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Abstract : 
      Thanks to the new 
technologie there was an access to 
the électronic goverment which led 
to a change of the old system of 
documents to the new one which is 
the electronic documents.  All that 
made the alteration of the 
document’s definition which led us 
to recheck its own legal 
organization especially the 
evedential value on the local and 
the international level . The features 
the electronic documents have ; 
however,made it equivalent to the 
paper documents concerning the 
evedential value and this is what 
leads all legeslations to work with 
this document.  
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