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و التعامل و الترابط فيما بين مبني عمى أساس التبادل  لإلنسانن استمرار الحياة بالنسبة إ     
ىمية لكتابة منذ قديم الزمن والتحرير العنصر األساسي والوسيمة ذات األا اعتبرتقد األفراد ، و 

ع التجاري أو غيرىا ، سواء كانت  تمك التعامالت من النو الغة لممحافظة عمى تمك التعامالتالب
 الضياع .من التعامالت، لمحفاظ عمييا من الخسارة و 

إلثبات التعامالت ل عنصر التحرير وسيمة ظخرى و يلتتوالى بعد ذلك الحضارة تموى األ    
عند تشكيمو كمحرر بالمحرر يسمى بالتحرير الورقي، و فيما بعد  ف  ر  ع  ، لي  التي تنشأ بين األفراد

 . الورقي، وظل ىذا الوضع لفترة زمنية طويمة
ت في نجاز التعامالفي مجال االتصاالت اإللكترونية إمكانية إ وفرتوبظيور التكنولوجيا؛ ت

نتيجة لذلك ظير ما يعرف في سيولة ويسر بطرق متنوع، واالستفادة من الوقت بأقل جيد، و 
حيان لم ، الذي في غالب األالوقت الراىن بالمحرر االلكتروني ليحل محل المحرر الورقي

 ممحوظ في المستقبلقد يتقمص التعامل بو بشكل كبير و يصبح يساير مستجدات العصر، وربما 
، بل قد أصبح المحرر االلكتروني لو نفس القيمة القانونية لممحرر الورقي اذا استوفى القريب

 ط، و يمكن االحتجاج بو.بعض الشرو 
ا الذي غالبً ا، و لكترونيً ر الى طبيعة المحرر االلكتروني الذي تتم معظم مراحمو إبالنظو       

من احتمالية السرقة و التزوير و المساس بخصوصية  يكاد يخمو، ال  باألنترنتيكون متصال 
 .ا عمى نحو غير مشروع، و استغالليلمتعاممين و خصوصياتيم و أجيزتيما

، و لكونو ممحررات الورقية في الوقت الراىنبما أن المحررات االلكترونية تعتبر كالبديل لو      
يساير بيا العصر؛ أصبح وسيمة شائعة نسبة الى السرعة الفائقة التي ، و حديث التعامل بو

 ن الواقع يسبق القانون ، و النظم القانونية ىي وليدة المصمحة و الحاجة و التعامل بيا، وبما أ
 اإلشكالية التالية: إلى طرح الذي يدفعنااألمر ، ليس من أىواء المشرعين و الفقياءالتطور و 

 هو نطاق الحماية القانونية لممحرر االلكتروني في التشريع الجزائري ؟  ما -
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  الموضوع:أهمية 
بالنظر الى االنتشار الواسع لمتعامل بالمحررات االلكترونية، كان البد من دراسة المحرر        

البحث فأىمية ىمية كبيرة في حياتنا اليومية، ة تفصيمية و تبيان عدة نقاط ليا أااللكتروني بصف
زالة الشك امض حول المحررات االلكترونية وا  ىو غ تكمن من خالل توضيح وتعريف أوال ما

عض النماذج و الحاقيا بالمحرر االلكتروني بالنص التشريعي، و تبيان ضرورة عدم عمى ب
االلكتروني و م االطار القانوني الخاص بالمحرر تجاوز خصوصية المحرر االلكتروني، و احترا

تبيان ا في حالة التجاوز، كما تكمن أىمية  البحث في ايضاح العقوبات المنصوص عميي
 مفاىيم المحرر االلكتروني و الحماية المدنية و الجنائية الخاصة بو .الجانب النظري الخاص ب
  :أسباب اختيار الموضوع

 سباب ذاتية و أخرى موضوعية :يرجع سبب اختيارنا لمموضوع أل     
 سباب الموضوعية :األ -

بحث يتطرق لمتعامالت االلكترونية الجارية في الوقت الراىن و ضرورة توعية  إجراءضرورة 
 الجنائية.المتعاممين و عدم أخذ الموضوع باستيتار مما قد يكمف المتابعة المدنية و 

 سباب الذاتية :األ -
اىتمام الباحث بموضوع المحرر االلكتروني و الحماية القانونية الخاصة بو بشكل عام وأنو 

  .ضمن التخصص الخاص بو يندرج
 أهداف الدراسة : 

اح ضرورة لفت يضمسطرة و من ىذه األىداف إتيدف دراستنا الى توضيح عدة أىداف       
الفوري بغية وضع تأطير قانوني دقيق و خاص بالنسبة لممحرر  انتباه المشرع لمتدخل

  .االلكتروني و عدم االكتفاء بالقواعد العامة الخاصة بالمحرر الورقي
 المنهج المستخدم: 

ألكثر من منيج، فقد بالنظر الى طبيعة الموضوع كان البد عمى االعتماد و المجوء       
التعريفات الخاصة بالموضوع، الى جانب مفاىيم و اعتمدنا عمى المنيج الوصفي في طرح ال
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باإلضافة الى االستعانة  ،في تحميل النصوص و تفسيرىاالمنيج التحميمي و الذي يظير جميا 
 الضرورة ذلك اقتضتفي نقاط نادرة بالمنيج المقارن كمنيج مساعد كمما 

 :صعوبات الدراسة
نجاز تنا في إبرز التي واجيتعتبر الصعوبة األلموضوع دراستنا ن قمة المراجع بالنسبة إ      

ية و الدولة ىذه المذكرة و ذلك لحداثة الموضوع المدروس خاصة بالنسبة لممجتمعات العرب
 . الجزائرية بصفة خاصة

 خطة الدراسة: 

من أجل االحاطة بالجوانب المتعمقة بيذا الموضوع، تم تقسيم المذكرة إلى فصمين في كل     
حيث تناولنا في الفصل األول و ناقشنا فيو بعد تقسيمو  مجموعة من المباحث،فصل تناولنا 
مدلول المحرر االلكتروني، تعريفو، عناصره و أطرافو و ذلك في المطمب األول، الى مبحثين 

فحاولنا تبيان نماذج من المحررات االلكترونية كالعقود االلكترونية و  الثانيأما في المطمب 
 الشيك، 

، ففي لإلثباتما المبحث الثاني فخصص لمناقشة متى يكون المحرر االلكتروني دليال أ    
في التشريع الجزائري،  لإلثباتالمطمب األول عرضنا شروط قبول المحرر االلكتروني كدليل 

و الغير و متى يحتج  لألطراف بالنسبةأما المطمب الثاني فكان حول حجية المحرر االلكتروني 
لنطاق الحماية فقط لالستئناس، في الفصل الثاني  خصصنا ىذا الفصل  بو و متى يكون

 لمحمايةالقانونية لممحرر االلكتروني، بحيث قسم الفصل الى مبحثين، تطرقنا في المبحث االول 
في   المدنية عن اساءة التعامل مع المحرر االلكتروني، و نعرض المسؤولية المدنية العقدية

القائمة، و كان المبحث األخير ن لممسؤولية التقصيرية امب الثاني كالمطمب األول، أما المط
، و قسم الى مطمبين في المطمب األول ناقشنا الماسة بمحتوى المحرر االلكتروني لألفعال

جريمتي التزوير و السرقة و الحماية القانونية الجنائية لممحرر االلكتروني، أما المطمب الثاني 
 و االحتيال و الحماية الجنائية لممحرر االلكتروني ضد الجريمتين . فعرضنا جريمتي االتالف 



 
 

 الفصل األول
 ماهية المحرر اإللكتروني
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 تمهيد:
 مف إتفاقات و التمعام وجود الحديثة تصاؿاال تقنيات في التكنولوجي التطور أتاح    
 الؿخ
 مستحدث لنمط وفقا إلكترونية، وسائط عبر ةمالمحم البيانات و المعطيات تبادؿ ياتمعم

 يؤدي كترونياالل المحرر فوجد ا،يلصاحب ايينسب و زاـاالل صفة ميياع يضفي وتوقيع لكتابة

 .ماديةالال فتراضيةاال البيئة مع تتماشى التي ثباتاال أداة دور
صبحت المحررات اإللكترونية حقيقة قائمة يستحيؿ تجاىميا في إبراـ التصرفات قد أكما     

اإلثبات اإللكتروني صحة المحررات المدونة عمى القانونية، فقد أقرت التشريعات التي نظمت 
الوسائؿ اإللكترونية، ومنحتيا حجية في اإلثبات مساوية لتمؾ الحجية المقررة لممحررات 

 المدونة عمى الورؽ.
ونظًرا الختالؼ طبيعة المحررات اإللكترونية عمى المحررات التقميدية فإف تمت شروط     

ستيفائيا إلضفاء الحجية عمييا، وىذه الشروط شكمية يجب عمى المحررات اإللكترونية ا
  1.بمعنى أف تخمؼ أحدىا سوؼ يؤدي إلسقاط الحجة عف المحرر اإللكتروني

المبحث الثاني، مف خالؿ  وقبؿ بياف شروط قبوؿ المحررات اإللكترونية كأدلة لإلثبات     
، وذلؾ مف خالؿ األوؿ المبحثفي إلى مفيـو المحرر اإللكتروني  أوال  ال بد مف التطرؽ

تعريؼ المحرر االلكتروني تشريعا و فقيا، تشريعا سيشمؿ تعرفات دولية و أخرى وطنية، أما 
المطمب الثاني سيكوف لنماذج مف المحررات االلكترونية بغية توضيح كيؼ تتجمى المحررات 

كدليؿ  متى يكوف المحرر االلكترونيااللكترونية واقعيا، أما المبحث الثاني سيخصص 
 لالثبات المدني .

 

                                                           

، 2009، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، 01عيسى غساف ربضي، القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكتروني، الطبعة  - 1
 .186ص
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 اإللكتروني المحرر مدلول: األول المبحث
 ىذه تكوف جية فمف ا،كبيرً  ااختالفً  بينيا فيما تختمؼ اإللكترونية التعامالت عدد إف    

 متعمقة شبكات أو األنترنت كشبكة ،تمييز دوف لمكافة مفتوحة اتصاؿ شبكات عمى التعامالت
 الشبكات :ومثاليا الييئات أو األفراد مف محدود عدد عمى خالليا مف التعامؿ يقتصر
 الصحية الرعاية): مثؿ خدمات تقدـ التي الييئات الحكومية والمؤسسات بالشركات الخاصة

 المعامالت وكفاءة أىمية زيادة في االتصاالت في جديدة نظـ أسيمت وقد ،(والتأمينات
 في التصرؼ إتماـ بمقدورىا التي( سويفت) لممعامالت الخاصة الشبكات ومثاليا ،اإللكترونية

 .1لمبيانات اإللكترونية التبادؿ ونظـ بعد عف االتصاؿ وسائؿ وكذلؾ معدودة، لحظات
 اإللكترونيالمحرر  مفهوم: األول المطمب

 نظمتو التي التشريعات باختالؼ اختمفت اإللكتروني محررالب المتعمقة التعاريؼ إف    
 اإللكتروني، السند: مثؿ، ومتنوعة مترادفة مصطمحاتباستخداميا لوذالؾ  متنوعة بنصوص

 الرغـ وعمى اإللكتروني، السجؿ المعموماتية، الوثيقة اإللكترونية، الكتابة اإللكتروني، ستندالم
ولتبياف مفيـو المحرر اإللكتروني كاف مف الواجب  واحد، معنى تحمؿ أنيا إال االختالؼ مف

تعريؼ المحرر اإللكتروني )الفرع األوؿ(، خصائصو )الفرع الثاني(، عمينا التطرؽ إلى: 
 عناصره )الفرع الثالث(، ثـ نبيف أطراؼ المحرر اإللكتروني )الفرع الرابع(.

 اإللكتروني المحرر تعريف: األول الفرع
حوؿ المحرر اإللكتروني نسبة لمبيئة والوسائؿ المعتمدة عمييا، ولذالؾ تعددت التعريفات     

 في اإللكتروني المحرر تعريؼسنتطرؽ إلى التعريؼ القانوني لممحرر اإللكتروني )أوال(، 
 )ثانيا(،  الدولية التشريعات

 
                                                           

 لمقانونييف الثالث العممي المؤتمر إلى مقدمة دراسة ي،محرر ال االعتماد في اإللكتروني التوثيؽ الحسيف، شحادة حسيف -  1
 لمعمميات القانونية الجوانب موضوع عف والتشريع واإلحصاء السياسي لالقتصاد المصرية الجمعية عقدتو الذي المصرييف
 .01ص ،2002 ديسمبر 19 -12 القاىرة، المصرفية،
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 :التشريعي لممحرر اإللكتروني التعريف أوال:
 قانوني أثر عمييا يترتب قانونية لواقعة مثبتة إلكترونية دعامة عمى كتابة عف عبارة ىو     

دراكيا فيميا يمكف آلية بصفة  .1إلييا النظر بمجرد وا 
 تخزينيا يقع ثبوتية بينات بأنيا اإللكترونية محرراتال" اإللكترونيالمحرر  يعرؼ مف ىناؾ
 الورقي الشكؿ وليس الرقمي أو اإللكتروني الشكؿ ذلؾ ىو فييا والمقصود رقمي بشكؿ ونقميا
 .2الورؽ عمى وطباعتيا السندات ىذه استخراج يتـ حينما الالحؽ
 كتابة،: تسميتو بشأف التشريعات اختمفت اإللكتروني،المحرر  اصطالح لحداثة ونظرا 
 ختـ، نشر، مطابقة، نسخة أصمي، سند وثيقة، إلكتروني، توقيع ،محرر إلكتروني، محرر
 . ممؼ سجؿ،

 :الدولية التشريعات في اإللكتروني المحرر تعريف -1
 األونيستراؿ قانوف مثؿ وىذا ، المحرر تعريؼ عمى الدولية التشريعات بعض نصت لقد     

 .األوروبي والتوجيو المتحدة لألمـ النموذجي
  :األونيسترال قانون في اإللكترونيالمحرر  تعريف -أ

 مف اإللكترونيالمحرر  اإللكترونية بالتجارة والخاص النموذجي األونستيراؿ قانوف عرؼ    
رساليا إنشاؤىا يتـ التي المعمومات" بأنو منو( أ الفقرة) الثانية المادة نص خالؿ  أو وا 

 سبيؿ عمى ذلؾ في مشابية بوسائؿ أو ضوئية او إلكترونية بوسائؿ تخزينيا أو استالميا
 النسخ أو التمكس أو البرؽ أو اإللكتروني البريد أو اإللكترونية البيانات تبادؿ: المثاؿ
 .3الورقي

                                                           

 واإلدارية، القانونية العمـو في دكتوراه أطروحة التزوير، مف اإللكترونية لمحررات الجنائية الحماية خميفة، إلياـ -  1
 .25 -24ص ،2016 باتنة، لخضر، الحاج جامعة السياسية، والعمـو الحقوؽ كمية جنائي، قانوف تخصص

 الحمبي منشورات لتجاوزىا، القانوني النظاـ ومتطمبات اإللكترونية بالسندات اإلثبات تحديات العبودي، عباس -  2
 .33ص ،2010 لبناف، بيروت، األولى، الطبعة الحقوقية،

 العامة الجمعية 25 رقـ جمسة في والصادر ،1996 لسنة اإللكترونية لمتجارة النموذجي األونستيراؿ قانوف 01 المادة - 3 
 .1996 ديسمبر 16 بتاريخ المتحدة لألمـ
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 تعريف المحرر االلكتروني في التوجيه االوربي :  - ب
 20/05/1997المؤرخ في  97/07تناوؿ النص المادة الثانية مف التوجيو األوربي رقـ      

مبرمة عف بعد، المحرر اإللكتروني، أنو: "عقد متعمؽ والمتعمؽ بحماية المستيمؾ في العقود ال
خاص بالبيع عف بعد أو بالسمع والخدمات يتـ بيف مورد ومستيمؾ مف خالؿ إطار تنظيمي 

تقديـ الخدمات التي ينظميا المورد، والذي يتـ استخداـ واحدة أو أكثر مف وسائؿ االتصاؿ 
1االلكترونية حتى إتماـ العقد"  

  :الفرنسي القانون تعريف - ج
 حرراتالم بأنو المعموماتية الجرائـ ببعض والمتعمؽ 1988 سنة الصادر لمقانوف وفقا    
 الحاسب لغات إحدى في صياغتيا بالفعؿ يتـ والتي اآللية، لممعالجة ياعخضو  يتـ التي

 تالية خطوة في بعده فييا يتـ لكي أولى خطوة ىو المعموماتية المحررات فمفظ وبالتالي اآللي،
 وىنا المشرع مقصد ىو وىذا التزوير، يقع آليا المعالجةحررات الم ىذه وعمى اآللية، المعالجة

 عمى تفتحو في الفرنسي لممشرع تحسب نقطة وىي الجديد لمتعبير استخدامو حداثة تكمف
 .2الجديدة التكتيكية المصطمحات

 في الكتابة مفيـو مف وسع قد الفرنسي التشريع أف نالحظ النص، ىذا خالؿ فمف    
 أو إنشائيا في المستعممة الدعامة نوع عف النظر بغض اإللكترونية الكتابة لتشمؿ اإلثبات

 3.قراءتيا ويمكف واضحة داللة ليا يكوف أف بشرط بواسطتيا، المرسمة أو عمييا المحمولة
 
 
 

                                                           

السياسية، جامعة محمد ، مجمة المفكر، كمية الحقوؽ والعمـو لمحررات اإللكترونية كدليؿ إثباتبراىيمي حناف، ا  1 -
 .136، ص19، ع:-بسكرة–خيضر 

 .120ىدى حامد فشقوش، جرائـ الحاسب اإللكتروني في التشريع المقارف، دار النيضة العربية، القاىرة، ص -  2
 .137براىيمي حناف، المحررات اإللكترونية كدليؿ إثبات، مرجع سابؽ، ص -  3



 اإللكترونيماهية المحرر : الفصل األول
 

9 
 

  :األمريكي التشريع تعريف - د
 في اإللكترونية لمتجارة الموحد القانوف في اإللكترونيالمحرر  األمريكي المشرع عرؼ لقد    
 أو إرسالو أو تكوينو أو إنشاؤه يتـ الذي السجؿ" بأنو السابعة الفقرة الثانية المادة نص

 المشرع أف نستخمص التعريؼ ىذا خالؿ فمف إلكترونية، بوسائؿ تخزينو أو استالمو
 التي المعمومات، أو البيانات رسالة مصطمح مف بدال السجؿ، مصطمح استعمؿ األمريكي

 .1المفيوـ حيث مف دقة أكثر ىي
 : العربية التشريعات في اإللكتروني المحرر تعريف -2

 منيا العديد اعترفت فقد ونيستراؿ،اال النموذجي بالقانوف العربية التشريعات لتأثر نظرا    
 سبيؿ عمى منيا نذكر حيث التسمية، في اختالفيا مف بالرغـ وىذا اإللكترونية، بالكتابة
 :المثاؿ

  :المصري التشريع - أ
 منو" ب" الفقر األولى المادة في اإللكترونيالمحرر  تعريؼ المصري المشرع تناوؿ لقد    
 أو كميا ستتقبؿ أو ترسؿ أو تخزف أو تدمج أو تنشأ معمومات تتضمف بيانات رسالة بأنو

 الكتابة عرؼ كما مشابية، أخرى وسيمة بأي أو ضوئية أو رقمية أو إلكترونية بوسيمة جزئيا
 دعامة عمى تثبت أخرى عالمات أي أو رموز أو ارقاـ أو حروؼ" بأنيا اإللكترونية
  .2لإلدراؾ قابمة داللة وتعطي مشابية أخرى وسيمة بأي أو ضوئية أو رقمية أو إلكترونية

 
 
 

                                                           

 جامعة الخاص، القانوف في دكتوراه أطروحة ،(مقارنة دراسة) اإللكترونية لمتجارة الجنائية الحماية شنيف، صالح -  1
 .44ص ،2012/2013الجامعية سنة ال تممساف،

نشاء اإللكتروني التوقيع بتنظيـ والخاص 2004 لسنة 15 رقـ القانوف مف "ب" الفقرة األولى المادة -  2  تنمية ىيئة وا 
 ,بعدىا وما 17ص ،22/04/2004 بتاريخ الصادرة ،17عج.ر،  المصري، المعمومات تكنولوجيا صناعة
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 :السوداني التشريع -ب
رسالو إنشاؤه يتـ التي التوقيع أنو عمى اإللكترونيالمحرر  عرؼ   وتخزينو واستقبالو وا 
 منفرد طابع ليا يكوف إشارات أو رموز أو أرقاـ أو حروؼ شكؿ ويتخذ إلكترونية،  بوسيمة
 .1 غيره عف الموقع الشخص وتمييز ىويتو بتحديد ويسمح

 : اإلماراتي التشريع -ج
 منو عشر الحادية الفقرة األولى المادة في اإللكتروني المحرر اإلماراتي المشرع عرؼ 

 أو إرسالو أو نسخو أو استخراجو أو تخزينو أو إنشاؤه يتـ معموماتي بياف أو سجؿ بانو
 .2وسيط عمى إلكترونية بوسيمة استالمو أو إبالغو
 أي بأنيا األولى المادة مف الثانية الفقرة في اإللكترونية المعمومات عرؼ وكما  

 خاص وبوجو المعمومات تقنية بوسائؿ ونقميا وتوليدىا ومعالجتيا تخزينيا يمكف معمومات
 أف نجد وبذلؾ وغيرىا، واإلشارات والرموز والحروؼ واالرقاـ والصوت والصور الكتابة
 يتـ التي المعموماتي البياف أو السجؿ بأنو اإللكترونيالمحرر  عرؼ قد اإلماراتي المشرع
 اإللكترونية المعمومات وضح كما إلكترونية، بوسيمة استالمو أو تجزئو أو إرسالو أو إنشاؤه
 تكوف أف بشرط وغيرىا والحروؼ واألصوات واألرقاـ والصور اإللكترونية الكتابة تشمؿ والتي

 . اإلثبات في أجمو مف وجدت الذي الغرض وتؤدي مفيومة
 : التونسي التشريع  - د

   الوثيقة وىي اإللكترونية الوثيقة أنو عمى االلكترونيالمحرر  التونسي المشرع عرؼ لقد    
  المتبادلة تمؾ ذلؾ في بما أخرى رقمية إشارات أية أو ارقاـ أو أحرؼ مجموعة مف المتكونة

                                                           

 .2007لسنة  السودانياإللكترونية  المعامالت قانوف مف 03 المادة - 1 
، الجريدة اإلماراتي المعمومات تقنية جرائـ مكافحة بشأف ،2012 لسنة 05 رقـ اتحادي بقانوف مرسـو ،01 المادة -  2

 .26/08/2012، بتاريخ 540الرسمية العدد 
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 قراءتيا يؤمف إلكتروني حامؿ عمى ومحفوظة فيمو يمكف محتوى ذات وتكوف وسائؿ عبر
 .1الحاجة عند إلييا والرجوع
 المعمومات تكنولوجيا استخداـ سوء الموحد النموذجي العربي القانوف عرؼ وقد  

 البيانات تسجيؿ عممية" بأنيا اإللكترونية الكتابة 18 الفقرة منو األولى المادة في واالتصاالت
 .2لتخزينيا إلكتروني وسيط عمى

 :الجزائري التشريع -ه
 بإعداد يقـ ولـ اإللكترونيالمحرر  تعريؼ عمى صراحة ينص لـ الجزائري المشرع إف    
 السوداني، أو العراقي أو المصري لمتشريع اخالفً  وىذا اإللكترونية، بالمعامالت خاص قانوف
 الحاصؿ التطور يعمؿ لـ ولكنو األخرى، التشريعات كباقي تأثره عدـ ويوضح يبيف ما وىذا
 والقواعد اإلثبات نصوص عمى التعديالت بعض أدخؿ فمقد اإللكترونية، لمكتابة اإلثبات في

 بأنو 2005 لسنة 01 مكرر 323 و مكرر 323 المادة نص في المدني لمقانوف العامة
 رموز أو عالمات أية أو أرقاـ أو أوصاؼ أو الحروؼ تسمسؿ مف بالكتابة اإلثبات ينتج"

 شروط توافر واشترط إرساليا طرؽ وكذا تتضمنيا التي الوسيمة كانت ميما مفيـو معنى ذات
 : وىي 01 مكرر 323 المادة في عمييا نص قانونية

 .المترابطة اإلنسانية واألفكار المعاني عف تعبير يتضمف أف -
 .قانونية قيمة لو التعبير ىذا يكوف أف -
 3.اإللكترونية بالصفةالمحرر  ىذا يتصؼ أف -

                                                           

1  - Comment, Dit Surla: Mowsal Wyer.4vlike.Com 
 دار ،01 الطبعة النموذجي، العربي القانوف في واالنترنيت الكمبيوتر جرائـ مكافحة حجازي، بيومي الفتاح عبد -  2

 .743 ص ،2009 مصر، العربية، النيضة
 المصرفيأشرؼ شمس الديف، الحماية الجنائية لممحرر اإللكتروني دراسة مقسمة إلى مؤتمر األعماؿ  توفيؽ - 1

 اإللكتروني، بحث منشور عمى شبكة االنترنت ممف خالؿ الموقع االلكتروني
  Https : / / www .Arshavifo .Com (العربي القانون اإللكتروني الدليل)، 31/60/0000 بتاريخ 
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 اإللكترونيالمحرر  أف اعتبر قد منيا كؿ أف نجد السابقة التعريفات ىذه ضوء وعمى 
 مضغوط أو صمب لقرص متميز مادي شيء كؿ ىو والذي إلكتروني وسيط عف عبارة ىو
 معالجة فيو، معمومات تخزيف أو لتسجيؿ محال يكوف أف يصمح خالفو أو ممغنط شريط أو

 :ىي عناصر توفر خالؿ مف ىذا ويتحقؽ لممعطيات اآللية المعالجة نظاـ بواسطة
 واإلفصاح المعمومات إلى الدخوؿ عمى بيا مصرح قيود يفرض :المعمومات سرية 

 .1عنيا
 تالؼ تعديؿ ضد الوقاية ىي: المعمومات صحة  خرؽ عدـ ضماف وتتضمف المعمومات وا 

 .صحتيا وضماف المعمومات
 وفي موثوؽ، بشكؿ واستخداميا المعمومات إلى الدخوؿ ضماف ىي: المعمومات توافر 

 الحكومية الخدمات عمؿ سير عمى األمور ليذه وفقا المعمومات أمف ويساعد المناسب الوقت
 :  مثؿ، كالمعتاد األعماؿ عمى الحفاظ عمى والقدرة عراقيؿ بدوف

 ويتفرغ أجمو مف وأنشئت الوثيقة حولو تدور التي الرئيسي الموضوع وىو: content المحتوى -
 .فرعية موضوعات منو
 المحيط اإلداري السياؽ أي الوثيقة وأنتجت أخرجت التي البنية وىي: context السياؽ - 

 .الصمة ذات األخرى بالوثائؽ وعالقتيا وتاريخيا المنشئة اإلدارة مف بداء بالوثائؽ
 الوثيقة وأجزاء كالفصوؿ الوثيقة ذاتية تحديد في تساعد التي البيئات وىي: structure البناء -

 والمعطيات الرموز وىي لموثيقة، المنطقية بالبنية تتعمؽ التي واألجزاء والفصوؿ واليوامش
 تشكيمو. في تساعد التي
ذا  : يمي ما ليا تتحقؽ فإنيا اإللكتروني، محررلم الصفات ىذه توافرت ما وا 
 .القرارات اتخاذ عند عمييا االعتماد يمكف حتى المصداقية -

                                                           

 عممية مجمة عمـ) العربية، الحكومات بوابة عمى اإللكترونية اتمحرر ال وحماية أمف الشريؼ، المحسف عبد أشرؼ - 1
 .93-92 ص ص ،2016 يناير( 16) عشر السادس العدد مصر، سويؼ، بني جامعة ،(محكمة
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 .مكرر بشكؿ تتغير لف البيانات أف مف التأكد يتـ لكي وذلؾ التكامؿ -
 1.منيا التبرؤ مف الوثيقة منشئ لمنع كارناإل عدـ -

  اإللكتروني محررلم الفقهي التعريف :ثانيا
 التعريف الفقهي المحرر: 
عرؼ المحرر عموما أنو كؿ كتابة مقروءة تعبر عف معنى معيف، سواء كانت مركبة مف     

 حروؼ أو أرقاـ أو عالمات أو رموز.
أو كؿ مسطور مثبت عمى وسيمة معينة، يحتوي عالمات أو رموز تعبر عف إرادة أو     

 .أفكار أو معاف صادرة عف شخص معيف، يمكف إدراكيا مف اآلخريف بمجرد االطالع عمييا
أما المحرر الرسمي فيو كؿ ورقة صادرة عف موظؼ عاـ أو شخص مكمؼ بخدمة عامة 
في حدود سمطتو واختصاصو حسب األوضاع المقررة قانونا يثبت فييا ما تمقاه مف ذوي 

 الشأف أو ما تـ لديو.
 فقهي لممحرر اإللكترونيالتعريف ال: 
أخذ مفيـو المحرر اإللكتروني مف معنى المحرر فعرؼ بأنو المحرر الذي يتضمف     

بيانات المعالجة اإللكترونية، ومكتوب وموقع عميو بطريقة إلكترونية وموضوع عمى دعامة 
 2مادية، مع إمكانية تحولو لمحرر ورقي عف طريؽ إخراجو مف المخرجات الكمبيوترية.

ة إلكترونية محمولة عمى دعامة بحيث أما المحرر اإللكتروني الرسمي فيو عبارة عف كتاب
تثبت واقعة قانونية، وقد حررت ىذه الكتابة مف طرؼ موظؼ عاـ مختص وفقا لإلجراءات 

 3التي نص عمييا القانوف.
 

                                                           

الماستر، تخصص قانوف جنائي وعمـو  مذكرة بمعيشة عمي، الحماية الجنائية لممستند اإللكتروني، مذكرة لنيؿ شيادة -  1
 . 12-11، ص ص 27/06/2019جنائية ، جامعة عبد الحميد بف باديس، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، 

 

 .138ص، مرجع سابؽبراىيمي حناف، المحررات اإللكترونية كدليؿ إثبات،   -  3
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 الفرع الثاني: عناصر المحرر اإللكتروني:
القانوف المدني الفرنسي مبدأ عاما يعتبر مف أسس مف  1316لقد كرس نص المادة     

عمى أساس  وىو مبدأ عدـ التمييز في نطاؽ المحرر المعد لإلثبات التشريع الفرنسي،
يعني ذلؾ أف األثر و  1أو الوسيمة المستعممة في تداولو، الطريقة المستخدمة في إنشائو،

 المستمد مف المعمومات المدرجة ،بو الأو درجة صحتو أو قوة الدليؿ  المترتب عمى المحرر،
الدعامة الموجودة عمييا  وأ ،يمكف إنكارىا بسبب الطريقة المستخدمة في تحرير المعمومات

 2.ىذه المعمومات أو الوسيمة التي تـ بواسطتيا تداوؿ ىذه المعمومات

 الكتابة  أوال:
فالكتابة تحوؿ  3يمكف قراءتيا،الكتابة ىي تجسيد ألفكار االنساف وأقوالو في صورة مرئية     

  ة.قابؿ لمرؤي األقواؿ إلى شيء ما دياألفكار و 
وعند تناوؿ مفيـو الكتابة يجب النظر إلييا عمى أساس المحور الذي تدور حولو كوسيمة     

المحرر الذي يعتبر وسيمة  تكوففالكتابة بجانب الدعامة المكتوبة عمييا،  مف وسائؿ اإلثبات،
بما يمكف األطراؼ ، يد مضمونويتـ توظيفيا إلعداد دليؿ عمى وجود التصرؼ القانوني وتحد

وعرضو عمى القاضي المختص ليفصؿ بينيـ في  مف الرجوع إليو في حالة نشوب خالؼ،
ـ في عميو، وبالتالي فتحديد مفيـو الكتابة والمقصود منيا يجب أف يت االتفاؽما تـ ضوء 

وليس عمى أساس طريقة الكتابة أو المادة المستخدمة في  ضوء وظيفة الكتابة والغرض منيا،
 4.أو طريقة صياغتيا الكتابة

                                                           
1 - Florence Mas, La conclusion des contrats du commerce électronique, paris, 2005, p233. 

 .499المرجع السابؽ، ص  سامح عبد الواحد التيامي، 2 - 
 .277المرجع السابؽ، ص حمودي محمد ناصر، -  3

، دار النيضة العربية د.طحسف عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتـ إبراميا عف طريؽ اإلنترنت،  4 - 
 .19ص، 2000القاىرة ، 
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فال يشترط في الكتابة أي شرط خاص مف حيث الطريقة التي تكتب بيا أو  وبالتالي    
عمى  المادة المستخدمة في الكتابة أو كيفية صياغة ىذه الكتابة فالميـ ىو وجود كتابة تدؿ

 1.الغرض المقصود مف المحرر
 تـ استخداـ ففي الكتابة اإللكترونية ال ي وتختمؼ الكتابة اإللكترونية عف الكتابة التقميدية،    

أحبار أو أقالـ فيي عبارة عف ومضات كيربائية يتـ تحويميا إلى لغة يفيميا الحاسب 
فعندما نقـو بكتابة محرر إلكتروني عمى الحاسب اآللي إلرسالو عبر شبكة  2،اآللي

نما نستخدـ أزرار لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر ال نستخدـ القمـ العادي و فإننا  اإلنترنت، ا 
ىذه المفاتيح تقوـ بإحداث ومضات كيربائية يتـ تحويميا إلى لغة  كتابة ىذا المحرر، في

وتظير أمامنا عمى شاشة الحاسب اآللي في شكؿ حروؼ أو أرقاـ  اآللي، يفيميا الحاسب 
  3.مفيومة
 الدعامة ثانيا:

ىذه فبدوف  العنصر الثاني مف عناصر المحرر ىي الدعامة التي تحمؿ ىذا المحرر،    
سواء  وال تكوف الكتابة مجرد المادة التي يتـ الكتابة بيا، الدعامة ال يكوف لممحرر أي وجود،

  4.فيي ال تتحوؿ إلى كتابة إال بعد وضعيا عمى دعامة كانت حبرا أو أي مادة أخرى،
فالورؽ ليس ىو  ويرى الفقو الحديث أف المحررات ال يمـز أف تكوف عمى دعامة ورقية،    

فالدعامات التي تحمؿ الكتابة ليس ليا حصر وىي تتأثر  الدعامة الوحيدة لممحرر الكتابي،
أف تكوف عمى دعائـ  ، يصحأف تكوف الكتابة فوؽ الورؽ فكما يصحبالتطور التكنولوجي، 

                                                           

 .500سامح عبد الواحد التيامي، المرجع السابؽ، ص -  1
 .17حسف عبد الباسط جميعي، المرجع السابؽ، ص -  2
 .504سامح عبد الواحد التيامي، المرجع السابؽ، ص -  3
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طالما أمكف الكتابة عميو  أخرى كالجمد أو الخشب أو الحجارة أو الخزؼ أو غير ذلؾ،
 1.بالتوقيع واعتمادىا

وتختمؼ الدعامة في المحررات اإللكترونية بحسب الوسيط الموجود عميو المحرر     
فإف الدعامة ىنا ىي  فإذا كاف المحرر اإللكتروني موجودا عمى قرص مرف، اإللكتروني،

ويتـ الكتابة عمى  عف قطعة مرنة مف البالستيؾ الرقيؽ مغطاة بمادة سريعة المغنطة، عبارة
ذاالقرص المرف بطريقة مغناطيسية،  فإف  كاف المحرر موجودا عمى قرص ضوئي، وا 

الدعامة ىي عبارة عف مادة مف البالستيؾ مغطاة بطبقة مف مواد خاصة يمكف كتابة وقراءة 
البيانات عمييا بأشعة الميزر، ذا كاف المحرر اإللكتروني موجودا عمى القرص الصمب 

 فإف الدعامة ىنا عبارة عف قرص معدني رقيؽ مغطى بمادة قابمة لممغنطة، لي،لمحاسب اآل
 2.ممغنطة ويتـ الكتابة عميو فػي شكؿ بقع

  ثالثا: تداول المحرر 
لـ تكف  إف مسألة انتقاؿ المحرر وتداولو مف أحد أطراؼ التعاقد إلى الطرؼ اآلخر،    

ولكف بعد التطور التكنولوجي  قريب،تمثؿ عنصرا مف عناصر تعريؼ المحرر إلى وقتّ  
أحدثيا ىو التعاقد عبر لمتعاقد غير الصورة التقميدية و  الذي أدى إلى ظيور صور حديثة

 اإلنترنت، ذلؾ إلى أّف تداوؿ المحرر أصبح يأخذ أشكاال جديدة لـ تكف معروفة مف قبؿ،
  .تعريفووبالتالي أصبحت مسألة انتقاؿ المحرر وتداولو عنصرا ىاما مف عناصر 

أي  فالطريقة التقميدية ىي تداوؿ المحرر يدويا، وطرؽ انتقاؿ المحرر وتداولو متعددة،    
وىذه ىي الطريقة المتبعة بالنسبة  باليد،تسميمو مف أحد المتعاقديف إلى الطرؼ اآلخر  ـيت

لكف يمكف استخداميا أيضا بالنسبة لممحرر اإللكتروني الموجود عمى  لممحرر الورقي،

                                                           

 ،2008عماف،  التوزيع،دار الثقافة لمنشر و  ،01عامر محمود الكسواني، التجارة عبر الحاسوب، الطبعة  .د  1 -
 .138ص
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قرص المرفال ومف الممكف أيضا أف يتـ تداوؿ المحرر عف  1أو عمى القرص الضوئي، 
وىذا يمكف تصوره بالنسبة لممحرر  بأف يتـ إرسالو مف أحد أطراؼ التعاقد، طريؽ البريد،

ومف  الورقي وبالنسبة لممحرر اإللكتروني الموجود عمى القرص المرف أو القرص الضوئي،
أو أف يتـ بواسطة جياز  يتـ برقا مف خالؿ جياز التمكس،صور تداوؿ المحرر أيضا أف 

  2.الفاكس
ىو أف يتـ مف جياز كمبيوتر إلى جياز  أما أحدث صورة لتبادؿ المحرر وانتقالو،    

 وتتصؼ ىذه الطريقة بسيولة وسرعة التداوؿ،  وىذا مف خالؿ شبكة اإلنترنت، كمبيوتر آخر،
حجميا في ثواني معدودة بيف طرفيف يقعاف في دوؿ مكاف انتقاؿ ممفات كثيرة ميما كاف وا  

 .بعيدة عف بعضيا
 الفرع الثالث: أطراف المحرر اإللكتروني

  األساسياف والطرفاف مباشرة، بو تتصؿ أطراؼ لو الورقي كالمحرر اإللكتروني المحرر إف   
ويخزف ويبمغ ينشأ اإللكتروني المحرر أف إلى بالنظر ولكف إليو، والمرسؿ المرسؿ ىما لو  
ثالث شخص وجود حتميػة تفرض تقني طابع ذات أسبابا فإف متقدمة، تقنية ذي وسط في  

أوال(،) المرسؿ: ىـ أطراؼ ثالثة اإللكتروني المحػرر بصدد نجد وىكذا بالوسيط، المسمى  
 (.ثالثا) والوسيط ،(ثانيا) إليو والمرسؿ

 التصرفكطرف في أوال: المرسل 
أو المنشئ ىو الشخص الذي يتـ عمى يديو إرساؿ أو إنشاء المحرر اإللكتروني  المرسؿ    

 :ويكوف بذلؾ مرسال أو منشئا األشخاص اآلتية
و يستوي أف يتـ ذلؾ عمى يد المنشئ أي بنفسو أو  مف يقوـ بإرساؿ أو إنشاء المحرر،  -1

كأف يكوف المنشئ ىو صاحب العمؿ ويكمؼ أحدّ   أف يتـ عمى يد شخص آخر نيابة عنو،
                                                           

، بحث منشور في مجمة القانوف واالقتصاد المصرية بعض الجوانب القانونية لمتوقيع اإللكتروني، عمي سيد قاسـ، -  1
 .37د.ع، ص

 .17، ص2003 ،02الطبعة   مكتبة الجالء الجديدة، مصر، التوقيع اإللكتروني، ثروت عبد الحميد، - 2
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 ؼ أحد أو أف يكوف المنشئ شخصا معنويا ويكم رسالو،وا   العامميف نيابة عنو بإنشاء المحرر
 1 .بإنشاء المحررأعضائو 

أـ قصد مجرد  ويكوف الشخص منشئ لممحرر اإللكتروني، سواء قصد إبالغو لمغير، -2
فيػـو وتعريؼ المحػرر اإللكتروني الذي يشمؿ المحرر الذي ويتفؽ ىػذا الم تخزينػو دوف تبميغ،

  .بو دوف إبالغ االحتفاظأنشئ بقصد إبالغو أو أنشئ بقصد 
 :وبالعكس ال يعتبر مرسال أو منشئا كؿ مف

فالمنشئ ىو الذي يصدر عنو المحرر حتى لو  يقتصر دوره عمى مجرد إرساؿ المحرر، -أ
  .أرسؿ ىذا المحرر شخص آخر

 .تقتصر ميمتو عمى تخزيف المحرر أو نسخو أثناء عممية اإلرساؿ -ب
 .يؤدي ميمة الوسيط سواء كاف ىذا الوسيط فنيا أـ غير فني -ج

 كطرف في التصرف ثانيا: المرسل إليه
 المرسؿ إليو ىو ذلؾ الشخص الذي قصد المنشئ أو المرسؿ أف يستمـ المحرر    

وبالتالي يصدؽ وصؼ المرسؿ إليو عمى الشخص الذي يقصد المنشئ  اإللكتروني ،
 : ولذلؾ ال يعتبر مرسال إليو كؿ مف بو عف طريؽ إرساؿ المحرر اإللكتروني، االتصاؿ

إذ قد يقوـ باستالـ المحررات شخص  يقتصر دوره عمى مجرد استالـ أو تمقي المحرر،  -
كأف يكوف المستمـ أحد  االتصاؿ بو، آخر ينوب عف المرسؿ إليو الذي قصد منشئ الرسالة

  .العماؿ أو الموظفيف المكمفيف مف قبؿ صاحب العمؿ باستالـ المحررات
 .مف يقتصر دوره عمى تخزيف محرر بعث بو منشئ  -
 2.الشخص الذي يتصرؼ كوسيط فيما يتعمؽ بالمحرر اإللكتروني  -

 
                                                           

الماجستير، تخصص:  رسالة مذكرة لنيؿ شيادةبسمة، اثبات العقد االلكتروني و حجيتو في ظؿ عالـ االنترنت، فوغالي -3
  ، ص2015،  كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، -2سطيؼ–قانوف أعماؿ، جامعة محمد لميف دباغيف 

.12ص   مرجع سابؽ، فوغالي بسمة،  - 2
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  في التعامالت اإللكترونية ثالثا: الوسيط
ف شخص آخر عالشخص الذي يقوـ نيابة ": والقانوف النموذجي الوسيط بأن عرؼ    

 بالمحرر".أو بتقديـ خدمات أخرى فيمػا يتعمؽ  أو تخزيف المحرر اإللكتروني، بإرساؿ
ولكف عرفو فقط فيما يتعمؽ  ويالحظ أف ىذا التعريؼ قد تجنب وصؼ الوسيط كفئة عامة، 

ا فػي محرر نفس الشخص يمكف أف يكوف طرفً  وىذا يعني أف بالمحررات اإللكترونية،
 .ووسيطا فيػما يتعمؽ بمحرر إلكتروني آخريو، كمنشئ أو مرسؿ إلإلكتروني 

وقد حرص القانوف النموذجي عمى التأكيد عمى أف المنشئ و المرسؿ إليو غير الشخص  
 ا:اإللكترونية وبالتالي يكوف وسيط الذي يتصرؼ كوسيط فيما يتعمؽ بالمحررات

يؤدي وظيفة مف الوظائؼ الرئيسية التي  -المرسؿ والمرسؿ إليو  غير -أي شخص  -1
تتمثؿ في إرساؿ المحرر  وىذه الوظائؼ كما ذكػرىا القانػوف النموذجي، يقـو بيا الوسيط،

 .اإللكتروني أو استالمو أو تخزينو نيابة عف شخص آخر
المضافة كإعداد  ،ةمشغمو الشبكات الذيػف يؤدوف ما يسمى بالخدمات ذات القيم -2

 .صيغة المحررات وترجمتيا وتسجيميا وتوثيقيا وتصديقيا وحفظيا
كجية معتمد التوقيع  مف يقوموف بتقديـ الخدمات األمنية لممعامالت اإللكترونية،  -3

 1.اإللكتروني
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 نماذج من المحررات اإللكترونية: الثاني المطمب
عدة صور مف بينيا: العقود اإللكترونية )أوال(، البطاقات  لممحررات اإللكترونية    

 اإللكترونية )ثانيا(، والشيؾ اإللكتروني )ثالثا(.
 الفرع األول: العقود اإللكترونية:
 أوال: تعريف العقد اإللكتروني

بأنو االتفاؽ الذي مف خاللو يتـ التقاء اإليجاب بالقبوؿ عمى شبكة االتصاالت  ُعرؼ    
 1الدولية مفتوحة بطريقة سمعية مرئية، بفضؿ التفاعؿ بيف الموجب والقابؿ.

 التعبير عن اإلرادة اإللكترونية ثانيا:
كوف كتابة ليذا التعبير صياغة متعددة، فقد يكوف بالمفظ عند المحادثة المباشرة، وقد ي    

 عف طريؽ البريد اإللكتروني أو باإلشارة المتداولة اليـو في العالـ الرقمي.
 :التعبير عن طريق البريد اإللكتروني  -1

البريد اإللكتروني مثؿ البريد العادي، يضمف التراسؿ بيف األفراد مف خالؿ عناويف معينة     
أجيزة الحواسيب الخاصة باستخداـ ولكف ذالؾ يتـ رقميا، حيث ترسؿ الرسالة وتستقبؿ بيف 

 األنترنيت مف خالؿ مساحة عمى قرص الصمب وعنواف الخاص عف طريؽ عقد االشتراؾ.
 :التعبير عن اإلرادة عن طريق الموقع اإللكتروني  -2

تقوـ الشركات بعرض السمع بطريقة ثالثية األبعاد مع تسجيؿ السعر والمواصفات، وذالؾ     
الراغب في الشراء إلى الموقع إذا كاف يتعمؽ العقد بعقد البيع،  عمى موقعيا الخاص ودخوؿ

قد ينتيي بقبوؿ العرض مف خالؿ النقر عمى مفتاح الموافقة، وعندىا تظير صيغة العقد 
المتعمؽ بالشراء، والمعد مف قبؿ الشركة العارضة الذي يتضمف آلية الدفع، وشروط التعاقد، 

 2لذي يحكـ العقد.ومكانو وكيفية التسميـ، والقانوف ا
                                                           
1 - Beaure Auger, Pierre Bresse et Stéphanie Tuilier, Paiement Numérique sur Internet. Thomson Publishing, 

1997, P.76. 

 ،عماف، 1طدار الثقافة، ، محمود عبد الرحيـ الشريفات، التراضي في تكويف العقد عبر اإلنترنيت دراسة مقارنة2 - 
 .06ص، 2009األردف، 
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 :التعبير عن طريق التنزيل -3
بو نقؿ واستقباؿ أو تنزيؿ أحد البرامج أو الرسائؿ أو البيانات عبر شبكة  ديقص    

المعمومات الدولية إلى الكمبيوتر الخاص بالعميؿ، ويسمى في التجارة اإللكترونية بالتسميـ 
المعنوي، والتعبير الرقمي عف طريؽ التنزيؿ يمكف اعتباره موقؼ ال يدع شكا في داللتو عمى 

 1مقصود صاحبو.
 البطاقات اإللكترونية :الثاني رعالف
 وال: مفهوم البطاقات اإللكترونيةأ

ىي تمؾ البطاقات التي تتـ معالجتيا إلكترونيا الستخداميا ألغراض متعددة مف خالؿ     
 2المعمومات المخزنة عمييا والدخوؿ بيا إلى اآلالت المعدة لذالؾ بغية تحقيؽ أغراض معينة،

قد تصدرىا الجية المعينة، مثؿ البنؾ أو المؤسسة المالية وتتضمف معمومات عف صاحبيا 
 حيث تتضمف اسمو ورقـ حسابو، أو جية حكومية مثؿ بطاقات اليوية السفر.

ولذالؾ قد تستخدـ ىذه البطاقات كأداة وفاء تمكف مف اتخاذ اإلجراءات الالزمة لخصـ     
 3،حساب شخص آخرلى البنؾ المصدر لمبطاقة لمصمحة و وتحويؿ مبمغ محدد مف الماؿ لد

كما قد تستخدـ كأداة سحب؛ حيث تسمح بسحب األمواؿ أو تحويميا وبالتالي ال تتضمف ىذه 
البطاقات إمكانية فتح اعتماد مف قبؿ المصدر يسمح لحامميا بإيفاء المشتريات بصورة 

 4مقسطة وبشكؿ دوري.
 
 
 

                                                           

 .66،65 ص ، ص2008 ،اإلسكندرية، 1منشأة المعارؼ، ط، ، الكتابة الرقميةحيف محمد العيشصالال1 - 
البنوؾ بيف النظرية  بحث مقدـ لمؤتمر تشريعات عمميات النظاـ المصرفي والبطاقات البالستيكية، سحنوف محمود، - 2

 .02ص ،2002 ردف،األعماف،  جامعة اليرموؾ، والتطبيؽ،
 .07الجزائية لبطاقات الوفاء. دار وائؿ لمنشر، عماف، األردف، ب.ت، صعماد عبد الخميؿ، الحماية  - 3

. 18ص ،2000بياراميؿ طوبيا، بطاقة االعتماد. منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف،   - 4  
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 خصائص البطاقات اإللكترونية ثانيا:
ىذه البطاقات مف البطاقات الشخصية تخص الشخص حامميا وبالتالي ال يتـ تداوليا،     

كما يتـ استخداميا استخداما محددا ببنود العقد الذي يجمع بيف الجية المصدرة وصاحب 
 البطاقة.

 شكل البطاقات اإللكترونية: ثالثا:
يكية مصنوعة مف مادة خاصة مستطيمة الشكؿ، وجييا تأخذ شكؿ البطاقة البالست    

األمامي مطبوع عميو بشكؿ بارز رقـ البطاقة وتاريخ الصالحية واسـ الحامؿ واسـ الجية 
التي أصدرتيا، أما الوجو الخمفي فيوجد عميو شريط معمومات إلكتروني مغناطيسي أسود 

 1الموف وأسفمو شريط ورقي أبيض مخصص لتوقيع الحامؿ.
 الفرع الثالث: الشيك اإللكتروني

ىو عبارة عف رسالة تحتوي عمى جميع البيانات التي يمكف أف نجدىا بالشيؾ الورقي     
رسالو لو إلكترونيا عبر  ي أالعادي، بحيث يقوـ المشتري بتحرير شيؾ إلكتروني لمبائع وا 

، وتكوف جميع التوقيعات األحياففي أغمب  اإللكترونيوسيمة إلكترونية كالفاكس أو البريد 
يعرفو مصطفى  اإللكترونيالتي يتضمنيا ىذا الشيؾ توقيعات إلكترونية أو رقمية والشيؾ 

معالج إلكترونيا بشكؿ كمي أو جزئي  األطراؼكماؿ طو ووائؿ أنور بندؽ "أنو محرر ثالثي 
النقود مف شخص يسمى الساحب إلى البنؾ المسحوب عميو بأف يدفع مبمغا مف أمًرا يتضمف 

 ".شخص ثالث يسمى المستفيد إلذف
لمشيكات  اإللكتروني"المكافئ  :ويعرفو منير محمد الجنيبيي وممدوح محمد الجنيبيي أنو    

ىو رسالة إلكترونية موثقة ومؤمنة يرسميا مصدر يدية التي اعتدنا التعامؿ بيا، و الورقية التقم
ليقـو البنؾ  األنترنيتليعتمده ويقدمو لمبنؾ الذي يعمؿ عبر  (حاممو)الشيؾ إلى مستمـ الشيؾ 

                                                           

،  2008، سنة 1دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ط ،داـ غير المشروع لبطاقة االئتمافكميت طالب البغدادي، االستخ - 1
 .65ص عماف، األردف، 
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بتحويؿ قيمة الشيؾ المالية إلى حساب حامؿ الشيؾ، وبعد ذلؾ يقوـ بإلغاء الشيؾ فعاؿ، 
   1.لمستمـ الشيؾ أف يتأكد إلكترونيا مف أنو قد تـ بالفعؿ تحويؿ المبمغ إلى حسابو ويمكف

                                                           

الحديثة، دار الفكر الجامعي، الطبعة  اإللكترونيةالتجارية ووسائؿ الدفع  األوراؽمصطفى كماؿ طو ووائؿ أنور بندؽ، 1 - 
01 ،2006 ، 
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 المدني المحرر اإللكتروني كدليل لإلثباتالمبحث الثاني: 
أف يستوفي عدة شروط نظرا يجب ليكتسب المحرر اإللكتروني الحجية الكاممة باإلثبات     

كما تثور إشكالية مدى اعتبار ما ما يكتنفو مف مخاطر تتصؿ بحفظ المعمومات وتبادليا، ل
 وىؿ تعد دليبلً  يتـ تدوينو عمى الوسائط اإللكترونية مف قبيؿ الكتابة المعتد بيا في اإلثبات،

 .ا كامبلً كتابيً 
 قبوؿ شروطوسنقوـ بتقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، حيث يتضمف المطمب األوؿ:     

ية المحرر حج، أما المطمب الثاني فسنتطرؽ إلى: لئلثبات كدليؿ اإللكتروني المحرر
 االلكتروني في االثبات.

 المدني: شروط قبول المحرر اإللكتروني كدليل لإلثبات األولالمطمب 
اتفقت معظـ التشريعات عمى جممة مف الشروط التي يجب أف تستجمعيا الكتابة     

يمكف االعتداد بيا قانونا وبالتالي تأدية حتى  اإللكترونية ومف خبلليا المحررات اإللكترونية،
وتكوف وسيمة ثقة وأماف بيف متعاممي التجارة ووسيمة لمتدليؿ عمى  وظيفتيا في اإلثبات،

 الفرع األوؿ(وىذه الشروط ىي: القابمية لمقراءة ) 1التصرؼ القانوني ومضمونو، صحة 
 الفرع الثالث() االختراؽوعدـ (، الفرع الثانيالمحافظة عمى سبلمة البيانات )

 الفرع األول: قابمية المحرر اإللكتروني لمقراءة
أف يكوف المحرر المتضمف الكتابة المراد جعميا  وتعني قابمية المحرر اإللكتروني لمقراءة،    
أي أف يكوف مفيوما وواضحا مف خبلؿ كتابتو بحروؼ أو رموز أو  ناطقا بما فيو، دليبل،

 2 .دراؾ محتواهيتسنى استيعابو وا  بيانات مفيومة حتى أرقاـ أو 
وذلؾ عمى الرغـ مف أف لغة  وىو شرط نجده متوفر في الكتابة أو المحررات اإللكترونية،    

الكتابة في تمؾ المحررات والتي تعد بواسطة جياز الحاسب اآللي ىي لغة اآللة، إاّل أف ىذه 
                                                           

 . 278 المرجع السابؽ، ص حمودي محمد ناصر،د  1 - 
2 - Tabarot Michel , Le projet de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, assemblée national Fr, 

paris, 11/ 02 / 2003,p60 ,la date de mise en Ligne 20/10/2014, disponible sur le site http : // www. Assemblée 

national. Fr/12/rapports/0608. Asp. 
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 وتكوف  جياز الحاسب اآللي أيضا،استخداـ مكف ترجمتيا إلػى لغػة اإلنساف بالمغة مػف الم
  1.مفيومة ومقروءة ويتوافر بيا الشرط السابؽ

ونستراؿ بشأف التجارة األوقد أكدت عمى ىذا المعنى المادة السادسة مف قانوف     
عندما يشترط القانوف أف تكوف المعمومات " أنو:حيث نصت عمى  ،1996اإللكترونية لسنة 

تستوفي ذلؾ الشرط إذا تيسر  -أي المحرر اإللكتروني  -فإف رسالة البيانات  مكتوبة،
 2."لواردة فييا عمى نحو يتيح استخداميا بالرجوع إلييا الحقاا عمى البيانات االطبلع

أما المشرع الفرنسي فقد طور المفيـو القانوني لمكتابة، إال أنو اشترط أف تكوف الرموز      
مات مقروءة ومفيومة لآلخريف وىذا بموجب الفقرة األولى مف المادة أو األرقاـ أو العبل

وبالتالي يجب تقديـ الدليؿ الكتابي اإللكتروني مقروءا  لمقانوف المدني الفرنسي، 1316
 3.عف طريؽ معالجتو بالوسائؿ التقنية المناسبة لمقاضي 

ف قانوف التوقيع فقرة أ م 1ونص عمى ىذا الشرط أيضا المشرع المصري في المادة     
 .مف خبلؿ التأكيد عمى ضرورة أف يكوف لمكتابة اإللكترونية داللة قابمة لئلدراؾ اإللكتروني،

 ولف يتسنى ذلؾ إال إذا كاف مف الممكف  دراؾ معناىا،مكف إومعنى القابمية لئلدراؾ، أنو ي
 4 .قراءتيا
التي نصت عمى  ،05/10مكرر مف القانوف  323ونجد ىذا الشرط قد تضمنتو المادة     
ينتج اإلثبات بالكتابة مف تسمسؿ حروؼ وأرقاـ أو أية عبلمات أو رموز ذات معنى و: "أن

                                                           

،عماف،  ، دار وائؿ لمنشر والتوزيع01المشكبلت القانونية لعقود التجارة اإللكترونية، الطبعة  زياد خميؼ العنزي، -  1
 . 38ص ،2010
 .21محسف عبد الحميد إبراىيـ البيو، المرجع السابؽ، ص  2 - 

ورقة عمؿ مقدمة في ندوة المعامبلت القانونية اإللكترونية  المحررات اإللكترونية في اإلثبات،حجية حمد شرؼ الديف، أ - 3
منشورات المنظمة العربية لمتنمية  ،2007فبراير  اإلمارات العربية المتحدة، المنعقدة في دبي، وعقود التجارة الدولية،

 .14، ص2008، اإلدارية

 .22ص لمرجع السابؽ،ا محسف عبد الحميد إبراىيـ البيو، - 4
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 ألنو ال فيـ دوف قراءة ألمر والمعنى المفيـو نرى القصد منو إمكانية قراءتو،"، مفيوـ...
  1.مكتوب
قراءتيا مباشرة مف شاشة ويستوي بعد ذلؾ أف تكوف ىذه الكتابة اإللكترونية مف الممكف     

إذ ميما  أو قراءة رموزىا وفؾ شفرتيا، أو بعد طباعتيا عمى أوراؽ عادية، جياز الكمبيوتر،
دراؾ المعنى بطريقة مؤكدة وا   ية القراءةكانت الصورة المحتممة ىنا فالعبرة دائما ىي إمكان

 2.ومحددة
 المحافظة عمى سالمة البيانات الفرع الثاني:

دد لئلثبات فيو حالثاني مف الشروط الواجب توافرىا بالمحرر الكتابي الم أما الشرط    
 فاستمرارية الكتابة تعني أف يتـ التدويف عمى وسيط يسمح بثبات الكتابة عميو ،االستمرارية

فالوسيط الورقي بحكـ تكوينو المادي  بحيث يمكف الرجوع إلييا وقت الحاجة، استمرارىا،و 
  3.يسمح بتحقيؽ ىذا الشرط

بالتالي فإنو في حالة اختبلؼ و  أما الوسائط اإللكترونية فيي تتسـ بدرجة حساسية عالية،    
ختبلؼ الشديد في درجة حرارة تخزيف ىذه الوسائط، يؤدي الى شدة التيار الكيربائي أو اال

 إال أنو االستمراريةيترتب عمى ذلؾ عدـ تحقؽ شرط و  تمؼ بتمؾ الوسائط االلكترونية، حدوث
قد أمكف التغمب عمى ذلؾ باستخداـ وسائط إلكترونية متطورة، يتحقؽ فييا عنصر الثبات 

مدة طويمة ربما بتمؾ المعمومات ل االحتفاظحيث يمكف  واالستمرارية بالنسبة لما دوف عمييا،
التي تتأثر ىي األخرى بعوامؿ الزمف أو الحريؽ أو الرطوبة أو  قدرة األوراؽ، ؽتفو 

 4ات.الحشر 

                                                           

 . 279المرجع السابؽ، ص  حمودي محمد ناصر، -  1
 .22 ص محسف عبد الحميد إبراىيـ البيو، المرجع السابؽ، - 2
  .21المرجع السابؽ، ص محسف عبد الباسط جميعي، -  3

ثباتو،إبراـ العقد اإللكتروني  إيماف مأموف أحمد سميماف، 4 -   ،2008 اإلسكندرية، لمنشر،دار لجامعة الجديدة  . ط،د وا 
 .194ص 
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إلى ىذا  ونستراؿ النموذجي لمتجارة اإللكترونية،األمف قانوف  14/1وقد أشارت المادة     
عمى المعمومات الواردة فييا عمى نحو يتيح استخداميا في  االطبلع... " الشرط بنصيا

 كما نصت المادة السادسة مف نفس القانوف صراحة عمى ىذا الشرط ،"الرجوع إلييا الحقا
 تستوفي رسالة البيانات ذلؾ الشرط القانوف أف تكوف المعمومة مكتوبة،عندما يشترط " بأنو:

  1."عمى البيانات الواردة فييا عمى نحو يتيح استخداميا بالرجوع إلييا الحقا االطبلعإذا تيسر 
وىما النصيف المذيف تأثرت بيما العديد مف القوانيف الحديثة في مجاؿ اإلثبات     

الفرنسي المعدؿ بموجب  فرنسي التونسي واألردني، والقانوف المدنيمثؿ القانوف الالقانوني ّ 
التي اشترطت أف تكوف الكتابة اإللكترونية كالكتابة الورقية بشرط  1316/1نص المادة 

أو كوف تدويف الكتابة وحفظيا قد تـ في ظروؼ ذات  ،إمكانية تحديد الشخص الذي أصدرىا
شرع الجزائري أيضا في تعديمو األخير لمتقنيف وىو نفس اتجاه الم طبيعة تضمف تكامميا،

... وأف تكوف معدة ومحفوظة في " :بالنص ،1مكرر 323في المادة  05/10المدني 
 2.ف يكوف ذلؾ بشكؿ دائـ ومستمرأوالحفظ  ويفيـ مف اإلعداد ،"ظروؼ تضمف سبلمتيا

 ع الثالث: عدم القابمية لالختراقالفر 
أي أف يتمكف  الوصوؿ إليو بطريقة غير مشروعة، اإللكتروني،يقصد باختراؽ المحرر     

أو إدخاؿ تعديبلت عمى البيانات أو محو جزء  عمى مضموف المحرر، االطبلعالغير مف 
ة اإللكترونية التي يتـ عبرىا نقؿ والواقع أف البنيػ منػيا دوف أف يكوف ليػـ الحؽ فػي ذلؾ،
حيث يمجأ قراصنة الحاسب  ا تثير تخوفا ممحوظا،وتبادؿ المحررات اإللكترونية بيف أطرافي

ويتـ ذلؾ عادة باستخداـ  البيانات،الشبكات والتجسس عمى المعمومات و اآللي إلى اختراؽ 
ة اإلنترنت إلى العديد األمر الذي يعرض المتعاقديف عبر شبك برامج خاصة ليذه االنتياكات،

أطرافيا أو أحدىـ عدـ التعاقد يفضؿ  منيا إفشاء أسرار ميمة تتعمؽ بعممية 3،األخطارمف 
                                                           

 .24ص المرجع السابؽ، محسف عبد الحميد إبراىيـ البيو، -  1
 .280 ،279ص  المرجع السابؽ، حمودي محمد ناصر، -  2
 .27 ،26ص المرجع نفسو، د محسف عبد الحميد إبراىيـ البيو، - 3
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ومنيا كذلؾ تغيير مضموف المحرر  1كحجـ التعاقد وأسعار الصفقات، عمييا،ر إطبلع الغي
 .2 بإدخاؿ تعديبلت عمى البيانات أو إضافة بيانات محددة أو محو بعضيا اإللكتروني،

بالشكؿ الذي تـ بو  إليوـ الرجوع البد أف يت، بالمحرر االحتجاجوحتى يكوف باإلمكاف      
ومف  4ر فيو،تغييحداث إحاطتو بوسائؿ تمنع اختراقو أو وا   3تحريؼ زيادة أو نقصاف، دوف 

ىذه الوسائؿ تنظيـ استخداـ تكنولوجيا تشفير المعمومات التي تنتقؿ عبر اإلنترنت، بحيث ال 
اإلثبات تتقرر بمدى وقراءتيا سوى المرسؿ والمرسؿ إليو، إذ قدرة المحرر في  يستطيع فيميا

 10/1مف أي عيب قد يؤثر في شكمو الخارجي وىو المعنى الذي أخذت بو المادة  سبلمتو
االحتفاظ برسالة البيانات بالشكؿ الذي أنو: " بنصيا عمى ونستراؿ النموذجي،األمف قانوف 

نشئت أنشئت أو أرسمت أو استممت بو أو بشكؿ يمكف إثبات أنو يمثؿ بدقة المعمومات التي أ
 ".ت  م  م  ست  اأو وأرسمت 

بحيث أوجبت حفظ المحرر مف أي  وىو شرط نجد غالبية التشريعات قد اشترطتو،      
وىو ما نص  تعديؿ أو عمؿ قد ينقص مف قيمتو القانونية كدليؿ إثبات أو يشكؾ في صحتو،

 ."سبلمتيافي الظروؼ تضمف  ...: "بالنص 1مكرر  323عميو المشرع الجزائري في المادة 
وىو ما يرى فيو  فإف تعديميا يمكف أاّل يترؾ أي أثر، وبخصوص المحررات اإللكترونية،     

البعض ميزة وفرتيا ىذه المحررات لممتعاقديف الذيف ليـ إجراء أي تعديؿ عمى اتفاقيـ دوف 
خاصة مع ابتكار برامج تمكف مف تحويؿ النصوص  إلحاؽ أي ضرر بالمحرر المكتوب،

                                                           

ىجمات اليواة والمحترفيف عمى شبكة اإلنترنت  المخاطر التي تتعرض ليا الشركات والمؤسسات مف رأفت رضواف، 1 - 
 .103ص  ،1999، القاىرة منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،

2 -  Kamel Mehdaoui, La formation du contrat électronique international, mémoire présenté comme exigence 

partielle de la maitrise en droit international, université du Québec, Montréal ,Mars 2010, p 44. 

 جامعة القاىرة، رسالة دكتوراه، الحجية القانونية لوسائؿ المعمومات المستحدثة في اإلثبات، سمير طو عبد الفتاح، -  3
 .62 ، ص1999، كمية الحقوؽ

 .06، المرجع السابؽ، صأحمد شرؼ الديف -  4
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ونية الى صور ثابتة تحافظ عمى بقاء النص عمى صورتو النيائية التي تـ تثبيتو اإللكتر 
  1.مما مكف مف تحقيؽ شرط الثبات في المحررات اإللكترونية عمييا
مف إمكانية القراءة  دية،يومع توفر الشروط المتطمبة في الكتابة بصورتيا التقم    

مكانية الثبات،و  االستمراريةو  بترؾ  إالّ وعدـ قابميتيا لمتعديؿ  ،االقتضاءالرجوع إلييا عند  وا 
فإف ذلؾ  ،ؿ عمى ذلؾ التعديؿ والتي يمكف تحققيا كميا في الكتابة االلكترونيةأثر واضح يد

وعميو فإف  دية نفسيا في مجاؿ االثبات،ييجعميا مقبولة قانونا لتأدية وظيفة الكتابة التقم
وسيط المستعمؿ ال يؤثراف في قيمة الوثيقة االلكترونية في وال اختبلؼ األداة المستخدمة

 2.اإلثبات
 حجية المحرر الرسمي اإللكتروني: الثاني المطمب 

الحاجة  دوفتو حجية قانونية بذا اكتسب وشروط اإللكترونيالمحرر الرسمي  استوفىإذا     
 والذي ينازع في قيمتى الخصـ مبؿ يجب ع وى صحتمقامة دليؿ عإلضرورة  بلف ،إلى إقراره

قة ميتمتع بحجية مط وبالتزوير، ذلؾ أن االدعاءعف طريؽ  وأف يطعف في اإلثباتالقانونية في 
الحجية وفقا لقواعد ىذه كما أف األوؿ(، الفرع و )سيعرض وىو ما اإلثباتى الكافة في مع
 .)الفرع الثاني(موضوع  وىويدية تمتد لتشمؿ صوره مالتق

 اإللكتروني:محرر الرسمي مالقيمة القانونية ل األول:الفرع 
المساوية لحجية المقررة  اإللكترونيالقانوني بحجية المحرر الرسمي  االعتراؼإف      

مكرر مف القانوف المدني الجزائري  323المادة  ووفقا لما جاءت ب التقميديمحرر الرسمي مل
، إضافة لما التقميديا ميالكتابة في شكو  ياإللكترونا المساواة بيف الكتابة في الشكؿ ارىبإقر و 

ى متنظيـ المحررات الرسمية القائمة عبإجازة و ورد مف أحكاـ في قانوف عصرنة العدالة 
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 1الرسمية كوثائؽ الحالة المدنية في تنظيـ الوثائؽ وو معموؿ بى مادعائـ إلكترونية، و 
 .وجواز السفر البيومتري

، يمكف القوؿ أف جميع اإللكترونيوفي ظؿ غياب تنظيـ قانوني يخص المحرر الرسمي     
 التقميديوالخاصة بالمحرر الرسمي  لئلثبات التقميديةالمقررة في إطار القواعد العامة  األحكاـ

ؼ الوسائؿ مبمعنى أدؽ أف كافة البيانات والمعطيات الصادرة عف مخت ويمتسري ع
 لممحرروالتي تشكؿ محررا رسميا إلكترونيا تتمتع بذات الحجية القانونية المقررة  اإللكترونية
ى النحو ما وذلؾ عمييالمحموؿ ع اإللكترونيةما كاف نوع الدعامة يالمادي م التقميديالرسمي 

 : اآلتي
 اإللكترونيحجية بيانات المحرر الرسمي أوال: 
 وى الكافة مف ذوي الشأف و كؿ مف لميعتبر حجة ع اإللكترونيف المحرر الرسمي إ    

مف  6مكرر 324و  5مكرر  324طبقا لما ورد في المادة  2ما لـ يثبت تزويره، وفي مصمحة
 :بيف نوعيف مف البيانات و، ويفرؽ فيالقانوف المدني الجزائري 

 : هف بالخدمة العامة بنفسمبيانات صادرة عن الموظف أو المك -1
 3عف طريؽ الطعف بالتزوير الإ حجيتيا ضيمكف نقال ى الناس كافة و محجة ع ىيو     

، وتاريخ المحرر، مكاف توثيق ومثالو: ميمتو، ا في حدوديمف أمور قاـ بوذالؾ فيما دوف فيو 
مف ذوي الشأف في  ا البيانات الصادرةيتضاؼ لـ و يتوقيعتأكده مف شخصية ذوي الشأف و 

                                                           

ؽ بإصدار نسخ ميتع ،2015ديسمبر  10الموافؽ  1437صفر  28المؤرخ في ، 315 – 15ـ المرسـو التنفيذي رق - 1 
الموافؽ  1437 األوؿربيع  15المؤرخة في  52لسنة  68وثائؽ الحالة المدنية بطريقة إلكترونية، الجريدة الرسمية العدد 

 .2015ديسمبر  27
 ي(ضابط عموم)يمكف إخضاع الوثائؽ الرسمية، المحررة لدى موثؽ  ال" :يايا بقولمالمحكمة الع وما قضت ب ىذا 2 - 

ة ممج ،09/02/2012قرار بتاريخ  698894ـ ؼ رقمم، "تزويرىاا بالحجية، حتى يثبت يلتمتع (وديادة الشيش)تحقيؽ مل
 .287ص  ،2014سنة ل ،2يا، العدد مالمحكمة الع
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بالسمع والحس أو الوقوع و تدرؾ البيانات الصادرة مف ذوي الشأف  ىيحضور الموظؼ، و 
فالموظؼ العاـ  األجرةـ مة الموظؼ، كإقرار المؤجر تسيمتدخؿ في نطاؽ متحت البصر، و 

 بلف وصفة الرسمية دوف المساس بصحة مضمون ور، فتثبت لاإلقرا إلدالءنا يثبت واقعة اى
 .تيافيستطيع المقر أف ينازع في صح الحجية وتثبت ل

 : الشأن يو بيانات صادرة عن ذ  -2
دوف أف  مسؤوليتيـؼ بالخدمة العامة تحت ما الموظؼ أو المكيي البيانات التي يدونىو     

لذلؾ الموظؼ و يمس أمانة  الا يالطعف فيا الرسمية، و يقمحت بلا، فييكوف قد تحرى عف صحت
 .وؾ الطعف بالتزويرما بالطرؽ العادية دوف الحاجة إلى سييمكف إثبات عكس

 لألشخاصبالنسبة  اإللكتروني: حجية المحرر الرسمي ثانيا
مف  5مكرر 324مادة مكافة طبقا لمحجة بالنسبة ل اإللكترونييعتبر المحرر الرسمي     

يعتبر د الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، و يعتبر ما ورد في العق" القانوف المدني الجزائري:
 ".نافذا في كامؿ التراب الوطني

كؿ مف  وى أنمغير الذي يعرؼ عمفحسب بؿ تمتد ل أطرافوى مع وتقتصر بذلؾ حجيت بلف    
 ويستطيع إنكار ما ورد في بل، فوبما دوف في ميويضار أو يستفيد مف المحرر، فيعتبر حجة ع

عف طريؽ التزوير، أما إذا  إالى النحو المقدـ سابقا مصفة الرسمية ع تمحقيامف بيانات 
 1.ا بالطرؽ العاديةيفيمكف إثبات عكس مسؤوليتيـتحت  ذوي الشأف كانت بيانات صادرة مف
 كتروني في ظل غياب النص القانونيثالثا: حجية المحرر اإلل

ىو  اإلثباتإلى جانب مشكؿ  اإللكتروني حررالثاني الذي واجو الم اإلشكاؿلقد كاف     
تفسيرا موسعا  حررالم ر، حيث أف بعض الفقو فساإللكتروني حررمشكؿ تحديد مفيوـ الم

ف اليدؼ مف تحديد ماىية الم حرروالم اإللكتروني حرريشمؿ الم ىو  حررالورقي أيضا وا 
، وىي الكتابة فيقوؿ بعض حررالمتعمقة بالم االختبلؼالوقوؼ عمى جانب آخر مف جوانب 
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 اإللكترونية حرراتتشمؿ نوعاف مف الم باألحرىتحمؿ معنياف أو  حررم الفقياء أف كممة
نما يشمؿ الكتابة بمفيوميا  ال حررالمفيـو المغوي لمم ألفوالورقية،  يقتصر عمى نوع معيف وا 

التقميدي الحديث، حيث تتساوى الكتابة سواء كانت عمى دعامة ورقية أو دعامة إلكترونية، 
لتي يمكننا إيجادىا في المحرر الورقي انيا عبارة عف مجموعة مف الحروؼ والرموز بأ

أف تفسير كممة  االتجاهنصار ىذا أفي ذلؾ ويرى  بلؼيكوف خ والا، معً  لكترونياإلوالمحرر 
يقتصر عمى  اللغويا  حرر، ذلؾ أف تعبير المواإللكترونيالورقي  حرريمتد ليشمؿ المحرر م

نما يشمؿ الكتابة بمفيوميا التقميدي والكتابة عف طريؽ الوسائؿ  ، اإللكترونيةنوع معيف وا 
والرموز  واألرقاـىي عبارة عف مجموعة الحروؼ  االتجاهفالكتابة حسب تفسير أصحاب ىذا 

ذا كاف ينظر سابقا  واإلشارات التي تدؿ عمى معنى معيف، وتكوف ثابتة عمى دعامة قوية، وا 
يا يدويا ناتجا عف عإلى أف ىذه الدعامة ىي ورقية وتحتوي عمى بيانات معينة ويذيميا توقي

فيف، سواء كانت مكتوبة باليد أو بواسطة ماكنة فإف ىذا التطور المستمر في طريؽ الطر 
إجراء التصرفات القانونية يؤدي بنا إلى تغيير النظرة  خبللياالوسائؿ الحديثة التي تتـ مف 

 ،              التقميدية لمفيـو الكتابة التي تتـ يدويا
معينا، ليس المقصود منو الدعامة الورقية  بلمف استمزاـ أف يأخذ العقد شك فالغرض     

نما تعد الدعامة الورقية وسيمة لتثبيت المعمومات عمييا، فكؿ ما في  يجب أف  اآلمربذاتيا وا 
تكوف الكتابة مقروءة بسيولة مع إمكانية الرجوع عمييا ونقميا ونسخيا، لذا يجب التخمي عف 

التي تحتوي  اإللكترونيةبفكرة الكتابة  واألخذ (عالتوقي( و)الكتابة( و)المستند(المفاىيـ القديمة 
بل ت تقنية تضمف سالمتيا، وقد تتجاوز الضمانات التي تتمتع بيا الكتابة اليدوية، فزاممي

  1.بيف فكرة الكتابة والورؽ بمعناه التقميدي تبلـزيوجد 
عمى المحررات  اإلثباتأف ىناؾ رأيا فقييا بوجود صعوبة في إضفاء طابع  إال    

وذلؾ تحت عدة مبررات تتمحور حوؿ أف الدعامة  االتصاؿ، خاصة في مجاؿ اإللكترونية
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 الىذا التعديؿ، كما أف ىذا النوع قابمة لمتعديؿ والتبديؿ دوف وجود أي دليؿ يثبت  اإللكترونية
متجاوزا، أف ىذا الرأي أصبح  إالالذي تتركو الدعامة الورقية،  األثرمدونا عكس  أثرايترؾ 

الذي عرفو ىذا المجاؿ، فقد ظيرت مجموعة مف التطبيقات التي تدعـ  وذلؾ بفضؿ التطور
وجعمو بذلؾ يضاىي عف  واإلثبات، وتقوي كمسألة الضماف اإللكتروني محررصحة ال

بالتوصؿ الذي  اإلشعارالورقي، ومف بيف ىذه التطبيقات التي ظيرت نجد نظاـ حرر الم
، وتمكف كذلؾ المرسؿ مف معرفة تاريخ ووقت اإللكترونيةالرسالة يسمح بالتثبت مف وضع 

 اإللكتروني حررتوصؿ المرسؿ إليو بالرسالة، ومف بيف التطورات أيضا التي تؤيد قوة الم
 محررمات في النجد نظاـ تشفير المعمو  لئلثباتوتضاعؼ فرصة التمسؾ بو كأداة 

عمييا  االطبلعمى سرية المعمومات وعدـ وكاف ليذا النظاـ الفضؿ في الحفاظ ع اإللكتروني
 اإللكتروني حرر، وىذا ما يؤكد أف لممباالطبلعالمرخص ليـ  األشخاصمف طرؼ  إال

التي تحمي  اإلجراءاتالمتعاقدة، وتتجاوز  األطراؼمميزات تؤمف استخداميا مف قبؿ 
 محررالورقي في حيف يجعؿ رأيا آخر مف الوسائؿ التقنية التي تضمف سالمة ال محررال

واليدوية، إذ يرى أف  اإللكترونيةانتقادا يعترض بموجبو عمى المساواة بيف الكتابة  اإللكتروني
تقتضي  اإللكترونيةبسيولة وبصورة مباشرة، في حيف الكتابة  قراءتياالكتابة اليدوية يمكف 

، االنتقاؿعض الرموز التشفيرية عند حالة تشفير الكتابة لحماية المعمومات مف قراءتيا فؾ ب
وصعبة، لذا فإف الكتابة  بعد اتخاذ إجراءات معقدة إالإذ أف ىذه المعمومات تعد غير مقروءة 

        1.يسيؿ قراءتيا بصورة مباشرة وسيمة مثؿ الكتابة اليدوية ال اإللكترونية
التي تسمح بإثبات  المعامبلتىو الحرية في جميع  اإلثباتوالجدير بالذكر أف أساس      

ف تطبيؽ ىذا المبدأ يعطي كؿ  العقد الحرية في  أطراؼتصرفات قانونية بكافة الطرؽ، وا 
قامة الحجة عمى التزاماتيـ  بجميع الطرؽ المتاحة،  وادعاءاتيـإثبات التصرفات القانونية وا 

ىذا المبدأ ىو إعطاء القاضي الحؽ في تقدير قيمة الدليؿ المستمد مف  ومف مميزات تطبيؽ
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، وىذا في إبراـ العقد عف طريؽ اإللكترونية، وىذا يخص العقود المدنية اإللكترونيةالوسائؿ 
نتاج آثاره اإليجاب  1.والقبوؿ يؤدي إلى وجود العقد وا 

 الفرع الثاني: حجية صور المحرر الرسمي اإللكتروني

ذه الصور المسحوبة مف المحرر ىو وارد في التشريعات ، يفرؽ ما إذا كانت ىا لما وفقً     
 ليا:الرسمي قد جاءت في شكؿ إلكتروني أو ورقي، و يقدـ  اإللكتروني

 الرسمي اإللكترونيالمسحوبة من المحرر  اإللكترونيةصور مبالنسبة لأوال: 
أف التشريعات لـ تخصص  التنبيوذه الصور، وجب ىقبؿ بياف أحكاـ حجية بداية و     

عمى بحكـ خاص صريح ليسري  اإللكترونيالمسحوبة مف المحرر  اإللكترونيةحجية الصور 
التي تأتي في كتروني و إلأو العرفي  اإللكترونيى صور المحرر الرسمي مع وتقديم ما سيتـ

 ء.حد السواى مشكؿ إلكتروني ع
جنة م، حاولت الاإللكترونيةونسترؿ الخاص بالتجارة األمادة الثامنة مف قانوف مفطبقا ل     

 معادالحتى يعد  -رسالة البيانات – اإللكترونيوضع مجموعة مف الضوابط في المحرر 
الوسيط الذي  باعتباره األصؿ مفيـو ألف، فيتمتع بذات الحجية القانونية، لؤلصؿوظيفيا 
أف ما ، و تقديمو يتطمبحينما  اإللكترونيةالتجارة يتماشى و  الة، مر ألوؿ  المعمومات وتثبت في

النسخة و  األصؿ لتنعدـ بذلؾ التفرقة بيف، ودائما يمثؿ نسخة عن وقاه الطرؼ المرسؿ إليميت
 يذهمحورا ل المعموماتمة بلمف ضماف س اتخذتقد ، و اإللكترونيالواردة في الشكؿ 

ما قد يضاؼ مف  باستثناءأو تحريؼ  دوف تغيير مكتممة بقاؤىاو ى تقديرىامعيار الضوابط، و 
 ، العرض، أو التخزيف مع إمكانيةلئلرساؿأنظمة حاسوبية قد تطرأ أثناء المجرى العادي 

 2.متى دعت الحاجة لذلؾ استرجاعيا
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ف بلذه الضوابط أعتبر أصىفإف تضمف المحرر الموقع إلكترونيا  ميوعو      نسخ مف ال، وا 
المغناطيسية  األشرطةو  األسطوانات، األقراص، اآلليبيانات إلكترونية كالحاسب  قاعد

  1أنواعيا. بمختمؼ
مف قانوف عصرنة  10المشرع الجزائري في المادة  ميوو ذات ما نص عى األمرو ذات ىو 

ة إذا تضمف مجموعة مف األصميصفة النسخة  ول اإللكترونيالمحرر  اعتبر، حيث .العدالة
 :يىالشروط 

مع ضماف عدـ  مموأو تس إرسالوبالشكؿ الذي تـ إنشاؤه أو  اإللكترونيحفظ السجؿ   -1
 .ى محتواهميير أو تعديؿ عغإجراء أي ت

 .في أي وقت المعمومات باسترجاعبشكؿ يسمح  اإللكترونيحفظ السجؿ   -2
 مموأو تس إرسالوأو  إنشائوو تاريخ و وقت  وى المنشئ والمرسؿ إليمع الداللة  -3

تكتسب ذات  اإللكترونيالمسحوبة مف المحرر  اإللكترونيةو بالتالي فإف الصور      
ذه الشروط ىإثبات  اإللكترونيةذه الصور يلمف يتمسؾ بو ية، مصاألنسخة مالحجية المقررة ل

  .اإلثباتبكافة طرؽ 
 الرسمي اإللكترونيصورة الورقية المسحوبة من المحرر مبالنسبة ل ثانيا:
ى الصورة الورقية مذا الفراغ القانوني، تسري عىا، و في ظؿ يالتشريعات للـ تتعرض     

 التقميدي.الرسمي  لممحرر اإلثباتفي  التقميديةالقواعد  اإللكترونيمحرر الرسمي مل
، حجية صور مف القانوف المدني،  326و 325قد تناوؿ المشرع الجزائري في المواد ف

ما إذا كاف ف أصؿ المحرر موجودا و ا يفرؽ ما إذا كايلبياف حجيت، و التقميديالمحرر الرسمي 
  :قد فقد
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 :موجودا األصلحجية الصورة إذا كان   -1
تكوف  وفإف صورت إذا كاف أصؿ و، يتضح أنمدني جزائري  325ورد في المادة لما  انطبلقا

ما  لؤلصؿبمقتضى قرينة قانونية تعتبر مطابقة ، فالصورة و لؤلصؿا ذات الحجية المقررة يل
جع ار المحكمة أف تى م، فإف حدث يتعيف عألصميا مطابقتيالـ ينازع أحد الطرفيف في 

ال استبعدت الحجية وا لتثبت لميا ألصيتحقؽ مف مطابقتمالصورة ل   1.وا 
 :صل غير موجوداألحجية الصورة إذا كان   -2
 :حيث ميزت بيفي الجزائري مف القانوف المدن 326المادة  عميونصت  
الصادرة عف موظؼ ة عف أصؿ المحرر الرسمي مباشرة و المنقول األولىحالة الصورة   - أ

  بقتيا لؤلصؿ.بالشؾ في مطا ال يبعثالخارجي  يرىاكاف مظمختص و عاـ 
ا نفس يتكوف ل –صورة الصورة  –األصمية حالة الصورة الرسمية المأخوذة عف الصورة  - ب

 .األولىذه الصورة مع الصورة ىعة خصوـ بمراجممع إعطاء الحؽ ل األولىقوة الصورة 
ألف ا يب االستئناس: يمكف األصميةحالة الصورة الرسمية المأخوذة عف صورة الصورة   - ج
 .االستئناسا لمجرد يقاضي أف يأخذ بميمكف لو  اإلثباتفي  ياحجية ل ال
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  تمهيد:
قوانين تعمل عمى تحصين المحرر تشمل الحماية القانونية لممحرر االلكتروني عدة    
لكتروني من التالعب بو و المساس بخصوصيتو و صحتو، و عند البحث  نجد أن الحماية اإل

وذلك بغية درء أي تالعبات أو مساس  ية الجنائية،شممت الحماية المدنية و الحما القانونية
بخصوصية المحرر االلكتروني و من قام بتحريره، و تختمف طرق التجاوزات التي تطال 

 المحررات االلكترونية سواءا بقصد أو بغير قصد .
ليذا كان البد أن تختمف طرق الحماية ىي األخرى، فكانت الحماية المدنية تضم     

ذي تسبب في الضرر أن يمتزم بو اتجاه الطرف المضرور، تعويضات يجب عمى الشخص ال
أما الحماية الجنائية و التي نستطيع مالحظتيا جميا من خالل قانون العقوبات الجزائري فجائت 
كالمكمل و الواضع حدا ألي تفكير قد يتبادر ألي شخص يسعى لتجاوز  و االضرار 

د منيا نظرا لألىمية البالغة التي تكتسبيا بالمحررات االلكترونية و ىي عقوبات ردعية كان الب
 المحررات االلكترونية .

ول لتناول المسؤولية ىذا الفصل بحيث سنخصص المبحث األ ليو فيإسنتطرق  ىذا ما و     
ثر قياميا ، أما إلكتروني و التعويضات الخاصة بيا ساءة التعامل مع المحرر اإلإالمدنية عن 

المبحث الثاني فسنتحدث عن الحماية الجنائية من االفعال الماسة بالمحرر كالسرقة و التزوير 
 .و االحتيال و العقوبات المترتبة عمييا 
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 ول : المسؤولية المدنية عن اساءة التعامل مع المحرر االلكتروني المبحث ال  
نواع المسؤولية المدنية، أميا كان البد من التطرق و دراسة لتوضيح المسؤولية المدنية و في    
ضرار محل إسؤولية التي تقوم عند قدية و ىي تمك المعتنقسم المسؤولية المدنية الى مسؤولية و 

العقد االلكتروني، و مسؤولية تقصيرية تقوم في الحاالت  الذي يرتكب فييا غشا أو خطأ 
الذي قد بحيث سنشرح معنى الفيروس أوال و  المبحث ليو في ىذاإسنتطرق  جسيما، و ذلك ما

و بالتأكد من وجود الفيروس تقوم  كثر شيوعا حالياباعتباره الضرر األ لألجيزةيتعرض 
 من بعد قياميا التعويضات المترتبة العقدية القائمة و  و نوضح المسؤولية ألعقدية المسؤولية 

يرية والتعويضات المترتبة لممسؤولية التقص، أما المطمب الثاني فسيخصص األول مطمبالفي 
 .عمييا

 الحاسب فيروس عن المسؤولية: الول المطمب
 البرامج و والحاسبات االنترنت عمى مواقعال ليا تتعرض التي االعتداء صور أخطر من إن    
 االعتداء ىذا إن والمعمومات، البرامج و األجيزة تدمير في يتسبب الذي بالفيروس يسمى ما ىو
 1.التقصيرية و العقدية بنوعييا المدنية المسؤولية الجزائية المسؤولية إلى باإلضافة يثير
 الفيروس مفهوم: الول الفرع

 الفيروس تعريف :والأ
 ببرنامج األمر يتعمق نماإ المجاز قبيل من يعد الحاسب مجال في الفيروس لفظ استخدام إن    

 التخريبية، الوظائف و التدميرية بالقدرة يتسم أنو إال أخر برنامج أي مثل اآللي الحاسب
 أنو الإ البيولوجي، أو العضوي بالمعنى فيروسا ليس فيو النسخ و التعديل و والحذف كاإلتالف
 الحاسب بنظام ضرر أكبر إحداث إلى ييدف فيو تقريبا، الخصائص نفس في معو يشترك
 . العالم في مكان أي في بو متصل أخر نظام وأي عميو يعمل الذي

                                                           

 دار البرمجيات، عقود األول، الجزء الثاني، الكتاب ،المعمومات نظم و الكومبيوتر قانون موسوعة الحفناوي، عمى فاروق - 1 
 .989ص الحديث، الكتاب
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 الفيروس خصائصثانيا: 
 :أىميا خصائص بعدة الحاسب الفيروس يتميز     

 : ىالعدو  -1
 وعند بالحاسب الخاصة األسطوانات أو األقراص عمى زرعو أو تسجيمو يتم برنامج فيو     
 وينسخ الذاكرة داخل وينشر فائقة، بسرعة آخر إلى جياز من الفيروس ينتقل البرنامج تحميل
 إلى جانب من الفيروس انتقال عمى الحديثة االتصال وسائل وتساعد عادية غير بسرعة نفسو
 بسبب األجيزة من كبير عدد عمى العمل ويمكنو بينيما المسافة كانت ميما الشبكة، داخل آخر

 انتشارىا سرعة إلى بالفيروس المصابة البرامج نسخ ويؤدي توافقيا،
  :االختفاء -2

 كالدخول الجياز مستخدم من التخفي و األخرى بالبرامج االرتباط بقدرة يتميز برنامج ىو     
 فيقوم معينة، إشارة أو توقيت حتى المكان ىذا في ويظل الذاكرة موضع أو مخفية ممفات في

 .التدميري نشاطو ويمارس نفسو بتشغيل
  :االختراق -3

 الحماية سبل كل و واختراق إليو التسمسل و النظام دخول عمى فائقة بقدرة الفيروس يتمتع     
 .المستخدم يضعيا التي

 : التدمير -4
  ىو السرعة فعامل، اإللكتروني النظام تشغيل بطء ىو بالفيروس اإلصابة أعراض أىم من لعل

 وسائط عمى المخزنة البيانات بمسح يقوم تم النظام في ميزة أىم وىذه اصابة كثرالعامل األ
 المعمومات أو البيانات مع التعامل يتعذر نحو عمى الجياز ذاكرة شغل إلى ويؤدي التخزين
 إدخال و المعمومات عمى التشويش إلى الفيروس يؤدي و التشغيل لنظام االستجابة وتتوقف
 .خاطئة أخرى
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 الفيروس أعراض :ثالثا 
 :أىداف عدة تحقيق بقصد الحاسب فيروس استخدام يتم
 الفيروس ينشط حيث بو، المصرح غير النسخ مخاطر من لمبرامج األصمية النسخ حماية    -1

 .النسخ بعممية القيام بمجرد
 معين وقت في ينشط لكي العميل يسممو الذي البرامج عمى الفيروس بوضع المنتج يقوم    -2

 حالة في و المحددة، المواعيد في العميل بالتزاماتو يفي لم إذا الحاسب ذاكرة و البرامج لتدمير
 .تدميره و الفيروس لوقف المناسبة الوسيمة المنتج لو يقدم الوفاء

 إثبات بيدف استخدامو و الفيروس بإنشاء الحاسب خبراء من سوية غير مجموعة تقوم    -3
 .اإليذاء و التدمير مجرد أو الذات

 المنافس أو الخصم إمكانيات عمى لإلطالع عدواني بغرض أحيانا الفيروس استخدام يتم    -4
 أو عسكرية أو سياسية ألغراض ذلك تم سواء ضخمة، مالية خسائر تكبيده و إضعافيا و

 1.اقتصادية
 الفيروس من الحماية :رابعا
 التجارة و المعموماتي النشاط عمى المدمرة وآثاره الجسيمة الفيروس لخطورة انظرً     

 : في تمثل و العالج أو الوقاية أساليب خالل من لمقاومتو حممة ظيرت اإللكترونية،
  توخي فينبغي انتشاره أو بالفيروس اإلصابة لمنع االحتياطية اإلجراءات اتخاذ    -1

 . الفيروس أنواع تطور و تعدد و لكثرة نظرا دائمة بصفة الحذر و الحيطة
 فقد األشخاص من قبوليا أو نسخيا أو البرامج شراء عند الحذر االحتياطات تمك أىم ومن    
 الحذر و آخر، جياز عمى المستعممة لألقراص بالنسبة الحال كذلك و بالفيروس، محممة تكون
 يفضل الشك عند و الفيروس انتشار وقت اإللكتروني البريد أو الممف أو البرنامج فتح عند

 .التأكد لحين غمقيا

                                                           

 .178، ص 2993المسؤولية االلكترونية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، صور، نمحمد حسين م -  1



  في التشريع الجزائري االلكتروني لممحرر القانونية الحماية الفصل الثاني: نطاق
 

42 
 

 ومراجعة الفيروسات، عن بحثا مستمر و دوري بشكل الممفات و التشغيل نظام مراجعة  -2
 .الفيروس لخطر درءا آلخر وقت من األجيزة

 برامج فيناك الفيروس، بتطور متطور ىي و الفيروسات لمقاومة كثيرة وسائل ظيرت  -3
 عمى يحتوي الذي و Vaccin 2: 0 المصل مثل الشخصي الحساب عمى تحميميا يتم منو لمحماية
 الحراسة كمب يقاومو الذي disk switchers القرص مشاىد و الفيروس، عن لمكشف ثالثة ممفات

grand dog مميزا تحذيريا صوتا يصدر و الممف مع التعامل من أجنبي شخص أي عيمن الذي 
 . ذلك حدوث عند
 التعرف و القرص اختبار طريق عن منو والتخمص مقاومتو، و الفيروس لقتل برامج وىناك  -4

بالغ عميو، والقضاء غازي فيروس أي عمى  المصابة النسخ استبدال بضرورة المستخدم وا 
 1.نظيفة بأخرى
 الحاسب فيروس عن العقدية المسؤولية: الثاني الفرع

 جية من البائع و الموزع أو المنتج بين لمتعاقد محال تكون الحاسب برامج و أجيزة إن  
 اإليجار و البيع أىميا صور عدة يؤخذ العقد أن رأينا و أخرى، جية من العميل أو المستخدم و
 التزاما المقاول و المؤجر و بائعو أو البرنامج منتج عاتق عمى العقد ىذا يمقي المقاولة و

 ذلك إلى باإلضافة عميو يقع فإنو مينيا كان إذا و العقد، تنفيذ في النية حسن و بالضمان
 كان بالفيروس مصابة البرامج أو األجيزة أن تبين فإذا. باإلعالم االلتزام و بالسالمة االلتزام
( المقاول أو المؤجر أو الموزع أو البائع) البرامج عمى منو حصل من عمى الرجوع حق لمعميل

 التزاماتو بأحد إلخاللو استنادا العقدية المسؤولية ألحكام طبقا معا كالىما أو المنتج عمى أو
 :التوالي عمى لذلك نعرض و العقد، من النابعة السابقة

 
 

                                                           

بدون ناشر، القاىرة  ،الدكتور طو عبد الجواد مصطفي صقر: ميادي الحاسب اآلليعبد الفتاح صديق عبد الاله، و  -  1
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 التعرض عدم بضمان االلتزام و الحاسب فيروس :أوال 
 التسميم قبل سواء المبيعة األجيزة أو بالبرامج الفيروس بزراعة أحيانا الميني البائع يقوم 

 مكان في ساكنا يظل المرور، كممة أو المودم جياز طريق عن بعد عن أو الصيانة أثناء أو
 كممة بإفشاء البائع يقوم قد و محدد، ميعاد حمول عند أو بالنشاط األمر يمتقي أن إلى معين
 عند ذلك يتم و بالبرامج، اإلضرار في مصمحة لو أو لو منافس آخر شخص إلى العميل مرور
 عدم أو النسخ بعدم االلتزام مخالفتو عند أو مستحقات من عميو تبقى بما العميل وفاء عدم
 غير التعرض قبيل من ذلك يعد فيل عميو، باالطالع ليم السماح أو آلخرين السر إفشاء

 1.المشروع
 خالل من تتم بل الممموس، المادي الشكل تأخذ ال التعرض حديثة صورة أمام أننا شك ال     
 جزئياأو  كميا العميل، نتفاعا دون بالتأكيد يحول أن نوشأ ومن الحاسب فيروس ىو معنوي كيان

 أو العيني بالتعويض والتزامو العقدية البائع مسؤولية يترتب فإنو تم ومن الجياز أو بالبرامج
 2.تعرضو عن الناجمة األضرار عن النقدي
 ألن، 3التنفيذ بعدم الدفع أو الحبس في حقو إلى يسند فعمو أن القول البائع ديجي و ال     
 ذلك و عن فيمتنع أداؤه عميو يتعين التزام أو الحاسب حيازة في شيء وجود يقضي الحق ذلك
 غير سموكو نفإ ثم ومن حالتنا في متوفر غير أمر ىو و ،4التزامو األخر الطرف ينفد حتى

 بعدم العقد في شرط وجود إلى االستناد وجديي ال و بنفسو حقو يقضي أن يحاول ألنو مشروع
 استخدام أن الكذ إلى أضف الشرط، ىذا مثل لبطالن بالفيروس لمعميل تعرضو ضمان

                                                           

 29ص ،المرجع السابق، محمد حسين منصورة - 1 
 .من القانون المدني الجزائري الدفع بعدم التنفيذ 164من القانون المدني الجزائري المادة  299س المادة بالحفي حق ال -  2
 وما يمييا. 444ص النظرية العامة لمعقد،  ، االلتزاماتي، لالفيعمي  -  3
 عمى والمتمم المعدل المدني، القانون المتضمن 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ 58-75 رقم األمرمن  378المادة  -  4

-97 رقم والقانون ،2995 يونيو 29 في المؤرخة ،44 العدد الرسمية الجريدة في الصادر 19-95 رقم القانون بموجب التوالي
الضمان بالنسبة  دمع طحيث يقضي ببطالن شر ، 2997 ماي 13 في والمؤرخة ،31 العدد  الرسمية الجريدة في الصادر 95
 .صرف الشخصيتلم
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 الحصول في البائع أحقية بكثير تتجاوز فائقة إضرار و كبيرة لمخاطر العميل يعرض الفيروس
 .حقو عمى
 حبس بحق لنفسو يحتفظ أن بالممكية االحتفاظ شرط عمى قياسا لمبائع يجوز أنو إال     

 خالل من ذلك كان لو و مضمونة فنية بوسيمة بالتزاماتو، الوفاء عن المتقاعس العميل البرنامج
 .العقد في صراحة ذلك عمى ينص أن و لو أخرى أضرارا يسبب ال أن ، بشرط1الفيروس

 الخفي العيب بضمان االلتزام و الحاسب فيروس :انياث 
 من تنتقص التي الخفية العيوب من المبيع بخمو التزاما البائع عاتق عمى البيع عقد يرتب     
 البائع تكفل التي الصفات توافر إلى باإلضافة ىذا منو، المرجوة الغاية بحسب نفعو أو قيمتو
 المشتري، يعممو ال خفيا يكون أن لمضمان الموجب العيب ويشترط لممشتري، المبيع في توافرىا

 2.مؤثرا و قديما و
 ويسري المعتاد، بالفحص عنو الكشف يصعب خفيا عيبا يعتبر الحاسب فيروس أن والشك     

 أما البيع بعد إال عميو يطرأ لم إن و تسممو، قبل المبيع في الموجود الخفي العيب عمى الضمان
 الذي الفيروس عمى3ذلك ينطبق و البائع يضمنو فال التسميم بعد المبيع عمى الطارئ العيب
 إال تأثيره و نشاطو يظير لم لو و حتى التسميم، قبل أي التسويق و اإلنتاج أثناء البرنامج يمحق
 فمو المدمرة، و المعدية آلثاره نظرا مؤثرا عيبا يعتبر الفيروس أن المؤكد من و الحقة فترة في
 .4التعاقد عمى ليقدم يكن لم بوجوده المشتري عمم
 البائعين و البائع مواجية في الخاص و العام خمفو و المشتري الضمان ىذا من يستفيد     

 العيب كان إذا أنو الضمان عمى ويترتب( الجزئي الموزع و العام الموزع و المنتج) السابقين

                                                           

ص  1994عزة محمود أحمد خميل، مشكالت المسؤولية المدنية في مواجية فيروس الحاسب، رسالة دكتوراه، القاىرة  - 1 
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 لما طبقا العيب عن التعويض مع المبيع إبقاء أو الفسخ بين لخيارا مشتريلم يكون جسيما
 بسبب کسب ما فاتو وما خسارة من أصابو عما المشتري فيعوض العامة، القواعد بو تقضي
 حق إلى باإلضافة ىذا التعويض،  إال لممشتري يكون فال جسيما العيب يكن لم إذا و العيب،
 يطمب أن فمممشتري العيني، التنفيذ أو الفسخ طمب في العامة لمقواعد طبقا الثابت المشتري
 1.ممكنا ذلك كان متى جزئيا أو كميا استبدالو أو المبيع إصالح

 لمعمل المبيع صالحية ضمان و الحاسب فيروس :ثالثا
 و نطاقو يحدد بالضمان اتفاقيا التزاما يعد معمومة لمدة لمعمل المبيع صالحية ضمان إن    

 فيو صراحة، عميو بالنص إال ينشأ ال إضافي ضمان إنو لو، المنشئ القانوني التصرف معالمو
 صالحية ضمان شيادة المستخدم أو المشتري إعطاء عمى العمل ويجري. اتفاقية طبيعة ذي

 قمق التوزيع و اإلنتاج شركات وتستغل معينة، مدة الفيروس من وخموه الجياز أو البرامج
 تغری التي الدعاية سبيل عمى استثنائية، كميزة الضمان ىذا ليم وتقدم الفيروسات، إزاء العمالء
 قسيمة وتتضمن عميو، المتفق الثمن ضمن الميزة ىذه مقابل يدفع بأنو عمما السمعة، بشراء

 الصالحية لضمان االستثنائية و االتفاقية الطبيعة وأمام سمفا ومعدة مطبوعة شروطا الضمان
 .2 بو يتمسك من عمى إثباتو عبء يقع لمعمل
 بمجرد بالضمان البائع ويمزم التسميم أو البيع وقت من عادة الضمان فترة سريان ويبدأ    

 عبء ويقع قبل، من وجوده ثبت طالما ذالك بعد أو الضمان، فترة نياية قبل الفيروس اكتشاف
 قرينة يعد الضمان فترة أثناء الخمل حدوث مجرد إن المشتري، عاتق عمى الفيروس بداية إثبات
 ىنا و مادتو، أو تصميمو أو الجياز أو البرنامج صناعة في بعيب مرتبط الخمل ىذا أن عمى
 عمى الدليل يقيم و اإلثبات، طرق بكافة عكسيا ثبات البائع يستطيع بسيطة بقرينة األمر يتعمق
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 قوة أو الغير خطأ أو التعميمات إتباع عدم في المشتري كخطأ أجنبي سبب إلى راجع الخمل أن
 1.قاىرة
 جديدة بأجزاء المعينة األجزاء واستبدال الخمل بإصالح المنتج التزام الضمان عمى يترتب    

عادة سميمة  وال نتيجة بتحقيق تعاقدي التزام وىو المألوفة، وظيفتو األداء البرنامج أو الجياز وا 
 عمى ذلك يتم أن ينبغي بل الفيروس، عمى القضاء أو اإلصالح تحقق بمجرد االلتزام تنفيذ يتم

 وكما، كيفا منو المرجو واالستعمال الجياز وطبيعة الخمل جسامة مع يتفق والذي المعتاد النحو
 أو الجياز إصالح بالضمان بااللتزام وفاءا يعد فال االفتراضي، عمره مع خاصة وبصفة
 يمزم بل ذلك، بعد الخمل أو العيب يظير الضمان مدة بقيمة استمراره يكفل نحو عمى البرنامج
 2.النية حسب يوجبو وما العقد مالتتمش مع تتفق التي بالطريقة ذلك إنجاز
 ويصعب بأكممو البرنامج أو الجياز صالحية عمى يؤثر نحو عمى جسيما الخمل يكون وقد     
 المدين يفي حتى كمو الجياز استبدال من مغزی ال ىنا المرجو، النحو عمى إصالحو إعادة معو

ال بالضمان، بالتزامو  كل عن العامة، لمقواعد طبقا التعويض، و الفسخ طمب حق لمعميل كان وا 
 .الصدد ىذا في تحققو التي األدبية و المادية األضرار

 لتحديد استغاللو يتم لمعميل، كميزة المقدم الضمان، ىذا أن عن العممي الواقع ويكشف    
 وثيقة في ترد التي الشروط خالل من نطاق أضيق في ويحصرىا المنتج أو البائع مسؤولية
 لظيور الفرصة فييا تتاح ما نادرا التي األمان مدة عمى الضمان يقتصر ما فغالبا الضمان،

 في لمعميل اليسير اإلىمال إلى الراجع الخمل استبدال عمى المنتج ويحرص الفيروس، أو العيب
 التحديد ىذا إعمال األوروبي القضاء رفض لذا اإلرشادات، و التعميمات اتباع أو االستعمال

بطال المستيمك حماية بقانون التدخل و بطالنو عمى بنصو المشرع وأيده إطالقو عمى  الشروط وا 
 .الضمان أحكام من تسقط أو تنقص التي تمك أو التعسفية
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 العقد تنفيذ في النية حسن ومبدأ الحاسب فيروس :رابعا
 اإلبرام أو التفاوض مرحمة في سواء العقد مراحل كافة عمى يييمن عام مبدأ النية حسن إن    
 الفيروس عن المسؤولية لتحديد يصمح ألنو المبدأ ىذا أىمية وتبدو التنفيذ، أو التفسير أو

 وخموه سالمتو عمى الحرص في معو المتعاقد مع أمينا البرامج مقدم يكون أن فينبغي الحاسب،
 و العقد تنفيذ في النية حسن إن استعمالو، أو تسويقو أو إنتاجو مرحمة في سواء الفيروس، من

 المبدأ بيذا إخالل إن و التحذير، و التبصير و باألمان لاللتزام كأساس أيضا يصمح تفسيره
 .العقدية المسؤولية يستوجب
 الحاسب فيروس عن التقصيرية المسؤولية: الثاني المطمب

 بعالقة المضرور فييا يرتبط ال التي الحاالت في الفيروس عن التقصيرية المسؤولية تقوم    
 غشا يعد أو جريمة يشكل المتعاقد ارتكبو الذي الفعل كان إذ كذلك و بالمسؤول، سابقة عقدية

 فعل عن أو الشخصي الفعل عن تكون أن يمكن الفيروس عن المسؤولية و جسيما، خطأ أو
 .1الشيء فعل أو الغير

 :الحاسب فيروس عن الشخصية المسؤولية الفرع الول:
 الخطأ عمى القائم الشخصي الفعل عن العامة لمقواعد طبقا الفيروس عن المسؤولية تقوم    

 ىذه مثل في الخطأ صور تتعدد و عنو، بالتعويض المطالب الضرر بسبب اإلثبات الواجب
 تشكل و مشروعة غير و متنوعة أغراض لتحقيق الفيروس استخدام في كميا وتشترك الحالة
 مؤسسات أو بالغير الخاص المعموماتي نظام في الفيروس زراعةك. اآلخرين حقوق عمى تعديا
 التجسس أو البرامج نقل أو تدميرىا أو تشويييا أو بيا التالعب أو البيانات أو المعمومات سرقة
 .اليامة و الشخصية األسرار عمى
 بالذكاء لمتباىي الذات إثبات مجردل و ةبالدعا سبيل عمى الفيروس استخدام يجري قد    

 تعديا يشكل ألنو خطأ يعد المذكورة الحاالت في الفيروس استخدام أن الشك و المعموماتي،
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 طبقا ذلك عن الناجمة األضرار عن التقصيرية المسؤولية يستوجب مما الغير حقوق عمى
  1.العامة لمقواعد

 : الغير فعل عن المسؤولية و الحاسب فيروس الفرع الثاني:
 المتبوع مسؤولية: حالتين في الغير فعل بمناسبة الحاسب فيروس عن المسؤولية وتتور    

 :الرقابة متولي ومسؤولية
  نتيجة أو لديو العاممين أحد بفعل يحدث الذي الفيروس عن المنتج مسؤولية تتور أوال:    
 .ج.م.ق من 136 المادة المتبوع فعل عن التابع لمسؤولية إعماال ،لخطأ
 منظم وضع و االختبار نظم إحكام و مراقبتيم و العاممين اختبار في التدقيق عميو يتعين لذا

 . الدخول في لمتحكم دقيق
  في القاصر أو الصبي فعل عن الناجم الفيروس عن الرقابة متولي مسؤولية تتور ثانيا:    

 .ذلك فييا يحدث أن يمكن التي النادرة الحاالت
 :الشيء فعل عن المسؤولية و الحاسب فيروس الفرع الثالث:

 عناية حراستيا تتطمب أشياء حراسة تولى من كل فإنو ج.م.ق 138 المادة لنص تطبيقا     
 يثبت لم ما ضرر، من األشياء ىذه تحدثو عما مسؤوال يكون ميكانيكية آالت حراسة أو خاصة
 2.فيو يدلو ال أجنبي بسبب كان الضرر وقوع
 التقصيرية حارس مسؤولية تورتف اآللي الحاسب فيروس عمى بوضوح الحكم ذلك ينطبق ال     
 :3النص في الواردة الشروط كل لتوافر لمغير يسببيا التي األضرار عن
 الخاصة الحاسب برامج من برنامج فيو األشياء عداد في يدخل الحاسب فيروس إن    -1

 إشارات في أو نبضات في يتمثل منطقي كيان ىو و تخريبية ألىداف تصميمو يتم بالتطبيقات،
 ينسخ و وفييا حيزا يشتغل و الحاسب، ذاكرة في الموجودة الشرائح داخل ممغنطة إلكترونية
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 شيئا اعتبارىا عمى و الفضاء و الفقو استقر الذي الكيرباء يسببو ىو و يمألىا، أن إلى نفسو
 .الحارس مسؤولية يثير أن يمكن

ن    -2  الثروة عمى المدمرة قوتو و الخطرة آلثاره نظرا بطبيعتو خطرا شيئا يعد الفيروس وا 
 تسيير في تتحكم و المصانع في اآلالت أكبر تدير أصبحت التي الحاسب أجيزة و المعموماتية
 .البنوك عمميات و الطبية األجيزة تشغيل و القطارات و الطائرات

 و التوجيو و االستعمال في الشيء عمى لمشخص الفعمية السيطرة في الحراسة تتمثل  -3
 التصرف و توجييو و الشيء استعمال في القرار صاحب ىو فالحارس نفسو، لحساب الرقابة

 .فيو
 لممالك أثبتت الحراسة أن األصل و اآلخرين، طريق عن بل بنفسو ذلك كل يمارس لم لو    

 يثبت أن إلى الحارس ىو المالك أن عمى بسيطة قرينة فتقوم معنوي، أو طبيعي شخص
 . العكس
 الحساب رقابتو و استعمالو توجيو يتولى الذي 1منتجو أو لمصممو الفيروس حراسة بثثت    
 : اآلتية الحاالت في تثبت ال الحراسة فإن ثم من و نفسو،
 يعمل ألنو عميو، المادية السيطرة لو كانت لو و لمتابع الفيروس حراسة بثثت ال :أوال    

 الخبير ذلك مثال لمحراسة، المعنوي العنصر يفقد فيو لذا ألوامره ويأتمر ،متبوعة الحساب
 الفيروس برامج و أبحاث پستولي و المؤسسات أو الشركات إحدى لدى يعمل الذي المعموماتي

 . مقاومتيا و منيا الوقاية بدل و
 و أثناء منو وقع قد التابع فعل كان كمما المتبوع مسؤولية تحقيق أنو عمى 2القضاء يستقر    
 أو المشروع، غير فعمو إتيان عمى الوظيفة ىذه ساعدتو أو وظيفتو استغل كمما أو الوظيفة تأدية
 وسواء شخصي، باعث عن أو المتبوع لمصمحة ارتكبو سواء ارتكابو فرصة كانت طريقة بأي
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 بعمم الخطأ وقع سواء و بيا، لو عالقة ال أو بالوظيفة متصال إليو دفعو الذي الباعث كان
 .عممو بغير أو المتبوع
 إن بمناسبتو، أو بسببو أو العمل أثناء التابع خطأ عن المتبوع مسؤولية ذلك من يتضح     
 وضمان المضرور مصمحة عمى حرصا المصرية النقض محكمة تبنتو الذي الواسع المعيار ىذا
 بعض يستغل مما الفيروس و حالة في كثيرا يفيد العمل صاحب قبل من التعويض، في حقو

 ثم من و شخصية، ألغراض واستخدامو و فيروس اإلنتاج العمل ظروف و إمكانيات العاممين
 التابع خطأ كان إذا المسؤولية ىذه تنتفي لم لكن و ذلك عن العمل صاحب المسؤولية تقوم

 .الوظيفة عن أجنبيا
 بيا إليو المعمول بالوسائل أو إليو، الموكولة الميمة أو بالعمل تماما الصمة منقطع أي    

 المعموماتي قام لو كما العمل، مكان و زمان غير في وقع قد يكون أال و وظيفتو اإلنجاز
 . العمل مكان و زمان و إمكانيات خارج نفسو لحساب الفيروس باستخدام

 التي لألشياء بالنسبة ذلك و التكوين حراسة و االستعمال حراسة بين التفرقة ينبغي :ثانيا    
 حيث عناصرىا مفردات أو تكوينيا أو تركيبيا في دخل لو يكون أن دون الشخص يستعمميا

 .المنتج أو لممالك الجانب ذلك يظل
 و أو الجياز بصدد التكوين حراسة فتظل الحاسب، فيروس عمى بوضوح ذلك ينطبق    

 و ا أو لممشتري االستعمال حراسة تنتقل و منتجو، أو لمالكو بالفيروس المحمل البرنامج
 .استخدامو في لو المرخص أو المستأجر

 و إلى تستند لم لو و عمية الفعمية السيطرة لو انعقدت طالما لمشخص الحراسة تقوم :ثالثا    
 أو الجياز سرقة حالة في كما مشروعة، الغير الشيء عمى السمطة كانت لو و حتى أي حق،

 البرامج.
 نشاطو و ألداء ينطمق و صاحبو سيطرة زمام من الفيروس يفمت أن يحدث ما كثيرا :رابعا    
 قمة ىو فالتسرب ضرر من يحدثو عما مسؤوال الحارس يظل ىنا فيو، لمتحكم القدرة عدم دون
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 الفيروس المالك ترك إذا الحكم نفس و الحراسة، في خطأ ذلك يعد و حارسو من الشيء إفالت
 .رقابة دون
 ال افتراضا الفيروس حارس من وقوعو المفترض خطأ أساس عمى المسؤولية تقوم: خامسا    
 بسبب كان الضرر وقوع أن الحارس أثبت إذا إال المسؤولية ىذه ترتفع وال العكس، إثبات يقبل

 1.الغير خطأ أو المضرور خطأ أو قاىرة قوة إال يكون ال السبب ىذا و فيو، لو يد ال أجنبي
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 اإللكتروني محررال بمحتوى الماسة األفعال: الثاني المبحث
 وسنتطرق ألخرى، جريمة من اإللكتروني محرربال الماسة الغير المشروعة األفعال تتعدد    
 في ميار ج المشرع أن كيف ونبين الجرائم من مجموعة سرد إلى ىذا المبحث  خالل من

أخرى ألحقت لمقواعد العامة في حالة و أحيانا  األحيان بعض في صريحة بصورة نصوص
 فيما وتختمف اإللكتروني محررال بمحتوى المساس صور وتتنوع ،احتجنا الى تحكيم قانوني

ففي المطمب األول سنناقش جريمتي التزوير  ،ما سنعرضو من خالل مطمبين  ذلك و بينيا،
 ،الخاصة بيما  الجنائية و سنعرض الحماية القانونيةو السرقة من خالل تعريف  الجريمتين 

لجريمتي االتالف و االحتيال من خالل التعريف و تبيان  أما المطمب الثاني فسيخصص
 جنائية الخاصة بالجريمتين .الحماية القانونية ال

 السرقة وجريمة التزوير جريمة: األول المطمب
 الحماية إلى وسنتعرض والسرقة، التزوير جريمتي دراسة المطمب ىذا خالل من سنحاول    

 .الجرائم ىذه ضد اإللكتروني محررلم المشرع ياعأخض التي الجنائية
 لها المقررة الجنائية والحماية التزوير جريمة: األول الفرع
 التي الجرائم انواع كافة بين من شيوعا الجرائم أكثر من البيانات تزوير جرائم تعتبر    

 جريمة تخمو ال ألنو نظرا اآللي، الحاسب جرائم ضمن أو االنترنيت، شبكة عمى سواء ترتكب
 وتزوير بآخر، أو بشكل البيانات تزوير جريمة تفاصيميا بين من ويكون إال الجرائم من

 بإلغاء سواء البيانات تمك وتعديل الموجودة البيانات قاعدة عمى بالدخول يكون البيانات
 . قبل من موجودة تكن لم بيانات بإضافة أو بالفعل  موجودة بيانات
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  تعريف التزوير و أركانه أوال: 
نو  الجرائم، كباقي جريمة يعتبر التزوير إن      عمى يقوم اإللكتروني محررال في التزوير ا 
 يقع الغش يقصد مقترنا الحقيقة تغيير" عرفو من فمنيم، والمعنوي المادي الركن وىو ركنين
 .1 لمغير ضررا يسبب أن شأنو من ويكون القانون، بينيا التي الطرق بإحدى محرر في
 بقصد القانون في المقررة الطرق بإحدى الحقيقة في تغيير بأنو اآلخر البعض وعرفو    
 .2أثر القانون عميو ويرتب لإلثبات صالح محرر في الغش
 المحرر أعد وقائع في الحقيقة تغيير: بأنو الفرنسي الفقو عرفو قد االتجاه ىذا وفي    

 .3األضرار بذلك وقصد الغش بقصد ارتكب ضررا يسبب أن شأنو من كان متى إلثباتيا
 عمى والمصري الفرنسي الفقو غالبية درج الذي( جارسون) لألستاذ ىو التعريف وىذا    

  .19694 لسنة 111 رقم العراقي العقوبات قانون من 286 المادة أيضا وتضمنتو اعتماده،
 أو الكشط، أو المحو أو اإللكتروني حررالم في اإلزالة كشف ىو: أنو أيضا وعرف    

 الجزائري المشرع عمى يؤخذ وما المعموماتي لممحرر األصمية لمبيانات الكيميائية اإلزالة
نما لمتزوير تعريفا تعط لم أنيا أيضا المصري كالتشريع العربية التشريعات وبعض  وا 

 . التشريعات تمك نصوص من ذلك يستخمص
 الركن في تتمثل والتي أركانيا، بتوافر إال اإللكتروني محررال تزوير جريمة تقوم الو     

 : كاآلتي سنبينو ما وىذا ،(ثانيا) العامة واألركان( أوال) الخاص
 

                                                           

 210، ص 2013،  القاىرة العربية، النيضة دار الخاص، القسم العقوبات، قانون شرح حسني، نجيب محمود - 1
 .307 ص م،1963 العربية، النيضة دار بالمصمحة، المضرة الجرائم سرور، فتحي أحمد - 2

3 - Donnedieu De Viber, Lanastion De Fait Intellectuel En Droit Françaises Ce Crime, 1974, P 277. 

 .107ص سابق، مرجع العبودي، عباس - 4
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 عميو يقع الذي المحل في اإللكتروني محررال تزوير جريمة في يتمثل الخاص الركن :أوال
 الجريمة محل فإن وبذلك المعالج، اإللكتروني محررال وتزوير الجريمة ليذه المادي الفعل
  .1إلكترونيا امحرر  يكون أن ويجب التزوير لجريمة المكون الفعل عمييا ينصب

 الركن في اإللكتروني محررال تزوير جريمة في العامة األركان تتمثل العامة األركان :ثانيا 
 .والمعنوي المادي

  : المادي الركن-/1
 عنصرين، خالل من اإللكتروني محررال في التزوير جريمة لقيام المادي الركن يتجمى    
 بالحقيقة ويقصد عميو كانت عما محررال بنود في تغيير أي الحقيقة، تغيير في يتمثل األول
 .2كميا أو جزئيا يكون أن التغيير ويكفي ،محررال إليو ينتسب من إليو اتجيت ما ىي
 :ىي الجريمة ىاتو لقيام توافرىا يجب اساسية عناصر عدة وىناك 

 .محرر وجودأ/ 
 . قانونا عمييا المنصوص الطرق بإحدى الحقيقة تغيير/  ب 
 .3المستقبل في أو الحاضر في خاص أو عام ضرر ذلك عمى يترتب أن/ ج
 :حدى عمى العناصر ىذه من عنصر كل وسنبين 
 :محرر وجود -أ

 المحررات من محرر عمى الحقيقة تغيير فعل يقع أن التقميدية التزوير جريمة في اشترط    
 الوثائق بعض في أو المصرفية أو التجارية أو العرفية المحررات في أو الرسمية أو العمومية
 في خطية، عبارات أو" كتابة شكل في يكون أن المحرر في اشترط كما والشيادات، اإلدارية
 تم التي المادية الدعامة ىو المعموماتي محررال فإن المعموماتي، التزوير جريمة في أنو حين

                                                           

 الفكر محطة المتحدة، العربية اإلمارات بدولة اإللكتروني التوقيع جرائم مكافحة إسماعيل، عمي العراقي عمي خالد - 1
 139 ص ،2013 ،85 ع ،22 مج الشرطي،

 .74 ص سابق، مرجع الرومي، أمين محمد - 2
 135 -134 ص ص ،2010 الجزائر، اليدى، دار ، الكمبيوتر لبرامج الجنائية الحماية مسعود، خشير  - 3
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 محررال ومنو ممغنط شريط أو مضغوط قرص إما فيكون عمييا، المعالجة المعطيات تحويل
 نظام عن فصمو يمكن أو منفصل جسم كل ىو التزوير فعل عميو يقع الذي المعموماتي
 من الثاني القسم من الثالث الباب في الفرنسي المشرع نظميا التي لممعطيات اآللية المعالجة
 وتجريم 7-232 إلى 1-323 من المواد في الفرنسي العقوبات قانون من الثاني الكتاب
 اتمحرر ال أو الوثائق ىذه ارتباط بسبب جاء المعموماتية الوثائق لتزوير الفرنسي المشرع

 لتجريم الفرنسي العقوبات قانون من 1-441 المادة جاءت لذلك اإلثبات، بقانون المعمومات
 سند أو محرر وفي كانت وسيمة بأي يتم والذي ضرر يسبب أن شأنو من الذي التزوير
 .1الرأي عن لمتعبير
 المواد في المحررات بتزوير الخاصة النصوص أدرج فقد الجزائري لممشرع بالنسبة أما      

 جريمة لتطبيق المحرر تشترط التي العقوبات قانون من 229 المادة إلى 214 المادة من
 لمتزوير، العامة لمنصوص المعموماتي التزوير أفعال إخضاع يمكن ال فإنو وعميو التزوير،

 المشرع غرار عمى التقميدي التزوير نصوص بتعديل إما تشريعا، تدخال حقا يستدعي ما وىذا
 أو التقميدية، المحرر فكرة تعوضل الرأي عن لمتعبير سند أي لعبرة إضافتو عند الفرنسي
 اآللية المعالجة بنظم المساس جرائم نطاق عن يخرج المعموماتي بالتزوير خاص نص بإدراج

 394 إلى مكرر 394 من المواد ضمن - مكرر السابع القسم في تناوليا الذي لممعطيات
 .2المعموماتية لمنظم الجنائية الحماية لتحقيق تيدف والتي ،7 مكرر

 
 

                                                           

 منكرة المقارن، والتشريع الجزائري التشريع في المعموماتية جرائم لمكافحة القانوني اإلطار المطيف، عبد معتوق - 1
 .47 -46 ص ،2012 باتنة، لخضر، الحاج جامعة جنائي، قانون: تخصص القانونية، العموم في ماجستير

 49 العدد الرسمية، الجريدة في الصادر العقوبات قانون المتضمن ،1966 يونيو 8 في المؤرخ 1666 رقم القانون - 2
 بالجريدة الصادر ،2016 يونيو 19 في المؤرخ 02-16 رقم بالقانون والمتمم الممثل ،1966-06-11 في المؤرخة
 2016 يونيو 22 في المؤرخ ،37 العدد الرسمية
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 : الحقيقة تغيير - ب
 أي لمحقيقة، تغيير يعتبر فال وبالتالي يغايرىا، بما إبداليا ىو الحقيقة بتغيير يقصد     

 اإلضافة قبل حالتو في المحرر مضمون ظل طالما منو، حذف أو المحرر لمضمون إضافة
 التالعب أو إضافتو أو حذفيا حالة في المعموماتية اتمحرر ال بصدد ذلك ويقوم الحذف أو

 من جزء تمثل كانت أم اآللة ذاكرة في مخزنة البيانات ىذه كانت سواء صورة بأي فييا
 ولذلك .1لمتجريم محال يكون أن الحالة ىذه في ويجب التطبيق، برامج أو التشغيل برنامج
 ورقي كان سواء مادي كيان عمى يظير قد آلية المعالجة المعمومات في ةقيقالح تغيير فإن
  المماثمة الدعامات من وغيرىا اإللكترونية، واألقراص الممغنطة كالشرائط إلكترونية دعامة أو
 :الضرر-ج

 في المادي الركن الكتمال يكفي ال إذ التزوير، جريمة في جوىري عنصر ىو الضرر     
 بينيا التي الطرق بإحدى التغيير ىذا يحدث وأن محرر، في الحقيقة تغيير الجريمة ىذه

 عمى الرسمية المحررات تزوير لجريمة تعرضو عند الجزائري المشرع ينص ولم القانون،
 ال الموضوعية المسائل من الضرر موضوع ألن التزوير، جريمة في عنصرا باعتباره الضرر
 عند اإللكتروني محررال تزوير جريمة في يتحقق الضرر بأن القول يمكن لذلك القانونية
 اآلخرين مصالح تعريض يتم بحيث الغير، اتجاه بو واالحتجاج الجاني طرف من استعمالو
 العادي األمور لمجرى وفقا المستقبل في تحققو منتظر كان إذا وقوعو احتمال أو 2لمخطر،
 أإللكتروني محررال في الحقيقة تغيير حدوث وقت يكون و الضرر تقدير وقت إلى ونشير
 احتمال انتفاء حالة وفي حقو، في الجنائية المسؤولية وقيام العقاب من الجاني يعفی ال ولذلك
 صاحب موافقة أو اإللكتروني محررال إتالف مثل وىذا التغيير، حدوث بعد الضرر تحقق
 محررال في فالتزوير وعميو اإللكتروني، محررال مضمون عمى تزويره بعد اإللكتروني التوقيع

                                                           

 .136 ص سابق، مرجع مسعود، خشير - 1
 2007 قسنطينة، الجزائرية، المطبوعات ديوان ،2 الجزء الجزائري، التشريع في الخاص الجنائي القانون مكي، دردوس - 2

 74ص 
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 أو االستالم أو الحفظ صفة لو إلكتروني محرر في الحقيقة بتغيير يتحقق اإللكتروني
 تصرف أو لحق إثبات دليل ليكون قانونية قيمة ولو إلكترونية، وسيمة طريق عن اإلرسال
 .1الوقوع محتمل أو واقعي ضرر التغيير ىذا عن ينتج أن عمى قانوني،

 :المعنوي الركن-/2
 الجنائي، القصد في المعموماتية اتمحرر ال تزوير جريمة في المعنوي الركن ويتمثل 
 القصد صورة فييا الجنائي القصد يتخذ وبالتالي العمدية، الجرائم من جريمة أنيا اعتبار عمى
 ضرر إلحاق إرادة مع ،محررال في الحقيقة تغيير بفعل الجاني عمم في والمتمثل العام

 .2 .ما بشخص
 ضرورة عمى يقوم عام جنائي قصد صورتين، يأخذ الذي الجنائي القصد صورة وتتخذ      

 الجنائي القصد في فتتمثل الثاني الصورة أما ما، جريمة ارتكاب في واإلرادة العمم عمى توفر
 لم ولو أجمو من زور فيما المحرر استعمال في الجاني نية باتجاه يتمثل الذي الخاص
 أو بالحواس األثر ىذا يعرف قد محررال عمى أثر يترك معنويا أو ماديا إما والتزوير يستعممو
 مباشرة، اإللكتروني محررال في الحقيقة غير إثبات ىو المعنوي والتزوير الخبرة بواسطة
 التشريعات مختمف إلييا تطرقت طرق عدة ولمتزوير ،محررال في خاصة بإثباتو ذلك ويكون
 التوقيع أو الكتابة أو المحرر وتغيير مزورة توقيعات وضع: منيا أمور عدة بمراعاة وىذا

  اختتاميا أو تحريرىا إتمام بعد العمومية المحررات أو السجالت في مقحمة أو إضافية وكتابة
 : التزوير طرق -/3 

 طرق فيناك المزور، المعموماتي محررال باختالف تختمف متعددة طرقا لمتزوير إن      
 . المعنوي التزوير طرق وىناك المادي التزوير

 
                                                           

 مجمة التزوير، من لحمايتيا القانوني واألساس االئتمانية البطاقة زروقي، طالب وعباس جاسم سالم عمي محمد - 1
 .125 ص ،2015 ،2 ع والسياسية، القانونية لمعموم المحمي المتحقق

 .138 ص سابق، مرجع مسعود، خشير - 2
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  :المادي التزوير طرق/1
 األثر ىذا يتبين وقد بالمحرر العبث عمى ماديا أثرا يترك ما المادي بالتزوير يقصد    

 . الفنية بالخبرة باالستعانة إال يتبين ال وقد المجردة، بالحواس
 ال لذلك الحصر، سبيل عمى العقوبات قانون في التزوير تصور الجزائري المشرع لقد ورد
 214 المواد عمييا نصت التي الطرق بإحدى حصل إذا إال تزويرا الحقيقة تغيير يعتبر

 التزوير أفعال ج. ع.ق 214 المادة حصرت ولقد العام، الموظف لغير بالنسبة 215و
 ارتكب عمومية بوظيفة قائم أو موظف أو قاضي كل المؤبد بالسجن يعاقب" بقوليا المادي
 . "وظيفتو تأدية أثناء الرسمية أو العمومية المحررات في تزويرا

 . مزورة توقيعات بوضع إما -
 . التوقيعات أو الخطوط أو المحررات في تغيير بإحداث إما -
 .محميا الحمول أو الغير شخصية بانتحال إما -
 أو إتماميا بعد فييا بالتغيير أو العمومية المحررات من غيرىا أو السجالت في الكتابة ماوا  -

 .1قفميا
  :المعنوي التزوير طرق/ 2

 :في فتتمثل الجزائري التشريع في المعنوي التزوير لطرق بالنسبة    
 :األشخاص استبدال

 محل شخص بإحالل أو الغير شخصية شخص بانتحال النوع ىذا في التزوير ويقع     
 .آخر شخص

 
 

                                                           

 في المؤرخة ، 49 العدد جر) في 1966 يونيو 08 في المؤرخ العقوبات، قانون المتضمن 156-66 رقم األمر - 1
 العدد الرسمية، بالجريدة الصادر ،2016 يونيو 19 في المؤرخ 02-16 رقم بالقانون والمتمم المعدل 06 -  06-1966
 2016 يونيو 22 في المؤرخة 37
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 : وقائع أو اتفاقات استبدال
 أشكال من تعتبر والوقائع اإلقرارات وتزييف والمخالصات وااللتزامات االتفاقات استبدال    

  1.ج.ع.ق 216 المادة في عميو المنصوص التزوير
 بالحصر تناولتيا التي األفعال وىي المعنوي التزوير صور الطرق ىذه إلى ويضاف    
 الغش، بطريق ظروفيا، أو الرسمية المحررات جوىر بتزييف والمتعمقة ج.ع. ق 215 المادة
 بصورة كاذبة وقائع وتقرير األطراف، قبل من أمميت أو دونت التي خالف اتفاقات وكتابة
 أو اسقاط بيا معترف وقائع صورة في بيا معترف غير بوقائع كذبا والشيادة صحيحة، وقائع
 .عمدة االقرارات تغيير
 ضرورة عمى نؤكد فإننا المعموماتي، التزوير يخص فيما إليو تطرقنا ما عمى وتعقيبا     
 معموماتي محرر عمى يقع الذي المعموماتي التزوير لتجريم الجزائري المشرع تدخل

 المواد من المحررات في لمتزوير المبرمة لمنصوص بتعديمو إما وذلك اإللكترونية، كالبطاقات
 سند أي العبارة بإضافة الفرنسي، المشرع فعل مثمما العقوبات، قانون من 229 إلى 214
 متابعة معو أمكن مما الفرنسي، العقوبات قانون من  441 المادة في" فكرة عن لمتعبير
 .المغناطيسية البطاقات من وغيرىا االئتمان بطاقات عمى تقع التي التزوير أعمال
 في التشريع الجزائري من التزوير الحماية الجنائية لممحرر االلكترونيثانيا: 
 منيما كل فجعل عامة، بصفة المحررات تزويرال عقوبة عمى الجزائري المشرع نص لقد    

 الجزاءات الرسمية المحررات تزوير عمى المشرع بتر  اإلطار ىذا وفي األخرى، عن مستقمة
 .2 :التالية

 
 

                                                           

37 ص سابق، مرجع مكً، دردوس - 1  

 مجموعة عمى بالمصادقة 1962 نوفمبر 26) 1382 الثانية جمادی 28 بتاريخ 1-59- 3/  44 رقم شريف، ظيير -2
 1253 ص ،(1963 نوفمبر 5) 1303 محرم 18 بتاريخ مکرر 2640 عند الرسمية، بالجريدة منشور الجنائي، القانون
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 : عمومية رسمية محررات في التزوير جريمة-/أ
 :التالية العقوبات عمييا وترتب    

 في تزوير ارتكبوا الذين العموميين الموظفين أو لمقضاة المؤبد السجن عقوبة -/1 
. ج. ع. ق 25و 2 لممادتين وفقا وىذا مياميم، تأدية أثناء العمومية أو الرسمية المحررات

 2 إلى مميون من مالية وبغرامة سنة، 20 إلى سنوات 10 من المؤقت السجن عقوبة -/2
 في التزوير جريمة يرتكب العموميين والموظفين القضاة غير من شخص كل دينار مميون

 .216 لممادة وفقا وىذا عمومية، أو رسمية محررات
 دج 1000 إلى دج 500 من وبغرامة سنوات 05 إلى واحدة سنة من الحبس عقوبة -/3 

 وفقا لمحقيقة مخالف أنو يعمم بتقرير الموظف أمام أدلى العقد في طرفا ليس شخص كل
 217.لممادة

 : مصرفية أو تجارية أو عرفية محررات في التزوير جريمة-ب
 : التالية الجزاءات الجزائري المشرع ليا رتب فقد    
 من كل دج 20000 إلى دج 500 من وغرامة سنوات 5 إلى سنة من الحبس عقوبة -/1

 . 219 لممادة وفقا ذلك في شرع أو مصرفية أو تجارية محررات ىي تزوير ارتكب
 من كل دج 2000 إلى دج500 من وغرامة سنوات 5 إلى ةتس من الحبس عقوبة -/2

 . 220 لممادة وفقا ذلك في شرع أو عرفية محررات في ارتكب
 06 من الحبس عقوبة المشرع عمييا رتب: والشيادات اإلدارية الوثائق في التزوير جريمة-ج

 رخصا زيف أو قمد من كل دج 15000 إلى دج 1500 من وغرامة سنوات 03 إلى أشير
 أو خدمة أو سفر جوازات أو إيصاالت أو منشورات أو بطاقات أو كتابات أو شيادات أو
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 بغرض العمومية اإلدارات تصدرىا التي الوثائق من أو خدمة أوامر أو تصاريح أو وثائق
 1 .ع.ق 222 المادة عميو نصت ما وىو صفة أو شخصية أو حق إثبات
 لها المقرر الجنائية والحماية السرقة جريمة: الثاني الفرع

 يخرج فال وبالتالي ،محررال ىذا لمستعمل ضرر تسبب التي الجرائم ضمن السرقة تدخل    
 ووجود توفر من البد السرقة جريمة فمقيام األركان، حيث من الجرائم تصنيفات باقي عن

ن معنوي، واآلخر مادي أحدىما ركنين،  لمنشاط يخضع لممعموماتية المادي الكيان وا 
 اإللكتروني محررال خضوع إمكانية إن إذن إشكال، أي دون األموال لجرائم اإلجرامي
 ىذه لنصوص وفقا لو الجزائية الحماية تحقق ومدى األمانة وخيانة السرقة لجرائم اإلجرامي
 .2 .الجرائم

  السرقة جريمة أركان أوال:
 الجاني، حيازة إلى عميو المجني حيازة من المال إخراج أو اختالس عممية ىيالسرقة      

 .3 المال ىذا وممكية حيازة من عميو المجني حرمان ذلك وبمقتضى
 من المسروق الشيء بخروج التامة السرقة وقوع عمى القضائية األحكام تستقر ولذلك    
 ال ألحد الممموك الغير المال أنو عمى يالحظ وبيذا الجاني، حيازة إلى عميو المجني حيازة
 االستيالء ألن وذلك سرقة جريمة يمثل ال عميو اإلستيالء فإن وبالتالي لسرقةا جريمة بو تقوم
 .4سرقة ممكية عمى اعتداء يمثل ال المال ىذا عمى
 يكون يمافاختال أن إال كثيرة، أوجو في التقميدية السرقة مع االنترنيت عبر السرقة تتفق    
 عبر السرقة محل أما لمغير، ممموك منقول مال التقميدية السرقة فمحل ذاتو، السرقة محل في

                                                           

 المتمقي ألعمال مقدم بحث المستحدثة والنصوص التقميدية األحكام بين المعموماتي التزوير جريمة الغني، عبد حسونة - 1
 مابين بسكرة خيضر محمد جامعة السياسية والعموم الحقوق كمية والمكافحة الوقاية بين لمعمومائيةا الجريمة حول الوطني

 ۔68 ص ،2015 نوفمبر 17 و 16
 541ص سابق مرجع الدين، شمس توفيق أشرف - 2
 .45ص سابق، مرجع اهلل، عطا محمد الغني عبد شيماء - 3
 .104 ص سابق، مرجع الرومي، أمين محمد - 4
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 قانون من 350 المادة نصت وقد إلكترونيا المعالجة والبيانات المعمومات فيي االنترنيت
 تعريف يمكن( سارقا عدي لو ممموك غير شيئا اختمس من كل) أنو عمى الجزائري العقوبات
 ألخذ األنترنت وشبكات الحاسوبية الوسائط استخدام) أنيا عمى اإللكترونية السرقة جريمة
 من ويفيم( تأويل وال شبية غير من مثمو، حرز من خفية نصابا بمغ لمغير ممموك منقول مال
 أو الممغنط الشريط تستيدف ال اإللكترونية المعامالت مجال في السرقة أن التعريف، ىذا

 سرقتيا يستيدف ال السارق ألن الشارة، تنقل التي األسالك أو الذاكرة، أو األسطوانة
 جريمة أن عمى بالذكر والجدير عمييا مسجل ىو ما يسرق بل المادية، القيمة عمى لمحصول
 لمقضاء احتكام أو إتفاق محل يكن لم اإللكترونية المعمومات سرقة أو االختالس أو السرقة
 والتي الفرنسية النقض محكمة قرار صدور وىو ذلك يؤكد وما الرأي، ىذا عن تراجع الفرنسي
 تخص التي اتمحرر ال بعض بتصوير قام الذي المتيم من السرقة جريمة بوقوع فيو قضت
 اختمس المتيم أن إلى حكميا في استندت المحكمة أن بيد األخير، ىذا موافقة دون الغير

 ".محررال ىذا محتوي اختمس أنو وليس لتصورىا، الالزم الوقت في األصمية اتمحرر ال
 سرقة جريمة عمى اإللكترونية بالعقوبات الخاص القانون في المصري المشرع ينص ولم    
 في بالسرقة المعممة الجرائم نظم قد األردني القانون أن ونجد صراحة، اإللكتروني محررال

 أن حيث العقوبات، قانون من الثاني الكتاب من عشر الحادي الباب من األول الفصل
 العقوبات قانون في عمييا المنصوص األولى الجريمة ىي السرقة اعتبر األردني المشرع
 السرقة عرفت القانون ذات من 399 المادة فإن ،"األموال عمى الواقعة الجرائم" عنوان تحت
 .1رضاه دون المنقول الغير مال أخذ بأنيا
 :في تتمثل وأركانيا السرقة جريمة عناصر فإن المادة لنص ووفقا   
 . األخذ فعل أو محل وىو المادي الركن-/1 
 .لمغير الممموك المنقول المال وىو الجريمة محل -/2

                                                           

 السرقة لجريمة األردني المشرع القانون من 416-339 المواد - 1
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 واإلرادة العمم عنصري في المتمثل العام الجنائي القصد عمى والقائم المعنوي الركن-/3 
 . التمسك نية في المتمثل الجنائي والقصد
 المعمومات ىذه عمى اإلطالع تقاسم اإللكترونية اتمحرر ال سرقة جريمة في السارق إن    
 حيث مال، ليست اإللكتروني محررال يحتوييا التي المعمومات فإن اإلشارة وتجب مالكيا مع
 قيمة، من وماليا المعمومات بين الخمط يجوز ال ولذلك التحريز، أو لمقياس قابمة غير أنيا
 عمى الواقعة الجرائم وبخصوص الحقيقي بالمعنى مال المعمومة بأن القول يمكن حيث

 العاممين أحد يكون أن المتصور من فإنو ،محررال لسرقة بالنسبة وخاصة اإللكتروني محررال
 اشخاص من السرقة جريمة تتصور أن يمكن ىذا وربما األنترنت أي المعموماتية مجال في

 وىم .1اإللكتروني الوسط في أو األنترنت مجال في العاممين خارج
 :األنترنيت مستخدم  -1

 استخدام طريق عن االنترنت شبكات موقع يدخل من كل األنترنت مستخدم ىؤالء يعتبر     
 أحد طريق عن وذلك ات،محرر ال أو المعمومات إلى لموصول الفنية أو التقنية الوسائل
 .الياتف وصمة طريق عن أو(  موديم) األجيزة

 : بالوصول المتعهد أو االتصاالت عامل -/ 2
 مسؤولية وتكون بالشبكة، اآلخرين المستخدمين أو بالمواقع المشتركين يربط من ىو    

 المورد أو المستخدم أمام سواء التعاقدية بمسؤوليتو أخل إذا إال منعمة نقل لم إن مخففة
 . كذلك

 :الشبكات مراقب/3
 .المشاكل اكتشاف عن المسؤول يعتبر والذي     
 

                                                           

 117ص ،2008 الثقافة، دار األردن، المعموماتية، الجرائم المومني، القادر عبد نيال - 1
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 السرقة لجريمة المادي الركن تحقق مدى في البحث إن :السرقة لجريمة المادي الركن-1 
 ىذه في االختالس أو األخذ فعل تحقق لمدى مراعاة ىو اإللكترونية المعامالتق نطا في

 عنوة أو خمسة المال عمى استولى قد الجاني يكون أن في االختالس فعل ويستوي الجريمة،
 االختالس فعل فإن ثم ومن عميو، واستولى نيتو فغير عارضت يد عمى بناءا تسممو أو

 الجاني، الى عميو المجني حيازة من السرقة أو االختالس موضوع المال حيازة نقل يقتضي
 .1الفعمية والسيطرة السمطة صاحب بوصفو الجاني يظير أن بمعنى
 السرقة لفكرة المؤيد فالرأي المعموماتية، السرقة فكرة بخصوص الفقياء اختمف ولقد    

 من يتكون االختالس فعل وىو المعموماتية لمسرقة المادي الركن أن يرى المعموماتية
 النتيجة إلى المؤدي اإلرادي السموك أو النشاط وىو الموضوعي، العنصر: ىما عنصرين

 تممك في الجاني نية فيو الشخصي اآلخر العنصر أما بينيما، سببية عالقة وجود ومع
 البيانات أو المعمومات عمى والحصول اآللي الحاسب تشغيل عند حيث وحيازتو، الشيء
 .2 مشروع غير بطريق عمييا واستحوذ اختمسيا قد يكون التي

 بتيمة عامل 1995 /15/02في المستأنفة -الجنح دائرة( Grenoble) محكمة أدانت ولذلك
 ثم بتصويرىا سيقوم كان سرية أوراقا بيا يعمل التي المؤسسة من أخرج قد كان السرقة،
 .3لممؤسسة يعيدىا
 االرتباط المعموماتية السرقة جريمة وقوع إمكانية وجود عدم رأى فقد المعارض الرأي أما    
 التوقيع أن ذلك عمى يترتب وكذلك السرقة في لالختالس المادي بالمحل االختالس فعل

 منقولة قيم عن عبارة ىذه كل اإللكترونية والكتابة والرسالة اإللكتروني، محرروال اإللكتروني
                                                           

 87 ص سابق، مرجع أمين، طباش - 1
 مذكرة المقارن، الجزائري والتشريع التشريع في المعموماتية جرائم لمكافحة القانوني اإلطار المطيف، عبد معوق - 2

 .35 ص ،2012 باتنة، لخضر، الحاج جامعة جنائي، قانون: تخصص القانونية، العموم في ماجستير
 والتوزيع، لمنشر الثقافة ، دار01المعموماتية(، الطبعة  واألنترنيت)الجريمة الحاسوب جرائم الشوابكة، أمين محمد - 3

 .156 ، ص2007األردن، 
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 حق وجو بدون عمييا االستيالء يخضع أن يمكن ال بالتالي ، أشياء ليست اعتبارية أو
 .1السرقة لجريمة

 :السرقة لجريمة المعنوي الركن-/2
 الجنائي القصد صورة المعموماتية نظام في السرقة جريمة في المعنوي الركن يتخذ 
 إرادة تتجو أن فيجب واإلرادة، العمم بتوافر العام، الجنائي القصد ويتحقق والخاص، العام

 النظام داخل المخزنة المعمومات سواء إلكترونية المسجمة المعمومات عمى االستيالء الجاني
 األسطوانات مثل خارجية دعامة عمى والمخزنة إلكترونيا، المسجمة المعمومات أو المعموماتي
 بأخذ شخص قام فإن لو، ممكا السرقة محل المعمومات بأن عممو مع الممغنطة، والشرائط
 لمعرفة بتشغيمو قام ثم صاحبو، من اختمسو أو معموماتية برامج عمى يحتوي ممغنط قرص

 .2عنده العام القصد ويختمف لديو تنتفي االختالس إرادة فإن ، رده ثم محتواه،
 تجافي حجة ىي لمسرقة، قابل غير المعموماتي المال بان التحجج أن سبق مما ونالحظ
 يجعمو مما الجنائية الحماية من المعموماتي المال تجريد يعني بيا التسميم أنا ذلك المنطق،
 من المجرم يفمت ال ولكي والخاصة، العامة المصمحة عمى حفاظا وبالتالي لالعتداء عرضة
 خاص تشريع يصدر أن إلى السرقة جريمة تحكم التي العامة القواعد تطبيق يجب العقاب

 . الجنائي القانون تحكم التي العامة بالمبادئ إخالل أي ذلك في يكون أن دون ، بيا
 السرقة جريمة من اإللكتروني محررلم الجنائية الحمايةثانيا: 

قبل التطرق الى الحماية الجنائية لممحرر االلكتروني من جريمة السرقة يجب االقرار بأن   
العقوبات الخاصة بالمحررات االلكترونية بشكل منفصل لذلك  الى المشرع الجزائري لم يتطرق

وجب العودة الى القواعد العامة لمسرقة و تطبيق العقوبات الخاصة بالسرقة بشكل و عام و 
 قياسيا .

                                                           

 .103 ص سابق، مرجع الرومي، أمين محمد - 1
 .100 -99 ص ص سابق، مرجع أمين، طباش - 2
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 محررال تجريم مسألة في واضحة التشريعات تكن لم أما بالنسبة لتشريعات الخارجية، 
 وذلك السرقة، جريمة من اإللكتروني محررال عمى الجنائي الطابع اضفاء أو اإللكتروني
 التشريعات ومن الجرائم، من األنواع ىذه عمييا تقوم التي والطرق المفاىيم تحديد لصعوبة

 ىناك اإللكتروني محررال لسرقة تتطرق التي
 سرقة جرم أنو حيث السرقة، جريمة مباشرة غير بطريقة جرم الذي المصري المشرع    
 .1واختالس سرقة تكون قد قانونية غير بوسيمة حصل الذي تامحرر ال

 واتسدل اإللكتروني محررال عمى الصيغة ىذه إضفاء عدم إلى الفقو من البعض اتجو    
 إلى الرأي ىذا اتجو وليذا الممموسة، المادية األشياء عمى تقع السرقة جريمة أن ذلك عمى
 الفقياء من إذ فيو، الطعن تم الرأي وىذا اإللكترونين محررال مجال من سرقة صفة إخراج
 يخضع أن يجب معنوية قيمة اإللكتروني محررال اعتبار أن أي ذلك، عكس ذىب من

 محررال في السرقة جريمة عمى تعاقب نصوص المغربي المشرع تنظيم ولعدم لالستيالء،
 مجموعة النصوص في جاء لما وذلك القياس، قاعدة إعمال إلى نعمد فإننا اإللكتروني،

 من خاصة اإللكتروني محررلم ائينالح الجانب تناول أن يمزمنا الذي األمر الجنائي، القانون
 وخصائصيا الحماية تستمزم التي المعمومات محل برصد نقوم سوف ولذلك السرقة، جريمة

 .اإللكتروني محررال عمى السرقة جريمة نصوص تطبيق إمكانية مدى وأخيرا وأنواعيا،
 :السرقة محل المعمومات -/1 

 إال السرقة، مجال تعتبر التي المعمومات ىذه محل عمى عامة بصفة المشرع ينص لم 
 تكون أن يمكن التي المعمومات لنا عرف الذي المصري الفقو خالل من تداركو تم األمر أن

 مختمفة أشكال في وتطييرىا المعمومات تأتي ثم الخام المادة ىي المعرفة بقولو لمسرقة، محل

                                                           

 تتجاوز وال جنيو عشرة عن تقل ال التي والغرامة الحب يعاقب عمى المصري اإللكتروني التوقيع قانون من 23 المادة - 1
 إلكتروني محرر أو وسيط عمى حق بغير الحصول من وسيمة بأي توصل من كل العقوبتين ىاتين إحدى
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 ما ىو التعريف وىذا اآللية، المعمومات تعريف في والمعرفة المعمومات بين العالقة وتبرز
 .1 الفرنسية األكاديمية  قررتو

 :الجريمة محل المعمومات خصائص-2
 معمومات عن عبارة تكون أن يجب اإللكترونية اتمحرر ال عمى الجنائية الحماية إلضفاء    

 النوع ليذا الجنائية الحماية أمام تكون فال محددة، المعمومات ىذه تكن لم إذا بمعنى محددة
 في أن حيث عامة، تكون وأال وسرية، مبتكرة المعمومات تكون أن ويجب ات،محرر ال من

 أن حيث الجنائية، الحماية إلى تدعو المعمومات فسرية سرقة، أمام نكون ال األخيرة الحالة
فشائيا المعمومات سرقة  ذاتو، حد في الحيازة عمى اعتداء ىذا يعتبر الغير طرف من وا 

 كما اإللكترونية، الوسائل طريق عن معالجة المعمومات ىذه تكون أن يشترط لذلك وتدعيما
فشائيا المعمومات سرية أن حيث الجنائية، الحماية إلضفاء يشترط البعض أن  طرف من وا 

 المعمومات ىذه تكون أن يشترط لذلك وتدعيما ذاتو، حد في الحيازة عمى إعتداء يعتبر الغير
 ليذا الجنائية الحماية إلضفاء يشترط البعض أن كما اإللكترونية، الوسائل طريق عن معالجة
 الشرط يشترط ال المصري الفقو أن إال موقعا اإللكتروني المحرر يكون أن يتوجب النوع

 يضاىي فإنو أوال، موقعا كان سواء اإللكتروني محررال أن اعتبار ىو ذلك ودليل األخير،
 والتي أنواع ثالث إلى تنقسم الخصائص وىذه الورقية المحررات بما تتسم التي الحجية نفس
 بالمصنفات الخاصة والمعمومات االسمية المعمومات: التالي عمى وىي السرقة، محل تكون

 . المباحة والمعموماتية الفكرية
 :االسمية المعمومات -/أ

 كاالسم بالشخص مرتبطة األولى تكون وموضوعية، شخصية اسمية معمومات فيي     
 يمنع المعمومات ىذه فإن وبالتالي ذلك، غير إلى اإلقامة ومحل االجتماعية والحالة والسن
 أما المختصة السمطات من بأمر أو الشخص بموافقة إال عمييا اإلطالع كان أي عمى

                                                           

 .110 ص سابق، مرجع الرومي، أمين محمد - 1
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 وىذه لمموظفين، اإلدارية والممفات الصحفية المقاالت: مثال فيي الموضوعية المعمومات
 . بذاتو لمغير موجية تكون المعمومات

 : الفكرية بالمصنفات خاصة معمومات-ب
 براءة وقانون المؤلف حقوق ذلك ومقال القانون طرف من محمية المعمومات ىذه تعتبر    

  .1  االختراع
  :مباحة معمومات -ج

 بيانات مجرد تعتبر ألنو إشكال أي نسخيا أو خرقيا في تشكل ال التي المعمومات وىي    
 .عادية

 االحتيالجريمة  و االتالف جريمة: الثاني المطمب
 األموال عمى تقع التي المعموماتية الجرائم من واالحتيال االتالف جريمتي تعد 
 المكونات عمى واالحتيال االتالف يقع وقد عقارات، أو منقوالت كانت سواء لمغير، الممموكة
 .ذاتيا المعطيات أو لممعمومات اآللية المعالجة األنظمة المادية

 لها المقررة والحماية االتالف جريمة: األول الفرع
نما مباشر بشكل اإللكتروني محررال إتالف يجرم نص ىناك ليس األمر حقيقة في   وا 
 طابع عمييا إضفاء يمكن والتي مباشر، غير بشكل أو التبعية طريق عن ذلك استنتاج يمكن

 .2 مباشرة غير بصورة محررلم إتالف تعد التي األفعال من الحماية
 االتالف جريمة أركانأوال:  
 المادة في وايضا العقوبات، قانون من 412و 407 المادتين في الجزائري المشرع تناول
 لم لكن االتالف فعل جرمت المواد ىذه كل  الفرنسي، العقوبات قانون من 01 فقرة 322
 :إلى وبتعريفو الفقو فذىب خاصة بصفة أو عامة بصفة ال لإلتالف معنى أو تعريفا تعطي

                                                           

 .113 ص سابق، مرجع الرومي، أمين محمد - 1
 .543 ص سابق مرجع الدين، شمس توفيق أشرف - 2
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 طريق عن االقتصادية قيمتو من يقمل أو يذىب نحو عمى الشيء مادة في التأثير ىو- 
 أو منفعتو المتمف المال افتقاد ىو االتالف فجوىر لو،دالمع لالستعمال كفاءتو من االنقاص
 كميا البرامج أو المعمومات محو وىو أجمو، من أعد الذي الغرض في لالستعمال صالحيتو

 غير لجعميا اتالف فيو نحو عمى البرامج أو المعمومات تشويو أو إلكترونيا تدميرىا أو
 .1صالحة

 2أصمو بقاء مع لو أعد لما صالح غير يجعمو بما الشيء تعيب أنو ىو وأيضا 
 المعنوية المكونات عمى يقع الذي ىو اإللكتروني محررال في االتالف في والعبرة  
 المشرع فإن القول، سبق وكما المعموماتي البرنامج في المنظمة المعمومات في المتمثل لمنظام

يعاقب بالحبس والغرامة  "نص على  من قانون العقوبات 1مكرر  793الجزائري بالمادة 
كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة اآللية أو أزال أو عدل بطريق الغش 
المعطيات التي تتضمنيا ."وجريمة اإلتالف حسب نص المادة المذكورة تتمثل في إزالة 

 .معطيات نظام المعالجة اآللية عن طريق الفيروسات
 أو إلكترونيا، تدميرىا أو كمية بمحوىا والبيانات لمبرامج العمدي اإلتالف ويكون 
 .3لالستعمال صالحة غير يجعمو بما اإلتالف، فيو يقع نحو عمى تشويييا

 عمى باالعتداء سواء معنوي أو مادية مختمفة بوسائل التخريب أو اإلتالف يتحقق وقد
 أو الدعامة، إصابة دون المعطيات محو أو عمييا، الموجودة والدعامة المعطيات 
 .4الغرض ليذا أداة باستخدام محوىا أو البرامج تعطيل

                                                           

 2015 مصر، ،1 ط والتوزيع، لمنشر العربية الدراسات مركز المعموماتية، الجرائم في الوسيط محمد، نصر محمد - 1
 ،(االنترنيت) الدولية المعمومات شبكة استخدام عن الناشئة لمجزائر واألمنية التشريعية المواجية فضيل، أحمد سميمان - 2
 93 ص ،2007 القاىرة، ط،.ب العربية، النيضة دار
 والتوزيع، لمنشر الثقافة دار األولى، الطبعة ،(المعموماتية الجريمة) واألنترنيت الحاسوب جرائم الشوابكة، أمين محمد - 3

 26 ص ،2007 األردن،
 54 ص سابق، مرجع حنان، براىيمي - 4
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 مجرد إلى التدمير ييدف وال ذاتيا، البيانات أو البرامج تعميمات محو ىو واالتالف 
 إطالع أو أموال عمى استيالء سواء شكميا، كان أيا اآللي الحاسب من منفعة عمى الحصول

 .1وظيفتو أداء عن واعاقتو المعموماتي بالنظام الضرر إحداث ولكن معمومات، عمى
 بصفة المعمومات نظام عمى أو اإللكتروني محررال عمى اإلتالف جريمة ولقيام  
 التعديل وىذا المبرمجة، لمبيانات المادي الركن اإلتالف جريمة في تتوفر أن وجب عامة،
 عمى اإلتالف ويقوم ذاتيا، البيانات في التغيير أو الحذف أو اإلضافة صورة  يتخذ أن يمكن
 التي Vireuses الفيروسات فنجد آخر، إلى أسموب من خطورتيا تتنوع وأساليب وسائل عدة
 وتقوم اكتشافيا، في صعوبة يشكل مما واختفائيا، اآلخر نظام من واالنتشار بالتكاثر تتميز
 ألغراض استخدامو أو استعمالو يمكن كما ترك، دون المعمومات وتغيير البرامج بتدمير
 البرامج كذلك الوسائل بين ومن بو، المرخص غير النسخ خطر من األصمية السنخ حماية

 .2والزمنية المنطقية
 البرامج من أنواع عمى يطمق اصطالح وىو المعموماتية، بالقنبمة عميو يصطمح ما أو 

 أن ويمكن اإلتالف، جريمة الرتكاب كوسيمة المعمومات تدمير إلى تيدف التي المعموماتية
 :قسمين إلى المعموماتية القنبمة نقسم

 أو محددة لحظة في ينفذ برنامج من جزء أو برنامج عن عبارة وىي: المنطقية القنابل-/1 
 حالة أو ظروف تحديد بيدف معموماتية، بشبكة وضعو ويتم منظمة، زمنية فترة كل في

 .3مشروع غير عمل تنفيذ تسييل بغرض النظام، محتوى
 

                                                           

 مصر، ،1ط والتوزيع، لمنشر الجديدة الجامعة ثار ،(مقارنة دراسة) المعمومات نظم جرائم فكري، اهلل عبد أيمن -1 
 55،ص2015

 .132ص ،2008الجرائم المعموماتية، األردن، دار الثقافة،  المومني، القادر عبد نيال - 2
 94 ص سابق مرجع الرومي، أمين محمد - 3
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 مشروعة بشروط إدخاليا يتم برنامج عن عبارة وىي :الموقوتة أو الزمنية القنبمة -/2 
 عمى وتعمل وتغييرىا النظام ومعمومات برامج تدمير إلى وتيدف أخرى، برامج مع مخفية
 . معين وقت في تنفجر حيث التوقيت،  مبدأ
 :  الدودة برنامج استخدام-/3

 آلي حاسب من ينتقل کي التشغيل نظام في فجوات أي يشتغل، برنامج عن عبارة ىي    
 عممية أثناء وتتكاثر بينيما تربط التي المواصالت عبر أخرى إلى شبكة من أو آخر إلى

 سعة من ممكن حيز اكبر شغل الى البرنامج ىذا وييدف منيا نسخ بإنتاج كالبكتيريا انتقاليا
 القتمة ضد الدودية البرامج وبرنامج( Inter Warm) ب مايعرف الدودة برامج امثمة ومن الشبكة

 عن بالفيروس العدوى انتقال في تساىم كانت البرامج ىذه وكل( Wank) ب الذرة مستخدمين
 المعموماتي واإلرىاب اإللكتروني البريد مواقع خرق طريق

 :اإللكتروني محررلم االتالف لجريمة المادي الركن-/1 
 المادي الركن: وىما ركنين فييا توافر يجب ما جريمة لقيام اإلجرام عمم في ورد    

 فعل وىو اإلجرامي النشاط في المعموماتي اإلتالف لجريمة المادي الركن ويتمثل والمعنوي،
 الفروع وىذه لمغير، ممموك منقول أو ثابت مال في والمتمثل الجريمة محل وأيضا اإلتالف

 : يمي كما ىي
 :اإلجرامي النشاط-أ

 المختمفة بوظائفو قيامو في أو الشيء مادة في يؤثر شأنو من فعل كل" بأنو الفقو ويعرفو    
 قصد مع الزمن مرور مع الشيء لقيمة المعتاد غير النحو عمى قيمتو من يذىب نحو عمى

 الغش بطريق واإلزالة اإلتالف عن الناتج اإلجرامي السموك بأنو ويعرف بالغير اإلضرار
 أو قاضي موظف بواسطة تكون أن المادة وتشترط منقولة أموال أو عقود أو سند أو لوثيقة
 أو بسببيا أي الوظيفة، بحكم واألموال الوثائق ىذه اليو سممت قد تكون عمومي ضابط
 لصفتو
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 :الجاني صفة/1 
 ما، لغرض الوظائف بإزالة يقوم وظيفة بحكم وىنا األحكام يصدر الذي ىو القاضي    
 يمارس الذي الموظف لدينا كذلك اإلداري، أو العادي القضائي لمنظام تابعين قضاة إما وىما
 . العمومي الضابط كذلك اإلطار ىذا ضمن ويدخل مؤقتة أو دائمة بصفة مينتو

 :الوثيقة نوع/2
 حوزة في تكون والتي عقود أو اتمحرر ال تكون وقد الوثائق مختمف يشمل اإلتالف ىذا    

 يمكن الذي المال ذلك بو يقصد المنقول فالمال عيدتو، في كانت أموال تشمل كما الموظف،
 فمدلول الغش بواسطة يتم الذي العمدي اإلتالف وىذا المادي، لمفعل نتيجة موقعو تغيير

 التي المواشي منقوالت تعبر بحيث المدني، القانون عن واسع الجنائي القانون في المنقول
 عمييا يرد والتي المزروعة المحاصيل كذلك بالتخصيص، عقارات المدني القانون يعتبرىا
 النشاط في اإلتالف لجريمة المادي الركن ويتمثل لمجريمة كمحل األشياء ىذه عمى اإلتالف
 قيمتو من يقمل أو يذىب نحو عمى الشيء مادة في التأثير في يتمثل والذي اإلجرامي

 يتم قد التمفاز جياز فمثال المعدلة، لالستعمال كفاءتو من االنقاص طريق عن االقتصادية،
 الجياز، داخل المكثفات حرق فيتم الشدة، عمى كيربائي تيار إدخال طريق عن إتالفو
 ومكوناتو وشكمو بييكمو محتفظ فيو مادي، كعنصر تدميره يتم لم الجياز أن من فبالرغم
 اإلتالف فعل أن يالحظ ما أو المشاىدة وىو لو أعد الما صالح غير يصبح أنو إال المادية،
 قانون في اإلتالف وصور مضمون يختمف أن الطبيعي ومن صور، عدة لو عامة بصفة

 حيث الجريمة، محل إلى اإلختالف ذلك ويرجع والمعمومات، البرامج إتالف عن العقوبات
 والنشاط لمغير ممموك عقار، أو منقول مال عمى التعييب أو اإلتالف يقع أن يشترط

 : صور أربع يتخذ اإلتالف جريمة في اإلجرامي
 صالحيتو فقد أي لإلصالح، قابل غير أصبح المال أن بو ويقصد :التخريب-(1 

 . لالستعمال
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 .أصمو بقاء مع أعد لما صالح غير يجعمو بما الشيء تعييب بو ويقصد : االتالف-(2
 بالتخريب ويمحق صالحيتو إعدام أي: لالستعمال صالح غير الشيء جعل-(3 
 .جزئيا أو كميا العمل عن إعاقتو أي: الشيء تعطيل-(4
 اذ معينة بوسيمة اإلتالف، جريمة في اإلجرامي النشاط يقيد لم أيضا الجزائري المشرع ونجد 

 عمى اإلتالف جريمة وقوع دون يحول ما يوجد ال وليذا الحر الطابع ذات الجرائم من ىي
 ولم الجريمة لوقوع بعينيا طريقة يحدد لم الجزائري المشرع وأن خاصة اآللي الحاسب برامج
 .1لقياميا وحيدة نتيجة يحدد

 :الجريمة محل -/3 
 محل ويكون والمعنوية، المادية الحاسوب مكونات ىو اإلتالف جريمة محل إن 

 العرض شاشات: مثل وممحقاتو اآللي الحاسب كأجيزة المعموماتية المادية المنقوالت
 المكونات من وغيرىا الممغنطة واألقراص والمفاتيح والكابالت واالسطوانات والطابعات
 اإلتالف يؤدي أن بشرط خالية أوعية مجرد أو برامج أو بيانات تحتوي كانت سواء المادية،

 ىذه عمى ويطمق مادية الغير المكونات أما االقتصادية، قيمتيا من اإلقالل إلى التخريب أو
 أو البرامج تعميمات محو أو إتالف بو ويقصد المعمومات، نظم تدمير لإلتالف الحالة

 أيا اآللي، الحاسب منفعة عمى الحصول مجرد إلى ىنا التدمير ييدف وال ذاتيا، البيانات
 جريمة في المادي الركن ويتحقق معمومات، عمى إطالع أو نقود عمى واستيالء شكميا، كانت

 : ىما بصورتين التقني اإلتالف
 جياز إلى مباشرة غير بطريقة أو مباشرة بصورة الفاعل توصل ىو :المباشر اإلتالف-ب

 الدخول منافذ أحد إلى وصولو أو مثال المفاتيح لوحة إلى بوصولو أو ذاتو اآللي الحاسوب
 ىنا اإلتالف ويتحقق ومباشر، إلكتروني تقني سموك عمى يقدم وىو لمنظام، العبور وبوابات

                                                           

 القانون حول المغاربي الممتقى إلى مقدم بحث الجزائري، التشريع في المعموماتية الجريمة مواجية اهلل عطا فشار - 1
 .10 ص ،2009 أكتوبر في بميبيا العميا الدراسات أكاديمية بمقر والمعموماتية،
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 نافذة غير المعمومات نظم أو اآللي الحاسب الى الوصول ىو: المباشر غير االتالف -ج
 اتصال وجود فيستغل لمنظام، الطرفية نيايات اال إحدى الفاعل استعمال وىو مباشرة، غير
 غاية ألية بو
 :اإللكتروني محررال إتالف لجريمة المعنوي الركن-2 

 الذي العام، الجنائي القصد بتوافر تتحقق التي العمدية الجرائم في اإلتالف جريمة إن 
 ممموكة معموماتية أموال عمى يعتدي أنو الجاني يعمم أن فيتعين واإلرادة، العمم بتوافر يقوم
 يجعمو بشكل منفعتو من ينتقص أن أو يعطمو أو الشيء يتمف أن فعمو شأنو من وأن لمغير
 قصدا تتطمب ال الجريمة وىذه بو الضرر إلحاق إلى يؤدي بما لالستعمال صالح غير

نما خاصا،  .1 واإلرادة العمم بعنصرية العام القصد بشأنيا يكتفي وا 
 مادي غمط نتيجة كان وبأن لو، الممموك المال أن الشخص اعتقد إذا القصد وينتفي 
 يقوم الذي الشخص لدى الجنائي القصد ينتفي وكذلك يممكو، مماثل مال وبين بينو كخمطو
 بإحدى الخاص الجياز في بفيروس مصابة كانت والتي بو، الخاصة األقراص إحدى بإدخال

 القصد لتوافر أيضا ويشترط الطابعة خصائص ليا والتي طباعتو أجل من المشروعات
 عدم أو التعطيل او التخريب أو اإلتالف إحداث إلى الجاني إرادة تتجو أن الجنائي

 الجريمة ثم ومن الجنائي القصد بالتبعية ينتفي اإلرادة ىذه انتفت فإذا لالستعمال، الصالحية
 المستحدثة، المعنوي بصورتيا أو التقميدية المادية بصورتيا سواء مقصودة جريمة فاإلتالف

 العمم عنصرين عمى يقوم القصد وىذا قصد، بغير جزائيا اإلتالف فعل وقوع يتصور وال
رادة الفعل ىذا إرادة ثم ونتائجو، بالفعل العمم واإلرادة،  طبيعة عن النظر بغض نتائجو وا 
 .عنو الناشىء الضرر وطبيعة حجم أو السموك وماىية
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 في التشريع الجزائري  اإلتالف جريمة من اإللكتروني محررلم الجنائية الحماية ثانيا: 
 إلى سنتين من بالحبس يعاقب الجزائري العقوبات قانون من 120 المادة نص في جاء 

 الضابط أو الموظف أو القاضي دج 100.00 إلى.2000 من وبغرامة سنوات عشر
 أو عقود أو سندات أو وثائق اإلضرار وبنية العبث بطريق يزيل أو يتمف الذي العمومي

 المشرع نص كما ،"وظيفتو بسبب لو سممت قد الصفة وىذه عيدتو في كانت منقولة أموال
 من كل:"  فييا جاء حيث العقوبات قانون من 407 المادة في اإلتالف جريمة عمى الجزائري

 أو كميا أخرى وسيمة بأية 396 المادة في عمييا المنصوص الغير أموال عمدا أتمف أو خرب
 100.000 إلى20.000 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنتين من بالحبس يعاقب جزئيا
 ويعاقب ذلك األمر تطمب إذا 104 إلى 395 من المواد أحكام بتطبيق اإلخالل دون دج
 .1التامة كالجنحة المادة ىذه في عميو المنصوص الجنحة في الشروع عمى
 اإللكتروني محررلم الجنائية والحماية االحتيال جريمة :ألثاني الفرع

 المؤسسات من األموال إختالس ىو المعموماتي االحتيال من اليدف يكون ما غالبا 
 خالل من اختراقو في نجح الذي الغير من أو بيا العاممين أحد طرف من سواء الشركات، أو

 بيدف يقع الذي االحتيال ىو المعموماتي االحتيال أنواع أخطر أن اإلشارة وتجدر القرصنة،
 فييا والتالعب المعموماتية النظم خالل من المصرفية والودائع لألموال اإللكتروني التحويل
 محررال باستخدام الغير عمى اعتداء مشروعة، غير بطريقة والخدمات األموال عمى لمحصول

 التعامالت في محررلم الثبوتية القوة من ينتقص مما مشروعة غير بطريقة اإللكتروني
 باستعمال االحتيال مخاطر مواجية ثم ولكن الغير مواجية في بو االحتجاج وفي المصرفية

 مفتاح طول أن ذلك الطويل التشفير مفتاح عمى باالعتماد الفعالة التقنية الحماية وسائل
 .2اختراقو لمنع يؤدي التشفير
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 اإللكتروني محررلم االحتيال جريمة أركانأوال:  
 عالقة في او األطراف بين التقميدية المعامالت في سواء االحتيال طرق تعددت 
  .اإللكترونية التعامالت بذلك لتشمل بالمؤسسات األطراف

 الحيمة بطريق عمدا الكاممة الحياة عمى االستيالء ىو االحتيال الجزائري المشرع عرف ولقد
 .1 لمغير ممموك مال عمى والخداع
 من كل عمى واالحتيال النصب جريمة عمى الجزائري ع. ق 372 المادة نصت ولقد 
 وعود أو مالية أوراق أو تصرفات أو سندات أو منقوالت أو أموال تمقي أو استالم إلى توصل

 ذلك وكان ذلك في شرع أو منيا أي عمى الحصول أو االلتزامات من إبراء أو مخالصات أو
 صفات أو أسماء باستعمال إما فيو، الشروع أو بعضيا أو الغير ثورة كل لسمب االحتيال
 في أو شيء بأي الفوز في األمل بإحداث أو خيالي مالي اعتماد أو خيالية سمطة او كاذبة
  .2وىمية أخرى واقعة أية او حادث وقوع

 : االلكتروني االحتيال لجريمة المادي الركن-/1
 االحتيال وسائل إحدى طريق عن لمغير مممموك لمال الكاممة الحيازة عمى االستيالء ىو    

 . الحصر سبيل عمى القانون في المتعددة
 :االلكتروني االحتيال لجريمة المعنوي الركن-|2

 ماديات في المتمثمة بالعناصر الجاني عمم وىو العام القصد فيتطمب الجريمة ىذه في     
 نية وىو الخاص القصد كذلك ويتطمب العناصر ىذه تحقيق إلى إرادتو وانصراف الجريمة
 .التممك
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 أن يمكن اإللكترونية المعامالت نطاق في تداوليا يتم التي األموال أن القول سبق ومما     
 التالعب كون ج. ع.ق من 372 المادة في عميو المنصوص اإلجرامي النشاط يثيرىا

 .1لمجاني المال تسميم إلى النياية في يؤدي األموال بتمك المحيطة البيانات او بالمعمومات
 االلكتروني  االحتيال لجريمة اإللكتروني محررلم الجنائية الحمايةثانيا: 
 من القانون العقوبات  الجزائري عمى ما يأتي :  372تنص المادة     

"كل من توصل الى استالم أو تمقي أموال أو منقوالت أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية 
أو عود أو مخالصات أو ابراء من التزامات أو الى الحصول عمى أي منيا أو شرع في ذلك 
و كان ذلك باالحتيال لسمب كل ثروة الغير أو بعضيا أو الشروع فيو اما باستعمال أسماء أو 

االمل في الفوز بأي شيء  بإحداثأو سمطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو صفات كاذبة 
الخشية من  وقوع شيء منيا ، يعاقب بالحبس أو وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وىمية أو 

 20.000الى  500ة مالية ممن من سنة عمى االقل الى خمس سنوات عمى االكثر و بغرام
 .دج "
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عمى خمفية دراسة ىذا البحث البسيط و الذي تطرقنا فيو الى الحماية القانونية لممحرر 
االلكتروني في التشريع الجزائري و الذي يعتبر موضوعا حديثا خاصة بالنسبة لمتشريع 
الجزائري و ذلك نتيجة التطور السريع الذي يعرفو العالم اليوم في جميع المجاالت و منيا 

اإللكتروني، األمر الذي أجبر التشريعات المختمفة في العالم مسايرة العصر بمحاولة المجال 
تأطير كل ما ىو جديد و وضعو في قالب قانوني يحميو من أي تجاوزات ، و خاصة ما 
يجتاح حيز كبير بالنسبة لتعامالت األفراد و ذلك بالضبط ما ىو الحال بالنسبة لممحرر 

 االلكتروني .
ينا أن نقوم ببحث حول المحرر االلكتروني والحماية القانونية الخاصة بو، باشرنا و بذلك ارتأ

بتوضيح مفيوم المحرر االلكتروني وذلك من خالل تعريفو تشريعا و فقيا و تبيان عناصره و 
أطرافو و الذي تنقسم الى مرسل و ىو من  يقوم بإنشاء و ارسال المحرر و أوضحنا كيف 

بالغ المحرر لمغير أو قصد مجرد تخزينو دون تبميغ، و مرسل اليو يكون منشئ سواء قصد ا
وىو ذلك الشخص الذي قصد المرسل أن يستمم المحرر اإللكتروني أما الوسيط ىو المسؤول 

 عن تقديم الخدمات فيما يتعمق بالمحرر.
و كما أن المحرر االلكتروني يستعمل كدليل لإلثبات ليحتج بو اذا توفرت فيو شروط معينة 

ذلك في حالة نزاع، و كيف يمكن أن يكون حجة عمى الناس كافة و ذلك في حالة صدورىا 
غير مل حجيتو بالنسبة  تمتد و  بلمن موظف أو من قبل المكمف بالخدمة العامة بنفسو، 

و في االخير تطرقنا الى النطاق  ،كل من يضار أو يستفيد من المحرر وى أنمالذي يعرف ع
محرر االلكتروني في التشريع الجزائري،   و رأينا أن الحماية تكون مدنية القانوني لحماية ال

و جنائية، فالمدنية تنقسم ىي االخرى الى عقدية أو تقصيرية و في كمتا الحالتين يكون 
التعويض ىو النتيجة الحتمية ألي مسؤولية مدنية عقدية كانت أو تقصيرية، فالمشرع وضع 

ي حالة المساس بالمحرر االلكتروني باستعمال طرق معينو تعويضات في القانون المدني ف
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أما الحماية الجنائية فجاءت مختمفة عمى حسب نوع الجريمة و التي تمثمت في السرقة أو 
 االحتيال أو االتالف أو التزوير .

لكن، وجب التذكير و بشدة عمى ضرورة مسايرة العصر و تأطير قوانين خاصة و دقيقة 
اللكتروني بشكل مستقل و عدم االكتفاء بالقواعد و القوانين العامة كما ىو بالنسبة لممحرر ا

الحال في الوقت الراىن و تفادي الفراغات القانونية الذي قد يستغميا البعض بغية تحقيق 
غايات غير مشروعة أو يقع البعض االخر في الخطأ الغير مقصود، و يمكن مالحظة ذلك 

ية المتعمقة بجريمتي السرقة االلكترونية و التزوير النقص جميا في النصوص القانون
 االلكتروني .

في االخير فان المحرر االلكتروني يخضع لحماية قانونية مدنية وجنائية حسب التشريع  
 الجزائري، ىذه الحماية مصدرىا القواعد و القوانين العامة .

 ونستنتج مما سبق عدة نقاط نذكر منيا:
وني في عدة نقاط و اختالف الكائن ىو اختالف الدعامة المنشأ اتفاق المحرر االلكتر  -

 ليما
 اتفاق التشريعات في تعريف المحررات االلكترونية  -
عدم وجود نظام اثبات مدني مستقل بالنسبة لممحررات االلكترونية االمر الذي دعى كثير  -

 من التشريعات اخضاعيا لمقواعد العامة من بينيا الجزائر .
 نقص في الحماية القانونية لممحرر االلكتروني وجب التركيز عمييا عاجال. وجود -
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 :أوال: التشريعات

 :الجزائريةالتشريعات  -1

، المتضمن قانون العقوبات الصادر 1966يونيو  08المؤرخ في  156 -66القانون رقم  -
، الممثل و المتمم بالقانون رقم 1966-06-11المؤرخة في  49في الجريدة الرسمية، العدد 

 22في المؤرخة  37العدد، الصادر بالجريدة الرسمية 2016يونيو  19المؤرخ في  16-02
 .2016يونيو 

لمتضمن القانون المدني، المعدل ا 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقم  -
 ،44الجريدة الرسمية العدد  الصادر في 10-05 المتمم عمى التوالي بموجب القانون رقمو 

 العدد  الرسمية الجريدةالصادر في  05-07القانون رقم و ، 2005 يونيو 20 في ةالمؤرخ
 .2007ماي  13في  ةالمؤرخ، و 31

ديسمبر  10الموافق ل  1437صفر  28، المؤرخ في 35-15المرسوم التنفيذي رقم  -
الحالة المدنية بطريقة الكترونية، الجريدة الرسمية العدد  نسخ  وثائق بإصدار، يتعمق 2015

  .2015ديسمبر  27الموافق ل  1437ربيع األول  15المؤرخة  في  52لسنة   68

 تشريعات البمدان األخرى: -2

 25، والصادر في جمسة رقم 1996النموذجي لمتجارة االلكترونية لسنة ونسترال قانون األ -
 1996ديسمبر  16المتحدة بتاريخ  لألممالجمعية العامة 

 1962نوفمبر  26) 1382جمادى الثانية  28بتاريخ  1-59-44/3ظيير شريف، رقم   -
مكرر  2640بالمصادقة عمى مجموعة القانون  الجنائي، منشور بالجريدة الرسمية، عند 

 .(1963نوفمبر  (05 1303محرر  18بتاريخ 
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 .2007 لسنة السوداني اإللكترونية المعامالت قانون -

نشاء اإللكتروني التوقيع بتنظيم والخاص 2004 لسنة 15 رقم القانون -  تنمية ىيئة وا 
 .22/04/2004 بتاريخ الصادرة ،17ج.ر، ع المصري، المعمومات تكنولوجيا صناعة

 المعمومات تقنية جرائم مكافحة بشأن ،2012 لسنة 05 رقم اتحادي بقانون مرسوم -
 .26/08/2012 بتاريخ ،540 العدد الرسمية الجريدة اإلماراتي،

 :الكتب بالمغة العربية :ثانيا

دار النيضة العربية، القاىرة،  أإللكتروني، حماية المستيمك في التعاقد أسامة أحمد بدر -
2002 

 م،1963 العربية، النيضة دار بالمصمحة، المضرة الجرائم ،سرور فتحي أحمد -

 لمنشر الجديدة الجامعة ثار ،(مقارنة دراسة) المعمومات نظم جرائم ،فكري اهلل عبد أيمن -
 2015 مصر، ،1ط والتوزيع،

الجديدة ، جريمة التزوير في المحررات االلكترونية، دار الجامعة إيياب فوزي السقا -
 .2008 ،االسكندرية.ط، دلمنشر، 

ثباتو ،إيمان مأمون أحمد سميمان - ، د. ط، دار لجامعة الجديدة إبرام العقد اإللكتروني وا 
 .2008لمنشر، اإلسكندرية، 

 االسكندرية، ،01لرقمية، منشأة المعارف، الطبعة ، الكتابة االصالحين محمد العيش -
2008. 

 2000، بطاقة االعتماد. منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، بياراميل طوبيا -
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، ديوان المطبوعات 2التشريع الجزائري، الجزء ، القانون الجنائي الخاص في دردوس مكي -
 2007الجزائرية، قسنطينة، 

رن، دار النيضة ، جرائم الحاسب اإللكتروني في التشريع المقاىدى حامد فشقوش -
 .1992، العربية، القاىرة

، دار وائل 01، مشكالت القانون لعقود التجارة االلكترونية، الطبعة زياد خايف العنزي -
 2010التوزيع، عمان، لمنشر و 

، العقد الدولي االلكتروني المبرم عبر االنترنت، الطبعة االولى، دار حمودي محمد ناصر -
 .2012الثقافة لمنشر و التوزيع، عمان، 

، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبراميا عن طريق حسن عبد الباسط جميعي -
 .2000، ، دار النيضة العربية القاىرة د.طاإلنترنت، 

االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتمان، دار الثقافة لمنشر  كميت طالب البغدادي، -
 .2008، عمان، األردن،  1والتوزيع، ط

، الوسيط في الجرائم المعموماتية، مركز الدراسات العربية لمنشر و محمد نصر محمد -
 2015، مصر،  1التوزيع ط

، ، التراضي في تكوين العقد عبر اإلنترنيت دراسة مقارنةمحمود عبد الرحيم الشريفات -
 .2009،عمان، األردن،  1دار الثقافة، ط

، األوراق التجارية ووسائل الدفع اإللكترونية الحديثة، مصطفى كمال طو ووائل أنور بندق -
 .2006، 01دار الفكر الجامعي، الطبعة 

 .2003الجامعة الجديدة لمنشر،  ، المسؤولية االلكترونية، دارمحمد حسين منصور - 
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، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النيضة العربية، القاىرة، محمود نجيب حسني -
2013 

، جرائم الحاسوب و االنترنت )الحرية المعموماتية(، الطبعة األولى، محمد أمين الشوابكة -
 .2007دار الثقافة لمنشر و التوزيع، األردن، 

 .2008، الجرائم المعموماتية، األردن، دار الثقافة، القادر المومنينيال عبد  -
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  2017ة العربية، ب.ط، القاىرة ، المعمومات الدولية )االنترنت( دار النيض

، دار الثقاقة  01، القواعد الخاصة بالتوقيع االلكتروني الطبعة عيسى غسان ريضي -
 .2009لمنشر و التوزيع، عمان، 

 ، تحديات االثبات بالسندات االلكترونية و متطمبات النظام القانونيالعبودي سعبا -
  . 2010لتجاوزىا، منشورات الحمبى الحقوقية، الطبعة االولى، بيروت، لبنان .

، مكافحة جرائم الكمبيوتر و االنترنت في القانون العربي عبد الفتاح بيومي حجازي -
 .2009النموذجي، الطبعة االولي، دار النيضة العربية، مصر، 

التجارة االلكترونية، دار الفكر النظام القانوني لحماية  عبد الفتاح بيومي حجازي، -
 .2008الجامعي، 

، دار الثقافة لمنشر و  01، التجارة عبر الحاسوب، الطبعة عامر محمود الكسواني -
 .2008التوزيع، عمان، 
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الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، دار احياء ، عبد الرزاق أحمد السنيوري -
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، المخاطر التي تتعرض ليا الشركات و المؤسسات من ىجمات اليواة و رأفت رضوان -
 .1999منشورات المنظمة العربية لمتنمية االدارية، القاىرة، المحترفين عمى شبكة االنترنت، 

، مكتبة الجالء الجديدة، مصر، 02التوقيع االلكتروني، الطبعة  د الحميد،ثروت ع -
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، مكافحة جرائم التوقيع االلكتروني بدولة االمارات الد عمي العراقي عمي اسماعيلخ -
 .2013الشرطي،العربية المتحدة، محطة الفكر 

 .2010الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر ، دار اليدى، الجزائر،خشير مسعود،  -

 :الرسائل الجامعية ثالثا:

  الدكتوراه: أطروحات -1

دكتوراه في أطروحة الحماية الجنائية لممحررات االلكترونية من التزوير، اليام خميفة،  -
جنائي، كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة االدارية، تخصص قانون العموم القانونية و 

 .2016الحاج لخضر، باتنة، 

أحكام العمم بالمبيع و تطبيقاتو في ضوء تقدم وسائل ممدوح محمد عمي مبارك،  -
 .1998دكتوراه مقدمة لكمية الحقوق بجامعة القاىرة،  أطروحةالتكنولوجيا المعاصرة، 
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 1994الدكتوراه، القاىرة،  أطروحة

لنيل شيادة  أطروحة ،ة )دراسة مقارنة(جارة االلكترونيالحماية الجنائية لمت صالح شنين، -
، كمية الحقوق والعموم -تممسان–أبي بكر بمقايد القانون الخاص، جامعة اه، تخصص دكتور ال

 .2014السياسية، 

  : الماجستيررسائل  -2

معموماتية في التشريع الجزائري االطار القانوني لمكافحة جرائم المعتوق عبد المطيف،  -
قانون جنائي، جامعة الحاج  ماجيستر في العموم القانونية، تخصص رسالةريع المقارن، شالتو 

 .2012لخضر، باتنة، 

لنيل  رسالةاثبات العقد االلكتروني و حجيتو في ظل عالم االنترنت، فوغالي بسمة،  -
، كمية 2ين دباغين، سطيفر، تخصص قانون أعمال ، جامعة محمد لميشيادة الماجست

 .2015السياسية العموم الحقوق و 

 ر: ستاالممذكرات   -3

، الحماية الجنائية لممستند االلكتروني، مذكرة نيل شيادة الماستر، تخصص بمعيشة عمي -
قانون جنائي و عموم جنائية، جامعة عبد الحميد ابن  باديس، كمية الحقوق و العموم 

 .27/06/2020السياسية 
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 العمميةالمجالت : رابعا

 بتاريخ قرار 698894 رقم ممف، 2014سنة ل ،02يا، العدد مة المحكمة العممج -
09/02/2012. 

، أمن و حماية المحررات االلكترونية عمى بوابة الحكومات أشرف عبد المحسن الشريف -
 .2016، يناير 16العربية )عمم مجمة عممية محكمة( جامعة بني سويف، العدد 

االثبات، مجمة الفكر، كمية الحقوق و العموم ، المحررات االلكترونية كدليل براىيمي حنان -
 ب.س.ن.امعة بسكرة، العدد التاسع، السياسية، ج

دور المحررات االلكترونية في االثبات في القانون المصري محسن عبد الحميد البية،  -
 تاريخ الزيارة: ،https://law77.blogspot.comمدونة العموم القانونية  عمى الموقع: 

41/80/0808. 

، البطاقة االئتمانية و األساس القانوني لحمايتيا محمد عمي سالم و عباس طالب زروقي -
 .2015،  2عددمي لمعموم القانونية و السياسية،المن التزوير، مجمة المتحقق الح

القانونية لممستند االلكتروني، مجمة كمية  ، القوة ناريمان جميل نعيمةعمار كريم كاظم،  -
  .2008 العدد السابع، ،القانون

 المداخالت العممية: : خامسا

حجية المحررات االلكترونية في االثبات، ورقة عمل مقدمة في ندوة أحمد شريف الدين،  -
االمارات العربية المعامالت القانونية االلكترونية و عقود التجارة الدولية، المنعقدة في دبي، 

 .2008 ، منشورات المنظمة العربية لمتنمية االدارية،2007المتحدة، فبراير 

https://law77.blogspot.com/
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ق االلكتروني في االعتماد المحرري، دراسة مقدمة الى يالتوثالحسين،  حسين شحادة -
 المؤتمر العممي الثالث لمقانونيين المصريين الذي عقدتو الجمعية المصرية لالقتصاد

 .19/12/2012-12 ،السياسي و االحصاء

جريمة التزوير المعموماتي بين األحكام التقميدية و النصوص حسونة عبد الغني،  -
المستحدثة بحث مقدم ألعمال الممتقى الوطني حول الجريمة المعموماتية بين الوقاية و 

 17و 16بين  المكافحة، كمية الحقوق و العموم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة ما
 .2015نوفمبر 

البطاقات البالستيكية، بحث مقدم لمؤتمر التشريعات النظام المصرفي و سحنون محمود،  -
 .2002عمميات البنوك بين النظرية و التطبيق، جامعة اليرموك، عمان، األردن 

بعض الجوانب القانونية لمتوقيع االلكتروني، بحث منشور في مجمة  عمي سيد قاسم، - 
 ، ب.س.ن.واالقتصاد المصرية ونالقان

مواجية الجريمة المعموماتية في التشريع الجزائري، مقدم الى الممتقى  فشار عطا اهلل، -
المغاربي حول القانون و المعموماتية، بمقر أكاديمية الدراسات العميا بميبيا في أكتوبر 

2009 . 

االلكتروني  دراسة مقدمة الى ، الحماية الجنائية لممحرر توفيق أشرف شمس الدين -
ترنت من خالل الموقع مؤتمر األعمال المصرفي االلكتروني، بحث منشور عمى شبكة االن

 ،)الدليل االلكتروني في  القانون العربي(  avifo.comArsh/www./ttps:H االلكتروني 
13/06/2020. 
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 : المراجع بالمغة األجنبية: سادسا
- beaure auger, pierre bresse et Stéphanie tulier paiement  numérique sur internet Thomson 

publishing, 1997. 

- Dommedieu de viber, lanation de fait intellectuel en droit francaise ce crime, 1974. 

- Florence mas la conclusion des contrats du commerce électronique, paris, 2005. 

- kamel mehdaoui, la formation du contrat électronique international, mémoire présenté 

comme exigence partielle de la maitrise en droit international, université du Québec, 

Montréal, mars 2010 

 سابعا: المواقع اإللكترونية:
Https://www.Arshavifo.com 
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