
�امعة عبد امحلید �ن �د�س- مس�تغامن 

 و العلوم الس�یاس�یة   لكیة احلقوق
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 (قـل إعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون)

صدق اهللا العظيم  

الغالية  .  والدتي إلى المتواضع الجهد هذا أهدي والتقدير واالحترام الحب كل مع

 .المقـابل ينتظر أن دون الكثير وقدم بذل و تعب الذي......العزيز والدي إلى

أخواتي  .  سندي كن من إلى

الى أألخ و الزميل شرفي الصديق مع خالص شكري لما قدمه لي من مساعدة و  

 توجيهات.

 العمل هذا اهدي بعد او قرب عن العون يد لي مد من والى هؤالء كل إلى

 .امتنانا

 

 



 

 الشكر

 

الحمد و الشكر هللا أنه وفقني و منحني القوة و الشجاعة و الصبر على تحمل أعباء هذا  

و الشكر ثانيا لوالدي الكريمين على فضلهما الكبير الذي ال يعد وال يحصى و   البحث

على ما بذاله من جهد في سبيلي تعليمي و نشأتي  . 

 األستاذ المؤطر بن طرية معمر على ما قدمه من نصح و  إلىكما أتقدم بجزيل الشكر  

ارشاد  . 

 كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد ولو  إلىو من بعدهم الشكر  

......  كثيرا.بالنصيحة و التوجيه و أخص بالذكر األخ شرفي الصديق الذي ساعدني  
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Principales Abréviation  

CD : Disque Compact. 

Com : Extention de Sites Commerciaux. 

DVD : Digital Verfatile Disc. 

Net : Net Works Reseaux. 

OMPI : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. 

TRIPS : Trade of Intellectual Property Rights. 

SET : Secure Electronic Transaction. 
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 المقــــدمة

ظهرت في العقود األخیرة من القرن العشرین العدید من التغیرات و التحوالت التي أفرزته 

معطیات التطور التكنولوجي ، فتسارعت وتیرة نمو اإلبتكارات و التقنیات التكنولوجیة ، ساهم 

في نقل المجتمعات عبر الزمن الى عصر المعلومات ، و ادى الى میالد و بروز العدید من 

 التطبیقات و األنشطة الحدیثة و التي تعتبر المعرفة اهم عامل من عوامل نجاحها .

و ان امتالك الثورة التكنولوجیة للعدید من عناصر القوة مكنها من احداث تعدیالت جذریة 

في مناهج و أنماط العمل في كل المیادیین ، السیما المجال التجاري الذي یعد من أكثر 

القطاعات استجابة للتقدم و االبتكار التكنولوجي و من أكثرها استخداما للتقنیات الحدیثة و 

المتطورة و من أبرز هذه التكنولوجیا هي األنترنت فقد أصبحت األنترنت تستعمل كوسیلة  

لعرض المنتجات الخدمات و تسویقها و اإلعالن عنها حتى أصبحت هذه التجارة تفرض 

نفسها على الشركات متعددة الجنسیات ، و كذلك على المؤسسات الصغیرة ،فاخذت مواقع 

 لها عبر شبكة األنترنت لمواكبة التطور الحاصل باإلنفتاح على األسواق العالمیة .

لقد تغیر العالم عن اعتماد على المصنفات المكتوبة إلى االعتماد على المصنفات      

التقنیة التي تنتج الشبكة العنكبوتیة اإلطالع علیها و نسخها، یعتبر النشر االلكتروني ألي 

من المصنفات دون إذن صاحبها اعتداء على الملكیة الفكریة. 

ونظرا لما یترتب عن هذا االعتداء من تهدید لالقتصاد و االستثمار محلیا و 

دولیا، و عرقلة اإلبداع الفكري، فقد ركزت المجهودات الدولیة و المحلیة على زیادة االهتمام 

بتنظیم حقوق الملكیة الفكریة على المستوى الدولي كما عملت على االهتمام بحمایة هذه 

الحقوق و محاربة االعتداء بشتى الوسائل التقنیة و القانونیة، و كان الدافع لذالك إن الدول 
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المتقدمة صاحبة نصیب األكبر من االبتكارات المصدرة، وجدت أن الحمایة التي تمنحها 

التشریعات الوطنیة لحقوق الملكیة الفكریة لم تحقق القدر المطلوب من المحافظة على 

مصالحها، و هذا ما دفع الدول المتقدمة إلى العمل من أجل حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

من خالل اتفاقیات دولیة التي تكون محل إلزام الدول األعضاء، لذا كان المجتمع الدولي قد 

وافق على إیجاد آلیات و صیغ تشریعیة موحدة من اجل حمایة حقوق الملكیة الفكریة عبر 

االنترنت، فإن الواقع االفتراضي ال یزال یالقي بعض اإلشكالیات حول إیجاد إجماع دولي 

لتوفیر حمایة لهذا الواقع الجدید. 

مسألة االعتداء على حقوق المؤلف  بمعالجة وقد قامت التشریعات بصفة عامة 

وذلك بإتباع إجراءات متعددة ومختلفة من حیث طبیعتها و اللجوء إلیها، حیث هناك 

إجراءات تحفظیة الغرض منها وقف االعتداء و الحد من تفاقم الضرر، فضال عن الجزاءات 

لتمكین أصحاب هذه الحقوق من الحصول على الحمایة الالزمة، لكن   المدنیة و الجنائیة

 تبقي هذه الحمایة قاصرة نظرا لكون شبكة االنترنت تتعدى الحدود الوطنیة فهي  هذا رغم

شبكة عالمیة و بالتالي كل المعامالت التي تتم عبرها تتم بهذه الصفة ففي ظل هذه 

الخصوصیة انبثقت عدة إشكاالت و معوقات تقف حاجزا للحمایة، كما أن إثبات الجریمة 

المرتكبة عبر االنترنت أصبح أكثر ما یعترض سلطات القانون. لذالك نطرح اإلشكال التالي: 

كیف بإمكاننا مواجهة األفعال التي تشكل خطورة على الملكیة الفكریة في مجال 

    التجارة اإللكترونیة؟    
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 األول لفصلا

 الفكریة للملكیة  المؤطرالقانوني النظام

 اإللكترونیة التجارة في

 ان التطور الكبیر الذي شهدته اإلنترنت أدى إلى ظهور نظام معلوماتي جدید و تعددت 
سبل الحصول على المعلومات و تخزینها و كذا طرق تحمیل الملفات ، و ترتب على ذلك 

التطور ظهور مصنفات مبتكرة مثل برامج الحاسوب اآللي و قواعد البیانات اإللكترونیة 
 باإلضافة إلى المصنفات الرقمیة .

أصبحت األنترنت وسیلة في ید الشركات العالمیة التي تمتلك مواقع الكترونیة تعرض 
 فیها مختلف المنتوجات و السلع و الخدمات .

     بدون دعم و حمایة الملكیة الفكریة ال یمكن نجاح التجارة اإللكترونیة فالمنتج ألي 
 . 1خدمة مصنف أدبي، أو فني، اختراع البد أن یحصل على حقوقه في المعامالت اإللكتروني

و لهذا السبب قامت الدول األوروبیة و الصناعیة بتأمین الحمایة لحقوق الملكیة الفكریة 
المتعلقة بالتجارة، كما القت اهتماما كبیرا من طرف المنظمات و المعاهدات الدولیة ألن 

 االعتراف القانوني بهذه الحقوق سیكون له أثر كبیر على تشجیع اإلبداع في البیئة الرقمیة.

و سنحاول من خالل هذا الفصل تسلیط الضوء على أهم مجاالت الملكیة الفكریة  
المتعلقة بالتجارة اإللكترونیة ( المبحث األول) ثم النظام التشریعي للتجارة اإللكترونیة على 

  .2المستوى الدولي و المحلي (المبحث الثاني)

 

                                                            
الموقع:  منشور على مقال ،"اإللكتروني بالعنوان عالقتھا في االنترنت عبر التجاریة العالقات حمایة" غنام، محمد شریف-  1

www.osamabahar.com  
 مقدمة ، مداخلة"نموذجا البیانات وقواعد الحاسوب برامج الرقمیة، البیئة في الفكریة الملكیة حمایة" العیدوني، أحمد وداد -  2

 .6، ص 2010السعدي، السعودیة،  المالك عبد جامعة السعودیة، والمعلومات المكتبات لجمعیة السادس المؤتمر في

http://www.osamabahar.com/
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 المبحث األول 

 االلكترونیة بالتجارة المتعلقة الفكریة الملكیة حقوق مجال

 المواقع وتسجیل إنشاء یشمل إذ آخر، إلى یوم من االلكترونیة التجارة مجال یتسع
 االلكترونیة البیانات تبادل االلكترونیة، التجارة في المتعاملین بین االلكتروني البرید وتبادل

 المصرفیة التعامالت االلكترونیة، المراسالت والخدمات، السلع عن المعلومات تبادل ذلك ومن
 الدعایة طریق عن والخدمات السلع بیع عقود إبرام یتم كما االلكترونیة، الفواتیر وٕاصدار
 .1واإلعالن

 من حصل ما إلى الماضیة القلیلة السنوات خالل االلكترونیة بالتجارة االهتمام یعود
 وانتشار االنترنت مع التعامل في حصل تطور وأهم االنترنت، استخدام أسالیب في تطور

 واجهة الویب استخدام وهو (web) االنترنت مستخدم أعطت التي السهلة التصفح أسالیب
. 2االنترنت مواقع مع للتعامل وموحدة سهلة

 إحدى أصبحت فلقد الفكریة، الملكیة أهمیة تتزاید االلكترونیة التجارة أهمیة ازدیاد مع
 بنتاج ارتباطا أكثر الشراء أصبح إذ الحدیثة االقتصادیة السیاسات في الرئیسیة الموضوعات

 وهي رقمیا، إرسالها یمكن إبداعات اآللي الحاسوب وبرامج التجاریة العالمات فتعتبر الفكر،
 األول). االلكتروني (المطلب الفضاء في الفكریة بالملكیة الخاصة األساسیة المواضیع من

 لموقع السریع و الهائل التطور استكشاف في عناء أي الیوم االنترنت مستخدم یجد ال
. 3و إعالمیة تعریفیة معلومات تتضمن التي االلكترونیة التجارة

                                                            
 األداء لالندماج ونجاعة الشفافیة حول الدولي الملتقى في مقدمة مداخلة ،"وآفاق واقع اإللكترونیة التجارة "رابح، شریط-  1

 .6، ص 2009العالمي،  االقتصاد في الفعلي
التجارة  نحو الجزائریة المؤسسات توجھ حالة دراسة االنترنت، شبكة على اإللكترونیة التجارة جمال، مزغیش -  2

 التسییر، االقتصادیة وعلوم العلوم كلیة ومالیة، نقود فرع االقتصادیة، العلوم في الماجستیر شھادة لنیل مذكرة اإللكترونیة،
 .49، ص 2001الجزائر،  جامعة

 .111، ص 2004األردن،  والتوزیع، للنشر المناھج دار اإللكترونیة، التجارة العالق، عباس بشیر یاسین، غالب سعید -  3
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 ضمان في الدولي المستوى على الفكریة الملكیة لحقوق الحمایة توفیر أهمیة  تكمن
 الزما شرطا تعد فهي عام، بشكل الفكریة الملكیة وأصحاب المبدعین المخترعین، حقوق

 في (المطلب الثاني ). نتناوله سوف ما . وهذا1و تنمیته وتقدمه اإلبداع لتشجیع

 األول المطلب

 االنترنت عبر الفكریة الملكیة أنواع

 التجارة تلك بها یقصد ال التي االلكترونیة، التجارة مصطلح الرقمي العصر هذا في ظهر
 استخدام خالل من فیها المتعاملین بین تتم التي تلك وٕانما االلكترونیة، األجهزة وشراء ببیع

 التقنیات وجمیع التجاریة العالقات جمیع یشمل الذي الفضاء بها یقصد كما االنترنت،
 فیه تتوافر تألیف أنه بمجرد محمي خارجها االنترنت شبكة في الفكري العمل  إن.2الرقمیة
 .الفكري العمل حمایة شروط

 تستفید التي الفكریة والمؤلفات األعمال من ضخم مزیج على تحتوي االنترنت شبكة
 فالنصوص، الشروط فیه توافرت إذا المؤلف حق صاحب بها یتمتع التي الحمایة من جمیعها
 المعلومات وقواعد اآللي الحاسوب برامج رقمیة، صفحة في الموضوعة واألصوات الصور
األول).  (الفرع

 فإن لذا اإلنسان، في التغییر إلحداث األقوى الفكریة األداة المعلومات تعد كما 
 المعلومات، عصر في هو المبتغى وبثها إنتاجها بغرض المعلومات صناعة في االستثمار

 الثاني). (الفرع مهما النشر االلكتروني أصبح المعلوماتیة، الشبكة حجم الزدیاد ونظرا

 

 

                                                            
 قانون التعاون فرع القانون، في الماجستیر درجة لنیل مذكرة الفكریة، الملكیة لحقوق الدولیة الحمایة نسیمة، فتحي-  1

 .3، ص 2012وزو،  تیزي معمري، مولود جامعة الدولي،
 القانون الدولي فرع القانون، في الماجستیر شھادة لنیل رسالة اإللكترونیة، التجارة عقود في الشكلیة-  طمین سھیلة،  2

 .2، ص 2011وزو،  تیزي معمري، مولود جامعة لألعمال،
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األول  الفرع

  المصنفات الرقمیة.

 إذ التقلیدي للمصنفات، النشر عن تمیزه بخصوصیة االنترنت شبكة على النشر یختلف
 وبذلك رقمیة، المعلومات معالجة معالجة طریق عن یتم أن الشبكة هذه على النشر یفرض
 دراسة محل لألصل، فأصبحت مطابقة صورة في الشبكة على موجودا المصنف یصبح
 إلى نتعرض سوف . وبالتالي1الملكیة الفكریة مجال في المتخصصین الخبراء قبل من واهتمام
 .أنواعها ذكر مع تعریفها

 :الرقمي المصنف تعریف - أوال

 النسخة األصلیة في تعدیل أو تغییر دون موجودة لمصنفات الرقمي الشكل به یقصد
ومن أمثلة ذلك  رقمي تقني وسط إلى المكتوب المصنف نقل یتم الوجود، سابق للمصنف
 DVD.2الرقمیة  المدمجة  واالسطواناتCDالمدمجة  األقراص

 في صورة مخزنة تعد یتضمنها التي المعلومات أو البیانات بأن الرقمي المصنف یتمیز
 من لكتل ضخمة النشر وآلیة اإلبداع عملیة إدارة یتم المنطقي الكیان طریق فعن رقمیة،

 المكتوبة بین النصوص دمج عن عبارة فهو المصنف محتوى أما الرقمیة، االلكترونیة البیانات
  .3رقمیة بیانات شكل على المتحركة أو الثابتة واألصوات

 :الرقمیة المصنفات أنواع - ثانیا

 نشر بدورها إلى أدت المصنفات من جدیدة أنواعا خالله ظهرت مذهال تطورا العالم شهد
 بقدرته یعجز اإلنسان مختلفة موضوعات بمعالجة فقامت فروعها، بكافة المختلفة المعارف
 برامج استخدام وذلك بفضل القصیر عمره في بها اإلحاطة أو ومتابعتها معالجتها عن العادیة

 الحاسوب ببرامج كلیا مرتبطة ارتباطا واالتصال المعلوماتیة طفرة أن كما اآللي، الحاسوب
                                                            

 حمایة  حقوق وكیفیة والناشر، المؤلف بین العالقة لطبیعة وتأصیلیة تحلیلیة دراسة النشر، عقد رشدي، السعید محمد -  1
 .164، ص 2008الكویت،  المعارف، منشأة الفكریة، الملكیة

 .53، ص 2002اإلسكندریة،  العربیة، النھضة دار االنترنت، عبر المصنفات تداول مشكالت بعض بدر، أحمد أسامة -  2
 .19، ص 11، ص 2004اإلسكندریة،  للنشر، الجدیدة الجامعة دار المتعددة، الوسائط بدر، أحمد أسامة-  3
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 المتمثلة الرقمیة المصنفات هذه أهم سوف نذكر لذا ،1العملیة الحیاة مجاالت كافة دخلت التي
 :یلي فیما

 :اآللي الحاسوب برامج – أ

   :تعریفها -1

 مهمة لها تنفیذ التي تسمح اآللة إلى اإلنسان من الموجهة التعلیمات من مجموعة هو
 على نقلت ما إذا تعلیمات  یمكنها أنه على الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة عرفته قد معینة
 بالتعامل القیام ویمكنها معینة نتیجة أو هدفه إلى الوصول في تساعد أن اآللة تستوعبها ركیزة

. 2المعالجة محل المعلومة مع

 عن مجموعة عبارة :« بأنه األمریكیة المتحدة الوالیات في المؤلف حق قانون عرف كما
 الحاسوب  في مباشر غیر أو مباشر بشكل استعمالها یمكن التي األوامر أو التعلیمات من

 . 3معینة » نتیجة استخراج لغرض وذلك االلكتروني

 دعامة على بتعاملها تسمح التي التعلیمات من مجموعة عن عبارة أنه: « على ُعّرف
 . 4المعلومات» معالجة آلة بواسطة معینة نتیجة أو وظیفة أدائها أو لبیان قراءتها اآللة تستطیع

 المنظمة إطار في الفكریة الملكیة حقوق من بالتجارة المتصلة الجوانب اتفاقیة أما
 اآللي الحاسوب تتمتع برامج أنه: «  على1\10 المادة في البرنامج عرفت للتجارة العالمیة

 برن بموجب معاهدة أدبیة أعمال باعتبارها بالحمایة اآللة بلغت أم المصدر بلغة كتبت سواء
 .1886»5  لسنة

                                                            
األردن، – عمان والتوزیع، للنشر الثقافة دار اآللي، الحاسوب برامج إعداد لعقود القانوني النظام المطالقة، فواز محمد-  1

 . 9، ص2004
، ض 2001اإلسكندریة،  للنشر، الجدیدة الجامعة دار اآللي، الحاسوب لبرامج الجزائیة الحمایة فكرة شتا، محمد محمد-  2

36. 
 .63، ص 2005للنشر،  وائل دار الجاھزة، والبرمجیات الحاسوب بالل، محمد الزغبي-  3
 للطباعة، والنشر وائل دار البرامج، قرصنة ومشكلة اآللي الحاسوب لبرامج القانونیة الحمایة محمد، عماد سالمة-  4

 .20، ص 2005األردن، -عمان والتوزیع،
، على الموقع: 1994)ـ، (تریبس الفكریة الملكیة حقوق من بالتجارة المتصلة الجوانب اتفاقیة من 10 المادة-   5

http://www.trips.egent.net 
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 :اآللي الحاسوب برامج أنواع -2

 :نوعین إلى وظیفتها أو دورها إلى بالنظر اآللي الحاسوب برامج تنقسم

 یقوم فیما والتحكم الجهاز تشغیل وظیفة تؤدي التي البرامج هي :التشغیل برامج -
 التنسیق بعملیات تقوم كما منها واالستفادة التطبیقیة البرامج وتشغیل تسهیل داخلیة، بعملیات
 لوحة أو األقراص وحدة : مثل الخارجیة األجزاء وبین الداخلیة الكومبیوتر ذاكرة بین والربط

 .1المفاتیح

الحاسوب  جهاز تشغیل بهدف استخدامها یتم البرامج من مجموعة اعتبارها یمكن
 باألغراض الخاصة عالقة لها ولیس ذاته الحاسوب من جزءا تشكل حیث وظائف وتحقیق

 القیام من الحاسوب یتمكن طریقها عن التي البرامج هي التشغیل . فبرامج2للمستخدمین
 .نفسه الحاسوب من جزءا تعد المعنى بهذا وهي له بوظائفه المحددة

 اآللي وأداء الحاسوب مكونات على والسیطرة التحكم أهمها وظائف البرامج هذه وتؤدي
 .3ومسحها وحفظها الملفات نسخ بهدف المكونات هذه مع التعامل في تساعد التي العملیات

 الخاصة لمستخدمي المشاكل لمعالجة المخصصة البرامج بها ویقصد :التطبیق برامج -
 أي أو الشركات  إحدى  عمل تنظیم أو الحسابیة العملیات ببعض القیام مثل الحاسوب
.  4آخر تصرف

 یغلب المستخدم لذا احتیاجات حسب معینة مهام لتنفیذ ابتكارها یتم برامج عن عبارة فهي
 عند احتیاجها، اآللي الحاسوب إلى إدخالها یتم مادیة دعامات على البرامج هذه تكون أن

 من علیها وطلبها اإلقدام أهمیة من یزید مما عالیتین وسرعة كفاءة التطبیقیة فللبرامج

                                                            
، ص 1983الجزائر،  الجامعیة، المطبوعات دیوان الجزائري، التشریع في الفكریة الملكیة حقوق الوالي، إبراھیم محمد-  1

151 . 
 .12سابق،  مرجع المطالقة، فواز محمد-  2
، ص 2003لبنان،  الحقوقیة، الحلبي منشورات الفنیة، والمصنفات المؤلف وحقوق الكمبیوتر جرائم عفیفي، كامل عفیفي-  3

20 . 
 13.ص  سابق، مرجع المطالقة، فواز محمد-  4
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 نوع النظر عن بصرف العمالء كافة قبل من استعمالها یمكن كما فیها، المتخصصین
. 1یملكونه الذي الحاسوب

 :البیانات قواعد – ب

 مصنفات فكریة البتكار التوصل إلى الحاسوب له تعرض الذي التكنولوجي التقدم أدى
 التي بقواعد البیانات نفسه الحاسوب على ونشرها إعدادها في یعتمد تقنیة، طبیعة ذات حدیثة
 ملفات إلى أوامر، وتقسم شكل في المبرمج یضعها ریاضیة ورموز خوارزم من تتكون

 .2منها یؤدي الغرض بما متسلسل غیر أو متسلسل بشكل تنفذ وحقول وسجالت

 :البیانات قواعد تعریف -1

 فكري فیها جهد بذل والتي رقمیا المحفوظة واألصوات الصور النصوص، كل بها یقصد
 تم معینا، تخص موضوعا ومعطیات بیانات عن عبارة هي وتنسیقها، جمعها في ومادي

 عند منها واالستفادة ویمكن استرجاعها تخزینها یتم مبتكرة بطریقة وتصنیفها ترتیبها تجمیعها،
 .3الحاجة

 :البیانات لقواعد القانوني النظام -2

 إعداد، تصنیع تطویر، إلى المعلومة أهمیة وبروز لإلعالم التكنولوجي التطور أدى
 سوق تنمیة في أداة أنها اعتبار على مذهلة بسرعة تنامت التي البیانات قواعد واستعمال
 .المعلومات

 الذي یمكن القانوني النظام معرفة في تتمثل البیانات قواعد مسألة تطرحها التي المشكلة
 .غیره أم المؤلف لحقوق خاضعة هي فهل له، تخضع أن

                                                            
الجامعي،  الفكر دار الفنیة، المصنفات على الرقابة وأحكام الفكریة الملكیة حمایة المنشاوي، الحمید عبد-  1

 .35ص  ، 2002اإلسكندریة،
 معھد البحوث ماجستیر، رسالة المؤلف، حق لقانون وفقا البیانات لقواعد القانونیة الحمایة الزغبي، فارس علي محمد-  2

 125.ص، 2003اإلسكندریة،  المعارف، منشأة العربیة، والدراسات
 دكتوراه، .رسالة  واألردني، المصري التشریعین في المؤلف لحق المدنیة الحمایة حسینات، طالب الرؤوف عبد محمد-  3

 .197ص ، 2006 القاھرة، جامعة
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 مصنف  هي البیانات قاعدة أن باعتبار  :المؤلف لحق البیانات قواعد خضوع
 الحمایة لحق فإن الوطنیة، والقوانین التشریعات الدولیة، االتفاقیات في جاء مثلما ذهني

 أقل منتوج ومنسق هي منظم كتجمیع األخیرة هذه أن كما البیانات قاعدة على فرضت المؤلف
 .1للعادة أمرا خارقا لیس المؤلف لحق الحمایة فإن لذلك الكمبیوتر برامج من تقنیة

 بالحمایة الكاملة تتمتع بهذا وهي أدبي، مصنف البیانات قواعد أن إلى سبق فیما أشرنا
 التي أهم الحقوق من یعتبر الذي المؤلف حق في القانونیة للقواعد وفقا لذلك أهلیتها أثناء

 هذا على وٕابداعاتهم الفكریة المبدعین حقوق لحمایة الرئیسیة والوسیلة القانونیة النظم تكفلها
 قبیل من صراحة تعتبرها التي  الدول في المؤلف حق إطار في البیانات قواعد تدخل األساس

 .2المصنفات

 التوجیهي  القرار یحصر  :الخاص الحق لموضوع البیانات قواعد خضوع
 في قواعد األصالة مسألة األوروبیة المجموعة في البیانات لقواعد القانونیة بالحمایة المتعلق

 وقد خاصا بمؤلفه، أصیال إبداعا تشكل كانت إذا المؤلف حق طرف من تحمى فهي البیانات،
 الداخلي في الترتیب أصالة أثبتت إذا إعالمي كمصنف تحمي البیانات قاعدة بأن الحكم تم

 تحت بالحمایة تتمتع ال باختیارها وترتیبها الكومبیوتر یقوم التي البیانات قاعدة أما  ،3لمحتواها
 .4المؤلف حق عنوان

  Kerverالفرنسي  للفقیه كانت خاص بقانون البیانات قواعد لحمایة فكرة أول لعل
André5المؤلف بقانون الحمایة في النقائص بعض وجود عن تكلم  الذي  .

                                                            
 الكتاب الحدیث، دار الكمبیوتر، لبرمجیات القانونیة األخبار في معمقة دراسة البرمجیات، قانون الحفناوي، علي فاروق-  1

 .5 ص ، 2001 القاھرة،
 ص، ،  1982الجزائر القضاة، نادي طبعة الثامن، الجزء المدني، القانون شرح في الوسیط السنھوري، الرزاق عبد-  2

.29 
3  -DEPREZ Pierre et FAUCHOUX Vincent, Le droit de l’internet (Lois, contrats et usages), 
édition Litec, Paris, 2008, p 24 

 277 ص سابق، مرجع الحفناوي، علي فاروق-  4
5  -KERVER André, Protection par le droit d’auteur ou protection sui generis, Litec, Paris, 1987, 
p 82. 
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 غایة في یعتبر الذي مضمونها بحمایة البیانات قاعدة مصنع حمایة هو الخاص فالحق
 ضرورة تسخیر استلزم مما جمعها تم ومعلومات بیانات یمثل أنه اعتبار على األهمیة،

 حق على أساس یحمى وبالتالي ذهنیا مصنفا یكون قد المضمون هذا أن وبما لها، حمایة
 هنا أوجدت من الحق، لهذا وفق الحمایة من فیقصى لذلك، یكون ال قد كما المؤلف،

 إعداد في التي أنفقت االستثمارات في مبرره یجد الذي الخاص الحق األوروبیة المجموعة
. 1البیانات قاعدة

 

الثاني  الفرع

 اإللكتروني النشر

 حالة اتصال في دولة مائتي یقارب ما االنترنت لشبكة والعالمي الدولي الطابع یضع
 ثوانٍ  الشبكة في على وتحمیلها إدخالها یتم التي والمعلومات البیانات تنتشر بحیث دائم،

 من الهدف. 2تلك الدول في مستخدم ألي متاحة تكون بها، المرتبطة الدول كل في معدودة
 وتشجیع التعلیم مستویات للرفع من واستثمارها المعلومات استغالل هو المعلوماتي النظام هذا

 وسائط من العدید بواسطة المعلومات المنتجة تبث البشریة، لتقدم القرار اتخاذ في المساهمة
 أصبح لذا المعلوماتیة، الشبكة كلما اتسعت اإللكتروني النشر أهمیة وتتعاظم المتاحة النشر

 عصر في الدافع الهدف هو وبثها إنتاجها معالجتها بغرض المعلومات صناعة في االستثمار
 .3بها یتمتع التي للمزایا نظرا متعددة أشكاال مهما یتخذ اإللكتروني النشر فأصبح المعلومات،

 

 

                                                            
 278 ص سابق، مرجع الحفناوي، علي فاروق-  1
 دار.الجامعة اإللكتروني، التجارة لعقد القانونیة الجوانب وإثباتھ، اإللكتروني العقد إبرام سلیمان، أحمد مأمون إیمان-  2

 17ص ، 2008 اإلسكندریة، للنشر، الجدیدة
 :الموقع على منشور مقال "تحلیلیة دراسة اإللكتروني، النشر" الرتیمي، القاسم أبو محمد-  3

arteimi@yahoo.com 
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 :خصائصه أهم تبیان وكذا اإللكتروني النشر تعریف إلى نتطرق سوف وبالتالي

 :اإللكتروني النشر تعریف – أوال

 اإللكتروني، فعّرفه للنشر تعریف وضع بخصوص اآلراء وتعددت الفقهاء اختلف لقد
 من یتم التي العملیة عن عبارة  النشر اإللكتروني«كالتالي الدین صالح أشرف الدكتور
 عبر وقراءتها استقبالها یتم بصیغة العلمیة واألبحاث كالكتب المطبوعة الوسائط إعادة خاللها
االنترنت».  شبكة

   التقلیدیة المعلومات نشر  « یعني:یلي كما قاري الغفور عبد الدكتور عّرفه بینما
 .1وتوزیعها ونشرها» اإللكتروني النشر وبرامج الحاسبات تستخدم جدیدة تقنیات عبر الورقیة

وٕاتاحة  للنشر جدید أسلوب فهو االنترنت، على مباشر بث اإللكتروني فالنشر
المادة  إثراء إلى باإلضافة واالسترجاع، البث التداول، سهولة تحقق بصور المعلومات

المتحركة،  الصورة الصوتیة، التسجیالت مثل التفاعلیة العناصر من بالعدید المنشورة
 .2والرسوم البیانیة األشكال

 وتوزیع واستخدام نقل أنه على اإللكتروني للنشر تعریفا البصریة الموسوعة في ورد
 األقراص االتصاالت وأجهزة شبكات مثل الرقمیة اإللكترونیة الوسائط طریق عن المعلومات
. 3لمضغوطة

 :اإللكتروني النشر خصائص – ثانیا

یعّد النشر اإللكتروني من أهم إنتاجیات تكنولوجیا المعلومات فقد بدأ عبر برمجیات 
مرتفعة الثمن، وانقلب مفهوم الصفحات الجامدة لالنترنت إلى أشكال من التفاعل المتبادل 

غیر مسبوق من قبل، بحیث أصبح مالیین من البشر یتبادلون على مستوى الكرة األرضیة، 
                                                            

 25 ص سابق، مرجع الدین، صالح أشرف-  1
 ص،  ، 2000 اإلسكندریة العلمیة، الثقافة دار التكنولوجیة، والتطبیقات والمعلومات االتصاالت محمد، سعد الھجرسي-  2

.277 
العربي  لالتحاد العاشر الملتقى أعمال ،"اإللكتروني النشر إلى التقلیدي النشر من التحول" بكر، أبو الھوش محمود-  3

 199 ص ، 2001 تونس، للتوثیق، العالي المعھد ، 1999 أكتوبر 12 إلى 08 من والمكتبات، للمعلومات
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 على النشر تقنیات اآلراء، المعلومات، األخبار، بأسالیب متعددة تعتمد في معظمها على
 .االنترنت

 :أهمها من الورقي، بالنشر مقارنة خصائص بعدة اإللكتروني النشر یتمیز

 :السرعة – أ

 مواقع ومنتدیات اإللكتروني، البرید عبر كانت فسواء اإللكتروني النشر مجاالت تتعدد
 إما به الكاتب یقوم أو اإللكترونیة، والصحف البریدیة المجموعات المختصین، أو الهواة
 إرسال الصحیفة عبر وٕاما بریدیة) مجموعات بنفسه (منتدیات، مشاركته عبر مباشر

 وتوزیع إنتاج حیث یمكن  ،1وسریعا آنیا یكون النشر هذا فإن التحریر، هیئة إلى اإللكترونیة
 اإللكترونیة المادة توزیع فوري مع بشكل تعدیالت إجراء وكذا سریع بشكل اإللكترونیة المواد
 التغیرات في االتساع أن ذاتها كما الحیاة لسرعة استجابة  وهذا2األرض أرجاء كل عبر

 تسارع مع تتالءم اتصاالت ینتج وسیلة أن بد ال متعددة، مستویات على العالم في الجاریة
  .3األرض على الحاصلة مع التغیرات منسجما حال االنترنت جاء أین التغیرات

 :التفاعلیة – ب

 إرسال تعلیق عبر سواء المنشورة، المادة مع آني بشكل التفاعل اإللكتروني النشر یتیح
 في نقد، تصویب قراءة، مثل تعلیق إدراج عبر اإللكتروني البرید عبر الكاتب أو الناشر إلى

 الخاصیة تتیح هذه والمنتدیات، التبادلیة مجموعات في عادة یحدث وهذا ذاته النشر مكان
 تحدثها التي ردود األفعال یرى أن للكاتب تتیح كما آني، بشكل خبر نفي أو صحة تأكید
 . 4عبر البرید اإللكتروني أو القراءات عداد في رقما أو أثرا یتركون قراء عبر كتابته

 
                                                            

 79 ص سابق، مرجع بدر، أحمد أسامة-  1
 دار والمعلومات، المكتبة في الحدیثة االتجاھات اإللكتروني النشر السریحي، داخل ومنى باطویل محمد ھدى-  2
 24؟ ص، ، 2002 عمان، والتوزیع، للنشر المناھج .
 :الموقع على منشور مقال ،"اإللكتروني النشر" الخلف، علي خلف-  3

www.pstpoems.com/cgi-bin/displaypoems.cgi?pid=536549 
  279 ص سابق، مرجع السریحي، داخل ومنى باطویل محمد  ھدى- 4
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 :المكان نفي – ج

 كله إلى العالم لیتحول المكان حاجز بإلغاء اإللكتروني النشر في الخاصیة هذه تسمح
 یستخدمه المتعامل الذي الكومبیوتر جهاز هي صغیرة جغرافیا في لیدخل أو الجغرافیا خارج
 للمكان النفي عن هذا فینتج والمتلقي الكاتب للقارئ، األخرى الصفات كل یجمع مقترح كبدیل
 .الجدید للخبر خصائص تولید

مع  المتعاملین بین الفاصلة المسافة إزاحة فقط عنه ینتج ال المكان نفي أن غیر
 الهویة النفسیة أساس على یقوم بینهم والتباعد التجاوز من مختلفا نمطا یخلق بل الشبكة،

 مع ینسجها التعامل التي والصلة محتواه عبر الجدید االفتراضي المكان یكتسیها التي
. 1الشبكة

 :المعلومة احتكار كسر – د

 البشریة، حتى تاریخ في لها سابق ال بطریقة المعلومة تعمیم اإللكتروني النشر یبیح
 إلى إلغاء أدى ما وهذا یریدها، التي المعلومات لكل مالكا لالنترنت مستخدم كل أصبح
 كما الكشف عنها، خارج لها أهمیة ال مادة لتقدم المعلومة تستخدم كانت التي الكتابة أهمیة

 وأتاح أینما حل، الكاتب القارئ مع متنقلة الموسوعات جعل في أساسي وبشكل ساهم أنه
 .2البحث لزمن اختصار هنا ویأتي عملهم تسهیل فرصة للباحثین االنترنت

 الثاني المطلب

 المعامالت في للمؤلف القانون یضمنها التي الحقوق

 اإلنترنت شبكة عبر التجاریة

الممیزة  خصائصه منها لكل مالیة وأخرى معنویة حقوق على المؤلف حق یشتمل
 أو التصرف للتنازل قابل غیر المؤلف بشخص لصیقا حقا المعنوي الحق یعتبر ومضمونه،

                                                            
 79 ص سابق، مرجع بدر، أحمد أسامة-  1
 54 ص سابق، مرجع الخلف، علي خلف-  2
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 االستئثاري الحصري الحق له یخول الذي للمؤلف المالي الحق وهناك علیه، الحجز أو
 الحق دراسة سوف نتناول وعلیه ،1والمتعددة المستخدمة الوسائل بجمیع المصنف الستغالل

 (الفرع في اإلنترنت عبر شبكة للمؤلف المالي الحق ثم ،)األول الفرع(في  للمؤلف األدبي
 .الثاني)

األول  الفرع

 اإلنترنت مجال في للمؤلف األدبي  الحق

أن  حیث مصنفه، على ومؤیدة مطلقة أدبیة حقوق بعدة عام بوجه المؤلف یتّمتع
 واعتبره البعض ،2له تعریف بوضع الفقه قام لذا األدبي بالحق المقصود یحدد لم المشرع
 لتصرف اعتبره حقا اآلخر والبعض الالحقة، األجیال من شخصیته المؤلف بها یحمي وسیلة
  .3الضرورة دعت إذ إتالفه أو تعدیله بسحبه علیه والمحافظة بفكره

 .الحقوق هذه كل بإیجاز نتناول أن نحاول وسوف

 :إلكترونیا مصنفه نشر تقریر في المؤلف حق – أوال

 مصنفه من نشر في الحق تعطیه التي المطلقة التقدیریة السلطة وحده المؤلف یملك
 .النشر هذا طریقة تحدید وكذلك عدمه

إنتاج  من المؤلف ینتهي أن فبعد األدبیة، المؤلف حقوق أهم من الحق هذا یعتبر
الوقت  تحدید في الحق كماله الكتمان حتى أو إبقائه نشره، تقریر حق وحده له مصنعه
 كحق األخرى  حقوقه بقیة سریان یبدأ عنه اإلفصاح فبمجرد مناسبة، یراها التي والطریقة
 .4المصنف عن والدفاع والتعدیل السحب

                                                            
 والنماذج الصناعیة، والرسوم االختراع براءة المجاورة، والحقوق المؤلف حقوق الفكریة، الملكیة حقوق ناصر، سلطان-  1

 109 ص ، 2009 األردن، والتوزیع، للنشر إلثراء دار
 

 على : منشور مقل ،"الجدید الفكریة لملكیة حمایة قانون ضوء في المؤلف لحق المجاورة الحقوق" نجوى، ھیبة أبو-  2
 www.uacu.ac.ae.الموقع 

 241 ص ، 1987 القاھرة، العربیة، النھضة دار المؤلف، حق في أبحاث الرشید، عبد مأمون-  3
 110 ص ، 2002 القاھرة، النھضة، در المؤلف، لحق األدبیة السلطات عاطف، الحمید عبد-  4
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 ألي وسیلة واختیاره النشر وقت وتحدید مصنفة نشر طریقة تعیین في الحق للمؤلف
 .1أدائه أو الجمهور على إللقائه للنشر

 أن یلحق المؤلف بإمكان أصبح أین الرقمیة، التكنولوجیا بفضل الحق هذا تطور وقد
 مؤلفه، أصحاب وشخصیة بهویة المتعلقة المعلومات بعض للمنصف الرقمیة بالنسخة
 .استخدامه وشروط الحقوق

 :إلكترونیا إلیه المصنف نسبة في المؤلف حق – ثانیا

ألبیه،  المولود كنسب نسب المصنف أن في تشبیها األجرة، بحق یعرف ما هو
ولقبه  العلمیة مؤهالته و اسمه یكتب كأن إلیه، مصنفه نسبة في الحق له وحده فالمؤلف

 بنفسه أو نشره سواء اإلعالن نسخ من نسخة كل وعلى الناس عند یعرفه بما ذلك وغیر
 .غیره بواسطة

 تعهد بأن فإذا األخرى، األدبیة الحقوق سائر شأن شأنه الحق هذا عن التنازل یجوز ال
 أي في رد الحق وله الحق، هذا یتضمن كما باطال، یعتبر تعهده فإن شخصیته، عن یكشف
 بفضل هذا الحق تطور وقد األشخاص، من غیره إلى مصنفه كنسبة المصنف على اعتداء

 بعض الرقمیة للمصنف بالنسخة یلحق أن المؤلف بإمكان أصبح حیث الرقمیة، التكنولوجیا
 یتم ثم وشروط استخدامه، الحقوق وأصحاب مؤلفه وشخصیة بهویة المتعلقة المعلومات

 حمایة بمثابة هذه الطریقة وتعتبر للمصنف الرقمیة النسخة داخل المعلومات هذه كل تسجیل
 . 2المصنف

 

 

                                                                                                                                                                                          
 3 ص ، 2004 عمان، للنشر، الثقافة دار المؤلف، لحق القانونیة الحمایة یوسف، النوافة

 3 ص ، 2004 عمان، للنشر، الثقافة دار المؤلف، لحق القانونیة الحمایة یوسف، النوافة-  1
 

 لشمس،اعین  جامعة الحقوق، في دكتوراه رسالة اإلنترنت، عبر المؤلف لحق الجنائیة الحمایة إبراھیم، محمد حسن-  2
 7 ص ، 2000 القاھرة،
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 :التداول من المصنف سحب في الحق – ثالثا

 أو البیع التوزیع أماكن من ویسحبه نشره یوقف أن یمكن فالمؤلف المصنف نشر تم إذا
 أو من تعدیالت یراه ما مصنفه على یدخل أن بوسعه كما شاء، وقت أي في عرضه ویوقف
 .المنفردة بإرادته ذلك لكل حذف

المتعلق   2003 جویلیة 19 في  المؤرخ05/03 رقم األمر من 24 المادة  تنص
 یعد لم مصنفه أن یرى الذي للمؤلف  یمكن : «أنه على المجاورة والحقوق المؤلف بحقوق
 المصنف یسحب وأن الجمهور إلى المصنف إبالغ دعامة منح یوقف أن لقناعته، مطابقا
 »1.السحب في حقه ممارسة طریق عن للجمهور نشره سبق الذي

المؤلف  حق فمن صعوبة، أیة یثیر ال الحق هذا ممارسة أن الفقه من جانب  ویرى
 لإلجراء التعدیالت البث وقف یطلب أن أو یأمر أن اإلنترنت عبر مصنفه ببث سمح الذي
  .2المصنف على مناسبة یراها التي

 :التعدیل في المؤلف حق – رابعا

الفرنسي  المشرع اعترف فقد الحق، بهذا للمؤلف تشریعات من الكثیر اعترفت
 المصنف سواء على تعدیل أي إجراء في الحق له وحده فالمؤلف المبدأ، بهذا واالنجلیزي
 من الحقوق منبثق كونه بنفسه، المؤلف یباشره حق وهو التغییر أو اإلضافة بالحذف،
 العمل في كعیب اتضح ذلك، تستلزم أسباب إلى التعدیالت بتلك المؤلف قیام ویرجع األدبیة،

 تستلزم العمل أن طبیعة أو كرامته بسمعته، تمس ألنها أو الواقع مع منسجما یعد لم أنه أو
 . 3ذلك

 

 

                                                            
 23 بتاریخ،  44 عدد ر ج المجاورة، والحقوق المؤلف بحقوق المتعلق، 2003 جویلیة 19 المؤرخ في 05/03- األمر رقم 1

 2003 جویلیة
2  -FERAL Christian, Cyber droit : Le droit à l’épreuve de l’Internet, Dalloz, Paris, 1999, p 15. 

 .56 ص سابق، مرجع محمد، بكر أبو-  3



اإللكترونية التجارة في الفكرية للملكية المؤطر القـانوني النظام :                    األول الفصل  
 

18 
 

الثاني  الفرع

 اإلنترنت شبكة عبر للمؤلف المالي  الحق

 استئثاري مقرر حق وهو وٕایداعه، البتكاره المادیة القسیمة للمؤلف المالي الحق یمثل
 الحق بموجب هذا القانون، یحددها معینة لمدة ینقضي مؤقت حق أنه كما وحده، للمؤلف
 الفرع هذا في بالتالي، 1المالي والربح بالمنفعة علیه یعود بما مصنفه استغالل المؤلف یخول
 .الحق لهذا المالي صور االستغالل وأخیرا خصائصه أهم وذكر المالي الحق تعریف سیتم

 :للمؤلف المالي الحق تعریف – أوال

من  علیه یعود بما اإلنتاج هذا استغالل حق ذهني إنتاج صاحب لكل إعطاء یعني
 .2بفواتها الحق هذا وینقضي معینة مدة خالل وذلك مالي، ربح أو منفعة

من  ومنهم منقول على عیني حق انه رأى من منهم الحق، تكییف في الفقهاء اختلف
على  أساسا ینصب الحق هذا أن یرى اآلخر البعض أما االستغالل، احتكار حق أنه رأى

التي  العادیة الملكیة یشبه أن یمكن ال ثم من العقار، وبین بینه صلة أیة توجد وال منقول،
  .3مؤقت حق المالي الحق بینما الحیازة تلك ودوام للشيء المادیة الحیازة تتضمن

 :للمؤلف المالي الحق خصائص – ثانیا

 األخرى الحقوق عن تمیزه التي الخصائص من بمجموعة للمؤلف المالي الحق یتمتع
 :كالتالي وهي أهمیتها ذكر إلى نتطرق وسوف

 

 

                                                            
 142 ص ، 2010 اإلسكندریة، للنشر، الجامعیة الدار الفكریة، الملكیة حقوق ممدوح، خالد إبراھیم-  1
  129 ص سابق، مرجع كنعان، نواف-  2
 83 .ص سابق، مرجع سامي، محمد-  3
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 :احتكاري استئثاري حق – أ

 منه، بإذن إال یستعمله أن ألحد یجوز وال وحده، المؤلف على الحق هذا یقتصر
 مالي استغالل جانب على ویشتمل المصنف، استغالل وكیفیة طریقة تحدید وحده فللمؤلف
 .نشره المؤلف قرر ما حسب إال منشورا یعتبر ال المنصف ألن أدبي وجانب

 :فیه للتصرف المالي الحق قابلیة – ب

 :المالي الحق على تصرف أي إلجراء شرطین توفر یجب

   :األول الشرط -1

 شرط هنا الكتابة وتعتبر مكتوب شكل في المالیة الحقوق على التصرف إفراغ یتم أن
 .لإلثبات ولیس لالنعقاد

   :الثاني الشرط -2

 یحدد أن الشرط هذا ویقتضي تام، وبوضوح صراحة التصرف مضمون تحدید
 والغرض االستغالل ومدة مداه بیان مع للتصرف محال ویكون حدة على حق كل بالتفصیل

.  1منه

 طرق وجمیع عنه المتنازل الحق عن التصرف هذا في اإلخضاع یتم أن یجب
 .2بعضها عن تنازل أم المبتكر إلنتاجه المالي االستغالل

 :للحجز المالي الحق قابلیة - ج

 العالم دول في الفكریة الملكیة تشریعات معظم في بها المسلم المبادئ من یعد
 المؤلف قرر فإذا للمصنف، المالي االستغالل في للمؤلف المالي الحق ویتمثل ،3المختلفة

                                                            
 133 ص سابق، مرجع سلطان، ناصر-  1
 للطباعة  وھبةمكتبة المصري، والقانون اإلسالمي الفقھ في للمؤلف المالي الحق الوھاب، عبد السمیع عبد الخیر، أبو-  2

 67. ص ، 1988 مصر، والنشر،
 377 ص سابق، مرجع الرشید، عبد مأمون-  3
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 المصنفات على الحجز لدائنیه الجائز من كان مؤلفاته، نشر طریق عن الحق هذا استغالل
 ال فإنهم النشر، تقریر في لحقه المؤلف مباشرة قبل أما دیونهم، الستیفاء المتاحة أو المنشورة
 .1الحجز في حقهم ممارسة یملكون

 :للمصنفات المالي االستغالل صور – ثالثا

 الخاصة الدولیة واالتفاقیات المؤلف حق قوانین استقراء خالل من استخالص یمكن
 للمؤلف المادي الحق یخول حیث ،2امالي المصنف الستغالل رئیسیة صورا المؤلف بحق
 باستغالل المتعلق الجزائري التشریع في 05/03 رقم األمر  من 27المادة لنص طبقا

 ذلك على ،3منه مالي عائد على الحصول قصد االستغالل أشكال من شكل بأي المصنفات
 برن"" اتفاقیة نجد الصدد هذا وفي محددة، غیر الحق هذا في تترتب التي االمتیازات فإن

 االمتیازات، هذه تحدد لم األخرى هي والفنیة األدبیة المصنفات بحمایة المتعلقة 1886 لسنة
 1\9الحقوق الموجودة حالیا، إذ جاء في المادة  لیشمل مضمونه یتسع عام بنص اكتفت إنها
 بحق االتفاقیة هذه تحمیهم الذین والفنیة األدبیةالمصنفات  مؤلفو یتّمتع : « أنه االتفاقیة من

 شكل وبأي طریقة بأیة والفنیة) (األدبیة المصنفات هذه من نسخ بعمل التصریح في استئثاري
 كان».

 البعض یراه الحق هذا السابقة، األدبیة الحقوق إلى باإلضافة مالي حق المصنف یرد
 مالیا، استغالله تخوله مصنفه على للمؤلف مباشرة سلطة هو إذ أصلي عیني حق

 .مباشر غیر واستغالل مباشر استغالل نوعان ولالستغالل

 :المباشر االستغالل – أ

 المباشر فالنقل وعام، علني بشكل الجمهور إلى المصنف نقل یتم أن به یعني
 یكون قد ممن الغیر أو المؤلف قبل من مباشرا عرضا الجمهور على بعرضه یكون للمصنف

 .المؤلف من الحق هذا تّلقى قد

                                                            
 139 ص سابق، مرجع سلطان، ناصر-  1
 130 ص سابق، مرجع كنعان، نواف-  2
 .سابق ، مرجع03/05رقم  األمر من 27 المادة نص-  3
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 إنما الجمهور، إلى المصنف نقل كیفیة لیس یهم وما العلني األداء بحق ذلك یسمى
 فالمهم معین، بشكل معینة، بشروط أو معین مكان في النشر یشترط فال ذلك، في العلنیة

 للغیر ولیس وحده المؤلف على قاصرا االستغالل فحق للجمهور اإلعالم یحصل أن هو
  .1خلفائه من أو منه كتابي إذن على الحصول بعد إال الحق هذا مباشرة

 :المباشر غیر االستغالل – ب

 النسخ بطریق الجمهور إلى المصنف نقل خالل من المباشر غیر االستغالل یحصل
 نشره یختار فقد بنفسه مصنفه المؤلف ینشر لم فإن األصلیة، النسخة خالل من ولیس

 أن فردأي  یملك إذ الجمهور، متناول في تكون للمصنف صور أو نماذج نسخ بواسطة
  .2منه نسخة على یحصل

 

 المبحث الثاني

اإللكترونیة  التجارة تنظیم

بحكم ما تتصف به وسائل التقنیة العالیة من قدرة فائقة على تجمیع و تبادل المعلومات 

 المجال االستخدام هذا شمل وقد ،الحیاة مجاالت كافة فيو االعتماد المتزاید علیها 

 االستخدام في التنوع هذا أدى حتمیة وكنتیجة .المجاالت من وغیرها االجتماعي االقتصادي،

 واإلتالف التزویر السرقة، طریق عن وذلك اإللكترونیة التجارة على االعتداء فرص زیادة إلى

 حقوق لحمایة دولیة اتفاقیات عدة إبرام إلى الدولي الصعید على أدى حق وجه بدون

 .األول ) في (المطلب نراه ما وهذا عنها والدفاع رعایتها المؤلفین،

                                                            
 اإلسكندریة، الجامعي،  الفكر دار الرقمیة، المصنفات على الرقابة وأحكام الفكریة الملكیة حمایة المنشاوي، الحمید عبد-  1

 1. ص ، 2002
 www.ladis.com  :الموقع على منشور مقال ،"المؤلف حق "رضا، علي  - 2
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 ان حمایة الملكیة الفكریة ضمن واحد من موجات التشریع التي أفرزتها أثار تقنیة 

 إلى القانون بفقهاء أدى جدیدة معلوماتیة جرائم وظهور التعدي انتشار أن كماالمعلومات 

 برامج على التعدي لمكافحة الالزمة والجنائیة المدنیة الحمایة تكفل قوانین وسن دراسة

 .الحاسوب

 سن على محدودة بصورة ولو الظاهرة هذه لمعالجة و المنظمات العالمیة الدولتوافقت 

 وهذا، 1اإللكترونیة التجارة مجال في الفكریة للملكیة الالزمة الحمایة تكفل وقوانین تشریعات

 .الثاني) (المطلب في نتناوله سوف ما

 األول المطلب

الدولیة  االتفاقیات في اإللكترونیة التجارة ممارسة عند الفكریة الملكیة حقوق تنظیم

 ملكیة حمایة المجاورة والحقوق المؤلف حقوق حمایة مسائل السابق في عنیت 

 مسائل فإن المحاضرات، أو التسجیالت كالمطبوعات، التقلیدیة بصورتها الفكریة المصنفات

 الناشئة طبیعته له الفكریة الملكیة أنماط من جدیدا نمطا تعد الرقمیة الملكیة حقوق حمایة

 .2وتجلیاتها المعلوماتیة عن

 الوسیلة اإلنترنت شبكة أصبحت المعلوماتیة، مجال في التكنولوجیة التحوالت وبفضل

 وانتشرت المعلوماتي اإلجرام وسائل تطورت وبالمقابل الرقمیة، المصنفات لتسویق الكبرى

 تواكب جدیدة باتفاقیات المشرع تدخل ضرورة قامت لذا الفكریة، الملكیة لحقوق القرصنة

 .3الحاجة وتالءم التطور

                                                            
  .73  ص سابق، مرجع الدیب، الرحیم عبد محمود-  1
 الجدیدة، الجامعة دار اإلنترنت، شبكة على الفكریة الملكیة لحقوق القانونیة الحمایة هللا، عبد الكریم عبد هللا عبد-  2
 247 ص ، 2009 القاھرة، .
 في دكتوراه درجة لنیل أطروحة اإلنترنت، شبكة في الفكریة الملكیة لحقوق القانونیة الحمایة عطوي، ملیكة-  3
 190 ص ، 2010 الجزائر، جامعة واإلعالم، السیاسیة العلوم كلیة واالتصال، اإلعالم علوم .
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 وانتشار المجاورة والحقوق التألیف حقوق مجال في والمستمر الدائم التطور إن

 المعاهدات إلى الحاجة بروز إلى أدى العالم، في الدول معظم في عنها الناشئة المصنفات

 البیئة توفیر إلى وتهدف مستمرة الشأن هذا في الدولیة والجهود الحقوق تلك لتنظیم الدولیة

 .1للحمایة المناسبة القانونیة

 محل كانت اإللكترونیة التجارة مجال في الداخلیة األسواق في الدخول حریة أن كما

 للتجارة األوروبیة المبادرة أثناء خاصة 1997 سنة من ابتداء الدول قبل من كبیر اهتمام

 طرف من كبیر باهتمام الفكریة والملكیة اإللكترونیة التجارة موضوع أولي  لذا.2اإللكترونیة

 المنظمة أهمها دولیة ومنظمات )،األول  (الفرع برن اتفاقیة أهمها الدولیة، االتفاقیات

  الثالث. الفرع) للتجارة العالمیة المنظمة ،(الثاني الفرع) الفكریة للملكیة العالمیة

 

األول  الفرع

 برن معاهدة إطار في اإللكترونیة التجارة 

 خضعت التي 1886 لسنة والفنیة األدبیة المصنفات لحمایة "برن" معاهدة ظهور أدى

 1971 باریس في ثم ، 1967 عام ستوكهولم في تم الذي التعدیل أشهرها عدیدة لمراجعات

 ینجم وما المراجعة هذه على الباعث یكن ولم الفكریة، الملكیة حمایة تطویر في كبیرا دورا

 من جدیدة وأشكاال صورا أفرزت التي التكنولوجیة للتطورات استجابة إال تعدیالت من عنها

 مثل وتبث المصنفات علیها تثبت كدعامات والرقمیة اإللكترونیة المغناطیسیة، الوسائط

                                                            
 ندوة الویبو ضمن مقدمة مداخلة ،"المجاورة والحقوق المؤلف حق لحمایة الدولي القانوني اإلطار" التلھوني، بسام-  1

 التجارة وغرفة وزارة اإلعالم مع بالتعاون الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة طرف من منظمة الفكریة، الملكیة حول الوطنیة
 .4ص ، 2005 أفریل 10 و 9 أیام الحرفي، وصناعة

2  -THIEFFRY Patrick, Commerce électronique : droit international et européen, édition Litec, 
Paris, 2002, p 43. 
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 الشبكات على المدمجة كاألقراص به یربط وما اآللي الحاسوب واستخدام التسجیل شرائط

 1اإللكترونیة.

 حمایة بكیفیة یتعلق ما بینها من متعددة قانونیة مشكالت اإلنترنت استخدام أظهر

 سنة تعدیل "برن" اتفاقیة لقصور ونظرا الشبكة، عبر المتاحة والفنیة األدبیة المصنفات

 للمصنفات اإللكتروني النشر تعالج لم أنها حیث المشكالت، لتلك حلول تقدیم في  1971

 العلمي التقدم أظهره ما لمواجهة حلول عن البحث إلى الحاجة دعت فقد واألدبیة، الفنیة

 .مشكالت من االتصاالت مجال في والتكنولوجي

 في الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة مظلة تحت بذلت التي الدولیة الجهود واتجهت

 أظهره ما لعالج 1886 لسنة "برن" اتفاقیة على تعدیالت إدخال على العمل إلى األمر أول

 مرحلة في ظهر ولكنه مشكالت، من اإلنترنت شبكة عبر للمصنفات اإللكتروني النشر

 إلتاحة جدیدة اتفاقیة إصدار األفضل من ،أنه الدول بین جرت التي المفاوضات من متقدمة

 الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة في األعضاء الدول رغبات تلبیة في المرونة من قدر أكبر

 اتحاد في األعضاء للدول تجیز التي "برن" اتفاقیة من 20 المادة به تسمح ما وهو "الویبو"

 نص التي الحقوق تفوق حقوق للمؤلفین تمنح التي خاصة اتفاقیات بینهما فیما تبرم أن "برن"

 .2"برن" اتفاقیة في علیها

 

 

 

                                                            
 الوطنیة "الویبو" ندوة ضمن مقدمة مداخلة ،"المجاورة والحقوق المؤلف لحق الدولیة الحمایة" البدراوي، حسن السید-  1

 المجلس مع الفكریة بالتعاون للملكیة العالمیة المنظمة طرف من المنظمة األردني، القضائي لمعھد ألعضاء المتخصصة
 .األردن ، 2009 أكتوبر 15 إلى 10 من األردني، القضائي

 "الویبو" بین منظمة المشترك االجتماع ،"الفكریة الملكیة مجال في جدیدة عالمیة قضایا "الصغیر، الغني عبد الدین حسام-  2
 .ماي 24 و 23 أیام في القاھرة المنعقد واإلعالم، الصحافة لممثلي الفكریة الملكیة حول العربیة لدول وجامعة العالمیة
2005 
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الثاني  الفرع

 الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة إطار في اإللكترونیة التجارة  

 المؤلف الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة تولي (OMPI) حقوق لمواضیع خاصة أهمیة

 بوضع وهذا اإللكترونیة، التجارة میدان في االختراع وبراءات الصناعیة التجاریة، والعالمات

 .لحمایتها والمقاییس اإلجراءات كافة

 المترتبة األسئلة مختلف على اإلجابة اإللكترونیة التجارة میدان في المنظمة دور ومن

 من العدید بإصدار قامت حیث اإلنترنت، على المواقع أسماء حقوق مجال في النزاعات عن

 1المجال هذا في القضائیة والنزاعات النطاق بأسماء المتعلقة الملكیة مسائل حول التوصیات

. 

 1996 دیسمبر 20 في وذلك دولیتین اتفاقیتین الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة تّبنت

 سوف التي والتسجیالت األداء لفناني "الویبو" واتفاقیة المؤلف لحق "الویبو" اتفاقیة هما

 1996  لسنة الفونوجراما) الصوتیة ( :كالتالي نتناولها

  لسنة الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة اتفاقیة إطار في المؤلف حق حمایة – أوال
1996 

 20  المادة تحدده الذي بالمعنى خاصا اتفاقا المؤلف حق لحمایة" الویبو" اتفاقیة تعد

 .2والفنیة األدبیة المصنفات لحمایة "برن" اتفاقیة من

 على التألیف حقوق لحمایة الدولي القانوني «اإلطار بمثابة المعاهدة هذه عتبرو ت

 التكنولوجیا عن الناجمة للمشكالت للتصدي خاصة بصفة موجهة فهين، اإلنترنت» شبكة

                                                            
1  -CNUCED, Conseil de Commerce et Développement, Dimension juridique du commerce 
électronique, Genève, 1999, p 9, disponible sur le site Internet : http:// www.unictad.org. 

 دامت ما بینھا فیما خاصة اتفاقات عقد في بالحق االتحاد دول حكومات  تحتفظ«أن على "برن" اتفاقیة من 20 المادة تنص- 2
 . انظر»االتفاقیة ھذه تتعارض مع ال نصوصا تتضمن أو االتفاقیة ھذه تمنحھا التي تلك تفوق حقوقا تخول االتفاقیات ھذه

  .http://www.wipo.int/export/sites/www//roaties/arlip/borne/pdf/trtdocsw001-pdf :اإللكتروني الموقع

http://www.wipo.int/export/sites/www/roaties/arlip/borne/pdf/trtdocsw001-pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/roaties/arlip/borne/pdf/trtdocsw001-pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/roaties/arlip/borne/pdf/trtdocsw001-pdf
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 المنظمة إطار في الفكریة بالملكیة المتصلة الجوانب اتفاقیة تلت التي الفترة في الرقمیة

 .للتجارة العالمیة

 لحق الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة معاهدة تصدت المشكالت هذه مواجهة أجل فمن

 عبر ونقلها المصنفات تخزین بشأن المؤلف لحق مقررة قواعد خالل من وذلك المؤلف،

 .1الرقمیة األنظمة

 األطراف الدول على لتوجب المؤلف لحق "الویبو" اتفاقیة جاءت اإلطار هذا في

 التألیف وحقوق عام بشكل التألیف حقوق حمایة على الداخلیة قوانینها في النص ضرورة

 هذه حولت الصدد هذا وفي المؤلف، حق حمایة نطاق حددت كذلك اإلنترنت، شبكة على

 2 "برن" اتفاقیة في الواردة العامة القواعد مع تتالئم أن االتفاقیة

 على أكدت 1996 لسنة األولى اإلنترنت اتفاقیة من الخامسة المادة نص إلى بالرجوع

 بسبب فكریة ابتكارات تعتبر كانت إذا شكلها كان أیا البیانات قواعد یشمل الحمایة نطاق أن

 مجموعات تتمتع « أنه على فتنص معین، ابتكار شكل في ترتیبها أو محتویاتها اختیار

 ابتكارات تعتبر  كانت إذا شكلها، كان أیا صفة بصفتها بالحمایة األخرى المواد أو البیانات

  .3ترتیبها» أو محتویاتها اختیار بسبب فكریة

 على المترتبة الحقوق ثم المعاهدة لهذه الخاصة القانونیة للطبیعة نتعرض وسوف

 .االتفاقیة هذه بموجب الممنوحة الحمایة

 

 

 

                                                            
 23. ص 2010 األردن، والتوزیع، للنشر الثقافة دار الفكریة، الملكیة وحقوق اإللكتروني الموقع حوى، حسین فاتن-  1

http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs-wo34.pdf. 
 :الموقع انظر ، 1996 لسنة الصوتي والتسجیل األداء بشأن الویبو اتفاقیة من 2 المادة انظر-  2

http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs-wo34.pdf.  
 

 123 ص سابق، مرجع حوى، حسین فاتن-  3

http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs-wo34.pdf
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 :المعاهدة لهذه الخاصة القانونیة الطبیعة – أ

 "برن" اتفاقیة من 20 المادة تحدده الذي بالمعنى خاصا اتفاقا المعاهدة هذه تعتبر

 المنشأ االتحاد بلدان من المتعاقدة األطراف إلى بالنسبة والفنیة األدبیة المصنفات لحمایة

 ،"برن" التفاقیة خالف أخرى بمعاهدات صلة أي المعاهدة لهذه ولیست االتفاقیة، تلك بموجب

 .أخرى معاهدة أي على المترتبة وااللتزامات الحقوق من التزام أو حق بأي تخل وال

 األطراف على حالیا المترتبة االلتزامات من یجد ما المعاهدة هذه في لیس أنه كما

 األبیة المصنفات لحمایة "برن" اتفاقیة على بناء اآلخر البعض تجاه بعضها المتعاقدة

 .1والفنیة

 :االتفاقیة هذه بموجب الممنوحة الحمایة في المترتبة الحقوق – ب

 "الویبو" اتفاقیة أحكام بموجب األدبیة المصنفات لمؤلفي الممنوحة الحمایة ترتبت لقد

 المتعاقدة األطراف عاتق على التزامات رتبت كما لهم حقوقا 1996 لسنة المؤلف حق بشأن

 :ومنها

 :والتأجیر التوزیع حق -1
 النسخة بإقامة التصریح في االستئثاري بالحق والفنیة األدبیة المصنفات مؤلفو یتمتع

 وكذا أخرى، بطریقة ملكیتها نقل أو ببیعها للجمهور مصنفاتهم نسخ من غیرها أو األصلیة

 ألغراض للجمهور األصلیة النسخة بتأجیر التصریح في االستئثاري بالحق األطراف تمتع

 .تجاریة

 :الجمهور إلى المصنف نقل حق -2

 الجمهور إلى المصنف نقل حق على المؤلف حق لحمایة "الویبو" اتفاقیة نصت لقد

 األدبیة المصنفات مؤلفو یتمتع بحیث إلكتروني، موقع في الموضوعة للمصنفات بالنسبة
                                                            

 .248 ص سابق، مرجع هللا، عبد الكریم عبد هللا عبد-  1
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 أو سلكیة طریقة بأي الجمهور إلى مصنفاتهم بنقل التصریح في االستئثاري بالحق والفنیة

 وفي مكان في علیها االطالع یمكن بما للجمهور مصنفاتهم إتاحة ذلك في بما السلكیة،

 .1بنفسه منهم الواحد یختارهما وقت

 بشأن الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة اتفاقیة إطار في الفكریة الملكیة – ثانیا
 :الثانیة اإلنترنت معاهدة 1996 لسنة المجاورة الحقوق

 هذه بین ومن الفكریة، الملكیة حقوق أوجه كافة على التكنولوجیة التطورات انعكست

 .الصوتیة التسجیالت ومنتجي األداء فناني بحقوق یتعلق ما األوجه

 والحفاظ الصوتیة التسجیالت ومنتجي األداء فناني حقوق حمایة تطویر في الرغبة لعل

 قواعد تطبیق إلى للحاجة ونظرا واالتساق، الفعالیة من ممكن قدر أكبر تكلف بطریقة علیها

 هذه أتت اإلطار، هذا في التطور عن الناجمة للمسائل مناسبة حلول إلیجاد جدیدة دولیة

 التقنیة التطورات عن الناشئة المتالحقة للحاجات واستجابة كبیر دولي لجهد تكریسا االتفاقیة

 في أبرمت التي الصوتي والتسجیل األداء بشأن "الویبو بمعاهدة" االتفاقیة هذه على أطلقت

 .21996 دیسمبر 20

 لضمان الالزمة التدابیر اتخاذ األطراف الدول تلزم االتفاقیة فإن ذلك، إلى باإلضافة

 تسمح إنفاذ إجراءات قوانینها تتضمن أن المتعاقدة لألطراف تكفل كما أحكامها، تطبیق

 توقیع ذلك في بما االتفاقیة، هذه تغطیها التي الحقوق على تعد أي ضد فعالة تدابیر باتخاذ

 الثالثة المادة من الثانیة الفقرة أكدته ما وهو األخرى، التعدیات لمنع العاجلة الجزاءات

 .الثانیة اإلنترنت اتفاقیات من والعشرین

 التي الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة إسهام مدى یتجلى االتفاقیتین، هاتین خالل من

 نقائص معالجة في المنظمة هذه جهود عن یكشف ما وهو الرقمیة، الملكیة تشمل أصبحت

                                                            
  1996 لسنة  المؤلف حق بشأن الویبو اتفاقیة من 8 و 7 المادة نص-  1
  272 ص  سابق، مرجع هللا، عبد الكریم عبد هللا عبد-  2
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 الرقمیة التكنولوجیة للتطورات مواجهتها ومحاولة الفكریة الملكیة لحمایة التقلیدیة االتفاقیات

 لمضامینها للدول داخلیة استجابة تكن لم ما بالنجاح تكلل لن المنظمة هذه جهود أن على

 .1الرقمیة الملكیة على اعتداء كل تجرم التي الداخلیة تشریعاتها خالل من

 بدراسة للتجارة العالمیة والمنظمة الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة من كل اهتمت كما

 هذا في موحدة قوانین إیجاد أجل من اإلنترنت واستغالل الفكریة الملكیة بین العالقة

 .2المجال

 التجارة مجال في الفكریة للملكیة العالمیة للمنظمة أخرى مجهودات – ثالثا
 :اإللكترونیة

 بنظام زودته والوساطة للتحكیم مركز بإنشاء الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة قامت لقد

 نشرت ذلك، إلى وباإلضافة اإلنترنت، على بموقعها مباشرة النزاعات لحل وهذا الخط على

 السنة من أفریل وفي اإللكترونیة، بالتجارة المعینة البالغات 1997 لسنة أفریل في اللجنة

 مبادئ اقترحت كما والتشفیر، الرقمیة بالتوقیعات المعنیة البالغات بنشر قامت نفسها

 مجال في األوروبیة المبادرة من والهدف اإللكترونیة للتوقیعات العام باإلطار معنیة توجیهیة

. 3أوروبا في اإللكترونیة التجارة نمو تشجیع هو اإللكترونیة التجارة

الثالث  الفرع

 للتجارة العالمیة المنظمة إطار في اإللكترونیة التجارة

 األوروغواي العالمیة التجارة منظمة إلى عهد لقد OMC جولة اتفاقیات تنفیذ مهام

   (TRIPS). اتفاقیات ثالثة تؤطرها عالمیة اتفاقیة 28 وهي 1995 سنة من ابتداء

                                                            
  123 ص  سابق، مرجع نسیمة، فتحي-  1

2  -UGO Dracht, Internet et propriété intellectuelle : dernier développement, revue de droit des affaires 
internationales, N° 2, Paris, 2006, p 263. 
3  -Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, CNUCED, op.cit, p 17. 
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 االتفاقیة هذه تتعلق الفكریة للملكیة بالتجارة المتصلة الجوانب اتفاقیة بینها ومن رئیسیة،

 المتصلة المسائل من ذلك وغیر واألسواق والعالمات واألسماء المؤلف حقوق بمسائل

 .1العالمیة بالتجارة وعالقتها الفكریة بالملكیة

 أصدرت فقد اإللكترونیة، التجارة مجال في العالمیة التجارة منظمة لجهود بالنسبة أما

 العالمیة المنظمة ودور "اإللكترونیة التجارة" عنوان حملت والتي خاصة دراسة 1998 عام

 .2للتجارة

 اإلنترنت، باستخدام بمباشرتها یتعلق وما اإللكترونیة التجارة آلیات الدراسة هذه تناولت

 علیها وتطبق تستوعبها التي التجاریة األنشطة ضمن اإللكترونیة التجارة اعتبار إلى توصلت

 .بالخدمات الخاصة الدولیة االتفاقیة

 من  المنعقد"Seattle"مؤتمر هو للتجارة العالمیة المنظمة العمل برامج أهم بین ومن

 03/1999.3 إلى غایة 30/11/1993

 واإلنترنت االتصال شبكة عبر المالیة والتحویالت النقدي الدفع مسائل المؤتمر تناول

 أمام الوقوف مع اإللكترونیة، والعقود اإللكترونیة التوقیعات اإللكتروني، الدفع وسائل وحمایة

 .اإللكترونیة للتجارة التقنیة المتطلبات

 القانوني االهتمام مناطق وتحدید األولویات من عدد إقرار إلى المؤتمر انتهى وقد

 .عمل خطة بوضع نفسها المنظمة تكلیف مع الرئیسیة

 

 

 

                                                            
 انظر370 ص ، 2000 األردن، العالیة، والتقنیة للقانون العربي المركز اإللكترونیة، التجارة موسعة عرب، یونس-   1

 http://www.arabpaw.org  :    اإلنترنت   على المركز موقع

  http://www.nto.org  .:اإلنترنت على الدولیة التجارة منظمة موقع انظر
  http://www.nto.org  .:اإلنترنت على الدولیة التجارة منظمة موقع انظر-  2
 371 ص سابق، مرجع عرب، یونس-  3

http://www.arabpaw.org/
http://www.arabpaw.org/
http://www.nto.org/
http://www.nto.org/
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 المطلب الثاني

  التنظیم القانوني للتجارة اإللكترونیة على المستوى الداخلي 

إن بروز موضوع الملكیة الفكریة على الساحة الدولیة و مع اإلدراك بتأثیرها على تطور 
 النظام االقتصادي الحدیث و التجارة الدولیة و تظهر بالتالي أهمیة حمایة الملكیة الفكریة.

 كان لظهور الثورة المعلوماتیة تأثیر كبیر و مباشر على حقوق الملكیة الفكریة بصفة 
 ، هذا ما أدى بالمشرع الى وضع تشریعات متكاملة 1عامة و حقوق المؤلف بصفة خاصة
  .2لتنظیم التجارة اإللكترونیة و حمایتها

  بالتالي سوف نستعرض قوانین التجارة اإللكترونیة على مستوى الجزائر و سنتطرق 
إلى مظاهر المعامالت اإللكترونیة في القانون المدني الجزائري ( الفرع األول) ثم مظاهر 

 المعامالت اإللكترونیة في القانون التجاري الجزائري ( الفرع الثاني). 

 

الفرع األول 

 مظاهر المعامالت اإللكترونیة في القانون المدني الجزائري 

جاء المشرع اإللكتروني باإلثبات اإللكتروني أوال و التوقیع والتوثیق اإللكتروني ثانیا 

أوال: اإلثبات اإللكتروني 

تنقسم العقود من حیث اإلبرام إلى عقود رضائیة التي تنعقد بمجرد تبادل رضاء 
الطرفین المتعاقدین دون الحاجة إلى لصبها في شكل قانوني، كما لدینا طائفة أخرى من 

                                                            
 الوطنیة "الویبو"أعمال  ضمن مقدمة مداخلة ،"الرقمي المحیط في المجاورة والحقوق المؤلف حق حمایة" الصغیر، حسام-  1

 في الخارجیة الوزارة مع بالتعاون  الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة طرف من منظمة الفكریة، الملكیة حول التدریسیة
  .4ص ، 2005 جنیف، ،"الویبو" منشورات ، 2005 سبتمبر 6 إلى 5 عمان، سلطة

 .115 ص سابق، مرجع واألجنبیة، العربیة التشریعات في اإللكترونیة التجارة الفتاح، عبد عصام-  2



اإللكترونية التجارة في الفكرية للملكية المؤطر القـانوني النظام :                    األول الفصل  
 

32 
 

العقود تسمى العقود التشكیلیة التي تتطلب إفراغها في شكل معین، وهذه الشكلیة قد تكون 
لالنعقاد، وبالتالي ركن من أركان العقد عند تخلفها یترتب بطالن العقد، وقد تكون الشكلیة 
فقط لإلثبات، ویقصد بالشكلیة هي كتابة العقد، وأن هذه األخیرة قد تكون عرفیة وقد تكون 

. 1رسمیة

لتصرفات القانونیة المدنیة الغالب فیها هو الكتابة  ا2 ق م ج333طبقا لنص المادة 
 دج.  1000فیما زاد التصرف عن 

 ق م ج تنص على " زیادة العقود التي یأمر القانون بإخضاعها 3 مكرر324والمادة 
إلى شكل رسمي یجب  تحت طائلة البطالن، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة العقار 

أو حقوق عقاریة أو محالت تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرها...". 

 انتقل المشرع 4  المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري10-05لكن بصدور القانون 
من النظام الورقي في اإلثبات إلى النظام اإللكتروني.    

حیث أصبح للكتابة في الشكل اإللكتروني مكانا ضمن قواعد اإلثبات في القانون 
 الكتابة في الشكل اإللكتروني 5 مكرر مدني جزائري323المدني الجزائري طبقا لنص المادة 

ذات التسلسل في أو األوصاف أو األرقام أو أیة عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما 
كانت الوسیلة اإللكترونیة المستعملة ومهما كانت طرق إرسالها. 

 القرص المرن أو في وویقصد بالوسیلة اإللكترونیة المستعملة مثل القرص الصلب أ
شكل رسائل إلكترونیة. 

                                                            
 المتضمن القانون 1975 سبتمبر 26  لـ 58-75 المعدل والمتمم لألمر 1988 ماي 3 لـ 14-88 القانون 324المادة  -1

 المدني الجزائري.
  المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.1975 سبتمر 26 لـ 58-75األمر  - 2
  السابق الذكر14-88القانون رقم -  3
  السابق الذكر.58-75األمر -  4
  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.58-75 المعدل والمتمم لألمر 10-05القانون -  5
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هكذا یتضح مما سبق بأن المشرع الجزائري اعتمد المفهوم الواسع للكتابة المقصود  و
منه سواء الكتابة على الورق أو الكتابة اإللكترونیة المثبتة على دعائم غیر مادیة غیر 

ورقیة. 

ومن أجل إزالة كل غموض أو نزاع یمكن أن یحدث من الناحیة القانونیة بشأن تطبیق 
 مكرر مدني جزائري، فیما أثار اإلشكال " هل للوثیقة اإللكترونیة نفس 323نص المادة 

القیمة القانونیة في اإلثبات مقارنة مع الوثیقة العادیة؟" 

 المشرع بحل قانوني، ووفقا للقاعدة الفقهیة التي تقول  جاء1مكرر 323بموجب المادة 
 وجود النص القانوني، فإن المشرع یعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل اجتهاد فيال 

اإللكتروني كالكتابة على الورق بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها. 

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد سوى بین الكتابة اإللكترونیة والكتابة العادیة من حیث 
  حجیة اإلثبات.

 مكرر جاء نص مطلق وبالتالي فإن التطبیق المطلق لهذا 323غیر أن نص المادة 
النص یثیر جدال فقهي وقضائي كبیر حیث هناك بعض التصرفات ذات أهمیة وخطورة من 

األفضل أن تبرم في الشكل التقلیدي دون اإللكتروني، كرهن الفینة والحقوق الواردة على 
العقار بصفة عامة وعقد الشركة. 

كذلك عدم اتصال بعض التصرفات بالمعامالت اإللكترونیة وٕانما هي تصرفات 
شخصیة أو مدنیة بحتة كالزواج والوصیة. 

غیر أن ما یالحظ على القانون المدني الجزائري أنه لم یتعرض للنظام القانوني التي 
تحكم العقد اإللكتروني ولم یتنازل تعریفه، لكن ماهي الوثیقة اإللكترونیة؟ 

إن الوثیقة اإللكترونیة أو المحرر اإللكتروني جاءت نتیجة لالستخدام الوسائل 
اإللكترونیة من خالل شبكة االنترنت وٕاتمام معظم التصرفات القانونیة من خاللها. 

                                                            
  نفس القانون المذكور سابقا.- 1
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فنصت المادة األولى من قانون األونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونیة على 
تعریف رسالة  البیانات بأنها المعلومات التي یتم إنشائها  أو إرسالها أو استالمها أو تخزینها 

بوسائل إلكترونیة أو ضوئیة أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر 
تبادل البیانات اإللكترونیة، البرید اإللكتروني، أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي". 

وهكذا فإن قانون األنسترال عرف المحرر اإللكتروني من خالل تعریف رسالة 
. 1البیانات

أما المشرع المصري فیعرف المحرر اإللكتروني في المادة األولى  من خالل التوقیع 
اإللكتروني المصري " المحرر اإللكتروني كل رسالة بیانات تتضمن معلومات، تنشأ أو 

تخزن أو ترسل أو تستقبل كلیا أو جزئیا بوسیلة إلكترونیة أو فنیة أو ضوئیة أو بأي وسیلة 
أخرى مشابهة". 

بذلك یعرف المشرع المصري المحرر اإللكتروني بأنه رسالة دون فیها بیانات،  و
تنطوي على معلومات قد تكون ذات منشأ إلكتروني أو تخزن كذلك وترسل وتستقبل بوسیلة 

إلكترونیة وما شابه ذلك. 

بذلك المعول علیه في تعریف المحرر اإللكتروني في القانون المصري هو " الوسیلة  و
  .2اإللكترونیة أو ما في حكمها عند إنشاء هذه الرسالة أو تخزینها أو إرسالها أو استقبالها"

التوقیع والتوثیق اإللكتروني  ثانیا : 

ال یكفي اعتراف المشرع الجزائري بالمحرر اإللكتروني كدلیل لإلثبات، وكما ال یكفي 
االعتراف للمحرر اإللكتروني بنفس الحجیة التي یتمتع بها المحرر الورقي، لكن یحب أن 

تتوفر شروط في المحرر اإللكتروني حتى یعتمد علیه في إثبات التصرفات القانونیة. 

 

                                                            
  .77، ص2005لورنس محمد عبیدات، إثبات المحور اإللكتروني" دار الثقافة"، عمان،- 1
 .50عبد الفتاح بیومي، التوقیع اإللكتروني في النظم القانونیة المقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، ص-  2
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لتوقیع اإللكتروني: ا     -1

 مدني 327/2إعتمد المشرع الجزائري بالتوقیع اإللكتروني ألول مرة في نص المادة 
 والتي تنص على " ... یعتد بالتوقیع اإللكتروني وفق 101-05جزائري المعدلة بالقانون 

 أعاله.." وذلك من أجل إضفاء الحجیة على امكرر 323الشروط المذكورة في المادة 
المحررات اإللكترونیة. 

أما عن تعریف التوقیع اإللكتروني، فإن القانون الجزائري یمیز بین التوقیع اإللكتروني 
" التوقیع اإللكتروني هو  1622-07  من المرسوم التنفیذي3المؤمن وذلك بموجب المادة 

 1.3ر مكر323 مكرر و323أسلوب عمل یستجیب للشروط المحددة في المادتین 

:   التوقیع اإللكتروني المؤمن

 هو توقیع إلكتروني یفي بالمتطلبات اآلتیة: 

یكون خاصا بالموقع.  •

 یتم بوسائل یمكن أن یحتفظ بها الموقع تحت مراقبته الحضریة. •

یضمن مع الفعل المرتبط به صلة ببحث یكون كل تعدیل الحق للفعل قابال  •
 للكشف عنه.

التوثیق اإللكتروني ( التصدیق اإللكتروني)  -2

الموثق اإللكتروني هو طرف ثالث محاید یتمثل في أفراد أو شركات أو جهات مستقلة 
  محایدة تقوم بدور الوسیط بین المتعاملین لتوثیق تعامالتهم اإللكترونیة.

                                                            
  المتضمن القانون المدني.58-75 المعدل والمتمم لالمر 10-05القانون  - 1
 المتعلق بنظام االستغالل المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات 123-01 یعدل ویتمم المرسوم 162-07المرسوم -  2

 بما فیها الالسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكیة والالسلكیة.
  تعرف الكتابة اإللكترونیة.1 مكرر 323 مكرر و323المادة -  3
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الوظیفة األساسیة للموثق اإللكتروني أو لجهة التوثیق اإللكترونیة هي تحدید هویة  و
المتعاملین في التعامالت اإللكترونیة وتحدید أهلیتهم القانونیة في التعامل والتحقق من 

مضمون هذا التعامل وسالمته وكذلك جدیته وبعده عن الغش واالحتیال. 

 بفكرة الموثق اإللكتروني وأطلق علیه 1999 سنة 93یأخذ التوجیه األوربي رقم  و
وهي نفس التسمیة التي جاء بها المشرع الجزائري في   1تسمیة مقدم خدمات التصدیق

 162.2-07التنفیذي المرسوم 

الطبیعة القانونیة لنشاط مقدمي خدمات التصدیق اإللكتروني بموجب المرسوم التنفیذي 
 ممارسة نشاط التصدیق اإللكتروني یتطلب الحصول على ترخیص تمنحه سلطة 07-162

البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة، وهذا الترخیص یكون مرفق بدفتر الشروط یحدد 
حقوق وواجبات مؤدي الخدمات والمستعمل. 

أما عن األشخاص الذین یجوز لهم قانونا ممارسة هذا النشاط، یجب أن تتوفر فیهم 
  .3نفس الشروط لممارس نشاط تقدیم االنترنت في الجزائر

إن نشاط مقدمي خدمات التصدیق اإللكتروني نشاطا اقتصادیا یخضع للقید التجاري 
طبقا للقانون التجاري. 

وبذلك تكون جهة التوثیق االلكتروني مسؤولة عن توثیق العقد اإللكتروني، األمر الذي 
یجعل الوضع تطبیقا لمهمة الموثق العادي. 

 

 

 

                                                            
 .295، ص2008نسربن عبد الحمید نبیه، الجانب اإللكتروني للقانون التجاري، منشأة المعارف، اإلسكندریة، -  1
 نفس المرجع.-  2
  المذكور سابقا.162-07 من الكرسوم 3المادة -  3
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 الثانيالفرع 

 مظاهر المعامالت اإللكترونیة في القانون التجاري الجزائري 

 المتعلق بالنقد 2 11-03المتضمن الموافقة في األمر  1 15-03یعتبر القانون 
والقرض أول قانون جزائري تضمن التعامل اإللكتروني الحدیث في القطاع المصرفي، 

 التي تضمن نصها " تعتبر وسائل الدفع كل األدوات التي 69ویتضح ذلك من خالل المادة 
تمكن كل شخص من تحویل أموال مهما یكون السند أو األسلوب التقني المستعمل"و یتبین 
من خالل هذا النص نیة المشرع الجزائري االنتقال من وسائل الدفع الكالسیكیة إلى وسائل 

دفع حدیثة إلكترونیة. 

 المتعلق بمكافحة 2005 أوت 23 المؤرخ بتاریخ 06-05وبعد ذلك وبصدور األمر 
 وفي المادة الثالثة استعمل صراحة مصطلح " وسائل الدفع اإللكتروني" حیث 3التهریب

اعتبرها المشرع من بین التدابیر واإلجراءات الوقائیة لمكافحة التهریب. 

وبذلك انتقل المشرع من مصطلح مهما یكن السند أو األسلوب التقني المستعمل الوارد 
إلى مصطلح أكثر دقة المتمثل في وسائل الدفع اإللكتروني الوارد في  4)69في نص المادة (

 .  5 من األمر المذكور03النص 

 أضاف فقرة ثالثة للمادة 20056 فیفري 06 المؤرخ في 02-05وبموجب القانون رقم 
 في وفاء السفتجة نص على".. یمكن أن یتم التقدیم أیضا بأیة وسیلة تبادل إلكترونیة 414

 502محددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما" ولقد تم إضافة نفس هذه الفقرة إلى المادة 
بمناسبة تقدیم الشیك للوفاء. 

                                                            
 .52الجریدة الرسمیة، العدد -  1
 .64الجریدة الرسمیة، العدد -  2
 . 59الجریدة الرسمیة، العدد -  3
 .64 المتعلق بالنقد والقرض ج ر ع 11-03 المتضمن الموافقة على األمر 15-03من القانون -  4
 .59 المتعلق بمكافحة التهریب، ج ر ع، 2005 أوت 23 المؤرخ بـ 06-05األمر -  5
 .11 المتضمن القانون التجاري ج ر ع 1975 سبتمبر 26 لـ 59-75األمر المعدل والمتمم لألمر -  6
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 باب رابع 2005 فیفري 06 المؤرخ بـ 02-05كما أضاف المشرع بموجب القانون 
إلى الكتاب الرابع من القانون التجاري والمعنون بالسندات التجاریة، الفصل الثالث منه 

. 23 مكرر 543یتضمن بطاقات السحب والدفع وذلك في المادة 
أما عن الطبیعة القانونیة لهذه البطاقات، فلقد اعتبرها المشرع الجزائري أوراق تجاریة 

جدیدة إضافة إلى األوراق التجاریة الكالسیكیة وهي السفتجة والشیك والسند ألمر. 

یتضح مما تقدم, بأن المشرع الجزائري استحدث نظام الوفاء اإللكتروني في المعامالت 
 1 من قانون النقد والقرض69التجاریة لمفهومه الواسع ویتضح ذلك من خالل نص المادة 

وذلك من خالل عبارة "... مهما یكن السند أو األسلوب التقني المستعمل"    

لذلك سنتعرض في هذا الفرع إلى: 

  تعریف الوفاء اإللكتروني أوال

  أنواع الدفع اإللكتروني ثانیا

 مخاطر الوفاء اإللكتروني ثالثا 

أوال: تعریف الوفاء اإللكتروني: 

یقصد بالدفع اإللكتروني نظام الدفع اآللي عبر الشبكة العالمیة للمعلوماتیة، وهو نتیجة 
إلزامیة للتطور التكنولوجي على إثر االتساع االنفجاري لشبكة االنترنت، وفي إطار الوفاء 

بمبلغ من النقود فإن للوفاء اإللكتروني معنیان: واسع وضیق. 

ویقصد بالوفاء اإللكتروني بمعناه الواسع كل عملیة دفع لمبلغ من النقود تتم بأسلوب 
غیر مادي ال یعتمد على دعامات ورقیة، بل بالرجوع إلى آلیات إلكترونیة. 

أما الوفاء اإللكتروني بالمعنى الضیق، فینحصر فقط في عملیات الوفاء التي تتم دون 
. 1وجود اتصال مباشر بین األشخاص الطبیعیین

                                                            
 نفس المرجع المذكور سابقا.-  1

 



اإللكترونية التجارة في الفكرية للملكية المؤطر القـانوني النظام :                    األول الفصل  
 

39 
 

ثانیا: أنواع الدفع اإللكتروني  

 إن وسائل الدفع اإللكتروني عدیدة وسریعة التطور وأهم أنواعها :  

التحویل اإللكتروني:  -1

 تتمثل هذه الطریقة في القیام بتحویل مبلغ معین من حساب المدین إلى حساب الدائن، 
وهذه العملیة تحتاج إلى تدخل وسیط یعمل على إتمام إجراءات الوفاء بین مصرفي العمیل 

. 2والتاجر

الشیك اإللكتروني: ى -2

الشیك اإللكتروني هو المكافئ اإللكتروني للشیكات الورقیة التقلیدیة التي اعتدنا التعامل 
بها، والشیك اإللكتروني هو رسالة إلكترونیة موثقة ومؤمنة یرسلها مصدر الشیك إلى مستلم 

الشیك (حامله) لیعتمده ویقدمه للبنك الذي یعمل عبر االنترنت، لیقوم البنك أوال بتحویل قیمة 
الشیك المالیة إلى حساب حامل الشیك، وبعد ذلك یقوم بإلغاء الشیك وٕاعادته إلكترونیا إلى 

مستلم الشیك (حامله) لیكون دلیال على أنه قدم على صرف الشیك فعال، ویمكن لمستلم 
 .3الشیك أن یتأكد إلكترونیا من أنه قد تم بالفعل تحویل المبلغ إلى حسابه

بطاقات الدفع اإللكترونیة:  

وهي البطاقات البالستكیة والمغناطیسیة التي تصدرها البنوك لعمالئها للتعامل بها بدال 
 Americain)  و Master Card) والماستر كاردVisaمن حمل النقود، وأشهرها الفیزا (

Express)  :وهناك عدة أنواع من هذه البطاقات أهمها 

                                                                                                                                                                                          
عدنان إبراهیم سرحان، الوفاء(الدفع) اإللكتروني، بحوث مؤتمر األعمال المصرفیة بین الشریعة والقانون المنعقد في -  1

  وما بعدها.268 بكلیة الشریعة والقانون وغرفة التجارة و صناعة دبي، المجلد االول، ص2003 مایو 10-12
 . 105، ص2007محمد حسین منصور، المسؤولیة اإللكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، -  2
 وما بعدها. وراجع 49، ص2005منیر الجهنمي، ممدوح الجهنمي، البنوك اإللكترونیة، دار الفكر الجامعي اإلسكندریة، -  3

  وما بعدها.270أیضا عدنان إبراهیم سرحان، المرجع السابق، ص 
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): یكمن للعمیل بمقتضاها سحب مبالغ Cash Card: (اآلليبطاقة السحب  .1
نقدیة من حسابه بحد أقصى متفق علیه. 

) وتخول حاملها سداد مقابل السلع والخدمات، Debi Cardبطاقة الدفع ( .2
حیث یتم تحویل ذلك المقابل من حساب العمیل إلى حساب التاجر. 

هي عبارة عن بطاقة ذكیة تحتوي معالج  ):Smart card( البطاقة الذكیة .3
دقیق یسمح بتخزین األموال من خالل البرمجة األمنیة، وهذه البطاقة تستطیع التعامل مع 
بقیة الكمبیوترات، وال تتطلب تفویض أو تأكید صالحیة البطاقة من أجل نقل األموال من 

المشتري إلى البائع، وأن التطورات في تقنیات المعالجات في المستقبل القریب ستخفض قیمة 
نسبة الخطأ بصورة مستمرة المعالجات الموجودة في البطاقات الذكیة تستطیع أن تتأكد من 
سالمة كل معاملة من الخداع عندما یقدم صاحب البطاقة بطاقته إلى البائع، فإن المعالج 

الدقیق الموجود في مسجل النقد اإللكتروني للبائع یتأكد من جودة البطاقة الذكیة من  خالل 
قراءة التوقیع الرقمي المخزن في معالج البطاقة، یتم تكوین هذا التوقیع الرقمي من خالل 
برنامج  یسمى الخوارزمیة الشفریة،  وهذه األخیرة عبارة عن برنامج أمن یتم تخزینه في 

معالج البطاقة، هذا البرنامج یؤكد لمسجل النقد اإللكتروني بأن البطاقة الذكیة أصلیة ولم یتم 
العبث بها أو تحویلها، ولذلك فإن نظام البطاقات الذكیة المفتوح لتحویالت األموال 

اإللكترونیة، فإن صاحب البطاقة ال یحتاج أن یثبت هویته من أجل البیع والشراء، فمثل 
األموال المعدنیة فإن مستخدم البطاقة الذكیة یستطیع أن یظل مجهوال وال یوجد هناك أي داع 

للتخویل بإجراء المعامالت من خالل خدمات اتصالیة مكلفة، فعندما یستخدم صاحب 
البطاقة بطاقته الذكیة فإن قیمة الشراء یتم نقصها بطریقة أوتوماتكیة من بطاقة المشتري ویتم 

إیداع هذه القیمة في أجهزة إلكترونیة طرفیة للبائع ومن ثم یستطیع البائع أن یحول ناتج 
عملیات البیع والشراء للیوم إلى بنكه عن طریق الوصالت التلفونیة، هذا یسمح للعملیات 

 1البیع والشراء أن تتم في ثواني معدودة.

) مثال للبطاقة الذكیة، وتتسم بمرونة Mondes Cards وتعتبر بطاقة الموند كس (
كبیرة في االستخدام، حیث تجمع بین ممیزات النقود الورقیة التقلیدیة وبطاقات الدفع 

                                                            
 ، وما بعدها.49، نسرین عبد الحمید نبیه، مرجع سابق،ص 52 منیر الجهنمي، ممدوح الجهنمي، مرجع سابق، ص -  1
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اإللكترونیة الحدیثة، ویمكن استخدامها كبطاقة ائتمانیة أو بطاقة خصم فوري طبقا لرغبة 
العمیل، أي كبدیل للنقود في كافة عملیات الشراء، تتیح هذه البطاقة لحاملها إجراء العملیات 

المصرفیة دون اللجوء إلى فروع البنك، حیث یمكن التحویل من رصید البطاقة إلى رصید 
بطاقة أخرى والسحب من رصید الحساب الجاري للعمیل إلى رصید البطاقة من خالل آالت 

. 12الصرف الذاتي أو التلفون

) Credit Cardبطاقات االئتمان: ( .4

یطلق على بطاقات مصطلح النقود البالستكیة، ویعتقد كثیرون أن البطاقات االئتمانیة 
ستحل في المستقبل محل النقود بشكل نهائي عاجال أم أجال، ویرى البعض أنه قد ال یكون 
مصطلح االئتمان دقیقا في التعریف بهذه التقنیة الشرائیة الحدیثة " كریدیت كارد" ولكن هذا 
ما أصطلح علیه عربیا، واالئتمان في اللغة هو عملیة مبادلة ذات قیمة في الحاضر، مقابل 

وعدا بالدفع في المستقبل، وبطاقة االئتمان هي البطاقة الخاصة التي یصدرها المصرف 
لعملیة لكي تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محالت وأماكن معینة عند تقدیمه 

. 3لهذه البطاقة الخاصة

وتقوم هذه الوسیلة على أن إحدى المؤسسات المالیة أو شركات االستثمار تصدر 
بطاقات مصنعة ذات تصمیم عالي التقنیة، ویصعب العبث بها، ویمكن لحاملها أن یقدمها 

للبائع عندما یشتري بعض السلع لیقوم هذا األخیر بتدوین بیانات البطاقة على فاتورة 
یصدرها ویوقعها حامل البطاقة لترسل إلى البنك كمعتمد لتلك البطاقة لیتم الوفاء 

. ثم یقوم حامل البطاقة بسداد دفعة البنك مع الفوائد خالل أجل متفق علیه.  4بالمشتریات

                                                            
11  

 .107محمود حسین منصور، مرجع سابق، ص -  2
 .55نسرین عبد الحمید نبیه، مرجع سابق، ص -  3
، 2004محمد الكیالني، التشریعات التجاریة والمعامالت اإللكترونیة، الطبعة األولى، دار وائل، عمان، األردن، -   4

 .505ص
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وال تمنح البنوك هذه البطاقات إال بعد التأكد من مالئمة العمیل أو الحصول منه على 
.  1ضمانات عینیة أو شخصیة كافیة

وتعتمد شرككات "أمریكن إكسبریس" و "سیتي" و "دیكسفر" و "ماستر كارد" و "فیزا"  
الحصص الكبرى في أسواق بطاقات االئتمان في العالم، حیث وصلت العائدات السنویة 

  ملیار دوالر أمریكي. 29.1 أكثر من 2005لشركة " أمریكن إكسبرس" في نهایة سنة 

 في كافة قطاعات 2004وحققت "ماستر كارد أنتر ناشیونال" نتائج قیاسیة خالل سنة 
 مؤسسة مالیة تتخصص في إطالق 21اإلنفاق، وتعد "فیزا أنترناشیونال" تجمعا ألكثر من 

، وتتنمز "فیزا عن بقیة الشركات 1976وتسویق بطاقات "فیزا" التي بدأ إصدارها سنة 
المانحة أنها تصدر بطاقات الحسم الفوري "فیزا إلكترون" تمكن المستهلكین باستخدام الدفع 

من حساباتهم دون الحاجة إلى حمل مبالغ مالیة نقدیة، إضافة إلي سحب المبالغ  النقدیة من 
 أجهزة الصراف األلي في جمیع أنحاء العالم بشكل أمن ومریح وبعیدا عن أي إجراءات معقدة

2 .

وتصدر البطاقات بأنواعها من مؤسسات عالمیة أهمها مؤسسة  الفیزا العالمیة، مركزها 
لوس أنجلس بوالیة كالیفورنیا بالوالیات المتحدة األمریكیة، ومؤسسة "ماستر كارد" ومركزها 

سانت لویس بوالیة نیویورك بالوالیات المتحدة األمریكیة، مؤسسة " أمریكان إكسبریس" 
.  3ومركزها الوالیات المتحدة األمریكیة

وٕان الجزائر لم تنظم بعد إلى هذه الهیئات وهناك مفاوضات لإلنظمام إلى مؤسسة 
 . 4"ماستر كارد"

وهكذا یوجد نوعین من البطاقات، النوع األول یسمح لحاملها بالوفاء بقیمة السلع 
والخدمات التي یحصل علیها بدال من الوفاء النقدي، وذلك في حدود  مبلغ معین دون أن 

                                                            
 ، وما بعدها.105محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص-  1
 59-58نسرین عبد الحمید نبیه، مرجع سابق، ص-  2
 .513محمد الكیالني، مرجع سابق، ص-  3
4   -Dalaam.maktoobblog.com . 
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) وبطاقة الفیزا إلكترون Carte bleueیمنحه االئتمان، ومن ذلك البطاقة الزرقاء في فرنسا (
(Visa Electrone) في دولة اإلمارات، أما النوع الثاني فیعطي لحاملها ائتمان فعلیا من 

البنك المصدر لهذه البطاقة بحیث ال یلتزم فورا بالسداد، إنما له الحق في تسهیالت إئتمانیة 
یتفق على شروطها من حیث وقت الخصم والمبلغ المسموح به ومواعید الوفاء وغیرها، وهذا 

) مثل Les carte de creditالنوع من البطاقات البالستكیة تسمى بطاقات االئتمان (
)Visa) وماستر كارد (Master card) وأمریكن إكسبریس (American express( 1. 
 

                                                            
 .286عدنان إبراهیم سرحان، مرجع سابق، ص - 1
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 الثاني الفصل

 اإللكترونیة و التحدیات التي تعترضها التجارة  في الفكریة لملكیةا الحمایة

 جرائم  عدة مخاطر منهاااللكترونیة التجارة عقود إبرام في نترنتألا اعتماد عننتج 
 هذه في واالئتمان الثقة عنصر إلغاء إلى أدى، و هذا ما الفكریة الملكیة حقوق على االعتداء

 كان لهذا االلكترونیة، التصرفات في األطراف بین المباشرة العالقة غیاب بسبب المعامالت
 على وللقضاء االلكترونیة، المعامالت هذه حمایة أجل من تقنیة وسائل إیجاد الضروري من
 سالمة حمایة وسائل كإحدى والتوقیع التشفیر تقنیة استخدام تمّ  ومواجهتها المخاطر هذه

 وحمایة ،األّول المبحث في سنتناوله ما وهذا االنترنت شبكة عبر المرسلة المعلومات وسریة
  األفعال بتجریم ذلك جنائیة، بحمایة تتمّتع وٕاّنما التقنیة، بالوسائل فقط تكون ال التجارة هذه

وذلك  المدنیة الحمایة جانب إلى ، مرتكبیها وعقاب الحقوق هذه على اعتداءا تعدّ  لّتيا
الثاني.   المبحث في سنتناوله ما وهذا وقائیة باتخاذ إجراءات

 األّول المبحث

 االلكترونیة الّتجارة في الفكریة للملكیة التقنیة والقانونیة الحمایة

 الفنیون المتخصصون یضعها الّتي الفنیة الوسائل تلك الفنیة أو التقنیة بالحمایةنقصد 
 إلى المصنف الوصول إعاقة بمقتضاها یمكن والّتي الحدیثة، االتصال أجهزة هندسة في

 الحقوق االعتداء على دون الحیلولة ثمّ  ومن حق، وجه دون منه واالستفادة الكترونیا المنشور
 .ألصحابها المشروعة والمصالح

 على استخدام االلكترونیة المعامالت في لألمن تحقیقها في التقنیة الوسائل هذه وتعتمد
 إلى المبحث قسمنا ذلك اجل  من و1االلكترونیین والتوقیع التشفیر آلیة وهي إال حدیثة آلیات

) .الثاني والتوقیع االلكتروني(المطلب األول) االلكتروني(المطلب التشفیر مطلبین،

                                                            
، ص  ن س د الكویت، جامعة الحقوق، كلیة الفكریة، الملكیة وحقوق االلكتروني النشر اللیل، أبو الدسوقي هیم إبرا    - 1

114 -115 . 
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 األّول المطلب

 االلكتروني التشفیر

 شبكة على تجاریة أنشطة خالله من لیباشر لموقع بالدخول ما مستخدم قیام عند
 على یقع حیث الشبكة على الموجودة الخدمات من خدمة أو منتج أو سلعة االنترنت، لطلب

 ابتداء یتطّلب والذي الطلب صحة من التوثق االلكترونیة التجارة موقع على عاتق القائم
 فإن إذا ،1االلكتروني بریده وعنوان اسمه دون من فعال هو یخاطبه الذي أنّ  من التوّثق

 وصول وضمان المعامالت تامین لتحقیق المناسبة المخارج أحد عملیة التشفیر تعتبر
 اإلبرام أثناء سواء الطریقة هذه وتستعمل اآلخر الطرف إلى مشوهة والمعلومات غیر الرسائل

 .2التنفیذ أثناء أو اإلرادة ، عن التعبیر تتضّمن الّتي تبادل الرسائل أثناء أي

 

األّول  الفرع

 االلكتروني التشفیر  تعریف

خاللها  من یتمّ  خوارزمیة، معادالت و ریاضیة عملیة عن عبارة االلكتروني التشفیر
الشفرة  بفكّ  القیام بعد إالّ  فهمها یمكن ال ، وٕاشارات رموز إلى إرساله المراد الّنص تحویل

العامة  التشفیر مفاتیح استخدام خالل من مقروء نص إلى واإلشارات الرموز وتحویل
التشفیر  مفتاح الرسالة) یملك (مستقبل الطرف كان إذا إال تتمّ  ال العملیة وهذه والخاصة،

 .3األصلي الّنص إلى والرموز اإلشارات یحّول الذي

 
                                                            

 . 1 ص، ، 2005 لبنان، والتوزیع، للنشر الثقافة دار االلكتروني، المحرر إثبات عبیدات، محّمد لورنس   1 -
 كلیة  الحقوق، الماجستیر، شهادة لنیل مذكرة االنترنیت، عبر االلكتروني البیع للعقد القانونیة الطبیعة باطلي، غنیة-  2

 . 115-114ص   ، ن س د الجزائر، سطیف، جامعة
 الثانیة، االلكتروني، الطبعة التوقیع حمایتها، إثباتها، أركانها، :االلكترونیة التجارة عقود في الوجیز المطالقة، فواز محّمد-  3

 .159 ، ص 2008  األردن،
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 : االلكتروني للتشفیر الفرنسي المشرع تعریف

 المتعّلق 1990 دیسمبر 29  بتاریخ1170- 90 رقم الفرنسي القانون صدر لقد
 األعمال كلّ  بأّنه:« التشفیر تعریف على منه 27 المادة تضّمنت حیث  االتصاالت، بتنظیم

 معالجة أو مادیة وسائل باستخدام واضحة إشارات أو معلومات تحویل إلى الّتي تهدف
. »آلیة

 الذي وضع الضوابط 98_ 101 رقم المرسوم صدر 1998 فیفري 24 و بتاریخ
 .1التشفیر المتعّلقة باستخدام

 أدخلت تعدیالت 2001 جویلیة 18 بتاریخ الصادر 616 رقم القانون وبموجب أّنه كما
 التشفیر  وسائل تصدیر تجیز الذكر،  السالف90 1170 -رقم القانون من 27 المادة مع

 .2المعلوماتیة للرسالة السریة وظیفة تؤمن الّتي

الثاني   الفرع

 التشفیر طرق 

 وضمان وصول المعامالت تامین لتحقیق المناسبة المخارج احد التشفیر عملیة تعتبر
 على هذه العملیة وتعتمد سابقا رأینا كما األخر، الطرف إلى مشوهة غیر والمعلومات الرسائل

 .3طرق ثالثة

   المتماثل التشفیر طریقة :أوال

نفسه،  السري المفتاح والمستقبل المرسل من كلّ  التشفیر من النوع هذا في یستخدم
سیتّم  الّتي المرور عبارة على بدایة، الطرفان، یتفق حیث تشفیرها، وفك الرسالة لتشفیر

                                                            
1 - Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 sur le règlement de télécommunication, J.O de la république française. 
n°303,du 30/12/1990. 
2 - piette-coudol thierry, échanges électronique certification et sécurité, éditons litec ,paris,2000,pp.60-61 

 .140ص  سابق، مرجع عبیدات، محّمد رنس- لو 3
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السري،  المفتاح تبادل عملیة في تكمن عیوب تعتریه التشفیر من الّنوع هذا لكن .استخدامها
. 1استخدامه ولهذا  تراجع والثقة األمان توافر عدم إلى یؤدي مّما

  الالمتماثل التشفیر طریقة :ثانیا

 عام ومفتاح المتماثلة مفتاح غیر المفاتیح من زوج على التشفیر من النوع هذا یعتمد
 في الجمهور، ویستعمل على سر یبقى ال انه بمعنى، 2للجمیع معروفا یكون األول خاص

 حیث فك الشفرة في یستعمل و صاحبه سوى یعلمه فال الخاص المفتاح فقط ، أما التشفیر
 لفك الشفرة الكافي الوقت على النظام هذا الخاص،ویعتمد بمفتاحه شخص كل یحتفظ

 .3معقدة طرق على العتمادها

 الالمتماثل والمفتاح المتماثل المفتاح نظام بین المزج طریقة :ثالثا

وقت  اقل في عالیة تامین درجة لتحقیق النظامین بین المزج على الطریقة هذه تقوم
 : التالیة الخطوات بإتباع وذلك ممكن

 .الخاص بالمفتاح تشفر إلیه المرسل إلى المرسل من األصلیة الرسالة-

 .إلیه للمرسل العام المفتاح طریق عن بدوره یشفر المتماثل المفتاح-

 المشفر بأي المتماثل والمفتاح المتماثل المفتاح باستخدام المشفرة الرسالة إرسال یتم-
 .عادیة اتصاالت وسیلة

بفك  یقوم به، الخاص العام بالمفتاح المشفر التماثل مفتاح یتلقى حین إلیه المرسل-
المفتاح  على یحصل به ، وبذلك الخاص المفتاح باستخدام المشفر المتماثل المفتاح شفرة

 .األصلیة الرسالة به شفرت الذي المتماثل

                                                            
 243 .ص  ، 2009 لبنان الحقوقیة، الحلبي رت ا منشو رن، المقا القانون في االلكتروني العقد ناصیف، إلیاس-  1
  174 .ص  ، 2005 األردن، والتوزیع، للنشر الثقافة دار االلكترونیة، التجارة أحكام برھم، إسماعیل نضال-  2
 .117، ص  سابق باطلي،مرجع غنیة-  3
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 األخیر في المفتاح هذا استخدام في المتماثل المفتاح شفرة فك بعد إلیه المرسل یقوم-
. 1األصلیة الرسالة على یحصل حتى المشفرة الرسالة فك

الثالث  الفرع

 التشفیر  مستویات

 التالیة المستویات تتضمن إن یجب والبیانات المعلومات خصوصیة وثیقة أن یالحظ
 االتصال (أوال)، وصالت تشفیر : یلي ما إلى سنتطرق حیث علیها بناءا التشفیر والتي یتم

المعاملة  تنفیذ في المستخدم التطبیق مستوى تشفیر (ثانیا)، التصفح تشفیر مستوى
. 2(رابعا) الملفات مستوى االلكترونیة (ثالثا)، تشفیر

 االتصال وصالت  تشفیر : أوال

نقطة  عند االتصال وصالت عبر یمر ما كلّ  لتأمین التشفیر من الّنوع هذا یستخدم
بالشبكات  یسمى ما تطبیقاته نماذج ومن االستقبال، نقطة عند الشفرة حلّ  ویتمّ  اإلرسال،
شبكة   مثل االلكترونیة الشبكات نظام مع یتوافق الّنظام هذا أنّ  ونعتقد المؤمنة، الخاصة
 .اإللكترونیة الحكومة

 session levelالتصفح   مستوى :ثانیا

 تصفح البیانات، برنامج بین تداولها یتم التي البیانات تشفیر في المستوى هذا یستخدم
 لتامین نظام نیتسكیب ، النظام هذا تطبیقات ومن تصفحه، یجرى الذي المعلومات مقر وبین

 (SHTTP).االتصال  برتوكول تامین نظام ) وكذلكSecure socket layerالمقاییس (

 

 

                                                            
 117، ص  سابق باطلي،مرجع غنیة-  1
 .95، ص 2003مصر،  القانونیة، الكتب دار واالنترنیت، الكمبیوتر رئم ا ج في التزویر حجازي، بیومي الفتاح عبد-  2
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 Application    االلكترونیة المعامالت تنفیذ في المستخدم التطبیق مستوى ثالثا:
layer   

ومن    الجزئي، للتشفیر استخدامه یتمّ  كما البیانات، لتشفیر خاص كتطبیق یستخدم
 secureلعبارة  اختصار  وهيsetااللكترونیة  المعامالت تامین نظام تطبیقاته نماذج

electronic transaction  سیبركاش  محفظة نظام وكذلك Cybercash wallet .

 الملفات مستوى :رابعا

 في الحكومة كما تبادلها یتمّ  الّتي والرسائل الملفات تشفیر ألجل المستوى هذا یستخدم
 نظام وكذلك انترست"  نورتل"نظام  االلكتروني التشفیر مستوى تطبیقات ومن االلكترونیة،

 التشفیر في السابقة المستویات من مستوى أي أنّ  للخصوصیة. والحقیقة زیمرمان فیل یسمى
 وبیاناتها معلوماتها تامین على العالقة ذات الجهات تقوم ذلك ومع عالیة، أمان درجة یحقق

. 1السریة من أعلى درجة لضمان وذلك للتشفیر مستوى من أكثر باستخدام

 الثاني المطلب

 االلكتروني التوقیع

 في الحسبان یكن لم إذا األشخاص على الجدیدة األمور من االلكتروني التوقیع یعتبر
 فمع قانون اإلثبات، نظّمه الذي المألوف التوقیع غیر توقیع هناك ویكون یوما یحدث أن

 عبر الصفقات الضخمة وعقد االلكترونیة والتجارة االنترنت أحدثه الذي المذهل التطّور
 ال وقد قانونیة مسبقة، بعالقة یرتبطون ال أشخاص بین التوقیع من الّنمط هذا نشأ االنترنت،

 الدولیة نشطت الجهود فقد هنا ومن نزاعات ، من بینهم یثور ما لحسم اتفاقات بینهم یتمّ 
 الّتي أهم األسس من وهما التوقیع لهذا والثقة اآلمان بتوفیر الكفیلة السبل لبحث واإلقلیمیة

. 2اآلتیة التوقیع یكون من الوجوه في والبحث الّتجارة علیها تقوم

                                                            
 .144-143ص  سابق، حجازي، مرجع بیومي الفتاح عبد-   1
 

درجة  أطروحة ،"مقارنة رسة ا د "اإلثبات في االلكترونیة رت ا المحر حجیة مدى سده، عطا عارف محّمد إیاد -  2
 .58، ص 2009فلسطین،  جامعة العلیا، رسات ا الد كلیة الماجستیر،
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األّول  الفرع

 االلكتروني التوقیع  تعریف

 لسنة االلكترونیة التوقیعات بشان النموذجي االونیسترال ) من قانون2/1( المادة عرفت
 أو بیانات رسالة في مدرجة الكتروني شكل في بیانات "بأّنه االلكتروني التوقیع م 2001
 رسالة إلى بالنسبة الموقع هویة لتعیین تستخدم أن ویجوز منطقیا بها مرتبطة و إلیها مضافة
 1. البیانات" رسالة في الواردة المعلومات على الموقع موافقة وبیان البیانات

 وهذا التوقیع في استخدامها تتمّ  الّتي الطریقة نوع یحّدد لم انه التعریف هذا من نالحظ
 التوقیع أنّ  على رّكز التعریف أنّ  كما مالئمة طریقة ألیة المجال فتح إلى یهدف حسن اتجاه

 إرادته عن والتعبیر الموقع هویة یحّدد حیث التوقیع وظائف یحقق أن یجب االلكتروني
 .البیانات رسالة مضمون على بالموافقة

 األمریكي التجارة قانون في االلكتروني التوقیع  تعریف:أوال

تصدر  رقمیة شهادة " بأّنه 2000 جوان 30 في الصادر األمریكي القانون عّرفه لقد
عقد  أو وثیقة أيّ  إرسال في استخدامها یمكن مستخدم كلّ  وتمّیز المستقلة الهیئات إحدى عن

 .2أو إقرار" تعهد أو تجاري

الفرنسي   التجارة قانون في االلكتروني التوقیع تعریف :ثانیا

  2000\03\01 الصادر بتاریخ230\2000للقانون  وفقا الفرنسي المشرع عرفه لقد
المرسل  یرغب التي بالمعلومات یرتبط رقمي توقیع أّنه" :األولى الفقرة الثانیة المادة في

في  بیانات عن عبارة اّنه أي العادي، االلكتروني التوقیع یمّثل وهذا اآلخر الطرف إرسالها
 .إرسالها في یرغب الّتي بالمعلومات فعال ترتبط الكترونیة صیغة

                                                            
 مؤرخ في الدولیة، التجارة لقانون المتحدة االمم لجنة عن ،الصادر 2001 االلكترونیة التجارة بشان النموذجي القانون-  1

 .2001جویلیة  05 في والصادر 2001 جوان 25
2 - Loi Fédéral Américaine N°230 /2000 du 30/06/2000 sur les signatures électroniques ,voir : WWW 
.gigalawcom/articles/2000-all/aston-2000-06-all-htm 
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 الجزائري  القانون في االلكتروني التوقیع تعریف :ثالثا

مع  یتالءم بما المدني، القانون في اإلثبات مواد في تعدیال الجزائري المشرع أجرى
  المؤرخ101\05رقم األمر في نجده ال ما وهذا االلكتروني، والتوقیع الحدیثة تقنیات االتصال

بصدور القانون رقم  ولكن االلكتروني، للتوقیع تعریف یضع لم حیث ، 2005 جوان 20 في
  في االلكتروني التوقیع عرف قد االلكترونیین والتصدیق بالتوقیع  المتعلق04\15

 ببیانات  منطقیا مرتبطة أو مرفقة الكتروني، شكل في بیانات ": على أّنه1\02المادة
. 2توثیق" كوسیلة تستعمل أخرى، الكترونیة

الثاني  الفرع

 االلكتروني التوقیع  أشكال

االلكترونیة،  التعامالت توثیق طرق دراسة یعني اإللكتروني التوقیع دراسة أنواع إنّ 
أو  الرقمي التوقیع خاصة بصفة منها  ، و نذكر3االلكتروني التوقیع صور تعّددت ولقد

لوحة  على الضغط طریق عن التوقیع وكذا ثانیا) (االلكتروني بالقلم والتوقیع (أوال) الكودي
اآللي(ثالثا).  الحاسب

 الكودي أو الرقمي التوقیع :أوال

 المفاتیح العامة، المتناسقة( غیر والمفاتیح السریة الرموز فكرة على الرقمي التوقیع یقوم
 اللوغاریتمات والمعادالت فكرة على إلیه الوصول في التوقیع هذا ویعتمد الخاصة) ، المفاتیح

 عند عنها المتعاقدون یبحث الّتي األمان وسائل كإحدى الفنیة الناحیة من المعقّدة الریاضیة
 .4الكترونیة إبرامهم صفقات

                                                            
 یتضمن 1975 سبتمبر 26 االمؤرخ في 75/58رقم  لألمر ومتمم، معّدل 2005 جوان 20 مؤرخ في 05/10قانون -  1

 . 2005جوان  26 في الصادرة 44 عدد ر، الجزائري،ج المدني القانون
 القواعد المتعلقة یحّدد ، 2015 سنة فبرایر أّول الموافق 1436 ربیع الثاني عام 11 مؤرخ في 15/04رقم  قانون-  2

 .االلكترونیین والتصدیق بالتوقیع
 . 84، ص 2007مصر،  الجدیدة، الجامعة دار مقارنة، تحلیلیة رسة ا د واإللكترونین، اإلداري العقد الحلو، رغب ا ماجد-  3
 دار الجامعة ،2 ط واالقتباس، التدویل بین اإلثبات في حجیتھ صوره، ماھیتھ، االلكتروني التوقیع قندیل، السید سعید-  4

 .72، ص 2006مصر،  للنشر، الجدیدة
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 بطاقة االئتمان علیه، مثال وأوضح وغیرها، البنكیة التعامالت في النظام هذا ویستخدم
 ماكنة السحب، في البطاقة یدخل الذي العمیل سوى یعرفه ال سري رقم على تحتوي الّتي

 off- lineتعمل بنظام  وهي رصیده من جزء صرف أو حسابه في االستعالم یطلب عندما
 on-line.ثّم 

شریط  على العملیة تسجیل  یتمoff- lineبنظام  تعمل وهي األولى الحالة وفي
 انتهاء بعد الیوم آخر في االلكتروني حسابه في المالي العمیل موقف یتغّیر مغناطیسي، وال
 .ساعات العمل

وهو  العملیة إجراء فور تحدیثه ویتمّ  العمیل موقف یقّید  ففیهon-line نظام  في أّما
 عملیات كلّ  تسّجل الذاكرة بداخلها تحتفظ الّتي الذكیة البطاقة نظام في التعامل في الغالب
 .العمل

بین  تتم الّتي االلكترونیة المرسالت في الرقمي االلكتروني التوقیع یستخدم وكذلك
 .1بینها فیما الشركات بین أو والمستوردین الموردین التجار

 االلكتروني بالقلم التوقیع :ثانیا

برنامج  باستخدام الكمبیوتر شاشة على الكتابة في حسابي الكتروني قلم استخدام یتمّ 
بیانات  البرنامج یتلقى بحیث صحته من والتحقق التوقیع التقاط :وظیفتین له والذي محّدد

 رسالة تطالب تظهر ثمّ  الشاشة على تعلیمات تظهر الخاصة، بطاقته طریق عن العمیل
 اّنه له الشاشة تظهر معینة مفاتیح على العمیل یضغط الشاشة، داخل مربع على بتوقیعه
 عن البیانات، وتخزن تلك تشفر الموافقة تّمت إذا التوقیع، هذا على موافق غیر أو موافق
 الشفرة وتقارن بفك یقوم حیث التوقیع، صحة من التحقق دور یأتي ثم البرنامج طریق

 فیما إذا اإلشارة یعطي الذي الكمبیوتر برنامج إلى ویرسلها المخزن التوقیع مع المعلومات
 . 2ال أم صحیحا التوقیع كان

                                                            
 . 28-26 ص سابق، مرجع حجازي، بیومي الفتاح عبد-  1
 122 .ص سابق، مرجع باطلي، غنیة-  2
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 على نحو اآللي الحاسب لوحة في المفاتیح أحد على الضغط طریق عن التوقیع :ثالثا
 القانوني التصرف على الموافقة یفید

من  یتمّكن حّتى المشتري موقع إلى للعقد نموذج إرسال في الطریقة هذه  تكمن
) no)(ال,yesالتعاقد (نعم, قبول تفید عبارة على یحتوي الذي العقد بنود على اإلطالع
 الحاسب مفاتیح لوحة في) return okمفتاح(  على یضغط فإّنه قبول المشتري وبمجرد
 في علیها ویضغط الشاشة على المؤشر یحّرك ثمّ  للقبول، المخصصة الخانة لدى اآللي أو

 مدى عن تساؤال التعاقد في الطریقة هذه تثیر ولذلك الشاشة على للقبول الخانة المخصصة
هذه  حسب ملموسا مادیا شكال له لیس اإلرادة عن التعبیر أنّ  السیما التعاقد، صحة هذا

. 1الطریقة

الثالث  الفرع

 االلكتروني التوقیع  وظائف

 االعتراف بوظائف إلى االلكترونیة التجارة بشأن األونیسترال قانون من 7 المادة تستند
 التجارة االلكترونیة، بشأن النموذجي األونیسترال قانون إعداد ولدى2. ورقیة بیئة في التوقیع
 :عادة الخطیة التوقیعات تؤدیها الّتي التالیة الوظائف العامل الفریق ناقش

 عملیة في بعینه الشخص ذلك مشاركة یقینا یؤكد ما وتوفیر الشخص، هویة تحدید
 .3المستند ومضمون الشخص ذلك بین التوقیع، والربط

 تعطي هذه فإّنها صحیحة بصورة آلیاته طبقت إذا االلكتروني التوقیع أنّ  نرى وسوف
 ثالثة یؤدیها وظیفة له االلكتروني التوقیع أنّ  یرى من وهناك بالغتین، وفعالیة أهمیة الوظائف

                                                            
 دار الكمبیوتر واالنترنیت، جرائم لمكافحة النموذجي العربي القانون في االلكترونیة التجارة حجازي، بیومي التفاح عبد-  1

 . 249، ص 2008مصر،  القانونیة، الكتب
 سابق. مرجع ، النموذجي االونیسترال قانون-  2
 ، واالدبیة،الدار الجامعیة الفكزیة الملكیة قانون االلكتروني، والتوقیع االلكترونیة التجارة قانون ، احمد سید براھیم ا-  3

 . 283، ص 2005،  مصر
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 جدیدا اتخاذ شكال خالل من محتواه وسالمة االلكتروني المحرر مضمون على الحفاظ وهي
 : 1التالي الّنحو على الوظائف هذه بدراسة نقوم وسوف الرقمیة، البیئة في

 الموقع هویة أوال: تحدید

 صاحبه، ولیس هویة عن یعّبر أن البد القانونیة آثاره االلكتروني التوقیع ینتج حتى
 أیضا یعني ذلك ال كما الشخصیة، إثبات بطاقة محل یحل اإللكتروني التوقیع أنّ  ذلك معنى

 من هویة الموقع بمعرفة المقصود ولكن المستعار، االسم محل االلكتروني التوقیع یحل أن
 كما .دون غیره وحده الموقع سیطرة تحت االلكتروني التوقیع وسیلة تكون أن التوقیع خالل
 هذا التوقیع، على مختصة جهة من عادة صدوره االلكتروني التوقیع استخدام على یترتب
. 2للموقع الكترونیة هویة بطاقة بمثابة تكون

السند  بمضمون إرادة الموقع عن  التعبیر :ثانیا

 بوصفه أداة السند مضمون على بالموافقة إرادة الموقع عن االلكتروني التوقیع یعبر
 ذلك یعني فإنّ  االلكتروني المحّرر على بالتوقیع یقوم عندما الموقع فإنّ  وبالتالي صحة،
 .االلكتروني السند في ورد بما والتزامه قبوله

 الجینیة البصمة أو الخاص المفتاح أو السري رقمه بإدخال الموقع یقوم عندما وبالتالي
وحتى  ، إذا3هب والتزامه المحرر هذا في ورد لما الشخص قبول هو ذلك فمعنى على  الشاشة

 به من جاء ما مضمون على صاحبه موافقة عن معّبرا یكون أن یجب صحیحا التوقیع یكون
 في استخدام محّرر على التوقیع شرط استیفاء إلى یشیر الّنص هذا أن نرى ولهذا التزامات ،

 موافقته الداللة على حیث من التقلیدي التوقیع أهداف یحقق بذلك فهو االلكتروني التوقیع
 .الكترونیا الموقع االلكتروني الّسجل في الواردة المعلومات على

 

                                                            
  . 150ص ، سابق ،مرجع عبیدات محمد لورنس-  1
 .23 ، 2004 مصر، العربیة، النھضة دار ، مقارنة راسة د :االلكتروني التوقیع سلیم، سعد أیمن-  2
 .72-71سابق، ص  رجع م سیده، عطا عارف محّمد أیاد-  3
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 العقد في السالمة  إثبات :ثالثا

في  تتمثل حیث االلكتروني للتوقیع حداثة األكثر الوظائف من الوظیفة هذه تعتبر
یسهل  بحیث ورقیة دعائم الوظیفة هذه تؤدي بیئة في وتكامله العقد محتوى على الحفاظ
 حالة الوثائق في أما العقد، محتوى على الحفاظ وبالتالي واإلضافات الشطب أو الغش كشف
 تكون هذه الوثائق فإنّ  ما، قانوني تصرف إلبرام اإلنترنت شبكة خالل من تبادلها یتم التي

 خالل علیها من التغلب ویتم بالمخاطر، محفوفة األحیان من الكثیر في تبادلها عملیة
 والخاص، بالمفتاحین العام المزدوج التشفیر على والمستند الرقمي االلكتروني التوقیع استخدام

 أنّ  ونجد العقد، على سالمة الحفاظ یتیح وبالتالي رموز إلى والتوقیع النص تحویل یتم بحیث
 .1التوقیع األخرى أنواع دون الرقمي التوقیع في إالّ  تتحقق ال الوظیفة هذه

المبحث الثاني 

 االلكترونیة التجارة إطار في الفكریة الملكیة حمایة تواجهها الّتي الصعوبات

 والباحثین العلماء بین المعومات تبادل عملیة تیسیر في االنترنت ظهور ساهم لقد
 المعلومات لیشمل التبادل مجال فاتسع المجتمع، فئات وجمیع المجاالت كافة لیشمل والواسع
 موجودة برامج تخزین للمستخدم ویمكن هذا الحاسوب، وبرامج واألفالم والسلع الفني والمنتج

 دفع دون الشبكة على موجودة برامج تخزین للمستخدم یمكن هذا الحاسوب، شبكة على
 سرّ  كلمات وشفرات رموز حلّ  في االنترنیت مستخدمي من المهرة بعض یتمّكن وقد ثمنها،
 .اقتصادیة أهمیة ذات تكون قد ومعلومات برامج من فیها ما وسرقة مواقعهم ویدخل الغیر

 تعدّ  علیها المعتدى المخترقة المواقع صاحب موافقة دون تمت إذا األفعال هذه كلّ 
 .الجنائي والقانون الفكریة الملكیة قوانین بموجب فاعلها ویعاقب القانون یجرمها أفعاال

 لتستوعب الفكریة الملكیة قوانین تطویر المختلفة الوطنیة التشریعات حاولت لذا
 المحاوالت هذه وبرغم واالنترنیت الحاسوب ظهور مع علینا اطلعت الّتي الحدیثة التكنولوجیا

                                                            
 .154سابق، ص  مرجع عبیدات، محمد لورنس-  1
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 في سنتناوله الصعوبات بعض بقیت لالنترنیت قانوني وتنظیم ضوابط لوضع الجادة
  :1المطلبین التالیین

 عبر المرتكبة الجریمة وٕاثبات اكتشاف صعوبة إلى سنتطرق المطلب األول في
 القضائي بالجانب المتعلقة الصعوبات إلى سنتطرق المطلب الثاني  وفي.االنترنیت
 .والتقني والتشریعي

 األّول المطلب

 االنترنت عبر المرتكبة الجریمة وٕاثبات اكتشاف صعوبة

 بالتغییر سواء اآللي، الحاسب وبیانات برامج على اعتداء تمّثل المعلوماتیة الجریمة إنّ 
 ویقوم اآللیین الحاسب نظام داخل المخزنة الملفات في جزئیا أو كلیا التعدیل أو المحو أو

 الصعب من یكون لذا الثواني، تتعدى ال قصیرة مدة وفي فائقة بسرعة األفعال بهذه الجاني
 تترك ال باعتبارها المعلوماتیة، الجریمة بإثبات تتعلق صعوبة أیضا وهناك الجریمة، اكتشاف

 وطرق فنیة دراسة إلى المعلوماتیة الجرائم تحتاج بالتالي كتابیة، أدلة وال ملموسة مادیة آثار
 .2ةالشرط ورجال القاضي طرف من فنیة خبرة یستلزم مما إلثباتها خاصة

الفرع األّول 

 األنترنت عبر المرتكبة الجریمة اكتشاف صعوبة 

 في علیها المتعرف بالجرائم مقارنة خصوصیاتها في كثیرا تختلف االنترنیت جرائم إنّ 
 واإلثبات، االكتشاف سهلة الجرائم هذه فإنّ  وغیرها، والقذف والقتل كالسرقة الجنائي القانون
 صعبة فهي والحاسوب االنترنیت أما جرّائم ...والّدم الجثة مثل آثار من تتركه لمال نسبة

 :وأهمها اكتشافها دون تحول بخصائص لتمتعها االكتشاف

                                                            
 الجامعة الجدیدة دار واالنترنیت، اآللي الحساب مجال في الفكریة للملكیة القانونیة الحمایة الدیب، الرحیم عبد محمود-  1

 .71، ص 2005مصر،  للنّشر،
 كلیة في الحقوق، الماستر شھادة لنیل تخرج مذكرة المعلوماتیة، رئم ا الج في الجنائي اإلثبات غانم، نسیمة معمش، زھیة-  2

 .56، ص 2012/2013بجایة،  جامعة الحقوق،
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 .فیها عنف ال هادئة جریمة أّنها •
 .للسرقة مكان اقتحام یتركها الّتي كاآلثار أثر تترك ال فنیة جریمة أّنها •
 الحاسب ذاكرة من محوها أو والبیانات األرقام تغییر على تعتمد جریمة أّنها •
 اآللي

 .1بجریمته یتلبس وهو الجاني على القبض یصعب وبالتالي

 المادي الدلیل ظهور عدم أوال :

 المستندات أو باألوراق له عالقة ال إطار أو بیئة في قدمنا تتم المعلوماتیة كما الجریمة
 نبضات طریق عن للجاني ویمكن االنترنیت، شبكة أو اآللي، الحاسب طریق عن وٕاّنما

 وهذه يقیاس وقت في وذلك برامجه، أو الحاسب بیانات في العبث یمكنه ترى ال الكترونیة،
 العدالة ید تصل أن قبل قیاسي، زمن في كذلك محوها یمكن بها العبث یتم الّتي البیانات

 أجهزة حضور وفي ومحوه، الدلیل طمس للجاني یمكن الدلیل وجد حالة في وحّتى إلیه،
 بطریق ولیس مصادفة تكتشف المعلوماتیة الجرائم فغالبیة ولذلك المتخصصة غیر العدالة
. 2عنها اإلبالغ

 الدلیل رؤیة عدم:ثانیا

 هو كما التقلیدیة، األدلة في الحال هو كما معلومة مادیة طبیعة الرقمي للدلیل لیس
 ماال أو القاتل، بصمات علیها سكینا تقّرر ال التقنیة فاألجهزة التقلیدیة، األدلة في الحال
 عن عبارة هون التقنیة تنتجه ما فكل ذلك، وغیر السرقة جریمة في السارق مع ضبطه یمكن

 .اإلنساني السلوك أنماط على مجموعها في تدل أن یمكن إلكترونیة نبضات

 الضبط أجهزة على بطاللها تلقى الرقمي للدلیل المرئیة غیر الطبیعة هذه أنّ  والواقع
 .3كشفها أمام كبیرة عقبة

                                                            
   56 .ص  سابق، مرجع الدیب، الرحیم عبد محمود-  1
 .24، ص 2012مصر،  الحدیث، الكتاب دار اآللي، الحساب رئم ا ج في التحقیق محرز، علي خیرت-  2
 رمیة)، األردن، ا اإلج واألحكام الموضوعیة االنترنت(األحكام عبر االحتیال جریمة الخن، الرؤوف عبد طارق محمود-  3

 .344، ص 2011لبنان،  الحقوقیة، الحلبي منشوارت
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 للجریمة التقلیدیة اآلثار فقدان ثالثا:

 باالستدالالت الخاصة للجهات عنها یبلغ لم ما مجهولة، المعلوماتیة الجریمة تظل
 لعلم تصل ال الجرائم هذه أنّ  الجنائیة العدالة أجهزة تواجه الّتي والمشكلة الجنائي، والتحقیق
 ال تقلیدیة، غیر جرائم فهي العقوبات، قانون جرائم  كباقي اعتیادیة بطریقة المعنیة السلطات

 اآلثار افتقاد في السبب یرجع وقد العادیة، الجریمة تخلفها الّتي كتلك مادیة آثارا تخلف
 التي العملیات بعض هناك أنّ  من الفقه من جانب حظه ال ما المعلوماتیة للجریمة التقلیدیة

 وثائق وجود على ذلك یتوقف أن دون اآللي الحاسب جهاز في مباشرة بیاناتها إدخال یجرى
 .1منها النقل یتم مستندات أو

 االلكترونیة األدلة على الحصول تعذر رابعا:

 التقلیدیة الطرق وبغیر المعلوماتیة، الجریمة في الدلیل استخالص مسألة أنّ  والحقیقة
 النتیجة به یقصد العلمي والدلیل الجنائي اإلثبات مسألة في "العلمي بدلیل " یسمى متا یثیر
 لنفي أو إلثبات سواء تقدیمه سبق دلیل لتفریز والمعملیة العلمیة التجارب عنها تستقر التي

 تكون ال والوسائل التجارب هذه إجراء فإنّ  الحال وبطبیعة بشأنها، الشك یثار التي الواقعة
 .فنیا یاأر یكون أن إالّ  یعدو ال المثابة بهذه وهو فني مختص من سوى

 طلبه ویكون الجنائیة، الدعوى في المقّدمة لألدلة استثنائیا شكال یعدّ  العلمي الدلیل وهذا
. 2الدعوى في الخصوم أحد أو القاضي طلب على بناء

الفرع الثاني  

 االنترنت عبر المرتكبة الجریمة إثبات صعوبة 

 من الكثیر به یحیط إثباتها فإنّ  المعلوماتیة، الجرائم به تتمّیز الذي الخاص للطابع تطرأ
 الجنائي، الدلیل استخالص في الجنائي التحقیق أو االستدالل سلطة تواجه الّتي الصعوبات

                                                            
 .41سابق، ص  مرجع محرز، علي رت ا خی-  1
، 2008القانونیة،مصر،  الكتب واالنترنت،دار الكمبیوتر رئم ا ج في الجنائي االثبات حجازي، ومي بی الفتاح عبد-  2

 .132ص
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 اكتشاف تمّ  فإذا خارجیا، أثرا تترك ال ألّنها الجرائم هذه اكتشاف صعوبة في تتمّثل والّتي
 لما كتابي أثر وجود لعدم نظرا الصدفة، بمحض إالّ  ذلك یكون فال المعلوماتیة، الجریمة
 .عملیات من تنفیذها خالل یجري

 المستویات جمیع على عدیدة مشكالت یطرح المعلومات تقنیة جرائم إثبات فإنّ  ولذلك
 البحث رجال به یقوم ما إغفال دون وذلك الجنائي، لإلثبات العامة المبادئ ضوء في خاصة
 .1ومرتكبیها الجرائم هذه عن للكشف التقنیة بالوسائل االستعانة محاوالت من الجنائي

 االستدالل سلطات لدى الخبرة نقص أوال:

 كذلك المعلوماتیة الجریمة في الدلیل استخالص عملیة تواجه التي الصعوبات ومن
 أجهزة لدى وكذلك عامة، بصفة األمن أجهزة أو القضائي الضبط رجال لدى الخبرة نقص

 على االعتماد تجربة ألنّ  الجنائي، والتحقیق االتهام سلطات من ممثلة الجنائیة العدالة
 الوالیات وكذا أوروبا عن متأخرا جاء العربیة البلدان في وانتشارها وتقنیاته اآللي الحاسب
 التكوین في تبدأ التقنیة بهذه المرتبطة الجرائم تكافح الّتي العدالة أجهزة وأنّ  المتحدة،
 الجریمة، انتشار وقت من أبطأ وقتا یستغرق أمر وهو الجرائم هذه ظهور عقب والتشكیل

 والحكم واإلدعاء التحقیق ،جهات األمن سلطات تأصیل وجوب إلى الدعوى تأتي هنا ومن
 .2مالجرائ من الشأن هذا في

 الدلیل إخفاء سهولة ثانیا:

 الّتي الصعوبات من یعدّ  معدودة ثوان في اإلدانة ألداة وتدمیره الجاني محو سهولة إنّ 
 حقوق على باالعتداء الخاصة المعلوماتیة الجرائم مجال في اإلثبات عملیة تعترض أن یمكن

 بها، علمت ما إذا الجریمة كشف من السلطات تتمّكن ال . بحیث3االنترنیت عبر المؤلف
 السلطات هذه استطاعة عدم السریع بالمحو یستهدف فإّنه بها تعلم التي الحالة هذه وفي
 في خطا غلى وٕارجاعه الفعل هذا مسؤولیة من الجاني تنصل وبالتالي ضده، الدلیل إقامة

                                                            
 . 66-65، ص 2011مصر،  الجدیدة، الجامعة دار المعلوماتیة، رئم ا الج العریان، علي محّمد-  1

 .165سابق ، ص  مرجع حجازي، عبد الفاتح بیومي- 2 
3   -Bensoussan Alain, internet , Aspects juridique, 2eme édition, hernies, paris, 1988, p,192. 
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 إتالف لسهولة صعبة اإلدانة یجعل ما  هذا،1األجهزة في أو الشبكة أو اآللي الحاسب نظام
 بطبیعة القانون االعتراف لغیاب أو األدلة إلى الوصول لصعوبة أو الجناة قبل من األدلة
 .2الجرائم بهذه المتعلقة األدلة

 االلكتروني الدلیل على الحصول صعوبة ثالثا:

 تكفي الّتي األدلة إلى الوصول تعذر عند االلكترونیة الجرائم إثبات صعوبة تقف ال
 كان فإذا األدلة، هذه على الحصول إلى إجراءات لتنتقل الصعوبة هذه تمتد وغّنما إلثباتها،

 والتتبع المشاهدة طریق عن التقلیدیة الجرائم على تتحرى أن التحري جهات على السهل من
 بالوسائل ترتكب الّتي للجرائم بالنسبة التحري بهذا القیام علیه یصعب قد فإّنه والمساعدة،
 حدوثها یتوقع الّتي التفتیش إجراءات صعوبات من یزیدون المجرمین أنّ  كما االلكترونیة

 الوصول من غیرهم تمّكن ال الّتي السر كلمات باستخدام تدینهم قد الّتي األدلة عن للبحث
. 3الكترونیا المخزنة البیانات إلى

 الحدود. متعدیة االنترنت رابعا: جرائم

 یتحقق حین في ما، دولة في آلي حاسب طریق عن ترتكب قد الكمبیوتر جرائم إنّ 
 في فیمكن ،4حدود تحدها ال واالنترنیت الكمبیوتر فجرائم أخرى، دولة في اإلجرامي الفعل
 كما الكیلومترات ، آالف عنه یبعد وآخر حاسب بین المعطیات من هائل كم نقل دقائق بضع
 یسیر وقت في أخرى دولة في علیه جاني مع معینة دولة في جان من الجریمة تقع أن یمكن
 في خاصة االنترنیت شبكة تقدمه الذي الدور تعاظم مع السیما الخسائر أقدح مكبدة جدا

 .علیها البنوك اعتماد وازدیاد االلكترونیة التجارة مجال

                                                            
 د ط، مقارنة)، المعلوماتیة (دراسة الجریمة في االبتدائي والتحقیق األدلة وجمع التحري إجراءات الفیل، عدنان علي-   1

 .80، ص 2012ن،  ب د الحدیث، الجامعي المكتب
 الكمبیوتر واالنترنیت، جرائم مكافحة في والمحلیة الدولیة والجھود والمعلوماتیة االلكترونیة الجریمة یوسف، فرج أمیر-  2

 .30، ص 2001مصر،  القانونیة، الوفاء مكتبة
مصر، ص  الجامعي، الفكر دار األولى، الطبعة االلكترونیة، رئم ا الج في الجنائي التحقیق فن رھیم، ا إب ممدوح خالد-  3

75 . 
 . 31ص سابق، مرجع یوسف، فرج أمیر-  4
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 االختصاص السیادة كمشكلة المشاكل، من العدید الجرائم لهذه الدولیة الطبیعة وتثیر
 .1ىأخر دولة قضاء أمام ما دولة في علیها المتحصل األدلة وقبول القضائي

 

 المطلب الثاني 

 والتقني . والتشریعي القضائي بالجانب المتعلقة الصعوبات

 قصور المثال سبیل على منها المعلوماتیة الجرائم مكافحة تواجه عدیدة صعوبات هناك
 االختصاص إشكالیة وكذا المكافحة، مجاالت في البعض بعضها الدول بین التعاون

 دولي قانوني مفهوم وجود وعدم االلكترونیة الجریمة مفهوم تعریف في التشریعي والقصور
 تلك بمواجهة الخاصة التشریعیة الّنصوص وقصور االلكترونیة، الجریمة لتعریف شترك

 .التالیین المطلبین في العناصر هذه كلّ  ندرس وسوف الجرائم ،

 في ونتعدى القضائي بالجانب المتعلقة الصعوبات  الفرع األول إلى في سنتطرق حیث
. 2حدا على والتشریعي التقني بالجانب المتعلقة الصعوبات إلى الثاني الفرع

األول   الفرع

 القضائي . بالجانب المتعلقة الصعوبات 

 مكافحة بخصوص الدولة طرف من المتخذة واإلجراءات األنظمة وتباین الختالف نظرا
 األمر التكنولوجي، للتطور ومسایرتها التقلیدیة اإلجراءات تقّدم مع وخاصة االلكترونیة الجرائم
 المتبعة، اإلجراءات وبطئ االنترنیت عبر المرتكبة الجرائم سرعة بین شاسعا فارقا وّلد الذي
 أخرى صعوبات أوجد مّما العالمي بالطابع تتمّیز االنترنیت عبر المرتكبة الجریمة وكون
 .3المختصة والمحكمة التطبیق الواجب القانون في تتمّثل

                                                            
 الجدیدة للنّشر، الجامعة دار ، والمقارن الجزائري القانون في اآللي الحاسب لمعطیات الجنائیة الحمایة خلیفة، محّمد-  1

 . 37، ص 2007مصر، 
 .181ص  سابق، مرجع یوسف، فرج أمیر-  2
 .93ص  سابق، مرجع أكلي، أعمر نایت-  3



اإللكترونية التجارة في الفكرية للملكية المؤطر القـانوني النظام :                    الثاني الفصل  
 

62 
 

 المعلوماتیة . مكافحة جرائم في الدولي القضائي التعاون أوال :عدم 

 في االستخدامات من ومعقدة متنوعة مجموعة "األنترنت" الدولیة المعلومات شبكة تقّدم
 حاالت من یومیا یزید الذي األمر العسكریة، والشؤون والثقافة واإلعالم السیاحة مجال

 وحدات إنشاء بضرورة البعض ندى لذلك المعلومات، وسریة خصوصیة على االعتداء
 .ووقوعها الجریمة إلثبات اآللي الجانب بواسطة المعلوماتیة الجریمة بمكافحة خاصة

 هناك أنّ  إالّ  المعلوماتیة الجریمة مكافحة في الدولي التعاون بضرورة المناداة ورغم
 باإلجراءات یتعلق فیما تنسیق نموذج وجود لعدم وذلك صعبا التعاون هذا تجعل عوائق

 أو ثنائیة معاهدات وجود عدم وكذا الدول، بین المعلوماتیة الجریمة شان في المتبعة الجنائیة
 جانب إلى الجرائم هذه مجال في المستمر بالتعاون یسمح نحو على الدول بین جماعیة
. 1االختصاص مشكلة

 المختصة. والمحكمة التطبیق الواجب القانون تحدید ثانیا :إشكالیة

 فتثیر للحدود، العابرة الجرائم من تعدّ  وكذا حدود یحدها ال المعلوماتیة جرائم لكون نظرا
 .2التطبیق الواجب والقانون القضائي االختصاص حقل في ومعیقات تحدیات بذلك

 على تطیقه الواجب والقانون الكمبیوتر جرائم في بنظر القضاء اختصاص أنّ  كما
 قبل من ترتكب األفعال هذه غالبیة أنّ  حقیقة أمام والقبول بالوضوح دائما یحظى ال الفعل

 االختصاص قواعد مالئمة مدى اختیار أهمیة یبرز ما وهو ،3الحدود خارج من أشخاص
 .4التطبیق الواجب والقانون

 

 

                                                            
  .104،106، 102ص  سابق، مرجع محرز، علي خیرت-  1
 .31ص  سابق، مرجع یوسف، فرج أمیر-  2
 .102، ص 2007مصر،  الجامعي، الفكر دار االنترنیت، ٕواجرام المعلوماتیة الجریمة عیاد، حامد علي سامي-  3
 النّظام القانوني في مقارنة دراسة االلكترونیة)، واالنترنیت (الجرائم المعلوماتیة جرائم هللا، عبد الكریم عبد هللا عبد-  4

 .48-47، ص 2007لبنان،  الحقوقیة، الحلیب منشورات ، واالنترنیت جرائم المعلوماتیة لمكافحة
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 التطبیق الواجب القانون تحدید :أوال

 ترتكب جریمة أیة على العقوبات قانون فیطبق " اإلقلیمیة" بمبدأ المصري المشرع یأخذ
 الجریمة، هذه في علیه المجني أو المتهم جنسیة عن الّنظر بصرف المصري القطر داخل
 .1المصري القانون من 1 المادة حسب وهذا

 "الجنائي الّنص إقلیمیة "بمبدأ اخذ قد النموذجي العربي االونیسترال قانون یكون وبذلك
 مبدأ كذلك وهناك واالنترنیت، رلجرائم الكمبیوت بالنسبة التطبیق الواجب القانون تحددي في
 الكمبیوتر لجرائم بالنسبة التطبیق الواجب القانون تحدید في "الجنائي الّنص عینیة"

 في ترتكب الّتي الجرائم على لیطبق للدولة الجنائي التشریع یمتد المبدأ لهذا وطبقا واالنترنت،
 .2مرتكبیها جنسیة عن الّنظر بصرف الخارج

 المختصة المحكمة :ثانیا

 على القضائي االختصاص مشكلة تثیر الّتي الجرائم من المعلوماتیة الجرائم تعتبر
 بتنازع المعلوماتیة الجرائم في المحلي االختصاص مشكلة ونفس الدولي، أو المحلي المستوى

 فیعني الدولي االختصاص أّما الّدولة، إقلیم داخل قضائیة جهة من أكثر بین االختصاص
 .دولة من أكثر بین االختصاص تنازع

 :الداخلي القضائي االختصاص-أ

 بتحدید یقوم كما سواه، دون الجزائیة الدعوى في الفصل في الوطني القضاء یختص
 ینقسم ولهذا دولة إقلیم من معینة بمنطقة تتحّدد مكاني اختصاص دوائر أو جغرافي إطار

 مكان أو المتهم إقامة مكان أو الجریمة، وقوع مكان إلى الجریمة ارتكاب أثناء االختصاص
 .المتهم على القبض

                                                            
 جریمة اإلقلیم المصري في یرتكب من كل على القانون ھذا أحكام تسري ":انّھ على المصري القانون من 1 المادة تنص-  1

 ."فیھ علیھا جرائم المنصوص من
 .85-84ص  سابق، مرجع حجازي، بیومي الفتاح عبد-  2
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 إذا ما حالة في المعلوماتیة لجرائم المحلي القضائي االختصاص لمشكلة وبالنسبة
 حیث للدولة، الوطني اإلقلیم داخل محلي اختصاص نطاق من أكثر في الجریمة ارتكبت

 أخرى محاكم اختصاص دائرة إلى الجمهوریة لوكیل المحلي االختصاص تمدید القانون أجاز
 .1للمعطیات اآللیة المعالجة جرائم في

 الدولي القضائي االختصاص -ب

 أكثر المعلوماتیة نطاق في للجرائم المرتكبة بالنسبة الدولي القضائي االختصاص یعدّ 
 الواحدة الدولة أنّ  أساس على الواحدة، الدولة إقلیم المستوى على الوضع بفاعلیة مشكلة

 على القضائي االختصاص مشكلة خالف على الذكر، سبق كما للمسألة، حدّ  وضع بإمكانها
 التشریعات اختالف إلى باإلضافة للحدود، عابرة الجریمة هذه باعتبار الدولي، المستوى
 قبل من ما دولة إقلیم في الجریمة ترتكب أن یحدث فقد ألخرى، دولة من القانونیة والنظم
 اإلقلیمیة، لمبدأ استنادا األولى الدولة الختصاص الجریمة تخضع الحالة هذه وفي أجنبي،

 الجریمة هذه تكون وقد الشخصیة مبدأ أساس على الثانیة الدولة الختصاص تخضع وكما
 مبدأ إلى استنادا اختصاصها في عندئذ فتدخل أخرى دولة وسالمة امن تهدد الجرائم الّتي من

. 2العینیة

الفرع الثاني 

 والقانونیة التقنیة العقبات

 التجارة مجال في الفكریة الملكیة حمایة تعتري التي القضائیة الصعوبات جانب إلى
 الصعوبات في األخیرة هذه وتتمثل تعتریها أخرى صعوبات هناك أن نجد اللكترونیة،ا

 ونخصص األول الفرع في التقنیة العقبات سنتناول حیث والتشریعي، التقني بالجانب المتعلقة

 .التشریعیة للعقبات الثاني الفرع

 
                                                            

 .65-64ص  سابق، مرجع غانم، نسیمة معمش، زھیة-  1
 .67ص  نفسھ، مرجع-  2
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 والتكنولوجیة التقنیة أوال :العقبات

 التحتیة البني ضعف في والتكنولوجي التقني بالجانب المتعلقة العقبات هذه تتمثل
 الكوادر قصور كذلك المجتمع أفراد بین االلكتروني والوعي التقنیة الثقافة ضعف االلكترونیة،

 .االلكترونیة التجارة وتطبیقات المعلومات تقنیة مجال في والمؤهلة لمدربةا البشریة

 التحتیة البنى ضعف 

 وتنفیذ االنترنت شبكة انتشار في هاما عائقا لالتصاالت التحتیة البنیة ضعف تعتبر
 لجمیع وتوفیرها نشرها على العمل یلزم بل فحسب هذا ،لیس األمثل الوجه على تطبیقاتها

 تقدمها التي الخدمات بنوعیة واالرتقاء التكالیف، خفض خالل من المستخدمین،وذلك
 وسن لالتصاالت التحتیة البنیة تطویر على العمل ینبغي المتخصصة،كما الشركات
 .معا أن في للمزودین اكبر تسهیالت مرونة،وتوفیر أكثر وقوانین تشریعات

 المجتمع أفراد بین االلكتروني والوعي التقنیة الثقافة ضعف  

 بأسسها اإللمام مستوى وتعزیز ، االنترنت شبكة مع التعامل ثقافة و لوعيا إن
 في بالغة أهمیة المواطنین من ممكنة شریحة اكبر لدى مخاطرها و فوائدها، و ،و ،وتقنیاتها

 .1أنواعها بشتى االلكترونیة التجارة تطبیقات انتشار

 المعلومات تقنیة مجال في والمؤهلة المدربة البشریة الكوادر قصور 
   االلكترونیة التجارة وتطبیقات

 اقتصاد لخدمة المعلومات تقنیة تسخیر في أساسیة ركیزة البشري العنصر مثلي
 في والمدربة المؤهلة العاملة األیدي األخیرة هذه وتتطلب ، التجارة تطویر وبالتالي المجتمع،
 البیانات قواعد في وخبراء البرمجة ومهارات االنترنت على المواقع تطویر مثل عدة مجاالت
 الدفع ونظم االلكترونیة التجارة مواقع تصمیم في مختصین إلى باإلضافة التشغیل، وأنظمة

 لدعم المناسبة والخبرة الكفاءة ذات المؤهلة البشریة الخبرات  وٕایجاد2وغیرها االلكتروني
                                                            

    Alghofaily@alriadh.comالموقع التالي   على منشور مقال ،"االلكترونیة التجارة ومستقبل تحدیات"الغفیلي، ھاني-  1
   www.yusuf-abufaranetالتالي  الموقع على منشور ،مقال" العربي الوطن في االنترنت واقع"، قارة أبو یوسف-  2

mailto:Alghofaily@alriadh.com
mailto:Alghofaily@alriadh.com
http://www.yusuf-abufaranet/
http://www.yusuf-abufaranet/
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 التجارة مجال اتساع أن حیث المعرفة، على قائم مجتمع بناء في االلكترونیة األعمال
 االلكترونیة التجارة مجال اتساع أن حیث المعرفة، على قائم مجتمع بناء في االلكترونیة

. 1تطبیقاتها وفهم التكنولوجیا هذه استخدام حسن على قادر مجتمع بوجود كبیر بشكل یرتبط

 القانونیة. العقباتاثانیا :

 في الرهیبة السرعة سببتها التي والتشریعیة القانونیة الفجوة في العقبات هذه تتمثل
 وعجز لیا،ودو واقتصادیا صناعیا واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا مجال في النمو معدالت

 ور أمو ظهور مع خاصة التطورات، وهذه السرعة هذه مالحقة عن والقوانین التشریعات
 والتشریعات القوانین لها تتعرض لم وبالتالي قبل من موجودة تكن لم مستجدة ٕاشكالیات

. 2التقنین أو القانوني التكییف أو بالتوصیف سواء الحالیة

 في الحل على عصیة تبقى التحدیات هذه فان تبذل، تزال وال بذلت التي الجهود رغم
 الجرائم من الطائفة هذه مع للتعامل واضحة إستراتیجیة غیاب في األحیان من الكثیر

 القوالب تجاوز یكفل بما تشریعاتها تعدیل إلى بعد تبادر لم التي الدول في السیما ومرتكبیها
 . العصر هذا مع تتناسب تعد لم التي التقلیدیة القانونیة

 الصعب من اإللكترونیة التجارة ظل في الفكریة الملكیة حمایة موضوع یبقى ولهذا
 :التالیة لألسباب نظرا تحقیقه،

 الملكیة لمفهوم التقلیدیة األطر تستوعبها ال جدیدة صورا أفرز التكنولوجي التطور إن -
 عنه نتج الذي األمر التطورات هذه مواكبة في صعوبات تواجه التشریعات جعل الفكریة،
 .لالنتهاكات واسعا مجاال فتح وبالتالي الحمایة، ومعاییر مستویات في كبیر اختالف

 

                                                            
 .سابق مرجع ، الغفیلي ھاني-  1
 دار الجامعة الفكریة، الملكیة حمایة وقانون للمصنفات االلكتروني الدمج واقع بین المتعددة الوسائط بدر، احمد أسامة-  2

 .409، ص 2004،  مصر ، للنشر الجدیدة
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خاتمة  

إن الملكیة الفكریة في إطار التجارة اإللكترونیة موضوع حدیث برز على الساحة اإلقتصادیة 

و القانونیة و هذا نظرا إلى دورها الكبیر في التنمیة اإلقتصادیة و تطور المجتمعات . 

و لقد ظهر اهتمام دولي كبیر بضرورة حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، و یكمن ذلك عن 

طریق اإلتفاق على قواعد عامة تسري على كافة األصعدة بما یحقق حمایة أوسع نطاقا لهذه 

الحقوق على المستوى الدولي ، و علیه فقد سعت اإلتفاقیات و المنظمات الدولیة منها اتفاقیة 

الجوانب المتصلة بحقوق الملكیة الفكریة و المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ، و معاهدة برن 

التي كان لها دور في تعزیز و تجسید هذه الحمایة و ترجمتها واقعیا ، فتضافرت الجهود 

الدولیة إلیجاد تنظیم قانوني شامل یكفل حمایة هذه الحقوق و یتاقلم مع مختلف التطورات 

التي یعرفها العالم . 

ال یمكن نجاح التجارة اإللكترونیة بدون دعم و حمایة حقوق الملكیة الفكریة و أكدت 

التشریعات على ضرورة منح الفرد حق الحمایة لما ابتكره و تمكینه من التصرف به و تمنع 

غیره من التصرف به و تمنع غیره من التصرف في هذا اإلبتكار أال بإذن منه . 

لهذا حاولت تشریعات الدول وضع قوانین للتصدي على اإلعتداءات الواردة على الملكیة 

الفكریة  في مجال األنترنت وواجهت هذه الحمایة  صعوبات كثیرة منها صعوبة اكتشاف و 

اثبات الجریمة المرتكبة عبر األنترنت ، نقص التعاون الدولي القضائي في مكافحة جرائم 

المعلوماتیة اضافة الى اشكالیة تحدید القانون الواجب التطبیق و المحكمة المختصة و غیرها 

من الصعوبات بسبب الحداثة و التطور السریع الذي شهدته شبكة األنترنت و ان هذه 

الجرائم شدیدة التعقید یصعب التحقیق فیها و اإلمساك بالمجرم و اثبات التهمة علیه ، 

باإلضافة الى التباین التشریعي بین الدول ال یساعد على تحدید سیاسة تشریعیة متقاربة 

لمحاربة هذه الجرائم . 
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و في ظل العولمة و التطور التكنلوجي الكبیر اصبح یتعین على التشریعات و خاصة 

التشریع الجزائري ان یتاقلم مع المتطلبات اإلقتصادیة و تحدید قوانین الملكیة الفكریة لذلك 

البد من ایجاد الحلول التشریعیة الالزمة سواء باستحداث نصوص قانونیة جدیدة أو بتحویل 

نصوص قانونیة قائمة لتغطیة الفجوة التشریعیة القائمة ، و إنشاء محاكم متخصصة لتسویة 

المنازعات المتعلقة بالملكیة الفكریة عن طریق العمل على تكوین قضاة محامین و خبراء 

متخصصین في هذا المجال . 

و في األخیر یجب العمل على ایجاد قواعد قانونیة دولیة موحدة لمعاقبة المعتدین على 

الملكیة الفكریة باإلضافة الى امكانیة وجود محاكم متخصصة في البث في القضایا و 

الجرائم المرتكبة في مجال الحاسوب و المعلوماتیة ، ألن وجود هذا النوع من المحاكم یؤدي 

الى توفیر الحمایة للملكیة الفكریة . 
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 .159 ، ص 2008  األردن، الثانیة، االلكتروني، الطبعة التوقیع حمایتها،

 الجامعة دار اآللي، الحاسب لبرامج الجزائیة الحمایة فكرة شتا، محمد محمد )38
 2001 اإلسكندریة، للنشر، الجدیدة

 .107محمود حسین منصور، مرجع سابق، ص  )39

 االنترنت(األحكام عبر االحتیال جریمة الخن، الرؤوف عبد طارق محمود )40
، ص 2011لبنان،  الحقوقیة، الحلبي منشوارت اإلجرامیة)، األردن، واألحكام الموضوعیة

344. 

 الحساب مجال في الفكریة للملكیة القانونیة الحمایة الدیب، الرحیم عبد محمود )41
 .71، ص 2005مصر،  للّنشر، الجامعة الجدیدة دار واالنترنیت، اآللي

منیر الجهنمي، ممدوح الجهنمي، البنوك اإللكترونیة، دار الفكر الجامعي  )42
 وما بعدها. وراجع أیضا عدنان إبراهیم سرحان، المرجع 49، ص2005اإلسكندریة، 
 270السابق، ص 

، نسرین عبد الحمید 52منیر الجهنمي، ممدوح الجهنمي، مرجع سابق، ص  )43
 ، 49نبیه، مرجع سابق،ص 
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 المجاورة، والحقوق المؤلف حقوق الفكریة، الملكیة حقوق سلطان، ناصر )44
 األردن، والتوزیع، للنشر اإلثراء دار الصناعیة، والنماذج والرسوم االختراع صراعات

2009 
 الملكیة حمایة قانون ضوء في المؤلف لحق المجاورة الحقوق هیبة، أبو نجوى )45

 .2002المتحدة، العربیة اإلمارات العربیة، النهضة دار الجدید، الفكریة

نسربن عبد الحمید نبیه، الجانب اإللكتروني للقانون التجاري، منشأة المعارف،  )46
 .295، ص2008اإلسكندریة، 

 والتوزیع، للنشر الثقافة دار االلكترونیة، التجارة أحكام برهم، إسماعیل نضال )47
  174 .ص  ، 2005 األردن،

 2004 عمان، الثقافة، دار مكتبة المؤلف، حق كنعان، نواف )48
 عمان، للنشر، الثقافة دار المؤلف، لحق القانونیة الحمیة یوسف، النوافة )49

2004. 
 دار التكنولوجیة، والتطبیقات والمعلومات االتصاالت محمد، سعد الهجرسي )50

 .2000 مصر، اإلسكندریة، العلمیة، الثقافة
 االتجاهات اإللكتروني النشر السریحي، داخل ومنى باطویل محمد هدى )51

 .2002عمان، والتوزیع، للنشر المناهج دار والمعلومات، المكتبة في الحدیثة
 _ الرسائل و المذكرات الجامعیة:2

 دراسة "اإلثبات في االلكترونیة المحرارت حجیة مدى سده، عطا عارف محّمد إیاد )1
، ص 2009فلسطین،  جامعة العلیا، الدارسات كلیة درجة الماجستیر، أطروحة ،"مقارنة

58. 
 في دكتوراه رسالة اإلنترنت، عبر المؤلف لحق الجنائیة الحمایة إبراهیم، محمد حسن )2

 .2000 القاهرة، الشمس، عین جامعة الحقوق،
 تخرج مذكرة المعلوماتیة، رئم ا الج في الجنائي اإلثبات غانم، نسیمة معمش، زهیة )3

 .56، ص 2012/2013بجایة،  جامعة الحقوق، كلیة في الحقوق، الماستر شهادة لنیل
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 الماجستیر شهادة لنیل رسالة اإللكترونیة، التجارة عقود في الشكلیة سهیلة، طمین )4
 أطروحة المعلوماتیة، جرائم من القانونیة الحمایة الرشید، هیان الرحمن عبد غازي )5

 الحقوق، كلیة لبنان، في اإلسالمیة الجامعة القانون، في الدكتوراه درجة لنیل أعدت
2004. 

 الماجستیر درجة لنیل مذكرة الفكریة، الملكیة لحقوق الدولیة الحمایة نسیمة، فتحي )6
 جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة لألعمال، الدولي القانون فرع القانون، في )7

 .2011 وزو، تیزي معمري، مولود
 مولود جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة الدولي، التعاون قانون فرع القانون، في )8

 .2012 وزو،  تیزي معمري،
 التشریعین في المؤلف لحق المدنیة الحمایة حسینات، طالب الرؤوف عبد محمد )9

 .2006 القاهرة، جامعة دكتوراه، رسالة واألردني، المصري
 حق لقانون وفقا البیانات لقواعد القانونیة الحمایة الزغبي، فارس علي محمد )10

 اإلسكندریة، المعارف، منشأة العربیة، والدراسات البحوث معهد ماجستیر، رسالة المؤلف،
2003. 

 توجه حالة دراسة االنترنت، شبكة على اإللكترونیة التجارة جمال، مزغیش )11
 العلوم في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة التجارة اإللكترونیة، نحو الجزائریة المؤسسات

الجزائر،  جامعة التسییر، االقتصادیة وعلوم العلوم كلیة ومالیة، نقود فرع االقتصادیة،
 .49، ص 2001

 توجه حالة دراسة االنترنت، شبكة على اإللكترونیة التجارة كمال، مزغیش )12
 العلوم في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة اإللكترونیة، التجارة نحو الجزائریة المؤسسات

 الجزائر، جامعة التسییر، وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة ومالیة، نقود فرع االقتصادیة،
2001. 

 شبكة على الفكریة الملكیة لحقوق القانونیة الحمایة عطوي، ملیكة )13
 السیاسیة العلوم كلیة واالتصال، اإلعالم علوم في دكتوراه درجة لنیل اإلنترنت،أطروحة

 .2010 الجزائر، جامعة واإلعالم،
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 : _المقاالت و المداخالت2

 الفكریة الملكیة حمایة قانون ضوء في المؤلف لحق المجاورة الحقوق" نجوى، هیبة أبو )1
   www.uacu.ac.ae :الموقع على منشور مقال ، 1424 ص ص ،"الجدید

 ،"المجاورة والحقوق المؤلف حق لحمایة الدولي القانوني اإلطار" التلهوني، بسام )2
 العالمیة المنظمة طرف من منظمة الفكریة، الملكیة حول الوطنیة الویبو ندوة ضمن مقدمة
أفریل 10و9أیام الحرفي، وصناعة التجارة وغرفة اإلعالم وزارة مع بالتعاون الفكریة للملكیة
2005 . 

 ،"الفكریة الملكیة مجلة في جدیدة عالمیة قضایا" الصغیر، الغني عبد الدین حسام )3
 الفكریة الملكیة حول العربیة لدول وجامعة العالمیة "الویبو" منظمة بین المشترك االجتماع

 . 2005 ماي 24و 23أیام  في القاهرة المنعقد واإلعالم، الصحافة لممثلي
 ،مداخلة"الرقمي المحیط في المجاورة والحقوق المؤلف حق حمایة" الصغیر، حسام )4

 طرف من منظمة الفكریة، الملكیة حول التدریسیة الوطنیة "الویبو" أعمال ضمن مقدمة
 إلى 5 عمان، سلطة في الخارجیة الوزارة مع ، بالتعاون الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة

. 2005 جنیف، ،"الویبو" منشورات ،2005 سبتمبر 6

 :الموقع على منشور مقال ،"اإللكتروني النشر" الخلف، علي خلف )5
www.pstpoems.com/cgi-bin/displaypoems.cgi?pid=536549  

 مقدمة مداخلة ،"المجاورة والحقوق المؤلف لحق الدولیة الحمایة" البدراوي، حسن السید )6
 من المنظمة األردني، القضائي لمعهد ألعضاء المتخصصة الوطنیة "الویبو" ندوة ضمن
 10 من األردني، القضائي المجلس مع بالتعاون الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة طرف

األردن.  ، 2009 أكتوبر 15إلى
 حول الدولي الملتقى في مقدمة مداخلة ،"وآفاق واقع اإللكترونیة التجارة" رابح، شریط )7

 . 2009العالمي االقتصاد في الفعلي لالندماج األداء ونجاعة الشفافیة

http://www.uacu.ac.ae/
http://www.uacu.ac.ae/
http://www.uacu.ac.ae/
http://www.pstpoems.com/cgi-bin/displaypoems.cgi?pid=536549
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االنترنت في عالقتها بالعنوان  عبر التجاریة العالقات حمایة" غنام، محمد شریف )8
   www.osamabahar.com مقال منشور على الموقع: ،275_1،ص ص اإلكتروني

  www.ladis.com: الموقع على منشور مقال ،"المؤلف حق" رضا، علي )9

 منشور مقال "تحلیلیة دراسة اإللكتروني، النشر" الرتیمي، القاسم أبو محمد )10
  arteimi@yahoo.com :الموقع على

 ،"اإللكتروني النشر إلى التقلیدي النشر من التحول" بكر، أبو الهوش محمود )11
 أكتوبر 12 إلى 08 من والمكتبات، العربي للمعلومات لالتحاد العاشر الملتقى أعمال

 199 ص ، 2001 تونس، للتوثیق، العالي المعهد ، 1999
 http://www.nto.org  .:اإلنترنت على الدولیة التجارة منظمة موقع )12

الموقع  على منشور مقال ،"االلكترونیة التجارة ومستقبل تحدیات"الغفیلي، انيھ )13
 Alghofaily@alriadh.comالتالي  

 برامج الرقمیة، البیئة في الفكریة الملكیة حمایة" العیدوني، أحمد وداد )14

 المكتبات لجمعیة السادس المؤتمر في مقدمة ، مداخلة"نموذجا البیانات وقواعد الحاسوب
 .6، ص2010السعدي، السعودیة،  المالك عبد جامعة السعودیة، والمعلومات

 الموقع على منشور ،مقال" العربي الوطن في االنترنت واقع"، قارة أبو یوسف )15
 www.yusuf-abufaranetالتالي 

 والتقنیة للقانون العربي المركز اإللكترونیة، التجارة موسعة عرب، یونس )16
  :   اإلنترنت    على المركز موقع انظر370 ص ، 2000 األردن، العالیة،

http://www.arabpaw.org 
 :القانونیة _النصوص4

الدولیة:  االتفاقیة – أ

(تریبس)ـ،  الفكریة الملكیة حقوق من بالتجارة المتصلة الجوانب اتفاقیة من 10 المادة .1
 http://www.trips.egent.net ، على الموقع: 1994

http://www.osamabahar.com/
http://www.osamabahar.com/
http://www.ladis.com/
http://www.ladis.com/
http://www.ladis.com/
mailto:arteimi@yahoo.com
mailto:arteimi@yahoo.com
http://www.nto.org/
mailto:Alghofaily@alriadh.com
mailto:Alghofaily@alriadh.com
http://www.yusuf-abufaranet/
http://www.yusuf-abufaranet/
http://www.arabpaw.org/
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 في بالحق االتحاد دول حكومات  تحتفظ«أن على "برن" اتفاقیة من 20 المادة تنص .2
 التي تلك تفوق حقوقا تخول االتفاقیات هذه دامت ما بینها فیما خاصة اتفاقات عقد

 الموقع االتفاقیة». انظر هذه تتعارض مع ال نصوصا تتضمن أو االتفاقیة هذه تمنحها
 :اإللكتروني

http://www.wipo.int/export/sites/www//roaties/arlip/borne/pdf/trtdoc
sw001-pdf 
 :التشریعیة ب_النصوص

والحقوق  المؤلف بحقوق یتعلق 2003 جویلیة 19 في    مؤرخ05\03رقم  أمر .1
. 2003 جویلیة 23 في صادر ، 44 عدد ر ج المجاورة،

عدد  رسمیة جریدة بالعالمات، یتعلق ، 2003 جویلیة 19 في  مؤرخ06\03رقم  أمر .2
. 2003\07\19 في صادر ، 44

 جریدة والقرض، بالنقد المتعلق ، 2003 أوت 26 في  مؤرخ11\03رقم  أمر .3
 15\03رقم  القانون في علیه  الموافق2003 أوت 27 في صادر ، 52 رسمیة،عدد

 .2003لسنة ، 64 العدد ر ج ، 2003 أكتوبر 25 مؤرخ في
 8 في  مؤرخ156\66رقم األمر ویتمم یعدل ،2004 نوفمبر 10 في رقم مؤرخ قانون .4

. 2004/11/10في  صادر 71 عدد العقوبات، قانون والمتضمن 1966 نوفمبر
، 59\75رقم  األمر ویتمم یعدل 2005 فیفري 06 في  مؤرخ02\05رقم  قانون .5

في  صادر ،15عدد التجاري، القانون المتضمن 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ
.2005/02/29 

   58\75رقم  لألمر ویتمم یعدل ، 2005 جوان 20 في   مؤرخ10\05رقم  أمر .6
 ، 44 عدد ، 2005 المدني القانون المتضمن ، 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ .7

. 2005\06\26صادر في 

  لـ 58-75 المعدل والمتمم لألمر 1988 ماي 3 لـ 14-88 القانون 324المادة  .8
  المتضمن القانون المدني الجزائري.1975 سبتمبر 26

http://www.wipo.int/export/sites/www/roaties/arlip/borne/pdf/trtdocsw001-pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/roaties/arlip/borne/pdf/trtdocsw001-pdf
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 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل 1975 سبتمر 26 لـ 58-75األمر  .9
 والمتمم.

 المتضمن القانون المدني 58-75 المعدل والمتمم لألمر 10-05القانون  .10
المعدل والمتمم 

  تعرف الكتابة اإللكترونیة.1 مكرر 323 مكرر و323المادة  .11

  المذكور سابقا.162-07 من الكرسوم 3المادة  .12

 .52الجریدة الرسمیة، العدد  .13

 .64الجریدة الرسمیة، العدد  .14

.  59الجریدة الرسمیة، العدد  .15

 المتعلق بمكافحة التهریب، ج ر 2005 أوت 23 المؤرخ بـ 06-05األمر  .16
 .59ع، 

 المتضمن القانون 1975 سبتمبر 26 لـ 59-75األمر المعدل والمتمم لألمر  .17
 .11التجاري ج ر ع 

 :التنظیمیة النصوص - ج

وكیفیات  شروط یضبط ، 1998 أوت 25 في  مؤرخ257\98رقم   تنفیذي مرسوم .1
. 1998 أوت 26 في صادر ، 63 عدد ر ج واستغاللها، اإلنترنت خدمات إقامة

 بنظام االستغالل یتعلق ، 2007 ماي 30 في   مؤرخ162\07رقم  التنفیذي المرسوم .2
 التنفیذي ویتمم المرسوم یعدل الالسلكیة، فیها بما الشبكات أنواع من نوع كل على المطبق

. 2001 ماي 13 في صادر27 عدد ر ج ، 2001 ماي 09 في رقم المؤرخ
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 المتعلق بنظام االستغالل المطبق 123-01 یعدل ویتمم المرسوم 162-07المرسوم  .3
على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها الالسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات 

 المواصالت السلكیة والالسلكیة.

 
 :النموذجیة القوانین - د

 األمم لجنة عن الصادر 1996 لسنة اإللكترونیة التجارة بشأن النموذجي القانون .1
 16 في المؤرخة المتحدة، لألمم ، 85 رقم العامة، الجلسة الدولیة، التجارة لقانون المتحدة
 http://www.unistral.org/pdf/arabic :الموقع على ، 1996 دیسمبر

المتحدة  االمم لجنة عن ،الصادر 2001 االلكترونیة التجارة بشان النموذجي القانون .2
 .2001جویلیة  05 في والصادر 2001 جوان 25 مؤرخ في الدولیة، التجارة لقانون

 االمؤرخ 75/58رقم  لألمر ومتمم، معّدل 2005 جوان 20 مؤرخ في 05/10قانون  .3
 26 في الصادرة 44 عدد ر، الجزائري،ج المدني  یتضمن القانون1975 سبتمبر 26في 

 . 2005جوان 

 سنة فبرایر أّول الموافق 1436 ربیع الثاني عام 11مؤرخ في  15/04رقم  قانون .4
 .االلكترونیین والتصدیق بالتوقیع القواعد المتعلقة یحّدد   2015

 المتعلق بالنقد والقرض ج ر 11-03 المتضمن الموافقة على األمر 15-03القانون  .5
 .64ع 
 :األجنبیة للدول التشریعیة _النصوص5

 .مصر في اإللكتروني بالتوقیع   ،المتعلق2004\15رقم  المصري القانون .1
الرسمیة  الجریدة في ، نشر2001\85رقم  األردني اإللكترونیة المعامالت قانون .2

 :الموقع على 2001 دیسمبر 11 بتاریخ 4524 العدد في األردنیة للمملكة
http://www.lob.gov.jo/ui//aws/indev.jsp 

http://www.unistral.org/pdf/arabic
http://www.unistral.org/pdf/arabic
http://www.lob.gov.jo/ui/aws/indev.jsp
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 من كل على القانون هذا أحكام تسري ":اّنه على المصري القانون من 1 المادة تنص .3
 ."فیه علیها جرائم المنصوص من جریمة اإلقلیم المصري في یرتكب

 :_الوثائق6

 الموقع على ، 1996 لسنة المؤلف حق بشأن الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة اتفاقیة .1
http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wct/pdf/trtdocs-wo033.pdf. 

 ،1996 لسنة الصوتي والتسجیل األداء بشأن الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة اتفاقیة .2
-http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs   :الموقع على

wo34.pdf  
 في للنظر المطروحة المواضیع مشروع السیبرانیة، بالجریمة المعني الخبراء فریق .3

 21_17فیینا  لها، التصدي وتدابیر السیبرانیة الجریمة تأثیر بشأن شاملة دراسة إطار
. 2011 جانفي

 .http://www.nto.org :اإلنترنت على الدولیة التجارة منظمة موقع .4
 انظر ، 1999 أفریل 19 بتاریخ كویست، أنتل مؤسسة طرف من منجزة دراسة .5

 http://www.intelliquest.com الموقع:
 

 :الفرنسیة باللغة – ثانیا

_ الكتب :1  

1. DEPREZ Pierre et FAUCHOUX Vincent, Le droit de l’Internet 
2. (Lois, contrats et usages du multimédia), Litec, Paris,2008 . 
3. KERVER André, Protection par le droit d’auteur ou protection 
suigeneris, Litec, 1987. 
4. PIETTE-COUDOL Thierry, Echange électroniques certification 
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 ملخص

إن التجارة اإللكترونیة ال یمكن أن تنجح بدون دعم الملكیة الفكریة لها و حمایتها ، لذلك فقد 

أصبح االهتمام الرئیس للتجارة الدولیة ینصب على المنتجات الذهنیة و على حمایة الملكیة 

الفكریة الناشئة عن الثورة المعلوماتیة و المتمثلة في برامج الكمبیوتر و بیانتها و المصنفات 

المنشورة على شبكة األنترنت ، و التي بذل في عملها منتوج فكري و مجهود فمن الواجب 

حمایتها و حمایة المؤلف ، و نظرا لإلعتداءات الواقعة على حقوق الملكیة الفكریة فنجد أن 

أغلب التشریعات قد تدخلت لوضع حد لها و ذلك بفرض الحمایة المصنفات المتداولة عبر 

األنترنت نظرا إلى سهولة الوصول إلیها و ذلك بتوفیر الحمایة التقنیة التي تعتمد على كل 

 من آلیة التشقیر و التوقیع اإللكترونین .

 كما سعت معظم الدول إلى إدراج الملكیة الفكریة ضمن السیاسات الوطنیة بإعتبارها أداة 

أساسیة لحمایة و تنمیة التجارة اإللكترونیة و كذا صیانة الحقوق من اإلعتداء علیها , لكن 

رغم كل هذه الجهود لوضع حمایة لهذه الحقوق خاصة تلك المتعلقة بالتجارة اإللكترونیة تبقى 

هذه الحمایة قاصرة نظرا للصعوبات الكثیرة التي تعرقل تحقیق هذه الحمایة خاصة مع سهولة 

 اإلعتداء على هذه البیانات إلكترونیا .

Résumé 

Le commerce électronique ne peut réussir sans le soutien et la 
protection de la propriété intellectuelle, la principale préoccupation du 
commerce international étant les produits intellectuels et la protection 
de la propriété intellectuelle résultant de la révolution de l'information, 
à savoir les programmes informatiques, données et ouvrages publiés 
sur Internet, Dans le travail de produit intellectuel et effort est de 
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protéger et protéger l'auteur, et à la lumière des attaques sur les 
droits de propriété intellectuelle, nous constatons que la plupart de la 
législation est intervenue pour y mettre fin par la protection des 
œuvres sur Internet en raison de son accès facile, Voir la protection 
technique qui repose sur deux mécanismes Alchkir et signature 
professionnels de l'informatique. 
La plupart des pays ont également cherché à inclure la propriété 
intellectuelle dans les politiques nationales comme un outil essentiel 
pour la protection et le développement du commerce électronique, 
ainsi que pour la protection des droits contre l'agression, malgré tous 
ces efforts visant à protéger ces droits. Pour atteindre cette 
protection, en particulier avec le facile d'attaquer ces données par 
voie électronique. 
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