة واألمان أكثر من غريها.

أم�ا الصور األخرى للتوقيع اإللكرتوين مثل التوقيع بالقلم اإللكرتوين والتوقيع البيومرتي 
فل�م أج�د � يف حدود جه�دي � أي قوانني منظم�ة أو صادرة بخصوصه�ا أو بخصوص محايتها 
جنائي�ًا وق�د يكون ذلك  لقل�ة االعتامد عليه�ا، ولعدم االع�رتاف هلا باحلجي�ة الكاملة يف بعض 
األحي�ان، ومع ذلك فإن الترشيعات التقليدية مثل قوانني العقوبات التقليدية، وكذلك القوانني 
الت�ي ص�درت للتصدي جلرائ�م املعلوماتية، وقوانني حق�وق التأليف والنرش حتق�ق احلامية هلذه 

الصور ضد أي أفعال تطاهلا مثل التزوير أو االطاع أو اإلتاف أو االحتيال وغريها.

أما التوقيع اإللكرتوين  بالرقم الرسي والتي من أش�هر تطبيقاهتا بطاقات الس�حب البنكي، 
وبطاقات الوفاء بأنواعها ؛ فقد حظيت باحلامية الازمة يف القانون الوضعي وصدرت النصوص 

)1(  الكعب�ي ، حمم�د عبيد : اجلرائم الناش�ئة عن االس�تخدام غري املرشوع لش�بكة اإلنرتنت ، القاه�رة : دار النهضة 
العربية ، 2004م ، ص 245 .
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القانوني�ة بش�أن محايتها وتنظيمها، وفيام ييل س�وف يتم إلقاء الضوء عىل احلامي�ة اجلنائية للتوقيع 
اإللك�رتوين ال�ذي يتم عن طريق الرقم الرسي يف مطل�ب أول، واحلامية اجلنائية للتوقيع الرقمي 

يف مطلب ثان ٍ.

3 .3 .1 احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين برقم رسي

تتمث�ل تطبيق�ات هذه الص�ورة من التوقيع اإللك�رتوين يف البطاقات البنكي�ة، مثل بطاقات 
السحب اآليل )1( وبطاقات اإلئتامن )2( .

ويف القان�ون الوضع�ي فالبطاق�ات البنكي�ة تتمتع باحلامي�ة اجلنائية وفقًا للقواع�د العامة يف 
جرائم األموال، وكذلك القواعد العامة يف جرائم التزوير، فمن حيث القواعد العامة يف جرائم 
األم�وال فإن البطاقة البنكية تعترب يف حد ذاهتا مااًل منقواًل مملوكًا للغري ومن ثم فإهنا تصلح حمًا 

جلرائم األموال من رسقة أو نصب أو خيانة أمانة )3(.

أم�ا من حيث القواع�د العامة يف جرائم التزوير فإن البطاق�ات البنكية يرسي عليها وصف 
املح�رر يف مفه�وم جريمة التزوي�ر باعتبارها ورقة م�ن أوراق البنوك، األمر ال�ذي جيعلها حمررًا 

عرفيًا )4( .

وإضافة إىل احلامية التي حتققها النصوص العامة قامت العديد من الدول يف أوروبا والواليات 
املتحدة بس�ن القوانني اخلاصة التي حتقق احلامية هلذه الص�ورة من صور التوقيع اإللكرتوين، أما 

)1( وتس�مى أيض�ًا بطاقة الدفع الفوري أو بطاقة التحويل اإللك�رتوين عند نقاط البيع والرشاء ، وهي ختول حاملها 
إمكاني�ة س�حب مبالغ نقدية من حس�ابه بحد أقىص متفق عليه من خال أجه�زة خاصة وبنظام يعتمد عىل رقم 

رسي للعميل يستطيع بواسطته رصف املبلغ آليًا من اجلهاز .
)2( عرفها املجمع الفقهي برابطة العامل اإلس�امي بأهنا : » مس�تند يعطيه مصدره لش�خص طبيعي أو اعتباري بناء 
عىل عقد بينهام يمكنه من رشاء السلع واخلدمات ممن يعتمد املستند دون دفع الثمن حااًل لتضمنه التزام املصدر 
بالدفع ، ومنها ما يمكن من سحب النقود من املصارف« . انظر  : قرارات وتوصيات املجمع الفقهي يف دورته 

السابعة املنعقدة بجدة عام 1412ه� � القرار رقم )7/1/65( .
)3( غنام ، غنام حممد : احلامية اجلنائية لبطاقات االئتامن املمغنطة ، بحث مقدم للمؤمتر العلمي األول حول اجلوانب 
القانوني�ة واألمني�ة للعمليات اإللكرتونية ، واملعق�ود بأكاديمية رشطة ديب يف الف�رتة 26-28 أبريل 2003م ، 

املجلد األول ، ص 148 .
)4(  املرجع السابق نفسه ، ص 152 .
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ال�دول العربي�ة فا تزال قوانينها تفتق�ر إىل النصوص اخلاصة هبذه البطاقات  رغم انتش�ارها يف 
احلياة اليومية لألفراد )1(، باستثناء بعض القوانني املحدودة .

ففي الواليات املتحدة األمريكية تم التنبه إىل أمهية وجود ترشيعات خاصة حتمي البطاقات 
البنكي�ة، فص�در قان�ون في�درايل يف الع�ام 1984م تن�اول فيه املقن�ن األمريكي االس�تعامل غري 
امل�رشوع للبطاق�ات البنكية، حي�ث جرمت امل�ادة )1029( من الباب الثامن ع�رش من القانون 
نفس�ه ؛ االس�تعامل التعس�في لألدوات التي تس�مح بالدخول إىل حس�اب مرصيف، ويمكن من 
خاهل�ا احلصول عىل أموال أو أش�ياء، وأي يشء آخر له قيمة، وتش�مل ه�ذه األدوات بطاقات 
الوف�اء البنكية، وكذل�ك جترم تقليد  وتزوير البطاقات، واس�تعامل البطاقات املزورة، ثم عدلت 
ه�ذه امل�ادة يف العام )1994م (، وأضيفت جريمة أخرى وهي حيازة األجهزة التي تس�اعد عىل 

تقليد أو تزوير البطاقات متى ارتبط ذلك بقصد جنائي)2(.

ويف كن�دا نص امل�رشع اجلنائي باملادة رقم )342( من القان�ون الصادر يف عام 1998م عىل 
جتري�م تزيي�ف بطاق�ات االئتامن وذل�ك يف فقرهتا األوىل، ك�ام نصت يف فقرهت�ا الثانية عىل جتريم 
حيازة أية أداة تس�تعمل أو يقصد اس�تعامهلا يف أي من اجلرائم املنص�وص عليها يف الفقرة األويل 

من املادة )342()3( .

ويف فنلندا جرمت املادة الثامنة من الفصل الس�ابع من قانون العقوبات الفنلندي اس�تعامل 
أي بطاقة بنكية للوفاء أو االئتامن دون ترصيح من اجلهة املانحة هلا)4( .

ويف فرنس�ا فق�د ص�در قانون أمن الش�يكات وبطاق�ات الوفاء رق�م )91 � 1382( يف 30 
كان�ون األول  عام 1991م، وجاءت املادة )1/67( منه لتجرم تقليد وتزوير بطاقات الوفاء أو 
السحب، واستعامل البطاقات املزورة مع العلم بذلك، وقبول الدفع ببطاقة وفاء مزورة أو مقلدة 

مع العلم بذلك)5(.

)1( احلباشنة ، جهاد رضا : احلامية اجلزائية لبطاقات الوفاء ، عامن : دار الثقافة للنرش والتوزيع ، 2007م ، ص 46 .
)2(  فكري ، أيمن عبداهلل : جرائم نظم املعلومات ، مرجع سابق ، ص 429 . وانظر : احلباشنة ، جهاد رضا: احلامية 

اجلزائية لبطاقات الوفاء ، مرجع سابق ، ص 49 . 
)3(  فكري ، أيمن عبداهلل : جرائم نظم املعلومات ، مرجع سابق ، ص 433 .

)4(  احلباشنة ، جهاد رضا : احلامية اجلزائية لبطاقات الوفاء ، مرجع سابق ، ص 49 .
)5(  املرجع السابق ، ص 51 .
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ومن الدول العربية كانت ُعاَمن من أوىل الدول التي س�نت نصوصًا حلامية البطاقات البنكية 
وجتريم كافة األفعال التي متسها.

فقد صدر املرسوم السلطاين رقم )72/ 2001 (  يف اخلامس من ربيع اآلخر لعام 1422ه�، 
وال�ذي تم بموجبه إجراء تعديل عىل قانون اجلزاء الع�امين رقم )74/7( الصادر عام 1974م، 
حيث كان من هذه التعديات إضافة فصل جديد ليصبح الفصل الثاين مكررًا يف الباب الس�ابع 
من القانون حتت عنوان : جرائم احلاسب اآليل ، وقد عاقبت املادة )276( مكرر من هذا القانون 
يف فقرهت�ا الثالثة بالس�جن م�دة ال تزيد عىل مخس س�نوات وبغرامة ال جتاوز أل�ف ريال كل من 

ارتكب أحد األفعال التالية :

1 � تقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب.

2 � استعامل أو حماولة استعامل البطاقة املقلدة أو املزورة مع العلم بذلك.

3 � قبول الدفع ببطاقة الوفاء املقلدة أو املزورة مع العلم بذلك.

ك�ام نص�ت الفقرة )4( من املادة نفس�ها باملعاقبة بالس�جن � مدة ال تزيد عن ثاث س�نوات 
وبغرامة ال تتجاوز مخسامئة ريال � لكل من : 

1 � استخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له.

2 � استعمل البطاقة بعد انتهاء صاحيتها أو إلغائها وهو عامل بذلك.

3 � استعمل بطاقة الغري بدون علمه.

ويف قطر تضمن قانون العقوبات اجلديد رقم )11( لسنة 2004م)1( فصًا يف الباب الثالث 
م�ن الكت�اب الثالث بعنوان : جرائم احلاس�ب اآليل، ويتكون هذا الفصل م�ن ثامنية عرشة مادة 

)من املادة 370 وحتى املادة 387( تعالج اجلرائم املعلوماتية بأنواعها.

وق�د متّيز قان�ون العقوبات القطري يف معاجلته لألفعال التي هت�دد البطاقات البنكية، حيث 
عمل عىل حتقيق أقىص محاية جنائية هلذه البطاقات.

)1(  ص�در القانون بتاريخ 2004/5/10م وحل حمل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم )14( لس�نة 1971م 
والذي ألغي العمل به بموجب املادة رقم )2( من هذا القانون .
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فق�د جرمت املواد م�ن )381( وحتى )384( العديد من األفعال التي متس بطاقات الوفاء 
البنكية، ومن ذلك ما ييل : 

1 � جتري�م االس�تياء بغ�ري بحق عىل أموال البن�وك، أو العماء لدهيا، عن طريق اس�تخدام 
بطاقات الدفع املمغنطة التي يصدرها البنك، حيث عاقبت املادة )381( عىل هذا الفعل 

بالسجن مدة ال جتاوز مخس سنوات.

2 � عاقب�ت امل�ادة )382( باحلب�س م�دة ال تقل عن س�تة أش�هر وال جتاوز ثاث س�نوات، 
وبغرامة ال تقل عن عرشة اآلف ريال وال تزيد عىل عرشين ألف ريال ؛ لكل من :

أ � حاز أو استخدم آالت صنع بطاقات الدفع اآليل دون ترصيح من اجلهات املختصة.

ب � حاز أو أحرز بطاقة دفع آيل مزورة، أو مرسوقة مع علمه بذلك.

ج� � حاز أو أحرز بطاقات دفع آيل معدة لإلصدار دون ترصيح بذلك من البنك.

د � حاز بغري ترصيح من البنك آالت ومعدات طباعة بطاقات الرصاف اآليل.

ه� � حاز أدوات مرصفية يدوية أو آلية مما يستخدم يف إمتام التعامل ببطاقات الدفع اآليل 
دون ترصيح.

3 � عاقبت املادة )383(  باحلبس مدة ال تقل عن س�نة وال جتاوز مخس س�نوات، وبغرامة ال 
تقل عن عرشة آالف ريال وال تزيد عىل عرشين ألف ريال كل من : 

أ � زور بطاقة دفع آيل.

ب � استعمل بطاقة دفع آيل مزورة، أو مرسوقة مع علمه بذلك.

ج� � قبل بطاقات دفع آيل غري سارية، أو مزورة، أو مرسوقة، مع علمه بذلك.

د � صنع املعدات، أو اآلالت املستخدمة يف صناعة بطاقات الدفع اآليل بدون ترخيص.

4 � عاقب�ت امل�ادة )384( باحلبس مدة ال جتاوز ثاث س�نوات وبغرام�ة ال تزيد عىل عرشة 
آالف ري�ال كل موظف بأحد البنوك، أو املؤسس�ات املالي�ة، أو مكاتب الرصافة أو غري 
ذل�ك م�ن اجلهات اخلاصة بتلقي األم�وال قام بإفش�اء أرسار املتعاملني معها، أو حصل 

عليها دون مسوغ إلصدار بطاقات دفع آيل مزورة. 
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3 .3 .2  احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين الرقمي 

تعد هذه الصورة من صور التوقيع اإللكرتوين من أهم الصور، وأكثرها ش�يوعًا، وانتش�ارًا، 
كام تعترب األكثر أمانًا، وثقة.

ولذل�ك فقد تربع�ت هذه الصورة م�ن صور التوقي�ع اإللكرتوين عىل ه�رم االهتامم الدويل 
خاصة فيام يتعلق بسن القوانني املنظمة هلا، والعمل عىل حتقيق احلامية هلا بشتى الطرق من كافة ما 

هيددها من جرائم.

وقد عملت العديد من الدول يف السنوات األخرية عىل سن القوانني املنظمة للتوقيع الرقمي، 
وإن كان�ت تنطبق ه�ذه القوانني يف بعض جزئياهتا عىل بعض بقية ص�ور التوقيع اإللكرتوين، إال 

أهنا سنت عىل وجه اخلصوص لتنظيم التوقيع اإللكرتوين الرقمي وحتقيق احلامية له.

وحتاول القوانني املنظمة للتوقيع اإللكرتوين يف كافة الدول توفري احلامية الازمة هلذا التوقيع 
حت�ى حيقق اهلدف منه، وحيقق االس�تقرار الازم لس�ري  املعامات س�يام التجاري�ة منها)1(. ومن 
أج�ل احلفاظ عىل حقوق أط�راف التعامل اإللكرتوين، وكذلك حقوق الغ�ري ، وحتى تظل الثقة 
يف التوقي�ع اإللكرتوين واملح�ررات التي يتم التوقيع عليها ؛ قائمة وقوية ، فإن هذه القوانني تقرر 

عقوبات جنائية  تطّبق  يف حالة التعدي عىل التوقيع اإللكرتوين)2( ، أو حماولة ذلك. 

وق�د نص�ت معظم القوانني عىل كافة األفعال التي ترى أهنا األخطر، واألكثر هتديدًا للتوقيع 
اإللك�رتوين , ورغ�م وجود بعض االختاف يف األفعال الت�ي حيددها كل قانون وجيرمها ؛ إال أهنا 

تتشابه بشكل عام، وتدور يف حمور واحد، وهو كل ما هيدد التوقيع اإللكرتوين من األفعال.

وس�يعرض الباح�ث لبعض القوانني الت�ي ُأصدرت لتنظي�م التوقيع اإللك�رتوين، كنموذج 
ملوقف القانون الوضعي من محاية التوقيع اإللكرتوين، حيث تتم اإلشارة  ملوقف القانون الفرنيس،  

وقانون التوقيع اإللكرتوين التونيس ثم القانون املرصي ثم قانون إمارة ديب وذلك كام ييل)3( :

)1(  الكعبي ، حممد عبيد : اجلرائم الناشئة عن االستخدام غري املرشوع لشبكة اإلنرتنت ، مرجع سابق ، ص 245 .
)2(  حجازي ، عبدالفتاح بيومي : النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 461. 

)3(  رغ�م وج�ود بعض االختاف يف نصوص القوانني العربية التي صدرت بش�أن التوقيع اإللكرتوين الرقمي  إال 
أهنا تتشابه يف جمملها ، فهي حتذو حذو قوانني منظمة األونستريال النموذجية ، ولذلك سألقي الضوء عىل ثاثة 

نامذج من القوانني العربية وهي : ) تونس ، ديب ، ومرص ( ، منعًا للتكرار يف تناول املوضوع .
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1 ـ احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين يف القانون الفرنيس

أجرى املقنن الفرنيس عدة تعديات قانونية تصب مجيعَا يف جمال مكافحة جرائم املعلوماتية، 
ومحاي�ة التج�ارة اإللكرتوني�ة، وكان أج�دى ه�ذه التعديات بالنس�بة للتوقي�ع اإللكرتوين هو 
قان�ون العقوبات الفرنيس اجلديد لعام 1994م، حيث اس�تحدث املقن�ن نصوصًا تتعلق بحامية 
املعلومات املعاجلة، كام جرم التزوير املعلومايت، األمر الذي يسبغ محاية جنائية متكاملة عىل نظام 
التج�ارة اإللكرتونية، والتوقيع اإللكرتوين، ومن أوجه احلامية اجلنائية التي أثبتها املقنن الفرنيس 

يف تعدياته ما ييل)1(: 
1 � جتري�م الدخول بطري�ق الغش أو التدليس عىل نظام املعلومات أو إبقاء االتصال بطريقة 

غري مرشوعة به ) املادة 323�1(.
2 � جتري�م إدخال البيانات بطريقة غري مرشوعة يف نظ�ام معاجلة البيانات أو إلغاء أو تعديل 

البيانات التي حيتوي عليه النظام بطريقة غري مرشوعة ) املادة 323�3(. 
3 � التعدي�ات الت�ي تضمنها القانون رقم 1382 والصادر يف 30 ديس�مرب 1991م والتي 
تضمن�ت امل�ادة رق�م 1/67 الت�ي تنص عىل جتري�م تقلي�د أو تزوير بطاق�ات الوفاء أو 

السحب اآليل، وعاقب عليها باحلبس من 1�7 سنوات والغرامة)2(.
4 � أج�رى املقن�ن الفرن�يس تعدياته ع�ىل النص�وص املتعلق�ة بالتزوير لتش�مل التزوير يف 
املحررات اإللكرتونية )3( ، وهذا مما حيقق احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين ضد جرائم 

التزوير املعلومايت بأنواعها التي تقع عىل التوقيع اإللكرتوين.
5 � وم�ن التعدي�ات أيضا التي حتمي التجارة اإللكرتوني�ة والتوقيع اإللكرتوين يف القانون 
الفرن�يس ؛ التعدي�ات التي أجريت وأضيف بموجبها املادتان )425/462( يف ش�أن 

الغش املعلومايت ، لتستوعب النصوص جتريم التزوير يف الوثيقة املعلوماتية.

)1(  املرجع السابق نفسه ، ص 470 .
)2(  قشقوش ، هدى حامد : احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين ، بحث مقدم ملؤمتر األعامل املرصفية اإللكرتونية بني 
الرشيعة والقانون ، املنعقد برعاية كلية الرشيعة بجامعة اإلمارات بالتعاون مع غرفة جتارة وصناعة ديب، للفرتة 

10�12 مايو 2003م  ، ج 2 ، ص 584�585.
)3(  حجازي ، عبدالفتاح بيومي : التجارة اإللكرتونية العربية ، الكتاب الثاين ، اإلس�كندرية : دار الفكر اجلامعي، 

2003 م ، ص 356 .
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أم�ا التعديل األخري كان يف ع�ام 2000م، حيث صدر القانون الفرنيس رقم 2000/230 
يف 13 م�ارس ع�ام 2000م بخصوص اإلثبات املتعلق بتكنولوجي�ا املعلومات واعتامد التوقيع 
اإللك�رتوين، وق�د جاء يف ه�ذا القانون أن التوقي�ع اإللكرتوين، إنام يعرب عن ش�خصية صاحبه، 
ومن ثم يفيد يف إس�ناد الواقعة التي وّقع عليها ذلك الش�خص إليه وصحتها، وذلك إىل أن يثبت 

العكس.

وي�رى الفق�ه اجلنائ�ي أن أمهية هذا التعدي�ل األخري تتجىل يف مس�اواة التوقي�ع اإللكرتوين 
بالتوقي�ع الع�ادي اخلطي، وم�ن ثم مد احلامية اجلنائي�ة يف قانون العقوبات التقلي�دي إىل التوقيع 

اإللكرتوين)1(. 

2 ـ احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين يف القانون التونيس 

تضم�ن قان�ون املبادالت والتجارة اإللكرتونية التونيس رقم )83( لس�نة 2000م ؛ العديد 
م�ن األحكام املتعلقة باحلامي�ة اجلنائية للتجارة اإللكرتونية وكذل�ك التوقيع اإللكرتوين، إضافة 
إىل العديد من األحكام الواجبة عىل مزودي خدمات املصادقة وكذلك ما جيب عىل املستفيد من 
اخلدمة ؛ من اختاذ كافة اإلجراءات االحتياطية الازمة ملنع وقوع أي فعل غري مرشوع سواًء عىل 

التجارة اإللكرتونية أم عىل التوقيع اإللكرتوين .

ويف جم�ال احلامية اجلنائي�ة للتوقيع اإللكرتوين جرم املقنن التون�يس العديد من األفعال التي 
تطال التوقيع اإللكرتوين بالرضر أو هتدد بذلك،   ومن هذه األفعال املجرمة ما ييل : 

أ ـ  عـدم مراعـاة مـزود خدمات املصادقـة اإللكرتونية ملقتضيـات كـراس رشوط تقديم اخلدمة    

املنصوص عليها يف القانون

عاقب�ت  امل�ادة )45( بالغرامة بمبل�غ من )1000( إىل )10000( دين�ار تونيس لكل مزود 
خدمات تصديق إلكرتوين مل يراِع املواصفات والرشوط التي نص عليها القانون.

)1(  قش�قوش ، ه�دى حام�د : احلامية اجلنائية للتج�ارة اإللكرتونية عرب اإلنرتن�ت ، القاه�رة : دار النهضة العربية، 
2000م ، ص 73 .

وانظر هبذا املعنى : حجازي ، عبدالفتاح بيومي : النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 476.   
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فقد نصت املادة )45( عىل ما ييل :

»عاوة عىل العقوبات املبينة بالفصل)1( )44()2(  من هذا القانون يعاقب كل مزود خدمات 
املصادقة اإللكرتونية مل يراع مقتضيات كراس الرشوط املنصوص عليها بالفصل  )12( من هذا 

القانون بغرامة  ترتاوح بني )1000( و )10000( دينار. 

 وعىل ذلك فإن هذه العقوبة يضاف إليها ، عقوبة أخرى هي ما نصت عليه املادة )44( من 
القانون نفسه، وهي سحب الرتخيص من مزود اخلدمة، وإيقاف نشاطه .

ويتب�ني أن الركن املادي هل�ذه اجلريمة هو جمرد عدم مراعاة م�زود خدمة املصادقة للرشوط 
واملقتضيات املنصوص عليها يف القانون )مادة 12(، ويتبني من ظاهر الصياغة أن اجلريمة ال تقع 
إال بطري�ق العمد)3( ، فبمجرد حصول الفع�ل والذي يتمثل بعدم مراعاة الرشوط واملقتضيات؛ 

تقع اجلريمة دون النظر يف مدى توفر القصد اجلنائي.

كام أن املقنن مل يغلظ العقوبة يف حالة تكرار وقوع الفعل، بمعنى أنه مل يعالج حاالت تكرار 
اخلط�أ في�ام يتعلق بجريمة ع�دم مراعاة ال�رشوط واملتطلبات، وق�د ترك األم�ر إىل تقدير قايض 

املوضوع)4(. 

ب ـ ممارسة نشاط مزود خدمات املصادقة اإللكرتونية بدون احلصول عىل ترخيص مسبق

جرم�ت امل�ادة )46( م�ن القان�ون التونيس فعل ممارس�ة نش�اط م�زود خدم�ات التصديق 
اإللك�رتوين ب�دون احلصول عىل ترخيص وعاقبت عىل ذلك بالس�جن ملدة ترتاوح بني ش�هرين 

وثاث سنوات، وبغرامة ترتاوح بني )1000( و )10000( دينار.

)1(  أطلق املقنن عىل مواد هذا القانون مسمى فصول ، فكل مادة تسمى فصل وهكذا .
)2( تنص املادة )44( من هذا القانون عىل ما ييل :

»يس�حب الرتخيص من مزود خدمات املصادقة اإللكرتونية ويتم إيقاف نش�اطه ، إذا أخل بواجباته املنصوص   
عليها هبذا القانون أو بنصوصه التطبيقية ، وتتوىل الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكرتونية سحب الرتخيص بعد 

سامع املزود املعني باألمر« . 
)3(  حجازي ، عبدالفتاح بيومي : النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 490 .

)4(  املرجع السابق نفسه ، ص 491 .
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وهذه اجلريمة كسابقتها جريمة عمدية، يكفي لتوافرها توافر القصد اجلنائي العام أي يكفي 
ملعاقبة مزود اخلدمة أن يعلم بأنه غري مرخص له يف ممارسة خدمات  التصديق اإللكرتوين، ومع 

ذلك تتجه إرادته إىل هذا الفعل)1( .

أما الركن املادي هلا فيتحقق بمجرد التعامل يف بيانات التجارة اإللكرتونية دون أن يرخص 
له يف ذلك.

جـ  ـ الترصيح عمدًا بمعطيات خاطئة ملزود خدمات املصادقة اإللكرتونية

عاقبت املادة )47( عىل هذه اجلريمة بالسجن ملدة ترتاوح بني ستة أشهر وعامني، مع غرامة 
ترتاوح بني )1000( و )10000( دينار، أو بإحدى هاتني العقوبتني.

د ـ استعامل عنارص تشفري شخصية متعلقة بإمضاء الغري بصفة غري مرشوعة

نصت املادة )48( عىل معاقبة كل من اس�تعمل بصفة غري مرشوعة عنارص تش�فري شخصية 
متعلقة بإمضاء الغري بالس�جن ملدة ترتاوح بني س�تة أشهر وعامني وبغرامة ترتاوح بني )1000( 

و )10000( دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.

هــ  معاجلة املعطيات الشخصية دون موافقة صاحب الشهادة، أو مجع معلومات خاصة بصاحب 

الشهادة دون أن تكون رضورية إلبرام العقد وحتديد حمتواه وتنفيذه

نصت املادة  )38( من القانون التونيس عىل عدم جواز معاجلة املعطيات الشخصية من قبل 
مزود خدمات املصادقة اإللكرتونية إال بعد موافقة صاحب الشهادة املعني.

ك�ام نص�ت امل�ادة )39( م�ن القانون نفس�ه عىل عدم ج�واز قيام م�زود خدم�ات املصادقة 
اإللكرتونية أو أحد أعوانه بجمع املعلومات اخلاصة بصاحب الش�هادة إال ما كان منها رضوريًا 

إلبرام العقد وحتديد حمتواه وتنفيذه وإعداد وإصدار الفاتورة.

ث�م ج�اءت املعاقبة عىل خمالفة أحكام هاتني املادتني يف ن�ص املادة )51( حيث عاقبت املادة 
)51( عىل هذه اجلريمة بالغرامة فيام بني )1000( و )10000( دينار.

)1(  املرجع السابق نفسه ، ص 493 .
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إفشاء مزود خدمات املصادقة اإللكرتونية للمعلومات املعهودة إليه يف إطار تعاطي نشاطه 
أو احلث عىل إفشائها إال يف احلاالت التي أجازها القانون.

نص�ت امل�ادة )52( من القان�ون التونيس عىل معاقبة م�زود خدمات املصادق�ة اإللكرتونية 
وأعوان�ه الذين يفش�ون أو حيثون أو يش�اركون يف إفش�اء املعلومات التي عه�دت إليهم يف إطار 

تعاطي نشاطاهتم باستثناء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابيًا أو إلكرتونيًا يف نرشها.

وقد شملت العقوبة جريمة التحريض يف قول املقنن ) أو حيثون (، مما يدلل عىل رغبة املرشع 
يف حتقيق أقىص محاية جنائية لرسية املعلومات اخلاصة ببيانات التصديق اإللكرتوين.

وياح�ظ أن املقن�ن التون�يس مل ينص ع�ىل عقوبة حمددة توق�ع عىل اجلاين يف ه�ذه اجلريمة، 
إنام أحال ذلك إىل القواعد العامة للعقوبة عىل جريمة إفش�اء األرسار، واملنصوص عليها باملادة 

)254( من قانون املجلة اجلنائية يف تونس)1(.

3 ـ احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين يف قانون إمارة ديب

صدر يف إمارة ديب قانون املعامات والتجارة اإللكرتونية رقم )2( لسنة 2002م يف الثاثني 
م�ن ذي القعدة لعام 1422ه�، وقد تضمن الفصل الس�ابع من هذا القانون عىل ثامن مواد )28 
� 35 ( تعال�ج احلامي�ة اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين والتعام�ات اإللكرتونية التي تتم من خاهلا 

التجارة اإللكرتونية.

وقد عاقب املقنن عىل جمموعة من اجلرائم عىل النحو التايل : 

1 � جريمة نرش الشهادة غري الصحيحة، وجريمة إنشاء أو نرش شهادة أو بيانات غري صحيحة 
ألي غرض احتيايل أو أي غرض آخر غري مرشوع.

فقد نصت املادة )28( من القانون عىل جتريم نرش شهادة تشري إىل مزود خدمات تصديق   
مدرج اسمه يف الشهادة، إذا كان الشخص يعرف أن : 

أ � مزود خدمات التصديق املدرج اسمه يف الشهادة مل يصدر الشهادة. 

)1(  حجازي ، عبدالفتاح بيومي : النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين ، مرجع سابق ، ص 508 .
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ب � املوّقع املدرج اسمه يف الشهادة مل يقبل الشهادة.

ج� � الشهادة قد ألغيت أو أوفقت.

ك�ام نص�ت امل�ادة )29( عىل جتريم إنش�اء أو ن�رش مع العل�م  أي ش�هادة أو بيانات غري   
صحيحة ألي غرض احتيايل، أو أي غرض آخر غري مرشوع.

ومل ينص القانون عىل عقوبة هلذه اجلريمة لكنها تدخل ضمنًا يف املادة )29( التي تعاقب   
ع�ىل إنش�اء أو نرش عن معرفة أية ش�هادة أو بيانات غري صحيح�ة لغرض احتيايل أو أي 

غرض آخر غري مرشوع.

فا شك أن هذه اجلريمة تدخل ضمن هذه املادة فنرش الشهادة غري الصحيحة مع العلم   
بذلك هو يف أقل حاالته لغرض غري مرشوع إن مل يكن لغرض احتيايل.

يه، وكذلك  وق�د عاقبت امل�ادة )29( عىل هذه اجلريم�ة باحلبس ومل حتدد مدت�ه وال َحدَّ  
بغرامة ال تتجاوز )250000( درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني.

2 � جريم�ة تقدي�م بيان�ات غ�ري صحيحة عمدًا ع�ن هويت�ه أو تفويضه إىل م�زود خدمات 
التصديق بغرض طلب استصدار أو إلغاء أو إيقاف شهادة.

وق�د نص�ت املادة ع�ىل العقوبة عىل ه�ذه اجلريمة باحلبس ملدة ال تزيد عىل س�تة أش�هر،   
وبغرامة ال جتاوز مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني.

3 � جريم�ة اإلفش�اء العم�دي  ألي معلوم�ات يف س�جات أو مس�تندات أو مراس�ات 
إلكرتونية، تم االطاع عليها بموجب السلطات التي يمنحها القانون.

وق�د حددت امل�ادة العقوبة هلذه اجلريم�ة باحلبس وبغرامة ال جتاوز مائ�ة ألف درهم أو   
بإحدى هاتني العقوبتني، وياحظ عدم حتديد مدة احلبس أو بيان حدّيه.

4 � جريمة الشخص االعتباري.

نص�ت امل�ادة )33( م�ن هذا القان�ون عىل أن�ه إذا ارتكب أي ش�خص اعتب�اري خمالفة   
ألح�كام ه�ذا القانون، وثب�ت أن ذلك جاء نتيج�ة ترصف أو إمهال أو موافقة أو تس�رت 
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أي عض�و جمل�س إدارة أو مدي�ر أو أي موظ�ف آخ�ر يف ذلك الش�خص االعتباري، أو 
أي ش�خص تبدو له هذه الصفة فإن ذلك الش�خص والش�خص االعتباري يدانان هبذه 

املخالفة ويعاقبان تبعًا لذلك.

وهذه تس�جل لقانون إمارة ديب فهي إمعان يف احلامية اجلنائية وزيادة يف التحوط لذلك حتى 
ال تستغل أي ثغرة لإلرضار بمصلحة التوقيع اإللكرتوين أو غريها من املصالح.

4 ـ احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين يف القانون املرصي

هنج املرشع املرصي ذات املس�لك التي انتهجته الترشيع�ات املقارنة األوروبية والعربية فيام 
يتعل�ق باحلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين، وذلك حفاظًا عليه من املس�اس به بطريق التقليد أو 

التزوير)1(.

وق�د متثل�ت احلامية اجلنائي�ة للتوقيع اإللك�رتوين  يف القان�ون املرصي يف جتري�م العديد من 
األفعال التي متس بالتوقيع اإللكرتوين، ومن ذلك ما ييل: 

1� جتري�م فع�ل االمتناع عن مواف�اة هيئة تنمية صناع�ة تكنولوجيا املعلوم�ات بام تطلبه من 
تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط اهليئة

فقد نصت املادة )13( من القانون عىل ما ييل :   

»تلت�زم مجيع اجله�ات والرشكات العامل�ة يف جمال املعامات اإللكرتوني�ة وتكنولوجيا   
املعلوم�ات بمواف�اة اهليئة بام تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنش�اط 

اهليئة«. 

وق�د ج�اءت العقوبة عىل خمالف�ة أحكام هذه امل�ادة منصوصًا عليها يف امل�ادة )23( من   
القانون نفس�ه، والتي تضمنت املعاقبة عىل خمالفة أحكام املادة )13(  بغرامة ال تقل عن 

مخسة آالف جنية وال تزيد عن مخسني ألف جنيه.

وق�د ش�ددت العقوب�ة يف حالة العود بمق�دار الضعف  يف حدهيا األدن�ى واألقىص، مع   

)1(  حجازي ، عبدالفتاح بيومي : النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين  ، مرجع سابق ، ص538 .
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التشهري بنرش حكم اإلدانة يف جريدتني يوميتني وعىل شبكة اإلنرتنت عىل نفقة املحكوم 
عليه.

وقد استثنى القانون من أحكام املادة )13( أجهزة رئاسة اجلمهورية،  والقوات املسلحة،   
ووزارة الداخلية، وجهاز املخابرات العامة، وهيئة الرقابة اإلدارية، وهذا يعترب من قبيل 
أس�باب اإلباحة، ف�ا تعاقب هذه اهليئ�ات يف حالة ارتكاهبا لفع�ل يتطابق مع ما نصت 

عليه املادة )13(.

2 � جتريم مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق اإللكرتوين دون احلصول عىل ترخيص.

نصت املادة )19( من قانون التوقيع اإللكرتوين املرصي عىل ما ييل:  

»ال جتوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق اإللكرتوين إال برتخيص من اهليئة...«  

وق�د ج�اءت املعاقبة عىل ه�ذه اجلريمة يف امل�ادة )23(، فقرة )د( والت�ي متثلت باحلبس   
والغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه.

3 � جتريم إفشاء األرسار واملعلومات التي تقدم إىل جهة التصديق اإللكرتوين.

نصت املادة )21( من القانون عىل ما ييل:   

»بيان�ات التوقي�ع اإللكرتوين والوس�ائط اإللكرتوني�ة واملعلومات التي تق�دم إىل اجلهة   
املرخص هلا بإصدار ش�هادات التصديق اإللكرتوين رسي�ة، وال جيوز ملن قدمت إليه أو 
اتص�ل هبا بحكم عمله إفش�اؤها للغري أو اس�تخدامها يف غري الغ�رض الذي قدمت من 

أجله«.

وق�د ج�اء بيان عقوبة خمالفة أحكام هذه املادة ضمن الفقرة )ه�( من املادة )23(، والتي   
تضمن�ت العقوب�ة باحلبس والغرامة الت�ي ال تقل عن عرشة آالف جني�ه وال جتاوز مائة 

ألف جنيه.

4 � جتريم عدد من األفعال ذات املساس املبارش بالتوقيع اإللكرتوين وذلك باحلبس وبغرامة 
ال تق�ل عن ع�رشة آالف جنيه وال جتاوز مائ�ة ألف جنيه، ومتثلت األفع�ال التي نصت 

عليها املادة )23( من القانون  فيام ييل : 
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أ � فع�ل إت�اف أو تعييب توقيع أو وس�يط أو حم�رر إلكرتوين، أو تزوير ش�يئًا من ذلك 
بطريق االصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر.

ب � فعل استعامل توقيع أو وسيط أو حمرر إلكرتوين معيب أو مزور مع العلم بذلك.

ج�� � فع�ل التوص�ل بأي�ة وس�يلة إىل احلصول بغ�ري حق ع�ىل توقيع أو وس�يط أو حمرر 
إلكرتوين، أو اخرتاق هذا الوسيط أو اعرتاضه أو تعطيله عن أداء وظيفته.

وقد غلظ املرشع العقوبة يف حالة العود بمقدار املثل، مع التش�هري بنرش حكم اإلدانة يف   
جريدتني يوميتني وعىل شبكة اإلنرتنت عىل نفقة املحكوم عليه.

5 � جريمة الشخص االعتباري واملسئول عن إدارته.

نصت املادة )24( عىل معاقبة املسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري املخالف   
بذات العقوبة املقررة عن األفعال التي ترتكب باملخالفة ألحكام هذا القانون، واشرتطت 

لذلك رشطني : 

األول : أن يك�ون إخال�ه بالواجب�ات الت�ي تفرضه�ا علي�ه اإلدارة قد أس�هم يف وقوع   
اجلريم�ة، والث�اين : تواف�ر العل�م لدي�ه بذلك، م�ع كون الش�خص االعتباري مس�ئوال 
بالتضام�ن ع�ن الوفاء بام حيكم به من عقوبات مالي�ة وتعويضات، إن كانت املخالفة قد 

ارتكبت من أحد العاملني به باسم ولصالح الشخص االعتباري.
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الفصل الرابع
القسم التطبيقي من الدراسة 

4 . 1 قضايا صدر فيها حكم قضائي

4 . 2 قضايا مل يصدر فيها حكم قضائي
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الفصل الرابع
القسم التطبيقي من الدراسة

متهيد

يف هذا الفصل من الدراس�ة س�وف يتناول الباحث بمش�يئة اهلل عددًا من القضايا التطبيقية 
الت�ي تتعل�ق بتطبيقات التوقيع اإللكرتوين، حيث س�يتم حتليلها ودراس�تها، واس�تخالص أهم 
النتائج منها، ملعرفة واقع التوقيع اإللكرتوين قضائيًا، واإلجابة عىل تس�اؤالت الدراس�ة املتعلقة 
باجلزء التطبيقي من الدراس�ة، بحيث يتم إلقاء الض�وء عىل كيفية تعامل املحاكم يف دول اخلليج 

العريب مع اجلرائم الواقعة عىل التوقيع اإللكرتوين .

وجي�در التنوي�ه عن املش�قة التي نال�ت الباحث جراء البح�ث يف أروقة املحاك�م يف اململكة 
العربي�ة الس�عودية ويف دول اخللي�ج، عن قضايا تتعل�ق بأحد صور التوقي�ع اإللكرتوين، ورغم 
الس�فر لدول اخلليج والبحث الش�اق واملضني، فإن الباحث مل حيصل عىل بغيته يف هذا املجال، 
حيث مل يتسن له احلصول عىل قضايا تتعلق بكافة صور التوقيع اإللكرتوين، وإنام متكن فقط من 
احلص�ول عىل تطبيق�ات تتعلق بالبطاقات البنكي�ة والتي تعد الصورة األقدم م�ن صور التوقيع 

اإللكرتوين واملنترشة، أما بقية الصور فلم جيد أي يشء يتعلق هبا .

وكام مر سابقًا فالتوقيع اإللكرتوين يتكون من عدة صور أمهها : 

1 � التوقيع بالقلم اإللكرتوين .

2 � التوقيع البيومرتي .

3 � التوقيع بالرقم الرسي ) بطاقات البنوك املتنوعة ( .

4 � التوقيع اإللكرتوين الرقمي.

فالتوقي�ع بالقل�م اإللكرتوين صورة قليلة االنتش�ار مل�ا تتطلبه من تقني�ات خاصة، ولكوهنا 
مكلفة، واستخدامها حمصور جدًا ، ومل جيد الباحث أي قضية تتعلق هبا .
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وأم�ا التوقيع البيومرتي  فهو نادر االس�تخدام ، حيث يس�تخدم يف بع�ض البنوك يف الدول 
األمريكي�ة واألوروبي�ة، وأما يف البالد العربية فإنه يس�تخدم نادرًا وخاص�ة يف جمال التحقق من 
الش�خصية، وليس كتوقيع يعرب عن اإلرادة، ومل جيد الباحث كذلك أي قضية تتعلق باخرتاقه أو 

التعدي عليه سيام وأنه قليل االنتشار يف التعامالت اإللكرتونية الفردية أو التجارية .

وفي�ام يتعل�ق بالتوقي�ع اإللك�رتوين الرقمي، فهو تقني�ة حديث�ة، وعالية األم�ان، ووجد يف 
األس�اس ملعاجل�ة ظاهرة االخرتاقات التي حتصل يف ش�بكة اإلنرتنت، ويس�تخدم طرق تش�فري 
معق�دة يصع�ب اخرتاقه�ا، ولذا فإن�ه مل يتم اخرتاقه حتى ه�ذه اللحظة، كام مل تس�جل أي قضية 
َر الوقت الالزم إلمتامها بحوايل عرشين  اعتداء عليه حتى اآلن )1(، كام أن أي حماولة الخرتاقه ُقدِّ

سنة عىل األقل )2( .

وبذلك فلم يتبق أمام الباحث سوى جرائم االعتداء عىل التوقيع اإللكرتوين بالرقم الرسي 
واملتمث�ل يف البطاقات البنكية بأنواعها املختلفة، وقد مج�ع الباحث عددًا من القضايا اختار منها 
مخ�س ع�رشة قضية متنوعة، م�ن دول جملس التع�اون اخلليجي  وتم دراس�ة مضموهنا وحتليلها 
كل عىل حدة، وقد تم تقس�يم هذه القضايا إىل جمموعتني : األوىل : وهي التي صدر فيها أحكام 
قضائي�ة، فت�م إدراجها ضمن الف�رع األول وتم حتليل مضم�ون احلكم القضائ�ي فيها وعددها 
اثن�ا ع�رشة قضية، والثانية : وهي الت�ي مل يصدر فيها حكم قضائي، لكنه�ا متيزت باألمهية وأهنا 
ذات أس�لوب إجرامي مبتكر، فقام الباحث بإدراجها ضمن الفرع الثاين،  وتم حتليل األس�لوب 

اإلجرامي التي ارتكبت بواسطته وعددها ثالث قضايا.

)1( أف�اد بذل�ك خبري أمن املعلومات بوزارة الداخلية : حس�ام الغريميل ، يف مقابلة أجراها الباحث معه بتاريخ 15 
رجب 1429ه� .

)2( املصدر السابق نفسه .
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4 . 1 قضايا صدر فيها حكم قضائي

القضية األوىل

ن�وع القضي�ة: رسقة .

حدثت ف�ي  :  1995/9/1م .

دولة القضية : الكويت .

املدين�������ة : الكويت .

أط�راف����ها: املتهم )ن( ، املجني عليها )ه�( .

أوال: وقائع القضية

بتاري�خ 1995/9/1م تقدم�ت الس�يدة )ه�( ألحد خماف�ر مدينة الكويت بب�الغ عن قيام 
ش�خص جمه�ول برسقة حقيبة الي�د العائدة هلا أثن�اء تواجدها يف إحدى األس�واق وكان بداخل 

احلقيبة نقود، وبطاقة رصاف آيل .

وبنفس التاريخ تقدمت الس�يدة ببالغ عن س�حب مبلغ )1000 ( دينار كويتي من حساهبا 
البنك�ي، ببنك الكويت الوطني، وذلك عىل دفعت�ني كل دفعة ) 500 ( دينار، وأفادت أن الرقم 

الرسي لبطاقة الرصف البنكية كان مدونًا يف حقيبة يدها يف  ورقة صغرية .

ثانيًا : التحريات والقبض 

فور تلقي اجلهات األمنية لبالغ الس�يدة ) ه� ( قامت األجهزة األمنية املس�ؤولة بعمل كافة 
التحريات الالزمة، وتم حرص املش�بوهني وبالتعاون مع رجال املباحث اجلنائية وبعض املصادر 
الرسية تم القبض عىل املتهم ) ن (، وعمره )28( سنة، وبتفتيشه وجدت بحوزته بطاقة الرصاف 
العائدة للس�يدة )ه�( يضعها يف إحدى جيوب البنطال الذي يرتديه، ومل يعثر معه عىل ش�ئ آخر 

يستحق ذكره .
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ثالثًا : األدلة واإلثباتات املقدمة يف القضية 

تقدمت النيابة العامة بدعوى ضد املواطن املتهم )ن(، وكانت األدلة التي متسكت هبا ضده 
هي ما ييل : 

1 � العثور عىل بطاقة الس�حب البنكية العائدة للمجني عليها بحوزة املتهم أثناء تفتيش�ه من 
قبل رجال املباحث اجلنائية  .

2 � اعرتاف املتهم بحيازته لبطاقة الرصاف العائدة للمجني عليها رغم إنكاره للرسقة مفيدًا 
أنه عثر عليها بمحض املصادفة .

3 � ثبوت س�حب مبلغ )1000  ( دينار بكش�وف عمليات السحب اآليل اليومي من بطاقة 
املجني عليها .

4 � ثب�وت س�حب مبل�غ )1000( دينار كويتي ع�ىل دفعتني من حس�اب املجني عليها عىل 
دفعتني من خالل كشف احلساب اخلاص هبا لدى البنك.

رابعًا: حكم املحكمة

تضم�ن حكم املحكم�ة عىل املتهم )ن( بالس�جن مدة س�نتني من تاريخ توقيف�ه وذلك بناء 
ع�ىل ثبوت إدانته بام نس�ب إليه وقيام جريمة التزوير املنص�وص عليها يف املادة 257 من القانون 

اجلزائي رقم 16 لسنة 1960ه� والتي منها إمالء بيانات كاذبة .

وقد أيدت حمكمة التمييز حكم املحكمة لدى نظرها الطعن يف الدعوى اجلنائية املشار إليها  
واملرفوع�ة م�ن النيابة العامة ض�د الطاعن املتهم بالرسق�ة، وعلقت حمكمة التميي�ز بالطعن رقم 

)155( لسنة 1995م بقوهلا : 

» ومل�ا كان ذل�ك وكان املقصود باملحرر الذي يص�ح أن يكون حماًل جلريمة التزوير هو : كل 
مس�طور يتضمن عالم�ات تعطيه معنى مرتابطًا ينتقل من ش�خص إىل آخر ل�دى مطالعته، وأن 
يصل�ح ألن يس�تعمل يف الداللة عىل واقعة ذات أثر قانوين، ويس�توي بعد ذل�ك أن تكون كتابة 
املح�رر مركب�ة من حروف أو مكونة م�ن أرقام أو عالمات اصطالحي�ة مادامت تدل عىل معنى 
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معني بمجرد مطالعته، وكان كش�ف الس�حب اآليل يصدر عن البنك بعد إجراء عملية س�حب 
النقود، ويدل عىل متامها بمعرفة صاحب احلس�اب أو من خيوله القيام هبا وتدوينها فورًا يف كافة 
مستندات البنك املعدة إلثبات هذه العمليات، وهي واقعة ذات أثر قانوين، فإن الكشف وسائر 
األوراق الت�ي دون�ت فيه�ا عملية الس�حب ؛ تعد من حم�ررات وأوراق البنوك الت�ي تصح حماًل 

جلريمة التزوير املنصوص عليها يف املادتني : )257( و )259(من قانون اجلزاء .

مل�ا كان ذل�ك، وكان ينبغ�ي لكي تق�وم جريمة التزوي�ر أن يكون تغيري احلقيق�ة بطريقة من 
الطرق التي بّينها القانون بيان حرص يف املادة  257 من قانون اجلزاء، ومنها : إمالء بيانات كاذبة، 
وكان مؤدى إعطاء البنك لصاحب احلساب رقاًم رسيًا للسحب اآليل أن يقوم هو شخصيًا أو من 
خيوله بإجراء عملية الس�حب، فإن اس�توىل اجلاين بغري حق عىل الرقم الرسي والبطاقة املمغنطة 
واس�تعملها يف اجلهاز املعد للس�حب فهو بذلك يكون قد انتحل ش�خصية صاحب احلساب أو 
نائبه وأمىل هذه الصفة الكاذبة عىل اجلهاز املربمج من قبل البنك فتلقاها وأثبت يف الكش�ف عىل 
خالف احلقيقة أن صاحب احلساب أو وكيله هو الذي رصف املبلغ الذي طلبه، وبذلك يتحقق 

الركن املادي يف جريمة التزوير .

ومادام أن احلكم املطعون فيه قد التزم هذه النظرة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون« .

خامسًا : حتليل مضمون احلكم الصادر يف القضية

بدراس�ة وقائع هذه القضية وحكم املحكمة الصادر هبا نجد أهنا تصدت لنظر قضية حتوي 
أسلوبًا إجراميًا مستحدثًا مل تنص عليه نصوص القانون اجلزائية بنص حيدده بذاته، وهو استعامل 
بطاقة الرصاف البنكية املرسوقة والس�حب من احلس�اب، وهو ش�كل جديد من أشكال جرائم 

تطبيقات التوقيع اإللكرتوين، والذي يتمثل هنا ببطاقة الرصاف .

ورغ�م ذلك فقد جلأت املحكمة إىل تطبيق النص�وص التقليدية عىل هذه الواقعة، فاعتربت 
ه�ذه اجلريم�ة من جرائم التزوير الت�ي بينتها املواد من )257� 262( م�ن قانون اجلزاء الكويتي 
رق�م 16 لس�نة 1960م، ثم رأت انطباق نص امل�ادة )257(  عليها، باعتبار أن هذه اجلريمة من 
جرائم التزوير التي يتم فيها تغيري احلقيقة عن طريق إمالء بيانات كاذبة، فقد نصت املادة )257( 

من القانون نفسه عىل ما ييل :
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»يعد تزويًرا كل تغيري للحقيقة يف حمرر بقصد استعامله عىل نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، 
إذا كان املح�رر بعد تغيريه صاحلا ألن يس�تعمل عىل هذا النح�و ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل 
حمررا ونس�به إىل ش�خص مل يص�در منه، أو أدخل تغي�ريا عىل حمرر موجود س�واء بحذف بعض 
ألفاظ�ه أو بإضاف�ة ألف�اظ مل تكن موجودة، أو بتغي�ري بعض األلفاظ، أو وض�ع إمضاء أو خاتم 
أو بصمة ش�خص آخر عليه دون تفويض من هذا الش�خص، أو محل ذلك الش�خص عن طريق 
التدلي�س عىل وضع إمضائ�ه أو خامته أو بصمته، عىل املحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء 
صحيح هبا ويقع التزوير أيضا إذا غري الش�خص املكل�ف بكتابة املحرر معناه أثناء حتريره بإثباته 
في�ه واقع�ة غري صحيحة عىل أهن�ا واقعة صحيحة، ويقع التزوير ممن اس�تغل حس�ن نية املكلف 

بكتابة املحرر فأمىل عليه بيانات كاذبة مومها أهنا بيانات صحيحة«)1( .

ويف ه�ذه القضي�ة نم�وذج يعكس ق�درة )2(  الترشيع�ات والقوانني التقليدي�ة عىل التصدي 
للجرائ�م املس�تحدثة، فجرائ�م االعتداء ع�ىل التوقيع اإللك�رتوين )بطاقات ال�رصاف البنكية ( 
جرائم مستحدثة مل يصدر بحقها قانون ينظمها يف دولة الكويت حتى اآلن، فاستطاعت املحكمة 

تطبيق نص تقليدي عىل جريمة غري تقليدية .

وهذه املرونة ليست إبداعًا يف جمال املحاكامت وإنام أملتها الرضورة والفراغ الترشيعي، ومع 
ذلك فقد تم تطبيق النص التقليدي بأفضل ما يمكن .

وم�ن املع�روف أن القان�ون اجلنائ�ي ال يتط�ور بنفس الرسعة الت�ي تتطور هب�ا التكنولوجيا 
احلديث�ة، ولذل�ك ف�إن النظام التقلي�دي غ�ري كاٍف يف الغالب من حي�ث املبدأ ملواجهة أش�كال 

اإلجرام اجلديدة )3( . 

وجت�در اإلش�ارة يف ه�ذا املقام مل�ا تتميز به الرشيعة اإلس�المية م�ن مزايا جتعله�ا قادرة عىل 
مواجه�ة كاف�ة األفع�ال التي هت�دد املجتمع بالتجري�م والعقاب، ف�ال جمال إلف�الت املجرم من 

)1( نص املادة )257( من قانون اجلزاء الكويتي رقم )16( لسنة 1960م .
)2( وإن كان�ت ه�ذه القدرة حمدودة ، فالنصوص التقليدية تظل عاجزة عن اإلحاطة باجلرائم واألس�اليب املتجددة 

بشكل مستمر .
)3( البقم�ي ، ن�ارص حممد : مواجهة التحديات الترشيعية والنظامية لتقنية املعلومات يف اململكة العربية الس�عودية ، 

مرجع سابق ، املجلد الثالث للمؤمتر  ، ص 2012 .
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ضون يف تقدير  العق�اب، وال جم�ال حلصول فراغ ترشيع�ي، فالقضاة يف الرشيعة اإلس�المية مفوَّ
العقوب�ات التعزيري�ة عىل األفعال التي جرمتها نصوصٌ  عامة أو قواعد، وعليه فال يوجد رشعًا 
فراغ  قانوين، وال مانع بعد ذلك أن يصدر بكل ما س�بق القضاء فيه أنظمة يعمل هبا القضاة فيام 

جدَّ من اجلرائم بعد صدروها .

القضية الثانية

ن�وع القضي�ة: رسقة باإلكراه .

حدث�ت ف�ي: 30 يناير 2008م .

دولة القضية : البحرين .

املدين�������ة: اجلفري .

أط�راف�����ها: املتهم )م(، املجني عليه )ج(  .

أوال : وقائع القضية

بتاري�خ 30 يناير من عام 2008 م أبلغ املواطن )ج ( الس�لطات األمنية عن قيام املتهم )م( 
بالتوجه إىل منزله بمنطقة اجلفري وقيامه بطرق الباب، وعندما قام املجني عليه بفتح الباب له قام 
بإشهار سالح أبيض عبارة عن سكني يف وجهه، ومن ثم قيامه برسقة مفاتيح سيارته، ثم انرصف 
بعد أن قام بتقطيع أس�الك اهلاتف األريض، وقام باس�تعامل س�يارة املجني عليه واالستيالء عىل 
حافظ�ة نقوده املوجودة بالس�يارة وكذل�ك مبلغ مايل، وبطاقة رصاف بنكي�ة، وعثوره عىل الرقم 
الرسي للبطاقة داخل حمفظة نقود املجني عليه، ثم قيامه بالتوجه جلهاز س�حب بنكي )رصاف ( 

وسحب مبلغ )200( دينار بحريني من حساب املجني عليه .

ثانيًا : التحريات والقبض 

قام�ت اجله�ات األمنية املخولة ف�ور تلقيها البالغ بإج�راء كافة التحري�ات الالزمة، والتي 
كان�ت مبني�ة عىل ما جاء يف بالغ املجن�ي عليه )ج( من معلومات عن املته�م )م( املتضمنة كامل 
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أوصافه، وبناء عىل معلومات رسية تم حتديد مقر سكنه، ثم تم وضع كمني له وتم القبض عليه 
يف فرتة وجيزة وبتفتيشه مل يعثر معه عىل ما يستوجب بيانه .

 ثالثًا : األدلة واإلثباتات املقدمة يف القضية 

وجهت  النيابة العامة للمتهم )م( بناء عىل ما جاء ببالغ املواطن )ج(  هتمة رسقة مبلغ مايل 
ومتعلقات شخصية للمجني عليه عن طريق اإلكراه وكان من األدلة التي قدمتها النيابة ماييل : 

1 � تعرف املجني عليه عىل املتهم وقدرته عىل الداللة عليه بوضوح عند عرضه عليه ضمن 
أشخاص يشاهبونه بالطول واجلسم .

2 � م�ا تضمنه رشيط تصوير الفيدي�و املثبت بجهاز الرصف اآليل البنكي واملتضمن تصويرًا 
للمتهم بشكله وصورته وهو يقوم بسحب ملغ )200( دينار بحريني من جهاز الرصف 

اآليل نفسه الذي جاء بيانه بكشف حساب املجني عليه .

3 � تزامن وقت التصوير والرصف مع وقت خصم املبلغ من حس�اب املجني عليه بالدقيقة 
والثانية .

4 � اعرتاف املتهم بعد حمارصته باألدلة والقرائن التي تثبت تورطه بام نسب إليه .

رابعًا: حكم املحكمة

ثب�ت لدى املحكم�ة اجلنائية الك�ربى باملنامة قيام املته�م )م( برسقة متعلق�ات املجني عليه 
)ج( والتي حتوي مفتاح س�يارته وحمفظة نقوده ومبلغ مايل وذلك حتت اإلكراه بأن أش�هر سكينًا 
يف وجه�ه بقص�د تعطي�ل مقاومته وإمتام جريمته ثم قيامه بقيادة س�يارته ورسقة بطاقة الس�حب 
البنك�ي العائ�دة للمجني عليه وعثوره عىل الرقم الرسي اخلاص هبا ثم قيامه باس�تخدام التوقيع 
اإللكرتوين اخلاص باملجني عليه من دون تفويض منه ولغرض احتيايل وارتكب تزويرًا يف حمرر 
خاص بأن انتحل ش�خصية صاحب البطاقة وأمىل هذه الصفة الكاذبة عىل اجلهاز املربمج فأثبته 
يف الكش�ف عىل خالف احلقيقة بأن صاحب البطاقة هو الذي رصف املبلغ وقدره )200( دينار 

بحريني كام أن استعامله سيارة املجني عليه كان من دون موافقته .
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وبن�اء ع�ىل احليثي�ات املذك�ورة فقد حكم�ت املحكمة عىل املته�م )م( بالس�جن ملدة ثالث 
سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه .

خامسًا : حتليل مضمون احلكم الصادر يف القضية

بدراس�ة مضم�ون حكم املحكم�ة يتب�نّي أن املحكمة أدانت املته�م )م( باس�تخدام التوقيع 
اإللك�رتوين اخلاص باملجن�ي عليه، واعتربت أن هذا االس�تخدام يعترب تزوي�رًا يف حمرر خاص، 
وهو بطاقة الرصاف، وأن اس�تخدام التوقيع اإللك�رتوين اخلاص باملجني عليه دون تفويض منه 
إن�ام يعترب م�ن قبيل التزوير ولغرض احتيايل، وذلك عن طريق إم�الء الصفة الكاذبة عىل اجلهاز 
)جهاز الرصف اآليل (، ثم أثبت كش�ف احلس�اب أن الذي س�حب املبلغ وقدره )200( دينار، 

ُد تزويرًا . وأن كون هذا خمالف للحقيقة فإنه ُيعَّ

وحي�ث أن  التزوي�ر هو تغيري احلقيقة بالطرق التي حددها القانون فقد اعتربت املحكمة أن 
قيام اجلاين باس�تخدام التوقيع اإللكرتوين للمجني عليه دونام تفويض منه ولغرض احتيايل ؛ إنام 
هو من قبيل التزوير الذي تم تغيري احلقيقة فيه عن  طريق انتحال الشخصية، وهي إحدى طرق 
تغيري احلقيقة التي نص عليها القانون البحريني رقم )15( لسنة 1976م   يف املادة )270( منه، 

والتي حددت طرق التزوير ومنها : 

 »انتحال الشخصية أو استبداهلا يف حمرر أعد لتدوينها«)1(.

وق�د ترك املرّشع البحريني تقدير عقوبة التزوير يف حمرر خاص للقايض فاكتفى بالنص عىل 
نوع العقوبة وهو احلبس دون أن حيدد مدته، حيث نصت املادة )271( عىل ما ييل :

»يعاقب عىل التزوير يف حمرر خاص باحلبس«)2( .

إال أن التهم�ة األق�رب ملا قام به هذا املتهم ه�ي التهمة املنصوص عليها يف املادة )276( من 
القانون البحريني والتي نصت يف شطرها الثاين  عىل ما ييل: 

)1( الفقرة السابعة من املادة )270( من قانون العقوبات البحريني رقم )15( لسنة 1976م .
)2( الفقرة الثانية من املادة )271( .
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»يعاقب بالعقوبات ذاهتا ] العقوبة املقررة جلريمة التزوير [ بحس�ب األحوال من اس�تعمل 
حمررًا صحيحًا باسم شخص غريه أو انتفع به بغري وجه حق«)1(  .

وكام حصل يف القضية التي حصلت يف الكويت، فإن النصوص التقليدية لقانون العقوبات 
يف البحرين، استطاعت أن حتيط هبذه اجلريمة غري التقليدية، وهذا يعترب حماولة من القائمني عىل 

القانون بسد الفراغ الترشيعي وأال يكون له أثر يؤدي إىل إفالت املجرم من العقاب . 

وكان األوىل أن يص�در امل�رّشع قوان�ني خاصة باجلرائم املس�تحدثة حتى ال يق�ع القائم عىل 
التطبي�ق يف م�أزق جراء قصور النصوص التي أمامه عن اجلرائم واألس�اليب املس�تحدثة، س�يام 
وأن جرائ�م بطاق�ات ال�رصف اآليل كث�رية ومتنوع�ة، ومحايتها هت�م رشحية عريضة م�ن األفراد 

واملؤسسات .

ورغم صدور قانون املعامالت اإللكرتونية البحريني رقم )28( لسنة 2002م ؛ إال أنه كان 
خاصًا بأحكام التوقيع اإللكرتوين الرقمي وش�هادات املصادقة اإللكرتونية، دون أن يشمل بقية 
صور التوقيع اإللكرتوين األخرى مثل هذه القضية حمل البحث والتي تتعلق بالتوقيع اإللكرتوين 

عن طريق الرقم الرسي .

وه�ذا ماجع�ل املحكم�ة تعمد إىل تطبي�ق نصوص القان�ون التقليدي�ة املتعلق�ة بالتزوير يف 
املحررات عىل هذه اجلريمة .

ويالحظ أن هذه العقوبة ليس�ت عقوبة خاصة بجريمة التزوير املتمثلة  باس�تخدام التوقيع 
اإللك�رتوين لش�خص آخ�ر دون تفويض منه فحس�ب ؛ وإنام هي عقوبة جلريم�ة مركبة من عدة 
جرائم وهي : التهديد بس�الح أبيض، وغصب السيارة، ثم أخذ النقود واملحفظة حتت التهديد، 

ثم يأيت بعد ذلك جريمة التزوير .

)1( الشطر الثاين من املادة )276( من القانون اجلنائي البحريني رقم )15( لسنة 1976م .
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القضية الثالثة

نوع القضي�ة: رسقة بطاقة رصاف ورصف مبلغ مايل بواسطتها.

حدث�ت ف�ي:  2006/10/22م .

دولة القضية : اإلمارات العربية املتحدة .

امل�دين������ة: خورفكان .

أط�راف����ها : املتهم )ب( ، املجني عليه )ر( .

أوال: وقائع القضية

بعد أن علم املتهم )ب( من زميله الذي يس�كن معه بنفس الغرفة وعن طريق املصادفة بأن 
زميله حيتفظ بالرقم الرسي اخلاص ببطاقة السحب البنكي العائدة له داخل جهاز هاتفه النقال ؛ 
قام باالحتيال به بطلب أخذ هاتف اجلوال العائد له بحجة رغبته بسامع بعض النغامت املوجودة 
عىل اجلهاز، فام كان من زميله إال أن أعطاه اجلهاز بحس�ن نية فقام بتدوين الرقم الرسي املخزن 
يف اجلهاز عىل هاتفه هو ومن ثم أعاد جهاز زميله إليه، ويف س�اعة متأخرة من الليل وعندما كان 
زميل�ه نائاًم قام خلس�ة برسقة حمفظ�ة النقود اخلاصة به  وقام بأخذ بطاق�ة الرصاف ومن ثم قيامه 
بس�حب مبل�غ وق�دره )1700( درهم إمارايت من رصي�د البطاقة ثم أعاد البطاق�ة إىل مكاهنا يف 

حافظة نقود زميله  .

ثانيًا : التحريات والقبض 

بعد أن اكتش�ف املجني علي�ه )ر( حصول الرسقة من رصيده تقدم بب�الغ للجهات األمنية 
وقد اهتم زميله الذي يسكن معه، وبعد إجراء التحريات األمنية تم القبض عىل زميله وبالتحقيق 
معه أنكر يف البداية ثم بعد مواجهته برشيط التصوير الفيديو املزود به جهاز السحب اآليل وعند 

مشاهدته صورته يف الرشيط وهو يقوم بسحب املبلغ اعرتف بجريمته .
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ثالثًا : األدلة واإلثباتات املقدمة يف القضية 

تقدمت النيابة العامة بدعوى ضد املواطن املتهم )ب(، وكانت األدلة التي متسكت هبا ضده 
هي ما ييل : 

1 � ك�ون املته�م هو الوحي�د الذي يعلم عن الرق�م الرسي اخلاص ببطاقة الس�حب البنكي 
العائدة للمجني عليه .

2 � كونه يقيم مع املجني عليه بنفس السكن والغرفة مما يسهل له ارتكاب جريمته .

3 � اعرتافه التفصييل وإقراره بام نسب إليه .

4 � ماج�اء برشي�ط التصوير اخلاص بكامريا ال�رصاف البنكي والذي تضم�ن صورة املتهم 
وهو يقوم بس�حب املبلغ من الرصاف وتزامن ذلك مع نفس وقت وتاريخ خصم املبلغ 

من حساب املجني عليه بناء عىل كشف احلساب املقدم من البنك .

رابعًا: حكم املحكمة

حكمت املحكمة اجلنائية أول درجة يف خورفكان بمعاقبة املتهم )ب( من اجلنسية اآلسيوية 
باحلبس ملدة س�تة أش�هر واإلبعاد عن البالد لق�اء ما ثبت من قيامه برسقة حمفظ�ة النقود اخلاصة 
بزميل�ه يف الس�كن ثم قيامه باس�تعامل توقيع�ًا إلكرتونيًا خ�اص باملجني علي�ه دون تفويض منه 
وقيامه بس�حب مبلغ مايل وقدره )1700( درهم من حس�اب املجن�ي عليه عن طريق االحتيال 

والرسقة .

وقد عدلت حمكمة اس�تئناف خورفكان يف جلس�تها املنعقدة بحضور ممثل نيابة االس�تئناف 
احلكم الصادر من حمكمة أول درجة والقايض بمعاقبة املتهم )ب( باحلبس س�تة أش�هر واإلبعاد 

إىل معاقبته باحلبس ثالثة أشهر وإبعاده إىل بالده بعد انقضاء حمكوميته .

خامسًا : حتليل مضمون احلكم الصادر يف القضية

بتحلي�ل مضمون احلكم الصادر يف هذه القضية نجد أن التهمة املوجهة إىل املتهم هي رسقة 
حمفظة نقود املجني عليه  واستعامل توقيع إلكرتوين خاص باملجني عليه دون تفويض منه، وقيامه 
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بس�حب مبلغ مايل عن طريق االحتيال والرسقة، ويالحظ أن اجلريمة املنس�وبة إىل املتهم جريمة 
مركبة تتكون من األفعال التالية:

1 � رسقة حمفظة نقود .

2 � استعامل التوقيع اإللكرتوين لشخص دون تفويض منه .

3 � سحب مبلغ مايل عن طريق االحتيال والرسقة.

واجلريم�ة املرتبط�ة بموضوع هذه الدراس�ة هي جريمة اس�تعامل التوقي�ع اإللكرتوين دون 
تفوي�ض، ونج�د أن املحكم�ة طبقت النصوص التقليدي�ة عىل هذه اجلريمة بس�بب وجود فراغ 
ترشيع�ي في�ام يتعلق بالبطاق�ات البنكية، وبالنظر إىل قان�ون العقوبات االحتادي رقم )3( لس�نة 
1987م؛ نج�د أنه خصص الفصل اخلامس املش�تمل عىل امل�واد )211� 223( جلرائم التزوير، 
ويف هذه القضية فإن املادة التي تنطبق بحق هذه اجلريمة هي املادة رقم )222( من القانون نفسه 

والتي تنص عىل ما ييل : 

»يعاق�ب بالعقوب�ة املقررة جلريمة التزوير بحس�ب األحوال من اس�تعمل املحرر املزور مع 
علم�ه بتزوي�ره . ويعاق�ب بالعقوب�ة ذاهتا بحس�ب األحوال من اس�تعمل حمررًا صحيحًا باس�م 

شخص غريه أو انتفع به بغري وجه حق«)1( .

وقد صدر يف اإلمارات العربية القانون اإلحتادي رقم )2( لس�نة 2006م اخلاص بمكافحة 
جرائ�م تقني�ة املعلومات، وق�د تضمن محاية للبطاق�ات البنكية )2(، لكن احلامي�ة كانت تتعلق يف 
اجلرائ�م الت�ي تتم عن طريق اإلنرتن�ت، وكذلك أفعال احلصول عىل بيان�ات أو أرقام البطاقات 
االئتامني�ة باس�تخدام وس�ائل التقني�ة احلديث�ة، ومل تتضمن جترياًم ألفع�ال اس�تخدام التوقيعات 

اإللكرتونية دون تفويض من صاحبها، كهذه القضية .

)1( نص املادة )222( من القانون االحتادي رقم )3( لسنة 1987م .
)2( نصت املادة )11( من القانون نفسه عىل ما ييل : 

» كل م�ن اس�تخدم الش�بكة املعلوماتية أو إحدى وس�ائل تقنية املعلومات، يف الوصول م�ن دون وجه حق، إىل   
أرق�ام أو بيانات بطاقة ائتامنية أو غريها م�ن البطاقات االلكرتونية يعاقب باحلبس وبالغرامة فإن قصد من ذلك 
اس�تخدامها يف احلصول عىل أموال الغري، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن س�تة أش�هر 
وبالغرام�ة أو بإح�دى هاتني العقوبتني، وتك�ون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن س�نة والغرامة التي ال تقل عن 
ثالثني ألف درهم أو إحدى هاتني العقوبتني إذا توصل من ذلك إىل االستيالء لنفسه أو لغريه عىل مال الغري«.
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وال شك أن استعامل التوقيع اإللكرتوين لشخص دون وجه حق كام هو يف هذه القضية ؛ هو 
داخل يف مضمون هذه املادة، إال أن املحكمة مل ترش إىل ذلك يف احلكم .

ويالح�ظ أن احلك�م الصادر بحق املتهم عىل هذه اجلريمة والتي هي يف الواقع تنطوي عىل ثالث 
جرائم كام سبق ؛ هو حكم ضئيل مقارنة باألفعال املرتكبة  والتي تتمثل يف رسقة املحفظة، ثم استخدام 
توقي�ع إلك�رتوين دون تفويض، ثم االس�تيالء عىل مبلغ م�ايل عن طريق االحتي�ال والرسقة ،  ورغم 
ضآلة احلكم فإن حمكمة االس�تئناف قامت بتعديل احلكم بالس�جن من ستة شهور إىل ثالثة شهور مع 
اإلبق�اء ع�ىل حكم اإلبع�اد كون املتهم أجنبي . وهذا حكم غري رادع، وقد  تس�تجد يف بعض القضايا 
وقائ�ع جتع�ل القضاة يعم�دون إىل ختفيف األحكام كتن�ازل املجني عليه عن حق�ه، أو حصول صلح 
بينهام، وربام كان األمر متعلق بالنفقات التي تتحملها احلكومة بس�بب زيادة مدد الس�جن لألجانب، 

فيتم ختفيضها سيام وأن احلكم يشتمل عىل اإلبعاد خارج البالد .

القضية الرابعة

نوع القضي�ة: رسقة واحتيال .

حدث�ت ف�ي:  2007/4/12م .

دولة القضية: مملكة البحرين .

املدين������ة : املنامة  .

أط�راف����ها: املتهم )ط( ، املجني عليه )ع( .

أوال: وقائع القضية

بتاري�خ 2007/4/12م  تق�دم املواط�ن )ع( إىل اجلهات األمني�ة يف املنامة عن قيام جمهول 
برسق�ة حمفظت�ه أثناء جلوس�ه يف صالة االنتظار بأحد األس�واق ويش�ك يف ش�خص كان جيلس 
بج�واره لبع�ض الوقت وقد أدىل بأوصاف�ه للجهات األمنية وكانت املحفظ�ة حتتوي عىل بطاقته 
الس�كانية وإثبات هويته العسكرية ورخصة السياقة وبطاقة الرصاف اآليل ومبلغ نقدي وهاتف 

نقال، وقد تبني للمجني عليه أن اجلاين قام برصف مبلغ )410 ( دينار بحريني من حسابه .
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ثانيًا : التحريات والقبض 

بع�د أن أدىل املجن�ي عليه ) ع ( بكامل أوصاف املتهم تم التحري الدقيق عنه وبوقت قيايس 
تم القبض عىل شخص بنفس األوصاف عندما كان حياول بيع جهاز هاتف نقال بأحد املحالت 
التجاري�ة وكان بنفس أوص�اف هاتف املجني عليه  وبمحارصته بالوقائع واألدلة اعرتف بقيامه 

برسقة حمفظة املجني عليه وجهاز اجلوال عندما كان جيلس بجواره يف االسرتاحة .

ثالثًا : األدلة واإلثباتات املقدمة يف القضية 

قام�ت النياب�ة العامة بتوجيه االهت�ام للمواطن املتهم )ط(، وكانت األدلة التي متس�كت هبا 
ضده هي ما ييل : 

اعرتاف�ه املفص�ل بكامل طوعه واختياره  واملتضمن قيام�ه برسقة جهاز هاتف نقال وحمفظة 
نقود عائدة للمجني عليه وقيامه باستخدام بطاقات السحب اآليل برصف مبلغ )410( دينارمن 

حساب املجني عليه بعد أن، وجد الرقم الرسي مدونًا عىل البطاقة  .

انطب�اق أوص�اف املتهم مع نفس األوصاف التي أدىل هبا املجني عليه ألول مرة عند تقديمه 
البالغ .

ماج�اء برشيط التصوير اخلاص بكامريا الرصاف البنك�ي والذي تضمن صورة املتهم وهو 
يقوم بس�حب املبلغ من الرصاف وتزامن ذلك مع نفس وقت وتاريخ خصم املبلغ من حس�اب 

املجني عليه بناء عىل كشف احلساب املقدم من البنك .

رابعًا: حكم املحكمة

حكم�ت املحكم�ة الك�ربى اجلنائية برئاس�ة الق�ايض ..........، عىل املواط�ن املتهم  )ط( 
بالس�جن مل�دة ثالث س�نوات تبدأ م�ن تاريخ توقي�فi بالتهمة، وذل�ك ملا ثبت لدهي�ا من إدانة 
املذكور باس�تعامله توقيعًا إلكرتونيًا لش�خص آخر وهو بطاقة الرصاف اآليل واململوكة للمجني 
عليه لغرض احتيايل، كام أنه اس�تعمل املحرر الصحيح حمل الشخص األوىل وانتفع به بغري وجه 
حق وبدون تفويض من صاحب الشأن بأن انتحل شخص املجني عليه وسحب املبلغ النقدي، 
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وتوصل إىل االس�تيالء عىل املبلغ وذلك عن طريق االحتيال، كام أنه رسق األش�ياء املبينة وصفًا 
وقدرًا باألوراق واململوكة للمجني عليه وبطاقة الرصاف اآليل وقد قام باستعامل بطاقة الرصاف 

اآليل التي كان مدونًا عليها الرقم الرسي وسحب مبلغ وقدره )410( دينار بحريني.

خامسًا: حتليل مضمون احلكم الصادر يف القضية

يالحظ يف هذه القضية أن املحكمة أدانت املتهم )ط( باستعامله توقيعًا إلكرتونيًا لشخص آخر 
وه�و بطاقة الرصاف اآليل، ورسقة متعلقاته الش�خصية، وقد طبقت املحكمة يف هذه القضية نص 

املادة )276( من القانون اجلنائي البحريني رقم )15( لسنة 1976م، والتي تنص عىل ما ييل : 

»يعاق�ب بالعقوب�ة املق�ررة جلريمة التزوير بحس�ب األحوال من يس�تعمل املح�رر مع علمه 
بتزويره، ويعاقب بالعقوبات ذاهتا بحس�ب األحوال من اس�تعمل حمررًا صحيحًا باس�م ش�خص 

غريه أو انتفع به بغري حق«)1(  . 

ويالحظ أن الشطر الثاين من هذه املادة وهو املتعلق باستعامل حمرر صحيح باسم شخص آخر 
أو االنتفاع به بغري وجه حق ؛ هي ما ينطبق عىل هذه اجلريمة.

وقد طبقت املحكمة هذه املادة تطبيقًا مثاليًا إذ مل تعترب اس�تعامل التوقيع اإللكرتوين لش�خص 
آخ�ر من قبي�ل التزوير املعنوي كام حصل يف بعض األحكام املدروس�ة يف ه�ذا الفصل، أما مقدار 
العقوبة فلم ينص عليه القانون البحريني يف هذه املادة وإنام أحال األمر إىل العقوبات املقررة جلريمة 

التزوير يف القانون، وهي متعددة ومتفاوتة بحسب نوع اجلريمة .

القضية اخلامسة
نوع القضي�ة : رسقة بطاقة ائتامنية واستعامهلا .

حدث�ت ف�ي :  8/6/ 2007م .

دولة القضية : البحرين .

املدين�������ة: املنامة .

أط�راف����ها: املتهم )أ(، املجني عليه )س( .

)1( نص املادة )276( من القانون اجلنائي البحريني رقم )15( لسنة 1976م . 
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أوال: وقائع القضية

بتاريخ 8/6/ 2007م تقدم مقيم سنغافوري اجلنسية للجهات األمنية مفيدًا بفقدان بطاقته 
االئتامنية أثناء إقامته بأحد الفنادق، وأنه قام باالطالع عىل العمليات التي متت عىل حسابه فوجد 

أنه تم استخدام مبلغ )6000( دينار بحريني يف عمليات مشرتيات متنوعة .

ثانيًا : التحريات والقبض عىل اجلاين 

بعد تلقي اجلهات األمنية بالغ املجني عليه تم عىل الفور إجراء التحريات الالزمة وبدراسة 
مواقع العمليات للمش�رتيات وبحرص املشتبهني تم التوصل إىل املتهم )أ( وهو رجل أمن يعمل 
بنف�س الفن�دق الذي يقيم في�ه املجني عليه وبعد اس�تدعائه ومواجهته باألدلة اعرتف بام نس�ب 
إليه وأفاد أنه عند عملية نقل حاجيات املجني عليه من الغرفة التي كان يس�كنها ش�اهد البطاقة 
اخلاص�ة به فقام برسقتها وتوجه إىل أحد املحالت وقام باس�تخدامها بإجراء عدة عمليات رشاء 
لعط�ور ومرشوبات روحية وأجهزة حاس�ب آيل وقد بلغت قيمة املش�رتوات حوايل س�تة آالف 

دينار .

ثالثًا : األدلة واإلثباتات املقدمة يف القضية 

وجهت النيابة العامة االهتام للمواطن )أ( برسقة بطاقة رصاف خاصة بأحد النزالء أثناء ما 
كان املتهم يتوىل احلراسة يف الفندق الذي يقيم به املجني عليه وقدمت األدلة التالية:

1 � اعرتاف املتهم )أ( بام نسب إليه من رسقة بطاقة الرصاف اخلاصة باملجني عليه عندما كان 
يقوم بنقل عفشه.

2 � داللته وإرشاده إىل مكان بطاقة الرصف.

3 � العثور عىل املشرتيات التي اعرتف برشائها بواسطة البطاقة املرسوقة بحوزته أثناء تفتيش 
مقر إقامته.
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رابعًا: حكم املحكمة

حكمت املحكمة الكربى باملنامة بمعاقبة املتهم )أ( بالس�جن ثالث س�نوات تبدأ من تاريخ 
إيقاف�ه هبذه القضي�ة مع إلزامه برد املبالغ املرسوقة  وذلك لثب�وت إدانته برسقة بطاقة رصاف آيل 
للمجني عليه وقيامه باس�تخدام توقيع  إلكرتوين  لش�خص آخر وإجراء عمليات رشاء بواسطة 

البطاقة املرسوقة بام يبلغ قيمته ستة آالف دينار  .

خامسًا : حتليل مضمون احلكم الصادر يف القضية

بدراس�ة مضم�ون هذه القضي�ة نج�د أن املحكمة حكمت ع�ىل املتهم )أ( بالس�جن ثالث 
س�نوات، مع إلزامه برد املبالغ التي استوىل عليها كمشرتوات، وقد كيفت املحكمة هذه اجلريمة 
بأهن�ا رسقة واس�تخدام توقيع إلكرتوين لش�خص آخ�ر، ومل يوضح احلكم املس�تند القانوين هلذا 
احلك�م، وم�ن خ�الل االطالع ع�ىل القضايا التي ت�م حتليلها يف ه�ذا الفصل والت�ي حصلت يف 
دول�ة البحري�ن نجد أن القضاء س�ار يف اجتاهني من حيث املس�تند القانوين لعمليات اس�تخدام 
بطاق�ات ال�رصاف دون تفويض، فنجده مرة نظر إىل القضي�ة باعتبارها تزويرًا معنويًا عن طريق 
إم�الء بيان�ات كاذبة)1( ، ومرة ينظر إليها باعتبارها خمالفة لنص املادة )276( من القانون اجلنائي 

البحريني رقم )15( لسنة 1976م، والتي تنص عىل ما ييل : 

 »يعاق�ب بالعقوب�ة املقررة جلريمة التزوير بحس�ب األحوال من يس�تعمل املحرر مع علمه 
بتزويره، ويعاقب بالعقوبات ذاهتا بحس�ب األحوال من اس�تعمل حمررًا صحيحًا باسم شخص 

غريه أو انتفع به بغري حق«)2(  . 

ويف كل األح�وال فهذه العقوبة مناس�بة لتحقيق الردع محاية للمصال�ح املتعلقة بالتوقيعات 
اإللكرتونية، املتمثلة يف بطاقات الرصف اآليل .

)1( انظر حتليل مضمون القضية الثانية وكذلك حتليل مضمون القضية الرابعة من هذا الفصل  .
)2( نص املادة )276( من القانون اجلنائي البحريني رقم )15( لسنة 1976م . 
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القضية السادسة

نوع القضي�ة: تزوير يف  بيانات استخراج بطاقة ائتامن . 

حدث�ت ف�ي: 1428/11/30ه� .

دولة القضية : السعودية .

املدين�������ة: الرياض .

أطراف�����ها: املتهم األول)س( املتهم الثاين)ر( .

أوال: وقائع القضية

تتلخ�ص وقائ�ع القضية يف قيام املتهمني كل م�ن )س( و )ر( بتزوير بيان�ات األوراق التي 
ختول احلصول عىل بطاقة ائتامن بنكية )فيزا( وحصوهلم عىل بطاقتني بأسامء غري حقيقية بناء عىل 
م�ا تقدم�وا به من أوراق م�زورة،، وقيامهام باس�تعامل البطاقات بإجراء عمليات رشاء بواس�طة 

البطاقات املزورة )1(  .

ثانيًا : إجراءات التحري والقبض

بع�د أن الحظ موظفو البنك تتابع عمليات االس�تخدام للبطاقات البنكية من قبل املتهمني 
وبش�كل الفت للنظر، وبمبالغ كبرية ومتالحقة، ومن أماكن متعددة، حاول املوظفون االتصال 
بأصحاب البطاقة وتبني أن أرقام االتصال غري صحيحة فتم عىل الفور التقدم ببالغ رسمي، وقد 

استمرت عمليات التحري والبحث حتى تم القبض عىل املتهمني .

ثالثًا : حكم املحكمة  

حكم�ت الدائ�رة اجلزائية الثامنة من ديوان املظامل بإدانة املتهمني يف هذه القضية بس�جن كل 
واح�د منهام مدة س�نة وتغريمه ألف ري�ال طبقًا للمواد )5، 6، 10( من نظ�ام مكافحة التزوير، 

)1( مل يتضمن احلكم إش�ارة إىل مقدار املبلغ الذي تم س�حبه من البنك بواس�طة البطاقات التي حصل عليها املتهامن 
بالتزوير .
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حي�ث ال جم�ال إلعامل حك�م املادة الرابع�ة بحق املتهمني ذلك أهن�ام قاما بتعبئ�ة النامذج اخلاصة 
بطل�ب البطاق�ات، ومل تنرصف إرادهتام إىل التزوير بس�جالت البنك ألن ه�ذه النامذج متوفرة يف 
كل مكان، األمر الذي رأت معه الدائرة أهنا ال تدخل ضمن املحررات املرصفية الواجب محايتها 
خلطورهت�ا، وأن التزوي�ر الذي ارتكبه املتهامن ينصب عىل حمررات عرفية، وأن األخذ بنص املادة 
الرابع�ة ع�ىل إطالقه يتعارض مع مبدأ عدم جواز التوس�ع يف تفس�ري النصوص ويوقع يف حماذير 
منه�ا اعتب�ار كل حمرر داخل املرصف )حمررًا مرصفيًا ( كس�جالت احلضور واالنرصاف ملوظفيه 

والشيكات املرصفية ونامذج احلواالت واإليداع التي يمكن احلصول عليها بكل سهولة .

رابعًا : حكم دائرة هيئة التدقيق   

تضّمن حكم دائرة هيئة التدقيق نقض احلكم املطعون فيه وتعديله إىل إدانة املتهمني بجريمة 
التزوي�ر واالس�تعامل وتعزير كل واحد منهام بس�جنه ثالث س�نوات وتغريم�ه ثالثة آالف ريال 
طبق�ًا لل�امدة الرابعة )1( م�ن نظام مكافحة التزوير اس�تنادًا عىل أن املادة املذك�ورة قد عاقبت عىل 
تقلي�د وتزوي�ر األوراق اخلاصة باملصارف بعقوبة مغلظة وذل�ك حلامية أموال هذه املصارف من 
التالعب واالبتزاز وهي من العموم بحيث تش�مل كافة أوراق املصارف دون ختصيص، وتش�ري 
هيئة التدقيق إىل أن هيئة الرقابة والتحقيق مل حتدد املبالغ املطالب هبا املدعى عليهام ومل تفصلهام يف 
ق�رار االهتام وتبني مطالبة املدعي هبا، بل اكتفت بذكر مواد التجريم وهذا غري كاف للحكم برد 
املبالغ التي تس�بب املتهمون بخس�ارهتا للبنك، بل جيب أن ترد هذه املبالغ يف قرار االهتام مفصلة 

)( تنص املادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير عىل ما ييل : 
»من قلد أو زور األوراق اخلاصة باملصارف أو س�ندات الرشكات س�واًء كانت املصارف أو الرشكات سعودية   
أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع الربيدية واألمريية الس�عودية وأس�ناد الرصف عىل اخلزينة وإيصاالت بيوت 
املال ودوائر املالية أو صنع أو اقتنى األدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع املذكورة بقصد استعامهلا لنفسه 

أو لغريه عوقب بالسجن من ثالث إىل عرش سنوات، وغرامة ترتاوح من ثالثة إىل عرشة آالف ريال .
ويغرم الفاعل األصيل والرشيك باإلضافة إىل العقوبات الس�ابقة بجميع املبالغ التي تس�بب بخسارهتا للخزينة،   

أو للرشكات، أو للمصارف، أو لألفراد.
ويعفى من العقوبة من أنبأ باجلرائم املنصوص عنها يف هذه املادة قبل إمتامها كاماًل، أما من أخرب عن الفاعلني أو   
املش�رتكني فيها بعد بدء املالحقات النِظامية فتخفف عقوبته إىل ثلث احلد األدنى من العقوبة، كام جيوز االكتفاء 
باحلد األدنى من الغرامة فقط . ويش�رتط لالس�تفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص مجيع ما دخل يف ذمته 

من األموال بسبب التزوير«.
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ومعلومة املقدار، وواضحة الطلب من املدعي، وأدلة ثبوهتا منعًا للجهالة وملواجهة املتهمني هبا، 
ومطالبتهم بردها.

خامسًا : حتليل مضمون احلكم الصادر يف القضية

متث�ل هذه القضي�ة نموذجًا لقضية تزوي�ر تقليدية، تتمثل يف تزوير حم�ررات عرفية وتعبئتها 
بمعلوم�ات غ�ري صحيحة عن االس�م والبيانات، وكذل�ك رقم اهلوية، من أج�ل احلصول عىل 
بطاقة ائتامن ال يستحق املتهامن احلصول عليها حسب نظام البنك، وما هيمنا يف هذا املجال ليس 
التزوي�ر التقلي�دي يف املحررات العرفية  إنام ه�و التزوير املعنوي املتعلق باس�تخدام بطاقة ائتامن 
ص�ادرة بناًء عىل معلومات مكذوب�ة أو غري صحيحة، واس�تخدامها يف عمليات رشاء والتوقيع 
إلكرتوني�ًا ع�ن صاحب البطاقة الومهي ع�ن طريق إدخال الرقم الرسي م�ن غري املخول له هذا 

الرقم نظامًا .

فعند اس�تخدام بطاقة االئتامن داخل املكائن اخلاصة بذلك، فإن املكينة تطلب من مستخدم 
البطاق�ة إدخ�ال الرق�م الرسي اخل�اص بالبطاق�ة، ف�إن كان املتعامل م�ع البطاقة � س�واء كانت 
صحيح�ة أم م�زورة  � غري حامله�ا الرشعي وبغري رضاه، فإنه بإدخ�ال الرقم الرسي هذا يكون 
قد وقع إمضاًء مزورًا ال يعرب عن إرادة صاحب البطاقة يف س�حب النقود باعتبار أن النقر عىل 

لوحة مفاتيح احلاسب اآليل يعترب توقيعُا إلكرتونيًا من صاحب احلق يف ذلك)1(.

وي�رى الباح�ث أن هذه القضية جتمع ب�ني التزوير املادي والتزوير املعن�وي، فاملادي يتمثل 
يف تزوير نامذج ومتطلبات احلصول عىل بطاقة االئتامن، أما التزوير املعنوي فيتمثل يف اس�تخدام 
البطاق�ة والتوقي�ع اإللكرتوين ) الرقم الرسي (، من ش�خص ليس هو الش�خص احلقيقي الذي 

يمثله هذا التوقيع .

واستخدام بطاقة ائتامن من قبل غري صاحبها وبدون تفويض منه  يندرج حتت صور التزوير 
املعن�وي والت�ي منها جعل واقع�ة مزورة يف صورة واقع�ة صحيحة)2(، هي انتحال اس�م وصفة 

صاحب البطاقة االئتامنية  .

)1( السقا ، إهياب فوزي : جريمة التزوير يف املحررات اإللكرتونية ، مرج سابق ، ص 63 . 
)2( املرجع السابق نفسه ، ص 75 . 
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وقد سبق أن قررت هيئة التدقيق بديوان املظامل يف أحد أحكامها ماييل : 
» إن انتحال ش�خصية الغري � س�واء باالس�م أو اجلنس�ية � صورة من صور التزوير املعنوي 
بجع�ل واقعة مزورة يف صورة واقعة صحيحة، ويس�توي أن يكون االس�م املنتحل لش�خص له 

وجود معلوم أو أن يكون لشخص خيايل ال وجود له«)1(  .
وإن كان حك�م دائ�رة هيئة التدقيق يف القضية حمل الدراس�ة مل يتط�رق إىل هذا اجلانب وهو 
املتعلق باستخدام توقيع إلكرتوين لشخص آخر بدون تفويض منه وبطريقة مزورة، وإنام تطرقت 
إىل التزوي�ر باملحرر العريف، باعتبار ه�ذه األوراق من أوراق املصارف التي تنطبق بحقها أحكام 

املادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير . 

القضية السابعة
نوع القضي�ة: رسقة حمفظة من منزل هبا مبلغ مايل وسبع بطاقات رصاف آيل .

حدث�ت ف�ي: 1428/1/27ه�
دولة القضية: السعودية .

املدين������ة : حائل .
أطراف�����ها: مخسة متهمون : املتهم األول)ف(، املتهم الثاين)م(، املتهم الثالث )ط(، املتهم 

الرابع )ت(، املتهم اخلامس )س(  .
املجني عليها )ك( .

أوال: وقائع القضية

بتاريخ 1428/1/27ه� تبلغت اجلهات األمنية بمدينة حائل من املواطن )ك( عن تعرض 
ش�قته للدخ�ول، ورسقة حمفظت�ه التي كانت يف أحد الغ�رف وكان بداخل املحفظ�ة ملبغ حوايل 
)2000( ري�ال، وس�بع بطاق�ات رصاف بنكية من بنوك خمتلف�ة، وقد تفقد حس�اباته فوجد أنه 
ُس�حب منه�ا مبلغ أربعة عرش ألف ريال، وأفاد أنه ال يتهم أح�د، وأنه كان يضع األرقام الرسية 

للبطاقات داخل املحفظة كام كان تاركًا لباب الشقة مغلقًا دون إقفاله .

)1( نص حكم هيئة التدقيق رقم 447/ت/3 لعام 1414ه� .
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ثانيًا : إجراءات التحري والقبض

بعد تلقي البالغ رشعت أجهزة األمن بالتحري عن اجلناة وتم االش�تباه بإحدى الس�يارات 
التي كانت ترتدد داخل املدينة وبوقت الصباح املبكر فتم متابعتها وعند حماولة استيقافها، هرب 
قائدها ومتت متابعته حتى اختل توازن سيارته فاصطدم بأحد املباين وتم القبض عىل من بداخل 

السيارة وتبني أهنم املتهمون كل من : 

املته�م األول)ف(، املتهم الثاين)م(، املتهم الثال�ث )ط(، املتهم الرابع )ت(، املتهم اخلامس 
)س(، وبتفتي�ش الس�يارة ُعثر عىل ثالث بطاقات رصف بنكي باس�م املجن�ي عليه )ك(، ومبلغ 

حوايل )400( ريال .

ثالثًا : حكم املحكمة  

ص�در قرار املحكمة العامة بحائل رقم 192/2/ض وتاريخ 1428/5/2ه� املتضمن ما 
ييل : 

»بعد س�امع دعوى املدعي العام ضد املتهم�ني كل من : املتهم األول)ف(، املتهم الثاين)م(، 
املته�م الثال�ث )ط(، املتهم الرابع )ت(، املتهم اخلمس )س(،وس�امع اجابة كل واحد منهم فإنه 
مل يثب�ت لدين�ا ما يوج�ب إقامة حد الرسقة عىل املدع�ى عليهم، وقررنا تعزيرهم وذلك بس�جن 
املدعى عليه )ف( ملدة سنتني اعتبارًا من تاريخ إيقافه وجلده مائتي جلدة مفرقة عىل أربع دفعات 
متساوية بني كل دفعة وأخرى مخسة عرش يومًا، وتعزير املدعى عليه )م( بسجنه ملدة سنة ونصف 
اعتب�ارًا م�ن تاريخ إيقافه وجلده مائة ومخس�ني جلدة مفرقة عىل ثالث دفعات متس�اوية بني كل 
دفع�ة وأخ�رى مخس�ة عرش يومًاً، وتعزير املدعى عليه )ط( بس�جنه ملدة ش�هر اعتب�ارًا من تاريخ 
إيقاف�ه، وتعزير املدعى عليه )ت( بس�جنه ملدة س�نة اعتب�ارًا من تاريخ إيقاف�ه وجلده مائة جلدة 
عىل دفعتني متس�اويتني بينهام مخس�ة عرش يومُا، وتعزير املدعى عليه )س( بسجنة ملدة ستة أشهر 
اعتبارًا من تاريخ إيقافه وجلده مخس�ني جلدة دفعة واحدة، هذا ماظهر لنا وبه حكمنا وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني .

القايض باملحكمة العامة           القايض باملحكمة العامة         القايض باملحكمة العامة

              توقيعه                                            توقيعه                                     توقيعه
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وق�د ج�رى التعديل عىل ه�ذا القرار الرشعي م�ن قبل القضاة بعد مالحظ�ة حمكمة التمييز 
بالري�اض بقرارها رق�م )876( املتضمن ) بأن ماحكم به فضيلتهم قلي�ل جدُا خلطورة األفعال 

وما يعانيه الناس من الرسقات ... (  ليصبح عىل النحو التايل :

زيادة س�جن املدعى عليه )ف( مدة ثامنية أش�هر ليصبح سنتني وثامنية أشهر، وزيادة سجن  
املدعى عليه )م( مدة ستة أشهر ليصبح سنتني ، وزيادة سجن املدعى عليه )ط( مدة شهر واحد 
ليصبح شهرين، وزيادة سجن املدعى عليه )ت( أربعة أشهر  ليصبح سنة وأربعة أشهر، وزيادة 
سجن املدعى عليه )س( شهرين ليصبح ثامنية أشهر، هذا ما ظهر لنا وبه حكمنا أخريًا باإلضافة 

إىل ما حكمنا به من جلد وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني .

سادسًا : حتليل مضمون احلكم الصادر يف القضية

بدراس�ة وقائع ه�ذه القضية ومضم�ون احلكم الرشعي يتب�ني لنا أن املتهم�ني قاموا برسقة 
متعلق�ات ش�خصية للمجن�ي عليه عبارة ع�ن حمفظة نق�ود وبداخلها مبلغ مايل وس�بع بطاقات 
رصاف، ث�م قاموا باس�تخدام هذه البطاق�ات بعد أن وجدوا أرقامها يف نفس املحفظة وس�حبوا 
مبالغ مالية عن طريق استخدام التوقيع اإللكرتوين للمجني عليه ) الرقم الرسي ( بدون تفويض 

وبطريق الرسقة، وقد لوحظ عىل هذا احلكم ما ييل :

1 � مل يتضمن احلكم إش�ارة إىل جريمة اس�تخدام التوقيع اإللك�رتوين للمجني عليه، والتي 
تعترب جريمة مستقلة بحد ذاهتا، بل تم التعامل مع القضية وكأهنا رسقة بكامل تفاصيلها، 
وتم اعتبار اس�تخدام التوقيع اإللكرتوين للمجني عليه جزء من هذه الرسقة، أو وس�يلة 

من وسائلها .

واحلقيق�ة أن هذه اجلريمة أي جريمة اس�تخدام التوقيع اإللكرتوين لش�خص آخر؛ هي   
جريمة مس�تقلة بحد ذاهتا، وكان األوىل الن�ص عليها وتكييفها يف هذه القضية واملعاقبة 
عليه�ا . وق�د درجت قوانني دول جملس التعاون اخلليجي � حس�ب ما وقع بيد الباحث 
م�ن قضاي�ا � عىل اعتبار اس�تخدام التوقيع اإللكرتوين لش�خص آخ�ر دون تفويض منه 
جريم�ة بح�د ذاهتا بغ�ض النظر ع�ن نتائجها وقدرة اجل�اين عىل احلصول ع�ىل املال من 
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عدم�ه، وتكييفها عىل أهنا جريمة تزوير معنوي، واملعاقبة عليها حس�ب العقوبات التي 
حددهتا نصوص القانون بشأن التزوير)1(  .

كام أن قضاء ديوان املظامل باململكة العربية السعودية قد جرم انتحال صفة الغري سواء باالسم 
أو الصفة  واعترب أن ذلك من قبيل التزوير املعنوي)2( . 

2 � مل تتم اإلشارة يف هذا احلكم إىل احلق اخلاص املتعلق باملبالغ التي تم االستيالء عليها عن 
طريق رسقة البطاقات والسحب من رصيد املجني عليه .

3 � مل تتم االس�تعانة يف هذه القضية  ببيانات حس�اب املجني عليه ومل تتم اإلش�ارة هلا ضمن 
القرائن التي تم االس�تناد عليها يف حكم اإلدانة مع أن كش�وفات حس�اب املجني عليه 
وما قيد فيها من عمليات مؤرخة بتاريخ ال حق لس�اعة البالغ ؛ يعد قرينة ضد املتهمني 

يف هذه القضية .

 وقد استندت بعض حماكم دول جملس التعاون اخلليجي عىل سجل كشف احلساب للداللة 
عىل قيام جريمة التزوير املعنوي،  ألن كش�ف احلس�اب وس�ائر األوراق التي دونت فيها عملية 

السحب ؛ تعد من حمررات وأوراق البنوك التي تصح حماًل جلريمة التزوير)3(  .

القضية الثامنة

ن�وع القضي�ة: تزوير بطاقة ائتامنية واستعامل التوقيع اإللكرتوين لغرض احتيايل .

حدث�ت ف�ي: 10 اغسطس 2008م .

دولة القضية : البحرين .

امل�دين������ة: املنامة .

أط�راف����ها: املتهم )ق( .
)1( راج�ع القضي�ة األوىل م�ن ه�ذا الفصل والت�ي حصلت يف دول�ة الكويت ، وت�م اعتبار جمرد اس�تخدام التوقيع 
اإللك�رتوين لش�خص آخر دون تفويض منه تزويرًا حيث قام�ت جريمة التزوير بإحدى الطرق التي نص عليها 

القانون وهو تغيري احلقيقة بإمالء بيانات كاذبة .
)2( انظر حتليل مضمون القضية السادسة من هذا الفصل .

)3( انظر نص تعليق حمكمة التمميز عىل حكم املحكمة العامة يف الكويت الوارد ضمن القضية األوليمن هذا الفصل.
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أوال: وقائع القضية

تتلخ�ص وقائ�ع القضية بقي�ام املتهم )ق( بزي�ارة أحد املواقع األمريكي�ة املتخصصة يف بيع 
أرقام بطاقات االئتامن املرسوقة، وقام برشاء عدد )40( رقم بطاقة ائتامنية مزورة بقيمة مخس�امئة 
دوالر أمريك�ي، ك�ام قام ب�رشاء آلتني من نفس املوقع بح�وايل )440( دوالر األوىل بحجم كف 
اليد، ويتم مترير البطاقة بداخلها فتقوم بمس�ح كافة البيانات املوجودة عىل الرشيط املمغنط هبا، 

والثانية أكرب منها قلياًل يقوم بتثبيت الرقم املرسوق أو املزور هبا فتصبح جاهزًة لالستعامل .

وبع�د أن وصلت�ه األجهزة وتس�لمها ع�ن طريق الربي�د قام بإحض�ار بطاقات في�زا منتهية 
الصالحية، ثم قام باستخدام األجهزة يف مسح األرقام القديمة وتثبيت أرقام البطاقات املرسوقة، 
وبذلك اكتملت عملية تزوير البطاقات، ثم قام باستخدام هذه البطاقات يف عمليات رشائية من 

حمالت خمتلفة، حتى وصلت قيمة املشرتوات إىل ستني ألف دينار بحريني .

ثانيًا : التحريات والقبض 

بع�د أن تلقت مكافحة اجلرائم االقتصادية يف البحري�ن عدة بالغات عن حصول عمليات 
س�حب غ�ري قانونية، وتت�م هذه العمليات بواس�طة بطاقات فيزا يقيم أصحاهب�ا يف عدة دول يف 
الع�امل، وكانت مجيعًا تتم من داخل البحرين، وباالستفس�ار ع�ن أصحاب البطاقات تبني أن أي 
منهم مل يزر البحرين وقت حصول العمليات، فتم إجراء التحريات الالزمة بالتعاون مع أجهزة 
األم�ن، وت�م التوصل إىل الفاع�ل األصيل وهو ش�اب خليجي يف الثالثينات م�ن العمر، يعيش 
يف البحري�ن من�ذ ع�ام 2004م . وقد ضبطت بحوزته كام�ل أدوات اجلريمة واع�رتف بالتهمة 

املنسوبة إليه .

ثالثًا: حكم املحكمة

بعد ثبوت إدانة املتهم )ق( لدى املحكمة بالتهم التالية : 

1 � إنشاء ونسخ توقيعات إلكرتونية لغرض احتيايل .
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2 � تزوي�ر يف حم�رر عريف وهي البطاق�ات االئتامنية وذلك بطريق االصطناع ونس�ب بيانات 
خمالفة للحقيقة عىل غرار البطاقات الصحيحة، بعد أن قام بمسح بيانات بطاقات ائتامنية 

منتهية الصالحية، وأدرج فيها البيانات املزورة .

3 � اس�تعامل البطاق�ات االئتامني�ة والتواقي�ع اإللكرتوني�ة ال�واردة هبا لغ�رض احتيايل بعد 
تقديمها للعامل يف املحالت التجارية خلصم املشرتوات مع علمه بتزويرها، وتوصل إىل 

االستيالء عىل املبالغ املالية اململوكة ألصحاب احلسابات األخرى بطريقة االحتيال .

تم احلكم عليه من قبل املحكمة الكربى اجلنائية باملنامة بالسجن ملدة ثالث سنوات.

 وبعد رفع القضية إىل حمكمة االس�تئناف العليا اجلنائية املنعقدة برئاس�ة القايض .......... 
وعضوي�ة القاضي�ني ..........وأمان�ة رس .............ت�م ختفيض العقوبة إىل س�نة مع وقف 

التنفيذ ملدة 3 سنوات .

رابعًا: حتليل مضمون احلكم الصادر يف القضية

بدراس�ة مضمون احلكم  الصادر هبذه القضي�ة نجد أن القايض يف املحكمة الكربى اجلنائية 
حكم عىل املتهم بالسجن مدة ثالث سنوات بتهمة إنشاء توقيع إلكرتوين لغرض احتيايل والتزوير 
يف حمرر عريف، ويالحظ أن القايض اعترب أن بطاقة االئتامن حمرر عريف، وبالتايل فإن عقوبة التزوير 
يف املحرر العريف والذي سامه القانون حمررًا خاصًا  منصوص عليها يف  القانون البحريني  يف املادة 

)271( من القانون رقم )15( لسنة 1976م، والتي نصت عىل ماييل :

»يعاقب عىل التزوير يف حمرر رس�مي بالس�جن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات، ويعاقب عىل 
التزوير يف حمرر خاص باحلبس«)1( .

وبالتايل فإن القانون مل حيدد مدة احلبس وتركها لتقدير القايض .

كام حددت املادة )276( من القانون نفس�ه عقوبة اس�تعامل املحرر املزور مع العلم بتزويره 
بعقوبة التزوير نفسه حيث نصت عىل ما ييل :

)1( نص املادة )271( من القانون اجلنائي البحريني رقم )15( لسنة 1976م .
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»يعاق�ب بالعقوبة املق�ررة جلريمة التزوير بحس�ب األحوال من يس�تعمل املحرر مع علمه 
بتزويره، ويعاقب بالعقوبات ذاهتا بحس�ب األحوال من اس�تعمل حمررًا صحيحًا باسم شخص 

غريه أو انتفع به بغري حق«)1(  . 

أما التهمة األخرى فهي نس�خ وإنشاء التوقيعات اإللكرتونية فلم يرش القايض  إىل عقوبتها 
وربام رأى أن هذه اجلريمة داخله يف جريمة التزوير يف حمرر عريف التي عاقب املتهم عليها .

ويالح�ظ أن حكم القايض يف املحكم�ة الكربى اجلنائية كان مناس�بًا، ومتوافقًا مع اجلريمة 
التي أقدم عليها املتهم، إال أن قرار حمكمة االستئناف العليا اجلنائية بتخفيض العقوبة إىل سنة من 
ثالث س�نوات ووقف تنفيذها ملدة ثالث س�نوات ؛ جعل هذا احلكم ضئياًل جدًا باملقارنة مع ما 
أقدم عليه املتهم من جرم، خاصة مع استرياده كامل أدوات اجلريمة وضبطها بحوزته، واعرتافه 

الرصيح بكامل تفاصيل القضية .

القضية التاسعة

نوع القضي�ة: عملية احتيال بتبديل بطاقة الرصاف .

حدث�ت ف�ي: 1425/7/10ه�

دولة القضية: السعودية .

املدين�������ة: حائل .

أط�راف����ها: املتهم )ش(، املجني عليه )ن(، املجني عليه )ل(، املجني عليه )ع(.

أوال: وقائع القضية

بتاري�خ 1425/7/10ه� تبلغت اجلهات األمنية بمنطقة حائل من املواطنني كل من )ن(، 
)ل(، )ع(، كل عىل حدة، عن تعرضهم لالحتيال لدى حماولتهم الس�حب من حس�اهبم البنكي، 
وكانوا ال جييدون التعامل مع آلة الرصاف، فكان كل واحد منهم يطلب املس�اعدة ممن جيده عند 
الرصاف، وقد قام بمحالة مساعدهتم أحد األشخاص، إال أنه يعيد هلم بطاقة الرصف بحجة أهنا 

)1( نص املادة )276( من القانون اجلنائي البحريني رقم )15( لسنة 1976م . 
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غري صاحلة، وعند عودة كل واحد إىل منزله يتبني له أن البطاقة ليست بطاقته، وإنام تم استبداهلا، 
وعند التأكد من احلساب البنكي وجد األول )ن( أنه سحب من رصيده مبلغ عرشة آالف ريال، 
كام وجد الثاين )ل( أنه ُس�حب من رصيده مبلغ مخس�ة عرش ألف ريال، بينام وجد الثالث أنه تم 
س�حب مبلغ ثامني�ة آالف ريال من رصيده، وق�د أدىل املجني عليهم بأوصاف للش�خص الذي 
ادعى مساعدهتم كل عىل حدة ، وكانت األوصاف التي أدىل هبا كل واحد متطابقة مع ما أدىل به 

اآلخر .

ثانيًا : التحريات والقبض 

ف�ور تلقي البالغ من املجني عليهم رشعت اجلهات األمنية بعمل التحريات الالزمة، وبعد 
وضع عدة كامئن، تم القبض عىل املتهم )ش(، بالقرب من أحد الرصافات، وبتفتيشه عثر داخل 
جيوب�ه عىل مخس بطاقات رصاف آيل بأس�امء خمتلف�ة، وبالتحقيق معه اعرتف بانتهاجه أس�لوب 
االحتي�ال عىل كبار الس�ن، من الراغبني يف الس�حب من الرصاف اآليل، ع�ن طريق أخذ البطاقة 
منه، ثم يس�أله عن الرقم الرسي وبعد حفظ الرقم الرسي يتظاهر بتجريب البطاقة يف الرصاف، 
وأثن�اء ذلك يقوم باس�تبداهلا ببطاقة لش�خص آخر م�ن نفس البنك، ويدعى أهن�ا متعطلة، وبعد 
مغادرة الضحية يقوم باستخدام بطاقته بسحب مبالغ مالية من رصيده، وعند االنتهاء منها يقوم 
بإعطائها لضحية آخر بعد أن يأخذ بطاقته وهكذا، واعرتف بحيازته لعدد من البطاقات ملختلف 

البنوك املحلية .

ثالثًا : حكم املحكمة

تضمن احلكم الصادر بالقضية من املحكمة اجلزئية بحائل ما ييل : 

)........ بع�د س�امع الدع�وى واإلجاب�ة قررنا ما ي�يل : تعزي�ر املدعى عليه )ش( بس�جنه 
ثامنية أش�هر من تاريخ إيقافه هبذه القضية وجلده مائة ومخس�ون جلدة مفرقة عىل ثالث دفعات 
متس�اوية، بني كل دفعة والثانية مخس�ة عرش يومًا، هذا ما ظهر وبه حكمنا وصىل اهلل وس�لم  عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني(.
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رابعًا : حتليل مضمون احلكم الصادر يف القضية

باالط�الع عىل مضم�ون احلكم الصادر هبذه القضية نجد أن القايض حكم عىل املتهم )ش( 
بتعزيره بالس�جن ثامنية أشهر واجللد مائة ومخسون جلدة عىل ثالث دفعات، وذلك لقاء احتياله 
وس�حب مبال�غ مالية من املجني عليه�م، ويالحظ أن القايض مل يرش إىل احل�ق اخلاص واملتعلق 
باملال املستوىل عليه للمجني عليهم وقدره ثالثة وثالثون ألف ريال، وربام يتم فرز قضية أخرى 
للح�ق اخلاص، ليتم النظر به يف جلس�ة مس�تقلة ، ك�ام يالحظ أن احلكم مل يتم تس�بيبه، كام مل يتم 
املعاقب�ة ع�ىل اس�تخدام املتهم لتوقي�ع إلكرتوين لعدة أش�خاص دون تفويض منه�م، فهذه بحد 
ذاهتا جريمة مس�تقلة عن اجلريم�ة التي حكم فيها القايض واملتعلقة باالس�تيالء عىل مال بطريق 
االحتيال، وكام مر يف هذا لبحث يف عدة قضايا فقد درجت املحاكم الس�عودية، عىل عدم النص 
ع�ىل جريمة اس�تخدام توقيع إلك�رتوين للغري بدون تفويض، ربام أن القض�اة يرون أن هذه جمرد 
وس�يلة للجريمة األساس�ية وهي االس�تيالء عىل مال الغ�ري بطريق االحتيال، وأهن�ا داخلة فيها 
ضمن�ًا، م�ع أهنا يف الواقع جريمة مس�تقلة بحد ذاهت�ا، وحتى حيظى التوقي�ع اإللكرتوين باحلامية 
الالزم�ة ؛ كان ال ب�د م�ن جتريم هذا الس�لوك الضار حتى ل�و مل ينتج عنه جريم�ة، أو عىل األقل 

حتديده واإلشارة إليه أثناء النطق بالعقوبة كسلوك جمرم ومعاقب عليه .

ويف دول جملس التعاون اخلليجي كام مر سابقًا فإن استخدام التوقيع اإللكرتوين للغري دون 
تفويض منه ؛ يعد جريمة بذاته، وقد نصت عليه املحاكم يف أحكامها أثناء حماكمة املتهمني بمثل 
هذه اجلرائم، كام أن أحكام ديوان املظامل السعودي تعترب أن جمرد انتحال الشخصية بالتوقيع عنها 

دون تفويض ؛ يعد تزويرًا معنويًا يستحق العقاب .

القضية العارشة

ن�وع القضية: رسقة أربعني بطاقة رصاف وسحب مبالغ مالية من أرصدة أصحاهبا بطريق   
                              االحتيال .

حدث�ت ف�ي: 1428/5/13ه� .

دولة القضية : السعودية .
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املدين�������ة: جازان .

أطراف�����ها: املتهامن : )ص(، )س( واملتهمتان : )ح(، )أ( .

املجني عليها: )ك( .

أوال: وقائع القضية

تتلخ�ص وقائ�ع القضية بقي�ام املتهم )ص( م�ع بقية املتهمني بتش�كيل عصاب�ة متخصصة 
يف رسق�ة بطاق�ات الرصاف م�ن أصحاهبا، وذلك باس�تخدام أس�اليب متعددة منه�ا االحتيال، 
والتظاهر باملس�اعدة، وخطف البطاقة، وتبديلها، مع رصد أحد أفراد العصابة، وخاصة املرأتني 
لألرقام الرسية، ثم قيام اآلخرين بالرتصد لصاحبها حتى احلصول عليها، ومن ثم سحب املبالغ 
املالي�ة املوجودة يف الرصيد عىل فرتات متقاربة حتى نفاذ الرصيد أو إلغاء البطاقة، مما متكنوا معه 
من االحتيال عىل أكثر من أربعني ش�خصًا، واالستيالء عىل بطاقاهتم، وسحب ما يقارب مائتني 

واثنني وأربعني ألف ريال من حسابات الضحايا .

ثانيًا : إجراءات التحري والقبض

بع�د تلقي عدة بالغات عن نش�اط ه�ذه العصابة تم إجراء التحري�ات الالزمة، وتم ضبط 
أوصافه�م بناًء عىل ما أدىل به املجني عليهم، ثم تم اس�تخراج صورهم من آالت الرصف اآليل، 
وبعد مجع املعلومات الالزمة عنهم، تم وضع الكامئن الالزمة، وتم القبض عليهم، وقد اعرتفوا 

بام نسب إليهم .

ثالثًا : حكم املحكمة  

حكم�ت املحكم�ة الكربى يف مدينة جي�زان عىل املتهمني كل م�ن )ص(، )ي( ، واملتهمتان 
)ح( و )أ( بالسجن سنتني، واجللد ثالث مائة جلدة مفرقة عىل ست دفعات بواقع مخسني جلدة 
ل�كل دفع�ة بني كل دفعة والثاني�ة عرشة أيام، مع إلزامهم بإعادة كافة املبالغ التي اس�تولوا عليها 
وقدرها مائتان واثنان وأربعون ألف ريال، وذلك لقاء قيام املتهمني املذكورين باالحتيال ورسقة 
بطاقات الرصاف اآللية من أصحاهبا الذين يس�تخدمون األجهزة املنترشة يف الشوارع، وأغلبهم 

من مستفيدي الضامن االجتامعي . 
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رابعًا: حتليل مضمون احلكم الصادر يف القضية

بتحلي�ل مضمون ه�ذه القضية نج�د أن القايض حكم ع�ىل املتهمني األربعة بالس�جن ملدة 
س�نتني، واجلل�د ثالثامئ�ة جلدة، وقد س�اوى القايض باحلكم ب�ني أفراد العصاب�ة رغم اختالف 
أدواره�م، ك�ام مل يفصل احلك�م يف تكييف القضي�ة، والذي يعت�رب مكونًا من ع�دة أفعال تتمثل 
يف االحتيال باالس�تيالء ع�ىل بطاقة الرصاف، ثم انتحال ش�خصية صاحبها باس�تخدام التوقيع 
اإللكرتوين اخلاص بصاحبها بدون تفويض، ثم االستيالء عىل مال من حساب صاحبها بطريقة 
غ�ري مرشوع�ة، وبطريق االحتي�ال، إال أن القايض نظ�ر إىل اجلريمة ككيان واح�د وأصدر بحق 

املتهمني العقوبة دون تكييف للفعل أو تفصيل .

ويالحظ من األحكام التي تم اس�تعراضها أن املحاكم السعودية تنظر إىل جريمة االستيالء 
ع�ىل املال عن طريق بطاقات الرصاف ؛ أهن�ا كيان واحد وتعاقب عليها بعقوبة واحدة باعتبارها 
رسق�ة واس�تيالء عىل مال بطريقة غ�ري مرشوعة، وتعترب بطاقة الرصاف وعملية اس�تعامهلا بدون 

تفويض ؛ إنام هي وسلية هلذه اجلريمة دون اعتبارها جريمة منفصلة عنها .

وه�ذا خيتل�ف عام درج عليه قضاء دي�وان املظامل، الذي يعترب اس�تخدام التوقيع اإللكرتوين 
لش�خص آخر بدون تفويض إنام هو انتحال لش�خصيته وهذا ما يدخل يف التزوير املعنوي، رغم 
أنه مل يسِم التوقيع اإللكرتوين، وإنام أشار إليه ضمنًا يف أحد املبادئ  )1(  التي نص عليها يف بعض 

أحكامه )2( .

)1( نص حكم هيئة التدقيق بديوان املظامل رقم 447/ ت / 3  لعام 1414ه� عىل املبدأ التايل : 
»يعد انتحال ش�خصية الغري � س�واء باالس�م أو اجلنس�ية � صورة من ص�ور التزوير املعنوي بجع�ل واقعة مزورة يف 
صورة واقعة صحيحة ، ويستوي أن يكون االسم املنتحل لشخص له وجود معلوم أو أن يكون لشخص خيايل 

ال وجود له«.
)2( انظر حتليل مضمون القضية السادسة من هذا الفصل .
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القضية احلادية عرشة

نوع القضية: استعامل بطاقات ائتامن مزورة .

حدثت ف�ي:  5 مايو 2006م .

دولة القضية:  سلطنة عامن .

املدين������ة: مسقط .

أطراف����ها: املتهم األول )ب(، املتهم الثاين )ك(، املتهم الثالث)س(.

أوال: وقائع القضية

تتلخص وقائع القضية عن تلقي اجلهات األمنية عدة بالغات عن عمليات رشاء مش�بوهة 
بواسطة بطاقات ائتامن ينفذها وافدون من اجلنسية اآلسيوية، حيث يقومون برشاء سلع متعددة، 
وبعملي�ات متالحق�ة ومبالغ كبرية، وباملراقبة والتحري عن املش�بوهني، متكنت اجلهات األمنية 
من القبض عىل املتهمني كل من )ب( و )ك( و)س(، ومجيعهم من اجلنسية اآلسيوية، وبالتحقيق 
معه�م اعرتفوا مجيع�ًا بحصوهلم عىل بطاقات ائتامني�ة من زميل هلم رابع س�افر إىل بالده وأفادوا 
بعلمهم بأن هذه البطاقات مزورة، كام اعرتفوا بقيامهم بتنفيذ عمليات رشائية بواسطة البطاقات 
امل�زورة بمبالغ وصلت إىل ح�وايل عرشين ألف ريال عامين، وقد ضبط معهم مبلغ حوايل ثالثني 

ألف ريال عامين . 

ثانيًا: حكم املحكمة

 أصدرت حمكمة جنايات مسقط أحكامها ضد املتهمني كل من )ب( و )ك( و )س( بإدانتهم 
مجيعًا بجناية اس�تعامل بطاقة ائتامن مقلدة ومعاقبة كل واحد منهم  بالس�جن ملدة مخس س�نوات 
عن جناية استعامل بطاقة ائتامن مزورة  باإلضافة إىل السجن ملدة سنة والغرامة ثالثامئة ريال عن 
جنحة االحتيال، والس�جن ملدة س�نة والغرامة مخس�ني ريال عن جنحة اس�تعامل حمرر مزور مع 
إدغ�ام )1( العقوبات الصادرة بكل واحد منهم وتنفيذ العقوبة األش�د، كام حكمت املحكمة برد 

)1( دمج .
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املبالغ للمدعني باحلقوق املدنية ومصادرة ماتبقى معهم لصالح اخلزينة العامة، مع إبعاد املتهمني 
إىل بالدهم،  ومصادرة بطاقات االئتامن متهيدًا إلتالفها . 

ثالثا : حتليل مضمون احلكم القضائي الصادر يف القضية

بدراس�ة مضم�ون قرار احلكم  الص�ادر هبذه القضية نجد أن الق�ايض حكم يف هذه القضية 
ع�ىل املتهم�ني بجريم�ة اس�تعامل بطاقة ائتامن م�زورة، وقد ج�اء احلكم موافق�ًا ملقتىض نصوص 
قانون جرائم احلاسب اآليل التي نص عليها الفصل الثاين مكرر الصادر باملرسوم السلطاين رقم 
)2001/72( وال�ذي تم بموجبه تعديل قانون اجلزاء الع�امين رقم) 74/7 (، حيث تم إضافة 
فصل خاص يف التعديل اجلديد إىل القانون السابق بعنوان الفصل الثاين مكرر : جرائم احلاسب 

اآليل)1( ، وقد نصت املادة )276( مكرر يف فقرهتا الثالثة عىل ما ييل :

»يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن مخس سنوات وبغرامة ال جتاوز ألف ريال كل من :

1 � قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب .

2 � استعمل أو حاول استعامل البطاقة املقلدة أو املزورة مع العلم بذلك .

3 � قبل الدفع ببطاقة الوفاء املقلدة أو املزورة مع العلم بذلك«)2(  .

وبالنظ�ر إىل مضم�ون ه�ذه املادة نج�د أن كل واحد من املتهمني يس�تحق الس�جن خلمس 
س�نوات وبغرامة ال جتاوز ألف ريال عامين، وذلك بناء عىل ارتكابه لفعل يتطابق مع ماجاءت به 
الفق�رة الثانية من هذه املادة وهو اس�تعامل بطاقة وفاء م�زورة مع علمه بذلك . وقد توفر يف هذه 
القضية الركن املادي للجريمة واملتمثل باس�تعامل بطاقة الوفاء املزورة، كام توفر الركن املعنوي، 
وهو القصد اجلنائي املتمثل بتوجه نية املتهم الرتكاب فعل معاقب عليه مع علمه بأن هذا الفعل 

خمالف للقانون .

)1( كانت سلطنة عامن من أوىل الدول العربية التي سنت قوانني خاصة بجرائم احلاسب اآليل . 
)2( نص الفقرة الثالثة من  املادة )276( مكرر .
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ويالحظ عىل هذا احلكم ما ييل : 
عدم اإلشارة إىل عقوبة الغرامة التي نصت عليها املادة  املشار إليها بعاليه والتي نصت املادة 

عىل حدها األعىل وهو ألف ريال عامين، حيث مل حيكم هبا القايض .
حكمت املحكمة بعقوبة جراء استعامل بطاقة وفاء مزورة وهذا حسب القانون، ثم حكمت 
بعقوبة جراء اس�تعامل حمرر مزور، وهنا تم املعاقبة عىل فعل واحد مرتني وهذا خمالف لألس�س 
الت�ي يق�وم عليها العقاب بالرغم م�ن أن احلكم تضم�ن »إدغام« العقوب�ات للمتهمني كل عىل 

حدة، وتنفيذ العقوبة األشد، وهي السجن مخس سنوات .
وم�ن املعلوم أن » اس�تعامل بطاقة وف�اء مزورة « يمكن أن يطبق عليه أح�كام املادة )276( 
الت�ي تعالج جرائ�م بطاقات الوفاء، كام يمك�ن بنفس الوقت تطبيق نص�وص القانون التقليدي 
كالت�ي تتعلق باس�تعامل املح�رر املزور، وذلك باعتب�ار بطاقة الوفاء حمرر ع�ريف . وهنا تم تطبيق 

العقوبتني مع تداخلهام وتطبيق العقوبة األشد.
مل ي�رش احلك�م إىل تكيي�ف القضي�ة بصفتها اس�تعامال لتوقيع�ات إلكرتونية ب�دون تفويض 
رس�مي كام درجت عىل ذلك أحكام دول جملس التعاون اخلليجي وخاصة يف اإلمارات العربية 
والبحري�ن، وإنام ت�م تكييف القضية باعتباره�ا تزوير تقليدي،مع أنه ت�م تطبيق نصوص قانون 

جرائم احلاسب اآليل عليها . 

القضية الثانية عرشة
نوع القضي�ة: نسخ بيانات بطاقات رصاف آيل وتوقيعات إلكرتونية بواسطة أجهزة خاصة.

حدث�ت ف�ي :  30 أبريل 2007 م . 
دولة القضية:  البحرين .

املدين�������ة: املنامة .  
أطراف�����ها: املتهم األول )أ( , املتهم الثاين )ي( .

أواًل: وقائع القضية

تتلخص وقائع القضية يف القبض عىل املتهمني  )أ( و )ي( من اجلنس�ية البلغارية بعد ورود 
بالغات عن قيامهام بنس�خ بيانات بطاقات ال�رصاف وكذلك التوقيعات اإللكرتونية عن طريق 
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أجه�زة خاص�ة، وق�د متكنا ج�راء ذلك من االس�تيالء عىل مبال�غ مالية من حس�ابات أصحاب 
البطاقات، ويتمثل األس�لوب اإلجرامي الذي س�لكه املتهم�ون يف  وضع جهاز القط إلكرتوين 
أعىل جهاز الرصاف اآليل يقوم بانتساخ معلومات الرشيط املمغنط لبطاقة الرصاف عند إدخاهلا 
يف بطاقة الرصاف، ثم تثبيت رقاقة إلكرتونية عىل أرقام جهاز الرصاف اآليل بحيث تقوم بالتقاط 

التوقيع اإللكرتوين لصاحب البطاقة عند قيامه بإدخاله لغرض السحب ) انظر الشكل (.

ثانيًا: حكم املحكمة

حكم�ت املحكم�ة الكربى اجلنائي�ة يف املنامة عىل املتهم�ني كل من )أ( و )ي( من اجلنس�ية 
البلغارية بمعاقبتهام بالس�جن لكل واحٍد منهام مدة س�بع س�نوات، وتغريم كل منهام مبلغ مخسة 
آالف دينار بحريني، وذلك بعد ثبوت إدانتهام بنسخ بيانات بطاقات الرصاف اآليل، والتوقيعات 
اإللكرتوني�ة، ألصحاهبا بواس�طة أس�لوب مبتك�ر يتمثل يف وض�ع جهاز إلك�رتوين القط أعىل 
ال�رصاف اللتق�اط بيان�ات الرشيط املمغن�ط، ووضع رشحي�ة إلكرتونية رقيقة ع�ىل أرقام جهاز 
الرصاف ليتم نسخ التوقيع اإللكرتوين لصاحب البطاقة، ومن ثم إفراغ هذه البيانات يف بطاقات 
أخرى واستخدامها وإدخال التوقيع اإللكرتوين الذي تم نسخة ثم االستيالء عىل أموال خاصة 

لعدد من األفراد   .

قاريء إلكرتوين ورشحية أرقام مزورة)1(.
)1( http://www.alriyadh.com    
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ثالثا : حتليل مضمون احلكم القضائي الصادر يف القضية

درج�ت أح�كام القض�اء البحرين�ي ع�ىل املعاقبة ع�ىل جرائم التوقي�ع اإللك�رتوين املتعلقة 
ببطاق�ات الرصاف البنكية بحس�ب نصوص القانون التقليدي , وهو يف ه�ذه احلالة القانون رقم 
)15( لس�نة 1976م، وذلك باعتبار اس�تخدام التوقيع اإللكرتوين لش�خص آخر دون تفويض 
منه تزوير معنوي، فتتم بذلك تطبيق العقوبات املتعلقة بتزوير املحررات باعتبار بطاقة الرصاف 
حم�ررًا خاص�ًا والتي ن�ص عليها الفصل الثال�ث من الباب اخلام�س من القانون وحتدي�دًا املواد 
)270- 276(، أما يف حالة تزوير البطاقة نفس�ها  وتزوير التوقيع اإللكرتوين ؛ فهذا يعد تزويرًا 

ماديًا، وتطبق بحقه نصوص التزوير التقليدي نفسها .

أما يف هذه القضية فريى الباحث أن القضاء طّبق قانونًا آخر هو قانون املعامالت اإللكرتونية 
رقم )28( لسنة 2002م، والذي تضمن يف مادته الرابعة والعرشين، جتريم فعل نسخ أو حيازة 
أو إعادة تكوين أداة إنشاء توقيع إلكرتوين لشخص آخر،  حيث نصت املادة )24( عىل ما ييل :

»مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد 
عىل عرش س�نوات، وبغرامة ال جتاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب 

عمدًا فعاًل من األفعال اآلتية «.وذكرت منها ما جاء يف الفقرة )أ( : 

»نسخ أو حيازة أو إعادة تكوين أداة إنشاء توقيع إلكرتوين )1( لشخص آخر أو الدخول عىل 
أداة إنشاء هذا التوقيع دون تفويض بذلك من هذا الشخص، وبسوء نية«  .

وقد جاء حكم املحكمة يف هذه القضية عىل املتهمنينْ )أ( و )ي( بالس�جن مدة س�بع سنوات 
والغرام�ة بخمس�ة آالف دين�ار، وهو م�ا يتوافق مع مضمون ه�ذه املادة، وباملقارن�ة مع القانون 
التقلي�دي وهي النصوص املتعلقة بالتزوير يف القانون اجلنائي البحريني نجد أن عقوبة تزوير يف 
حمرر خاص � ومنها اصطناعه � هي احلبس فقط دون الغرامة، كام مل حتدد مدة احلبس، وهذا يؤيد 
أن القض�اء طبق القانون اجلدي�د عىل خالف القضايا البحرينية األخ�رى التي تم تطبيق القانون 

التقليدي فيها عىل اجلرائم املتعلقة بالبطاقات البنكية .

)1( عرف القانون نفسه أداة إنشاء التوقيع اإللكرتوين يف املادة األوىل منه بأهنا : »أداة تستخدم إلنشاء توقيع إلكرتوين، 
مثل برجمية جمهزة أو جهاز إلكرتوين«.
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4 . 2 قضايا مل يصدر فيها حكم قضائي

هذه القضايا اس�تطاع الباحث أن يطلع عليها وعىل وقائعها، لكنها مل تصل القضاء بعد، إما 
ألن اجلاين مل يتم التوصل إليه وال يزال جمهواًل، أو ألن القضية ال تزال يف مراحل التحقيق األوىل 
ومل تصل إىل املحكمة، وكذلك يكون الس�بب أحيانًا عدم االستطاعة من احلصول عىل مضمون 
احلكم القضائي بس�بب العوائق اإلدراية، وحتى يتم االستفادة من هذه القضايا بشكل مناسب، 
تم عرضها هنا ملعرفة األسلوب اإلجرامي الذي ارتكبت بواسطته، ولتحليل هذا األسلوب من 
أجل االس�تفادة، ومعرفة الطرق التي هتدد املصالح املتعلق�ة بالتوقيع اإللكرتوين، الذي يتم عن 

طريق األرقام الرسية .

وفيام ييل عرض لبعض هذه  القضايا .

القضية الثالثة عرشة

نوع القضي�ة: سحب من حساب باستخدام بطاقة قديمة .

حدث�ت ف�ي:  15 /11/ 1429ه� .

دولة القضية:  اململكة العربية السعودية.

املدين�������ة:  عرعر .

أطراف�����ها: املجني عليه )ب( .

أواًل : وقائع القضية

تتلخص وقائع القضية بمالحظة املجني عليه )ب( وهو يقيم يف مدينة عرعر لتناقص رصيد 
حسابه بشكل متالحق دون أن يعلم السبب، وباالستفسار من البنك اخلاص به وجد أن الرصيد 
س�حب من�ه حوايل مائة أل�ف ريال من أجهزة ال�رصاف، وتم إجراء عملي�ات رشاء من حمالت 
ذهب بمبلغ جتاوز مائة ألف ريال، وكذلك تم رشاء أجهزة حاس�ب آيل حممول، وسحوبات من 
صيدليات، ومؤسس�ات جتميل نس�ائية ، وكل ذلك تم خالل مخس أيام، رغم أنه مل يفقد أيًا من 

بطاقاته البنكية، ومجيعها موجودة معه .
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ثانيًا : األسلوب اإلجرامي 

بع�د إج�راء التحري والبح�ث الدقيق من قب�ل البنك وكذل�ك األجهزة األمني�ة، وجد أن 
العمليات متت بواس�طة بطاقة رصاف قديمة للمجني عليه حيث كانت منتهية قبل حوايل مخس 
سنوات وقد ختلص منها منذ مدة طويلة، حيث تبني أن هذه البطاقة تم تنشيطها وتم استخدامها 

بعمليات السحب، وكذلك عمليات الرشاء .

ثالثًا : حتليل األسلوب اإلجرامي 

مل جتد اجلهات األمنية، وكذلك املجني عليه تفس�ريًا حمددا وواضحًا هلذه العملية، والتي ال 
ت�زال حت�ى وقت إع�داد هذا البحث قيد التح�ري والبحث، وقد تبني للمجن�ي عليه من خالل 
إفادة البنك أن بطاقته القديمة هي بذاهتا تعمل، وان توقيعه اإللكرتوين ) الرقم الرسي( هو نفسه 

التوقيع القديم  الذي يستخدم يف العمليات .

وق�د قام الباحث بس�ؤال بع�ض أهل االختصاص فأف�ادوا أن البطاقة املنتهي�ة ال يمكن أن 
تعمل إال بتحديث بياناهتا بواسطة صاحبها شخصيًا لدى البنك وهي طريقة معهودة وال يعرف 

غريها .

وتتع�دد االحت�امالت ملثل ه�ذه القضية فقد يك�ون املوض�وع يتعلق باخ�رتاق موقع البنك 
واالس�تيالء ع�ىل البيان�ات القديمة لبطاق�ة املجني علي�ه وتفريغها يف بطاقة مرسوق�ة عن طريق 
بع�ض األجه�زة اخلاصة بذلك والتي انترشت يف اآلونة األخرية )1( ثم تنش�يطها عن طريق نظام 

البنك املخرتق . 

وم�ن االحت�امالت أيض�ًا أن يكون اجلاين موظف�ًا بنفس البنك أو يوجد م�ن يتواطأ معه من 
نفس البنك .

وللحيلول�ة دون وق�وع مثل ه�ذه األعامل فالبد م�ن االعتامد عىل أنظم�ة مرصفية صارمة، 
وعالي�ة األمان، كام ال بد م�ن تصميم بطاقة الرصاف بطريقة متقنة ومتضمنة لالحتياطات الفنية 

التي حتول دون إعادة استخدامها مرة أخرى .

)1( انظر مثل هذا األسلوب من خالل حتليل مضمون القضية الثامنة .



189

القضية الرابعة عرشة

ن�وع القضي�ة: حتويل أم�وال من حساب�ات عمالء بواس�طة اإلنرتن�ت ب�عد احلص�ول عىل  

                          توقيعاهتم اإللكرتونية بطريقة التجريب .

حدث��ت ف�ي:  15 /11/ 1429ه� .

دولة القضي�ة:  اإلمارات العربية املتحدة.

املدين��������ة:  ديب  .

أطراف������ها: املجني عليه )ب( .

أواًل : وقائع القضية

تتلخص وقائع القضية يف قيام عدد من عمالء ثالثة عرش بنك حميل وعاملي بالتقدم ببالغات 
لرشطة ديب عن عمليات اختالس�ات مالية من حس�اباهتم، وبإجراء التحري�ات الدقيقة من قبل 
اجلهات األمنية وبالتنس�يق مع البنوك املعنية وهي ثالثة بنوك حملية،تم فحص احلس�ابات اآللية 
اخلاصة بالبنوك، فتبني أن شخصًا متكن من الدخول عىل شبكات البنوك اإللكرتونية، ومتكن من 
التحويل من هذه احلس�ابات بطريقة اعتيادية، وباملراقبة والتحقق تبني أن اجلاين يس�تخدم مقهى 
إنرتنت، فتم التنسيق مع الرشطة الرسية ومع أصحاب املقاهي حتى تم القبض عىل اجلاين، وهو 

مهندس حاسوب آسيوي يبلغ من العمر 31 سنة .

ثانيًا : األسلوب اإلجرامي 

بع�د القبض عىل املتهم واعرتافه بام نس�ب إلي�ه وضبط ماكان بحوزته م�ن أجهزة وبرامج، 
وبفحصها  تبني أنه يقوم بزرع برامج خاصة متكنه من اخرتاق حس�ابات بنكية ألش�خاص دون 
علمه�م، بع�د احلصول عىل توقيعاهت�م اإللكرتونية  الت�ي ختوهلم من دخول حس�اباهتم وإجراء 
العملي�ات البنكية، وذلك بمس�اعدة برامج خاصة وعن طريق التجري�ب املنظم حتى احلصول 
عىل ش�فرة التوقيع اإللكرتوين، ثم يقوم بتحويل هذه األموال إىل حس�ابات بنكية ومهية قام هو 

بفتحها عن طريق اخرتاقه ألنظمة فتح احلسابات اإللكرتونية .
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ثالثًا : حتليل األسلوب اإلجرامي 

يتمثل األس�لوب الذي سلكه اجلاين باخرتاق األنظمة البنكية، وإدارة احلسابات كام لو كان 
أح�د موظف�ي البنك، وربام يعكس ذلك ضعفًا يف التقنية املس�تخدمة يف بعض البنوك والتي كان 
م�ن املفرتض أن تكون عىل مس�توى ع�اٍل من األمان واحلامي�ة، كام أن األنظم�ة البنكية جيب أن 
تك�ون عملي�ة دخول املوظفني إليها مؤمنة بطرق عالية األم�ان، فال تكفي إلثبات هوية املوظف 
التوقيعات اإللكرتونية التقليدية التي تتمثل يف اس�م املستخدم والرقم الرسي، إنام يفضل اعتامد 
تقنية التوقيع اإللكرتوين الرقمي التي انترشت يف اآلونة األخري، وأقرهتا قوانني الدول، ومتيزت 

باألمان العايل، فلم تسجل أي اخرتاق حتى هذه اللحظة .

القضية اخلامسة عرشة
نوع القضي�ة: رسقة معلومات البطاقة والتوقيع اإللكرتوين  لصاحبها عند إدخاهلا بالرصاف 

                        عن طريق أجهزة خاصة .

حدث�ت ف�ي:  19 فرباير 2008م .

دولة القضية:  اإلمارات العربية املتحدة.

املدين������ة :  ديب  .

أطراف�����ها: عصابة حمرتفة ومتكنت من رسقة بيانات عرشات العمالء يف ديب .

أواًل : وقائع القضية

تتلخ�ص وقائ�ع القضية بقيام عصابة حمرتفة يف ديب باحلصول ع�ىل بيانات البطاقات البنكية 
لع�رشات العم�الء، باإلضافة إىل ش�فرة توقيعاهتم اإللكرتونية )الرقم ال�رسي (، وذلك بتثبيت 
أجه�زة خاص�ة يف ع�دد من الرصافات البنكي�ة تقوم بالتقاط ه�ذه البيانات الرسي�ة، وقد متكنوا 
خالل سبعة أيام خالل الفرتة من 19 وحتى 25 فرباير من االستيالء عىل بيانات العمالء الذين 
استخدموا الرصاف يف نفس الفرتة، ومل يتم القبض عىل هذه العصابة حسب ما توفر للباحث من 

معلومات حتى تاريخ إعداد هذا البحث .
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ثانيًا : األسلوب اإلجرامي 

بعد إجراء التحريات الدقيقة عن األسلوب الذي تنتهجه العصابة تبني أهنم اتبعوا األسلوب 
التايل :

1 � لرسق�ة بيان�ات الرشي�ط املمغن�ط للبطاق�ات ت�م إدخال ق�ارئ إلك�رتوين يف فتحة قارئ 
البطاقات، وتم تثبيته يف الداخل بحيث يقوم بقراءة ونسخ بيانات أي بطاقة يتم إدخاهلا.

2 � لرسقة شفرة التوقيع اإللكرتوين لصاحب البطاقة تم تثبيت كامريا فيديو دقيقة فوق جهاز 
الرصاف اآليل بطريقة تسمح هلا بمتابعة حركة أصبع مستخدم البطاقة عىل أرقام اجلهاز .

وهب�ذه الطريق�ة فإن العصابة متكنت م�ن احلصول عىل معلومات الرشي�ط املمغنط للبطاقة، 
وكذل�ك التوقي�ع اإللك�رتوين لصاحبها، فام عليه�ا إال تثبيتها يف بطاقة منتهي�ة أو مزورة، ويكون 
التثبيت بواس�طة أجهزة تباع هلذا الغرض ويتم هتريبها )1( إىل داخل البالد املراد ارتكاب اجلريمة 

فيه .

ثالثًا : حتليل األسلوب اإلجرامي 

هذا األس�لوب أس�لوب مبتك�ر، وجديد، ويعكس م�دى القدرة الفائق�ة لعصابات جرائم 
املعلوماتي�ة، وكذل�ك ما لدهي�م من جتهيزات وإمكاني�ات، فهذا األمر يتطل�ب املواجهة الالزمة 
من قبل رجال العدالة، وخرباء اجلرائم االقتصادية حتى يمكن السيطرة عليها قبل استرشائها .

وهل�ذا البد من توف�ري احلامية األمنية عىل مدار الس�اعة ألجهزة ال�رصف البنكية املنترشة يف 
الطرق�ات واألماك�ن العام�ة، كام ال بد م�ن تزويدها باألجه�زة الالزمة الكتش�اف أي عبث هبا 
بوق�ت مبكر م�ن صفارات إن�ذار، وكامريات متقدم�ة لرصد كل حترك مري�ب وتكون مربوطة 

بغرفة عمليات تعمل عىل مدار الساعة .

وق�د عاق�ب القانون اإلحت�ادي رقم )2( لس�نة 2006م اخلاص بجرائم تقني�ة املعلومات ؛ 
ع�ىل أي حص�ول عىل بيان�ات أو أرقام بطاقات ائتامني�ة أو أي بطاقات إلكرتوني�ة من دون وجه 

)1( انظر مثل هذا األسلوب من خالل حتليل مضمون القضية الثامنة .
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حق وباستخدام الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل التقنية ؛ باحلبس ملدة ال تقل عن ستة أشهر 
وبالغرام�ة، أو بإح�دى هاتني العقوبتني عندما يكون القصد منها احلصول عىل أموال الغري، فإن 
حتقق له احلصول عىل مال الغري فيعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن س�نة وبالغرامة التي ال تقل عن 

ثالثني ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني)1(  .

ك�ام عاق�ب ع�ىل أي تنص�ت أو التق�اط أو اعرتاض ل�كل ماهو مرس�ل عن طريق الش�بكة 
املعلوماتي�ة أو إحدى وس�ائل تقنية املعلومات إذا تم بطريقة عمدي�ة وبدون وجه حق ؛ باحلبس 

وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتن)2( .

)1( نصت املادة )11( من قانون جرائم تقنية املعلومات االحتادي عىل ما ييل : 
»كل من اس�تخدم الش�بكة املعلوماتية أو إحدى وس�ائل تقني�ة املعلومات، يف الوصول م�ن دون وجه حق، إىل   
أرق�ام أو بيانات بطاقة ائتامنية أو غريها م�ن البطاقات االلكرتونية يعاقب باحلبس وبالغرامة فإن قصد من ذلك 
اس�تخدامها يف احلصول عىل أموال الغري، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن  س�تة  أشهر 
وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني، وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن س�نة والغرامة التي ال تقل ثالثني 

ألف درهم أو إحدى هاتني العقوبتني إذا توصل من ذلك إىل االستيالء لنفسه أو لغريه عىل مال الغري« .
)2( نصت املادة الثامنة من قانون جرائم تقنية املعلومات االحتادي عىل ماييل :

»كل من تنصت أو التقط أو اعرتض عمدًا، من دون وجه حق، ما هو مرس�ل عن طريق الش�بكة املعلوماتية أو   
إحدى وسائل تقنية املعلومات، يعاقب باحلبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني«.
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اخلـامتة

أمح�د اهلل الع�يل القدي�ر أن مّن ع�ىّل بإنجاز هذا البح�ث وأعانني فيه ، فله احلم�د أواًل ، وله 
احلمد آخرَا ، وله احلمد قبل كل يشء وبعده .

يف هذا اجلزء من البحث س�وف يعرض الباحث بمش�يئة اهلل ألهم ما توصل إليه من نتائج، 
ث�م يعق�ب ذل�ك بأهم التوصي�ات ، راجيًا م�ن اهلل العيل القدي�ر أن يطرح هبا الربك�ة ، وأن تنفع 

اإلسالم واملسلمني .

أواًل : أهم نتائج الدراسة  

كان من أهم نتائج هذه الدراسة ما ييل:

1 � التوقيع التقليدي هو عالمة خطية ثابتة متيز صاحبها ، ويدوهنا أو يرسمها عىل السندات 
أو اخلطابات أو اإلقرارات أو ما يف حكمها للتعبري عن اعتامده ملا جاء هبا أو إقراره به أو 

رضاه بمضمونه.

2 � للتوقيع التقليدي ثالث صور هي : التوقيع باإلمضاء والتوقيع باخلتم والتوقيع بالبصمة.

3 � للتوقيع التقليدي وظيفتان مها : حتديد هوية املوقع ، وتأكيد إرادته والتعبري عن رضاه.

4 � للتوقي�ع التقلي�دي أربع�ة رشوط : األول : متييزه لصاحبه بتطابقه مع توقيعات س�ابقة ، 
استمراريته ووضوحه ، أن يكون بخط صاحبه ، واتصاله باملحرر املكتوب .

5 � التوقي�ع التقلي�دي ال يفي بالغرض وال يؤدي وظائفه إن كان التعامل إلكرتونيًا ، أو عرب 
وس�يط إلك�رتوين ، نظرًا ألنه يتطلب أن يكون املحرر كت�ايب ، كام يتطلب حضور املّوقع 

بمكان العقد .

6 � التوقي�ع اإللكرتوين هو كل إش�ارات أو رم�وز أو أحرف مرخص هبا من اجلهة املختصة 
باعتامد التوقيع ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالترصف القانوين ، تسمح بتمييز شخص صاحبها 

وحتديد هويته، وتنم دون غموض عن رضاه هبذا الترصف القانوين.
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7 � للتوقي�ع اإللكرتوين عدة صور أمهها : التوقيع بالقلم اإللكرتوين ، والتوقيع البيومرتي، 
والتوقيع بالرقم الرسي ، والتوقيع الرقمي .

8 � م�ن أه�م تطبيقات التوقيع اإللك�رتوين : املعامالت التجاري�ة اإللكرتونية عىل اختالف 
أنواعه�ا ، بطاقات الرصف اآليل عىل اختالف أنواعها ، إجراءات احلكومة اإللكرتونية 
التي تتطلب إثبات اهلوية باختالف أشكاهلا ، والتي تكون جزءًا من احلكومة اإللكرتونية.

9 �  يعترب التوقيع اإللكرتوين بدياًل عن التوقيع التقليدي فيام يتعلق بالتعامالت اإللكرتونية 
ومؤديًا لكامل وظائفه بل إن التوقيع اإللكرتوين الرقمي يفضل التوقيع التقليدي بكونه 
يثب�ت عدم حصول تغيري باملس�تند اإللكرتوين أو الرس�الة اإللكرتوني�ة ، كام يثبت هوية 

املوقع بشكل أكثر دقة من التوقيع التقليدي بسبب التقنيات املستخدمة فيه.

10 � التوقي�ع اإللك�رتوين يتمتع باحلجية الكامل�ة يف الرشيعة اإلس�المية، ألن هذه احلجية 
مس�تمدة من حجية اخلط والكتابة التي دل عليها القول الراجح من أقوال الفقهاء ، كام 

أن للتوقيع اإللكرتوين احلجية الكاملة وفقًا للقواعد العامة للرشيعة اإلسالمية .

11 � منح املنظم السعودي التوقيع اإللكرتوين احلجية الكاملة بعد توفر الرشوط واملتطلبات 
الالزمة.

12 � منح�ت معظ�م القوان�ني الوضعية التوقي�ع اإللكرتوين احلجي�ة الكامل�ة عندما تتوفر 
الضوابط والرشوط الالزمة.

13 � جريمة تزوير التوقيع اإللكرتوين هي من أهم اجلرائم التي تقع عىل التوقيع اإللكرتوين 
وه�ي جريم�ة مركبة تتكون م�ن جريمتني مها : رسق�ة منظومة التوقي�ع اإللكرتوين من 

صاحبه، واستخدامها دون إذن أو تفويض .

14 � م�ن أكث�ر تطبيقات التوقي�ع اإللكرتوين تعرضًا للجريمة ه�ي بطاقات الرصف اآليل ، 
حي�ث يتم رسقتها أو تزويرها ثم اس�تخدام التوقيع اإللك�رتوين لصاحبها والتمكن من 

االستيالء عىل األموال بغري وجه حق .

15 � حيظ�ى التوقي�ع اإللكرتوين يف الرشيعة اإلس�المية باحلامية اجلنائية م�ن أكثر من طريق 
باعتباره مصلحة هتم رشحية كبرية من األفراد واملنظامت ، وباعتبار االعتداء عليه يشكل 
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جريمة تعزيرية هتدد مصلحة املال التي أولتها الرشيعة اإلسالمية عناية كبرية كغريها من 
املصالح الرضورية يف املجتمع اإلسالمي، وباعتبار هذا االعتداء يلحق الرضر باملتعاملني 
عرب الشبكة العنكبوتية ، ولذا فإن هذا االعتداء يتطلب التجريم أواًل، ثم العقوبة الكافية 

حلامية هذه املصلحة، وهو ما فوضته الرشيعة لالجتهاد الفقهي والقضائي. 

16 � حرص�ت معظم القوانني الوضعية عىل محاي�ة التوقيع اإللكرتوين محاية جنائية بإصدار 
الترشيع�ات والقوان�ني املنظمة له واملتضمن�ة جتريم كافة األفعال التي هت�دده ، واملعاقبة 

عليها.

17 � التوقيع اإللكرتوين الرقمي يتمتع باألمن العايل بس�بب التش�فري الذي يتم فيه ولذلك 
فلم يسجل أي حادث اخرتاق له حتى اآلن .

18 � متّيز نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي عىل قوانني دول جملس التعاون اخلليجي يف 
النص عىل جتريم تزوير التوقيع اإللكرتوين ،وكذلك النص عىل جتريم استعامله.

19 � درج القضاء السعودي حسب أحكام املحاكم العامة عىل املعاقبة عىل استخدام التوقيع 
اإللكرتوين للغري دون تفويض واملتمثل يف رسقة بطاقات الرصف اآليل واس�تخدامها ، 
وتك�ون املعاقبة بجريم�ة تعزيرية ودون حتلي�ل اجلريمة إىل اجلرائم املكون�ة هلا واملتمثلة 
يف رسق�ة البطاقة ، واس�تخدام التوقيع اإللكرتوين دون تفويض ، واالس�تيالء عىل مال 
الغ�ري دون وجه حق ، ب�ل يتم النظر إىل اجلريمة ككل متكام�ل وكنوع من أنواع جرائم 
الرسقة، وختفف العقوبة التعزيرية أو تغلظ بحسب قناعة القايض وبحسب متكن اجلاين 

من االستيالء عىل أموال الغري من عدمه .

20 � تنظر حماكم دول اخلليج ، وكذلك أحكام ديوان املظامل السعودي عىل اعتبار استخدام 
التوقيع اإللكرتوين للغري دون تفويض منه تزويرًا معنويًا يعاقب بحسب قوانني التزوير.

ثانيًا : أهم توصيات الدراسة 

بعد أن بلغت الدراس�ة هنايتها ، وتم فيها وهلل احلمد التطرق ملوضوع الدراس�ة وهو التوقيع 
اإللكرتوين من الناحية الرشعية والقانونية بعرض مفهومه وصوره ، والتطرق حلجيته يف الرشيعة 
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اإلسالمية والقانون ، ومعرفة مدى ما توفره له الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية من احلامية 
اجلنائي�ة ، ثم دراس�ة لبعض القضايا التي تم فيه�ا التعدي عىل بعض صور التوقيع اإللكرتوين  ؛ 

فإن الدراسة تويص بام ييل : 

1 �  العم�ل ع�ىل تطوير األنظمة والقوانني التقليدية بش�كل دوري ، وحماولة ش�موهلا لكافة 
اجلرائ�م املس�تحدثة ، وإصدار تنظي�امت وقوانني جدي�دة ملا يعجز عن اس�تيعابه النص 

التقليدي وذلك ملواكبة التطور الرسيع يف أساليب وطريق اجلريمة .

2 �  رضورة التنس�يق في�ام ب�ني دول جمل�س التعاون اخلليجي عند س�ن األنظم�ة والقوانني 
اجلدي�دة من أج�ل الوصول إىل صيغة موح�دة لألنظمة والقوانني الت�ي تعالج الظاهرة 

نفسها.

3 � رضورة العم�ل ع�ىل حتديث اإلجراءات الكفيلة بكش�ف األس�اليب املبتك�رة احلديثة ، 
وتأهيل العاملني يف أجهزة العدالة ليتمكنوا من اإلملام هبذه األساليب وتصورها وفهمها.

4 �  لق�د أصب�ح من ال�رضورة أن تعمل دول اخلليج عىل اس�تحداث أقس�ام متطورة داخل 
أجه�زة العدالة تعن�ى بمكافحة اجلرائم املعلوماتية واجلرائ�م االقتصادية والتي من أهم 

سامهتا صعوبة اكتشافها وكذلك ضبطها .

5 �  رضورة تأمني البطاقات البنكية بأدق وس�ائل احلامية حتى ال تتعرض للتزوير والرسقة، 
ويفضل أن تعتمد املؤسس�ات املالية عىل أكثر من وس�يلة عند تصميمها ، كام يفضل أن 
تضمن ألكثر من صورة من صور التوقيع اإللكرتوين ، كأن يوضع باإلضافة إىل التوقيع 

بالرقم الرسي، توقيع بيومرتي كبصمة العني أو اليد .

6 � أمهي�ة تدريب العاملني يف أجهزة العدالة ليتمكنوا من فهم األس�اليب املبتكرة ومعرفتها 
معرفة تامة .

7 �  رضورة التنس�يق ب�ني دول جمل�س التعاون اخلليجي فيام يتعلق بتب�ادل اخلربات يف جمال 
مكافحة جرائم املعلوماتية وبالذات اجلرائم االقتصادية منها حتى يتم تطويق األساليب 
اإلجرامية والقضاء عليها مبكرًا قبل انتشارها يف كافة الدول باستغالل الفراغ الترشيعي.
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8 �  م�ن األمهي�ة أن تق�وم البنوك بدور أكث�ر تأثريًا ملكافحة اجلرائم الت�ي هتدد أموال عمالء 
البنوك ، عن طريق اختيار أنظمة دقيقة عالية األمان ، وتوفري الوسائل الكفيلة باكتشاف 

أي اخرتاق للبنوك أو اختالس لألموال.

9 �  م�ن امله�م جدًا اس�تكامل البنية التحتية للمفاتيح العمومية ، وهي التي متكن من انتش�ار 
العم�ل بالتوقيع الرقم�ي ، والعمل عىل زيادة جهود التوعية يف هذا اخلصوص حتى يتم 

االعتامد عىل هذه التقنية ملا لذلك من دور يف التقليل من جرائم املعلوماتية.

10 � العم�ل ع�ىل تأمني املؤسس�ات اخلاص�ة بالتصديق الرقم�ي احلكومية منه�ا واخلاصة، 
والعم�ل ع�ىل وض�ع االحتياط�ات الكفيل�ة بمنع ت�رسب املعلوم�ات الرسي�ة للتواقيع 

اإللكرتونية، واحليلولة دون استغالهلا.

ومما ال شك أن هذا العمل يبقى عماًل إنسانيًا يعرتيه النقص والقصور ، وحسبي أنني بذلت 
في�ه جه�دي ، ف�ام كان فيه من صواب فهو من اهلل ، وما كان من خطأ فهو من نفيس والش�يطان ، 
ك�ام أنن�ي أس�تغفر اهلل عن كل زلل أو خطأ ظهر فيه بغري قصد من�ي ، راجيًا من اهلل أن يكون هذا 
العمل يف ميزان احلسنات يوم أن نلقاه سبحانه وتعاىل ، وأن يكون شاهدًا يل ال عيلَّ إنه ويل ذلك 

والقادر عليه.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .
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هاش�م ، مم�دوح حممد  خريي : مش�كالت البيع اإللكرتوين عن طري�ق اإلنرتنت ، القاهرة : دار 
النهضة العربية ، 2001م .

اهلندي ، خالد فيصل أمحد : مفهوم التوقيع اإللكرتوين ومحايته ، رس�الة ماجس�تري غري منشورة ، 
كلية احلقوق : جامعة الكويت ، 2004م .

اهلوريني ، نرص يونس ، رشح ديباجة القاموس املحيط ، ) د . ن (، ) د. ت ( .

ثانيًا : املؤمترات العلمية املتخصصة 

أ ـ مؤمتـر القانـون والكمبيوتر واإلنرتنت املعقـود يف مدينة العني برعاية كليـة الرشيعة والقانون 
بجامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة بالتعـاون مع مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحوث 

االسرتاتيجية خالل الفرتة 1ـ3 مايو 2000م .

أمحد ، هاليل عبدالاله أمحد : حجية املخرجات الكمبيوترية يف املواد اجلنائية .

اخللي�ل ، املحامي عامد عىل : التكييف القانوين إلس�اءة اس�تخدام أرق�ام البطاقات االئتامنية عرب 
شبكة اإلنرتنت .

زه�رة ، حمم�د املريس : الدليل الكت�ايب وحجية خمرج�ات الكمبيوتر يف اإلثب�ات يف املواد املدنية 
والتجارية .

شاهني ، إسامعيل عبدالنبي : أمن املعلومات يف اإلنرتنت بني الرشيعة والقانون.

العاكوم ، القايض وليد : مفهوم وظاهرة اإلجرام املعلومايت .

عبداملطلب ، ممدوح عبداحلميد : جرائم استخدام شبكة املعلومات العاملية .

عرف�ة ، حممد الس�يد : التجارة الدولية اإللكرتوني�ة  عرب اإلنرتنت مفهومه�ا والقواعد القانونية 
التي حتكمها .

غنام ، غنام حممد : عدم مالءمة القواعد التقليدية يف قانون العقوبات ملكافحة جرائم الكمبيوتر.
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القهوجي ، عىل عبدالقادر : احلامية اجلنائية للبيانات املعاجلة إلكرتونيًا .

جماهد ، أسامة أبو احلسن : خصوصية التعاقد عرب اإلنرتنت .

ب ـ  املؤمتـر العلمي األول حول اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات اإللكرتونية املنعقد يف ديب 
برعاية أكاديمية رشطة ديب يف الفرتة 26-28أبريل 2003م .

أبوالليل ، إبراهيم الدسوقي : إبرام العقد اإللكرتوين .

اخلرشوم ، عبداهلل : عقود التجارة اإللكرتونية  عرب شبكة اإلنرتنت .

رشدي ، حممد السعيد : حجية وسائل االتصال احلديثة يف اإلثبات .

رشف الدين ، أمحد : اإلجياب والقبول يف التعاقد اإللكرتوين .

غنام ، غنام حممد : احلامية اجلنائية لبطاقات االئتامن املمغنطة .

املاحي ، حسن : نظرات قانونية يف التجارة اإللكرتونية .

جـ ـ مؤمتر األعامل املرصفية اإللكرتونية بني الرشيعة والقانون املعقود يف ديب برعاية كلية الرشيعة 
والقانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة بالتعاون مع غرفة جتارة وصناعة ديب يف الفرتة 10 

ـ12 مايو 2003م .

أبوالليل ، إبراهيم الدس�وقي : توثيق التعامالت اإللكرتونية  ومس�ئولية جهة التوثيق جتاه الغري 
املترضر .

أبوهيبة ، نجوى : التوقيع اإللكرتوين تعريفه ومدى حجيته يف اإلثبات.

األزهري ، منظور أمحد حاجي : بطاقة السحب النقدي .

البحريي ، عزت حممد عيل : القانون الواجب التطبيق عىل املعامالت اإللكرتونية .

السنباطي ، عطا عبدالعاطي : اإلثبات يف العقود اإللكرتونية .

شمس الدين ، أرشف توفيق : احلامية اجلنائية للمستند اإللكرتوين .

طه ، حممود أمحد : املسئولية اجلنائية عن االستخدام غري املرشوع لبطاقة االئتامن .
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عبداحلمي�د ، ث�روت : مدى حجي�ة التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات عىل ض�وء القواعد التقليدية 
لإلثبات .

عثامن ، حممد رأفت : ماهية بطاقة االئتامن وأنواعها وطبيعتها القانونية .

العريب ، نبيل صالح حممود : الشيك اإللكرتوين والنقود الرقمية .

قشقوش ، هدى حامد : احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين .

الكندري ، فايز عبداهلل : التعاقد عرب شبكة اإلنرتنت يف القانون الكويتي .

النارص ، عبداهلل إبراهيم عبداهلل : العقود اإللكرتونية .

د ـ مؤمتر تقنية املعلومات واألمن الوطني .

البقم�ي ، نارص بن حمم�د : مواجهة التحديات الترشيعية والنظامي�ة لتقنية املعلومات يف اململكة 
العربية السعودية .

اجلهني ، أجمد بن محدان : االستخدامات غري املرشوعة لبطاقات الدفع اإللكرتوين من قبل الغري.

الش�دي ، س�ليامن بن حممد : محاي�ة املعلومات النقدي�ة واالئتامنية يف عقود التج�ارة اإللكرتونية  
وأثرها يف األمن االقتصادي .

ثالثًا  : الندوات العلمية املتخصصة 

أـ    نـدوة التوقيع اإللكرتوين وورشـة عمل تطبيقـات التوقيع اإللكرتوين فنيًا وقضائيًا  ، املنعقدة 
يف املعهـد العـايل للقضاء يف مدينة الرباطـ  املغرب ، برعايـة املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، 

ووزارة العدل املغربية ، يف الفرتة 29 مايو ـ 1 يونيو 2006م  .

الش�دي ، س�ليامن حممد : التوقيع اإللكرتوين وأثره يف إثبات احلق�وق وااللتزامات بني الرشيعة 
اإلسالمية والنظم والقواعد القانونية .

فتحي ، مصطفى : التوقيع اإللكرتوين بني النظرية والتطبيق .

لكتامي ، رشيد : التوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثبات .

يونس ، عمر حممد : التوقيع اإللكرتوين رؤية وفق االجتاه الوظيفي يف قانون اإلنرتنت
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ب ـ   ندوة التوقيع اإللكرتوين املعقودة يف القاهرة خالل الفرتة من 8-12 أبريل 2007م :

األلفي ، حممد حممد : التوقيع اإللكرتوين يف نظم التجارة اإللكرتونية .

شاكر ، حممود : أمن املعلومات والتوقيع اإللكرتوين .

صقر ، ممدوح الشحات : التوقيع اإللكرتوين أهدافه وطرق التعامل معه .

صالح الدين ، أرشف  : املدخل إىل دراسة التوقيع اإللكرتوين .

قوطة ، حممد حممود : التصديق اإللكرتوين واستخدامه يف نظم الدفع والسداد اإللكرتونية .

جـــ  نـدوة املجتمع واألمن الرابعة والتي كانت بعنوان : الظاهرة اإلجرامية املعارصة االجتاهات 
والسامت، املنعقدة يف مقر كلية امللك فهد ، الرياض يف الفرتة 21-24 شعبان 1426هـ.

أبا اخليل ، عبدالوهاب بن حممد : اإلنرتنت وجرائم العرص .

د ـ  نـدوة املجتمـع واألمـن اخلامسـة والتـي كانت بعنـوان : اجلرائـم اإللكرتونيـة: املالمح 
واألبعـاد ، املنعقـدة يف مقر كليـة امللك فهد األمنيـة بالرياض ، خالل الفـرتة 5 ـ7 ربيع 

الثاين 1428هـ .

البقمي ، نارص حممد : فاعلية الترشيعات العقابية يف مكافحة جرائم املعلوماتية .

احللب�ي ، ودي�ع بن صالح و املس�عودي ، ريم بنت أمحد : آلية اس�تخدام التوقي�ع اإللكرتوين يف 
الوكاالت باملحاكم الرشعية باململكة العربية السعودية.

الشدي ، سليامن حممد : اجلرائم واملخالفات الواقعة عىل التجارة اإللكرتونية .

الشنيفي ، عبدالرمحن بن عبدالعزيز : سياسة أمن املعلومات يف األمن العام .

عبداحلمي�د ، خال�د ب�ن عبد التواب : املس�ؤولية اجلنائية عن االس�تعامل غري امل�رشوع لبطاقات 
الدفع اإللكرتوين .

عبدالرحيم ، حممد لطفي : اجلرائم املعلوماتية التحديات واحللول .

رابعًا : األنظمة السعودية 

نظام التعامالت اإللكرتونية الس�عودي الصادر بموجب املرس�وم امللكي رقم )م/18( وتاريخ 
1428/3/8ه� بناًء عىل قرار جملس الوزراء رقم )80( وتاريخ 1428/3/7ه� .
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نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/17( وتاريخ 
1428/3/8ه� بناًء عىل قرار جملس الوزراء رقم )79( وتاريخ 1428/3/7ه� .

النظام األسايس للحكم الصادر باملرسوم امللكي رقم  ا\90 وتاريخ 1412ه�.

نظ�ام االتصاالت الس�عودي الصادر بقرار جملس الوزراء رق�م )74( وتاريخ 2422/3/5ه� 
واملقر بموجب املرسوم امللكي رقم م / 12 وتاريخ 1422/3/12ه�  .

نظ�ام مكافح�ة التزوير الصادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )653( وتاري�خ 1380/11/25ه�  
وكافة تعديالته .

خامسًا : القوانني والترشيعات 

القانون النموذجي )األونسيرتال ( للتجارة اإللكرتونية  .

القانون النموذجي )األونسيرتال (  للتوقيعات اإللكرتونية  .

التوجي�ه األورويب رقم )99/93( املتعلق بالتجارة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين الصادر يف 
13 ديسمرب 1999م  .

القانون الفيدرايل األمريكي اخلاص بالتوقيع اإللكرتوين والصادر يف 30 يونيو 2000م .

القانون الفرنيس رقم )230( الصادر يف 13 مارس من عام 2000م اخلاص بالتجارة اإللكرتونية 
واملعامالت اإللكرتونية.

قانون االتصاالت والتجارة اإللكرتونية الربيطاين الذي بدأ العمل  به يف 25 يوليو 2000م  .

قانون املبادالت والتجارة اإللكرتونية التونيس رقم )83( لسنة 2000م  .

قانون التوقيع اإللكرتوين املرصي رقم )15( لسنة 2004م .

قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت رقم )3( لسنة 1987م.

القانون االحتادي اإلمارايت رقم )2( لسنة 2006م اخلاص بمكافحة جرائم تقنية املعلومات .

قانون إمارة ديب للمعامالت والتجارة اإللكرتونية رقم )2( لسنة 2002م.

قانون املعامالت اإللكرتونية البحريني رقم )28( لسنة 2002م.
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قانون العقوبات البحريني رقم )15( لسنة 1976م . 

قانون العقوبات القطري اجلديد رقم )11( لسنة 2004م  .

قان�ون اجل�زاء الع�امين رق�م) 74/7 ( وكاف�ة تعديالت�ه الص�ادرة بموجب املرس�وم الس�لطاين 
رقم)2001/72(  .

قانون املعامالت اإللكرتونية  العامين الصادر باملرسوم السلطاين رقم )2008/69( وتاريخ 17 
مايو 2008م .

قانون اجلزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960م.

قانون املعامالت اإللكرتونية األردين املؤقت رقم )85( لسنة 2001م .

سادسًا : املراجع اإللكرتونية  

www.laws.justice.go.ca 

 www.dubaipolice.gov.ae

www.unictral.org

www.legal_text.Ec/text/en/x3008/k3.htm  

www.electronicsignature.gov.eg

http://www.alriyadh.com

http://www.arado.org.eg

 http://www.mohamoon-ksa.com/default.aspx

 http://www.arblaws.com/board/index.php

http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_prev_conf.asp

http://www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/

http://www.pki.gov.sa

www.arablaw.org

www.goa.gov



215

سابعًا : املراجع األجنبية :

Chartes , Chater Jee : E – commerce Law for Business Managers .

Stephen E. Blythe- Digital Signatuer Law of  the United Nations, European 
Union, United Kingdom and United Stats : Promotion of Growth in 
E-commeree with Enhanced Security, 11 Rich.J.L.& TECH.2 (2005) .

Curry, Ian, Entrust Technologies, “Version 3 X.509 Certificates”, July 1996, 
version 1 .

Jonathan Rosenoer : Cyber law / the law of the internet , springer / 1997 .
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املالحـــــــــق
امللحق رقم )1(

نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/18( 
وتاريخ 1428/3/8هـ بناًء عىل قرار جملس الوزراء رقم )80( وتاريخ 1428/3/7هـ.
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امللحق رقم )2(  
نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/17( 

وتاريخ 1428/3/8هـ بناًء عىل قرار جملس الوزراء رقم )79( وتاريخ 1428/3/7هـ.
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