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 ستلل  امل
التد  ، بتكنلوجيدا املعلواداو وإلاتصدا وبممارسة أنشطة عديددة تدرت    تناولت الدراسة الحماية املدنية للتجارة إلالكترونية ، في هذا العصر تتميز حياة إلانسان

يدود التد  ت دد سم بالسرعة ووفرة املعلوااو وان بين اا أفرزه هذا التطور هو ظهور اصطلحاو جديدة ، تعدو الحدود املادية والجغرافية وألغت  جميع القتت

الدراسة في املعرفدة الدييقدة ملصدطلل التجدارة إلالكترونيدة وأ ارهدا فدي إلايتصداد العدالف  ، واعرفدة الددوافع  تمثلت أهمية ان حرية إلانسان في امارسته ملعااالته.
، ا اولة إ راء املكت ة الجااعية بمواضيع التجارة إلالكترونية فر عليه ان إيجابياو، تمثلت أهداف الدراسة في تسلي  الضوء على اإليااة هذه التجارة واا تتو 

ات ع ال احث املنهج الوصفي لإلملام بموضوع الدراسة وتقديم تفصيالو  خص املفاهيم الجديدة الت  أحد تها الثورة التكنولوجية في املجال إلايتصادي.تيانونية 

توصد  ال احدث إ دى عددة نتدا   ادن الدالل الدراسدة  .ب وكذا إلاطدالع علدى ضعدمل املقدا وعن أهم جوان ه وهذا باستخدام ألادواو واملراجع املكتبية املتوفرة ان كت

 دددرو  اعيندددة ادددن أهمهدددا اعتدددراف القدددانون ب جيدددة التوييدددع إلالكتروندددي وسددداوي بانددده وةدددين ةجيدددة التوييعددداو التقليديدددة املقدددررة فدددي يدددانون إلا  ددداو  دددر  تدددوافر 
نددت يددتم بوسدديلة الكترونيددة ع ددر رسددالة اكتوةددة وكددذل  م ، التع يددر عددن إلارادة بواسددطة  نتر 7002انصددوع علاهددا صددراحة فددي يددانون املعددااالو إلالكترونيددة لسددنة 

ادن الدالل  .فيدة وتاداد انعدادة فدي ضعدمل ألاحيداناستخدام ادا أاكدن ادن الطدرت التقليديدة للتع يدر عدن إلارادة ، تط يقداو التجدارة إلالكترونيدة لدم تتدوافر بصدورة  ا

نون والدراسدداو املصددرفية بصددورة إلالكترونيددة ضددمن املنددارج الدراسددية لاليدداو القددا النتددا   السددابقة توصدد  ال احددث إ ددى عدددة توصددياو اددن أهمهددا إدالددال التجددارة
 ة و افية.ع ، عقد دوراو تدريبية اكثفة للعاالين في املصارف واملتعاالين بالتجارة إلالكترونية ع رها ، تفعي  التجارة إلالكترونية بصورة واسعسأو 

 

مقدمة 
فدددددددي هدددددددذا العصدددددددر تتميدددددددز حيددددددداة إلانسدددددددان بممارسدددددددة أنشدددددددطة عديددددددددة تدددددددرت   

بتكنلوجيا املعلوااو وإلاتصا و، الت  تسم بالسرعة ووفرة املعلوااو وادن 

 بدددين ادددا أفدددرزه هدددذا التطدددور هدددو ظهدددور اصدددطلحاو جديددددة ، تعددددو الحددددود
يدددة إلانسدددان فدددي املاديدددة والجغرافيدددة وألغدددت  جميدددع القيدددود التددد  ت دددد ادددن حر 

، هددددددذه املصددددددطلحاو الجديددددددة هددددددو اصددددددطلل واددددددن بدددددينامارسدددددته ملعااالتدددددده، 

يعدود  .التجارة إلالكترونية الذي أص ح يتداول في إلاستخدام العدادي لففدراد
تعتمدد و  ضهور التجارة إلالكترونية إ دى  ال دة عقدود اضدت ادن القدرن املا د  

هذه التجارة على نظام اعلوااتي تتمث  في الحاسب آلا ي والحقاته  كش كة 

غيرهدا ادن التقنيداو التد   تلعدب دورا و ألانترنت ، الهاتف والفداك  والدتلك  
ادث را فددي نشدا  التجددارة. حتدم سددداد اقابد  الوفدداء فدي هددذه التجدارة ف ندده يددتم 

 لكترونيدددددددة للنقدددددددود أو بطريقدددددددة إليكترونيدددددددة وتلددددددد  عدددددددن طريددددددد  الت دددددددويالو إلا

شددم  التجددارة إلالكترونيددة  دد  املعددااالو التسددوت بطايدداو الدددفع وإلا تمان،ت

التجاريدددددددددة ، ادددددددددن بيدددددددددع و دددددددددراء للسدددددددددلع وال ددددددددددااو ويدددددددددد إعت رهدددددددددا امل للدددددددددين 

إلايتصدددداديين ب مهددددا ا ددددري جديددددد للتنميددددة إلايتصددددادية وتلدددد   ومهددددا وسدددديلة 

 دااو وترويجها. فعالة وسريعة إلبرام الصفقاو واملنتجاو وال 

 أهمية الدراسة
املعرفددددددة الدييقددددددة ملصددددددطلل التجددددددارة إلالكترونيددددددة وأ ارهددددددا فددددددي إلايتصدددددداد  .1

 العالف .

 الدوافع إليااة هذه التجارة واا تتوفر عليه ان إيجابياو. .7

 ااانة السودان  في التجارة إلالكترونية. .3

 أهداف الدراسة
 تسلي  الضوء على نظام حديث في التجارة. .1
إ ددراء املكت ددة الجااعيددة بمواضدديع تخددص املفدداهيم الجديدددة التدد  ا اولددة  .7

 أحد تها الثورة التكنولوجية في املجال إلايتصادي.

ا اولة التعرف على وايع التجدارة إلالكترونيدة فدي السدودان  واويعهدا فدي  .3
 العالم والاصة في العالم العربي.

 

  مشكلة الدراسة
التجدارة إلالكترونيدة التد  تواجده تكمن اشالة الدراسدة فدي اعرفدة املشدكالو  

فددددددي العصددددددر الحددددددديث فددددددي ظدددددد  العوملددددددة حيددددددث ازدهددددددرو التجددددددارة إلالكترونيددددددة 

و نفتدددال التجددداري و يتصدددادي وعدددي فدددي توسدددع التعااددد  ع دددر  نترندددت ألاادددر 
الددددددذي يتطلددددددب يددددددوانين ا ليددددددة ودوليددددددة لحمايددددددة املتعدددددداالين فددددددي ظدددددد  تضددددددار  

والدو ي وضدعف لليداو الحمايدة ادن  وتعارض املمارساو على املستوى امل لي

يددرى ال احددث ضددرورة اعالجددة إلا دداا و التدد   القرصددنة وانتهدداي ال صوصددية

 .تواجه التجارة إلالكترونية 
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  تساؤالت الدراسة
 .اا افهوم التجارة إلالكترونية ووسا    ونظم الدفع فاها؟   .1
 هم الجرا م الت  ترتكب في التجارة إلالكترونية واا س   حمايتها؟   .7

 اا ادى إتجاه الوطن العربي إ ى دالول التجارة إلالكترونية؟  .3

 كيف ينظر إ ى وايع التجارة إلالكترونية في السودان ؟   .1

 املنهج وأدوات الدراسة 
لإلملدام  الت ليلدي لقد تم إلاعتماد في إنجداز هدذا العمد  ، علدى املدنهج الوصدفي 

بموضدددددوع الدراسدددددة وتقدددددديم تفصددددديالو عدددددن أهدددددم جوان ددددده وهدددددذا باسدددددتخدام 

ألادواو واملراجع املكتبية املتوفرة ان كتب وكذا إلاطالع علدى ضعدمل املقدا و 
إلايتصدددددادية وكدددددذا املدددددذكراو التددددد  سددددد   وأن تنددددداول فاهدددددا أ دددددحا ها اوضدددددوع 

نددددددددت وألايددددددددراع الدراسددددددددة ، اددددددددع أالددددددددذ ضعددددددددمل املعلوادددددددداو اددددددددن  دددددددد كة ألانتر 

 املضغوطة الت  ت م  اعلوااو حول اوضوع الدراسة .

 تقسيم الدراسة
 ا احث وتل  ان الالل آلاتي : الدراسة اقداة وأربعةتناولت 

 التجارة إلالكترونية:  ألاول  حبث امل
 املطلب ألاول : 

ً
ًً ويانونا ً

 .تعريف التجارة لغة واصطالحا

 إلالكترونية.املطلب الثاني : نش ة وتطور التجارة 

 املحبث  الثاني : الحماية املدنية للتجارة إلالكترونية

  .املطلب ألاول : وسا   الحماية املدنية للتجارة إلالكترونية

 .املسئولية املدنية للتجارة إلالكترونية :  املطلب الثاني

املحبث  الثال  : الحماية الجنائية لبرامج الحاسوب واملواقع 

 إلالكترونية
 .املطلب ألاول : حماية براا  الحاسو  

 .آلا ي الحاسب ل راا  املوضوعية الحماية املطلب الثاني : وسا  

 املحبث  الرابع : الحماية الجنائية لوسائل ألاداء واملستهلك
 املطلب ألاول : حماية وسا   ألاداء ) ال طاية(

 املطلب الثاني: الحماية الجنا ية لوسا   ألاداء واملستهل .

 الخاتمة .

 . النتائج والتوصيات

  : املطلب ألاول 
ً
ًً وقانونا ً

 تعريف التجارة لغة واصطالحا
  الفرع ألاول:

ً
 واصطالحا

ً
 تعريفها لغة

 التجارة: لغة: اا يتجر فيه وتقليب املال لغرض الرةح.

 والتاجرة اثنث يقال 
ً
والتاجر: الحاتت باألار والعر  تسف  بائع ال مر تاجرا

 وتجارة: باع و رى تاجرة والجمع تواجر ،  سلعة
ً
 .(1)تقول تجر يتجر تجرا

                                         
 . 21( لسان العر  ، اختار الصحال ، ع1)

: فعرفها القدااى ان املسلمين ضعدة تعريفاو فقد عرفها 
ً
أاا اصطالحا

. وعرفها ضعضهم بتعريف (2)الجرجاني بامها ع ارة عن  راء ش  ء ليبيع بالرةح
 .(3)ف ألاول على  ستربال بال يعياشابه للتعر 

 للرةحوعرفها لالر بقو 
ً
. وعرفها ابن (4)له: عي التصرف في رأس املال طل ا

اللدون بقوله: عي تنمية املال ضشراء ال ضائع وا اولة بيعها ب غلى ان  من 
الشراء إاا بانتظار حوالة ألاسوات أو نقلها إ ى بلد االر فيه أنف  أو أغلى أو 

 .(5)بيعها بالغالء على آلاجال

ي  راء السلع ان اناط  إلانتاج ونقلها عرفها ضعمل  يتصاديين ب مها:)ع
وةيعها للمستهل  في ألاحياء السكنية  م اتسع اعناها إ ى أن ال  ث يشتم  

 .(6)ال يع والشراء(

وعرفها لالرون بقولهم:)يد يستخدم اللفظ في نطات ان العمواية ب يث 

 وسواء 
ً
يشم  أي صورة ان صور الت ادل ، سواء  ان اقايضة أو نقدا

أفراد أو اشروعاو أو دول ولكنه يشير إ ى القيام بالشراء وال يع جرى بين 

 بقصد الرةح. 

 التجارة إلالكترونية في القانون : تعريف الفرع الثاني 
بدأو التجارة إلالكترونية انذ  الث عقود  م تطورو في القرن املا    ضعد 

 ورغ اته.تطور ألاجهزة إلالكترونية و تصا و الت  تخدم اصالل املستهل  

وعلى تل  تطورو صناعة وسا    تصال ، اما جع  العالم اجموعة ان 

الدول والشعو  يري ة رغم ال عد املااني ، ويتسنم لها أن تعرض    
املنتجاو و التراعاو الحديثة في    العالم عن طري  وسا    تصال 

 الحديثة.

او وفي حقيقة ألاار لقد وردو في   ن التجارة إلالكترونية عدد ان التعريف

  يوجد تعريف اعين وا دد للتجارة إلالكترونية وسوف نتعرض لهذه 
 التعريفاو على الن و التا ي:

إمها اجموعة ان املعااالو الريمية املرت طة ب نشطة تجارية بين  -1

املشروعاو ب عضها ال عمل ، وةين املشروعاو وألافراد وةين املشروعاو 
 .(7)وإلادارة

                                         
(أبوع د هللا ا مد بن ع د الرحمن ، ال ركة في فض  السعي والحركة ، 2)

 .181م ، ع 1892دار املعرفة للط اعة والنشر ، بيروو ، 

(الجرجاني الحنفي ، التعريفاو ، دار الكتب العلمية ، بيروو ،   3)

 .13م ، ع 1893

( كشاف اصطالحاو الفنون ، انشوراو  ركة اليا  لكتب النشر ، 4)

 ..71بيروو ، د.و ،ع 

 .381( اقداة ابن اللدون، دار النهضة العرةية، القاهرة ، د.و،  ع 5)

، العم  والعمال واملهن في إلاسالم،  اكت ة وه ة ، (د. زيدان ع د ال اقي6)

 .39م ، ع 1892القاهرة ،الط عة ألاو ى، 

( د. ادحت راضان ، الحماية الجنا ية للتجارة إلالكترونية ، دراسة 7)

 .17م ، ع 7001اقارنة ، دار النهضة العرةية ، القاهرة ، 
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لية ال يع والشراء ع ر الش ااو إلالكترونية على املستويين عي عم -7

السلعي وال داي بجانب املعلوااو وةراا  إلكترونية وأنشطة أالرى تساعد 

 .(1)في املمارساو التجارية

هو  ا  ان أ اال  تصال ، يستهدف تسوي  بصورة ا ا رة أو غر  -3

ش ص ي ا ر   ا ا رة بضائع أو الدااو أو صورة اشروع أو انظمة أو 

 .(2)نشا  تجاري أو  صناعي أو حرفي أو يقوم بمهنة انظمة

 تطور النشأة و ال -التجارة إلالكترونية  : الثانياملطلب 
 : نشأة التجارة إلالكترونية  الفرع ألاول 

ظهرو أو ى تط يقاو التجارة إلالكترونية في أو االر الستاناو ان القرن 

بالشر او العمالية ألن اشالة استخدام املا    ، وهذه التط يقاو الاصة 

هذه التط يقاو ارتفعة وهذه التط يقاو  انت تستخدم في اجال ت وي  

 ، وفي نف  الفترة ظهر تط ي  التجارة إلالكترونية 
ً
ألارصدة املالية إلكترونيا

 بين الشر او ، 
ً
الثاني ، والذي تم استخدااه في ت ادل ال ياناو إلكترونيا

 .(3)ط ي  وسع اجال التجارة إلالكترونيةحيث أن هذا الت

م رفعت املثسسة الوطنية للعلوم في أارياا القيود عن 1881ي عام ف

استخدام إلانترنت في التجارة لتسهي  عملية التجارة إلالكترونية. في عام 

كتشفت بروتو ول نظام التشفير ا( Net scapeم  ركة نت سكيب )1881

(SSL وتل  لحماية ال ياناو )  واملعلوااو على   كة إلانترنت. في ونف
العام ظهرو الداة الدفع ع ر إلانترنت ، وكذل  تم افتتال أول بن  ع ر 

م واستمر هذا التطور حيث بدأ اويع أاازون 1881إلانترنت عام 

(Amazon.com بيع    املنتجاو ع ر إلانترنت ، وانطلقت املزاداو )

( Verisignلكتروني و ركة فيرسن )إلالكترونية با عتماد على الدفع إلا

( Pay Pallم انطلقت الداة )1889( عام IDبدأو بتطوير الهوياو )

للمدفوعاو إلالكترونية ، وداللت يوي  عالم التجارة إلالكترونية ، وةدأو 

 .(4)اتاجر ياهوع ر إلانترنت

 ضمن نطات ال دااو ال اع 
ً
ويد صنفت التجارة إلالكترونية عامليا

م ، حيث أعت ر التقرير أن تزويد ال دااو بالطرت 1887عام بال دااو في 

التقنية يقع ضمن نطات  تفايية العااة للتجارة في ال دااو ، وعليه 
تخضع هذه التجارة إ ى نصوع اتفايية التجارة العااة  افة في ال دااو 

 ان حيث  لتزاااو واملتطل او.

                                         
عنوان اقترل امل ادرة ( اركز املعلوااو التاضع ملجل  الوزراء اصر ، ت ت 1)

 .10، ع  700املصرية للتجارة إلالكترونية ، 

 .11( د. ادحت راضان  ، ارجع ساب  ، ع 2)

( د. ع د الحميد بيوتي ، أساسياو وا ادئ التجارة إلالكترونية ، دار 3)

 .18م ، ع 7003الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

 (  ناء أبا زيد ، وايع التجارة 4)
ً
إلالكترونية والت دياو الت  تواجهها عرةيا

 ، اجلة تشرين للدراساو وال  وث ، العدد 
ً
 .2، ع  1وا ليا

ة يطاع ألاعمال  ها ، باإلضافة أدى التطور في التجارة إلالكترونية إ ى زياد

للمستهلكين والحاوااو  ها ، وإي الهم على استخدام التجارة إلالكترونية في 
العديد ان العملياو التجارية ، وزادو ألاهمية اع تطور إلانترنت وإنتشاره 

في جميع أن اء العالم ، وزيادة عدد استخداي إلانترنت في املعااالو 

م التجارة إلالكترونية ، والذي فات    التويعاو ، التجارية ، اما زاد ةج
( ف ن Active media researchوف  إلاحصاءاو الصادرة عن  ركة )

اليار ، في  332اليار دو ر وتطور إ ى وص   2,9م يدر بد 1881ةجمها عام 

م  ركة إي 7007. في عام (5)اليار دو ر 731م حتم وص  ةجمها إ ى 7007
 Payصة في املدفوعاو إلالكترونية ، ا ترو  ركة )( املتخصE Bayبي )

Pall  اليار دو ر. وياات  ركة  1,5( الت  تعم  في نف  املجال ، اقاب

(CNS(و )NetShop إنشاء اتاجر إلكترونية اتخصصة في اجا و اختلفة )

( أطلقت اتجر لت مي  املوسيقى الريمية. Appleم  ركة )7003، وعام 

ير يانون يواعد التسوي  إلالكتروني ، أوفي نف  العام الاونغرس ألاارياي 

م على التوا ي 7001م ، 7001وظهور  ر او بطاياو   تمان. وفي عام 

اما جع  اوايع التسوت  7حدث تطور في إصدار الويب إ ى ويب 
( للمدفوعاو Google Checkoutت يوي  )إلالكتروني أكثر تفاعلية ، وأطلق

 (Pay Pallإلالكترونية ، والذي يعم  وسي  بين ال ائع واملشتري ويناف  )

ستمر هذا التطور في التجارة إلالكترونية ان حيث التط يقاو ا. و (6)
اليار دو ر ،  3900م إ ى 7003والزيادة في ةجمها حيث وص  عام 

م اع تل  وف  تقديراو ألاام 7001 اليار دو ر عام 1900تضاعفت إ ى 

.% ان ةجم التجارة إلالكترونية في العالم يتم في أارياا ، 9املت دة ، ف ن 

 في اليابان. %1في بقية العالم انها  %1في أو روةا ،  11%

 أسحباب تطور التجارة إلالكترونية :الفرع الثانًي 
العواا  تتمث  هنال  عواا  اختلفة لتطور التجارة إلالكترونية ، وهذه 

او سفي التطور في اجال  تصا و و  كة إلانترنت ، والتغيراو في السيا

  يتصادية على املستوى القواي ، وان هذه العواا :

 :
ً
 لتطور في التكنولوجيا والاتصاالتاأوال

 في نش ة 
ً
 وةارزا

ً
 اهما

ً
إن التقدم الحاص  في تكنولوجيا  تصا و لعب دورا

إلالكترونية ، وان بداية استخدام الش ااو في ت ادل وتطور التجارة 
 إ ى ظهور   كة إلانترنت وانتشارها 

ً
 بين الشر او وصو 

ً
ال ياناو إلكترونيا

، والذي  ان له الدور ألاك ر في انتشار التجارة إلالكترونية ، حيث تم 

 
ً
استخدام إلانترنت لإلعالن عن املنتجاو ، وةناء املوايع علاها ، وأيضا
استخدام الوسا   السمعية وال صرية اا يسفم )بالوسا   املتعددة(    

تل  جع  الشر او تو ي أهمية للتجارة إلالكترونية ، وزيادة استخدااها في 

                                         
( ا مد أبوزلطة ، زياد القا    ، ادال  إ ى التجارة إلالكترونية ، اكت ة 5)

 .97م ، ع 7008املجتمع العربي للنشر ، ألاردن ، 

نية في الدول إلاسالاية الوايع ( عابد بن عابد الع د ي ، التجارة إلالكترو6)

آلااال ، املثتمر العالف  الثالث لاليتصاد إلاسالاي ، جااعة  –الت دياو  –

 .32م ، ع 7001أم القرى ، 
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املعااالو التجارية ملا لها ان اميزاو ك يرة ، ساعد على انتشار وتطور 

 التجارة إلالكترونية.

:
ً
 برامجلتطور في مجال الحواسيب والا ثانيا

إن ظهور أجيال جديدة اتطورة ان الحواساب الت  تتميز بكفاءة عالية في 

ألاداء والسرعة في تنفيذ ألاواار وإنتاج براجياو الحاسو  ويواعد 

 زيادة عدد استخداي ألاجهزة 
ً
ال ياناو ، وال راا  املكتبية ، وأيضا

اما ساعد املستخداة في  تصال باإلنترنت وإجراء العملياو التجارية ، 

 على انتشار التجارة إلالكترونية.

حيث يعتمد نجال التجارة إلالكترونية على ت قي  ضمان لسرية املعلوااو 

وت اين الصوصية ال ياناو ، ويقصد بالسرية إالفاء ا توى الرسا   

 إلالكترونية عن غير املعنيين ، والت اين تعن  توفير وسا   الحماية ملنع

، وال صوصية وهواستخدام املعلوااو وتعديلها الوصول مل توى الرسا  

 .(1)حسب اا هوارالص للش ص إلاطالع عليه ان املعلوااو

:
ً
 املنافسة بين الشركات ثالثا

إن سعي الشر او للوصول إ ى ألاسوات العاملية ، ب سرع ويت وة ي  

التااليف وبعدد ك ير ان السلع وال دااو املختلفة ، عم  تل  على زيادة 

املنافسة بين الشر او ، اما جع  الشر او  ت  ث عن وسا   جديدة في 

الوصول لفسوات العاملية والتروي  ملنتجاتها ، حتم   تفقد حصتها ان 
السوت ، فاانت الوسيلة الجديدة الدالول إ ى عالم التجارة إلالكترونية ، 

نت وتطور ول  ساهم في زيادة العملياو التجارية الت  تتم ان الالل إلانتر 

 التجارة إلالكترونية.

 الحماية املدنية للتجارة إلالكترونية :الثاني  املحبث 
 وسائل الحماية املدنية للتجارة إلالكترونية : ألاول  املطلب

 ية املدنية للتجارة إلالكترونية تعريف وسائل الحما : الفرع ألاول 

يطلددددد  عليددددده أدى التطدددددور التكنولدددددواي السدددددريع الدددددذي نعاشددددده آلان ، والدددددذي 
عصددر  ددورة املعلوادداو وال ياندداو ا ددى ظهددور وسددا   وأسدداليب جديدددة فددي إبددرام 

العقدددود لدددم تكدددن اعروفدددة اندددذ سدددنواو يليلدددة وهدددذه الوسدددا   فدددي تطدددور دا دددم 

واسدددتمر وسدددريع ، وملدددا  دددان القدددانون هدددو ادددرلة الوايدددع  دددان  بدددد للمشدددرع ادددن 
 ام العقود .إصدار تشريعاو  ملعالجة اا استجد ان وسا   وطرت إلبر 

يعت ددر التوييددع  لكترونددي اددن التط يقدداو التدد  ظهددرو وتوسددع فددي اسددتخدااها 

ترتا دددا علدددى التوسدددع فدددي اسدددتخدام الحاسدددب آلا دددي وتقددددم تط يقاتددده وتقنياتددده 
على ن و جع  الحياة اليواية لففراد والددول تعتمدد عليده بصدفة  د ه  ليدة 

ين والدددول، فمددا املددانع .وحيددث ان  ددورة  تصددا و يددد االتصددرو املسددافاو بدد

اددددددن  سددددددتفادة اددددددن   ددددددار  يجابيددددددة لهددددددذه التقنيدددددداو فددددددي ا اولددددددة لت ددددددديث 
 املفاهيم التقليدية املستقرة  في الفقه القانوني التقليدي . 

                                         
( أنور عمار ، التجارة إلالكترونية ، اجلة املصرفي ، بن  السودان 1)

 .1م ، ع 7007املركزي ، العدد الراضع ، 

اادددددا يانوندددددا فقدددددد وردو الكثيدددددر ادددددن التعريفددددداو للتوييدددددع  لكتروندددددي فدددددي  نايدددددا 

 1881القدددددوانين املقارندددددة ادددددن تلددددد  ادددددثال ادددددا ورد فدددددي يدددددانون يونسدددددترال لعدددددام 
التوييع بانه : اتا ا تر  القانون وجود توييع ادن شد ص يسدتوفي تلد  اتا 

اسددددددددددتخدات طريقددددددددددة لتعيددددددددددين هويددددددددددة الشدددددددددد ص والتدددددددددددلي  علددددددددددى اوافقتدددددددددده 

 (. 2لوااو الواردة في رسالة ال ياناو )للمع

يددددددددرارا يتعلدددددددد  بددددددددالتوييع  1888ديسددددددددم ر  13اعتمدددددددددو اللجنددددددددة ألاورةيددددددددة فددددددددي 
 لكتروني ايزو فيه بدين التوييدع البسدي  وهدو الدذي يدتم اعطداءه اتصدال أو 

ارت طددا ب راجيدداو  الددرين وةطريقددة اعتمدددة ، والتوييددع  لكترونددي املتقدددم 

 بددددددداملويع اجدددددددردا وان يسدددددددمح ب   ددددددداو وهدددددددو الدددددددذي يتطلدددددددب ان ي
ً
ادددددددون ارت طدددددددا

ش صددية املويددع وياددون انشدد  بوسددا   املويددع وت ددت ريابتدده ال اصددة وياددون 

 (. 3ارت   بمصدره ب يث يمكن اعرفة    تعدي   ح  )

تعريدف التوييدع  كتروندي بانده ال يانداو  7001كما جاء في يانون يونسترال  

ال ياندداو املرت طدة  هدا انطقيدا والتد  تسددتخدم  لكترونيدة املوجدودة فدي رسدا ى 

للت قدددد  اددددن ش صددددية املويددددع بالنسدددد ة ا ددددى رسددددالة ال ياندددداو ول يددددان اوافقددددة 

 .(4)املويع على املعلوااو الواردة في رسالة ال ياناو

والظداهر ادن هددذا التعريدف انده يلحددظ الجاندب الدوظيفي ، حيددث لدم يددذكر أي 

مددددددا تكددددددر وظددددددا ف التوييددددددع وامهددددددا صددددددورة اددددددن صددددددور التوييددددددع  لكترونددددددي ، ان
الفيصددددددد  فدددددددي ت ديدددددددد ادددددددا اتا  اندددددددت وسددددددديلة اعيندددددددة يمكدددددددن اعت ارهدددددددا توييدددددددع 

 الكتروني ام   .  

فدددي الفقدددرة الثانيدددة  1/  1311يدددد عدددرف القدددانون املددددني الفرن ددد   فدددي املدددادة و  

التوييددددددع ت ددددددت الشددددددا   لكترونددددددي اندددددده : يجددددددب ان يددددددتم باسددددددتخدام اجددددددراء 

 . (5)اح ه وضمان ارت اطه بالعم  املقصود اضمون    او ش صية ص

 التعريف بالتوقيع الالكتروني ثاني:الفرع ال
للتوييددددع  لكترونددددي تعريفدددداو اتعددددددة انهددددا اددددا أو رده الفقدددده فددددي  ددددروحاته  

وانهدا ادا جداء فدي النصدوع التشدريعية فدي القدوانين املقارندة ، وادن التعريفدداو 
الفقهيدددددة تلدددددد  التدددددد  حددددداول ا ددددددحا ها الجمددددددع بدددددين التعريددددددف التقندددددد  للتوييددددددع 

تد  يقدوم علاهدا  لكتروني ، أي التعريف الدذي يرتكدز علدى الوسدا   التقنيدة ال

التوييددددع  لكترونددددي ، والتعريددددف الددددوظيفي ، أي التعريددددف الددددذي يرتكددددز علددددى 
الوظددددا ف التدددد  يقددددوم  هددددا التوييددددع فعرفددددوا التوييددددع  لكترونددددي باندددده  اجدددددراء 

اعددين يقددوم بدده الشدد ص املددراد توييعدده علددى امل ددرر ضغددمل النظددر عددن  دداله 

                                         
 .  1881ون يونسترال / أ ان يان 1/  2املادة (2) 

د . طاهر  وقي اثان ، عقد ال يع  لكتروني ، ب ث في التجارة   (3)

 . 27، ع  7002 لكترونية ، دار النهضة العرةية ، القاهرة  ، 

د. طاهر  وقي ، التوييع إلالكتروني أهميته والصا صه ، انش ة  (4)

   . 23م ، ع 7001العارف إلاسكندرية ، 
د . ايمان اااون احمد ، الجوانب القانونية لعقد التجارة  لكترونية (5) 

 .  717، ع  7001، القاهرة ، دار النهضة العرةية ، 
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 أو  دفرة اعيندة، امدا ي فدظ السدرية
ً
ويعطدي الثقدة فدي د لدة  سواء ا ان ريمدا

 .(1)التوييع على صاح ه  

ويعرفه ال عمل بانه : اجموعدة ادن  جدراءاو أو الوسدا   التقنيدة التد  يتديح 
استخدااها ، عن طري  الرادوز أو  ريدام أو الشدفراو ، االدراج عالادة اميدزة 

. ويعددددا  علددددى هددددذا التعريددددف والددددذي (2)لصدددداحب الرسددددالة املنقولددددة الكترونيددددا 

سدد قه امهمددا يددد تكددرا ضعددمل صددور التوييددع  لكترونددي دون الصددور  الددرى ، 
كما امهما لم يذكرا وظا ف التوييع  لكتروني  االة انما فق  ايتصرا علدى 

تكددددر وظيفددددة واحدددددة فقدددد  وعددددي وظيفددددة تعيددددين هويددددة املويددددع ، ولددددم يتعرضددددا 

 اصة برضاء املويع بمضمون امل رر . للوظيفة  الرى للتوييع وعي ال 

ويعرفدده أالددرون باندده : دد  حددروف أو اريددام أو راددوز أو ا دداراو أو غيددره يوضددع  

علدددى ا دددرر الكتروندددي ويادددون لددده طدددداضع اتميدددز يسدددمح بتمييدددز شددد ص صدددداح ها 

وت ديددددد هويتدددده وتع ددددر عددددن رضدددداء صدددداح ها بمضددددمون التصددددرف الددددذي يصدددددر 

 .  (3)التوييع بمناسبته

هدددذا التعريدددف بددين الجدددان ين التقنددد  والددوظيفي ، كمدددا انددده  ويددد جمدددع صدداحب

ا ار ا ى صور التوييدع املعروفدة حاليدا   انده اغفد  ان تلد  الصدور   يمكدن 
حصددددددددددرها طاملددددددددددا امهددددددددددا ا اواددددددددددة بددددددددددالتطور املتسددددددددددارع الددددددددددذي يشددددددددددهده عددددددددددالم 

  لكترونياو . 

ريدم أو  ويعرفه االر بانه : بيان اكتو  في  ا  الكتروندي يتمثد  فدي حدرف أو  
راددددز أو ا ددددارة أو  ددددفرة الاصددددة واميددددزة ينددددت  اددددن ات دددداع وسدددديلة اانددددة ، وهددددذا 
ال يدان يلحد  أو يدرت   انطقيدا ببيانداو امل درر  لكتروندي للد لدة علدى هويدة 

 . (4)املويع على امل رر والرضاء بمضمونه 

 

 لية املدنية للتجارة إلالكترونيةاملسئو :  الثاني املطلب
 أن املسدددئولية 

ً
العقديدددة واملسدددئولية التقصددديرية تددددور  ددد  واحددددة انهدددا وجدددودا

 بالنظر لوجود رابطة عقدية أو عداها، فتترتب ألاو ى على عدم تنفيدذ 
ً
وعداا

 لتدددددزام الناشددددد   عدددددن العقدددددد علدددددى الوجددددده املتفددددد  عليددددده  أادددددا املسدددددئولية غيدددددر 

العقديدددة أو التقصددديرية فمددد  تقدددوم علدددى التدددزام يدددانوني اصددددره ندددص القدددانون 

                                         
د. سااح ع د الواحد التهااي ، التعايد ع ر  نترنت ، اصر ، دار الكتب  (1)

 .390، ع  7009القانونية ، 

احمد  رف الدين ، ةجية الكتابة  لكترونية على دعاااو غير وريية (2)

  39، ع  www.dubaipolice.gov.aeفي    او ، ب ث انشور على اويع 

. 

 .29د. طاهر  وقي ، ارجع ساب   ، ع  (3)

 لكتروني في    او في ع د العزيز املرس   حمود ، ادى ةجية امل رر (4)

املسا   املدنية والتجارية في ضوء يواعد    او النافذة ، ب ث انشور في 

اجلة ال  وث القانونية و يتصادية ،  لية الحقوت بجااعة القاهرة ، 

 .  38، ع  7007، ابري  ،  11، السنة   11العدد 

يقددع علددى عددات  املسددئول بتعددويمل املضددرور دون عاليددة عقديددة بينهمددا بمددا فددي 

تل  اثال اسئولية يا د السيارة عن إصدابة أحدد املدارة أو عدن يتلده، وكدذل  

 .(3)اسئولية الجار عن تهدم املنزل املجاور أ ناء ترايم انزله

يقصدددد باملسدددثولية العقديددددة والتقصددديرية عنددددد إطدددالت هددددذا املصدددطلل ت مدددد  

الشدددددد ص لنتددددددا    وعوايددددددب التقصددددددير الصدددددددادر عندددددده أو عمددددددن يتددددددو ى ريابتددددددده 

وإلا ددراف عليدده ، أاددا فددي القددانون املدددني ، فتعندد  املثاالددذة عددن ألاالطدداء التدد  
تضدددددر بدددددالغير وتلددددد  بددددد لزام املخطدددددض بددددد داء التعدددددويمل للطدددددرف املتضدددددرر وفقدددددا 

للطريقددة والمجدددم الدددذين ي دددددهما القدددانون ، ويدددد اسدددتعم  هدددذا  املصدددطلل 

، أاا ي   تل  فاان هناي اصطلل العمد  غيدر  19ألول ارة في بداية القرن 

   .(1)املشروع والضمان 

 لية التقصيرية عن الفعل الشخص ياملسؤو  :الفرع ألاول 

 :
ً
 ريف الخطأ والعناصر املكونة له تعأوال

ب نددددده تدددددري ادددددا  دددددان يجدددددب فعلددددده أو فعددددد  ادددددا  دددددان يجدددددب "عدددددرف ال طددددد  ب نددددده 

، وال طدد  يتشددا  اددن "إلااسدداي عندده ، وتلدد  اددن غيددر يصددد إلحددداث الضددرر 

 عنصر اادي ولالر اعنوي: 

 العنصر املادي : -5

أ دار املشدرع   إ ددى الدركن املدادي للفعدد   إلاقحبـال عىـا ارتكـاب فعــل التعـدي : 

أن إلاالددددددالل با لتزاادددددداو القانونيددددددة هددددددو الددددددذي يشددددددا   ، حيددددددث يت ددددددينالضددددددار 
 –العنصر املادي لل ط  ، و  فرت بين أن ياون هذا ألاالير اقصدودا فدي تاتده 

 أو غير اقصود ب يث حص  عن طري  التقصير وإلاهمال .  -فع  التعدي 

وإتا  انت املسثولية التقصديرية تنشد  عندد الدرت  لتزااداو القانونيدة . فد ن   

اء هددددددو الددددددذي يتدددددددو ى ت ديددددددد حددددددا و إلاالدددددددالل  هددددددذه ألااليددددددرة ، غيدددددددر أن القضدددددد
الصعوةة  تكمن في اعرفة املعيار الذي يتعين على القا    اعتماده  لضد   

سدددلوي ألافدددراد إزاء هدددذا الندددوع ادددن  لتزااددداو ، تلددد  أن ألافدددراد لاسدددوا علدددى 

اسدددددتوى واحدددددد ادددددن الحيطدددددة والت صدددددر واليقظدددددة ، ألاادددددر الدددددذي يفدددددرض علدددددى 
 كمدددة ال يدددار بدددين تط يددد  املعيدددار الش صددددي الدددذي يميدددز سلوكيدددداو ألافدددراد امل

واعاالتهم على يدر إااانياتهم الذاتية  ان فطنة أو غ اوة ، أو تط ي  املعيار 

املوضددددوعي الددددذي يتعاادددد  اددددع  افددددة ألافددددراد باعت ددددار إااانيدددداو الفددددرد العددددادي 

 . (1)اتوس  ال  رة والذ اء

 العنصر املعنوي :  -0

بمعندم أنده يتعدين أن يادون  كانيـة نسـحبة الفعـل ال ـار للشـخ  امللطـ  :إم

، ونظدددرا إ دددى أن اسددد لة إلادراي تدددرت   ،  هددذا الشددد ص اددددر ا لنتدددا   أفعالددده

                                         
، اصر ، دار الكتب  سااح ع د الواحد التهااي ، التعايد ع ر  نترنت (3)

 .390، ع  7009القانونية ، 
ا مود  ابت ا مود ، ةجية التوييع  لكتروني في    او ، اجلة  (1)

 .  71، ع  7007امل اااة ، العدد الثاني ، 
 .  38ع د العزيز املرس   حمود ، املرجع الساب  ، ع  (1)

http://www.dubaipolice.gov.ae/
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ارت اطددددددا و يقددددددا ضعنصددددددر التمييددددددز وجددددددودا وعددددددداا ، كمددددددا  ونقصددددددا ، فدددددد ن جدددددد  

 .ية التشريعاو املدنية جعلت ان إلادراي والتمييز اناطا للمسثولية املدن

 حاالت انعدام التمييز:    -أ

يت دين أن املشددرع  اعت ددر كدال اددن الصددي  غيددر املميدز واملجنددون فايدددين لددإلدراي  

والعق  ، وةالتا ي ف مهمدا   يسد  ن عدن نتدا   أفعالهمدا الضدارة، وهوادا ي دتم 

 حتاددام إ ددى يواعددد املسددثولية عددن فعدد  الغيددر ، كمددا اعت ددر املشددرع  ، السددكر 
هدددا العنصدددر املعندددوي لل طدددددد ،  ضطددددددراري واحددددا ادددن ألاسددد ا  التددد  ينعددددم فا

وةالتدددددا ي تنعددددددم فاهدددددا  املسدددددثولية ، بخدددددالف السدددددكر  التيددددداري حيدددددث يعااددددد  

يدددرر إعفددداء توي العاهددداو . وادددن جهدددة أالددرى فددد تا السددكران بنقددديمل يصدددده 
العقليدددددة والقاصدددددرين وفايددددددي التمييدددددز ألسددددد ا  اضدددددطرارية ، ف نددددده لدددددم يقدددددرر 

لصدددم والددد كم ، إتا  دددان لهدددم ادددن إعفدداء توي العاهددداو ال دنيدددة ألاالدددرى اثددد  ا

 التمييز الدرجة الالزاة لتقدير نتا   أعمالهم . 

 هل يمكن نسحبة الخطأ التقصيري للشخ  املعنوي : -ب
إتا  ددددان إلاجمدددداع حاصددددال فددددي ايددددددان الفقدددده والقضدددداء والتشددددريع بخصدددددوع  

وجدددو  اسددداءلة ألاشددد اع املعنويدددة عدددن ألاضدددرار التددد  يتسدددبب فاهدددا الطدددايم 

البشددري املاددون لهددا، فدد ن  ال ددالف يكمددن فددي ت ديددد ألاسدداس القددانوني  الددذي 

  .(1)تن ن  عليه اسثولية هذا النوع ان ألاش اع  عت ارية 

طددار ظهدددرو نظريددة ت مدد  املت ددوع لعوايدددب أالطدداء تاضعيدده ، غيدددر أن فددي هددذا إلا 
هذه النظرية لم ت رر اويفها ان الحا و الت   يرتكب فاها الضرر ان طرف 

املسديرين ، إتا أن هدث ء    يمكدن اعت ددارهم تداضعين لفشد اع املعنويدة ، ملددا 

أالددرى  لهددم اددن سددلطة واسددتقالل فددي القيددام بمهددااهم. واددن هنددا ظهددرو نظريددة

تثسددد  املسدددثولية وفقدددا مل ددددأ الحقيقدددة الوايعيدددة للشددد ص املعندددوي ، والتددد  

ترتب اساءلة الش ص املعنوي بصورة ا ا رة عن    ألاضرار الت  يتسبب 

فاهدددا ألافدددراد الدددذين يشدددالون الطدددايم البشدددري للشددد ص املعندددوي، ضشدددر  أن 
دادة املسددندة يادون الفعد  الضددار يدد تددم ارتاابده أ ندداء ازاولدة الوظيفددة أو ال 

إلددداهم أو بمناسددد تها ، أادددا إتا  دددان ال طددد  ش صددديا فددد ن الشددد ص املعندددوي   

    .(7)ياون اسثو  عنه

 أنواع الخطأ التقصيري  :الفرع الثاني ً
:
ً
 الخطأ إلايجابي والخطأ السلبي أوال

أيددة إ دداا و يانونيددة اددن حيددث الت ديددد ، لاومهددا  ألاخطــاء إلايجابيــة  تثيددر 

، فمد   ألاخطـاء السـلحبيةتتجسد في ارتاا  فع  اادي اخالف للقدانون، أادا 
تثير عدة إ داا و ، وتت دد عددة اظداهر يانونيدة ، فال طد  السدلي  يدد يادون 

با اتندددداع عددددن القيددددام بالواجددددب القددددانوني كمددددا هددددو الحددددال بالنسدددد ة للقا دددد   

إصدددددار ألاحاددددام فددددي القضددددايا املعروضددددة عليدددده ، ألندددده ياددددون  الددددذي يمتنددددع عددددن
انكدددرا للعدالدددة ، ويدددد يتمثددد  فدددي كتمدددان ضعدددمل الويدددائع الصدددحي ة وإالفا هدددا 

                                         
 .72ا مود  ابت ا مود ، املرجع الساب  ، ع  (1)

 –أسددددااة اجاهددددد، التعايددددد ع ددددر إلانترنددددت، دار الكتددددب القانونيددددة ، امل لددددة  (7)
 .12م،ع 7007اصر، 

ا  دددان امليددددان ت هددددف طمددد  الحقيقدددة وتضدددلي  الغيدددر ، وادددن جهدددة أالدددرى ، إ

الجندددددائي ا اواددددددا بقاعددددددة املشددددددروعية ، ب يددددددث   يعت دددددر الفعدددددد  السددددددلي   أو 
مددددة إ  إتا نددددص القددددانون صددددراحة علددددى تلدددد  ، فدددد ن الوضددددع فددددي  اتندددداع جري

  ان القانون املدني ا اوم بقاعدة
ً
    .(1) يستطيع و  يفع  يعد اسثو 

:
ً
 الخطأ العمدي وخطأ إلاهمال ثانيا

 خطــــأ عمــــديينقسددددم ال طدددد  اددددن حيددددث ادددددى تدددددال  إلارادة فددددي ارتاابدددده إ ددددى 
فيددددده الشددددد ص إ دددددى الدددددذي يعمددددد  ،فال طدددد  العمددددددي هدددددو خطــــأ عيـــــر عمـــــديو

ارتاا  الفع  الضار ياصدا ت قي  النتيجة الضارة ، و  يقتصدر العمدد هندا 

علددى ألاالطدداء إلايجابيددة ، بدد  يشددم  ألاالطدداء السددل ية أيضددا اتددم  ددان القصددد 
انهدا  إلاضدرار بدالغير ، أادا ال طد  غيدر العمددي أو الطد  إلاهمدال ، فهدو ندوع ادن 

ان انصوصدا علاهدا أم   ، وتلد  ادن غيدر القانونيدة سدواء  د هإلاالالل بالتزاااتد

يصد ألاضرار بالغير ، وسواء  ان ال طد  ناتجدا عدن أالطداء العمدد أو إلاهمدال 

  .(7)ف ن املتضرر له الح  في طلب التعويمل في  لتا الحالتين

:
ً
 الخطأ الجسيم والخطأ اليسير  ثالثا

،  خطـــأ رســـيرو خطـــأ جســـيمينقسدددم ال طددد  ادددن حيدددث اددددى الطورتددده ، إ دددى 

ي صددددد  عندددددداا يخددددد  الشددددد ص بواج ددددداو يانونيدددددة علدددددى  فالخطـــــأ الجســـــيم
جانددددب اددددن ألاهميددددة ، وإتا  انددددت اعددددالم التفريددددة بددددين الطدددد  إلاهمددددال  والطدددد  

العمددد   تثيددر إ دداا و يانونيددة  نتفدداء يصددد ألاضددرار بددالغير فددي النددوع ألاول،  

   فد ن ألاادر الدالف تلد  بالنسد ة للعاليدة بدين ال طد  الجسديم وال طد  الدذي

 يغتفر ، رغم أن هذا ألاالير ي دو فدي الوايدع صدورة ادن صدور ال طد  الجسديم،
ألمهمدددددا يشددددددتمالن علددددددى نفددددد  العناصددددددر املاديددددددة والش صدددددية املاونددددددة ألالطدددددداء 

إلاهمددال التدد  تاددون عددادة علددى يدددر ك يددر اددن الجسددااة وال طددورة ، واددن هنددا 

ال طددددد   عمدددددد املشدددددرع  إ دددددى اعت دددددار ال طددددد  الدددددذي   يغتفدددددر حالدددددة ادددددن حدددددا و

  الجسيم ورتب عليه نف  آلا ار.

 الحماية الجنائية للتجارة إلالكترونية:ملحبث  الثال  ا
 الحماية الجنائية لبرامج الحاسوب واملواقع إلالكترونيةطلب ألاول : امل

 ألاول : حماية برامج الحاسوب  الفرع
الحماية الجنا ية ل راا  الحاسدو  واملوايدع إلالكترونيدة،  يتناول هذا املطلب

ي دددد  للمثلددددف واللفدددده اددددن ضعددددده أن يلجدددد  إ ددددى القضدددداء املدددددني لطلددددب اتخددددات 

تدددابير عاجلددة تسددتهدف امل افظددة علددى حقويدده اددن اعتددداء و ددي  علددى حقدده 
أو اندددع اعتدددداء حدددال علددددى اصدددنفه ، حيدددث أجددددازه اعظدددم التشدددريعاو اتخددددات 

حتياطيدددة أو املثيتدددة ي ددد  عدددرض الندددزاع علدددى القضددداء وي ددد  ضعدددمل التددددابير   

إتا ويدع تعدددل علدى حدد  الط دع والتدد ليف امل فدوي فددي أ در في دد   ،الفصد  فيدده
لصددداحب الحددد  املدددذ ور أن يلجددد  إ دددى  افدددة طدددرت املقاضددداة التددد  يخولددده إياهدددا 

                                         
أنور عمار ، التجارة إلالكترونية ، اجلة املصرفي ، بن  السودان  (1)

 .18م،ع 7007املركزي، العدد ، 
طاهر  وقي اثان ، عقد ال يع  لكتروني ، ب ث في التجارة  (7)

 . 27، ع  7002لنهضة العرةية ، القاهرة،  لكترونية ، دار ا
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القدددانون فيمدددا يتعلددد  بالتعددددي علدددى تلددد  الحددد   استصددددار أادددر  ت دددذيري أو 

أو الحصول على عط  وضرر أو ا اس ة املعتدي أو غيدر تلد غ غيدر  أار باملنع
أن هددذه املددادة جدداءو ا همددة وفضفاضددة وينقصددها كثيددر اددن التفصدديالو التدد  

عندت بقيدة التشدريعاو علدى أدراجهدا ضدمن يدوانين حمايدة حد  املثلدف لددذل  

لحمايدة حد  املثلدف  السدودانيس درس ب  ث  هدذه الحمايدة فدي إطدار القدانون 
انين املعدلددددة عليدددده، ودراسددددة الوسدددددا   إلاجرا يددددة لحمايددددة حدددد  املثلدددددف والقددددو 

تتطلددددددب اعرفددددددة هددددددذه الحمايددددددة والشددددددرو  الواجددددددب توافرهددددددا لتط يدددددد  هددددددذه 

 .(1)الحماية

 :
ً
  صور الحماية الجنائية املقررة لبرامج الحاسب آلاليأوال

تختلددددف هددددذه الصددددور ب سددددب الضددددرر الددددذي يددددنجم عددددن  عتددددداء علددددى هددددذه 

حددد  اثلفهدددا فقدددد يادددون الهددددف ادددن إلاجدددراء ويدددف الضدددرر أو اندددع ال دددراا  أو 

 
ً
ادددن جددراء  عتدددداء وتلددد   حدو دده ويدددد يادددون ب صددر الضدددرر الدددذي ويددع فعدددال

بدددددددالمجز الت فظدددددددي ويدددددددد يصددددددد  ألاادددددددر إ دددددددى حدددددددد إتدددددددالف املصدددددددنف )ال رنددددددداا ( 

 وألادواو املستعملة في  عتداء عليه.

 :ألامر بوقف التعدي/ 5

اصدنفه أن يطلدب علدى تجيز تشريعاو حقوت املثلف ملن يدعي ويوع اعتداء 

اددددددن امل كمددددددة أو يا دددددد   ألااددددددور املسددددددت جلة إصدددددددار أاددددددر يضددددددائي علددددددى وجدددددده 

 سدددت جال بويدددف التعددددي علدددى اصدددنفه ، والغايدددة ادددن هدددذا ألاادددر هدددو إمهددداء 

 وانع  ستمرار بارتاا  فع  التعدي.

يادددددون ضعددددددة أ ددددداال، فمدددددثال ييدددددام  أادددددا كيفيدددددة ويدددددوع هدددددذا التعددددددي فانددددده أن
شد ص اددا بنشددر املصددنف أو ال رندداا  أو عرضده علددى الجمهددور وتلدد  ي دد  أن 

يقدرر املثلددف نشددر املصددنف، أو إتا تددم نسد ة املصددنف أو ال رندداا  لغيددر اثلفدده 

أو تم النشر ضغير الطريقة الت  واف  علاها املثلف وغيرها ان الحا و ألاالرى 
  املثلدددف والتددد  يمكدددن استصددددار أادددر ادددن يا ددد   التددد  تمثددد  اعتدددداء علدددى حددد

ألااددددور املسددددت جلة بويددددف التعدددددي علاهددددا، وافهددددوم ويددددف التعدددددي   يقتصددددر 

علدددى ويدددف نشدددر املصددددنف أو ال رنددداا  أو ط عددده ف سددددب بددد  إن هدددذا املفهددددوم 
الحدددد  امارسددددتها لحمايددددة حقدددده اددددن  يشددددم  عدددددة إجددددراءاو يسددددتطيع صدددداحب

التشدددريعاو بدددالنص علدددى هدددذه إلاجدددراءاو التددد  ويدددوع  عتدددداء عليددده وتتكفددد  

يصددددعب حصدددددرها بدددد جراءاو اعيندددددة، فقددددد ندددددص املشددددرع ألاردندددددي فددددي القدددددانون 
علددى تلدد  ويمكددن رد إلاجددراءاو التدد  تندددرج  1888( لسددنة  78املعدددل  ريددم ) 

 .(2)ت ت افهوم ويف التعدي إ ى غال ية التشريعاو

 :تهوقف نشر املصنف )البرنامج( أو عرضه أو صناع /0
فددد تا  دددان املصدددنف كتاًبدددا أاكدددن املطال دددة بويدددف نشدددره، أادددا إتا  دددان برنااًجدددا 
اعيًندددددا أاكدددددن ويدددددف ن ددددد ه، وإتا  دددددان شددددد  ء ا دددددجال أاكدددددن ويدددددف صدددددناعته 

                                         
( حسددددام الدددددين ألاهددددواني ، الحدددد  فددددي احتددددرام الحيدددداة ال اصددددة   الحدددد  فددددي 1)

  .112، ع  1829ال صوصية، القاهرة، دار النهضة العرةية، 

لفكر ار ااف ة جرا م الكم يوتر و نترنت ، د(.ع دالفتال ةجازي ، اا2)

 .79،عم 7001الجااعي ،  سكندرية ،

وإنتاجده، فداألار هندا يتعلد  بط يعدة املصددنف سدواًء ادن حيدث ويدف النشددر أو 

العدددرض أو الصدددناعة ويدددد الولدددت يدددوانين حددد  املثلدددف التددد  نصدددت علدددى هدددذا 
ولدده  لمددا  دددان اإلاجددراء الويددائي القا دد   سدددلطة ويددف نشددر املصددنف واندددع تد

ون أو التسددااح فيدده، اهندداي اسدداس أم نيدد  اددن حقددوت املثلددف   يمكددن التهدد

غيدددر أن القا دددد   يجددددب عليدددده تددددودي الحددددذر والحيطددددة عنددددد ألااددددر نددددص املشددددرع 
نون كقدا 1888( لسدنة  78ألاردني على هذا إلاجراء فدي القدانون املعددل ريدم ) 

حمايددة حدد  املثلددف حيددث  ددان الددنص السدداب  ي دد  التعدددي  يعطددي امل كمددة 

صددددددالحية ويددددددف نشدددددددر املصددددددنف أو توزيعدددددده واندددددددع ألاداء العلندددددد  وغيرهددددددا ادددددددن 
إلاجدددراءاو، غيددددر أن ع دددارة ويددددف التعددددي جدددداءو أفضددد  اددددن الدددنص السدددداب  

لشدمولها بويدف النشدر أو اندع التدداول فعليده التثبدت ادن ويدوع  عتدداء فدع ً 

 .(3) أو أن هذا  عتداء يد أص ح و ي  الويوع   

 : إجراء وصف تفصيىي للمصنف )البرنامج( املقلد/ 3
ويقصد بذل  التعريف باملصنف تعريًفا دييًقا نافًيا للجهالة يميزه عدن غيدره 

ادددن املصدددنفاو التددد  تادددون فدددي تاو املجدددال، وعددداًدة ادددا تقدددوم امل كمدددة إعدددداد 

عددن طريدد  إنابددة أحددد املددوظفين للقيددام بددذل   الوصددف التفصدديلي املشددار إليدده

ويهدف هذا إلاجراء إ ى تمييز املصنف ا    عتداء عن غيره ادن املصدنفاو 
ألاالددددرى املتشددددا هة بدددده والتعددددرف فيمددددا إتا  ددددان هددددذا املصددددنف اددددن املصددددنفاو 

 امل مية بموجب القانون أم هوان املصنفاو املستثنياو ان الحماية .

 آلالي الحاسب لبرامج املوضوعية الحماية الثاني : وسائل الفرع
آلا دي ، أادا بالنسد ة  الحاسدب ل دراا  املوضدوعية الحمايدة إن استخدام وسا  

وعلدى  املجتمدع علدى تعدود التد  والفا ددة آلا دي الحاسدب بدراا  حمايدة هميدةأل 

 الحاجدة واددى الحمايدة تلد  نتيجدة  سدتغالل حد  وأ دحا  ال رنداا  اثلدف

 براا  تطوير دفع في فعال ضشا  تسهم فعالة يانونية حمايةن و وضع  امللحة
 .انها املطلوةة العملياو وإجراء يدرتها التخزينية تزيد حتم آلا ي، الحاسب

 هدذه لحمايدة املناسد ة القانونيدة ألاحادام وضدع طريد  عدن إ  هدذا ي ددث ولدن

 , ال راا 
 تقدع التد  إلاعتدداءاو واالحقدة القرصدنة لظداهرة املتزايدد  نتشدار ظ  في وتل 

 الااالدة الحمايدة تدوفر وا دددة فعالدة يواعدد وضدع ادع هدذه ال دراا ، علدى

  .(7)ال رناا  على والقا مين للمثلف

 الحماية الجنائية لوسائل ألاداء واملستهلك : املحبث  الرابع
 : حماية وسائل ألاداء ) الحبطاقة(املطلب ألاول 

واملسدددددددتهل ،  باسدددددددتخدام الحمايدددددددة  يقدددددددوم الحمايدددددددة الجنا يدددددددة لوسدددددددا   ألاداء

الجنا يدددددددددة لوسدددددددددا   ألاداء واملسدددددددددتهل  ب يدددددددددث يلجددددددددد  ا دددددددددى وسددددددددديلة الكترونيدددددددددة 

                                         
د.ع دهللا ع دالكريم ع دهللا،  اااف ة جرا م املعلوااتية و نترنت (3)

م ،ع 7002غالجرا م  لكترونيةغ ، انشوراو الحلي  الحقويية، بيروو،

38. 
 القدانون  فدي الش صد   الحد  اصدادر  " لتدزام اصدادر القدادر الفدار، ع دد (7)

 __149 ع ، 1998 والتوزيع، للنشر الثقافة دار عمان، ،" املدني
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 اسددددتخدام ال ريدددددد  لكتروندددددي أو بالنفددددات ا دددددى اويدددددع الكترونددددي علدددددى الحمايدددددة 

الجنا يددددة لوسددددا   ألاداء واملسددددتهل  الدددداع بدددداملذ /امل ترف حيددددث يقددددوم هددددذا 
ته ان الالل هذا املويع لتقديم املنتجاو  الير بتروي  وعرض سلعه والداا

وان  ّم ف ن املستهل  املتعايد يتعايد اع اذ /ا تدرف يتعداطى  1وال دااو.

توزيدع ال ددااو والسدلع الكترونيدا ع در امارسدة  نشدطة باسدتخدام وسددا   
الكترونية إل  اع حاجاو املستهلكين ان سلع والددااو أو ع در تدداول أو بدث 

 /امل تددددرف عددددن طريدددد  الحمايددددة الجنا يددددة لوسددددا   ألاداء لسدددلع والدددددااو املذ

 2واملستهل .

ويد عالج املشرع الل ناني في يانون حماية املستهل  هذا املوضوع بان عرض  
للعملياو الت  يجريها امل ترف أو في ا   إيااة املسدتهل  ،  سديما تلد  التد  

ندددت ، أو أيدددة وسددديلة تددتم فدددي ا ددد  إياادددة املسدددتهل  أو ع دددر الهددداتف أو ع دددر  نتر 

ر  لهددددذا التعايددددد الددددذي يددددتم ييددددام ار اندددده اددددن   3أالددددرى اعتمدددددة لددددذل .
ل
وا ددددت

تددراض وا ددد  وسدددبب علددى غدددرار اي عقدددد، والرضددا غاجتمددداع اشدددي تين أو أكثدددر 

والتع يددر عددن هددذه  4وتوافقهمددا علددى إنشدداء عاليدداو إلزاايددة بددين املتعايدددين غ.

سواء  انت الكتابة تقليدية أو  -ة إلارادة يد ياون صري ا باللفظ  أو بالكتاب

، اضددددافة ا ددددى  أن تاددددون  -بوسدددديلة الكترونيددددة 
ً
أو باإل ددددارة  ويددددد ياددددون ضددددمنيا

 5إلارادة سليمة غير اعي ة ب ي عيب ان عيو   رادة.

 لجنائية لوسائل ألاداء واملستهلكالثاني: الحماية ا الفرع
املتعايددد حمايددة اضددافية عددن اددنح يددانون حمايددة املسددتهل  الل ندداني املسددتهل  

 بددددالطرت التقليديددددة، 
ً
 اتعايدددددا

ً
تلدددد  املمنوحددددة لدددده بندددداء علددددى اعت دددداره اسددددتهلاا

وتنقسدددم الحمايدددة القانونيدددة املمنوحدددة لهدددذا املسدددتهل  بدددين حمايدددة اوضدددوعية 

واجرا ية. وتنطوي الحماية املوضوعية على حمايدة حقدوت املسدتهل  فدي تندوير 

د عليددده ادددن سدددلع والددددااو يدددد يادددون يدددد تدددم ارادتددده تجددداه ادددا يريدددد ان يتعايددد
وفدددددي تاو  6 عدددددالن عنهدددددا علدددددى املويدددددع  لكتروندددددي ال ددددداع بددددداملذ / امل تدددددرف،

 طددار يددد يتضددمن املويددع اعلوادداو حددول السددلع وال دددااو يتطلددب القددانون 

                                         
العقدددددد  لكتروندددددي فدددددي القدددددانون  –د.اليددددداس ناصددددديف، العقدددددود الدوليدددددة  1 

 .30، ع7008املقارن، انشوراو الحلي  الحقويية، بيروو، 

د. دريف غندام، اجلدة الشدريعة والقدانون،  ليدة القدانون بجااعدة  اداراو  2 

ر العلفد  ، انشدوراو اجلد  النشد7008، اكتدوةر 10العرةية املت دة، العدد 

 .71، ع7008بالجااعة،  ااراو، 

 ان يانون حماية املستهل  الل ناني. 11انظر نص املادة  3

  ان يانون املوج او والعقود الل ناني. 129املادة   1

د. نبيدد  ابددراهيم سددعد، د. ا مددد ياسددم، اصددادر  لتددزام، دراسددة اقارنددة، 5  

 .31، ع  7010انشوراو الحلي  الحقويية، بيروو، 

استاتنا د.هاني دويدار، نظدراو فدي التنظديم القدانوني للتجدارة  لكترونيدة،  6 

ا اضددددراو القيددددت علددددى طل ددددة دبلددددوم الدراسدددداو العليددددا فددددي القددددانون ال دددداع 

 .8، ع7001جااعة بيروو العرةية، بيروو،  –بالية الحقوت 

اادددا الحمايدددة  جرا يدددة فتنطدددوي علدددى حمايددددة  7ان تادددون  دددحي ة وحقيقيدددة.

اجدددراءاو تسدددوية املنازعددداو التددد  يادددون طرفدددا  علدددى الصدددعيد املددددني تتمثددد  فدددي
فاها، عالوة على الحماية الجزا ية الت  تتضمن عقوةاو ب      ادن يرتكدب 

 فعال اعاي ا عليه في يانون حماية املستهل .

 :
ً
 حماية املستهلكأوال

أن املخاطر الت  يتعرض لها حماية املستهل  في التجارة إلالكترونية يد 
الذي يمث  الطرف آلاالر في العالية التعايدية الذي  ياون اصدرها التاجر 

كثيرا اا يتسم سلوكه بالغش والت اي  ي   املستهل . كما يد يقع ال طر 

ان الغير، كما في حالة االترات الش ااو إلالكترونية املنجزة، حيث يتم 
سرية املعلوااو وإعادة استخدااها على ن و يضر باملستهل  . ألاار ، الذي 

حماية املعااالو إلالكترونية جنا يا. فضال ، على أن الدعاية يتطلب 

وإلاعالن في نطات العقد إلالكتروني بصفة الاصة يد يلعب دورا عظيما في 
إيقاع املستهل  في غل  يدفعه إ ى التعايد الاصة إتا اا أالذنا في  عت ار 

والقدرة يوة   كة  نترنات ان حيث  نتشار، الت  ير، الدعاية، إلاعالن 

على النفات ضسرعة وسهولة للمستهل  حتم أص ح يشعر أنه ا اصر في 

اسكنه وعمله ليكتشف ضعد  فواو ألاوان أنه ضحية ملثاارتين ألاو ى ، ان 
وسا   الدعاية وإلاعالن والثانية، ان ي   التاجر أو املنت  صاحب السلعة 

املستهل   الت  يسويها عن طري   نترنات.    تل  ، يستوجب حماية

إلالكتروني ان الغش والت اي  الذي يتعرض له ان الالل عقود التجارة 
 .8إلالكترونية ع ر  نترنات

كما يرى ضعمل الفقهاء أن املستهل   لكتروني له الح  في العدول، تل  

أنه يشتري السلعة عن طري   نترنات ولم ير السلعة، وإنما رأى صورتها 

ف تا تسلم نموتجا انها  ان له ح  العدول وان  على  ا ة الحاسب آلا ي،

 م إاضاء العقد أو ف  ه حماية له ان أي تالعب أو تغرير أو تدلا  ان 

 ال ائع في نطات التجارة  لكترونية.

ويد أالذ املشرع الفرن     هذا  تجاه، الذي يعت ر الطوة تدعم اسيرة 

عقود التجارة املشرع الفرن    ن و حماية املستهل  الاصة في نطات 

 .9 لكترونية
 1829وعام  1827، 1821إت نص على تل  في يوانين حماية املستهل  عام 

لسنة  71ريم  1899 يناير 1في   ن القرض  ستهال ي ، وأاليرا يانون 

                                         
سدددماء انظدددر اقالتندددا املشدددتركة ادددع د.ع ددددهللا ع ددددالكريم ع ددددهللا ضعندددوان ا 7 

اوايع  نترنت والعالااو التجارية وتسدوية املنازعداو النا دئة بينهمدا، اقالدة 

سددددددنة  -11انشددددددورة فددددددي املجلددددددة الل نانيددددددة للت كدددددديم العربددددددي والدددددددو ي، العدددددددد 

 .38، ع7008، بيروو، 7008

باسددي  يوسددف ،  عتددراف القددانوني بالسددنداو والتواييددع  لكترونيددة  فددي  8 

اجلددددة دراسدددداو يانونيددددة  صددددادرة عددددن باددددت الحكمددددة ،  التشددددريعاو املقارنددددة ،

 .710م،ع 7001ضغداد، العدد ، الثاني ، 
إيمدددددان اددددددااون احمددددددد ، الجوانددددددب القانونيدددددة لعقددددددد التجددددددارة  لكترونيددددددة ،  9

 .91م،ع7001القاهرة ، دار النهضة العرةية ، 
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في   ن عملياو ال يع عن ضعد حيث ي   للمستهل  وبعد تسليم  1899

عة أيام ا سوةة ان تاريخ امل يع رده وإرجاعه واسترداد الثمن الالل س 

 تسليمه امل يع.

نشير في ألاالير أن ح  العدول في عقود التجارة  لكترونية اقررة ملصلحة 

 . (3)املستهل  دون غيره، ضسبب ط يعة هذا العقد

يعت ر املستهل  في عقد التجارة  لكترونية ع ر  نترنات هو الطرف 
ة تقتض   اعت ار هذه العقود  الضعيف دا ما، لذل  ف ن اعت اراو العدال

بمثابة عقود إتعان حتم ياون للمستهل  الح  في إبطالها أو رد الشرو  

التعسفية فاها . العلة في تل  ترجع إ ى أن هذه العقود يصعب التفاوض 
في   مها، وةالتا ي ف ن أي  ر  تعسفي يستطيع املستهل  املطال ة ب بطاله 

 ألنه يمث  اعتداء على اصلحته.

 لخاتمةا
 :وتشتم  على آلاتي

: النتائج
ً
 أوال

التع يددددددددددر عددددددددددن إلارادة بواسددددددددددطة  نترنددددددددددت يددددددددددتم بوسدددددددددديلة الكترونيددددددددددة ع ددددددددددر   .1

رسددددددددددالة اكتوةددددددددددة وكدددددددددددذل  اسددددددددددتخدام اددددددددددا أاكدددددددددددن اددددددددددن الطددددددددددرت التقليديدددددددددددة 
 للتع ير عن إلارادة.

بديلددددددددددة للكتابدددددددددددة ب مهددددددددددا املشددددددددددرع السددددددددددوداني الكتابددددددددددة إلالكترونيددددددددددة  عددددددددددرف  .7

 سواء  انت لإل  او أو لالنعقاد . التقليدية بصيغة عااة

التجدددددددارة إلالكترونيدددددددة لدددددددم تكدددددددن اتدددددددوفرة بالصدددددددورة الاافيدددددددة هدددددددذا طريقدددددددة   .3

 إنما يدل على حدا ة املوضوع.

تط يقدددددددددددداو التجددددددددددددارة إلالكترونيددددددددددددة لددددددددددددم تتددددددددددددوافر بصددددددددددددورة  افيددددددددددددة وتادددددددددددداد   .1

 انعداة في ضعمل ألاحيان .

: التوصيات
ً
 ثانيا

لت ديددددددد لحظددددددة اادددددددان  ضددددددرورة تدددددددال  املشددددددرع السددددددوداني بددددددنص صددددددريح  .1

 انعقاد العقد اع أن يراعى املشرع صور التع ير عن إلارادة املختلفة.

إصددددددددددار تشدددددددددريعاو الاصدددددددددة تعندددددددددم ا ا دددددددددرة باافدددددددددة الجواندددددددددب القانونيدددددددددة   .7

لحمايدددددددددددددددة املسدددددددددددددددتهل  وتلددددددددددددددد  بمواجهدددددددددددددددة  افدددددددددددددددة أ ددددددددددددددداال وأندددددددددددددددواع ال يدددددددددددددددوع 

 املست د ة .

المجيدددددددة  تعددددددددي  نصدددددددوع إلا  ددددددداو التقليديدددددددة فدددددددي يدددددددانون إلا  ددددددداو ملدددددددنح  .3

القانونيدددددددددددة للكتابدددددددددددة إلالكترونيدددددددددددة والتوييدددددددددددع إلالكتروندددددددددددي بمدددددددددددا يدددددددددددتالءم ادددددددددددع 

 التكنولوجيا املتقداة .

                                         
 .73ارجع ساب  ،ع  أحمد،السمدان، (3)

عقدددددددددددددد دوراو تدريبيدددددددددددددة اكثفدددددددددددددة للعددددددددددددداالين فدددددددددددددي املصدددددددددددددارف واملتعددددددددددددداالين   .1

 بالتجارة إلالكترونية ع رها .

إدالدددددددددددددددال التجدددددددددددددددارة إلالكترونيدددددددددددددددة ضدددددددددددددددمن املندددددددددددددددارج الدراسدددددددددددددددية لاليددددددددددددددداو   .1

 صرفية بصورة أو سع .القانون والدراساو امل

 املصادر واملراجع
العقد  لكتروني في القدانون املقدارن،  –.الياس ناصيف، العقود الدولية   .1

 .7008انشوراو الحلي  الحقويية، بيروو، 
أبوالقاسم الحسين بن ا مد املعروف بالراغب  صدفهاني ، املفدرداو فدي   .7

 غريب القرلن ، ) د . ن ( .

بدددن ع دددد الدددرحمن، ال ركددة فدددي فضددد  السدددعي والحركدددة ، أبوع ددد هللا ا مدددد   .3

 م .1892دار املعرفة للط اعة والنشر ، بيروو ، ط عة 

، املط عدددددددة  1أحمددددددد بدددددددن ا مدددددددد بدددددددن علددددددي الفيدددددددواي ، املصددددددد ال املنيدددددددر ، ج  .1

 هد. 1313امليمنية ، اصر ، 

أحمد ع د ال ال  ، التجارة إلالكترونية والعوملة ، انشوراو املنظمدة    .1
 م.7001للتنمية إلادارية ، اصر ،  العرةية

أحمددد ع ددد ال ددال  ، التجددارة إلالكترونيددة والعوملددة ، انشددوراو املنظمددة  .1

 م .7001العرةية للتنمية إلادارية ، اصر ، 
 –أسددااة اجاهدددد، التعايددد ع دددر إلانترنددت، دار الكتدددب القانونيددة ، امل لدددة  .2

 م.7007اصر، 

املصدددددددرفي ، بندددددد  السدددددددودان أنددددددور عمدددددددار ، التجددددددارة إلالكترونيدددددددة ، اجلددددددة  .9
 .7007املركزي، العدد ، 

إيمدددان ادددااون احمدددد ، الجواندددب القانونيدددة لعقدددد التجدددارة  لكترونيدددة ،  .8

 .7001القاهرة ، دار النهضة العرةية ، 
باسي  يوسف ،  عتراف القانوني بالسدنداو والتواييدع  لكترونيدة  فدي  .10

درة عددددن باددددت الحكمددددة ، التشددددريعاو املقارنددددة ، اجلددددة دراسدددداو يانونيددددة  صددددا

  . 7001ضغداد، العدد ، الثاني ، 
عدددددددداار سددددددددليمان ، القددددددددانون فددددددددي العددددددددرات القددددددددديم ، اطدددددددداضع دار الشددددددددثون  .11

 1.1، ع  1892الثقافية العااة ، ضغداد ، 

، دار الثقافة  7ع اس الع ودي ،  رل احاام يانون    او املدني ،   .17
 . 1888والنشر والتوزيع ، عمان ، 

بيدددددددوتي ، أساسدددددددياو وا دددددددادئ التجدددددددارة إلالكترونيددددددددة ، دار  ع دددددددد الحميدددددددد .13

 م.7003الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
ع د العزيز املرس   حمود ، ادى ةجية امل درر  لكتروندي فدي    داو فدي  .11

املسا   املدنية والتجارية في ضوء يواعد    او النافذة ، ب دث انشدور فدي 

و يتصددددادية ،  ليددددة الحقددددوت بجااعددددة القدددداهرة ، اجلددددة ال  ددددوث القانونيددددة 

 .  7007، ابري  ،  11، السنة   11العدد 
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