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كنولوجيا المعلومات األثر البالغ والواضح على لقد كان لتطور قطاع االتصاالت وت      

المبادئ الراسخة في الفكر القانوني، فلم تعد الوسيلة التقليدية بصورها المختلفة من توقيع مالئم 
للتعاقدات الحديثة التي تمر عبر وسائل االتصال الحديثة، والغرض من التوقيع اإللكتروني 

ترونية تختلف التقنية المستخدمة في الوسائل اإللكية، و ت اإللكتروناستعماله في تدوين المعامال
وهو ما أدى إلى ظهور العديد من الصور واألشكال  ،في تشغيل منظومة التوقيع اإللكتروني

التي يتخذها، فمنها ما يعتمد في تشغيله على منظومة األرقام والحروف واإلشارات الضوئية 
عية لخواص الذاتية والصفات الفيزيائية والطبيوالصوتية، ومنها ما يعتمد في تشغيله على ا

والجسدية والسلوكية لإلنسان، وال شك أن هذه الصور واألشكال تتباين بتباينها من حيث درجة 
الثقة ومستوى ما تقدمه من ضمان بحسب اإلجراءات المتبعة في إصدارها وتأمينها والتقنيات 

 لقانوني المترتب على استخدامها.التي أنتجتها وهو األمر الذي ينعكس على األثر ا
بر لى العديد من النتائج أهمها يعتإوتوصل  ،المقارن  التحليلي  الباحث المنهج  استخدمو     

يث ختلف من حيولكنه  ،ظهر مع ظهور عصر المعلومات اجديد   انوع   اإللكترونيالتوقيع 
 يفهيئة مصادقة  نشاءإ ،الصور واألشكال. ومن التوصيات الوظائف التي يؤديها من حيث

 .نواالئتمالى الثقة إيؤدى  الذياألمر  ،اإللكترونيتتولى توثيق التوقيع  فلسطين
 المعامالت االلكترونية. -: التوقيع االلكترونيالكلماتّالمفتاحية
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Abstract: 

 

The rapid development of telecommunications and information 

technologies' sector has significantly affected the pre-established 

principles of law and legal system. Hence, the usual means of contract 

signing، including physical signatures, are no longer applicable for 

electronic contracts and electronic legal transactions. Electronic 

signature is mainly used in authenticated legal documents and contracts 

that are filed electronically through different electronic communication 

means forming the E-signature operation system. This has also led to 

the development of various forms of E-signatures, some of which are 

based on using mathematical formulas, letters, and optic and sound 

signals while others use biometric authentication technologies, which 

analyse the human’s physical and behavioral traits for identification 

purposes. Technologies can only be reliable and authenticated 

depending on the level of accuracy and degree of certainty they provide, 

which also vary according to the ways these technologies are designed, 

produced, and implemented. Such measures are taken into account 

when the legal concrescences of using the E-signature are studied. The 

researcher has used comparative analytical methods in this paper, which 

has led to the following result: E-signature is the new form of contract 

agreements that has appeared due to the development of 

telecommunications. It is recommended to establish an authentication 

body in Palestine which will document and supervise E-signed- 

documents and contracts. 

Keywords: electronic signature- Electronic transactions. 

   

ّالمقدمة:
ة ثورة تكنولوجية هائلة، فرضت على الجميع واجب شهدت البشرية في اآلونة األخير      

ان لتطور كوعلوم التقنية المرتبطة بها، و االستفادة من هذا التقدم، منذ ظهور وسائل االتصال 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األثر البالغ والواضح على المبادئ الراسخة في الفكر 

لتي تتم عبر للتعاقدات الحديثة ا اره المختلفة مالئم  التقليدي بصو  القانوني، فلم يعد التوقيع
ات عن التوقيع التقليدي؛ ليتوافق مع طبيعة التصرف االتصال الحديثة؛ لذا ظهر بديال   وسائل

ّالقانونية التي تتم عبر الوسائل واألجهزة اإللكترونية الحديثة.
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لكترونية مختلفة روني وسائل الكتأنه يستعمل في تدوين التوقيع اإل ويقوم البحث على فرضية   
مثل سلطات  ،د فحواها الجهات المعنيةة تحد  عن مثيالتها الورقية، ويتمثل غالبا في أرقام سري  

يتم االحتفاظ بها من أجل تحديد هوية الموقع والتأكد من مدى صالحيته  م  المصادقة، ومن ث  
ز أو في صورة أصوات أو رمو قد يكون و بحيث يستطيع استعمالها عند الضرورة،  ،القانونية

عن  أو أي وسيلة أخرى تعبر عن إرادة صاحبه بااللتزام بالتصرف القانوني بديال   ،شفرة معينة
ّالتوقيع التقليدي.     

ّإشكاالتّالبحث:
 لرئيسياتتضمن السؤال  التيت بحث واجه العديد من االشكاليات والتساؤاللحداثة ال انظر       

نها ما والذى يتفرع عنه العديد من االسئلة م التقنيبالجانب  اإللكترونيما مدى تعلق التوقيع 
 .إللكترونياالحلول القانونية للتوقيع  هيوما  ،المعرفيبالجانب  اإللكترونيمدى تعلق التوقيع 

ّأهميةّالبحث:ّ 
 الحداثة موضوع البحث نتيجة استخدام تقنيات االتصال الحديثة، وتنوعها، وخروجه انظر        

من نطاق المحلية إلى العالمية، وزيادة استخدام تلك الوسائل وخاصة الحاسب اآللي وشبكة 
اإلنترنت في إبرام التصرفات القانونية، لم يعد التوقيع التقليدي من إمضاء أو ختم أو بصمة 

 إصبع مالئما  للتعاقدات الحديثة التي تتم بالشكل اإللكتروني.
ب مع إلى البحث عن وسيلة تتناس في المجال القانوني والتقني   وهو األمر الذي دفع الباحثين

ل إلى وسيلة ج هذا البحث بالتوصو   طبيعة التوقيع الذي يتم عبر وسائل االتصال الحديثة، وقد ت  
ليدي، يمكن أن تحقق الوظائف التي يتصف بها التوقيع التق ،إلكترونية بديلة لها أشكال مختلفة

 اإللكتروني. وقد أطلق عليها التوقيع
لألهمية التي اكتسبها التوقيع اإللكتروني كدليل إثبات، كان من األهمية بمكان  اونظر       

 ه كدليل إثبات.يع التقليدي وقبولاإلحاطة بماهيته ومدى تحقيقه للوظائف التي يتمتع بها التوق
  منهجيةّالبحث:

ن اختلفت في تقوم الدراسة على استخدام مجموعة من مناهج البحث، و       هذه المناهج وا 
 .ابعض  دها متداخلة ومترابطة مع بعضها الطريقة المتبعة في سرد موضوع البحث نج

ة : المنهج التحليلي الذي يتم بموجبه دراسهذا البحثللمالءمتها بعت والمنهجية التي ات     
وع إلى مجموعة بالرجالمبادئ واألحكام التي تتعلق بالنظام القانوني للتوقيع اإللكتروني، وذلك 
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لكتروني. عالوة على المنهج المقارن الذي يقوم عات التي عالجت موضوع التوقيع اإلالتشري
 على البحث في التشريعات الوطنية والدولية المقارنة لالستفادة منها في موضوع البحث.

ّخطةّالبحث:
 لتحقيق أهداف البحث جرى تقسيمه إلى مطلبين:

ّتوقيعّاإللكتروني.المطلبّاألول:ّماهيةّال
ّصورّوأشكالّالتوقيعّاإللكتروني.ّالمطلبّالثاني:

ّالنتائجّوالتوصيات:
ّ:المطلبّاألول

ّ.ماهيةّالتوقيعّاإللكتروني
ّتمهيدّوتقسيم:

إزاء انتشار نظم المعالجة اإللكترونية للمعلومات الحديثة، لم يعد هناك مجال للتوقيع     
بل، وقد من ق ابديل لهذا التوقيع لم يكن مألوف  من إيجاد اليدوي مع هذه النظم؛ لذا كان البد 

 أطلق عليه التوقيع اإللكتروني.
ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وضع إطار تشريعي مشترك للتوقيعات اإللكترونية، وهو ما     

 اضطلعت به بعض المؤسسات الدولية والتنظيمات اإلقليمية.
ّفروعّعلىّالنحوّاآلتي:ّتقسيمّهذاّالمطلبّإلىّثالثةّسيتمّ ّ،وعليه

 : تعريف التوقيع اإللكتروني في ضوء التوجيهات الدولية.الفرعّاألول
 : تعريف التوقيع اإللكتروني في ضوء التشريعات المقارنة.الفرعّالثاني
 : التعريف الفقهي للتوقيع اإللكتروني.الفرعّالثالث

 

ّ:الفرعّاألول
ّّ:اتّالدوليةوقيعّاإللكترونيّفيّضوءّالتوجيهتعريفّالتّ 

أو  اي  مشتمالت أي سند سواء كان رسم من أهم   الكتروني  إا أو التوقيع سواء كان يدوي   عد  ي        
تمام الصفقات التجارية عن طريق  اا، ونظر  عرفي   التساع دائرة إبرام التصرفات القانونية، وا 

وقيع ريعي عن طريق التوسائل االتصال الحديثة )اإلنترنت( ظهرت الحاجة إلى التدخل التش
اإللكتروني، فصدرت العديد من التشريعات الدولية، والوطنية، واإلرشادية التي تعترف بحجية 

ّالتوقيع اإللكتروني.
ّنقسمّهذاّالفرعّعلىّالنحوّاآلتي:ّ،علىّذلكبناًءّّو
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 للتوجيهات الدولية. اتعريف التوقيع اإللكتروني وفق  :ّأوالًّ
ّلتوجيهات االتحاد األوروبي. الكتروني وفق  تعريف التوقيع اإل:ّاثانيًّ
ّللقوانينّالدولية:ّا:ّتعريفّالتوقيعّاإللكترونيّوفقًّأوالًّ
لم يرد في قانون  :م0221بشأن التجارة اإللكترونية لعام  قانون األونسترال النموذجي   .0

نما اك في في تاألونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية تعريف للتوقيع اإللكتروني، وا 
؛ حيث نصت على أنه "عندما يشترط (1) المادة السابعة منه باالعتراف بوظائف التوقيع

 القانون وجود توقيع من شخص يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا:
استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على  .أ

 البيانات. المعلومات الواردة في رسالة
كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت، أو أبلغت  .ب

 من أجله رسالة البيانات وفي كل الظروف، بما في ذلك أي اتفاق متصل باألمر.
 :م0110قانون األونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية لسنة  .0

م قررت لجنة األمم 0221ي بشأن التجارة اإللكترونية لعام بعد اعتماد القانون النموذج     
المتحدة في دورتها التاسعة والعشرين أن تدرج في جدول أعمالها مسائل التوقيعات الرقمية 
وسلطات التصديق؛ وذلك بهدف وضع إطار تشريعي يعالج مسائل التوقيعات اإللكترونية، 

ية عاملة متكافئة لمستعملي التوقيعات اإللكترونواألخذ بمبدأ النظير الوظيفي، وذلك بإيجاد م
. حيث أسند إلى فريق عمل إعداد قانون نموذجي بشأن (2)ومستعملي التوقيعات الخطية

بتمبر القانون النموذجي في س أسفر مجهود فريق العمل عن إنجاز التوقيعات اإللكترونية، وقد
 .(3)فينام في 0110يوليو سنة  2م وتم اعتماده بتاريخ 0111سنة 
وقد حرصت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري بشأن التوقيعات اإللكترونية على تحديد       

المقصود بالتوقيع اإللكتروني، فعرفت المادة الثانية الفقرة )أ( التوقيع اإللكتروني بأنه "يعني 
                                                           

سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة الطبعة الثانية دار النهضة العربية سنة ( 1)
، بشار طالل المومني، مشكالت التعاقد عبر االنترنت، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية 017 ، ص0117

 .012، ص 0112الحقوق جامعة المنصورة سنة 
 . 01،00( لمزيد من التفصيل انظر دليل اشتراع قانون األونسترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية، ص2)
ي بشأن التوقيعات اإللكترونية باإلضافة إلى دليل االشتراع الخاص به، الذي تم اعتماده. ( قانون األونسـترال النموذج3)

 متاح على موقع لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
http//www.unictral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecig-a.pdf.  
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، اا منطقي  به ضافة إليها أو مرتبطةبيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو م
يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع على 

 المعلومات الواردة في رسالة البيانات.
ال يعتريه أي غموض في تحديد المقصود من  ا/أ( جاء واضح  0حظ أن نص المادة )ويال     

د الشروط الواجب توافرها فيه على نحو يتفق مع التوقيع اإللكتروني، وذلك من خالل تحدي
ثبات موافقته على المعلومات  مفهوم وشروط التوقيع الخطي، من حيث تحديد هوية الموقع، وا 

، أو اعي  ا طبيذلك أن يكون الموقع شخص  أو البيانات التي يتضمنها المحرر، ويستوي في 
 .(1)ابواسطة من ينوب عنه قانون  سه أو ، كما أنه يجوز أن يقوم بالتوقيع بنفاي  معنو 
سنةّللتوجيهّاألوروبيّبشأنّالتوقيعاتّاإللكترونيةّلّا:ّتعريفّالتوقيعّاإللكترونيّوفقًّثانيا

ّم:0222
أدركت دول المجموعة األوربية أن األمان القانوني للتجارة اإللكترونية لن يتأتى إال بالتنسيق     

ة من خالل االعتراف القانوني بالتوقيعات اإللكترونيواالنسجام بين تشريعاتها الداخلية وذلك 
 من أجل ترسيخ الثقة واألمان في التعامل في أسواقها الداخلية. ،على أساس آمن ومحايد

وهو األمر الذي دفع تلك الدول إلى االجتهاد في وضع إطار قانوني بشأن التوقيعات 
 اإللكترونية، ومعايير االعتراف بآثارها القانونية.

، بتاريخ (2)بشأن التوقيع اإللكتروني 22/0222ج هذا االجتهاد بصدور التوجيه رقم و   وقد ت     
 م.0222ديسمبر  02

مرتبطة  اارة عن "بيانات معالجة إلكتروني  ( التوقيع اإللكتروني بأنه عب0/0فقد عرفت )المادة 
ثيق لة للتو أو متصلة ببيانات إلكترونية أخرى )مكاتبة أو محرر( تصلح كوسيلة مقبو 

 والمصادقة".

                                                           

 ( انظر المادة الثانية فقرة )د( من ذات القانون.1)
 ( يتكون هذا التوجيه من خمس عشر مادة متبوعة بأربعة مالحق:2)

 األول: يتعلق بمقتضيات شهادات التوقيع المعتمدة.
صدار الشهادات المعتمدة.  الثاني: بالشروط الخاصة بمقدمي خدمات التوثيق وا 

 الثالث: الشروط الواجب توافرها في إجراء التوقيع.
ألحكام التوجيه، ينبغي على الدول األعضــــــاء في االتحاد األوربي  اقيع، ووفق  صــــــيات الخاصــــــة بفحص التو الرابع: التو 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق أحكام وتطويع قوانينها الداخلية لتتواءم معه في مدة أقصـــــاها ثمانية عشـــــر شـــــهرا  من 
 م. 0110يوليه  02تاريخ نفاذ هذا التوجيه أي في 
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 وقد ميز التوجيه بين نوعين من التوقيع اإللكتروني وهما:
 .la signature électronique avanćeeالتوقيع اإللكتروني المتقدم  -
 . la signature électronique simpleالتوقيع البسيط -

 ( متطلبات التوقيع المتقدم باآلتي:0/0وقد حددت المادة )
 بشخص الموقع وحده. اأن يكون مرتبط   .0
 أن يحدد هوية الموقع. .0
 أن يتم إنشاؤه باستخدام تقنيات تحت سيطرة الموقع وحده. .2
أن يكون مرتبطا  بالبيانات المدرج فيها السند على نحو يؤدي إلى الكشف عن أي تغيير  .1

 أو تعديل يطرأ على تلك البيانات.
ك به أن م ينكره صاحبه، وعلى من يتمسا التوقيع البسيط فيتمتع بالحجية القانونية، إذا لأم  

لكترونيين إحالة وجود ازدواجية بين توقيعين يثبت أنه قد تم بطريقة تقنية موثوق بها، وفي 
إحداهما بسيط واآلخر متقدم تكون األولوية لهذا األخير، على اعتبار أنه يتمتع بعناصر ثقة 

 وأمان غير متوفرة في التوقيع البسيط.
نه قد أعطى اإللكترونية أ بي للتوقيعاتو تعريفات التي أوردها التوجيه األور يتبين من ال    

ن شأنها لجميع وسائل التوقيع التي م ا وشامال  للتوقيع اإللكتروني حيث جاء عام   اا واسع  مفهوم  
شتركة تحديد صاحب التوقيع، وتميزه، باعتبارها وظيفة م :هما ،القيام بأداء وظيفتين أساسيتين

 توقيعات، والوظيفة الثانية التوثيق والتصديق.لكافة ال
فهوم تحديد من م اوظيفة التوثيق بصورة أكثر تحديد  بي قد تناول و ويبدو أن المشرع األور     

هوية صاحب التوقيع، وهذا واضح من خالل التعريف الذي أورده بشأن التوقيع اإللكتروني، 
 ينها.تناولته التشريعات الوطنية في قوان على اعتبار أن مفهوم تحديد هوية الموقع سبق وأن

من ذلك إضفاء وجود قانوني للتوقيع اإللكتروني الذي ال يحدد هوية  الهدفوقد يكون       
 يستطيع رغم ذلك استيفاء وظيفة التوثيق، وفي هذا االتجاه اعتبر بعض هصاحب التوقيع، لكن

 .(1) ن تقوم فقط بالتوثيقالتقنيين أن أغلب التوقيعات ال تحدد هوية الموقع ولك

                                                           

)1( Alain Bensoussan، Charles c'open et marion Depadt "groupe de،travail du CS.A" 

le livre Blanc de la signature électronique، Editeur Analyses، et synthèses 

Novembre 1999، P.22 et s disponible sur site : Http://www.alaindensoussan.com 

/ documents/ ETUDe2. PDF.  

http://www.alaindensoussan.com/
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هذا باإلضافة إلى أن التوجيه قد أضفي على التوقيع اإللكتروني القوة الثبوتية الممنوحة للتوقيع 
 .(1) التقليدي متى توافرت الشروط الالزمة لصحته والتي تناولها التوجيه

 

ّ:الفرعّالثاني
ّ:تعريفّالتوقيعّاإللكترونيّفيّضوءّالتشريعاتّالمقارنة

إن الغاية من النصوص المنظمة للتوقيع اإللكتروني، كإحدى المسائل المتعلقة بإبرام      
التعاقدات عبر اإلنترنت هي إيجاد غطاء تشريعي لمسائل ذات طبيعة فنية؛ وذلك إليجاد 

 غطاء قانوني لها.
مقارنة، للكتروني في ضوء التشريعات اخصص هذا الفرع لتعريف التوقيع اإلوعلى ذلك سوف ن

لكتروني في الدول التي عدلت تشريعاتها، وذلك من خالل التقسيم من ثم تعريف التوقيع اإلو 
 اآلتي:

 أواًل:ّتعريفّالتوقيعّاإللكترونيّفيّالدولّالتيّأصدرتّتشريعاتّخاصةّبه:
 :تعريف التوقيع اإللكتروني في الدول األجنبية .0
 الواليات المتحدة: .أ

كية من أولى الدول التي نظمت تشريعات تعترف بالتوقيع الواليات المتحدة األمري عد  ت        
اإللكتروني وتمنحه حجية قانونية في اإلثبات مساوية للتوقيع التقليدي، وقد حظي التوقيع 

، أو على مستوى (2)سواء على مستوى الواليات اوذلك بتنظيمه تشريعي   ،همية كبيرةاإللكتروني بأ
في بمقتضاه لتض ،يعتمد التوقيع الرقمي الواليات قانون  اأصدرت بعض  إذ ؛االتحاد الفيدرالي

الحجية القانونية في اإلثبات شأنه في ذلك شأن التوقيع التقليدي شريطة أن يتم عن طريق 
( Minnesota Washington، New Mexico، Utahنظام شفرة المفتاح العام مثل والية )

( اعتماد التوقيع اإللكتروني Texas، Kansas،Californiaثم قامت واليات أخرى منها )
 بشرط استيفاء معايير األمن والموثوقية التي تحدد بالئحة أو نظام.

                                                           

 .010( سمير حامد عبد العزيز الجمال، المرجع السابق، س، ص 1)
عالء حســـين مطلق التميمي، الدليل اإللكتروني في اإلثبات المدني، دراســـة مقارنة، دار النهضـــة العربية، الطبعة  

 .010م، ص 0101الثانية، س 
( التوقيع اإللكتروني بـــأنـــه 010/0م بموجـــب المـــادة )0222ام ( عرف القـــانون الموحـــد للمعـــامالت اإللكترونيـــة لعـــ2)

 "التوقيع الذي يصدر في شكل الكتروني ويرتبط بسجل إلكتروني". 
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ة منحت التوقيع اإللكتروني بموجبه قوة ثبوتي اا ثالث  واليات أخرى اتخذت اتجاه  وهناك       
ني ومن ثاجاه األول، وبدون معايير كما في االتجاه الدون اشتراط أسلوب معين كما في االت  

 .Florida،Massachusetts (1)تلك الواليات 
، (2) أما عن القانون الفيدرالي بشأن التوقيعات اإللكترونية في التجارة العالمية والمحلية      

( بأنه "صوت أو رمز، أو إشارة أو أي إجراء 011/2فيعرف التوقيع اإللكتروني في المادة )
صد بعقد أو سجل أو مستند يستخدمه الشخص بق انطق  ل إلكتروني، يرتبط أو يتصل معلى شك

 .(3)التوقيع على محرر "مستند"
يتبين من هذين التعريفين في القانون الموحد للواليات المتحدة األمريكية والقانون الفيدرالي       

في أنهما يشتركان في غرض عام واحد وهو إعطاء التوقيع اإللكتروني حجية مساوية للتوقيع 
 يدي، إال أنهما غير متطابقتين فيما يتعلق بنطاق وأحكام كل منهما.التقل

 ،فنجد قانون المعامالت الموحد في تعريفه للتوقيع اإللكتروني لم يحدد وسائل التوقيع أو صوره
در لكترونية، بغض النظر عن الشكل الذي صإبأن يكون التوقيع قد صدر بصورة  بل اكتفي

روني في أنه قيع اإللكتيه القانون الفيدرالي في تعريفه للتو فيه، وذلك على عكس ما ذهب إل
قد أفسح  وبذلك )بحق( يكون  ،االمثال كأن تكون إشارات أو رموز  للتوقيع على سبيل  اأورد صور  

المجال ألي وسيلة أخرى قادرة على تحقيق وظائف التوقيع اإللكتروني طالما تمتعت بثقة 
 اأن يكون مرتبط  رى يشترط قانون المعامالت الموحد وأمان هذا من ناحية، ومن ناحية أخ

. وبذلك يكون قد أخرج التوقيع بسجل عادي من نطاق أعماله، بينما نجد (4)بسجل إلكتروني
ليه، بل اكتفي ع القانون الفيدرالي لم يشترط ارتباط التوقيع بشكل مادي بالسجل الذي تم التوقيع

ق كتروني، وذلك بخالف التوقيع التقليدي الذي يلحكونه قد ورد بشكل إل ابارتباطه منطقي  
 بالكتابة.

                                                           

، ســــــلطان عبد الله محمود الجواري، عقود التجارة اإللكترونية والقانون 012( عالء التميمي، المرجع الســــــابق، ص 1)
 .010م، ص 0101نشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، س الواجب التطبيق، دراسة قانونية مقارنة، م

م، وقد اعترف هذا 0111م، وبدأ العمل به في أول أكتوبر ســـــنة 0110يونيه ســـــنة  21( صـــــدر هذا التشـــــريع في 2)
التشــريع بحجية المحرر اإللكتروني في اإلثبات دون أن يتطلب الحصــول على شــهادة تصــديق، في ذلك انظر، د. 

 .001المرجع السابق، ص  مبروك،د علي ممدوح محم
عقود التجــارة اإللكترونيــة، تكوين العقــد، إثبــاتــه، دروس الـدكتوراه لــدبلومي، القــانون الخــاص  الــدين،( أحمــد شـــــــــــــرف 3)

 .012وقانون التجارة الدولية، مطبوعات جامعة عين شمس، ص 
آخر، جرى إنشـــاءه أو إرســـاله أو اســـتقباله أو  ( عرفت القوانين األمريكية الســـجل اإللكتروني هو "عقد أو أي ســـجل4)

 تخزينه بوسيلة الكترونية".
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 المملكة المتحدة البريطانية: .ب
حول االتصاالت اإللكترونية يشمل التوقع اإللكتروني  اأصدرت المملكة المتحدة قانون      

 سهيل؛ حيث عرفت المادة الخامسة الفقرة الثانية: حول ت(1) والتخزين اإللكتروني للمعلومات
ن أي توقيع إلكتروني أدمج أو أرفق باتصال إلكتروني معين أو إارة وتخزين المعلومات "التج

وكذلك تصديق هذا التوقيع من قبل أي شخص هو مقبول في  ،بمعلومة إلكترونية معينة
اإلثبات فيما يتعلق بموثقيه االتصال، أو المعلومة أو استالمها، وبذلك تكون المملكة المتحدة 

 .(2) يع اإللكتروني دليال  مقبوال  في اإلثباتقد جعلت التوق
في حين عرفت اللوائح المنظمة للتوقيعات اإللكترونية البريطانية التوقيع اإللكتروني سنة 

م في المادة الثانية منه بأن التوقيع اإللكتروني يعني "بيانات على شكل إلكتروني تتصل 0110
 كوسيلة مصادقة". بشكل منطقي ببيانات إلكترونيه أخرى وتستخدم

 تعريف التوقيع اإللكتروني في التشريعات العربية: .0
لتطورات ل مفهوم للتوقيع اإللكتروني مسايرة  شرعت العديد من الدول العربية في إعطاء       

التي حدثت على التوقيع، وذلك من أجل إزالة ما قد يواجه هذه الوسيلة الحديثة من عقبات 
ية وتقنية حددتها تشريعاتها الداخلية، ومن ضمن هذه الدول تونس، قانونية، وفق ضوابط قانون

 األردن، واإلمارات العربية، وجمهورية مصر العربية، وفلسطين وذلك على النحو اآلتي:
 :تونس .أ

 اد تعريف  ترونية، إال إنها لم تور لتنظيم المعامالت اإللك اتونس تشريع   إصدارى الرغم من عل     
، بل اكتفت بوضع األرضية الالزمة إلنشاء منظومة التوقيع اإللكتروني، للتوقيع اإللكتروني

حيث عرف في المادة  ،م0111لسنة  02من خالل قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية رقم 
الثانية منه منظومة إحداث اإلمضاء بأنها "مجموعة وحيده من عناصر التشفير الشخصية، أو 

 إلحداث إمضاء إلكتروني". االمهيأة خصيص  ن المعدات الشخصية مجموعه م
كما عرفت منظومة التدقيق في اإلمضاء بأنها "مجموعة من عناصر التشفير العمومية، أو 
مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في اإلمضاء اإللكتروني، لالرتباط بالعمل 

 القانوني، وال يغفل إجراءات إصدار التوقيع وتوثيقه".

                                                           

 م.02/2/0111( صدر هذا القانون بتاريخ 1)
( عبد العزيز المرســـى حمود، مدى حجية المحرر االلكتروني في االثبات في المســـائل المدنية والتجارية طبعة ســـنة 2)

 .  02ص ،0112
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 :فلسطين .ب
ايرة مع معظم التشريعات العربية حاول مس اتماشي  وبالرجوع للمشرع الفلسطيني نجد أنه م     

 انون ق الصحوة المعلوماتية التي يعرفها العالم اليوم، وهو األمر الذي أدى به إلى إصدار
لكترونية إذ في قطاع غزة وقانون المعامالت الناف 0102( لسنة 1المعامالت االلكترونية رقم)

في ذلك بما سبق وضعه من تشريعات نموذجيه صادرة  امسترشد   (1)( 0107( لسنة 02) رقم
 .(2)التي كان لها السبق في هذا المجال،  من الهيئات الدولي وتشريعات بعض الدول

ن لهذا الموضوع، وذلك باستحداث نصوص تتعامل مع تنظيم اوقد تصدى هذان القانون     
ائل التقنية المس االمتصلة بالقواعد العامة، تارك   ساس بالقوانينوالتوقيع اإللكتروني دون الم

غيرات التي المت والفنية لتشريع خاص يصدر بها قرار من الوزير المختص، بحيث تتواءم مع
 .قد تطرأ مستقبال  

المدنية   عن قانون البينات في الموادمستقال   اع الفلسطيني قد أفرد قانون  وبذلك يكون المشر   
النافذ في قطاع  م، وعن القانون المدني الفلسطيني  0110لسنة  1ارية الفلسطيني رقم والتج

ن كان يمكن أن نعتبر النصوص المتعلقة  لقانون  بحجية التوقيع اإللكتروني تعديال  غزة، وا 
 البينات، وكان من األفضل أن تدرج في قانون البينات كما فعل المشرع الفرنسي.

افذ في ف قانون المعامالت اإللكترونية الفلسطيني النع اإللكتروني عر  ولبيان المقصود بالتوقي
عالمة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو غزة في المادة األولى منه بأنه "قطاع 

 لها طابع يسمح بتحديد هويةلكترونية إقة أو مرتبطة بمعاملة أصوات أو غيرها تكون ملح
 من جهة التصديق اغيره ويكون معتمد  عها ويميزه عن الشخص الذي وق

ء التوقيع نشاإالحائز على بيانات  أو المعنوي   كما عرف بذات المادة الموقع: الشخص الطبيعي  
ن يمثله أو من ينيبه أو م ويوقع عن نفسه ،لكترونيكتروني الذي يوقع على المستند اإللاإل

 . اقانون  

النافذ في الضفة الغربية فقد  0107( لسنة 02أما عن قانون المعامالت اإللكترونية رقم )
ة لكتروني بأنه )مجموعة بيانات إلكترونيى تعاريف وأحكام عامة التوقيع اإلعرفت المادة األول

بشكل  لكترونيةإي شكل آخر مشابه مرتبطة بمعاملة أو أ اا أو رموز  كانت حروفا  أو أرقام  سواء 

                                                           

 النافذ بقطاع غزة فلسطين. 0102( لسنة 1قم )قانون المعامالت االلكترونية ر  (1)
( قرار بقانون من رئيس الســـلطة الفلســـطينية النافذ في الضـــفة الغربية فلســـطين أطلق عليه تســـمية قانون المعامالت 0)

 .0107( لسنة 02رقم) االلكترونية،
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ن الموافقة على مضمو  عن غيره بغرضيسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه 
 لكترونية(.المعاملة اإل

 لكترونية استخدمت للتوقيع علىإنه الشخص الحائز على أداة توقيع كما عرف الموقع: بأ
 معاملة الكترونية استخدمت للتوقيع على معاملة الكترونية.

 وعرف أداة التوقيع: بأنها برنامج يستعمل إلنشاء توقيع الكتروني.
وض بأنها تكفل إزالة أي غم ،يتضح من خالل التعريفات التي ساقها كل من القانونين      

ط الواجب تروني، وتحديد الشرو لكاضح من بيان المقصود بالتوقيع اإلقد يعتري مفهومه وهذا و 
فرها على نحو يتفق مع مفهوم وشروط التوقيع التقليدي، وفي هذا السياق نجد التعريفات تو 

قد اهتمت بمسألتين هما تعيين هوية الشخص الذي قام بتحرير المكاتبة أو السند، المشار إليها 
وهو بذلك ينسجم مع األصل العام للتوقيع في الداللة على الشخص الموقع، والتأكد على 

، على اعتبار أن كل توقيع أيا  كانت الوسيلة (1)انصراف إرادته بااللتزام بمضمون رسالة البيانات
 إنشائه يجب أن تحقق تلك الوظائف. المستخدمة في

يالحظ أن هذين التعريفين لم يحددا الطريقة التي يتم بها استخدام التوقيع اإللكتروني، و      
وبذلك يكون قد أفسح المجال ألي طريقة يراها المشرع مالئمة من تشفير وترميز أو أي طريقة 

 أخري تكون مناسبة.
الة ة للقانونين بأنها ربطت بين التوقيع اإللكتروني ورسالسابق اتريفإال أنه يؤخذ على التع

البيانات اإللكترونية بما يثير الشك بانتفاء التوقيع، إذا انتفعت رسالة البيانات المذكورة، رغم 
كانية وجود بمعنى إم اوني كونه توقيعا  أن يكون مرتبط  أنه من المفترض أن التوقيع اإللكتر 

 البيانات. التوقيع رغم عدم وجود رسالة
فريق بين في الت اكثر دقة وتحديد  ومن ناحية آخري يحسب للمشرع الفلسطيني أنه كان أ      

في كال القانونين، وذلك من خالل االهتمام  (2)منظومة تدقيق التوقيعو  ،منظومة إنشاء التوقيع

                                                           

لتعبير تروني في ذاته مســــــــــــتعمال  ل( قد يحدث التباس في تحديد نية الموقع، وذلك في حالة ما إذا كان التوقيع اإللك1)
عن موافقــة الموقع على المعلومــات الموقع عليهــا، ويمكن أن يســـــــــــــتخــدم التوقيع ألداء وظــائف تحــديــد الهويــة التي 
ســـــتقتصـــــر على ربط اســـــم الموقع بإرســـــال الرســـــالة دون اإلشـــــارة إلى الموافقة على محتوياتها في ذلك انظر دليل 

باللغة  22، 20م ص0110رال النموذجي بشـــــــأن التوقيعات اإللكترونية لســـــــنة االشـــــــتراع الخاص بقانون األونســـــــت
 العربية.

ما هي إال مجموعة من عناصـــر مترابطة ومتكاملة تحتوي على وســـائط االلكترونية وبرامج  التوقيع:منظومة إنشـــاء  (0)
التوقيع، م بيانات إنشــــــاء  حاســــــب آلي، ويتم بواســــــطتها التوقيع الكترونيا  على الســــــند االلكتروني، وذلك باســــــتخدا
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فالمنظومة  ،بمسالة تشفير التوقيع اإللكتروني بحيث جعل لكل منظومة القيام بمهامها على حدة
األولى تتمثل مهمتها بإنشاء عناصر التشفير الشخصية، بينما الثانية فمهمتها التمكين من 

قم فضال عن ان قانون المعامالت االلكترونية ر  ،العناصر التي توصل إلى التوقيع اإللكتروني
ني طالما و النافذ في قطاع غزة قد أقام قرينة قانونية على صحة التوقيع االلكتر  0102لسنة  1

 من جهة التصديق المختصة.  اعتمد  كان م
 :ثانيا:ّتعريفّالتوقيعّاإللكترونيّفيّالدولّالتيّعدلتّتشريعاتها

 ا:فرنس .0
لسنة  021م قانون التوقيع اإللكتروني رقم 02/2/0111بتاريخ  الفرنسيع أصدر المشر        
جعلها تفي ل المدنيالقانون  فيعلى شكل تعديل للنصوص المتعلقة بقواعد اإلثبات  (1)م0111

بمتطلبات التطور التكنولوجي والتقني بهذا الشأن، ومن ناحية أخرى استجابة للتوجيه األوروبي 
 حاد منسجمة  م بهدف جعل قوانين دول االت  02/00/0222م الصادر في 0222لسنة  22رقم 

 مع أحكام التوجيه في هذا النطاق.
قيع ت على أن التو وقيع اإللكتروني بصفه عامه، فنص  الت( 2) (0201/1وعليه عرفت المادة )

"ضروري الكتمال التصرف القانوني بحيث يحدد هوية صاحبه، ويعبر عن رضاء األطراف 
                                                           

وشــهادة التصــديق اإللكتروني كما يتم بواســطتها وضــع وتثبيت الســند الموقع الكترونيا  على دعامة الكترونية. بينما 
 التمكين من العناصر التي توصل إلى التوقيع. مهمتها:منظومة تدقيق التوقيع 

 م،0110اللكتروني، دار المطبوعات الجامعية سلمزيد من التفصـــــيل انظر المحامي/ أمير فرج يوســـــف، التوقيع ا
 وما بعدها. 72ص

 التالي:لالطالع على نصوص هذا القانون عبر اإلنترنت من خالل الموقع  (1)
Http://www.//ourworld..compuserve.com/homepages/ckuher/digsig.4.htm.... 

والمعنى واحد والفرق في الصياغة حيث  0201/1بدال  من المادة  0217وأصبح المادة  0101تعدلت في قانون   (2)
من يلصقها أو من  أصبحت( وفي التعديل الجديد son auteurكانت في القانون القديم يحدد هوية كاتبه أو صاحبه )

 (celui qui l'appose) ينشرها
 

Art. 1367 "Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4 - NOR: JUSC1522466R" 

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle 

manifeste son consentement 

aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public، 

elle confère 

l'authenticité à l'acte. 

Lorsqu'elle est électronique، elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification 

garantissant son lien 

avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée، jusqu'à preuve 

contraire، lorsque 

http://www./ourworld..compuserve.com/homepages/ckuher/digsig.4.htm


 

104 
 

ذا ما وضع هذا التوقيع عن طريق موظف عام فإنه  بااللتزامات الناتجة عن هذا التصرف، وا 
بد أن يتم  ، فالاكان التوقيع إلكتروني  لة ما إذا يضفي الطابع الرسمي لهذا العمل القانوني حا

باستخدام طريق موثوق بها لتحديد هوية صاحبه وضمان ارتباطه بالتصرف القانوني الذي 
 .(1)وضع توقيعه عليه"

مارس سنة  21بتاريخ ( أصدر مجلس الدولة الفرنسي 0201/1ألحكام المادة ) اوتطبيق  
يه بين التوقيع اإللكتروني العادي والتوقيع ز ف، مي  (2) م070/0110تحت رقم  ام مرسوم  0110

لمتطلبات يشترط فيه أن يستوفي ا اا ومتقدم  ي يعتبر التوقيع آمن  اآلمن، ولك (3) اإللكتروني المتقدم
 التالية:
 بصاحب التوقيع. اأن يكون خاص   -0
 أن ينشأ بوسائل يمكن لصاحب التوقيع أن يضعها تحت رقابته. -0
 .(4)المالزم له بحيث إن كل تعديل الحق للعقد يمكن فصله أن يرتبط هذا التوقيع بالعقد -2
 ع الفرنسي بهذا التعديل الذي أدخله هذا القانون ن المشر  إكن القول وبناء على ما تقدم يم      
طالما تم  ،قد أعطى للتوقيع اإللكتروني الحجية المقررة للتوقيع التقليدي المدنيمن التقنين ض  

                                                           
la signature électronique est créée، l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte 

garantie، dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat 

 التالي:صياغة تلك المادة على النحو  جاءتوقد  (1)
Art./3/6/4(L.no2000230-مdu13mars2000م(La signature ńecessάire ά La perfection d'un acte 

juridique identité celui qui l'appose. elle manlfeste Le consentement des parties aux 

obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un ofticier public، elle 

consiste enL'usage d'un procédé tiable d'identification garantissant son Leinavec l'acte 

auquel elle s'attache. La fiabilité de ceprcédé est présume. 

Jusqu'a prevue contraire، lorsque La signature électronique est créée l'identité du signataire 

assure et l'intégrité de l'acte garantie dans des condition t'ixées par d'ecret en conseil' Etat"  
(2) Le D'ecaret no 2001272 -م du 30 mars 2001،م j.o.31mars 2001م p،5070، j.c.p.éd.G.2001م. 

111،20468.  
(3) Rojinsky (E) signature électronique : Le D'ecret et. Le devront être compléfes.2 

 لمزيد من التفصيل حول هذا المرسوم من خالل اإلنترنت أنظر. 
Http://www.juriscom.net/pro/2/ce200141مq.htm.  

(1) signature électronique sécurisée :  

Une signature électronique qui satisfait، en outre،au  النص الفرنسي* 

Exigences suivantes : (être) propre au signataire : efrecreée par des moyens que Le 

siqnatire puisse garder sous son control exclusif ; garantir avec l'acte auquel elle s' attache 

un lien tel tout modification ultérieure du l'acte soit détectable." 

http://www.juriscom.net/pro/2/ce200141q.htm
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منة تميز هوية الموقع، وضمان صلته بالتصرف الذي وضع توقيعه إنشاؤه باستخدام طريقه آ
 عليه، وفي ظروف من شأنها ضمان سالمة العبث به سواء بالتعديل أو التزوير.

كما أقام هذا النص قرينة قانونية على صحة التوقيع اإللكتروني، ولكن هذه القرينة ال تقوم إال 
رتبط ة التي استخدمت في إنشاء التوقيع والمحرر المإذا توافرت البيئة التي تكفل جدارة الوسيل

به، وهذه القرينة بسيطة يجوز دحضها بالدليل العكسي، ويجوز للقاضي تجاوزها إذا كانت 
 .(1)محل شك لديه

 الخالصة:
اتفقت التشريعات التي عرفت التوقيع اإللكتروني من حيث وضع األرضية الالزمة        

لكتروني، وبيان الشروط الالزمة لالعتراف به ومنحه الحجية في إلنشاء منظومة التوقيع اإل
 اإلثبات وذلك بالتركيز على النقاط اآلتية:

  التركيز على الوسيلة التي تم بها التوقيع اإللكتروني؛ كاإلشارات واألرقام والرموز على
 سبيل المثال يتم إخراجها بالشكل اإللكتروني.

 ا لهوية من ينسب إليه التوقيع بطريقه ال يدخل إليه اد  ن يكون التوقيع اإللكتروني محدأ
 الشك.

  أن يعبر التوقيع عن إرادة صاحبه والتزامه بمضمون السند أو المكاتبة التي وضع توقيعه
 عليها.

  أن تكون الوسيلة التقنية المستخدمة في تشغيله محل ثقة وأمان وعلى الرغم من هذا التقارب
، لك التشريعات فإنها اختلفت من حيث وضع صياغة موحدةفي التعريفات التي وضعتها ت

وهذا أمر طبيعي له ما يبرره؛ إذ ال يتصور أن يتفق مشرعو الدول على وضع صياغة 
موحده لتعريف التوقيع اإللكتروني، إال إذا كان هناك معاهدة دولية يشير أحد بنودها إلى 

 ذلك.
 ف في مجال تطبيق أحكام التوقيع اإللكترونيوقد أدى هذا التباين في الصياغة إلى اختال    

 لالعتراف بحجيته في اإلثبات.

                                                           

. 02م ص07/2/0117بحث تحكيم، تاريخ اإلرســـال  اإلثبات:حجية الرســـالة اإللكترونية في  الدين،( أحمد شـــرف 1)
ية التوقيع اإللكتروني، ماهيته، مخاطره وكيف الحميد،عبد  القانونية ثروتمنشــــــــــور على شــــــــــبكة المعلومات العربية 

م، مكتبــة الجالء الجــديــدة، المنصـــــــــــــورة بنــد 0112م، 0110ثبــات الطبعــة الثــانيــة مواجهتهــا، مــدى حجيتــه في اإل
 وما بعدها. 070ص 011
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فنجد بعض التعريفات ربطت بين التوقيع ورسالة البيانات التي يوضع عليها التوقيع، وهو 
األمر الذي قد يفسر على أنه في حاله انتفاء رسالة البيانات المذكورة انتفي وجود التوقيع، 

انية وجود بمعنى إمك اا يكون مرتبط  قيع اإللكتروني بحكم كونه توقيع  على الرغم من أن التو 
 التوقيع رغم عدم وجود رسالة البيانات.

قانون األونسترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية، وقانون  ومن هذه التشريعات
  ،0102لسنة  1المعامالت اإللكترونية الفلسطيني رقم 

قيع اإللكتروني حجية في اإلثبات، طالما تم عن طريق نظام وهناك بعض الدول منحت التو 
شفره المفتاح العام، وتم توثيقه بشهادة تصديق إلكترونية، ومن هذه الدول أمريكا وقانون رقم 

 النافذ بغزة فلسطين. 0102لسنة  1
ى التركيز علب ااالرتباط برسالة البيانات مكتفي  اآلخر حرر التوقيع اإللكتروني من  همبعضو 

الجانب الوظيفي للتوقيع، بحيث يكون باإلمكان وبالضرورة أن يأخذ الشكل اإللكتروني، وأن 
يحدد هوية الشخص الذي صدر منه التوقيع، ومعبرا  عن إرادته بااللتزام بما وقع عليه، وأن 

 وتحفظ في ظروف من طبيعتها ضمان سالمتها، ومن تلك الدول فرنسا. عد  ت  
 

ّ:الفرعّالثالث
ّ:تعريفّالفقهيّللتوقيعّاإللكترونيّ ال

كل توقيع يتم " هدت التعريفات الفقهية بشأن التوقيع اإللكتروني؛ فمنهم من عرفه بأنتعد       
بطريقة غير تقليدية ويتم بطريقة إلكترونية، وعبارة عن مجموعة من األرقام التي تنجم عن 

 .(1)عمليه حسابية منتجة باستخدام الكود السري الخاص"
وعرف بأنه "التوقيع الناتج عن إتباع إجراءات محدده تؤدى في النهاية إلى نتيجة معينة معروفه 

 (.2)مقدما ، فيكون مجموع هذه اإلجراءات هو البديل للتوقيع التقليدي"
وفي تعريف آخر بأنه "تعبير شخص عن إرادته في االلتزام بتصرف قانوني معين عن     

 .(3)مها هو وحده تسمح بتحديد هويته"طريق تكوينه رموز سرية يعل

                                                           
، مشـــــــكالت البيع اإللكتروني عن طريق اإلنترنت في القانون المدني دراســـــــة يممدوح محمد خيري هاشـــــــم المســـــــلم (1)

 .011م، ص0111مقارنه، دار النهضة العربية، القاهرة سنة 
تحـديث قانون اإلثبات، مكانة المحررات اإللكترونية بين األدلة الكتابية، بدون دار نشـــــــــــــر. ســـــــــــــنة  د،زيـمحمـد أبو  (2)

 .072م ص0110
 .00م، ص0111التوقيع اإللكتروني، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة  سليم،أيمن سعد  (3)
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وعرفه أحد الفقهاء الفرنسيين بأنه "مجموعه من اإلجراءات التقنية التي تسمح بتحديد من      
 .(1)تصدر عنه هذه اإلجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته"

 ن خالله يعبر الشخصبعينه م اعالمة أو رمز متمايز يخص شخص  "وعرفه آخر بأنه      
 .(2)عن إرادته ويؤكد على حقيقة البيانات المتضمنة في المستند الذي وقعه"

ّتقييمّموقفّالفقه:
على أن مصطلح التوقيع اإللكتروني يشير إلى مفهوم ينطوي على  اعموم   يتفق الفقه     

ساسية ظائف األآليات تقنية مختلفة يمكن استخدامها منفردة أو مجتمعة في الداللة على الو 
للتوقيع اإللكتروني من ناحية تحديد هوية من ينسب إليه التوقيع، وتعبيره عن رضائه بمضمون 

 السند، والحفاظ على سالمته من العبث والتزوير.
إال أنه لوحظ أن بعض التعريفات ركزت على الطريقة والكيفية التي ينشأ من خاللها التوقيع 

التوقيع اإللكتروني ينشأ من إجراءات غير تقليدية، أو من اإللكتروني، حيث ركزت على أن 
 استخدام معدالت خوارزميه. ولكنها أغفلت الجانب الوظيفي الذي يقوم عليه التوقيع.

وقد ركزت تعريفات أخرى على كيفية إنشاء التوقيع اإللكتروني على اعتبار أنها مجموعه      
ل ألي إجراءات قد تستحدث المجا اراءات تارك  دون تحديد لهذه اإلج من اإلجراءات التقنية

ذات جداره عالية من الموثوقية، باإلضافة إلى إبراز الوظائف التي يقوم عليها التوقيع  مستقبال  
 .اإللكتروني والتي منها تحديد هوية الموقع، والتعبير عن إرادته بااللتزام بمضمون السند

شكل  بأنه "بيانات منشأة في بيئة إلكترونية آمنة علىالتوقيع اإللكتروني  ويعر  ف الباحث      
أرقام أو رموز أو إشارات ضوئية أو صوتيه أو كهربائية أو غيرها مرتبطة منطقيا  بمكاتبة يتم 

 تبادلها إلكترونيا  تدل على من وقعها، وتعبر عن رضائه بمضمونها".
ثم فتح  ،لعلى سبيل المثار إلى بعض صور وأشكال التوقيع اإللكتروني يشيفهذا التعريف 

قادرة على  وتكون  شكل إلكتروني قد تستحدث مستقبال   المجال أمام أية وسيلة أخرى تقع على
 تحقيق متطلبات التوقيع اإللكتروني.

                                                           
(1) DAVIO (E) : Certification، signature et cryptographie internt face au droit cohiers (1) 

Boptiste (m).Gréer et Exploiter un commerce Electroniqe. Lites، 1998-p.127. 

C.R.I.D.Bruxelles12 éd story – scientica.1997. P. 80. 

(2) Boptiste (m).Gréer et Exploiter un commerce Electroniqe. Lites، 1998-p.127. 
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ة  بشكل مادي بالمكاتبة اإللكترونية، بل بصور  الم يشترط أن يكون التوقيع مرتبط  كما أنه 
س وقيع اإللكتروني مفهوما  مستقال  للتوقيع كونه توقيعا  وليمنطقية، وهو األمر الذي يعطى الت

 الرتباطه بالمكاتبة ذاتها.
يسمح هذا التعريف باالعتراف بالتوقيع اإللكتروني بمجرد أدائه لوظائفه وتميزه بتحديد و     

 هوية موقعة والتعبير بوضوح عن إرادته وااللتزام بما ورد بمضمون المكاتبة اإللكترونية التي
وضع عليها التوقيع، وااللتزام باآلثار القانونية ما دام التوقيع والمكاتبة قد أنشئت في بيئة 

 إلكترونية آمنة ال تسمح بالعبث والتالعب.
 

ّ:المطلبّالثاني
ّ:أشكالّالتوقيعّاإللكتروني

ّتمهيدّوتقسيم:
نية أدى التطور الخاص في نطاق نظام المعلومات واالتصاالت، واختالف التق      

المستخدمة في تشغيل منظومة التوقيع اإللكتروني إلى ظهور العديد من الصور واألشكال التي 
يتخذها، فمنها ما يعتمد تشغيله على منظومة األرقام والحروف واإلشارات الضوئية والصوتية، 

وكية لومنها ما يعتمد تشغيله على الخواص الذاتية والصفات الفيزيائية والطبيعية والجسدية والس
 لإلنسان.
أن هذه الصور واألشكال تتباين فيما بينها من حيث درجة الثقة ومستوى ما  وال شك        

تقدمه من ضمان بحسب اإلجراءات المتبعة في إصدارها وتأمينها والتقنيات التي تنتجها، وهو 
 األمر الذي ينعكس على األثر القانوني المترتب على استخدامها.

ّمّسيتمّتقسيمّهذاّالمطلبّعلىّالنحوّاآلتي:وبناءّعلىّماّتقد
لى لوحة لكتروني، والنقر عولى، والتوقيع السري، والقلم اإلالتوقيع باألحرف األالفرعّاألول:ّ

 المفاتيح.
 .: التوقيع الرقمي  الفرعّالثاني
 : التوقيع بواسطة الخواص الذاتية لإلنسان )البيومتري(.الفرعّالثالث
ّالختالف بين التوقيع االلكتروني والتوقيع التقليدي.: مظاهر االفرعّالرابع
ّ:الفرعّاألول

لىّلوحةّ(،ّبالقلمّاإللكتروني،ّالنقرّعالتوقيعّباألحرفّاألولىّوالتوقيعّبالترميزّ)الرقمّالسريّ 
ّ.المفاتيح
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ّتمهيد:
ي تمن األشكال والصور التي استحدثتها التقنيات الحديثة في توثيق التصرفات القانونية ال     

يتم إتمامها عبر وسائل االتصال الحديثة )اإلنترنت( التوقيع بالنقر على لوحة المفاتيح، التوقيع 
السري المرتبط بالبطاقة الممغنطة والتوقيع عن طريق القلم اإللكتروني، والماسح الضوئي، هذا 

 ما سيتم بيانه على النحو اآلتي:
 .التوقيع باألحرف األولي والتوقيع السري  :أوالًّ

 التوقيع بالنقر على لوحة المفاتيح، والتوقيع عن طريق القلم اإللكتروني.  ثانيًا:
 

ّأواًل:ّالتوقيعّباألحرفّاألولىّوالتوقيعّالسري:ّ
ّ:التوقيع باألحرف األولى .0

تعمال ، أو باألحرف األولى، أو باسي قيام الموقع بكتابة اسمه كامال  تتمثل هذه الطريقة ف     
أي شكل يختاره لنفسه، ويضعه أسفل الوثيقة أو المكاتبة اإللكترونية المراد اسم الشهرة، أو 

 .(1) إرسالها
وهذه الطريقة هي أسهل الطرق، ولكنها غير آمنة وال تتالءم مع عمليات التجارة اإللكترونية؛ 

 لسهولة العبث والتالعب بها.
أن التوقيعات توجيه األوروبي بشومن أهم التشريعات التي تعترف بهذا النوع من التوقيعات، ال   

( على أن التوقيع اإللكتروني )بيانات في 0/0م؛ حيث نصت المادة )0110اإللكترونية لسنة 
 شكل إلكتروني(.

اعترف مشروع قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية الفلسطيني بهذا الشكل من التوقيعات  كما
( على أن التوقيع 0/0؛ حيث نصت المادة )بيو مقتفيا في ذلك ما ذهب إليه التوجيه األور 
 اإللكتروني )بيانات في شكل إلكتروني...(.

 :التوقيع السري المرتبط بالبطاقة الذكية الممغنطة .0
وهذه الطريقة تعتمد على ما يعرف بالرقم السري أو رقم الترميز الشخصي، وهو عبارة      

. بحيث يتم تركيبها (2)قيع لذاتهحرف يختارها صاحب التو عن مجموعة من األرقام أو األ
وترتيبها في شكل معين، ال يغني أحدهما عن اآلخر يتم من خاللها تحديد هوية صاحب 

                                                           

م، 0112سنة  اإلسكندرية،منشأة المعارف  الثانية،ع اإللكتروني في القانون المقارن، الطبعة ( سحر البكباشي، التوقي1)
 .22ص 

 . 020( إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المرجع السابق، ص 2)
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( p.I.Nويرمز لها) .Personal identification numberالتوقيع وتسمى هذه الطريقة: 
 .(1)لكترونيرته التقنيات الحديثة للتوقيع اإلوتعتبر هذه الطريقة أول صورة أظه

يرتبط الرقم السري أو رقم الترميز بالبطاقات الذكية البالستيكية الممغنطة، وغيرها ما  غالب او 
(، وماستر كارد Visaمن البطاقات المشابهة والمزودة بذاكرة إلكترونية مثل بطاقة الفيزا )

(Master Card( وأمريكان إكسبريس )American Express)(2). 
نوع من البطاقات في مجال عمليات الدفع عبر اإلنترنت لما تمتاز وينتشر التعامل بهذا ال    

؛ (3)به من إمكانية االحتفاظ بسريتها عن طريق التشفير بالرقم السري الذي ال يعرفه إال صاحبه
ها ب حتى ال يستطيع أي شخص يحاول اعتراض المراسلة من اكتشاف كلمة السر الخاصة

ئعة، اهذه المشكلة عن طريق اختيار كلمة سر غير شوحل شفرتها؛ لذلك يحاول العمالء حل 
 . (4)من األحرف واألرقام يصعب الوصول إليها اا كبير  أو اختيار كلمة تحتوي عدد  

يكثر استخدام هذه الطريقة في مجال المعامالت التجارية من قبل بطاقة االئتمان في و      
ث ا الغرض حيأجهزة معدة لهذ المحالت التجارية عن طريق سداد ثمن بعض السلع من خالل

ول عن المحل بتمرير البطاقة الممغنطة عبر جهاز مخصص لهذا الغرض ؤ يقوم البائع أو المس
يتصل بنظم المعلومات الخاصة بالبنك؛ للتأكد من وجود رصيد كاف يسمح بتغطية ثمن 

ن حساب يل مالسلعة، فإذا ما أدخل الرقم السري في الجهاز تتم عملية السداد عن طريق التحو 
 .(5)العميل لدى البنك إلى حساب التاجر لدى نفس البنك أو بنك آخر

انتشر التعامل بهذا النوع من البطاقات في مجال المعامالت التي تستخدم في عمليات و      
السحب النقدي من خالل الصراف اآللي، وذلك بإدخال البطاقة التي تحتوي بيانات العميل، 

ذا الغرض في جهاز الصراف اآللي، ويقوم العميل بإدخال رقم الترميز، في الفتحة المعدة له

                                                           
(1) Le clech ln Informatique De Matière De cartes Bonaire، Bancquer Domicile et 

télématique public In Informatique er Gr out Gé La prevue، Travaux De I A.F.D.I ،Ed 

Des parquets.1987.p39.                                                                                                      

 . 2، ص 0112عربية سنة في االثبات دار النهضة ال اإللكترونيمدى حجية التوقيع مبروك، ( ممدوح محمد على 2)
جامعة ، دكتوراه التجارية. رسالةحجية الوسائل االلكترونية الحديثة في اثبات العقود  المري، مدىعايض راشد  (3)

 . 002ص  0220القاهرة سنة 
ة سنة السكندريا المعارف،منشورات منشأة االولى، الطبعة المقارن، ( سحر البكباشي، التوقيع االلكتروني في القانون 4)

 . 27، ص 0112
( عبد الله أحمد عبد الله غرابية، حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات في التشريع المعاصر، دار الراية للنشر 5)

 .21م، ص 0110والتوزيع، الطبعة األولى، سنة 
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أو الرقم السري الخاص به، ثم يقوم بتحديد المبلغ النقدي المطلوب سحبه، وتعاد البطاقة إلى 
 .(1)صاحبها
. ويعرف النظام األول بنظام A.T.Mوهناك نظامان تعمل يهما أجهزة الصراف اآللي      

وفي حالة استخدام هذا النظام يتم تسجيل العملية التي أجراها  ،(off lineر )الدفع غير المباش
العميل على شريط مغناطيسي، وفي هذا النظام يبقى موقف العميل المالي على ما هو عليه 

ت يق هذه العملية على سجالحتى يقوم موظف البنك في نهاية ساعات العمل الرسمية بتوث
 البنك.
بمجرد  ا( وهذا النظام يقوم فور  on – lineفيعرف بنظام الدفع المباشر )النظام الثاني:  أما

 .(2)انتهاء العميل من عملية السحب بتحديث موقفه المالي
ّثانيًا:ّالتوقيعّبالنقرّعلىّلوحةّالمفاتيحّوالتوقيعّبالقلمّاإللكتروني:

 :التوقيع بالنقر على لوحة المفاتيح المتصلة بالحاسب اآللي .0
وسائل أخرى متاحة على شبكة اإلنترنت )الويب( إلبرام تعاقدات تجارية، وذلك هناك       

من خالل قيام بعض المواقع التجارية، بوضع نموذج للعقد على الصفحة الخاصة بتسويق 
السلع، وما على الشخص الذي يرغب في التعاقد سوى التوقيع على هذا العقد بالنقر على زر 

فاتيح على الخانة المخصصة للقبول في نموذج العقد المعروض الموافقة الموجود بلوحة الم
على شاشة الحاسوب، وللتأكيد على جدية التوقيع، يجب أن يضغط مرتين، سواء بالنقر على 

 .(3)المفتاح، أو عن طريق الفأرة )الماوس( المرتبط بجهاز الحاسوب
د يحدث ه عبر اإلنترنت، بل قوليست هذه الطريقة هي الوحيدة إلبرام العقد والتوقيع علي     

التوقيع من خالل البريد اإللكتروني، عن طريق قيام المتعاقد إرسال نموذج العقد إلى متعاقد 
بداء الموافقة، ثم بإرساله بآخر لالطالع على بنوده، و   الم بها.التي تم االستذاتها الطريقة ا 

يد أن صرافها إلتمام التعاقد، بوبالتالي يكون المتعاقد قد عبر عن إرادته بصورة صريحة وان
يستكمل  اا بحد ذاته العتبار ذلك توقيع  لمفتاح أو خانة القبول ليس كافي  مجرد الضغط على ا
رات في اإلثبات، لذلك أصبحت المحر  العناصر الالزمة العتباره دليال   به السند اإللكتروني

                                                           

 . 002ص 0110لى،الطبعة األو للنشر، دار الثقافة  عقود التجارة االلكترونية، في( محمد فواز مطالقة، الوجيز 1)
)2( )Graziano (Sue Ganske) and Baharoglu (Selma Fatma) Automated teller 

machines: Boon or Bane? Commercial Law Journal. Vol. 91، No. 1969، P. 456.  

 ،جامعة القاهرة راهدكتو رسالة  االلكترونية،مدى حجية التوقيع االلكتروني في عقد التجارة  ،جستينية( محمد أحمد نور 3)
 .21البكباشي، المرجع السابق ص ، سحر021ص ،0112سنة 
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ببطاقته  لرقم السري الخاصالتي توقع بهذه الطريقة تحتوي على خانه يضع فيها المتعاقد ا
 .(1) االئتمانية لكي ينتج التوقيع الذي يتم بهذا األسلوب في التوقيع آثاره القانونية الكاملة

فهوم القانوني؛ بالم اا كافي  قيع  أن الضغط على زر الموافقة ال يعتبر تو  ي  فقه هتوج  ويرى     
م، وخاصة فيما للنفاذ أمام المحاك بال  الشكلية الضرورية لكي يكون قاالفتقاره لبعض المتطلبات 

يتعلق بالعقود التي يتم التفاوض عليها، والتي قد يفترض إجراء بعض التعديالت عليها قبل 
 .(2)التوقيع

 :" op –pen"التوقيع عن طريق القلم اإللكتروني:  .0
وب في لالتوقيع بالقلم اإللكتروني هو طريقة حديثة من طرق التوقيع، ويتمثل هذا األس      

قيام الشخص بكتابة توقيعه على جهاز الحاسب اآللي، باستخدام قلم ضوئي خاص، وهو ما 
يستوجب جهاز حاسوب له مواصفات عالية يتمتع بخاصية التقاط التوقيع، والتحقق من صحته، 
وذلك باستناد حركة هذا القلم على الشاشة، واألشكال التي يتخذها من انحناءات والتواءات إلى 

ذلك من سمات التوقيع الخاصة بصاحبه، والذي سبق حفظه بالحاسوب، وتتم هذه العملية  غير
 .(3) من خالل برنامج معين معد لهذا الغرض

وهذه الطريقة في التوقيع ال يعول عليها لعدم تمتعها بأي درجة من درجات األمان الالزم      
ن يستخدم هذا ألن المرسل إليه يستطيع أتوافرها في التوقيع، لكي يعتد بها كدليل في اإلثبات؛ 

 .(4)التوقيع مرة أخرى وذلك بإعادة لصقه على وثائق أخرى أو نسبتها إلى صاحب التوقيع
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من الحواسب اآللية السابق اإلشارة إليها تستخدم لدى األجهزة 

 .(5)األمنية كوسيلة للتحقيق من الشخصية 
                                                           

 ،0112الطبعة االولى سنة  مقارنة،دراسة  االنترنت،اثبات التعاقد االلكتروني عبر  الدمياطي،( تامر محمد سليمان 1)
 وما بعدها. 022ص

(2) Marilyn Greenstein Miklos vasarhely Electro ic commerce security، Management and 

control M، Grow Hill companies، New York. 2002 p. 168n. 

 
م، دار النهضة العربية الطبعة األولى سنة 0111( لسنة 02شرح قانون التوقيع اإللكتروني رقم ) الشهاوى،( محمد 3)

ئة عن تقديم خدمة التوقيع المدنية الناش ةالعال، المسئوليوما بعدها.  مدحت محمد محمود عبد  011م ص0101
 م،0101سنة  القانونية،المركز القومي لإلصدارات  األولى،م الطبعة 0111( لسنة 02اإللكتروني وفقا لقانون )

 .12، 10ص
 .012ص 0110الجامعة الجديدة سنة  واثباته، دارالعقد االلكتروني  سليمان، ابرام( إيمان مأمون أحمد 4)
م، 0101ية المدنية والجنائية في التوقيع اإللكتروني، يونيتد لإلصدارات القانونية، طبعة ( وجدي شفيق فرج، المسئول5)

 .10ص



 

113 
 

 :طريق الماسح الضوئي  التوقيع عن  .2
يتم هذا األسلوب عن طريق نقل التوقيع المكتوب بخط اليد، وتصويره من خالل الماسح       

ومن ثم تنقل هذه الصورة إلى ملف إلكتروني، يتم إرفاقه بملف الوثيقة  (scanner)الضوئي 
 .(1) كتوقيع إلكتروني

مة توقيع إلكتروني من خالل إتباع أنظ وعلى الرغم من سهولة تحويل التوقيع العادي إلى     
معالجة المعلومات فإنها ال تتمتع بأي درجة من درجات الثقة واألمان، لسهولة نسخه، وتزويره، 

لطريقة في التوقيع غير مرغوب فيها كوسيلة من وسائل التوقيع اإللكتروني وخاصة ان هذه فإ
 .(2) كثر قوةأن هناك منهجيات أخرى، تتضمن التوقيع بخط اليد وهي أ

ّالفرعّالثاني
 Signature numériqueّ(3)التوقيعّالرقميّ

ّتمهيد:
ل من أنواع التوقيع اإللكتروني وأكثرها انتشارا من قبل معظم الدو  االتوقيع الرقمي نوع   عد  ي       

ذي لطابع األمان ال اعلى نطاق واسع في التعامل؛ نظر   والشركات، ولعله الوحيد المستعمل
، وبالتالي يعتبر التوقيع الرقمي المرتكز على التشفير غير المتماثل أدق التوقيعات يوفره

 .(4)اإللكترونية التي تخطت مرحلة التجارب، وهي ذات تكلفة معقولة
 ليس باألمر الجديد بل أستخدم من قبل التجار والمستهلكين في نطاق ،والتشفير كما أشير إليه

شريعيا ت الل بطاقات االئتمان المصرفية ومع ذلك لم ينظمالمعامالت المصرفية، وذلك من خ
 .(5)في بعض الدول إال حديثا

                                                           

 الثانية،الطبعة  ،االثباتمدى حجيته في  مواجهتها،وكيفية  مخاطره، ماهيته، االلكتروني،( ثروت عبد الحميد، التوقيع 1)
 .10، ف21ص 0110المنصورة سنة  الجديدة،مكتبة الجالء 

م، 0112التوقيع اإللكتروني، دراسة مقارنة، المنشورات الحقوقية صادر بيروت طبعة  مشيمش،ياء أمين ( ض2)
 .021ص

 .Digitale. Signature( يطلق عليه باللغة اإلنجليزية 3)
سيد  ، على002ص 0110ةبيروت، طبعصادر  الحقوقية،المنشورات  االلكتروني،( وسيم شفيق الحجار اإلثبات 4)

، 21الجوانب، القانونية للتوقيع اإللكتروني، مجلس الشعب األمانة العامة مركز البحوث البرلمانية رقم  بعض قاسم،
 "دوريات".07م، ص0111فبراير سنة 

  Rodolfo viera santa cruz électronique- le droit de la prevue 

juridiquenet،paris،15fevrier2003.p.1- 2،sur le site:  

H://www.juridique.net2/20030215.htm.                                                                           



 

114 
 

ّولبيانّذلكّنقسمّهذاّالفرعّعلىّالنحوّاآلتي:
 المفهوم الفني والقانوني للتوقيع الرقمي. أواًل:
ّ.ّاألنظمة المستخدمة في عملية تشفير التوقيع الرقمي ثانًيا:
ّنيّللتوقيعّالرقمي:المفهومّالفنيّوالقانّو: أوالًّ

التوقيع الرقمي وفق معيار بنية األمان  (ISO)فت المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس عر        
 unitedيتصل بوحدة بيانات ) donnéeبأنه "بيان  (ISO–7489-2)لألنظمة المفتوحة رقم 

donnéeمصدر  ت( أو تحويل تشفيري لوحدة من البيانات على نحو يسمح للمرسل إليه بإثبا
 .(1)وحدة البيانات وسالمة مضمونها، وتأمينها ضد أي تعديل أو تحريف"

وبالنظر إلى هذا التعريف نجده قد حدد الوظائف الجوهرية للتوقيع اإللكتروني من حيث تحديد 
 لهوية صاحب التوقيع، ومن حيث سالمة رسالة البيانات.

التوقيع  dia léncylopédie)é (wikipعرفت موسوعة ويكبيديا، الموسوعة الحرة  كما     
وضمان  ،الرقمي بأنه عبارة عن "آلية تسمح بتوثيق الشخص الصادر عنه المحرر اإللكتروني

 للتوقيع على محرر ورقى". سالمته، باعتباره مماثال  
وينبغي أن تقدم آلية التوقيع الرقمي عدة مميزات أولها: أن تجعل في إمكان من يطلع      

ن يحدد هوية الشخص الذي وضع توقيعه عليه، وثانيها: أن يضمن عدم تحريف على المحرر أ
 .(2)المحرر بين لحظة توقيعه من قبل صاحبه، ولحظة اطالع الطرف اآلخر عليه

لمحتوى  "Hash"ى سم  ت   empreinte numériqueوعرف بأنه عبارة عن "أرقام مطبوعة 
 .(3)ا أي باستخدام األرقامالمعاملة التي يتم التوقيع عليها بالطريقة ذاته

ويعتمد التوقيع الرقمي على فكرة أساسية مؤداها تحويل السند المكتوب والتوقيع الوارد عليه من 
سرية،  يحنمط الكتابة العادية المقروءة والمفهومة إلى معادلة رياضية، وذلك باستخدام مفات

لى رسالة حول الرسالة بواسطتها إومعادالت رياضيه )لوغاريتمات( تت اوطرق حسابية معقدة فني  

                                                           

م 0202الصادر عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي على الموقع عام  ISO/7498)-(2( انظر المعيار رقم 1)
'http://www.laburet.net/crypto/iso7498-2". 

أن موســـــــــــــوعــــــة ويكيبيــــــديــــــا، الموســـــــــــــوعــــــة الحرة "تحــــــت عنوان توقيع رقمي" على الموقع ( انظر هــــــذا الشـــــــــــــ2)
http//fr.wikipedia.org/wiki/signature-num%c3%Agrique 

توثيق المعامالت اإللكترونية، ومسئولية جهة التوثيق تجاه الغير )المتضرر، بحيث مقدم  الليل،( إبراهيم الدسوقي أبو 3)
ية اإللكترونية بين الشريعة والقانون، المنعقد بدوله اإلمارات العربية المتحدة، غرفة تجارة بمؤتمر األعمال المصرف
 .0021م الجزء الخامس ص0112مايو سنة  00-01وصناعه دبي في الفترة 
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 رتها المقروءةغير مفهومة وغير مقروءة، وال يمكن إعادة هذه المعادلة الرياضية إلى صو 
 .(1) عن طريق الشخص الذي يملك مفتاح فك الشفرة والمفهومة إال  

ال ستعماترونية الفلسطيني التشفير بأنه "عرف مشروع قانون المبادالت والتجارة اإللكو       
رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المراد تمريرها أو إرسالها غير قابلة 
للفهم من قبل الغير، أو استعمال رموز أو إشارات ال يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها". 

 ه، وهو سهل االستخدام إذا ما تعلم الشخص استخداماا ويظل رقمي  وقيع إذن ينشأ رقمي  فالت
ات أنه تضمن موثوقية السند وما يتضمنه من بيان ا، إال  نوع المعقد هندسيا  وأمني  ولكنه من ال

 .(2)وأن من أرسله هو فعال  صاحب التوقيع
ّ:ّاألنظمةّالمستخدمةّفيّعمليةّتشفيرّالتوقيعّالرقمي:اثانيًّ
ضاه فتح ( يتم بمقتهناك نوعان من التشفير الرقمي: نوع يعتمد على مفتاح واحد )متماثل    

ونظام أحدث وأكثر أمانا من النظام األول يعرف بنظام  وا غالق بيانات الوثيقة االلكترونية،
 تقنية شفرة المفتاحين، العام والخاص)الالتماثلي( وفيما يلي توضيح لهذين النظامين.

 Symétriqueنظام التوقيع باستخدام التشفير المتماثل:  .0
شفير يجرى باستخدام نظام المفتاح الواحد والمعروف بنظام السميترى، في البداية كان الت     

ويعتمد هذا النوع على تشفير الوثيقة اإللكترونية وفك الشفرة من خالل مفتاح واحد، فبعد أن 
يقوم المرسل بإعداد الوثيقة على الكمبيوتر، يقوم بتشفيرها من خالل مفتاح التشفير، ثم يقوم 

ه تحويل الوثيقة ى للمرسل إلية ومفتاح التشفير الذي تم به اإلغالق؛ ليتسن  بإرسال كل من الوثيق
 .(3)إلى صورتها األصلية غير المشفرة للوقوف على محتواها والتأكد من هوية مرسلها

                                                           

 .017المرجع السابق ص سليمان،( إيمان مأمون أحمد 1)
(2) http://wwwprin4arab.net/from showthead php?t =870." انظر هذا الموقع 

السكندرية ا الجامعي،دار الفكر  المقارنة،االنظمة القانونية  يالتوقيع االلكتروني ف حجازي،عبد الفتاح بيومي ( 3)
 الفرنسي،و مصري دراسة مقارنة بين القانون ال اإللكتروني،إبرام العقد  التواب،.  أحمد بهجت عبد 027ص 0112سنة

 .001ص م،0112سنة  األولى،الطبعة  العربية،دار النهضة 
:انظر أيضا    

BITAN (H) La signature électronique : comment La technique répond- elle aux exigences 

de la loi Gaz du pal. Recueil Juillet – aoút.2000. P. 1280.  

http://wwwprin4arab.net/from
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 (1)(R C U)ونظام  (D E S)ومن األنظمة األكثر استخداما في هذا السياق نظام      
 على تغيير تسلسل األحرف بقيام المرسل إرسال مفتاح وطريقه عمل هذين النظامين قائمة

 لكي يتمكن المرسل إليه من االطالع على محتوى الوثيقة. إغالق الوثيقة اإللكترونية أوال  
أن مشكلة هذا النظام تكمن في إيجاد وسيلة آمنه لنقل المفتاح من المرسل إلى المرسل  إال  

من خالل الشبكات المغلقة، وبين األشخاص  اكان  يمكن أن يجد هذا النظام له مإليه؛ ولذلك 
 .(2) الذين تربطهم عالقات شخصية مسبقة
 ألن كل من المرسل والمرسل إليه يملكان المفتاح انظر   ،كما يؤخذ على هذا النظام أنه غير آمن

م تماثلي، والذي يعتمد على نظا، وهو األمر الذي أدى إلى ظهور النظام السميترى الال  نفسه
 .اخاص والعام. وهو أكثر دقة وأمان  مفتاحين، الال
 Public Keyنظام التشفير الالتماثلي )التشفير بنظام المفتاحين الخاص والعام(  .0

cryptography: 
ا وفني   اتقني   رف هذا النظام بالتشفير بواسطة المفتاح الشفري العام، وهذا النظام متطو  يعر       

د، فهو يعتمد على إنشاء التوقيع والتحقق من صحته من خالل عن نظام اإلغالق والفتح الموح
وهو نوع من الرياضيات التطبيقية المختصة بتحويل الرسائل إلى أشكال غير مقروءة  ،التشفير

مختلفين ين بمفتاح اوذلك باستخدام منهج معين مستعين  ومفهومه، وا عادتها إلى حالتها األولى، 
اح إلنشاء التوقيع، أو لتحويل البيانات إلى أشكال غير مفهومة، ، مفت(3)اوغير متطابقين حسابي  

ومفتاح للتأكد من صحة التوقيع وإلعادة الرسالة إلى طبيعتها األصلية ويطلق على هذا النوع 
 الالسمترى". -"النظام الالتماثلي

المفتاح بويطلق على المفاتيح التكميلية في نظام الشفرة الالتماثلية للتوقيع اإللكتروني     
الشفري الخاص: والذي يعرفه الموقع فقط، ويستخدم إلنشاء التوقيع اإللكتروني ووضعه على 

                                                           
(1) Biham (E) And Shamir (A) Differential cryptanalyses of the Data Encrqtion standard 

New York. 1993. 

(2) Trudel (p) La signature Electtonque.p.1.    http://www.agrora.qc.ca/texts/teudel. 

Html. 

 ،تعريفهي، كترونالتوقيع االل، وما بعدها، د. نجوى أبو هيبة 010المرجع السابق ص ،( إبراهيم الدسوقي أبو الليل3)
 .22مدى حجيته في االثبات دار النهضة ص

 Jaccard (m) problemes juridiques lies a la transactions sur Le انظر:كذلك 
. michel.jaccard.html-clhttp://www.signelec.com/content/se/artiréseau:p.2.   

http://www.signelec.com/content/se/articl-michel.jaccard.html
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( من الالئحة 0/00لنص مادة ) احفظه على بطاقة ذكيه مؤمنة طبق   الوثيقة اإللكترونية، ويتم
 التنفيذية لقانون التوقيع اإللكتروني المصري.

خدم فهو متاح للعامة ويست-على نطاق أوسع اكون معروف  وعادة ما ي-شفري العاما المفتاح الأم  
في التحقيق من شخصية الموقع على الوثيقة اإللكترونية والتأكد من سالمة محتواها األصلي 

 ( من الالئحة التنفيذية المصرية، إذا استدعت الظروف ذلك.0/00مادة )
ظام فإنه في حال تصميم ن ااحين يرتبط أحدهما باآلخر رياضي  وعلى الرغم من أن كال المفت

رفة المفتاح ال يمكن التوصل إلى مع اه حسابي  الشفرة الالتماثلي، وتم تطبيقه بصورة آمنة، فإن
الشفري الخاص من خالل معرفة المفتاح الشفري العام، وبالتالي ال يستطيع أحد اكتشاف 

 .(1)المفتاح الخاص الستخدامه في تزوير توقيعاته اإللكترونية
ّتماثلي:يةّالتيّيعملّبهاّالنظامّالال ّالتقن
إلجراء عملية توقيع رسالة معينه، على الموقع أن يعين بدقة حدود الرسالة المنوي وضع     

المقتصرة  (اشه)نة في برنامج الموقع باحتساب الـتوقيعه عليها، ومن ثم تقوم وظيفة هاش معي
وني عن إلى توقيع إلكتر  (هاش)ويل الـ بتح ابعد ذلك يقوم برنامج الموقع أيض  على الرسالة، 

طريق استخدام المفتاح الخاص للموقع، حيث إن التوقيع الناجم عن ذلك هو مقتصر على كل 
 من الرسالة والمفتاح الخاص المستخدم في إنشائه.

ملية يكون التوقيع المنشأ هو توقيع فريد، فبعد أن تتم ع اعنى أن كل رسالة موقعه إلكتروني  بم
توقيع على نص الرسالة، يقوم الموقع بإرسالها إلى المرسل إليه، والذي يقوم بدوره وضع ال

بالتثبت من صحة التوقيع اإللكتروني من خالل احتساب نتيجة هاش جديدة للرسالة األصلية 
بواسطة نفس وظيفة الهاش المستخدمة في إنشاء التوقيع اإللكتروني، وباستخدام المفتاح الشفري 

 بالتأكد من: (2) ة الهاش الجديدة يقوم المرسل إليه من التثبت من الصحةالعام ونتيج
 ما إذا كان قد تم إنشاء التوقيع اإللكتروني باستخدام المفتاح الخاص المقابل. -0
مطابقة لنتيجة الهاش األصلية  ار  ما إذا كانت نتيجة الهاش التي تم احتسابها مؤخ -0

 ل عمليه التوقيع.والتي تم تحويلها إلى توقيع إلكتروني خال

                                                           

 .010ص 21المرجع السابق ف المري،( عايض راشد 1)
م 0111القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكتروني، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة  الربضي،( عيسى غسان عبد الله 2)

 وما بعدها. 010المرجع السابق ص سليمان،مأمون أحمد  بعدها، إيمانوما  72ص 
  http://www.e-signatur-gov-eElectronicsignature.mechanizm-Arabic-dosوقع: انظر م 

http://www.e-signatur-gov-eelectronicsignature.mechanizm-arabic-dos/
http://www.e-signatur-gov-eelectronicsignature.mechanizm-arabic-dos/
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ويستدل على هذه األمور من خالل برامج التثبيت من الصحة والتي بدورها سوف تظهر      
يكون عليه ، وهذا ما ساالخاص لتوقيع الرسالة إلكتروني   ما إذا كان قد تم استخدام مفتاح الموقع

ري العام فتاح الشفلو أنه تم استخدام مفتاح الموقع العام للتثبت من صحة التوقيع؛ ألن الم
الخاص بالموقع سوف يثبت فقط صحة توقيع اإللكتروني تم إنشاؤه بواسطة مفتاح الموقع 

 الخاص.
 

ّ:الفرعّالثالث
ّ:التوقيعّبواسطةّالخواصّالذاتيةّلإلنسان

 Biometri)القياساتّالحيوية(ّ
 تمهيد:
ص، هوية األشخا أحدث اكتشاف علم البصمات ثورة علمية في مجال مسائل التحقيق من     

وقد اعترفت معظم التشريعات ببصمات األصابع كأسلوب من أساليب التوقيع ومنحته حجية 
 في اإلثبات.

إال أن هناك من البصمات ما تتجاوز بصمة اإلصبع وهو ما يعرف بالتوقيع البيومتري 
لوكية سعلى استخدام الصفات الجسدية وال احيوية(، ويقوم هذا التوقيع أساس  )القياسات ال

؛ ألنها تعطى درجه عالية من األمان، مقارنة بالطرق (1)لإلنسان والتي تميزه، وتحدد هويته
 األخرى في التثبت من الشخصية، حيث ال يمكن نسيانها، أو ضياعها أو سرقتها.

ّويمكنّتقسيمّالقياساتّالحيويةّإلىّفئتين:
عتمد الخصائص السلوكية، وهي تالفسيولوجية(، و ولى: الخصائص الجسدية )المادية/الفئة األ

على استخالص البيانات من القياسات التشريحية للشخص، وتعتبر الفئة الثانية أقل ثباتا  من 
األولى، وتتغير مع الضغط، والضعف، كما أنها أقل أمانا  ولكنها تمتلك ميزة عن الفئة األولى 

عر ية الشخص دون أن يشمن حيث إنها ال تكون واضحة للشخص، بمعنى أنه يمكن تحديد هو 
ّ.(2)من قبل األشخاص ألنها أقل تطفال   أنه خضع لهذه العملية، وهي أكثر قبوال  

                                                           

م ص 1110( محمد أمين الرومي، التعاقد اإللكتروني عبر اإلنترنت، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة األولى سنة 1)
 .220عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص ،27

 ( انظر لمزيد من التفاصيل فايزة دسوقي أحمد على الموقع:2)
Internet technologe.wwwscribd-com،Research. 
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ا عن فئات القياسات الحيوية واألنواع التي يندرج تحتها كأسلوب توقيع وتحديد هوية الشخص أم  
لعين افهي: الحمض النووي، وبصمات األصابع، وهندسية اليد، أو األصبع، والوجه، وبصمه 

وقزحية العين وشبكية العين، وهذه يطلق عليها الخصائص الفسيولوجية، أما الخصائص 
يقاع حركة اليد في  السلوكية فيندرج تحتها: الصوت، والتعرف على اإلمضاء )التوقيع( وا 

ّاستخدام لوحة المفاتيح.
مفهومّلفضالّعنّبيانّاّ،وبناءّعلىّماّتقدمّسوفّنبينّفيّلمحةّمختصرةّأنواعّالبصمات

ّالتقنيّوالقانونيّلتلكّالبصماتّعبرّالنقاطّاآلتية:
 : التوقيع اإللكتروني بواسطة الخصائص الجسدية )الفسيولوجية/المادية(.أوالًّ

 : التوقيع اإللكتروني بواسطة الخصائص السلوكية.ثانًيا
 : المفهوم القانوني للتوقيع اإللكتروني البيومتري.ثالًثا

 

 ترونيّبواسطةّالخصائصّالجسديةّ)الفسيولوجية/المادية(:التوقيعّاإللك أواًل:
ويندرج تحت هذا النوع من الفئات الحيوية كأسلوب توقيع وتحديد هوية الشخص، بصمة العين، 

 والوجه، وبصمات هندسة اليد، وأنماط األوردة الدموية.
 :بصمة العين .0

كة أنه وقد أكدت الشر  ،بيةهي بصمة ابتكرتها إحدى الشركات األمريكية لصناعة األجهزة الط
ال توجد عينان متشابهتان في كل شيء، حيث يتم أخد بصمة العين عن طريقه النظر في 
عدسة الجهاز الذي يقوم بدوره بالتقاط صور لشبكية العين، وعند االشتباه في أي شخص يتم 

ز، وال االضغط على زر معين بالجهاز فيتم مقارنة صورته بالصورة المخزنة في ذاكرة الجه
ويطلق على هذه التقنية المسح الحدقي  ،يزيد وقت هذه العملية على ثانية ونصف فقط

(risscan فهي عملية تبين فيها المميزات الخاصة بحدقة كل إنسان من أجل التعرف على )
ميزة خاصة  011ثم تحول ما يقرب من  ،شخصيته، وتبدأ الخطوات بتصوير العين بالفيديو

بايت )باستخدام  200وهاالت، ودوائر، وتجاويف وغيرها إلى شفرة رقمية بقوةبالحدقة من بقع 
 علم اللوغاريتمات(.

فالمسح الحدقي يتميز عن غيره من الوسائل بعدم وجود حدقتين متشابهتين من حدق البشر 
حتى في التوائم المتماثلة، بل إن الحدقة اليمنى ذاتها مختلفة عن اليسرى في الشخص الواحد، 

شهور من الوالدة،  1ضافة إلى أن رسم الحدقة ثابت طول العمر، حيث يتكون رسمه بعد باإل
 ويثبت بعد سنة من العمر ويستمر في ثباته حتى الوفاة.
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ا من ناحية التعرف على بصمة الحدقة لإلنسان فال يتعدى الثواني، أما من حيث التسجيل، أم  
 فال يستغرق أكثر من ثالث دقائق.

رة إلى أن العدسات الالصقة والنظارات ال تؤثر على عمليه المسح؛ ألن العملية وتجدر اإلشا
 .(1) ال تحتاج إلى االلتصاق مباشر بالكاميرا

 :الوجه .0
ويعتمد نظام تعرف الوجه على التعرف إلى هيكل الوجه، فالمسافات بين العين واألنف      

رة ة جدا ، وتعريف الوجه عباوالفم فريدة في الشخص، وفرض تكرارها من شخص آلخر نادر 
عن رسم خريطة لوجه الشخص، وتذكر البيانات األساسية عن محيط الوجه، والمسافات بين 

 مكوناته، وعند المسح يتم محاوله البحث عن أقرب مضاهاة.
نقطة في بنية الوجه يمكن استخدامها في تحديد الوجه بشكل ال لبس  01ويوجد أكثر من     

النظم المختلفة عادة هذه النقاط جميعها، ولكنها تحلل عددا  صغيرا  منها خالل فيه، وال تستخدم 
 تحليل المسافات بين النقط.

وتجدر اإلشارة إلى أن الوجه يتأثر بعملية التصوير بعدة عوامل مثل اإلضاءة وزاوية      
 التصوير، والمسافة بين جهاز التصوير والشخص، وجودة التصوير.

   Finger prints:بصمات األصابع .2
هي عبارة عن نتوءات بارزه في بشرة الجلد، تجاورها منخفضات بحيث تجعل عمليه      

اإلمساك باألشياء أكثر سهولة، ولكل شخص شكل مميز لبصمة إصبعه، وقد ثبت أنه ال 
يمكن لبصمة أن تتطابق في شخصين في العالم حتى التوائم المتماثلة التي أصلها بويضة 

 ه الخطوات تترك أثرها على كل جسم تلمسه، وعلى األسطح الملساء بشكل خاص.واحدة، وهذ
وتعتبر تقنية بصمة اإلصبع األشهر واألكثر استخداما في أمن البيانات مقارنة بمسح     

 شبكية العين.
ج ذواستخدام نظام بصمة اإلصبع نظام بسيط؛ حيث يتم تسجيل البصمة ثم تصنيف نما    

لليد التي تم أخذها منها واألصابع، وبعد ذلك يتم استخدام  ات للشخص وفق  البصمات التي أخذ
بطاقة بصمة اإلصبع، لتحديد بعض النقاط الفريدة، لتعرف كبصمة الشخص، وتسمى هذه 

 .(2)النقاط بعالمات بصمات اإلصبع ويمكن استخدامها إذا تم استخدام نظام مضاهاة إلكتروني

                                                           

 .com/vp/shwthread?p=11-lutty-dmohme-www.dr لطفي على  موقع محمد( انظر 1)
(2) www.agyptsonsons./com/misr show therad.p.h.p?=7311  لمزيد من التفاصيل انظر الموقع 

http://www.dr-mohmed-lutty-com/vp/shwthread?p=11
http://www.dr-mohmed-lutty-com/vp/shwthread?p=11
http://www.agyptsonsons./com/misrshowtherad.p.h.p?=7311
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 :هندسة اليد .1
يشمل العرض، والطول، وطول األصابع والمسافات بين  اقياس   21هندسة اليد تأخذ تقنية      

 ملتقى األصابع، وعقلها، وأشكال المفاصل.
يل يطلق من صمام ثنائي وعاكسات لتسج االيد كاميرا ضوئية، وضوء   ةهندس وتستخدم نظم    

ر اليد وجوانبها األبعاد لظهصوره متعامدة وثنائية القياسات المأخوذة لليد، ومقارنتها، ويتم ترقيم 
ا ل األساسي ليد اإلنسان يظل ثابت  بالبيانات المخزنة من قبل، لصورة األيدي، ورغم أن الشك

 .(1)خالل حياته، فإن العوامل الطبيعية والبيئية يمكن أن تحدث اختالفات طبقية انسبي  
 تحديد الهوية من خالل أنماط األوردة الدموية: .2

ألحقت بقائمه طرق القياسات الحيوية، وهي تحليل أنماط األوعية  انسبي  هناك إضافة حديثه 
الدموية، كوسيلة من وسائل تحديد الهوية، وهي اآلن قيد االستعمال على نطاق واسع من 

 .اان  نه األسرع واألكفأ واألكثر أمجانب البنوك اليابانية خالل العامين الماضيين حيث يقال إ
كه هيتاشي، وتعتمد تقنية هذه الطريقة في تحديدها لهوية الشخص وتلك الطريقة طورتها شر 

 على شبكة دقيقه من األوعية الدموية موجودة تحت جلد إصبع الشخص.
 ففي اليابان تعمل آالف آالت صرف النقود باستخدام نظام تكنولوجيا أوردة األصابع.

ي ل أوردة األصابع فطرحت شركة هيتاشي اليابانية عشرين ألف نظام توثيق من خالو      
المحالت التابعة للشركات اليابانية، والتي سوف تستخدم لحماية خصوصية بيانات العميل، 
حيث يطلب التحقيق من هوية من يقومون بتخزين البيانات قبل أن تسمح لهم بالدخول إلى 

 قاعدة بيانات العميل.
 ابع عن طريق تمرير األشعةويتم التعرف على نموذج شبكة األوعية الدموية في األص     

فوق الحمراء في اإلصبع من زوايا مختلفة والتي تستخدم عادة على اإلصبع األوسط، ويمكن 
بسيطة مثبتة على حائط كجزء من آلة التحقيق الشخصية، حيث يقوم  ةخدام آلإجراء ذلك باست

الثية األبعاد صورة ث الهيموجلوبين الموجود في األوردة بامتصاص األشعة، وتقوم كاميرا بالتقاط
 ألوردة اإلصبع.

يتم تحويل تلك الصورة إلى كود رقمي يتم ربطه ببيانات مسجلة من قبل عن الشخص من 
كة ، ويقال إنه حتى التوائم يكون لديها أنماط مختلفة في شبمستقبال   يتهأجل التحقق من شخص

 أوردة األصابع.
                                                           

(1) Www lahaon line.com/indix2.php?option.id   لمزيد من المعلومات انظر الموقع 
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نها الصعب سرقتها، أو تزييفها، أو تقليدها؛ أل رت هذا النظام أنه منوتذكر الشركة التي طو     
غير مرئية للعين، في حين أن صورة بصمات األصابع من الممكن سرقتها، كما يمكن تصوير 
شبكية العين دون أن يدرك الشخص ذلك، ولكن صورة شبكية األوردة في إصبع الشخص 

ردة ة تزييف أو يصعب الحصول عليها دون علم الشخص. حتى لو تم بتر إصبعه ومحاول
على اعتبار أن اإلصبع المقطوع لن يكون به دم يتدفق، وبالتالي سوف يصعب  ،اإلصبع

 استخدامه للتحقق من الشخصية.
وهناك نظام بديل طورته شركة فوجستو يعتمد على إجراء مسح تصويري لكفي اليدين من      

شهره عالمية حيث تم م أجل تحديد لنموذج أوردة مميزة لدى الشخص، وقد حقق هذا النظا
في هيئة الرعاية الصحية في والية كارولينا األمريكية، والتي تعد أول هيئة صحية  اتركيبه مؤخر  

تستخدم هذه التقنية األمنية واآلمنة، وتتوصل آالت تصوير راحتي اليدين بقاعدة بيانات تسجيل 
ظام يتم األطباء وبهذا الن مرضى المستشفى، كما تقوم الهيئة الصحية حاليا  بعمل مسح أيدي

 ّ.(1)تحديد هوية الشخص
ّا:ّالتوقيعّبواسطةّالخصائصّالسلوكية:ثانيًّّ

ويندرج تحت هذا النوع الصوت، إيقاع حركة اليد بالضرب على لوحة المفاتيح، وتقنية    
ّالتوقيع بخط اليد.

 :voice  (voix)الصوت .0
برات األنف والفم، حيث يتحكم فيها ن تعتمد هذه التقنية على الحبال الصوتية، وتجويف    

وطبقات الصوت التي ال يمكن تقليدها، ويحدث الصوت في اإلنسان نتيجة اهتزازات األوتار 
تسعة" "الصوتية في الحنجرة بفعل هواء الزفير بمساعدة العضالت المجاورة التي تحيط بها 

ميز اإلنسان نبرة صوتية ت مع الشفاه واللسان والحنجرة لتخرج اغضاريف صغيرة تشترك جميع  
عن غيره حتى ولو نطق بكلمة واحدة، ويتم ذلك بتحويل رنين صوته إلى ذبذبات مرئية بواسطة 

 جهاز تحليل الصوت "اإلسكتروجراف".
وهذه التقنية تعمل على حماية صاحب البصمة عند التسوق بواسطة الهاتف، فإن العامل     

 االئتمانية والمعلومات حول التحقيق من الشخصية، وهذهأو جهاز التسجيل يتلقى رقم البطاقة 
المعلومات يمكن استغاللها في السطو على حساب الشخص في البنك وسحب أموال على 

                                                           

(1) www.al.eman.com/recommedation/view.htm=467   انظر في ذلك الموقع  
 

http://www.al.eman.com/recommedation/view.htm=467
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بطاقته دون علمه؛ لذلك أضيفت بصمة الصوت عن طريق جهاز خاص، فال يمكن ألي 
وك في العديد من البنشخص لديه هذه المعلومات سحب أموال وتستخدم هذه التقنية اآلن لدى 

 ببصمة الصوت. لبعض العمالء خزائن ال تفتح إال   أوروبا؛ حيث يخصص
أما عن مدى قانونية نسبة الصوت المسجل إلى مصدره فتعتمد على عنصرين: األول إجرائي: 
يتمثل في صحة إجراءات تسجيل الصوت واألحاديث الخاصة وذلك بالحصول على إذن 

ي فني: ويكون عن طريق سماع الصوت من قبل خبير نطق؛ حيث قضائي بالتسجيل. والثان
في تقرير مدى ارتباط الصوت بصاحبه جنبا  إلى  اا حاسم  هذا النوع من الفحص دور   يلعب

 .(1)جنب مع الفحص الفيزيائي كوحدة متكاملة
 إيقاع حركه اليد في الضرب على لوحة المفاتيح: .0

م بعض سمات استخدام الشخص للوحة المفاتيح، ثتعتمد فكرة هذه التقنية على تسجيل      
محاولة التعرف على شخص ما إذا كان يتبع هذه السمات ويقيس استخدام لوحة المفاتيح 
متغيرين، هي الطريقة التي يكتب بها المستخدم كلمة السر على لوحة المفاتيح، والثاني عدد 

ل ر أن الضرب على لوحة من قبالمرات التي تم بها الضرب على لوحة المفاتيح، على اعتبا
 .(2) المستخدم تتأثر بعدة عوامل مثل طول اإلصبع، ومكان وضع اليد

 :تقنية التوقيع بخط اليد .2
وتتم هذه الطريقة في التقاط قياسات حيوية لبيانات توقيع الشخص المعنى عن طريق      

يكتب  ان الذيلوحة التوقيع، وهي تتكون من سطح منبسط يشتمل على مجس يوجد في المك
 فيه الموقعين توقيعاتهم باستخدام جهاز عبارة عن قلم إدخال على غرار القلم الضوئي.

وفي هذه الطريقة يتم تسجيل شكل التوقيع، ويلتقط الجهاز المخصص للفحص سرعة      
كتابة يد الموقع والنقاط التي يرفع فيها القلم عن سطح الورقة، والضغط الذي يستخدمه الموقع، 
وغير ذلك من األساليب الحركية، وبتطبيق ذلك فإن تلك األجهزة تجعل التوقيع باستخدام 

وقيع، بل يجب لتالقياسات الحيوية أكثر صعوبة في التزوير، فال يتعين على المزور أن يقلد ا
 .(3) نفس أسلوب حركة يده في التوقيع، وال يكون ذلك ممكنا  في أحوال كثيرة اأن يقلد أيض  

                                                           

(1) Internet technology- www.scribd-com.research.  انظر موقع فايزة الدسوقي أحمد  
(2) Www lahan lin.com/indix2.php?option…id  انظر موقع 

 .017المرجع السابق ص جستينية،محمد أحمد ( 3)
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هناك حاالت أخرى تستخدم في القياسات الحيوية تستخدم على نطاق واسع في الحاالت و      
ر، مثل الرائحة، والشع ،القضائية؛ حيث يتم استخالص الحمض النووي من أي مصدر جسدي

 والدم وأي إفرازات أخرى نذكر منها على سبيل المثال بصمة الرائحة، بصمة الشعر، واألذن.
 :بصمة الرائحة .أ

لكل إنسان بصمه لرائحته المميزة ينفرد بها وحده دون سائر البشر أجمعين، أما عن       
ه إلى أن اإلحساس بالروائح يكون عن طريق حاسة األساس العلمي لهذه البصمة فيمكن رد  

الشم؛ ألنها تنتقل في صورة أبخرة، ومن الحقائق الثابتة أن األبخرة التي تنبعث من شيء ما 
 كونات مختلفة تتنوع باختالف مصادرها.تتألف من جملة م

وتعد الروائح المنبعثة من الناس والعرق من أوضح األمثلة على ذلك، وقد طورت شركة      
masttf Electronic system L.T.D برنامجا  يطلق عليه scentinel  وهذا الجهاز يقوم

 .(1)خصيتهبشم رائحة يد المستخدم ويحولها إلى بيانات رقمية لكي يتحقق من ش
 :بصمة األذن والشعر .ب

يولد اإلنسان وينمو وكل ما فيه يتغير إال بصمة أذنه، فهي البصمة الوحيدة التي ال تتغير      
منذ والدته، وحتى مماته؛ ولذلك كان لبصمة األذن أهمية كبيرة، حتى إن العلماء البريطانيين 

 ة.طوروا نظام كمبيوتر يسمح بالتعرف على بصمة األذن بسهول
أما عن بصمة الشعر فهي من العناصر الفعالة في عمل البصمة الوراثية، كما أنها تميز     

نه ال ما أاإلنسان بدون عمل البصمة الوراثية حيث يعتبر الشعر من األدلة القوية وال سي  
يتعرض للتلف مع الوقت، حيث يتم من خالله التعرف على صاحبه وتقنية بصمة الشعر تتم 

ر النادرة فتتحول كل العناص ،ونات عليهافي قلب مفاعل نووي ليطلق النيتر  ضعهاعن طريق و 
من بليون جزء من الجرام وفي كل  اه حتى ولو كانت نسبة المادة جزء  بالشعر إلى مواد مشع

وواحد من بليون شخص يتقاسم تسعة عناصر من هذه العناصر،  ،عنصرا نادرا01شعرة يوجد
قبل علماء تحقيق الشخصية لبحث مدى إمكانية االستفادة من ومازالت البحوث متصلة من 

 .(2)هذه البصمات في المجاالت المختلفة
 

                                                           

 محمد لطفي مقال منشور على الموقع (1)
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ّ:ّالمفهومّالقانونيّللتوقيعّالبيومتريّ)الخواصّالذاتية(.اثالثًّ
لم يتعرض مشروع قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية ومسودة مشروع قانون المعامالت      

شأنها في ذلك  ،بالتوقيع اإللكتروني الفلسطيني لتعريف التوقيع البيومتري االلكترونية الخاص 
م ومعظم التشريعات التي 0111( لسنة 02شأن قانون التوقيع اإللكتروني المصري رقم )

نظمت التوقيع اإللكتروني، ولكنه أشار في تعريفه للتوقيع اإللكتروني إلى كل إشارات أو بيانات 
فعل؛ ألن المشرع في ذلك قد ترك للفقه والقضاء تحديد  اوحسن   ،تدل على شخصية صاحبها

وتؤدى الشروط  من التوقيعات التي تظهر مستقبال   المفهوم القانوني للتوقيع البيومتري وغيره
 المطلوبة للتوقيع.

في هذا الشأن فقد عرف بعض الفقهاء المصريين التوقيع البيومتري  اد  ولم يكن الفقه بعي   
 .(1)ة عن "استخدام الصفات الجسدية والسلوكية لإلنسان لتميزه وتحدد هويته"بأنه "عبار 

إن معظم الصور للقياسات الحيوية التي سبق الحديث عنها،  :-انظري  –ذلك يمكن القول  وعلى
ا، يمكن من خالله تحديد هوية صاحبها، وأن إنشاءها يتم باستخدام تستطيع أن تنتج توقيع  
يحتفظ بها تحت سيطرته، وذلك وفق ما تتطلبه القوانين المنظمة  وسائل يمكن للموقع أن

 للتوقيع.
 مما يسمح استخدامه في ،وبالتالي فإن تلك القياسات قادرة على تحديد هوية الشخص   

من الصفات  انترنت، على اعتبار أن هناك كثير  التوقيع على التصرفات القانونية المبرمة عبر اإل
منذ فتره وجيزة استحالة تماثلها بين شخصين حتى ولو كانا توأمين ،  الجسدية قد أثبت العلم

وقد سبق قرآننا الكريم منذ زمن بعيد إلى تأكيد ما وصل إليه العلم بخصوص تحديد رائحة 
ل ِتّالّ " :-عليه السالم-اإلنسان في قوله تعالى على لسان سيدنا يعقوب  ف ص  ل م ّا ّو  ّق ال ّأ ب وه م  ِعير 

 ّ ِّإنِ يّأل  ف  ّي وس  ِّريح  ونِّّأ نّل و الّ ّۖ  ِجد  نِ د  ألصابع اوفي موضع آخر في عدم تماثل بصمات  ،"ت ف 
م ع ِّعظ ام هّ لألشخاص في قوله تعالى " ّأ ل نّن ج  ان  نس  ّاإلِ  ب  س  ل ٰىّق اِدرِّ*ّّأ ي ح  ّب  وِ ي  ل ٰىّأ نّن س  ّع  ين 

حدد ذاتها لقياسات الحيوية كتوقيع إلكتروني ي". إال أن المشكلة تكمن في استخدام بيانات اب ن ان هّ 
بل بكيفية تخزين توقيع الشخص بشكل آمن ليتسنى التثبت من شخصيته. ومن ناحية أخرى 

 قد يكون بعض منها سهل التزوير.

                                                           

وقيع اإللكتروني، النظم القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية طبعة الت حجازي،عبد الفتاح بيومي ( 1)
 .27، محمد أمين الرومي، المرجع السابق، ص220م. ص0112
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إال أننا ال نرى في ذلك مدعاة للقلق أو لتقليل الثقة الواجب منحها لهذا النوع من التوقيع؛ ألن 
 التوقيع اإللكتروني كما يقع على التوقيع التقليدي. التزوير يقع على

ّلخاتمة:ا
فرضه علينا الوجود الواقعي لتنظيم تكنولوجيا  اا حديث  عالجت هذه الدراسة موضوع      

محل  لكترونية التي حلتء المعامالت باستخدام البدائل اإلالمعلومات التي من خاللها يتم اجرا
من خالل  لكترونية لمحاولة بيان ماهية التوقيع اإلهذه الدراسلذا جاءت  ،األساليب التقليدية

التي أوردها  يفاتالتعر الدولية والتشريعات النموذجية و  يراد التعريفات التي أوردتها التشريعاتإ
وقانون المعامالت  ،النافذ بقطاع غزة 0102لسنة 1لكترونية رقم قانون المعامالت اإل

م وكذلك بعض التعريفات الفقهية ث ،النافذ في الضفة الغربية 0107لسنة  02االلكترونية رقم 
 لكتروني.شكال التوقيع اإلأتناولنا صور و 

 على ما سبق فقد خلصنا الى النتائج والتوصيات اآلتية:  اوترتيب  
 :أواًل:ّالنتائج

ن التوقيع اإللكتروني ما هو إال نوع جديد من أنواع التوقيعات الت ظهرت مع ظهور إ .0
علومات، إال أنه ال يختلف من حيث الوظائف التي يؤديها التوقيع التقليدي، وأن عصر الم

مختلفة تتفاوت  ار   وصو تم بوسائل الكترونية تأخذ أشكاال  ما يميزه عن التوقيع التقليدي أنه ي
ال ه، فإذا ما توافرت لهذه االشكئجدارة الطريقة المستخدمة في إجرافيما بينها من حيث 

ية من تنسب ي قدرتها في تحديد هو مان والثقة فة والتقنية التي تكفل لها األفنيالضوابط ال
 ليه وتكون معبرة عن ارادته فإنها تتساوى في حجيتها مع التوقع التقليدي.إ
ي القواعد من إعادة لنظر ف بد   تروني ومنحه الحجية القانونية اللكخذ بالتوقيع اإلنتيجة األ .0

 ن البينات في المواد المدنية والتجارية من خالل االستفادة منالتقليدية في االثبات في قانو 
وني والتوجيه لكتر انون األونسترال بشأن التوقيع اإلتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال كق

 األوروبي.
 في قطاع غزة وقانون المعامالتالنافذ  لكترونيةلرغم من صدور قانون المعامالت اإلعلى ا .2

ات في المواد يستقل في نصوصه عن قانون البين فإن ه ،في الضفة الغربيةلكترونية النافذ اإل
لكتروني لنصوص المتعلقة بحجية التوقيع اإلن يغير اأوان كان يمكن  ،المدنية والتجارية

 لقانون البينات. تعديال  
ّثانًيا:ّالتوصيات:
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رونية تلكاإل تتوحيد قانون المعامالت االلكترونية النافذ في قطاع غزة وقانون المعامال .0
 انظيم  تقراراها بعد اجراء التعديالت المطلوبة مراعيا ان يكون ا  النافذ في الضفة الغربية و 

ل ئبعين االعتبار القواعد المناسبة للمعامالت التي تم عبر الوسا ا آخذ  ا متكامال  تشريعي  
ة جديرة اسبنلكتروني وفق معايير دولية بصورة صحيحة وموخاصة التوقيع اإل ،االلكترونية
 لكتروني مع دول العالم اساسها الثقة.بالتعامل اإل

ن أأنه مر الذي من شلكترونية وهو األمتخصصة تتولى توثيق المعامالت اإلنشاء هيئة إ .0
 لكترونية الثقة واألمان.لألفراد والمتعاملين بالوسائل اإليوفي 

 لكترونية.ذية فيما يخص قانون المعامالت اإلصدار الئحة تنفيإالعمل على  .2
روني كتللنظر في المنازعات ذات الطابع اإلنشاء دائرة قضائية يدخل في اختصاصاها اإ .1

ة في مجال تقنيات وسائل االتصال الحديث اا متخصص  بحيث تشمل في تشكيلها خبير  
 يستعان به في المسائل ذات الطابع الفني التي قد تغيب عن رجال القضاء.

بوعي  عداد كادر قضائي يتمتعإ داخل والخارج تهدف الى ي العقد دورات تدريبية للقضاة ف  .2
 لكترونية.جدات التي طرأت على المعامالت اإلمعلوماتي لمسايرة المست

 المراجع:
 :ّالمراجعّالعربية:أوالًّ
أحمد بهجت عبد التواب، إبرام العقد اإللكتروني، دراسة مقارنة بين القانون المصري  .0

 م.0112ة، الطبعة األولى، سنة والفرنسي، دار النهضة العربي
أحمد شرف الدين، عقود التجارة اإللكترونية، تكوين العقد، إثباته، دروس الدكتوراه لدبلومي،  .0

 القانون الخاص وقانون التجارة الدولية، مطبوعات جامعة عين شمس.
 م.0110أمير فرج يوسف، التوقيع االلكتروني، دار المطبوعات الجامعية س .2
حمد سليمان، ابرام العقد االلكتروني واثباته، دار الجامعة الجديدة سنة إيمان مأمون أ .1

0110. 
 م.0111أيمن سعد سليم، التوقيع اإللكتروني، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة  .2
تامر محمد سليمان الدمياطي، اثبات التعاقد االلكتروني عبر االنترنت، دراسة مقارنة،  .1

 م.0112الطبعة االولى سنة 
وت عبد الحميد، التوقيع اإللكتروني، ماهيته، مخاطره وكيفية مواجهتها، مدى حجيته ثر  .7

 م، مكتبة الجالء الجديدة، المنصورة.0112م، 0110في اإلثبات الطبعة الثانية 
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ثروت عبد الحميد، التوقيع االلكتروني، ماهيته، مخاطره، وكيفية مواجهتها، مدى حجيته  .0
 .0110مكتبة الجالء الجديدة، المنصورة سنة  في االثبات، الطبعة الثانية،

 نجوى أبو هيبة، التوقيع االلكتروني، تعريفه، مدى حجيته في االثبات، دار النهضة. .2
سحر البكباشي، التوقيع االلكتروني في القانون المقارن، الطبعة األولى، منشورات منشأة  .01

 م.0112المعارف، االسكندرية سنة 
لكتروني في القانون المقارن، الطبعة الثانية، منشأة المعارف سحر البكباشي، التوقيع اإل .00

 م.0112اإلسكندرية، سنة 
سعيد السيد قنديل، التوقيع اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية، سنة  .00

 م.0111
سلطان عبد الله محمود الجواري، عقود التجارة اإللكترونية والقانون الواجب التطبيق،  .02

 م.0101انونية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، س دراسة ق
ضياء أمين مشيمش، التوقيع اإللكتروني، دراسة مقارنة، المنشورات الحقوقية، بيروت،  .01

 م.0112طبعة 
عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة الطبعة الثانية دار النهضة  .02

 م.0117العربية سنة 
العزيز المرسى حمود، مدى حجية المحرر االلكتروني في االثبات في المسائل المدنية  عبد .01

 .0112والتجارية طبعة سنة 
لفكر نظمة القانونية المقارنة، دار احجازي، التوقيع اإللكتروني في األعبد الفتاح بيومي  .07

 م.0112الجامعي، االسكندرية سنة
وني، النظم القانونية المقارنة، دار الفكر عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع اإللكتر  .00

 م.0112الجامعي اإلسكندرية طبعة 
عبد الله أحمد عبد الله غرابية، حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات في التشريع  .02

 .0110المعاصر، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، سنة 
اإلثبات المدني، دراسة مقارنة، دار عالء حسين مطلق التميمي، الدليل اإللكتروني في   .01

 م.0101النهضة العربية، الطبعة الثانية، س 
األمانة -وني، مجلس الشعب على سيد قاسم، بعض الجوانب القانونية للتوقيع اإللكتر  .00

 م0111، فبراير سنة 21مركز البحوث البرلمانية رقم  -العامة
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م، دار النهضة 0111( لسنة 02محمد الشهاوى، شرح قانون التوقيع اإللكتروني رقم ) .00
 م.0101العربية الطبعة األولى سنة 

محمد أمين الرومي، التعاقد اإللكتروني عبر اإلنترنت، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة  .02
 م.0111األولى سنة 

محمد فواز مطالقة، الوجيز في عقود التجارة االلكترونية، دار الثقافة للنشر، الطبعة  .01
 م.0110،األولى

د أبو زيد، تحديث قانون اإلثبات، مكانة المحررات اإللكترونية بين األدلة الكتابية، محم .02
 م.0110بدون دار نشر. سنة 

ولية المدنية الناشئة عن تقديم خدمة التوقيع ؤ مدحت محمد محمود عبد العال، المس .01
ت م الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارا0111( لسنة 02اإللكتروني وفقا لقانون )

 م.0101القانونية، سنة 
ممدوح محمد خيري هاشم المسلمى، مشكالت البيع اإللكتروني عن طريق اإلنترنت في  .07

 م.0111القانون المدني دراسة مقارنه، دار النهضة العربية، القاهرة سنة 
ممدوح محمد على مبروك، مدى حجية التوقيع اإللكتروني في االثبات دار النهضة العربية  .00

 م.0112سنة 
يتد لإلصدارات اوجدي شفيق فرج، المسئولية المدنية والجنائية في التوقيع اإللكتروني، يون .02

 م.0101القانونية، طبعة 
لكتروني، المنشورات الحقوقية، صادر بيروت، وسيم شفيق الحجار اإلثبات اإل .21

 م.0110طبعة
 :ّالمراجعّاألجنبية:اثانيًّ

 المراجع باللغة اإلنجليزية:
1. Graziano (Sue Ganske) and Baharoglu (Selma Fatma) Automated 

teller machines: Boon or Bane? Commercial Law Journal. Vol. 91، 

No. 1969. 

2. Biham (E) And Shamir (A) Differential cryptanalyses of the Data 

Encrqtion standard New York. 1993. 

 المراجع باللغة الفرنسية:
1- Alain Bensoussan، Charles c'open et marion Depadt "groupe 

de،travail du CS.A" le livre Blanc de la signature électronique، 
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Editeur Analyses، et synthèses Novembre 1999، et s disponible sur 

site : Http://www.alaindensoussan.com / documents/ ETUDe2. PDF 

2- BITAN (H) La signature électronique : comment La technique 

répond- elle aux exigences de la loi Gaz du pal. Recueil Juillet –

.2000 

3- Boptiste (m).Gréer et. Exploiter un commerce Electroniqe. 

Lites،1998. 

4- C.R.I.D.Bruxelles12 éd story – scientica.1997. 

5- DAVIO (E) :Certification،signature et cryptographie internt face au 

droit cohiers  Boptiste (m).Gréer et Exploiter un commerce 

Electroniqe. Lites،1998. 

6- Le clech ln Informatique De Matière De cartes Bonaire،Bancquer 

Domicile et télématique public In Informatique er Gr out Gé La 

prevue, Travaux De I A.F.D.I ،Ed Des parquets.1987.  

7- Le D'ecaret no 2001- 272 du 30 mars 2001 ،م  j.o.31mars 2001، 

j.c.p.éd.G.2001111،20468 .م.  

8- Marilyn Greenstein Miklos vasarhely Electro ic commerce security، 

Management and control M، Grow Hill companies، New York. 2002  

9- Rodolfo viera santa cruz électronique- le droit de la prevue 

juridiquenet،paris،15fevrier2003. 2،sur le sit:  

H://www.juridique.net2/20030215.htm. 

10- Rojinsky (E) signature électronique : Le D'ecret et. Le devront 

être compléfes.2. 

 

 :ّالتشريعات:اثالثًّ
قانون األونسترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية باإلضافة إلى دليل االشتراع  .1

م الذي تم اعتماده. متاح على موقع لجنة األمم المتحدة للقانون 0110الخاص به لسنة 
 .التجاري الدولي

 فلسطين.-النافذ بقطاع غزة 0102( لسنة 1) قملكترونية ر قانون المعامالت اإل .2
 قرار بقانون صادر من رئيس السلطة الفلسطينية النافذ في الضفة الغربية فلسطين وأطلق .3

 .0107( لسنة 02لكترونية، رقم)عليه تسمية: قانون المعامالت اإل
رية. الكترونية الحديثة في اثبات العقود التجراشد المري، مدى حجية الوسائل اإلعايض  .4

 م.0220رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة سنة 
 
 

http://www.alaindensoussan.com/
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ّ:ّاألبحاثّالعلمية:ارابعًّ
تمر الحاسوب ثبات، مؤ قيع اإللكتروني ومدى حجيته في اإلإبراهيم الدسوقي أبو الليل، التو  .0

، 0111تموز سنة  01- 00الذي نظمته كلية الحقوق، جامعة اليرموك، االردن ما بين
 الكويت.

ر و الليل، توثيق المعامالت اإللكترونية، ومسئولية جهة التوثيق تجاه الغيإبراهيم الدسوقي أب .0
)المتضرر، بحيث مقدم بمؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون، 

مايو  00-01المنعقد بدوله اإلمارات العربية المتحدة، غرفة تجارة وصناعه دبي في الفترة 
 م.0112سنة 

، حجية الرسالة اإللكترونية في اإلثبات: بحث تحكيم، تاريخ اإلرسال أحمد شرف الدين .2
 م، منشور على شبكة المعلومات العربية القانونية.07/2/0117

بشار طالل المومني، مشكالت التعاقد عبر االنترنت، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية  .1
 م.0112الحقوق جامعة المنصورة سنة 

ربضي، القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكتروني، رسالة دكتوراه، عيسى غسان عبد الله ال .2
 م.0111جامعة القاهرة، سنة 

، مدى حجية التوقيع االلكتروني في عقد التجارة االلكترونية، جستينيةمحمد أحمد نور  .1
 م.0112رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، سنة 

ّ:ّالمواقعّااللكترونية:اخامسًّ
0. http//www.unictral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecig-a.pdf 
0. www.dr mohmed lutfy.com/vb/showthead?p=11 
2. www lahan lin.com/indix2.php?option…id  
-Inter net technology- www.scribd موقع فايزة الدسوقي أحمد:  .1

com.research  
2.  www.al.eman.com/recommedation/view.htm=467 
1. Http://www.juriscom.net/pro/2/ce200141 .مq.htm 
7. www lahaon line.com/indix2.php?option.. 
0. www.agyptsonsons./com/misr show therad.p.h.p?=7311 
 موقع محمد لطفي علي: .2

http://www.al.eman.com/recommedation/view.htm=467
http://www.juriscom.net/pro/2/ce200141q.htm
http://www.juriscom.net/pro/2/ce200141q.htm
http://www.agyptsonsons./com/misrshowtherad.p.h.p?=7311
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 com/vp/shwthread?p=11-lutty-mohmed-www.dr 
01. Internet technologe.wwwscribd-com،Research. 
00. -eElectronicsignature.mechanizm-gov-signatur-http://www.e

dos-Arabic 
00. Jaccard (m) problemes juridiques lies a la transactions sur Le 

réseau:p.2.   
.michel.jaccard.html-http://www.signelec.com/content/se/articl 

02. .    Trudel (p) La signature Electtonque.p.1
http://www.agrora.qc.ca/texts/teudel. 

01. " http://wwwprin4arab.net/from 
موسوعة ويكيبيديا، الموسوعة الحرة "تحت عنوان توقيع رقمي" على الموقع  .02

http//fr.wikipedia.org/wiki/signature-num%c3%Agrique 
الصادر عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي على  (ISO/7498-2)المعيار رقم  .01

 ."http://www.laburet.net/crypto/iso7498-2'م 0202الموقع عام 
07. Http://www.//ourworld..compuserve.com/homepages/ckuher/di

...gsig.4.htm 
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