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أكٟ اُزطٞه أُزَبهع ٝاُٜبئَ اُن١ شٜلرٚ اُجشو٣خ ك٢ ا٥ٝٗخ ا٧ف٤وح ا٠ُ 

ثلا٣خ . ظٜٞه صٞهح رٌُ٘ٞٞع٤خ ٛبئِخ كوػذ ػ٠ِ اُغ٤ٔغ ٝاعت ا٫ٍزلبكح ٜٓ٘ب

ٖٓ ظٜٞه اُزٌٌِ ٝاُلبًٌ، ٝاٗزٜبء ثشجٌخ ا٩ٗزوٗذ، اُز٢ أطجؾذ ا٥ٕ ٤ٍِٝخ 

ػب٤ُٔخ رزغبٝى اُؾلٝك اُٞؽ٤٘خ، ؽ٤ش ثبد اُؼبُْ هو٣خ طـ٤وح، أٝ ًٔب ٣طِن 

ػ٤ِٚ اُجؼغ هو٣خ اٌُزو٤ٗٝخ 

 أُو٠ ٛنا اُزولّ ثظ٬ُٚ ػ٠ِ اُ٘شبؽ اُزغبه١ اُل٢ُٝ ػ٠ِ ٗؾٞ أكٟ ا٠ُ فِن 

ٌٛنا أطجؾذ . أٗشطخ رغبه٣خ ػب٤ُٔخ، رزْ ٝر٘لن كٕٝ اُؾؼٞه أُبك١ ٧ؽواكٜب

اٍُٞبئَ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ٬ُرظبٍ ماد أصو كؼبٍ ٝكٝه ٛبّ ك٢ اثواّ اُؼوٞك، ٝاٗزوبٍ 

. كؼ٬ ػٖ اُ٘ظْ ٝا٧كٌبه ث٤ٖ اُلٍٝ . اَُِغ ٝاُقلٓبد ٝهإًٝ ا٧ٓٞاٍ

ٝاُؾو٤وخ ٢ٛ أٗٚ ٓغ افزواع عٜبى اُؾبٍٞة أٝ اُؾبٍت ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٝاٗزشبهٙ، 

ٝاٍزؼٔبُٚ ك٢ ٓقزِق ٗٞاؽ٢ اُؾ٤بح ٝكٓغٚ ٝرياٝعٚ ثشجٌخ ا٫رظبٍ اُل٤ُٝخ 

، رؾووذ صٞهح ؽو٤و٤خ أؽِن ػ٤ِٜب ر٤َٔخ صٞهح أُؼِٞٓبد، ؽ٤ش ثلأ (ا٩ٗزو٤ٗذ)

اُؾل٣ش ٓؼٜب ػٖ ٓغزٔغ أُؼِٞٓبر٤خ، ٝٓب هاكوٚ ٖٓ ٓظطِؾبد عل٣لح، ٜٝٓ٘ب؛ 

ا٧هش٤ق ا٩ٌُزو٢ٗٝ، ٓؼِٞٓبر٤خ ا٩كاهح، أُؼبُغخ ػٖ ثؼل اُؾٌٞٓخ 

ا٩ٌُزو٤ٗٝخ، أُؾٌٔخ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ، اُزؾ٤ٌْ ا٩ٌُزو٢ٗٝ، ا٩صجبد ا٩ٌُزو٢ٗٝ 

.  اُـ...ٝاُش٤ٌِخ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ

ٝهل ٗزظ ك٢ اُٞاهغ اُؼ٢ِٔ ػٖ ٛنا اُ٘ٞع اُغل٣ل ٖٓ اُزغبهح ؽوم ٍٝٝبئَ ؽل٣ضخ 

ك٢ اُزؼب٬ٓد ا٩ٌُزو٤ٗٝخ، أٜٛٔب اثواّ اُؼوٞك ػ٠ِ كػبٓبد ؿ٤و ٝهه٤خ ٓٔب 

رَجت ك٢ ظٜٞه ثؼغ أُش٬ٌد اُؼ٤ِٔخ ٝاُوب٤ٗٞٗخ، ؽ٤ش إٔ كٌوح اُزٞه٤غ 

ثٔلٜٞٓٚ اُزو٤ِل١ أطجؾذ ػوجخ ٖٓ أَُزؾ٤َ ر٤ٌلٜب ٓغ ٛنٙ اُؼوٞك اُغل٣لح، 

ُٝٔٞاًجخ ٛنٙ اُزطٞهاد رْ اُجؾش ػٖ ثل٣َ ُِزٞه٤غ اُزو٤ِل١ ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ 

 اُز٘بٍت ٝٛنٙ اُزظوكبد ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ٝاُن١ ٗزظ ػ٘ٚ اُزٞه٤غ

 صْ اُزٞطَ ا٠ُ ٤ٍِٝخ ثل٣ِخ ماد ؽج٤ؼخ اٌُزو٤ٗٝخ ُٜب ا٩ٌُزو٢ٗٝ، ثبُلؼِلول

أشٌبٍ ٓقزِلخ، ٣ٌٖٔ إٔ رؾون اُٞظبئق اُز٢ ٣ولٜٓب اُزٞه٤غ اُزو٤ِل١ ٝأُزؼِوخ 

ثزؾل٣ل ٣ٞٛخ اُشقض أُٞهغ ٝاُزؼج٤و ػٖ اهاكرٚ ك٢ ا٫ُزياّ ثٔؼٕٔٞ ٓب رْ 

 اُزٞه٤غ ػ٤ِٚ

٣ؼزجو اُؼول ا٩ٌُزو٢ٗٝ ا٧كاح ا٧ٍب٤ٍخ ُٔٔبهٍخ اُزغبهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ، ثؾ٤ش 

ٓولّ )٣ورجؾ ثٜب اهرجبؽب ٝص٤وب، كٜٞ ٣ٔضَ روعٔخ هب٤ٗٞٗخ ُز٬ه٢ ا٩هاكح ث٤ٖ اُجبئغ
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ٖٓ عٜخ أفوٟ ، أ١ أٗٚ ارلبم ( َٓزِٜي اُقلٓخ)ٖٓ عٜخ، ٝأُشزو١ (اُقلٓخ

٣زْ اثوآٚ ث٤ٖ ؽوك٤ٖ ٣ٝ٘لن ٤ًِب أٝ عيئ٤ب ٖٓ ف٬ٍ رو٤٘خ ا٫رظبٍ ػٖ ثؼل ثلٕٝ 

 ؽؼٞه ٓبك١ ٓزيآٖ ٧ؽواكٚ

 ٖٓ ٫ ٣ٔبهٍٜب ٣ؼزجو أطجؼثلأد اُزغبهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ رـيٝ ًَ اُؼبُْ ؽز٠ 

ٓزقِلب ػٖ هًت اُؾؼبهح، ٓٔب أكٟ ا٠ُ ى٣بكح أػلاك أُٔبه٤ٍٖ ُٜنٙ اُزغبهح 

ٓيا٣بٛب اٌُض٤وح ٝٓب رؾووٚ ٖٓ كٞائل هل ٫ رزؾون ػٖ ؽو٣ن اُزغبهح اُزو٤ِل٣خ، 

ٝاما ًبٕ ُِزغبهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ٓيا٣ب كبٜٗب ٫ ٣قِٞ ٖٓ اُؼ٤ٞة ٝاُز٢ هل رئك١ ا٠ُ 

ا٫ٗزوبص ٖٓ أ٤ٔٛزٜب، ٝثبُزب٢ُ رؾل ٖٓ اٗزشبهٛب ٝاىكٛبهٛب، ٣ٌٖٝٔ رِق٤ض 

 ٛنٙ اُؼ٤ٞة أٝ اَُِج٤بد ك٤ٔب ٢ِ٣ 

 ٝٛنا ٗز٤غخ ُِؼل٣ل ٖٓ اُؼٞائن اُل٤٘خ ٝاُزو٤٘خ، ٝٛٞ ا٧ٓو ٣ٚػلّ رٞاكو ا٧ٓبٕ ف- 

اُن١ ٜٓل اُطو٣ن أٓبّ ٓقزوه٢ ٗظْ أُؼِٞٓبر٤خ ك٢ ؿ٤بة اُؾٔب٣خ اٌُبك٤خ 

ُِزطلَ ػ٠ِ اُج٤بٗبد اُشقظ٤خ ٨ُكواك، ٝفبطخ ري٣ٝو ٝٓؼبُغخ اُزٞه٤ؼبد 

اُوه٤ٔخ ٓٔب ٣ٌٖٔ أ١ شقض ٖٓ اٗزؾبٍ طلخ ٫ ٣زٔزغ ثٜب، أٝ اٍزقلاّ ٛنٙ 

 .أُؼِٞٓبد ثطوم ؿ٤و ٓشوٝػخ

٣غت ػ٠ِ أُزؼبَٓ ػجو شجٌخ ا٩ٗزوٗذ اثواى ٣ٞٛزٚ اُشقظ٤خ، ٝرول٣ْ - 

أُؼِٞٓبد اُضجٞر٤خ أُٞصوخ اُز٢ رجلك شي اُطوف ا٥فو، ٫ٝ ٣زْ ٛنا ا٫ ٖٓ 

 ف٬ٍ رٞاكو اٍُٞبئَ اُز٢ ٣ٌٖٔ ٖٓ ف٬ُٜب رؾو٤ن أٖٓ اُزغبهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ

رزٔضَ ٛنٙ اٍُٞبئَ ك٢ رشل٤و اُج٤بٗبد أٝ ٝعٞك ؽوف صبُش ٣وّٞ ثبُزؾون ٖٓ 

 .ا٩ٌُزو٣ٞٛ٢ٗٝخ ُشقض ٣ٝظله شٜبكح رٞص٤ن رٞه٤ؼٚ 

رشـَ ٓشٌِخ ا٧ٖٓ ٝاُقظٞط٤خ ػ٠ِ شجٌخ ا٩ٗزوٗذ ؽ٤يا ًج٤وا ٖٓ اٛزٔبّ 

كوٜبء اُوبٕٗٞ، ًٔب رض٤و هِن اٌُض٤و ٖٓ ا٧كواك ٓٔب ٣َجت ٗٞع ٖٓ اٗؼلاّ اُضوخ 

ثٜنٙ اُشجٌخ ُنُي رْ اُِغٞء ا٠ُ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ؽز٠ ٣زْ هكغ 

َٓزٟٞ ا٧ٖٓ ٝاُقظٞط٤خ ُِٔزؼب٤ِٖٓ ػجو اُشجٌخ، ٣ٝزْ مُي ثولهح ٛنٙ 

اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ػ٠ِ اُؾلبظ ػ٠ِ ٍو٣خ أُؼِٞٓبد أٝ اُوٍبُخ، ٝػلّ هلهح أ١ 

ا٫ إٔ اُؾ٤بح اُؼ٤ِٔخ . شقض آفو ػ٠ِ ا٫ؽ٬ع أٝ رؼل٣َ أٝ رؾو٣ق ٓؼٜٔٞٗب

 ٝهؿْ اُضوخ أُٔ٘ٞؽخ ُِزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ، ٍٞاء ُِٔٞهغ، أٝ أُٞهغ ُٚ

ٝؽز٠ اُـ٤و، أكوىد اُؼل٣ل ٖٓ أُشبًَ، ُنا ٣ؼزجو ٓقبُلب ُِوبٕٗٞ ًَ كؼَ ٣وظل 

 . ري٣ٝو رو٤ِل أٝ ًَ أٝعٚ ا٫ػزلاء ػ٤ِٚ، ٍٞاء ثٔٞاكوخ طبؽجٚ أٝ ثلٜٝٗبثٚ
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ٝٗظوا ُقظٞط٤خ اُزٞه٤غ ا٬ُٓبك١ ٝاُو٤ٔخ اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ ٣زٔزغ ثٜب ك٢ ٓغبٍ 

ثبرب ساُزغبهح ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ك٢ ث٤ئخ ا٫ٗزوٗذ، ٤ٔٛ٧ٝزٚ ٛٞ ؽلاصزٚ ًل٤َُ ا

٫ٌُزو٢ٗٝ، ٝاٗٚ ٓٞػٞع صوخ ٝأٓبٕ ك٢ ػبُْ اكزواػ٢ ٣ظت ؽٔب٣زٚ ٖٓ أ١ 

 ُِٝٞطٍٞ ا٠ُ ٓلٟ كؼب٤ُخ ٬ٓٝئٔخ اُ٘ظٞص اُوب٤ٗٞٗخ أُزؼِوخ ثبُزٞه٤غ ،اػزلاء

ا٫ٌُزو٢ٗٝ ك٢ اُوٞا٤ٖٗ أُوبهٗخ ٝاُؼٔبٗبد اُز٢ ٣ٞكوٛب اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ 

 ِفَٙٛ اٌزٛل١غ ػٖ: ُِٔزؼب٤ِٖٓ ك٢ ث٤ئخ ا٫ٗزوٗذ ُنُي ٫ثل ٖٓ اُجؾذ

 ?... االٌىزشٟٚٔ ٚإٌقٛؿ اٌمب١ٔٛٔخ فٟ ؽّب٠خ ٚاٌزب١ِٓ اٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ 

رَزٞعت ا٩عبثخ ػ٠ِ ا٩شٌب٤ُخ أُطوٝؽخ ؽ٤ذ ٗزطوم ك٢ اُلظَ ا٧ٍٝ ػ٠ِ 

رؼو٣ق اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٖٓ ف٬ٍ رؼو٣لٚ كوٚ ٝاُوؼبء ٝرشو٣ؼب ٍٞاء ٖٓ 

ف٬ٍ اُزشو٣ؼبد اُل٤ُٝخ أٝ ا٩ه٤ٔ٤ِخ أٝ اُٞؽ٤٘خ ٝث٤بٕ طٞهٛٔب ك٢ أُجؾش 

 اُضب٢ٗ ٝظبئق ٝفظبئض اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ 

أٓب اُلظَ اُضب٢ٗ كزْ ك٤ٚ ٓؼبُغخ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٓؾَ ؽٔب٣خ هب٤ٗٞٗخ ؽ٤ذ 

ك٢ أُجؾش ا٧ٍٝ اُزظل٣ن ا٫ٌُزو٢ٗٝ ثبُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ر٘بُٝ٘ب ك٤ٚ شٜبكح 

اُزظل٣ن ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٝ اُغٜخ أُقزظخ ثبُزظل٣ن أٓب أُجؾش اُضب٢ٗ اُؾٔب٣خ 

اُغ٘بئ٤خ ُِزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ  رؼوػ٘ب ا٠ُ رغو٣ْ ا٫ػزلاء ػ٠ِ اُزٞه٤غ 

.ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٝ اُغوائْ ا٫ػزلاء ك٢ اُزشو٣ؼبد اُٞؽ٤٘خ ٝ اُل٤ُٝخ
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ِفَٙٛ االٌىزشٟٚٔ :األٚي ي اٌفـ

     ٣وٟ اُلوٚ إٔ اُزٞه٤غ ثظلخ ػبٓخ ػجبهح ػٖ ػ٬ٓخ أٝ اشبهح ٣ؼؼٜب ٖٓ 

ٝمُي ثٌزبثخ  ع ػبكح ثب٩ٓؼبء٣ٝ١زْ اُزٞم , ٣َ٘ت ا٤ُٚ أُؾوه ٝ ٣ؾزظ ثٚ ػ٤ِٚ

 ثجظٔخ ا٧طجغ ٫ٝ ٣شوؽ ك٤ٚ ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ أٝٝهل ٣ٌٕٞ ثبُقزْ , ا٫ٍْ أٝ اُِوت

. 1كا٫ ػ٠ِ طبؽجٚ ٝ ٤ٔ٣يٙ ػٖ ؿ٤وٙ ٖٓ ا٧شقبص

ا٫ إٔ ٛنا ا٬ٌُّ ًبٕ هجَ اُضٞهح اُوه٤ٔخ اُز٢ أكوىد ٖٓ ث٤ٖ ٓب أكوىد اٌُزبثخ 

ٛنٙ ا٧ف٤وح اُز٢ روزؼ٢ ٝعٞك رٞه٤غ ػ٤ِٜب ٢ً ٣ٌٖٔ َٗجزٜب , ا٫ٌُزو٤ٗٝخ 

 ٌُٖ ٓغ اٍزؾبُخ رطج٤ن اُزٞه٤غ اُؼبك١ ػ٤ِٜب ٗظوا ُطج٤ؼزٜب ؿ٤و ,ُظبؽجٜب 

ٛنا , ظٜو ثل٣َ ػوف ثزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ اُن١ ؽَ ٓؾَ اُزٞه٤غ اُؼبك١.أُبك٣خ 

اُن١ اػطو اُزشو٣ؼبد أُقزِلخ ُزلفَ ٝ ػجؾ ٛنٙ اُظبٛوح اُوب٤ٗٞٗخ اُغل٣لح 

ٛنا اُن١ . ٝ اػطبء ٝطق ُٜب ٖٓ ف٬ٍ رؼو٣لٜب ٝ ث٤بٕ أكٝارٜب ٝ أشٌبُٜب 

ٍ٘ؾبٍٝ ث٤بٗٚ ك٢ اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُِزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ك٢ أُجؾش ا٧ٍٝ أٓب ك٢ 

 .ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ك٢ أُٞاك  ا٩صجبدأُجؾش اُضب٢ٗ ٍٞف ٗزطوم ا٠ُ

 اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ اٌطج١ؼخ:األٚياٌّجؾش 

 ٌٓوه ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ أُؼبكخ 323ٗض أُشّوع اُغيائو١ ك٢ أُبكح 

 ثبٌُزبثخ ٖٓ رَََِ ؽوٝف أٝ ا٩صجبدػ٠ِ اٗٚ ٣٘زظ 10-05ثٔٞعت اُوبٕٗٞ ههْ 

ٜٓٔب ًبٗذ ا٤ٍُِٞخ اُز٢ , أٝطبف أٝ أ٣خ ػ٬ٓبد أٝ هٓٞى ماد ٓؼ٘ب ٓلّٜٞ 

 .2رزؼٜٔ٘ب ًٝنا ؽوم اهٍبُٜب

ٖٝٓ ف٬ٍ ٛنا اُ٘ض كول افن أُشوع اُغيائو١ ثبُٔلّٜٞ اُٞاٍغ ٌُِزبثخ ػ٠ِ 

اُٞهم أٝ ًزبثخ ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ٖٓ ف٬ٍ ػلّ ؽظو اٌُزبثخ ك٢ ٓؼٕٔٞ ٓؼ٤ٖ ٖٓ 

رغٍغً ؽشٚف أٚ أٚفبف أٚ أ٠خ ػالِبد أٚ سِٛص " عٜخ ٖٓ ف٬ٍ ػجبهح 

 ًٝنا ػلّ رؾل٣ل ا٤ٍُِٞخ اُز٢ رزؼٜٔ٘ب ٍٞاء ػ٠ِ اُٞهم أٝ ,"راد ِؼٕب ِفَٙٛ 

ػ٠ِ كػبٓخ ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ٫ٝ ؽو٣وخ اهٍبُٜب ثٔؼ٠٘ ٤ٍِٝخ رو٤ِل٣خ ًبُجو٣ل اُؼبك١ 

 327 ٣ؼزجوا ُؼولًٔب عبء ك٢ ٗض أُبكح ٤ٍِٝخ اٌُزو٤ٗٝخ ػجوا٫ٗزوٗذ ٓض٬ أٝ

 ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ

                                                           

استؽالل خدمات االنترنت مذكرة لنٌل شهادة ماجستٌر فً القانون فرع قانون األعمال جامعة مولود معمري أمال حابت  1
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اُؼوك٢ طبكها ٖٓٔ ًزجٚ أٝ ٝهؼٚ أٝ ٝػغ ػ٤ِٚ ثظٔخ اطجؼٚ ٓب ُْ ٣ٌ٘و 

٣ٌٝل٢ .  أٝ فِلٚ ك٬ ٣طِت ْٜٓ٘ ا٩ٌٗبه ٙدس آب ٝها,طواؽخ ٓب ٛٞ َٓ٘ٞة ا٤ُٚ

إٔ ٣ؾِلٞا ٤ٔ٣٘ب ثؤْٜٗ ٫ ٣ؼِٕٔٞ إٔ اُقؾ أٝ ا٩ٓؼبء أٝ اُجظٔخ ٛٞ ُٖٔ رِوٞا 

. ٓ٘ٚ ٛنا اُؾن 

 أػ٬ٙ 1 ٌٓوه 323ٝ ٣ؼزل ثبُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٝكن اُشوٝؽ اُنًٞهح ك٢ أُبكح 

ٝ ػوف أُشوع اُغيائو١ اُٞص٤وخ ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ك٢ اُلووح ا٠ُٝ٧ ٖٓ أُبكح 

 اُن١ ٣ؾلك ٤ًل٤بد ؽلع اُٞص٤وخ 142-16اُضب٤ٗخ ٖٓ أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ 

 ٖٓ ٓؾزٟٞ ٝث٤٘ٚ ٓ٘طو٤خ ٍٝٔبد 1 ػ٠ِ أٜٗب ٓغٔٞػخ رزؤُق, أُٞهؼخ اٌُزو٤ٗٝب 

ٝ .  رَٔؼ ثزٔض٤ِٜب ٝ اٍزـ٬ُٜب ٖٓ هجَ اُشقض ػجو ٗظبّ اٌُزو٢ٗٝ ,اُؼوع

ػوف اُٞص٤وخ أُٞهؼخ اٌُزو٤ٗٝب ثٌٜٞٗب ٝص٤وخ اٌُزو٤ٗٝخ ٓوكوخ أٝ ٓزظِخ ٓ٘طو٤ب 

ٝٓ٘ٚ كبُٔؾوه ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٣قزِق ػٖ أُؾوه اُٞهه٢ ٖٓ , ثزٞه٤غ اٌُزو٢ٗٝ 

 كبٌُزبثخ ٫ىاُذ ٓٞعٞكح ٌُٜ٘ب , ؽ٤ذ ٗٞع اٌُزبثخ ٝ اُلػبٓخ اُز٢ ؽوه ػ٤ِٜب

ًٔب أٜٗب أطجؾذ ٓوزوٗخ ثبُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ثل٫ . ؿ٤و ٓورجطخ ثلػبٓخ ٓؼ٤٘خ 

٫ ثل ٖٓ . ُنُي ُِزؼوف ا٠ُ ٓلّٜٞ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ , ٖٓ اُزٞه٤غ ا٤ُل١ٝ 

 ٓغ ث٤بٕ ٝظبئلٚ ٝفظبئظٚ ك٢ (,أُطِت ا٧ٍٝ)اُزؼوع ا٠ُ رؼو٣لٚ ك٢ 

 (.أُطِت اُضب٢ٗ)

 ِب١٘خ اٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ:اٌّطٍت األٚي

إ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٣ؼزجو ٗز٤غخ ؽز٤ٔخ ٫ٍزقلاّ اُؾبٍت ا٢ُ٥ ك٢ اعواء 

 ٝ ٫ ٣وزظو ػ٠ِ ا٧كواك ,أُؼب٬ٓد ث٤ٖ ا٧كواك رغبها ًبٗٞا أٝ أكواك ػبك٤٣ٖ 

. كوؾ ثَ ٣زؼلاٙ ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ ٝ ث٤ٖ أُئٍَبد ٝ ا٩كاهاد 

كبُجؼغ . رقزِق اُزؼبهف اُز٢ أػط٤ذ ُِزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ثؾَت اُ٘ظوح ا٤ُٚ

أٝ ث٘بء ػ٠ِ .  أٝ ثؾَت اُٞظ٤لخ , ٣ؼوكٚ ث٘بء ػ٠ِ ا٤ٍُِٞخ اُز٢ ٣زْ ثٜب 

.  اُزطج٤وبد اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ٣زْ ثٜب 

رْ . ٝ ٍَ٘وك ك٤ٔب ٢ِ٣ ثؼغ اُزؼبهف ٖٓ هجَ أُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ ٝ اُلو٤ٜخ

. ٝ ٗقزْ ثٔٞهق أُشوع اُغيائو١ . اُزشو٣ؼ٤خ 

 

                                                           

عبٓؼخ ُٓٞٞك ,كوع هبٕٗٞ ا٫ػٔبٍ,ٓناًوح ٤َُ٘ شٜبكح أُبعَز٤و ك٢ اُوبٕٗٞ , اٍزـ٬ٍ فلٓبد ا٫ٗزوٗذ ,ؽبثذ اِبي 1

 . 80ص, 2004ٝٓؼٔو١ ر٤ي١ ٝىٝ
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 رؼش٠ف اٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ ِٓ لجً إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ  :األٚياٌفشع 

 ٝ مُي ثٞػغ ,ٗظٔذ ٓ٘ظٔبد ك٤ُٝخ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٝ اُزغبهح ا٫ٌُزو٤ٗٝخ 

رؼو٣ق شبَٓ ُِزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٩ىاُخ اُـٔٞع ػٖ ٛنا أُظطِؼ اُوب٢ٗٞٗ 

ٝ " ا٫َٝٗزواٍ"  ُٝزؾل٣ل ٛنا أُلّٜٞ ٍٞف ٗزطوم ا٠ُ رؼو٣ق,اُؾل٣ش

 .اُزٞع٤ٚ ا٧ٝهث٢ 

 "اال١ٔٚغزشاي"رؼش٠ف لبْٔٛ  (1

ثؾبْ اٌزٛل١ؼبد االٌىزش١ٔٚخ  " اال١ٔٚغزشاي "رؼش٠ف لبْٔٛ - ا

اُ٘ٔٞمع٢ ثشبٕ اُزٞه٤ؼبد " ا٤ٗٝ٫َزواٍ"ؽَت ٗض أُبكح اُضب٤ٗخ ٖٓ هبٕٗٞ 

ث٤بٗبد ك٢ شٌَ اٌُزو٢ٗٝ ٓلهعخ  "٠مقذ ثبٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ,ا٫ٌُزو٤ٗٝخ 

 ؽ٤ذ ٣ٌٖٔ إٔ رَزقلّ ُج٤بٕ ,ثوٍبُخ أٝ ٓؼبكخ ا٤ُٜب أٝ ٓورجطخ ثٜب ٓ٘طو٤ب 

ٝ ُج٤بٕ ٓٞاكوزٚ ػ٠ِ أُؼِٞٓبد اُٞاهكح ك٢ .٣ٞٛخ أُٞهغ ثبَُ٘جخ ُٜنٙ اُوٍبُخ

 .1"اُوٍبُخ

ُْ ٣و٤ل ٓلّٜٞ اُزٞه٤غ " ا٤ٗٝ٫َزواٍ" إٔ هبٕٗٞ ,ا٬ُٔؽع ٖٓ اُ٘ض أػ٬ٙ

 ثَ إ ٛنا اُ٘ض ٣ٌٖٔ إٔ ٣َزٞػت أ٣خ رٌُ٘ٞٞع٤ب رظٜو ك٢ ,ا٫ٌُزو٢ٗٝ 

. أَُزوجَ رل٢ ثبٗشبء رٞه٤غ اٌُزو٢ٗٝ 

 أُزؼِن ثبُزجبكٍ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ُِٔؼط٤بد اُوب٤ٗٞٗخ 53-05ٝهل اٍزلبك اُوبٕٗٞ ههْ 

 ٣زؼؼ مُي ٖٓ ,ثشبٕ اُزٞه٤ؼبد ا٫ٌُزو٤ٗٝخ " ا٤ٗٝ٫َزواٍ"أُـوث٢ ٖٓ هبٕٗٞ 

ع اُن١ اًزل٠ ثزؼو٣ق ا٤ٍُِٞخ .ٍ. أُؼبف ا٠ُ م2-417ف٬ٍ اُلظَ 

ػ٘لٓب ٣ٌٕٞ اُزٞه٤غ "......اما ٝهك ك٤ٚ اٗٚ . أَُزؼِٔخ ٩ٗشبء اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ 

 ٣زؼ٤ٖ اٍزؼٔبٍ ٤ٍِٝخ رؼو٣ق ٓٞصٞم ثٜب رؼٖٔ اهرجبؽٚ ثبُٞص٤وخ  .ا٫ٌُزو٤ٗٝب

 .2" أُزظِخ ثٚ 

 

                                                           

 2008ػٔبٕ .ٝاُزٞى٣غ كاه اُضوبكخ ُِ٘شو .ٓوبهٗخكهاٍخ . أُطبُؼخ اُٞع٤ي ك٢ اُؼوٞك اُزغبهح ا٫ٌُزو٤ٗٝخ فٛاصمحمد-1
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1996 ٖٓ هبٕٗٞ ا٤َٗٞ٤ُزواٍ اُ٘ٔٞمع٢ ثبٕ اُزغبهح ا٫ٌُزو٤ٗٝخ اُظبكهح ك٢ 7هاعغ أُبكح - 2  
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رؼش٠ف ٌغٕخ األُِ اٌّزؾذح ٌٍزغبسح اٌذ١ٌٚخ اٌّؼشٚفخ ثب١ٌٛٔغزشاي ٌٍزٛل١غ - ة

االٌىزشٟٚٔ  

 ك٢ ,  ُٝول اػزوكذ ُغ٘خ ا٧ْٓ أُزؾلح ُِزغبهح اُل٤ُٝخ أُؼوٝكخ ثب٤َُٞٗزواٍ

 . 1996ك٣َٔجو 16اُوبٕٗٞ اُ٘ٔٞمع٢ ثشبٕ اُزغبهح ا٫ٌُزو٤ٗٝخ اُظبكهح ك٢ 

 ًٔب اػزوكذ ثبُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ,ا٩صجبدثؾغ٤خ هٍبئَ اُج٤بٗبد ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ك٢ 

ٝ ٛنا كٕٝ رؼو٣لٚ اما اًزل٠ ٛنا اُوبٕٗٞ . ٍٝبٝد ث٤٘ٚ ٝ ث٤ٖ اُزٞه٤غ اُزو٤ِل١ 

. ثب٩شبهح ا٠ُ اُشوٝؽ اُٞاعت رٞاكوٛب ك٤ٚ

رؼش٠ف االرؾبد األٚسثٟ ٌٍزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ   (2

 ثشبٕ اُزٞه٤غ 93/1999ٝهل اطله ا٫رؾبك ا٧ٝهث٢ اُزٞع٤ٚ ا٧ٝهٝث٢ ههْ 

 15 ؽ٤ز٤ٚ ٝ 28 ٝ ٣زٌٕٞ ٛنا اُزٞع٤ٚ ٖٓ 1999ك٣َٔجو 13ا٫ٌُزو٢ٗٝ ثزبه٣ـ 

 عبء ك٢ ٓبكرٚ ا٠ُٝ٧ إٔ اُٜلف ٓ٘ٚ ٛٞ ر٤ََٜ سؽ٢.  ٬ٓؽن 04ٓبكح ٝ

اٍزقلاّ اُزٞه٤ؼبد ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ٝ أَُبٛٔخ ثب٫ػزواف اُوب٢ٗٞٗ ثٜب ًل٤َُ 

ٝ ْٛ ٓب ٣٘شئ اؽبها هب٤ٗٞٗب ُِزٞه٤ؼبد ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ٝ ثنُي ٣ٌٕٞ ٛنا 1أرجبد

 ا٩صجبداُزٞع٤ٚ هل أػل٠ ػ٠ِ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٗلٌ اُؾغ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ ك٢ 

. أُٔ٘ٞؽخ ُِزٞه٤غ اُزو٤ِل١ 

ػ٠ِ إٔ اُزٞه٤غ اٌفمشح األٌٚٝ ِٓ اٌّبدح اٌضب١ٔخ ِٓ ٘زا اٌزٛع١ٗ ٝهل ٗظذ 

 رورجؾ ٓ٘طو٤ب ا٫ٌُزو٤ٗٝب،ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٛٞ ػجبهح ػٖ ث٤بٕ أٝ ٓؼِٞٓخ ٓؼبُغخ 

 ٝرظِؼ ُز٤٤ٔي...ًزو٤ٗٝخ أفوٟ ًوٍبُخ أٝ ٓؾوه ٍثٔؼِٞٓبد أٝ ث٤بٗبد ا٫

. ٝرؾل٣ل ٣ٞٛزٚاُشقض 

 أُزولّ أٝ ١ًٔب ٤ٓي ك٢ اُلووح اُضب٤ٗخ ٖٓ ٗلٌ أُبكح ث٤ٖ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزوٕٝ

ٝاُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ اُج٤َؾ أُؼيى 
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"  اٌّؼضص" االٌىزشٟٚٔ اٌّزمذَ اٌزٛل١غ-ا

ثؤٗٚ ػجبهح ػٖ رٞه٤غ . اُوبٕٗٞ اَُبُق اُنًوٖٓ-ة–ػوكذ أُبكح اُقبَٓخ 

 :٣ٌٕٞاٌُزو٢ٗٝ ٣شزوؽ ك٤ٚ إٔ 

ٓورجؾ اهرجبؽ كو٣لا ٖٓ ٗٞػٚ ٓغ طبؽت اُزٞه٤غ  - 

هبكها ػ٠ِ رؾل٣ل طبؽت اُزٞه٤غ ٝ اُزؼوف ػ٤ِٚ ثبٍزقلآٚ  - 

. رَزقلّ ك٤ٚ ٍٝبئَ ٣ؼٖٔ ك٤ٜب طبؽجٜب اَُو٣خ اُزبٓخ - 

ٓورجؾ ٓغ أُؼِٞٓبد أُؾزٞاح ك٢ اُوٍبُخ ؽ٤ذ اٗٚ ٣ٌشق ا١ رـ٤٤و ك٢ - 

. 1أُؼِٞٓبد 

 ٓول٢ٓ اُقلٓبد اُزظل٣ن ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٝ ٣ٔ٘ؼ أؽلأ١ اُن١ ٣ٌٕٞ ٓؼزٔلا ٖٓ 

 .طبؽجٚشٜبكح رل٤ل طؾخ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ثؼل اُزؾون ٖٓ َٗجخ اُزٞه٤غ ا٠ُ 

 االٌىزشٟٚٔ اٌجغ١و  اٌزٛل١غ-ة

ّ اُقبص 1999 اُوبٕٗٞ اُزٞع٤ٚ ا٧ٝهث٢ ُؼبّ ٖٓ-ا-ػوكزٚ أُبكح اُضب٤ٗخ 

ٓزؼِوخ   , ٓؼِٞٓبد ػ٠ِ شٌَ اٌُزو٢ٗٝ"ثبُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ثؤٗٚ ػجبهح ػٖ 

 2 ٝ رَزقلّ أكاح ُِزٞص٤ن,ثٔؼِٞٓبد اٌُزو٤ٗٝخ أفوٟ ٝ ٓورجطخ ثٜب اهرجبؽب ٝص٤وب

ٝػ٤ِٚ كبٕ اُزٞع٤ٚ ا٧ٝهث٢ ٍٔؼ ُِلٍٝ ا٧ػؼبء إٔ رؾلك افز٤بهٛب ثؾَت 

آب إٔ رقزبه اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ما اُؾغ٤خ اُزِوبئ٤خ أٌُبكئخ ُو٤ٔخ . ظوٝكٜب 

 (أُؼيى) ٓب ٠َٔ٣ ثبُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ أُولّ ا٩صجبد،ٝٛٞ اُزٞه٤غ اُزو٤ِل١ ك٢ 

 اُن١ ٣٘بؽ ثٚ اُزؾو٤ن ٖٓ َٗجخ اُزٞه٤غ .اُزٞص٤نٝ أُؼزٔل ٖٓ اؽل ٓول٢ٓ فلٓبد 

 أٝ إٔ رقزبه اُ٘ٞع ا٧فو ٝ اُن١ ٫ ٣زٔزغ ٍٟٞ ثوو٣٘خ ٣غت رؼي٣يٛب ,ُظبؽجٚ 

ٓٔب ٣ٔ٘ؼ ُوبػ٢ أُٞػٞع ٍِطخ ٝاٍؼخ ك٢ .  علاهح اُزو٤٘خ أَُزقلٓخ ثبصجبد

.  َٓزؼ٤٘ب ثوأ١ اُقجواءا٩صجبدرؾل٣ل ه٤ٔخ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ك٢ 
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 اٌغضائشٞ
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ٗظوا ُزطٞه ا٤ُ٥خ اُز٢ ٣زْ ثٜب اُزٞه٤غ ٝ ظٜٞه اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ًٞٗٚ ٝاهؼخ 

 , شوػذ اُؼل٣ل ٖٓ اُلٍٝ ك٢ رؾل٣ل ٓلٜٞٓٚ ا٩ه٘بع،َٓزغلح رؾزبط ُِجؾذ ٝ 

ٍؼ٤ب ٜٓ٘ب ا٠ُ اىاُخ ٓب ٣ٞاعٚ ٛنا أُلّٜٞ اُغل٣ل ٖٓ ٓش٬ٌد هب٤ٗٞٗخ ك٢ ٓغبٍ 

 ٓب كوع ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزٞه٤غ ٗلَٚ ك٢ ظَ اٗزشبه ٝمُي ثؼل . ا٩صجبد

 .ٝاىكٛبه اُزغبهح ا٫ٌُزو٤ٗٝخ

رؾذ ٛنا اُؼ٘ٞإ ٗزطوم ا٠ُ ثؼغ اُزشو٣ؼبد اُٞؽ٤٘خ ػٖٔ رؼو٣ق ُِزٞه٤غ 

 أٝ فبص ثبُزغبهح ا٫ٌُزو٤ٗٝخ أٝ ,ا٫ٌُزو٢ٗٝ ثٞػغ هبٕٗٞ َٓزوَ فبص ثٚ 

 .ٗظٞطٜب اُوب٤ٗٞٗخ "اػبكخ أٝ رؼل٣َ"ٖٓ ف٬ٍ رؾل٣ذ 

رؼش٠ف اٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ ِٓ لجً اٌزؾش٠ؼبد األعٕج١خ   :أٚال

 رْ اٗزوِذ ,ثوىد اُزغبهح ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ٧ٍٝ ٓوح ك٢ ا٣٫ُٞبد أُزؾلح ا٧ٓو٤ٌ٣خ

ٝثبُزب٢ُ ًبٕ أٍٝ اٍزؼٔبٍ (اُـ ..٣ٍَٞوا .كوَٗب.اٗغِزوا)ا٠ُ اُلٍٝ اُـوث٤خ 

 ُنُي ٍ٘زطوم ُزؼو٣ق ثؼغ ,ُزو٤٘خ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ك٢ ٛنٙ اُلٍٝ أ٣ؼب

رشو٣ؼبد ٛنٙ اُلٍٝ ػ٠ِ ٗؾٞ اُزب٢ُ  

رؼش٠ف اٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌمبْٔٛ األِش٠ىٟ   (1

ؽظ٢ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ث٘ظ٤ت ٝاكو ٖٓ اُز٘ظ٤ْ اُزشو٣ؼ٢ ٍٞاء ػ٠ِ َٓزٟٞ 

ا٫رؾبك اُللها٢ُ أٝ ػ٠ِ َٓزٟٞ ا٣٫ُٞبد ؽ٤ذ ٝهك رؼو٣لبٕ ُِزٞه٤غ 

 ك٢ اُوبٕٗٞ أُؼب٬ٓد ٝاُضب٢ٗ  ا٧ٍٝ ك٢ اُوبٕٗٞ اُللها٢ُ ا٫ٌُزو٢ٗٝ،

. ا٫ٌُزو٤ٗٝخ أُٞؽل

 ثشبٕ اُزٞه٤ؼبد 2000ع٤ِ٣ٞخ 30ك٢  لبْٔٛ اٌفذساٌٟ األِش٠ىٟ ؽ٤ذ طلها

ٝ هل ٗض .  ك٢ ٓغبٍ اُزغبهح ػ٠ِ أَُزٟٞ اُلاف٢ِ ٝ اُقبهع٢ 1ا٫ٌُزو٤ٗٝخ

أفٛاد أٚ ئؽبساد "  ػ٠ِ إ ٓظطِؼ رٞه٤غ اٌُزو٢ٗٝ ٣ؼ٢٘ 106/5ك٢ اُغيء 

, ٠زقً ِٕطم١ب ثٕظبَ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد اٌىزش١ٔٚب , أٚ سِٛص أٚ أٞ ئعشاء أخش

٠ٚغزخذِٗ اٌؾخـ لبفذا اٌزٛل١غ ػٍٝ . ٚ ٠مزشْ ثزؼبلذ أٚ ِغزٕذ أٚ ِؾشس

  "(اٌّغزٕذ)اٌّؾشس

                                                           

 ٬ُؽ٬ع ػ٠ِ اُوبٕٗٞ اُللها٢ُ ا٫ٓو٢ٌ٣ اٗظو أُٞهغ ا٫ٌُزو1٢ٗٝ -

http://www.frwebgate.access.gpo.gov.cgibin/getdoc.cgi!dbname106-cong-public-laws 
http://www.gigalawcom/articles/2000-all/aston-2000-06-all.htm. 

http://www.frwebgate.access.gpo.gov.cgibin/getdoc.cgi!dbname106-cong-public-laws
http://www.gigalawcom/articles/2000-all/aston-2000-06-all.htm
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وً ِغزٕذ ": كول ػوكٚ ٛنا اُوبٕٗٞ ًٔب ٢ِ٣االٌىزشٟٚٔ (اٌّؾشس)اٌّغزٕذ ٓب ا

"     أٚ ٠خضْ ثٛعبئً اٌىزش١ٔٚخ,ثٕؾبء أٚ ٠شعً أٚ ٠غزمجً 

ٗض ٛنا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ اٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ رغو٣ل اُزٞه٤غ ٖٓ أصبهٙ اُوب٤ٗٞٗخ أٝ ؽغ٤زٚ 

ٝاٗٚ اما رطِت اُوبٕٗٞ ٝعٞك رٞه٤غ  , ُٔغوك اٗٚ عبء ك٢ شٌَ اٌُزو٢ٗٝ

ًٝناُي أشبه ا٠ُ ثؼغ طٞه اُزٞه٤غ . ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٣غؼَ ٛنا أُطِت ٓؾووب

كول مًو ا٧طٞاد ٝ اُوٓٞى صْ كزؼ , ها٫ٌُزو٢ٗٝ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ٫ اُؾض

أُغبٍ أٓبّ أ٣خ ٤ٍِٝخ  أفوٟ روغ ك٢ شٌَ اٌُزو٢ٗٝ ُزٌٕٞ هبكهح ػ٠ِ رؾو٤ن 

ُْ .  ٖٝٓ صْ ا٫ػزواف ثٜب ٤ًٍِٞخ طبُؾخ ُِزٞه٤غ , ٓزطِجبد اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ

ثَ اًزل٠ , ٣ٙشزوؽ إٔ ٣ٌٕٞ اُزٞه٤غ ٓورجطب ثشٌَ ٓبك١ ثبَُغَ اُن١ ٣وغ ػ٢ِ

ثبهرجبؽٚ ثبَُغَ اهرجبؽب ٓ٘طو٤ب ًٞٗٚ ٝاهكا ثشٌَ اٌُزو٢ٗٝ ثق٬ف ؽبُخ 

 (ر٘ل٤ن أٝ اطلاه ) ٗض ػ٠ِ ػ٤ِٔخ , ا٩ٓؼبء اُقط٢ اُن١ ٣ِؾن ثبٌُزبثخ

اُزٞه٤غ ٖٓ هجَ اُشقض ٝ ك٢ مُي رغبٝى ُؼ٤ِٔخ اُزٞه٤غ ثقؾ ا٤ُل اُز٢ ًبٗذ 

كبًزل٠ ثبُ٘ض ػ٠ِ ػ٤ِٔخ  اُز٘ل٤ن أٝ ا٩طلاه ثؤ١ ؽو٣وخ .رزطِجٜب اُزشو٣ؼبد

.  ًبٗذ

٣زْ ر٘ل٤ن أٝ اطلاه اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ثوظل اُزٞه٤غ ػ٠ِ اَُغَ كٕٝ إٔ ٣٘ض 

ٝهل ٣ٌٕٞ . طواؽخ ػٖ ٝظ٤لخ اُزٞه٤غإٔ ٣لظؼأ١ كٕٝ اُزٞه٤غ،ػ٠ِ اُؼول ٖٓ 

ػ٠ِ اَُغَ رشَٔ رؾل٣ل ٣ٞٛخ أُٞهغ ٝرؼت ػٖ (اُزٞه٤غ ) ًِٔخ ٕ مُي ا٥

. اهاكرٚ

رؼش٠ف لبْٔٛ اٌّؼبِالد االٌىزش١ٔٚخ اٌّٛؽذ  -2

ُْ ٣ؾلك طٞها ُِزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ثَ اًزل٠ ثبٕ ٣ٌٕٞ اُزٞه٤غ ك٢ شٌَ 

ُخ ُظٞه اُزٞه٤غ ساٌُزو٢ٗٝ كوؾ ػ٠ِ ػٌٌ اُوبٕٗٞ اُللها٢ُ اُن١ ػوة اّ

 ٣لزؼ أُغبٍ أٓبّ ٬ُػزواف ثغ٤ٔغ طٞه ًٞٗٚ. أكؼَ ٛنا أُ٘ؾ٠ ٝاػزول إٔ

 1 اُزٞه٤غ ٝرؾو٤ن ٝؽبئقاُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ اُز٢ رزٔزغ ثبُضوخ اٌُبك٤خ 

ك٬ ٣ٌٖٔ اٍزقلاّ . اُوبٕٗٞ إٔ ٣ٌٕٞ اُزٞه٤غ ٓورجطب ثَغَ اٌُزو٢ٗٝ كوؾكبشزوؽ

ٝاَُغَ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ؽَت .ؽ٤ش ٣ٌٕٞ ٓورجطب ثَغَ ػبك١.اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ

أٞ ػمذ أٚ أٞ عغً أخش عشٜ ئٔؾبؤٖ أٚ ٛٞ "رؼو٣ق اُوٞا٤ٖٗ ا٧ٓو٤ٌ٣خ 

                                                           

 -1PIETTE-COUDOL THIERRY. Échangeélectronique. Certification et sécurité. Edition 
LITEC.paris2000.pp28.et thieffry Patrick. Commerce électronique. Droit international et 
Européen. Litec.paris. 2002.p183 
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 كؼ٠ِ اُزٞه٤غ  ٝػ٤ِٚ" االٌىزش١ٔٚخرخض٠ٕٗ ثبٌٛعبئًئسعبٌٗ أٚ اعزمجبٌٗ أٚ 

.          1ا٫ٌُزو٢ٗٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓورجطب ثَغَ ٖٓ اُوج٤َ

 ؽجن أُشوع اُلو٢َٗ اُزؼ٤ِٔبد ٝا٧ؽٌبّ اُٞاهكح اٌمبْٔٛ اٌفشٔغٟ  (3

( 2-5)٤ٍ٫ٔب أُبكح  . ثشبٕ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو1999٢ٗٝ_93ثبُزٞع٤ٚ ا٧ٝهث٢ ههْ

اُز٢ ر٘ض ػ٠ِ إٔ رِزيّ اُلٍٝ ا٧ػؼبء ك٢ ا٫رؾبك ا٧ٝهث٢ ثزطج٤ن أؽٌبّ ٛنا 

اُزٞع٤ٚ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُزٞه٤ؼبد ا٫ٌُزو٤ٗٝخ أُزولٓخ ٝرطج٤وب ُناُي أعوٟ أُشوع 

اُوَْ اُن١ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ هٞاػل _اُلو٢َٗ رؼل٬٣ ػ٠ِ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ

ٝمُي ٖٓ ف٬ٍ .ُز٤٤ٌلٚ ٓغ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ٝاُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ_ا٫صجبد

ؽ٤ش عبءد .2000ّ2ٓبهً 13  اُظبكه ثزبه٣ـ 230-2000اُوبٕٗٞ ههْ 

اٌزٛل١غ "ٝأشبهد ا٠ُ رؼو٣ق اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ثبٗٚ (4-1316)أُبكح

. ػ١ٍٗٚاٌزٞ ٠ؾذد ٠ٛ٘خ ِٓ ٠ؾزظ ثٗ .اٌنشٚسٞ الوزّبي اٌزقشف اٌمبٟٔٛٔ

ٚػٕذِب ٠زُ . ػٓ سمب األهشاف ثبالٌزضاِبد إٌبؽئخ  ػٓ ٘زا اٌزقشف٠ٚؼجش

ٚػٕذِب ٠ىْٛ اٌزٛل١غ .اٌزٛل١غ ثّؼشفخ ِٛظف ػبَ ٠ىْٛ اٌزقشف سع١ّب

االٌىزشٟٚٔ ٠ٕجغٟ اعزخذاَ ٚع١ٍخ إِٔخ ٌزؾذ٠ذ اٌؾخـ ثؾ١ش رنّٓ فٍزٗ 

ثبٌزقشف اٌزٞ ٚلغ ػ١ٍٗ ٠ٚفزشك أِبْ ٘زٖ اٌٛع١ٍخ ِب ٌُ ٠ٛعذ د١ًٌ ِخبٌف 

٠ٚنّٓ عالِخ .ثّغشد ٚمغ اٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ اٌزٞ ٠زؾذد ثّٛعجٗ اٌّٛلغ

"ٚرٌه ثبٌؾشٚه اٌزٟ ٠زُ رؾذ٠ذ٘ب ثّشعَٛ ٠قذس ِٓ ِغٍظ اٌذٌٚخ.اٌزقشف
3

 

اَُبثوخ  (4-1316)روى أُشوع اُلو٢َٗ ُٔغٌِ اُلُٝخ ٝ ٛنا ؽَت أُبكح 

اطلاه اُوواهاد اُز٢ رج٤ٖ اُشوٝؽ اُوب٤ٗٞٗخ ٝ اُؼٞاثؾ اُل٤٘خ ٝ اُزو٤٘خ -اُنًو

اطله ٓغٌِ اُلُٝخ . ا٩صجبدا٬ُىٓخ ُزٔزغ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ثبُؾغ٤خ ك٢ 

                                                           

.2007االسكندرٌة . دار المطبوعات الجامعٌة.  موسوم القانون االلكترونً وتكنولوجٌا االتصاالت.وائل انور بندق  - 1 
301ص   
المتعلق بتطوٌع قانون اإلثباتلتكنولوجٌا المعلومات والتوقٌع . 2000مارس 13 المؤرخ فً 2000-230قانون رقم -  2 

لالطالع على هذا القانون انظر الموقع االلكترونً . م2000 مارس 14 فً 62االلكترونً المنشور بالجرٌدة الرسمٌة رقم   

www.journal.officiel.gouv.fr 
- 3 ART.1316-4.c.civ : » la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie 
celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent 
de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public. Elleconfère l’authenticité à l’acte  
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification 
garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est 
présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du 
signataire assurée et l’intégrité de l’actegarantie, dans des conditions fixées par décret en 
conseil d’état »  

http://www.journal.officiel.gouv.fr/
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ٖٓ اُوبٕٗٞ  (4-1316) رطج٤وب ٧ؽٌبّ أُبكح 272/20011اُلو٢َٗ اُوواه ههْ 

أُل٢ٗ ٝ فبص ثبُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ اُن١ كوم ث٤ٖ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ اُؼبك١ 

 . 2اٝ اُج٤َؾ ٝث٤ٖ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ أُؼيى أٝ أُزولّ

اٌمبْٔٛ االٔغ١ٍضٞ   (4

ػ٠ِ اٗٚ ك٢ . 2000 ٖٓ اُوبٕٗٞ ا٫رظب٫د ا٫ٗغ٤ِي١ ُؼبّ 7/1ٗظذ أُبكح 

 اُوب٢ٗٞٗ ٣ؼزجو اُزٞه٤غ أُورجؾ ثؤ٣خ ٤ٍِٝخ ارظب٫د ا٩صجبدَٓبئَ 

ثبد ك٢ أ٣خ س رل٤ل رٞه٤غ طبؽجٜب أٜٗٔب ٓوج٫ٕٞ ًل٤َُ اٝاٗٚ شٜبكح.ا٫ٌُزو٤ٗٝخ

 .اُج٤بٗبدٓ٘بىػخ رزؼِن ثبُزٞه٤غ أٝ 

اٌمبْٔٛ اٌغ٠ٛغشٞ   (5

 اُزٞه٤غ 2004ػوكذ أُبكح اُضب٤ٗخ ٖٓ اُوبٕٗٞ اُل٤لها٢ُ ا٣ََُٞو١ ُؼبّ 

اٌّؼط١بد االٌىزشٟٚٔ ِغزّؼخ أٚ ِشرجطخ ِٕطم١ب " ا٫ٌُزو٢ٗٝ ػ٠ِ اٗٚ

 ؽَت  ٝٛٞ "ثّؼط١بد اٌىزش١ٔٚخ أخشٜ رغزخذَ فٟ اٌزؾم١ك ِٓ ِقذال١زٗ

اُوبٕٗٞ ا٣ََُٞو١ اُزٞه٤غ اُن١ ٣ل٢ ثبُٔزطِجبد ا٥ر٤خ  

. إٔ ٣ورجؾ كوؾ ثظبؽجٚ- 1

. إٔ ٣َٔؼ ثبُزؼوف ػ٠ِ أُٞهغ- 2

. إٔ ٣ٌٕٞ هل أٗشئ ثٍٞبئَ ٣ؾلظٜب أُٞهغ رؾذ ههبثزٚ أُ٘لوكح- 3

إٔ ٣ورجؾ ثبُٔؼط٤بد اُز٢ ٣زؼِن ثٜب ثؾ٤ش ٣ٌٖٔ اًزشبف أ١ رـ٤٤و ٫ؽن  - 4

. 3ػ٤ِٜب

 

 

                                                           

 1 5070المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة الفرنسٌة صفحة . 2001مارس 30الصادر فً . م 2001-272المرسوم رقم - 

لالطالع على هذا المرسوم انظر .  من القانون المدنً 1316/4و الذي جاء تطبٌقا للمادة . 31/03/2001الصادرة فً 

www.journal.officiel.gouv.frًالموقع االلكترون  
 

-2Rojinsky © signature électronique:«le décret et le devront Etre complètes«P.2 sur le 
site:http://www.jurcon.het/pro/2/ce2001/04/9.htm 

106ص . المرجع السابق وائل انور بندق - 3 
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 رؼش٠ف اٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌزؾش٠ؼبد اٌؼشث١خ  :صب١ٔب

هبٓذ اُلٍٝ اُؼوث٤خ آب ثبطلاه .اهزلاء ٓ٘ٚ ثبُلٍٝ اُؼوث٤خ ٝثبُوٞا٤ٖٗ اُل٤ُٝخ

 ٖٓ هٞا٤ٜٗ٘ب اُقبطخ ٝأفوٟ ػلُذ. رو٤٘بد فبطخ ثز٘ظ٤ْ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ

ٝ ٗنًو ٓب ٢ِ٣  .  ٖٓ اعَ ٓٞاًجخ اُزولّ اُزٌُ٘ٞٞع٢ثب٩صجبد

 اٌمبْٔٛ اٌزٛٔغٟ ( 1

رؼل رٌٞٗ ٖٓ اُلٍٝ اُؼوث٤خ ا٠ُٝ٧ اُز٢ ٍ٘ذ هبٗٞٗب ٓزؼِوب ثبُزغبهح ا٫ٌُزو٤ٗٝخ 

 ههْ ٝاُزغبهح ا٫ٌُزو٤ٗٝخ أُشوع اُز٢َٗٞ هبٕٗٞ أُجبك٫د أطلهكول 

ٝاُزٞه٤غ ػبُظ ٖٓ ف٬ُٚ َٓبئَ ٓقزِلخ ٓزؼِوخ ثبُزغبهح ا٫ٌُزو٤ٗٝخ .83/20001

 ٣زؼٖٔ رؼو٣ق ٌُٝ٘ٚ ُْ. ٝص٬صخ ٝف٤َٖٔ كظ٬ ك٢ ٍجؼخ أثٞاة ا٫ٌُزو٢ٗٝ

 أؽلاد 2/6 أٌُٞٗخ ُٚ ؽ٤ذ ػوكذ أُبكح ًٝزل٢ ثؼ٘بطوُِزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ 

ِغّٛػخ ٚؽ١ذح ِٓ ػٕبفش اٌزؾف١ش اٌؾخق١خ أٚ ِغّٛػخ " ا٩ٓؼبء ثؤٜٗب 

". ئِنبء اٌىزشٟٚٔ األؽذاسِٓ اٌّؼذاد ا١ٌّٙأح خق١قب 

اٌمبْٔٛ األسدٟٔ   (2

 ر٘ظ٤ْ 85/2001ّ2ٖٓ اُوبٕٗٞ أُؼب٬ٓد ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ههْ  (41)عبء ك٢ أُبكح 

 أُشوع ا٧هك٢ٗ أُبكح اُضب٤ٗخ ٝهل فض.ا٫ٌُزو٤ٗٝخػلح َٓبئَ ك٢ أُؼب٬ٓد 

اٌج١بٔبد اٌزٟ "  ٝ اُز٢ ػوكزٚ ثؤٗٚ ػجبهح ػٖ .ا٫ٌُزو٢ٗٝٓ٘ٚ ُزؼو٣ق اُزٞه٤غ 

 ٚرىْٛ ِذسعخ. رزخز ١٘ئخ ؽشٚف أٚ أسلبَ أٚ سِٛص أٚ ئؽبساد أٚ غ١ش٘ب 

ثؾىً اٌىزشٟٚٔ أٚ سلّٟ أٚ مٛئٟ أٚ أٞ ٚع١ٍخ أخشٜ ِّبصٍخ فٟ سعبٌخ 

 ٚ ٌٙب هبثغ ٠غّؼ ثزؾذ٠ذ ٠ٛ٘خ .ثٙبِؼٍِٛبد أٚ ِنبفخ ػ١ٍٙب أٚ ِشرجطخ 

ٚ ثغشك اٌّٛافمخ . ٚ ١ّ٠ضٖ ػٓ غ١شٖ ِٓ اعً رٛل١ؼٗ. اٌؾخـ اٌزٞ ٚلؼٙب 

. ػٍٝ ِنّٛٔٗ

 ٓ٘ؼ أُشوع ا٧هك٢ٗ اُؾغ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ .اُوبٕٖٗٞٓ ٗلٌ  (7)ًٔب اٗٚ ٝٝكوب ُِٔبكح 

 أ١ اٗٚ ٍب١ٝ ث٤ٖ .اُزو٤ِل١اٌُبِٓخ ُِزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ شبٗٚ ك٢ مُي شبٕ ٗظ٤وٙ 

  ا٩صجبداُزٞه٤ؼ٤ٖ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٝ اُزو٤ِل١ ٝ أػط٠ ُٜٔب ٗلٌ اُؾغ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ ك٢ 

                                                           

 1 المنشور فً الرائد الرسمً للجمهورٌة 2000-9-9 الصادر فً 2000-83قانون المبادالت والتجارة االلكترونٌة رقم - 

  انظر الموقع 2089 الى ؼاٌة الصفحة 2084 من الصفحة رقم 24التونسٌة فً العدد 

http://www.infocom.th/fileadmin/documentation/juridique/jortAR/jort_6411 8 2000pdf 
منشور فً الجرٌدة الرسمٌة للملكة األردنٌة فً العدد   . 85/2001انظر قانون المعامالت االلكترونٌة األردنً رقم    - 2 

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/index.jsp م على الموقع2001 دٌسمبر 11 بتارٌخ 4524  

http://www.infocom.th/fileadmin/documentation/juridique/jortAR/jort_6411%208%202000pdf
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/index.jsp
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اٌمبْٔٛ اٌّقشٞ   (3

 أُزؼِن ثز٘ظ٤ْ اُزٞه٤غ 15/2004ٝهك أُشوع أُظو١ ك٢ ٗض أُبكح 

. وً ِب ٠ٛمغ ػٍٝ ِؾشس اٌىزشٟٚٔ "ا٫ٌُزو٢ٗٝ اما إٔ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٛٞ 

٠زخز ؽىً ؽشٚف أٚ أسلبَ أٚ سِٛص أٚ ئؽبساد أٚ غ١ش٘ب ٚ ٠ىْٛ ٌٗ هبثغ 

 ٣َب٣و ٝٛٞ ثنُي"  غ١ش١ّ٠ٖٚضٖ ػٓ. ِٕفشد ٠غّؼ ثزؾذ٠ذ ؽخـ اٌّٛلغ

 .ا٫ٌُزو٤ٗٝخ اُقبطخ ثبُزغبهح اُؾل٣ضخاُزشو٣ؼبد 

ِٛلف اٌّؾشع اٌغضائشٞ   (4   

ؿ٤و اٗٚ . ُْ ٣ؼوف أُشوع اُغيائو١ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ك٢ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ 

" اُز٢ عبء ك٤ٜب إٔ 1621-07ٖٓ ٓوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ 3أُبكح ٖٓ ف٬ٍ ٗض 

 323اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٛٞ أٍِٞة ػَٔ ٣َزغ٤ت ُِشوٝؽ أُؾلكح ك٢ أُبكر٤ٖ 

 ثبٌىزبثخ فٟ اٌؾىً اإلصجبد٠ؼزجش "  ر٘ض ػ٠ِ اٗٚ  اُز1٢ٌٓوه323ٌٝٓوه 

 ثبٌىزبثخ ػٍٝ اٌٛسق ثؾشه ئِىب١ٔخ اٌزأوذ ِٓ ٠ٛ٘خ وبإلصجبداالٌىزشٟٚٔ 

 ظشٚف رنّٓ عالِزٙب ِٚؾفٛظخ فٟ ِؼذح ٚأْ رىْٛاٌؾخـ اٌزٞ أفذس٘ب 

 ِٕظِٛخ ٚأْ رىْٛ ٟ٘ ئِىب١ٔخ اٌزأوذ ِٓ ٠ٛ٘خ اٌؾخـ اٌّٛلغ ٚ٘زٖ اٌؾشٚه

 ٗض ٝهل عبءٛنا .عالِخئٔؾبء اٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ ِؾفٛظخ فٟ ظشٚف رنّٓ 

٠ؼزذ ثبٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ ٚفمب ٌٍؾشٚه اٌّزوٛسح فٟ "وّب ٠ٍٟ  (323/2 )أُبكح

  1ِىشس323اٌّبدح 

 ٓقزِق اُزؼو٣لبد ٬ٗؽع إٔ اُوٞا٤ٖٗ اُؼوث٤خ ُْ رؾلك أٗٞاع اُزٞه٤غ ٖٝٓ ف٬ٍ

 هثٔب ٩ٌٓب٤ٗبد اٍز٤ؼبة ٛنٙ اُزؼو٣لبد ُٔب ٣َزغل ٖٓ ا٫ٌُزو٢ٗٝ،ٝٛنا ٗظوا

. رٞه٤ؼبد اٌُزو٤ٗٝخ هل ٣لوىٛب ٛنا اُزطٞه اُزٌُ٘ٞٞع٢ اُٜبئَ ٝأُزظبهع

ثب٩ػبكخ ا٠ُ أٜٗب هًيد ػ٠ِ اُٞظبئق اُز٢ ٣٘ؼ٢ إٔ ٣ئك٣ٜب ك٢ ٓغبٍ 

ٝ ٛٞ ٓب ٣ؼل كؽوا ُٔب هل ٣ؼزوػٜب ٖٓ ػوجبد . أُجبك٫د ٝ اُزغبهح ا٫ٌُزو٤ٗٝخ 

رلزوع إٔ ٣ٌٕٞ أُؾوه ٓٞهؼب ػ٤ِٚ ثقؾ ا٤ُل ٖٓ هجَ أُِزيّ ثٚ ٝ أُزٔضَ ك٢ 

ؽوًبد رؤفن ش٬ٌ ٓؼ٤٘ب ًبٍْ اُشقض أٝ ُوجٚ أٝ ثظٔخ اطجؼٚ اُز٢ ٫ رؼل 

 .ٓزٞاكوح ك٢ ٛنٙ اُزو٤٘خ اُؾل٣ضخ 

 اٌزؼش٠ف اٌفمٟٙ ٚ اٌمنبئٟ ٌٍزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ  :ا صبٌش

                                                           

 1 المتعلق بنظام لالستؽالل المطبق على كل نوع من انواع 123-01 ٌعدل وٌتمم المرسوم 162-07مرسوم تنفدي - 

.الشبكات بما فٌها الالسلكٌة الكهربائٌة و على مختلؾ خدمات المواصالت السلكٌة و الالسلكٌة  
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ظٜو اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ً٘ز٤غخ ُِزياٝط اُن١ ؽظَ ث٤ٖ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾل٣ضخ 

ٍٝٝبئَ ا٫رظب٫د ٓزقنا أشٌبٍ ػل٣لح ٝ ٓقزِلخ رؼزٔل ك٢ ٓغِٜٔب ػ٠ِ هٓٞى 

. ٝ أههبّ ٝ ث٤بٗبد ٝ ٓلػٞٓخ ثزٌُ٘ٞٞع٤ب ؽٔب٣خ ٖٓ ٗٞع فبص ُْ رٌٖ ٓؼوٝكخ 

ث٤٘ٔب ٗغل اُوؼبء هل رظلٟ . ُٜنا افزِق اُلوٚ ك٢ رؼو٣لٚ ٝ ا٣غبك ٓؼ٠٘ ُٚ

. ثلؼَ ٓؾٌٔخ اُ٘وغ اُلو٤َٗخ . َُِٔبُخ ٖٓ هجَ 

 اٌزؼش٠ف اٌفمٟٙ ٌٍزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ (1

٣ؼوف ثؼغ اُلوٚ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ػ٠ِ اٗٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٩عواءاد اُزو٤٘خ 

ٝهجُٞٚ ثٔؼٕٔٞ . اُز٢ رَٔؼ رؾل٣ل شقظ٤خ ٖٓ رظله ػ٘ٚ ٛنٙ ا٩عواءاد 

. اُزظوف اُن١ ٣ظله اُزٞه٤غ ثٔ٘بٍجزٚ

ًٔب ٣ؼوف أ٣ؼب ػ٠ِ اٗٚ اعواء ٓؼ٤ٖ ٣وّٞ ثٚ اُشقض أُواك رٞه٤ؼٚ ػ٠ِ 

أُؾوه ٍٞاء ك٢ ا٧ٓو ثبٕ ٣ؾزلع اُوهْ أٝ اُشلوح ثشٌَ آٖ ٝ ٣َو١ ٣ٔ٘غ 

ٝ ٣ؼط٢ اُضوخ ك٢ إٔ طلٝهٙ ٣ل٤ل ثبٕ اُلؼَ طله ٖٓ . اٍزؼٔبُٚ ٖٓ هجَ اُـ٤و

. طبؽجٚ

ٝ ٣ؼوف ثؤٗٚ اشبهح فط٤خ ٓز٤ٔيح فبطخ ثبُشقض اُن١ طلهد ػ٘ٚ أٝ ػ٬ٓخ 

ٓقطٞؽخ ٓقزظخ ثشقض ٓؼ٤ٖ اػزبك إٔ ٣َزؼِٜٔب ُ٪ػ٬ٕ ػٖ أٍٚ ٝ اُزؼج٤و 

ٝ ٛٞ ٣شَٔ ػبكح اٍْ أُٞهغ اُشقظ٢ ٝ . ػٖ ٓٞاكوزٚ ػ٠ِ أػٔبُٚ ٝ رظوكبرٚ 

ٝهل ٣وزظو أؽ٤بٗب ػ٠ِ اؽلٛٔب أٝ ػ٠ِ هٓي ٓؼ٤ٖ ٣ش٤و ا٠ُ . اُؼبئ٢ِ أٝ ُوجٚ 

٣ٌٖٝٔ إٔ ٣زقن أشٌب٫ ٓقزِلخ أٜٛٔب ا٩ٓؼبء اُن١ ٣َٔؼ ثبُزؼو٣ق . أٍٚ 

ػٖٔ طله ػ٘ٚ ٣ٝلٍ ػ٠ِ هػبٙ ٝاُزياّ ثبَُ٘ل اُن١ ٝهغ ػ٤ِٚ ثٌبَٓ 

. 1ٓؾز٣ٞبرٚ

اٌزؼش٠ف اٌمنبئٟ ٌٍزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ   (2

ٌٍِذ ٓؾٌٔخ اُ٘وغ اُلو٤َٗخ ك٢ رؼو٣لٜب ُِزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ا٧ف٤و ثؤٗٚ 

ؽٙبدح ثخو ا١ٌذ رىؾف ػٓ سمب اٌّٛلغ ثٙزا اٌزقشف ٚ رّىٓ ِٓ اٌزؾم١ك "

٘ذٖ "  هوهد ثشبٕ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ إٔ "ِٓ ئعٕبد اٌزٛل١غ ٌقبؽت اٌٛص١مخ

رمذَ ٔفظ اٌنّبٔبد اٌزٟ ٠ٛفش٘ب  (اٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ)اٌطش٠مخ اٌؾذ٠ضخ 

                                                           

.111،ص2004 ، كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ ، اُوبٛوح ، ا٩صجبد، اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٝ ٓلٟ ؽغ٤زٚ ك٢ ٔغٜٛ اثٛ ١٘جخ- 
1 
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ث١ّٕب اٌشِض اٌغشٞ ال ٠ّىٓ أْ . اٌزٛل١غ ا١ٌذٚٞ اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِمٍذا 

"٠ىْٛ ئال  ٌقبؽت اٌىبسد فمو
1 

ًٔب ًوٍذ اُوؼبء ثؼل مُي ك٢ أؽٌبٓٚ ػ٠ِ ا٫ػزلاك ثٜنا اُ٘ٞع اُغل٣ل ٖٓ 

سِض ًَ "ٝػوكٚ ثؤٗٚ . اُزٞه٤ؼبد ٝث٤ٖ ثؤٗٚ ٣شٌَ رٞه٤ؼب طؾ٤ؾب ٣ؼزل ثٚ هبٗٞٗب

 ثذْٚ ٌجظ ٚال غّٛك ٚرؾخ١ـ فبؽجٗخطٟ ١ِّض ٚخبؿ ٠غّؼ ثزؾذ٠ذ 

"  ٚأقشاف ئسادرٗ اٌقش٠ؾخ ٌالٌزضاَ ثّؾزٜٛ ِب رُ اٌزٛل١غ ػ١ٍٗ

٣زؼؼ ك٢ اُوؼبء إٔ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٤ٍِٝخ ؽل٣ضخ ُزؾل٣ل ٣ٞٛخ طبؽت 

ٝ ثبُزب٢ُ ٣وّٞ ثناد ٝظبئق . اُزٞه٤غ ٝٝكبئٚ ثبُزظوف اُوب٢ٗٞٗ أُٞهغ ػ٤ِٚ 

ًَ ٓب ٛ٘بى اٗٚ ٣٘شب ػجو ٤ٍٝؾ اٌُزو٢ٗٝ اٍزغبثخ . اُزٞه٤غ اُزو٤ِل١ أُؼٜٞك 

ٝعت رٞه٤ؼٜب اٌُزو٤ٗٝب ًٞٗٚ ٫ . ُ٘ٞػ٤خ أُؼب٬ٓد اُز٢ رؼزجو ثلٝهٛب اٌُزو٤ٗٝخ

ٌٓبٕ ك٤ٜب ُ٪عواءاد ا٤ُل٣ٝخ ٝأ٣ب ًبٗذ ا٧ُلبظ أٝ اُؼجبهاد أَُزؼِٔخ ك٢ 

ٝ ٛٞ رؾل٣ل ٣ٞٛخ اُشقض أُٞهغ ٝ ر٤٤ٔيٙ . رؼو٣لٚ كبٜٗب رزؾل ك٢ أُؼٕٔٞ

ؽ٤ذ إٔ اُؼجوح ٢ٛ أَُبٝاح اُٞظ٤ل٤خ ث٤ٖ ٛن٣ٖ اُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ . ػٖ ؿ٤وٙ 

. اُزٞه٤ؼبد 

 فٛس اٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ :اٌضبٟٔاٌّطٍت 

ظٜود اُؼل٣ل ٖٓ اُظٞه اُز٢ ٣زقنٛب اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ، ٢ٛٝ رقزِق رجؼب  

٫فز٬ف اُطو٣وخ اُز٢ ٣زْ ثٜب، ًٔب رزج٤ٖ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب ٖٓ ؽ٤ذ كهعخ اُضوخ 

ٝا٧ٓبٕ ٝ َٓزٟٞ ٓب رولٓٚ ٖٓ ػٔبٕ، ثؾَت ا٤ٍُِٞخ اُزو٤٘خ أَُزقلٓخ 

ٝا٩عواءاد أُزجؼخ ك٢ اطلاهٙ ٝرؤ٤ٓ٘ٚ،كٜ٘بى رو٤٘خ رؼزٔل ػ٠ِ ٓ٘ظٞٓخ ا٧ههبّ 

أٝ اُؾوٝف أٝ ا٩شبهاد، ٝ ٣ؼزٔل ػ٠ِ اُقٞاص اُل٤ي٣بئ٤خ ٝاُطج٤ؼ٤خ 

ٝا٤ًَُِٞخ ٨ُشقبص، ًجظٔخ ا٩طجغ، أٝ ثظٔخ ا٤ُل أٝ ٗجوح اُظٞد أٝ هو٤ٗخ 

اُؼ٤ٖ ٝؿ٤و مُي ٖٓ اُقٞاص ُٝؼَ أْٛ طٞه اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٝأًضوٛب 

اٗزشبها ٢ٛ اُزٞه٤غ ثٞاٍطخ اُوهْ اَُو١ أُوزوٕ ثبُجطبهخ أُٔـ٘طخ، ًٝنُي 

اُزٞه٤غ ثبُوِْ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٝاُزٞه٤غ اُج٤ٞٓزو١ ٝاُزٞه٤غ اُوه٢، ٍٝٞف ٗز٘بٍٝ ًَ 

ٗٞع ٝٗطبم اُزطج٤ن 

 

                                                           

رسالة لنٌل شهادة دكتوراه دولة فً . النظام القانونً لعقد البٌع الدولً االلكترونً المبرم عبر االنترنت حمودي ناصر-  1 
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.  اٌزٛل١غ ثٛاعطخ اٌشلُ اٌغشٞ اٌّمزشْ ثبٌجطبلخ اٌّّغٕطخ :أٚال

 رؼزجو ٛنٙ اُظٞهح ا٧ًضو اٗزشبها ك٢ اُزؼب٬ٓد ا٩ٌُزو٤ٗٝخ فبطخ أُؼب٬ٓد

ثطبهبد ث٬ٍز٤ٌ٤خ -اُج٤ٌ٘خ ؽ٤ش كهعذ اُج٘ٞى ػ٠ِ اطلاه ثطبهبد م٤ًخ 

ٓظؾٞثخ ثوهْ ٍو١ ٣زٔضَ ك٢ أههبّ أٝ ؽوٝف أٝ هٓٞى رٔ٘ؾٜب ُؼ٬ٔئٜب 

 ، ٝرزْ ٫1ٍزقلآٜب ك٢ ٍؾت ٝا٣لاع اُ٘وٞك أٝ َُلاك صٖٔ اَُِغ ٝاُقلٓبد

ػ٤ِٔخ ٍؾت اُ٘وٞك أٝ ا٣لاػٜب أٝ ػ٤ِٔخ اُلكغ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٖٓ ف٬ٍ عٜبى آ٢ُ 

أٝعٜبى اُلكغ (A.T.M)ا٢ُ٥ اُج٘ٞى ُِؼ٬ٔء ًغٜبى اُظواف رئٓ٘ٚ

2ا٩ٌُزو٢ٗٝ
 

أُٞعٞك ك٢ أُؾ٬د اُزغبه٣خ، أ١ أُؾ٬د اُز٢ روجَ اُلكغ ثٜنٙ اُجطبهخ 

ثٔٞعت أرلبم ٓغ اُغٜخ أُظلهح ُٜب 

 ؽبُخ كولإ اُجطبهخ، أٝ ٍوهزٜب، أٝ ٤َٗبٕ اُوهْ اَُو١، ٣زْ رغ٤ٔل ًَ ك٢

اُزؼب٬ٓد اُز٢ رزْ ثٞاٍطزٜب ثٔغوك افجبه اُج٘ي ثنُي، أػق ا٠ُ ٛنا إٔ ػ٤ِٔخ 

ثبرٜب ػ٠ِ ص٬صخ أٗٞاع ٖٓ أُقوعبد ػ٠ِ شو٣ؾ ٝهه٢ ٓٞعٞك ساَُؾت ٣زْ ا

فِق عٜبى اَُؾت ٝػ٠ِ أٍطٞاٗخ ٓٔـ٘طخ، ًٔب ٣زَِْ اُؼَٔ ثلٝهٙ ا٣ظب٫ 

 3أُجِؾ اُن١ رْ ٍؾجٚ -  ه٤بٓٚ ثبُؼ٤ِٔخ ٣ٝؾلك ثب٩ػبكخ ا٠ُ ث٤بٗبد أفو٣ٟضجذ

 اٌزٛل١غ ثبٌمٍُ االٌىزشٟٚٔ :صب١ٔب

ٖٓ ا٧شٌبٍ ا٧فوٟ ُِزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ اُز٢ ٣ٌٖٔ اٍزقلآٜب ثبُوِْ فبص، 

اثخ ده٢ٗٝ ، ٝٛٞ ػجبهح ػٖ هِْ اٌُزو٢ٗٝ ؽَبً ٣ٌٔ٘ٚ اُيد٣ؼوف ثبُوِْ ا٩ُي

ػ٠ِ شبشخ اُؾبٍٞة ػٖ ؽو٣ن ثوٗبٓظ ٓؼِٞٓبر٢ ٣ز٤ؼ اُزوبؽ اُزٞه٤غ، ٝاُزؾون 

ٖٓ طؾزٚ ؽ٤ش ٣زِو٠ اُجوٗبٓظ أُضجذ ػ٠ِ هبػلح ث٤بٗبد اُؾبٍٞة، ث٤بٗبد 

                                                           

 اُزظوكبد اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ ٣زْ اثوآٜب ػٖ ؽو٣ن ا٫ٗزوٗذ ،كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ اصجبد ، ؽغ١ٓ ػجذ اٌجبعو ع١ّؼٟ - 1

 35 ص2000اُوبٛوح، 

 

هل ٝعلد ٓب٤ً٘بد  automatique Teller machine  ثبفزظبه A.T.Mٍ أعٜيح اُظواف ا٢ُ٥ ٣وٓي ُٜب-2

أٓبًٖ ٓقزِلخ فبهط اُج٘ٞى ك٢ أُؾ٬د اٌُجوٟ ٝاُل٘بكم ٝشوًبد اُط٤وإ ٝ أطجؼ ُِؼ٤َٔ ؽو٣خ ٝاُظوف ا٤ُ٫خ ك٢

ٔغٜٛ اثٛ اُزؼبَٓ ٓغ هط٤لٙ ثبَُؾت اٝ ا٣٫لاع ثبٍزؼٔبٍ ثطبهزٚ ٖٓ ف٬ٍ عٜبى اُظوف ا٢ُ٫ كٕٝ اُوعٞع ُِج٘ي، اٗظو 

 90،أُوعغ اَُبثن ،ص ١٘جخ

، رشٚد ػجذ اٌؾ١ّذ-
58ص .أُوعغ اَُبثن  3 
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أَُزقلّ ػٖ ؽو٣ن ثطبهخ رؾو٤ن ٣ٞٛخ اٌُزو٤ٗٝخ فبطخ رؾز١ٞ ػ٠ِ ث٤بٗبد 

1ًبِٓخ ػٖ ٛنا اُشقض
 

 صْ ٣ظٜو ثؼل مُي ثؼغ اُزؼ٤ِٔبد ػ٠ِ شبشخ اُؾبٍٞة ٤ُزجؼٜب أَُزقلّ ؽز٠ 

رظٜو هٍبُخ ػ٠ِ اُشبشخ رطِت ٖٓ أَُزقلّ ًزبثخ رٞه٤ؼٚ ثبٍزقلاّ اُوِْ 

ا٩ٌُزو٢ٗٝ كافَ ٓوثغ ، ٝػ٘لٓب ٣وّٞ أَُزقلّ ثزؾو٣ي اُوِْ ػ٠ِ اُشبشخ 

ًٝزبثخ رٞه٤ؼٚ، ٣ِزوؾ اُجوٗبٓظ ؽوًخ ا٤ُل ٣ٝظٜو اُزٞه٤غ ٌٓزٞثب ػ٠ِ اُشبشخ 

ثَٔبرٚ اُقبطخ ٖٓ ؽ٤ش؛ ؽغْ ٝشٌَ اُؾوٝف، ٝأُ٘ؾ٤٘بد ٝاُلٝائو، 

،اػبكخ ا٠ُ رؾل٣ل اَُوػخ اَُ٘ج٤خ اُز٢ 2ٝاُقطٞؽ ٝاُ٘وبؽ ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُظلبد

ُزٞه٤غ   اُوجٍٞ ٣ٝلٓغٜب ٓغ ش٬ٌ أ٣وٞٗخ٣غو١ ثٜب ٝػغ اُزٞه٤غ، صْ رظٜو

أُٞاكن ػ٤ِٚ ٝا٫ؽزلبظ ثٜب ػ٠ِ ٗؾٞ ٣ز٤ؼ اٍزوعبػٜب ٝاٍزقلآٜب ػ٘ل 

 3اُؼوٝهح

ٝػ٘ل ؽبعخ اُشقض ُزٞص٤ن اُزظوف اُوب٢ٗٞٗ اُن١ ػيّ ػ٠ِ اُو٤بّ ثٚ ٣وعغ 

ا٠ُ اُجوٗبٓظ اُن١ رْ ؽلع اُزٞه٤غ ثٚ، ٢ٌُٝ رزْ ػ٤ِٔخ اُزٞص٤ن ٣طِت اُؾبٍت 

ا٢ُ٥ ٖٓ اُشقض ًزبثخ رٞه٤ؼٚ ػ٠ِ اُشبشخ كافَ ٓوثغ ٓؼ٤ٖ، صْ ٣وّٞ اُجوٗبٓظ 

ثبعواء ٓوبهٗخ ث٤ٖ فظبئض اُزٞه٤غ أُٞعٞك ػ٠ِ اُشبشخ ٝرِي اُقظبئض 

أُؾلٞظخ ػ٠ِ هبػلح اُج٤بٗبد كبما رٔذ أُطبثوخ ث٤ٖ فظبئض اُزٞه٤غ ٣ظله 

4اُؾبٍت ا٢ُ٥ روو٣وا ثبُ٘ز٤غخ اُز٢ رْ اُزٞطَ ا٤ُٜب
.  

 اٌزٛل١غ اٌج١ِٛزشٞ  :اسايس

 رؼزٔل ٛنٙ اُظٞهح ٖٓ طٞه اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ػ٠ِ ؽو٤وخ ػ٤ِٔخ، ٢ٛ إٔ ٌَُ

شقض طلبد مار٤خ فبطخ ثٚ رقزِق ٖٓ شقض ا٠ُ أفو رز٤ٔي ثبُضجبد 

 .اَُ٘ج٢، اُن١ ٣غؼَ ُٜب هله ًج٤و ٖٓ اُؾغ٤خ ك٢ اُزٞص٤ن ٝا٩صجبد

 :رزؼلك اُظلبد اُغَل٣خ أٝ اُج٤ٞٓزو٣خ اُز٢ ٣ؼزٔل ػ٤ِٜب اُزٞه٤غ اُج٤ٞٓزو١ أٜٛٔب

اُجظٔخ اُشقظ٤خ، ثظٔخ شج٤ٌخ اُؼ٤ٖ، ثظٔخ اُظٞد، فٞاص ا٤ُل اُجشو٣خ، 

. ٝؿ٤و مُي ٖٓ ؽوم أفو١
                                                           

 اُؼوٞك اُزغبه٣خ ،هٍبُخ كًزٞهاٙ، ا٩صجبد ك٢ اُؾل٣ضخ،ٓلٟ ؽغ٤خ اٍُٞبئَ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ػب٠ل ساؽذ ػب٠ل اٌّشٞ - 1

117، ص1998عبٓؼخ اُوبٛوح   

 161ص. أُوعغ اَُبثن  ،اثٛ ا١ًٌٍ اثشا١ُ٘ اٌذعٛلٟ- 
2 
3

ٍ ٜٓٔخ اُزشل٤و ٛ٘ب ك٢ اُؾلبظ ػ٠ِ آٖ ٍٝو٣خ اُزٞه٤غ ٝؽٔب٣زٚ ٖٓ ٓؾب٫ٝد أُزطل٤ِٖ ٝ اُؼبثز٤ٖ،ُٔي٣ل ٖٓ سرزْ- 

 ،أُوعغ ٔغٜٛ اثٛ ١٘جخ ٝ ٓب ثؼلٛب ،ًٝنا 112 ،أُوعغ اَُبثن صػب٠ل ساؽذ ػب٠ل اٌّشٞاُزلبط٤َ اٗظو 

  .71اَُبثن،ص

 ،اُوٞاػل اُقبطخ ثبُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ،هٍبُخ كًزٞهاٙ ٤ًِخ اُؾوٞم ،عبٓؼخ ػ٤ٖ ػ١غٝ غغبْ ػجذ هللا اٌشثنٟ- 4

43 ص 2006شٌٔ،  
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رجلأ ؽو٣وخ رشـ٤َ اُزٞه٤غ اُج٤ٞٓزو١ ثؤٕ ٣َ٘ل ُغٜخ ٓؼ٤٘خ ٜٓٔخ أفن طٞهح 

ُظلخ مار٤خ ُِشقض اُن١ ٣و٣ل اٍزقلاّ ا٩ٓؼبء اُج٤ٞٓزو١ ٝمُي ػٖ  كه٤وخ

ؽو٣ن رو٤٘خ ٓقظظخ ُٜنٙ أُٜٔخ، ٝثؼل مُي ٣زْ ؽلع ٛنٙ اُظٞه ثطو٣وخ 

ٓشلوح ك٢ ماًوح اُؾبٍت ا٢ُ٥، ٝػ٘لٓب ٣لفَ اُشقض ك٢ رؼبهلاد ػجو 

ٍٝبئؾ اٌُزو٤ٗٝخ، ٣ٝواك اُزؾون ٖٓ شقظ٤زٚ ك٤ٌِ ػ٠ِ اُغٜخ أُقزظخ ا٫ 

اُزؤ٤ًل ٖٓ ٓطبثوخ ٍٔبرٚ ثبَُٔبد أَُغِخ ٝأُؾلٞظخ ػ٘ٚ ٖٓ هجَ، ٝمُي ػٖ 

ؽو٣ن اٍزقلاّ اُجوٗبٓظ اُقبص اُن١ ٣وّٞ ثبعواء ٓوبهٗٚ ث٤ٖ أَُبد اُنار٤خ 

ُزوطٜب عٜبى اُؾبٍت ا٢ُ٥ ٝث٤ٖ أَُبد ا٤ُٔٔيح ُ٘لٌ اُشقض أُِزؼبهل ٝاُز٢ 

ٝأُقيٗخ ٖٓ هجَ ثوبػلح ث٤بٗبد اُغٜخ أُقزظخ، ٤ُقِض اُجوٗبٓظ ا٠ُ رؾل٣ل ٓب 

اما ًبٗذ ٍٔبد اُشقض أُزؼبهل ٓطبثوخ َُٔبرٚ أَُغِخ ٖٓ هجَ ك٤ٌٕٞ اُزٞه٤غ 

، أ١ أٗٚ ٫ ٣َٔؼ ُِٔزؼبهل 1، أٝ ؿ٤و ٓطبثن ك٤ٌٕٞ اُزٞه٤غ ؿ٤و طؾ٤ؼ1طؾ٤ؾب

2ثبُزؼبَٓ ا٫ ك٢ ؽبُخ أُطبثوخ اٌُبِٓخ
.  

 ٓٔب ٫ شي ك٤ٚ إٔ اهرجبؽ ٛنٙ اُقظبئض ٝأَُبد اُنار٤خ ثب٩َٗبٕ ٣َٔؼ ثز٤ٔيٙ   

ػٖ ؿ٤وٙ ثشٌَ ٓٞصٞم ثٚ، ُٝنُي ٣ٌٖٔ اٍزقلاّ ٛنٙ اُطو٣وخ ك٢ اُزٞه٤غ ػ٠ِ  

 .3اُزظوكبد اُوب٤ٗٞٗخ أُجوٓخ ػجو اٍُٞبئؾ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ

. اٌزٛل١غ ثٛاعطخ اٌّبعؼ اٌنٛئٟ: ساثؼب

، ؽ٤ش  ( اٌَُبٗو)٣زْ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزٞه٤غ ثٞاٍطخ اٍزقلاّ عٜبى ٣طِن ػ٤ِٚ 

٣وّٞ اُشقض ػٖ ؽو٣ن ٛنا اُغٜبى ث٘وَ اُزٞه٤غ أُؾوه ثقؾ ا٤ُل ا٠ُ أَُز٘ل  

أُواك اهٍبُٚ ٣ٝزْ رن٤٣ِٚ ثبُزٞه٤غ ٖٝٓ صْ اهٍبُٚ ا٠ُ اُطوف ا٥فو ػٖ ؽو٣ن 

. ا٤ٍُٞؾ ا٩ٌُزو٢ٗٝ

 ؿ٤و إٔ ٛنٙ اُطو٣وخ ُْ رِن هٝاعب ك٢ ا٫ٍزؼٔبٍ ثَجت ػؼق اُضوخ ك٢ هلهرٜب

ػ٠ِ رلبك١ ه٤بّ أ١ شقض ثزظ٣ٞو ٛنا اُزٞه٤غ ٝٝػؼٚ ػ٠ِ أ١ َٓز٘ل ؿو٣ت 

ػٖ أُٞهغ ٗلَٚ، ٝثبُزب٢ُ ٫ ٣ٌٖٔ ثٞاٍطزٜب اُزؾون ػ٠ِ ٝعٚ ا٤ُو٤ٖ ثٞعٞك 

 .طِخ هطؼ٤خ ث٤ٖ اُزٞه٤غ ٝطبؽجٚ ٝٓب ٣ل٤ل ا٫ُزياّ ثٔب ٛٞ ٓٞهغ ػ٤ِٚ

 .اٌزٛل١غ اٌشلّـٟ: خبِغب

                                                           

39ص.......... ،ِؾّذ ِؾّذ اثٛ ص٠ذ- 
1 

70ص ............،عؼ١ذ اٌغ١ذ لٕذ٠ً-
2 

41ص ........،ؽغ١ٓ ػجذ اٌجبعو ع١ّؼٟ - 
3 
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ث١بْ أٚ ِؼٍِٛخ ٠زقً ثّٕظِٛخ ث١بٔبد أخشٜ أٚ   "٣1ؼوف اُزٞه٤غ اُوه٢ٔ ثؤٗٚ

، ٚاٌزٞ ٠غّؼ ٌٍّشعً ئ١ٌٗ ئصجبد (وٛد)ف١بغخ ِٕظِٛخ فٟ فٛسح ؽ١فشح 

".  ِٓ عالِخ ِنّٛٔٙب، ٚرأ١ِٕٙب مذ أٞ رؼذ٠ً أٚ رؾش٠فرأوذِقذس٘ب ٚاي

ٝٛٞ طٞهح أفوٟ ُِزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ رَزقلّ ك٢ اثواّ اُزظوكبد اُوب٤ٗٞٗخ 

، ؽ٤ش ٣ؼزجو ا٧ٍٝغ ٗطبهب ٝا٧ًضو اٍزقلآب ٗظوا 2ػجو اٍُٞبئؾ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ

ُطبثغ ا٧ٓبٕ ٝاُضوخ اُن١ ٣ٞكوٛٔب، ُنا ؽبى ػ٠ِ اػزواف ٝصوخ اُؼل٣ل ٖٓ اُلٍٝ 

ثشٌَ ػبّ ٝاُشوًبد ٝاُج٘ٞى ثشٌَ فبص، ٣ٝؼزٔل ٛنا اُزٞه٤غ ػ٠ِ ٗظبّ 

 CRYPTOLOGIE3 اُزشل٤وُنا ٠َٔ٣ ثبُزٞه٤غ اُوه٢ٔ اُوبئْ ػ٠ِ اُزشل٤و

 ٫ ٣ٌٖٔ كْٜ اُزٞه٤غ اُوه٢ٔ كٕٝ اُزطوم ا٠ُ اُزشل٤و، ام إٔ اُزٞه٤غ ثبُٔلبر٤ؼ

 رو٤٘خ ُؾٔب٣خ اُزٞه٤غ ًآ٤ُخاُؼ٤ٓٞٔخ ٝاُقظٞط٤خ ٣ورٌي ػ٠ِ ٍٝبئَ اُزشل٤و 

. ا٩ٌُزو٢ٗٝ

رورٌي ؽو٣وخ رشـ٤َ ٓ٘ظٞٓخ اُزٞه٤غ اُوه٢ٔ ػ٠ِ كٌوح اُِٞؿبه٣زٔبد 

ٝأُؼب٬ٓد اُو٣بػخ أُؼولح ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُل٤٘خ، ٝمُي ثزؾ٣َٞ أُؾوه أٌُزٞة 

ٝاُزٞه٤غ اُٞاهك ػ٤ِٚ ٖٓ ٗٔؾ اٌُزبثخ اُؼبك٣خ ا٠ُ ٓؼبكُخ ه٣بػ٤خ، ثبٍزقلاّ 

، ٝٓئكٟ مُي رؾ٣َٞ "ُٞؿبه٣زٔبد"ٓلبر٤ؼ ٝهٓٞى ٍو٣خ ٝؽوم ؽَبث٤خ ٓؼولح 

أَُز٘ل ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٖٓ طٞهرٚ أُووٝءح ٝأُلٜٞٓخ ا٠ُ طٞهح هٍبُخ هه٤ٔخ 

ؿ٤و ٓووٝءح ٝؿ٤و ٓلٜٞٓخ، ٫ٝ ٣ٌٕٞ ثبٌٓبٕ أ١ شقض اػبكح ٛنٙ أُؼبكُخ 

اُِٞؿبه٣ز٤ٔخ ا٠ُ طٞهرٜب أُووٝءح ا٫ اُشقض اُن١ ُل٣ٚ أُؼبكُخ اُقبطخ 

ثنُي ٝاُز٢ رزٔضَ ك٢ أُلزبػ، كبُشقض أُبُي ُٔلزبػ اُزشل٤و ٛٞ اُن١ ٣ٌٔ٘ٚ 

. 4كوؾ كي ٛنا اُزشل٤و

                                                           

iso) 1988اُظبكهح ػٖ أُ٘ظٔخ اُل٤ُٝخ ُِٔٞاطلبد ٝ أُوب٤٣ٌ ػبّ -  -2ٚفمبٌٍّٛاففبد اٌم١بع١خ سلُ - 7498
1 

 www.iso.orgاٗظو أُٞهؼب٫ٌُزو٢ٗٝ

 ٣la signature numériqueطِن ػ٠ِ اُزٞه٤غ اُوه٢ٔ ثبُؼوث٤خ ٠َٔ٣ٝ ا٣ؼب ة اُزٞه٤غ اٌُٞك١ ثبُلو٤َٗخ - 2

ّ ثز٘ظ٤ْ اُزٞه٤غ 15/2004 اُز٘ل٤ن٣خ ُوبٕٗٞ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ أُظو١ ههْ ا٬ُئؾخ ٖٓ 9عبء ك٢ أُبكح ا٠ُٝ٫ ث٘ل - 3

ٓ٘ظٞٓخ رو٤٘خ ؽَبث٤خ رَزقلّ ٓلبر٤ؼ فبطخ ُٔؼبُغخ ٝرؾ٣َٞ اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد أُووٝءح " ا٫ٌُزو٢ٗٝ ثبٕ اُزشل٤و ٛٞ

" اٌُزو٤ٗٝب ثؾ٤ذ رٔ٘غ اٍزق٬ص ٛنٙ اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد ا٫ ػٖ ؽو٣ن اٍزقلاّ ٓلزبػ اٝ ٓلبر٤ؼ كي اُشلوح 

. 62ٝ روٝاد ػجل اُؾ٤ٔل ،أُوعغ اَُبثن ، ص . 42 ،أُوعغ اَُبثن ،صؽغ١ٓ ػجذ اٌجبعو ع١ّؼٟ- 4

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
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رغ١١ش فٟ ؽىً اٌج١بٔبد ػٓ هش٠ك "  ٣ؼ٢٘رشل٤و اُج٤بٗبد٣ٝوٟ اُجؼغ إٔ 

رؾ٠ٍٛٙب ئٌٝ سِٛص أٚ ئؽبساد ٌؾّب٠خ ٘زٖ اٌج١بٔبد ِٓ ئهالع اٌغ١ش ػ١ٍٙب أٚ 

"ِٓ رؼذ٠ٍٙب أٚ رغ١١ش٘ب
1 

ػ١ٍّخ اٌؾفبظ ػٍٝ عش٠خ اٌّؼٍِٛبد اٌضبثذ ِٕٙب "ٝػوكٚ اُجؼغ ا٥فو ثؤٗٚ 

ٚاٌّزؾشن ثبعزخذاَ ثشاِظ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ رؾ٠ًٛ ٚرشعّخ رٍه اٌّؼٍِٛبد ئٌٝ 

سِٛص ثؾ١ش ئرا ِب رُ اٌٛفٛي ئ١ٌٙب ِٓ لجً أؽخبؿ غ١ش ِخٛي ٌُٙ ثزٌه ال 

٠غزط١ؼْٛ فُٙ أٞ ؽٟء ألْ ِب ٠ظٙش ٌُٙ ٘ٛ خ١ٍو ِٓ اٌشِٛص ٚاألسلبَ 

"ٚاٌؾشٚف غ١ش اٌّفِٙٛخ
2

 

ٚظبئف ٚ خقبئـ اٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ :اٌّجؾش اٌضبٟٔ

رزلن ع٤ٔغ اُزشو٣ؼبد اُز٢ اػزوكذ ثبُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٝأػلذ ػ٤ِٚ اُؾغ٤خ 

ػ٠ِ ػوٝهح رٞاكو شوٝؽ ٓؼ٤٘خ رؼيى ٖٓ ٛنا اُزٞه٤غ  , اُوب٤ٗٞٗخ ك٢ ا٩صجبد

ؽ٤ش ٣ٌٖٔ هك ٛنٙ اُشوٝؽ ا٠ُ اُلٝه أٝ اُٞظ٤لخ اُز٢ ٣ئك٣ٜب , ٝرٞكو ك٤ٚ اُضوخ

٢ٛٝ رؾل٣ل ٣ٞٛخ أُٞهغ اُن١ ٣َ٘ل ا٤ُٚ اُل٤َُ أٝ أَُز٘ل ٝاُزؼج٤و ػٖ .اُزٞه٤غ

 ٌُٖٝ هل ٣جلٝ ُ٘ب إ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ 3ػ٤ِٚا أٝهغ ثْ ا٫ُزياّ ك٢ أُٞهغ اهاكح

٣ؼغي ػٖ أكاء اُٞظبئق اُو٤بّ ثب٧كٝاه أُ٘ٞؽخ ُِزٞه٤غ اُزو٤ِل١ ك٢ رغل٣ل ٣ٞٛخ 

ٝا٩كظبػ أٝ اُزؼج٤و ػٖ اهاكرٚ ثبُؼَٔ اُوب٢ٗٞٗ ٝهػبئٚ ثٔؼٕٔٞ , أُٞهغ

ُٝؼَ ٓب ٣لكغ ا٠ُ ٛنا ا٫ػزوبك ٢ٛ اُطو٣وخ اُز٢ ٣زْ ثٜب ,ا٫ُزياّ أُٞهغ ػ٤ِٚ

ٝاُطو٣وخ اُز٢ ٣ٞػغ ثٜب - اٌُزو٤ٗٝخ-ط٤بؿخ أُؾوه ػ٠ِ كػبٓخ ؿ٤و ٓبك٣خ 

٢ٛٝ ٍٝبئَ ٫ رَٔؼ ثبُزؼوف ػ٠ِ ٣ٞٛخ طبؽت , اُزٞه٤غ ػجو ٤ٍٝؾ اٌُزو٢ٗٝ

 ٝػ٤ِٚ ٗزطوم ا٠ُ ,اُزو٤ِل١ اُزٞه٤غ ؽبُخ ك٢ ًٔب,ٓؾٍَٞخ ثطو٣وخ اُزٞه٤غ

صْ ٗزطوم ُلهاٍخ فظبئظٚ , (األٚي اٌّطٍت)ٝظبئق اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ

 . (اٌّطٍت اٌضبٟٔ)

  ٚظبئف اٌزٛل١غ  االٌىزشٟٚٔ :ياٌّطٍت األٚ

اػزجبه ٤ٔٛ٨ُخ اٌُجوٟ اُز٢ ٣ٌزَجٜب اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٗؾبٍٝ أثواى أْٛ 

 اُٞظبئق اُز٢ ٣ئك٣ٜب اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ

                                                           

180 ،ص 2003 ،أَُئ٤ُٝخ ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ،كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح ُِ٘شو ٝ اُزٞى٣غ، ا٫ٌٍ٘له٣خ ،ِؾّذ ؽغ١ٓ إٌّقٛس- 
1 

59 اُؼوث٤خ ، اُوبٛوح ،ص اُٜ٘ؼخ ، اُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ ُِزغبهح ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ػجو ا٫ٗزوٗذ ، كاه ٘ذٜ ؽبِذ لؾمٛػ- 
2
 

20،  أُوعغ اَُبثن،ص ؽغٓ ػجذ اٌجبعو ع١ّؼٟ- 
3 
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.            ِذٜ رؾذ٠ذ اٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ ٠ٌٛٙخ ؽخـ اٌّٛلغ     أٚال

٫ٝ ٣ٌٕٞ ٛنا , ٣َزِيّ ُظؾخ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ثلا٣خ اهرجبؽٚ ثشقض ٓٞهؼٚ

ا٫ اما ًبٕ ُٚ ؽبثغ ٓ٘لوك ٣َٔؼ ثزؾل٣ل أُٞهغ ٤ٔ٣ٝيٙ ػٖ ؿ٤وٙ ٖٓ 

ًٔب ك٢ ؽبُخ اُزٞه٤غ ,أ١ ٣َٔؼ ثبُزؼوف ػ٠ِ ٣ٞٛزٚ ثطو٣وخ ٓؾٍَٞخ,ا٧شقبص

 1ك٢ شٌِٚ اٌُزبث٢

ٝاُن١ ٫ , ٝٛنا ٣زؼِن ث٘ٞع اُزٌُ٘ٞٞع٤ب أَُزقلٓخ ك٢ رب٤ٖٓ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ

رزٔضَ ك٢ اٍزقلاّ ٗظبّ , ٣زؾون ا٫ ٖٓ ف٬ٍ ٍٝبئَ ٝاعواءاد ٓٞصٞم ثٜب

اُزشل٤و أُيكٝط أٝ ٝعٞك ؽوف صبُش ٣ز٠ُٞ اُزؤًل ٖٓ ٣ٞٛخ طبؽت اُزٞه٤غ 

 .                      ٠َٔ٣2 ثغٜخ اُزظل٣ن

أْ "ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ اُلو٢َٗ ُؾغ٤خ اُزٞه٤غ  (1316/4)     اشزوؽذ أُبكح

 ٠ٛ٘خ اٌّٛلغ ٚمّبْ فٍزٗ ثبٌزقشف اٌزٞ إِٔخ ٌزؾذ٠ذ٠زُ اعزخذاَ ٚع١ٍخ 

 رٞعل َٓبُخ أفوٟ رزظَ ثزؾل٣ل ٣ٞٛخ أُٞهغ ٝر٤ٔيٙ ػٖ "ٚلغ ػ١ٍٗ

٢ٛٝ اُقبطخ ثزؾل٣ل أ٤ِٛخ اُشقض ُِزٞه٤غ ػ٠ِ أُؾوه ٝاُزؤًل ٖٓ .ؿ٤وٙ

ٍِطبرٚ ٩ثواّ اُزظوف اُوب٢ٗٞٗ                                           

  فبطخ اما ًبٕ اُشقض اُن١ ٣ز٠ُٞ اُزٞه٤غ ٤ٌُ ؽوكب ك٢ اُؼَٔ اُوب٢ٗٞٗ 

أُواك اثوآٚ ًٔب ُٞ ًبٕ ٬٤ًٝ أٝ ٝط٤ب أٝ ٤ُٝب ػ٠ِ هبطو أٝ ٓٔض٬ ػٖ 

 اما ٣غت ػ٤ِٚ ك٢ ٛنٙ اُؾب٫د إٔ ٣ؾلك ٣ٞٛزٚ ثبٕ ٣ٞهغ ,اُشقض أُؼ١ٞ٘

ر٬٤ًٞ أٝ ؽٌٔب  رْ ٣ٞػؼ ٓظله ٍِطزٚ ك٢ اُزٞه٤غ ًٔب ُٞ ًبٕ,ثبٍٔٚ شقظ٤ب 

 3هؼبئ٤ب أٝ هواه طبكها ٖٓ شقض ٓؼ١ٞ٘ ٣ٔضِٚ ثٔٞعت رل٣ٞغ

 اٌزؼج١ش ػٓ ئسادح اٌّٛلغ  :صب١ٔب

 رزٔضَ اُٞظ٤لخ اُضب٤ٗخ اُز٢ ٣وّٞ ثٜب اُزٞه٤غ ك٢ اظٜبه اهاكح أُٞهغ ثبُزؼج٤و ػٜ٘ب 

ٝ اَُئاٍ أُطوٝػ َٛ ,ٝا٫ُزياّ ثٔؾز٣ٞبد اُزظوف اُوب٢ٗٞٗ ٝ ا٩هواه ثٚ 

اهاكح أُٞهغ ك٢ ا٫ُزياّ ثٔؼٕٔٞ اُزؼج٤و ػٖ ٝظ٤لخ  ٣ؾون اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ

 ? ...أُؾوه اُن١ ٝهغ ػ٤ِٚ 

                                                           

، اُ٘ظبّ اُوب٢ٗٞٗ ُِزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ك٢ ػٞء اُزشو٣ؼبد اُؼوث٤خ ٝ اُزوبك٤بد اُل٤ُٝخ ،كاه اُغبٓؼخ خبٌذ ِقطفٝ فّٟٙ- 1

95ص 2007اُغل٣لح ،  

. 2001ّ ٖٓ اُوبٕٗٞ ا٤َٗٝ٫زواٍ اُ٘ٔٞمع٢ ٨ُْٓ أُزؾلح ثشبٕ اُزٞه٤ؼبد ا٫ٌُزو٤ٗٝخ 7هاعغ أُبكح - 
2 

230 المرجع السابق ص سمٌر حامد عبد العزٌز الجمال-  3 
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٣وٟ ثؼغ اُلوٜبء اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ إ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ك٢ ؽو٤وزٚ ٛٞ اعواء 

 . 1 ٝ اٗٚ ٣لظؼ ػٖ اهاكح أُٞهغ,ا٢ُ ٣زؼٖٔ اُطج٤ؼخ ا٩هاك٣خ ُِزٞه٤غ اُزو٤ِل١ 

٣َزلبك هػ٢ أُٞهغ ٝ هجُٞٚ ثب٫ُزياّ اُٞاهك ثبُٔؾوه ثٔغوك ٝػغ رٞه٤ؼٚ 

 مؿأ كؾ٤ٖ ١,ثبُشٌَ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ػ٠ِ اُج٤بٗبد اُز٢ ٣ؾز٣ٜٞب أُؾوه ا٫ٌُزو٢ٗٝ 

اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ شٌَ أههبّ ٍو٣خ أٝ هٓٞى ٓؾلكح ٝ رؾلع ك٢ ؽٞىح 

 كبما اٍزقلٓذ ٛنٙ ا٧ههبّ أ١ ٝهغ ثٜب ,ٝطبؽجٜب ٖٝٓ رْ ٫ ٣ؼِٜٔب ؿ٤وٙ

طبؽجٜب كبٕ ٓغوك رٞه٤ؼٚ ٛنا ٣لٍ ػ٠ِ ٓٞاكوزٚ ػ٠ِ اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد اُز٢ 

. 2ٝهغ ػ٤ِٜب ٝ اٗٚ ٣وؿت ك٢ ا٫ُزياّ ثٜب

– ٝ ٛنا ٓب ٣غو١ كؼ٬ ػ٘ل اٍزقلاّ اُجطبهخ أُٔـ٘طخ أُوزوٗخ ثبُوهْ اَُو١ 

 كل٢ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ ٗغل إ ,ثطبهخ ا٫ئزٔبٕ ٢ٛٝ اؽلٟ طٞها ُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ 

اُؼ٤َٔ طبؽت اُجطبهخ ٣ؼجو ػٖ اهاكرٚ اُظو٣ؾخ ثٔغوك رٞه٤ؼٚ ا٫ٌُزو٢ٗٝ 

 ؽ٤ذ رؼبَٓ ٓغ عٜبى ,أُزوعْ ك٢ شٌَ أههبّ أٝ هٓٞى أٝ شلوح ٓؼ٤٘خ اٍزؼِٜٔب

 ًَ , رْ أػط٠ أٓوا ُِغٜبى ثَؾت أُجِؾ اُن١ ٣و٣لٙ شقظ٤ب ,اُظواف ا٢ُ٥ 

. ٛنا ٣ؼل هػبء ٓ٘ٚ ٝهج٫ٞ ثٔؼٕٔٞ أُؾوه ا٫ٌُزو٢ٗٝ

 اٌزٛل١غ ٠ذي ػٍٝ ؽنٛس فبؽت اٌزٛل١غ  :صبٌضب

اُزٞه٤غ ػوٝهح ٝعٞك شقض أُٞهغ ث٘لَٚ أٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػ٘ٚ .٣َزِيّ ُظؾزٚ

 كبما ٝعل اُزٞه٤غ ػ٠ِ اُٞههخ ٝ ,هبٗٞٗب ُٞػغ اُزٞه٤غ ػ٠ِ أُؾوه اٌُزبث٢ 

. 3رجزذ طؾزٚ َٝٗجزٚ ا٠ُ ٓٞهؼٚ ًبٕ مُي ك٬٤ُ ػ٠ِ ؽؼٞه أُٞهغ شقظ٤ب

 أٓب ثبَُ٘جخ ُِزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ك٬ ٣زظٞه اُؾؼٞه أُبك١ ٨ُشقبص كٜٞ ك٢ 

 ؿ٤و إٔ اُجؼغ ٖٓ ,ا٧ٍبً ٤ٍِٝخ ؽل٣ضخ رَزؼَٔ ك٢ ٓغبٍ اُزؼبهل ػٖ ثؼل

اُلوٜبء ٣وٕٝ إٔ ه٤بّ اُشقض ثبكفبٍ اُجطبهخ أُظوك٤خ ك٢ اُظوف ا٢ُ٥ 

ًبٕ ك٬٤ُ ,رْ اعبثزٚ ػٖ ه٤ٔخ أُجبُؾ أُطِٞة ٍؾجٚ,ٓظؾٞثخ ثبُوهْ اَُو١ 

أ١ ٝعٞك طبؽت اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ثشقظٚ ٝهذ ,ػ٠ِ ؽؼٞه اُشقض مارٚ

                                                           

 ، كهاٍخ ٓوبهٗخ ثبُلوٚ ا٢ٓ٬ٍ٫ كاه اُٜ٘ؼخ ا٩صجبد،ٓلٟ ؽغ٤خ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ك٢ ِّذٚػ ِؾّذ ػٍٝ ِجشٚن- 1

141ص 2005اُؼوث٤خ،  

 111 ، أُوعغ اَُبثن صٔغٜٛ أثٛ ١٘جخ- 2

ص 2009 التراضً فً تكوٌن العقد عبر االنترنت دار الثقافة للنشر و التوزٌع االردن محمد عبد الرحٌم الشرٌفات-3

208-209  
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 كبكفبٍ اُؼ٤َٔ اُوهْ اَُو١ ٣ؼل ك٬٤ُ ػ٠ِ اٗٚ رٞه٤ؼب ,اكفبٍ اُوهْ اَُو١ 

 ٝ اٗٚ ًبٕ ٓزٞاعل كؼ٬ ؽ٤ٖ طله ٓ٘ٚ اُزٞه٤غ ك٢ طٞهح ,طله ٓ٘ٚ شقظ٤ب 

 ٌُٖ ٛنا ٫ ٣ؼ٢٘ اُٞعٞك أُبك١ أٝ اُغَل١ ,أههبّ ٍو٣خ ٫ ٣ؼوكٜب ا٫ ٛٞ

٨ُؽواف ك٢ ٓغٌِ ٝاؽل ٝهذ اثواّ اُزظوف اُوب٢ٗٞٗ ٝ ا٫ ٓب ًبٕ ػوٝه٣ب 

ا٩عوائ٢ ) ٝ ٓ٘ٚ ٣ٌٔ٘٘ب اُوٍٞ إٔ ُِزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ,اُِغٞء ُِزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ

ٗلٌ ٝظبئق اُزٞه٤غ اُقط٢ ٝ ٛنا ٓب أكٟ ثبُلوٚ ا٠ُ اػزجبه اُوهْ  (أٝ اَُو١ 

 . 1اَُو١ أٝ اُوٓٞى أٝ اُشلوح اَُو٣خ ًبُزٞه٤غ ك٬٤ُ ػ٠ِ اُؾو٤وخ

    ِٗقض ٓٔب ٍجن ا٠ُ إٔ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ أٌٖٓ إٔ ٣ئك١ ٗلٌ اُٞظبئق 

 اُزٞه٤غ اٌُزبث٢ ثٚاُز٢ ٣زطِجٜب اُوبٕٗٞ ٖٓ اُزٞه٤غ ٝ ٛٞ ماد اُلٝه اُن١ ٣وّٞ 

ُنا مٛت اُلوٚ ا٠ُ اػزجبه اُوهْ اَُو١ أٝ رِي اُشلوح اَُو٣خ ًبُزٞه٤غ ك٬٤ُ ػ٠ِ 

 ثَ مٛت ا٠ُ اًزو ٖٓ مُي ؽ٤ذ ٣وٟ إٔ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٣لٞم ,2اُؾو٤وخ

. اُزٞه٤غ اٌُزبث٢ 

خقبئـ اٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ :اٌّطٍت اٌضبٟٔ

 رن٣َ ثٚ اٌُزبثخ، ٓبك١ ثؾ٤ش     ٣ز٤ٔي اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ثؤٗٚ ٫ ٣زْ ػجو ٤ٍٝؾ 

ّ ٤ًِب أٝ عيئ٤ب ػجو ٤ٍٝؾ دًٔب ٛٞ اُؾبٍ ثبَُ٘جخ ُِزٞه٤غ اٌُزبث٢،ٝاٗٔب ١

اٌُزو٢ٗٝ ٖٓ ف٬ٍ أعٜيح أٌُج٤ٞرو، أٝ ػجو ا٫ٗزو٤ٗذ، ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ ثبٌٓبٕ 

أؽواف اُؼول ا٫رظبٍ ٣جؼؼْٜ اُجؼغ ٝا٩ؽ٬ع ػ٠ِ ٝصبئن اُؼول، ٝاُزلبٝع 

ثشؤٕ شوٝؽٚ ٝاكواؽ ٛنا اُؼول ك٢ ٓؾوهاد اٌُزو٤ٗٝخ، ٝأف٤وا اُزٞه٤غ ػ٤ِٜب 

  .3ااٌُزو٢ٗٝ

 اُن١ ٣وّٞ ثلٝه ا٤ٍُٞؾ ث٤ٖ  confiance de Tiersُيّٝ رلفَ ؽوف صبُش

أؽواف اُؼول، ؽ٤ش اٍزِيٓذ ػوٝهح ا٧ٖٓ اُوب٢ٗٞٗ ٝعٞة اٍزقلاّ رو٤٘خ 

، ٍٝٞف 4آٓ٘خ ك٢ اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ رَٔؼ ثبُزؼوف ػ٠ِ شقظ٤خ أُٞهغ

 ٗزؼوع ا٠ُ أْٛ فظبئض اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ك٢ اُ٘وبؽ اُزب٤ُخ؛

                                                           

117، أُوعغ اَُبثن ص ػب٠ل ساؽذ اٌّشٞ- 1  

عبٓؼخ ػ٤ٖ – ٤ًِخ اُؾوٞم – ثبد ٓئرٔو أٌُج٤ٞرو ٝ اُوبٕٗٞ س ٓلٟ ؽغ٤خ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ك٢ ا٫ِؾّذ ِشعٟ ص٘شح- 2

.90 ص 1994اُشٌٔ   
، ٓ٘بىػبد اُغبه ا٩ٌُزو٤ٗٝخ، ا٧فظبص ٝاُوبٕٗٞ اُٞاعت اُزطج٤ن ٝؽوم اُزوبػ٢، ٝههخ ػَٔ أُولٓخ ٠ٛٔظ ػشة- 3

 ث٤وٝد ص 2000 ساٍس رشو٣ٖ ا10ٍٝ 8ٓخ ا٧ْٓ أُزؾلح، اُلزوح ٓب ث٤ٖ ظ٣خ اُن١ أهبٓزٚ ٖٕٓهٝدا٠ُ ٓئرٔو اُزغبهح ا٩ُي

 http://www.aeab-low.com ٓ٘شٞه ػ٠ِ أُٞهغ 17.18ص 

57، ص  2003، اُضب٢ٗاُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ، ٓغِخ ا٩كاهح، اُؼلك ِؾّذ ثٛداٌٟ- 
4 

http://www.aeab-low.com/
http://www.aeab-low.com/
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  ٠ٛفش اٌخقٛف١خ  :أٚال

 ؽٔب٣خ اُج٤بٗبد ػل ا٫ٍزقلاّ ؿ٤و أُشوٝع، أ١ إٔ رؼل٣ل ط٬ؽ٤بد

اُٞطٍٞ ُِج٤بٗبد ٝػلّ أَُبػ ٨ُشقبص ثز٘ل٤ن اعواء ٓؼ٤ٖ ػ٠ِ اُج٤بٗبد ٫ 

ّ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ ثزلؼ٤َ ط٬ؽ٤خ اُٞطٍٞ د٣ٔزٌِٕٞ اُظ٬ؽ٤بد اٌُبك٤خ ُز٘ل٤نٙ، ٝد

أص٘بء ؽلع ث٤بٗبد اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ أُٞعٞك ػ٠ِ ثطبهخ م٤ًخ ٫ٝ ٣ـبكهٛب أثلا 

ٝٓؾ٠ٔ ثوهْ ٍوٟ، ثزشل٤و اُج٤بٗبد أص٘بء اهٍبُٜب ٢ٛٝ اؽلٟ ٓيا٣ب اُزٞه٤غ 

ا٩ٌُزو٢ٗٝ اُز٢ رٜلف ا٠ُ اُزؤًل ٖٓ إٔ اُشقض أُوظٞك ٛٞ اُٞؽ٤ل اُن١ 

 1اؽِغ ػ٠ِ أَُز٘ل أُوٍَ

ٗؼ٠٘ ثبُقظٞط٤خ إٔ اُج٤بٗبد ٓزٞكوح كوؾ ٨ُشقبص أَُٔٞػ ُْٜ ا٩ؽ٬ع 

ػ٤ِٜب ثؼجبهح أفوٟ ػلّ اؽ٬ع ا٥فو٣ٖ ؿ٤و أُقٍٞ ُْٜ ا٩ؽ٬ع ػ٠ِ 

 .ٓؼٕٔٞ أَُز٘ل أُٞهغ اٌُزو٤ٗٝب ٍٟٞ اُشقض أُوٍَ ُٚ

 ٠Authentificationٛفش اٌزؼشف ػٍٝ اٌّغزخذَ: صب١ٔب

رزْ ػ٤ِٔخ اُزؾون ٖٓ ٣ٞٛخ ا٧شقبص أٝ اُزؼوف ػ٠ِ ٓظبكه اُج٤بٗبد ػٖ 

ؽو٣ن ًِٔبد اَُو ٝاُجطبهبد اُن٤ًخ، أٝ ػٖ ؽو٣ن شٜبكح اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ 

أُظلهح ٖٓ عٜخ رظل٣ن اٌُزو٢ٗٝ، ًِٝٔب ىاكد اُؾبعخ ُلهخ رؾل٣ل ا٣ُٜٞخ ٣زْ 

. اُِغٞء ا٠ُ عٔغ ػلح ٍٝبئَ ٝى٣بكح رؼو٤ل ٤ٍِٝخ اُزؾون ٖٓ ٣ٞٛخ أَُزقلّ

 ٠Intégritéٛفش ٚؽذح اٌج١بٔبد : صبٌضب

٢ٛ ػ٤ِٔخ ؽٔب٣خ اُج٤بٗبد ػل اُزـ٤و أٝ اُزؼ٣ٞغ ػٜ٘ب ثج٤بٗبد أفوٟ، ٝرزْ ٛنٙ 

اُؼ٤ِٔخ ثبٍزقلاّ رو٤٘خ رشل٤و اُج٤بٗبد ٝٓوبهٗخ ثظٔخ اُوٍبُخ أُوٍِخ ثجظٔخ 

، ٝإٔ َٓزوجَ اُوٍبُخ ٣ٌٔ٘ٚ -اُوٍبُخ أَُزوجِخ ػلّ رـ٤٤و اُج٤بٗبد أص٘بء ٗوِٜب

ٓؼوكخ مُي ػ٘ل رِو٢ اُوٍبُخ، ؽ٤ش إ ؽظَ أ١ رـ٤و أٝ رؼل٣َ ػ٠ِ أَُز٘ل 

 2أص٘بء اهٍبُٚ اػزجو ري٣ٝوا

 ٠Répidiation -Nonٛفش ػذَ اٌمذسح ػٍٝ اإلٔىبس: سثؼب 

                                                           

ا٩ؽبه اُوب٢ٗٞٗ ُِزٞه٤غ ٝ اُزٞص٤ن  ا٩ٌُزو٤٤ٖٗٝ ك٢ أُؼب٬ٓد ٝاُزغبهح ا٫ٌُزو٤ٗٝخ، ٓوبٍ ٓ٘شٞهلبسح ٌِٛٛد، - 
1 

www.Minshawi.comػجو أُٞهغ 

، ٓزطِجبد اٍزقلّ اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ك٢ اكاهح ٓواًي رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ك٢ اُغبٓؼبد فالػ ػجذ اٌؾى١ُ اٌّقشٞ- 2

 2007اُلَِط٤٘٤خ ك٢ هطبع ؿيح ، هٍبُخ ٤َُ٘ شٜبكح أُبعَز٤و ك٢ اكاهح ا٧ػٔبٍ ، ٤ًِخ اُزغبهح ، اُغبٓؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ؿيح ،

. 24،25ص ص

http://www.minshawi.com/


 هبئـــــــــــــــــــــــــــــــــــٔخ اُـــــــــــــــــــــــٔواعغ  
 

 
36 

ػلّ هلهح اُشقض أُٞهغ اٌُزو٤ٗٝب أٝ اُشقض اُن١ هبّ ثبهٍبٍ هٍبُخ 

اٌُزو٤ٗٝخ ُٞعٞك ؽوف صبُش ٣ٌٔ٘ٚ اصجبد ه٤بّ ؽوف ٓؼ٤ٖ ثلؼَ اٌُزو٢ٗٝ 

ٓؼ٤ٖ، ًٝنا ػلّ هلهح َٓزِْ هٍبُخ ٓؼ٤٘خ ػ٠ِ اٌٗبهٙ اٍز٬ٓٚ ُوٍبُخ ٓبؽ٤ش 

ٝطَ )اُؼبّ ٣ضجذ اٍز٬ّ اُوٍبُخ ٖٓ هجَ أَُزوجَ،ٝمُي ثبهٍبٍ هك  إٔ أُلزبػ

ا٠ُ أُوٍَ،كؼلّ ا٩ٌٗبه رؼ٠٘ ؽٔب٣خ أَُز٘ل أٝ اُؼول ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٖٓ (ر٤َِْ

 .1(أُوٍَ أٝ أَُزوجَ)أؽل اُطوك٤ٖ  ا٩ٌٗبه ٖٓ

 ربس٠خ رٛل١غ اٌشعبٌخ :خبِغب

 ٫ ٣َزط٤غ ٓوٍَ اُوٍبُخ رـ٤٤و ربه٣ـ رٞه٤غ ٝاهٍبٍ اُوٍبُخ ًٝنُي َٓزوجَ 

اُوٍبُخ، ؽ٤ش إٔ مُي ُٚ أ٤ٔٛخ ًج٤وح ك٢ ٓغبٍ اُزغبهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ٝاُؼوٞك 

اُوب٤ٗٞٗخ ٣ؼ٢٘ ربه٣ـ رٞه٤غ اُوٍبُخ ػلّ هلهح ٓوٍَ اُوٍبُخ أٝ َٓزوجِٜب ٖٓ 

اعواء أ١ رؼل٣َ ػ٠ِ ربه٣ـ اهٍبٍ أٝ اٍز٬ّ أَُز٘ل كٜٞ ِٓيّ ُِطوك٤ٖ فبطخ 

. ك٢ ؽبٍ اثواّ اُؼوٞك اُزغبه٣خ ػجوا ٫ٗزوٗذ

 ٠ٛفش اٌغشػخ ٚدلخ ئٔغبص اٌّؼبِالد: عبدعب

٣ي٣ل اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٖٓ ٍوػخ ٝكهخ أُؼب٬ٓد ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ٣ٝوَِ ٖٓ رؤفو 

 اهٍبٍ ٝاٍز٬ّ اُؼوٞك ٝأَُز٘لاد اُزغبه٣خ ٝؿ٤وٙ ٖٓ اُؼوٞك ؽٍٞ اُؼبُْ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ؽل٣ضخ ك٢ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ اُغيائو١ ، كاه اُٜلٟ ُِطجبػخ ٝاُ٘شو ٝاُزٞى٣غ ، اصجبد ، اُؼول ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٤ٍِٝخ ِٕبٟٔ فشاػ- 2

 اُؾل٣ضخ ك٢ اُوبٕٗٞ ، كاه اُٜلٟ ُِطجبػخ ا٩صجبدًٝنُي ُ٘لٌ أُئُق ،أكُخ  .197-196 ، ص ص2009اُغيائو١ ، 

87،145 ، ص ص 2008ٝاُ٘شو ،اُغيائو ،  
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                     اٌفقً  اٌضبٟٔ

اٌزٛل١غ االٌىزشٟٚٔ ِؾً اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ 



 

 

  اإلٌىزشٟٚٔ اٌزقذ٠ك:األٚياٌّجؾش 

 رؤر٢ اُضوخ ٝا٧ٓبٕ ك٢ ٓولٓخ اُؼٔبٗبد اُز٢ ٣غت رٞاكوٛب ٫ىكٛبه اُزغبهح

ا٩ٌُزو٤ٗٝخ، ٝٛٞ ا٧ٓو اُن١ ٣َزٞعت رٞك٤و اٍُٞبئَ اُز٢ رٌلَ رٜل٣ل ٣ٞٛخ 

أُزؼبهل ٝاُزؼج٤و ػٖ اهاكرْٜ ػ٠ِ ٗؾٞ طؾ٤ؼ ٝثطو٣وخ ٣ٌٖٔ ٓؼٜب َٗجخ 

اُزظوف ا٠ُ طبؽجٚ ٝٛنٙ أُشٌِخ ٢ٛ ا٧فوٟ رزطِت ا٣غبك ؽٍِٞ رو٤٘خ 

٤ٍ٫ٔب ك٢ ظَ ر٘ب٢ٓ ٓقبؽو اُووط٘خ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ٝاٍبءح اٍزقلاّ أٍٔبء اُـ٤و 

 .ٝاٗزؾبُٜب ك٢ أٗشطخ ؿ٤و ٓشوٝػخ ػجو شجٌخ ا٩ٗزوٗذ

 ُزلبك١ ٛنٙ أُقبؽو رْ ا٫ٍزؼبٗخ ثطوف صبُش ٓؾب٣ل ٓٞصٞم ثٚ، ٣زٔضَ ك٢ عٜخ

ٓقزظخ روّٞ ثلٝه ا٤ٍُٞؾ ث٤ٖ أُزؼب٤ِٖٓ ُزٞص٤ن رؼب٬ٓرْٜ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ، 

ثبطلاه شٜبكح ر٠َٔ ثشٜبكح اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ، ٝمُي ثؼل اُزؾون ٖٓ ٣ٞٛخ 

 1ا٧ؽواف ٝٓؼٕٔٞ اُزظوف ٬ٍٝٓزٚ ٖٓ اُؼ٤ٞة 

اُن١ روّٞ ثٚ ٛنٙ اُغٜبد، كول طلهد اُؼل٣ل ٖٓ  ٗظوا ُٜنا اُلٝهأُْٜ

اُزشو٣ؼبد اُز٢ ر٘بُٝذ ر٘ظ٤ٜٔب ثؤؽٌبّ فبطخ رغؼِٜب فبػؼخ ٩شواف اُلُٝخ 

ٝههبثزٜب، ًٔب ؽلكد ٓغٔٞػخ ٖٓ اُشوٝؽ ٣غت إٔ رِْ ثٜب ٛنٙ اُغٜبد ُٔ٘ؾٜب 

روف٤ض ٜٓ٘خ اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ، ٝٛنٙ اُشوٝؽ ٜٓ٘ب ٓب ٛٞ فبص ثٜنٙ 

اُغٜخ أُقزظخ ثبطلاه شٜبكاد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ، ٜٝٓ٘ب ٓب ٛٞ فبص 

ٝث٘بءا ػ٠ِ ٓب ٍجن  ثؼِٜٔب، ٝهل افزِلذ ٛنٙ اُشوٝؽ ٖٓ رشو٣غ ا٠ُ أفو

، (أُطِت ا٧ٍٝ)ٗزطوم ُِغٜخ أُقزظخ ثبطلاه شٜبكح اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ 

 (اُضب٢ٗأُطِت )صْ ٗز٘بٍٝ فظٞط٤بد شٜبكح اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ 

 اإلٌىزشٟٚٔاٌغٙخ اٌّخزقخ ثافذاس ؽٙبدح اٌزقذ٠ك :اٌّطٍت األٚي

رؼزٔل اُزغبهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ك٢ اعواءارٜب ػ٠ِ شجٌخ ارظبٍ ٓلزٞؽخ، ًٔب إٔ 

ؿبُج٤خ اُؼوٞك اُز٢ رزْ ث٤ٖ أؽواكٜب رؼزجو ٖٓ اُؼوٞك أُجوٓخ ث٤ٖ ؿبئج٤ٖ، ٝمُي 

، ٓٔب 2ثَجت افز٬ف ىٓبٕ ٌٝٓبٕ اُزؼبهل، ٝؿ٤بة اُؾؼٞه أُبك١ ُِٔزؼبهل٣ٖ

اٍزِيّ ٝعٞك ؽوف صبُش ٓؾب٣ل ٣زٔضَ ك٢ أكواك أٝ شوًبد أٝ عٜبد َٓزوِخ، 

رئًل ك٤ٜب طؾخ " شٜبكاد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ"روّٞ ثبطلاه شٜبكاد ر٠َٔ 

                                                           

320دار النهضة العربٌة القاهرة ص ,الحدٌثةالتعاقد عبر تقنٌات االتصال ,سمٌر حامد عبد العزٌز الجمال- 1  

 

18ص , 2006كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح , اُوبٕٗٞ اُٞاعت اُزطج٤ن ػ٠ِ ػوٞك اُزغبهح ا٫ٌُزو٤ٗٝخ , ِٕضٌٟٚ فبٌؼ- 
2
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ثغٜبد "٣ٞٛخ ٝرٞه٤ؼبد ا٧ؽواف أُزؼبهلح اٌُزو٤ٗٝب، ر٠َٔ ٛنٙ اُغٜبد 

1"اُزظل٣ن أٝ اُزٞص٤ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ
 

٣خ، ٗوَْ ٕهٝدُج٤بٕ أُي٣ل ػٖ اُغٜبد أُقزظخ ثبطلاه شٜبكاد اُزظل٣ن ا٩ُي

 اُغٜخ أُقزظخ ثبطلاه شٜبكاد رؼو٣ق (ا٧ٍٝاُلوع ): ٛنا أُطِت ا٠ُ

كٝه اُغٜخ أُقزظخ ثبطلاه شٜبكاد  (اُلوع اُضب٢ٗ) ا٩ٌُزو٢ٗٝ،اُزظل٣ن 

 .ا٩ٌُزو٤ٗٝخاُزظل٣ن 

 اإلٌىزشٟٚٔ رؼش٠ف اٌغٙخ اٌّخزقخ ثافذاس ؽٙبداد اٌزقذ٠ك  :اٌفشع األٚي

 افزِق اُلوٚ ٝاُوبٕٗٞ أُوبهٕ ك٢ ا٫طط٬ػ اُن١ ٣طِن ػ٠ِ اُغٜخ أُقزظخ

ثبطلاه شٜبكاد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ، ؽ٤ش ٣َزقلّ عبٗت ٖٓ اُلوٚ اطط٬ػ 

١٘ئخ ػبِخ أٚ خبفخ رغؼٝ ئٌٝ ًِء اٌؾبعخ "٣ٝؼوكٜب ثؤٜٗب " ٍِطخ ا٩شٜبه"

اٌٍّؾخ ٌٛعٛد هشف صبٌش ِٛصٛق،٠مذَ خذِبد أ١ِٕخ فٟ اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ، 

ثأْ ٠قذس ؽٙبداد رضجذ فؾخ ؽم١مخ ِؼ١ٕخ ِزؼٍمخ ثّٛمٛع اٌزجبدي 

اإلٌىزشٟٚٔ ٌزٛص١ك ٠ٛ٘خ األؽخبؿ اٌّغزخذ١ِٓ ٌٙزا اٌزٛل١غ اٌشلّٟ، ٚوزٌه 

"ٔغجخ اٌّفزبػ اٌؼبَ اٌّغزخذَ ئٌٝ فبؽجٗ
2

 

 ٣ٝؼوكٚ ثؤٗٚ"ٓولّ فلٓبد اُزظل٣ن"٣طِن ػ٤ِٜب عبٗت صبٕ ٖٓ اُلوٚ اطط٬ػ 

١٘ئخ أٚ ِإعغخ ػبِخ أٚ خبفخ رغزخشط ؽٙبداد ئٌىزش١ٔٚخ، ٚرىْٛ ٘زٖ "

اٌؾٙبداد ثّضبثخ عغً ئٌىزشٟٚٔ ٠إِٓ اٌزٛل١غ اإلٌىزشٟٚٔ ٠ٚؾذد ٠ٛ٘خ اٌّٛلغ  

ِٚؼشفخ اٌّفبرؼ اٌؼبَ، ٚرؼزجش ؽٙبدح اٌزقذ٠ك ثّضبثخ ثطبلخ ٠ٛ٘خ ئٌىزش١ٔٚخ 

 3"رغزخشط ِٓ ؽخـ ِغزمً ِٚؾب٠ذ ِٚشخـ ٌٗ ثّضاٌٚخ ٘زا إٌؾبه 

ٓولّ فلٓبد اُزظل٣ن "٣وٟ عبٗت أفو ٖٓ اُلوٚ اٍزقلاّ اطط٬ػ 

 "ا٩ٌُزو٢ٗٝ

ؽخـ هج١ؼٟ أٚ " ٝمُي ُز٤ٔيٙ ػٖ عٜبد اُزظل٣ن اُزو٤ِل٣خ، ٣ٝؼوف ثؤٗٚ

ِؼٕٛٞ ٠غزخشط اٌؾٙبداد اإلٌىزش١ٔٚخ، ٠ٚمذَ اٌخذِبد األخشٜ اٌّشرجطخ 

                                                           

  أُٞهغ 1856 ص ,أُغِل اُقبٌٓ,أُوعغ اَُبثن ,اٌذعٛلٟ اثٛ ا١ًٌٍ- 1

http://ww.unue.banque.com/imarat/arab/12/3398.pdf 

100 ص , أُوعغ اَُبثن,ػب٠ل ساؽذ ػب٠ل اٌّشٞ- 
2 

valerie.preuve et signature électronique eop.cit.p5.sedallian ػ٠ِ أُٞهغ  اٗظو- 
3 

http://www.juriscom.net/chr2/fr20000509.htm 

http://ww.unue.banque.com/imarat/arab/12/3398.pdf
http://www.juriscom.net/chr2/fr20000509.htm
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ثبٌزٛل١ؼبد اإلٌىزش١ٔٚخ، ٠ٚنّٓ رؾذ٠ذ ٠ٛ٘خ األهشاف اٌّزؼبلذح ٚاالؽزفبظ 

ثٙزٖ اٌج١بٔبد  ٌّذح ِؼ١ٕخ، ٠ٍٚزضَ ثبؽزشاَ اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌؼٍّٗ، ٚاٌزٟ ٠زُ 

"رؾذ٠ذ٘ب ثّؼشفخ اٌغٍطخ اٌّخزقخ
1 

 2001ّاٍزقلّ هبٕٗٞ ا٧ْٓ أُزؾلح اُ٘ٔٞمع٢ ثشؤٕ اُزٞه٤ؼبد ا٩ٌُزو٤ٗٝخ َُ٘خ

اُز٢ رطوهذ ا٠ُ رؼو٣ق  (ٙ/2)ٝٝكوب ُِٔبكح " ٓولّ فلٓبد اُزظل٣ن"اطط٬ػ 

 ؽخقب ٠قذس اٌؾٙبداد ٠ٚغٛص أْ ٠مذَ "ٓولّ فلٓبد اُزظل٣ن كبٗٚ ٣وظل ثٚ 

 ".خذِبد أخشٜ راد فٍخ ثبٌزٛل١ؼبد اإلٌىزش١ٔٚخ

 ّ ثشؤٕ اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ كول اٍزقل1999ّ َُ٘خ 93ههْ اُزٞع٤ٚ ا٧ٝهث٢ أٓب 

ٓ٘ٚ كبٗٚ ٣وظل ثٔولّ فلٓخ  (2/11)ٝكوب ُِٔبكح " ٓولّ فلٓخ اُزظل٣ن"اطط٬ػ 

وً و١بْ أٚ ؽخـ هج١ؼٟ أٚ ِؼٕٛٞ ٠قذس ؽٙبداد رٛص١ك اٌزٛل١غ "اُزظل٣ن 

"اإلٌىزشٟٚٔ، أٚ ٠زٌٛٝ رمذ٠ُ خذِبد أخشٜ ِزقٍخ ثبٌزٛل١ؼبد اإلٌىزش١ٔٚخ 
2

 

ٝأُوظٞك ثبُقلٓبد أُزظِخ ثبُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ، اُزو٤٘بد اُز٢ ٖٓ ف٬ُٜب ٣زْ 

اطلاه فلٓبد اُ٘شو أٝ ا٫ؽ٬ع أٝ اطلاه رٞه٤غ ٓئهؿ أٝ اطلاه اُقلٓبد 

 3أُؼِٞٓبر٤خ ا٧فوٟ ًبُؾلع ك٢ ا٧هش٤ق

 ّ ثشؤٕ أُجبك٫د ٝاُزغبهح2000 َُ٘خ 83 ههْ اُوبٕٗٞ اُز٢َٗٞأٓب ك٢ 

ٓيٝك فلٓبد أُظبكهخ "ا٩ٌُزو٤ٗٝخ، اٍزقلّ أُشوع اُز٢َٗٞ اطط٬ػ 

ثبَُ٘جخ ُِغٜخ أُقزظخ ثبطلاه شٜبكاد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٤ٗٝخ، " ا٩ٌُزو٤ٗٝخ

ٝٝكوب ُِلظَ اُضب٢ٗ ٖٓ اُجبة ا٧ٍٝ ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ كبٗٚ ٣وظل ثٔيٝك فلٓبد 

وً ؽخـ هج١ؼٟ أٚ ِؼٕٛٞ ٠ؾذس ٠ٚغٍُ ٠ٚزقشف : "أُظبكهخ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ

فٟ ؽٙبداد اٌّقبدلخ ٠ٚغذٞ خذِبد أخشٜ راد ػاللخ ثبإلِنبء 

 "ْٞٚاإلٌىزش

                                                           

. 322ص,أُوعغ اَُبثن ,ع١ّش ؽبِذ ػجذ اٌؼض٠ض اٌغّبي- 1

ّ 1999 َُ٘خ 93هٝث٢ ٝٗض أُبكح ٖٓ اُزٞع٤ٚ ا٫- 
2
 

Prestataire de service de certification « toute entité ou personne physique ou morale qui 

délivre des certificats ou fournit d autres services lies aux signatures électroniques 

http://www.ec.europa.eu 

 

163 أُوعغ اَُبثن ص رشٚد ػجذ اٌؾ١ّذ-  3
 

http://www.ec.europa.eu/
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ٝاػزجوٛب " اًُٞبُخ اُٞؽ٤٘خ ُِٔظبكهخ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ"ًٔب أٗشب أُشوع اُز٢َٗٞ 

ٓئٍَخ ػبٓخ، رزٔزغ ثبُشقظ٤خ أُؼ٣ٞ٘خ ٝثب٫ٍزو٬ٍ أُب٢ُ ٝرقؼغ ك٢ 

 .1ػ٬هبرٜب ٓغ اُـ٤و ا٠ُ اُزشو٣غ اُزغبه١ اُز٢َٗٞ، ٝٓووٛب ثزٌٞٗ اُؼبطٔخ

 كِْ ٣ٞهك أ١ 2001 َُ٘خ 85ههْ هبٕٗٞ أُؼب٬ٓد ا٩ٌُزو٢ٗٝ ا٧هك٢ٗ أٓب 

رؼو٣ق ُِغٜخ أُقزظخ ثبطلاه شٜبكاد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٤ٗٝخ، ؽ٤ش فٍٞ 

أُشوع ا٧هك٢ٗ ٓغٌِ اُٞىهاء اطلاه ا٧ٗظٔخ ٝا٧ؽٌبّ اُز٢ رؾلك اُغٜخ 

اُز٢ رشوف ػ٠ِ روف٤ض ٓول٢ٓ فلٓبد اُزظل٣ن، ٝؽوم ٝاعواءاد اطلاه 

  .2اُشٜبكاد، ٍٝبئو ا٧ٓٞه أُورجطخ ثٜب

 ػ٠ِ" ٓيٝك فلٓبد اُزظل٣ن"كول اٍزقلّ اطط٬ػ أُشوع ا٩ٓبهار٢ أٓب ػٖ 

اُغٜخ أُقزظخ ثبطلاه شٜبكاد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٝمُي ك٢ هبٕٗٞ 

ٖٓ اُلظَ  (20/2)، ٝٝكوب ُِٔبكح 2002/2أُؼب٬ٓد ٝاُزغبهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ههْ 

أٞ ؽخـ أٚ عٙخ "ا٧ٍٝ ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ ٣وظل ثٔيٝك فلٓبد اُزظل٣ن 

ِؼزّذح أٚ ِؼزشف ثٙب رمَٛ ثافذاس ؽٙبداد رقذ٠ك اٌىزش١ٔٚخ أٚ أ٠خ خذِبد 

أٚ ِّٙبد ِزؼٍمخ ثٙب ٚثبٌزٛل١غ اإلٌىزشٟٚٔ ثّٛعت أؽىبَ اٌفقً اٌخبِظ ِٓ 

 "٘زا اٌمبْٔٛ

، كِْ ٣ؼغ رؼو٣لب ُٜنٙ 15/2004أٓب هبٕٗٞ اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ أُظو١ ههْ 

اُغٜخ أُقزظخ ثبطلاه شٜبكاد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ، ا٫ إٔ ا٬ُئؾخ اُز٘ل٤ن٣خ 

، اُز٢ ر٘ض ػ٠ِ إٔ (1/6)ُٜنا اُوبٕٗٞ هل ػوكذ ٛنٙ اُغٜخ ٝمُي ك٢ أُبكح 

اٌغٙخ اٌّشخـ ٌٙب ثافذاس ؽٙبدح اٌزقذ٠ك : "عٜخ اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٢ٛ

 ".اإلٌىزشٟٚٔ، ٚرمذَ خذِبد رزؼٍك ثبٌزٛل١غ اإلٌىزشٟٚٔ

 ٤ٛئخ ر٤ٔ٘خ ط٘بػخ رٌُ٘ٞٞع٤خ"أٗشب أُشوع أُظو١ ٤ٛئخ ػبٓخ ر٠َٔ 

                                                           
1

ّ ثشبٕ أُجبك٫د ٝ اُزغبهح 2000َُ٘خ 83 ٖٓ اُوبٕٗٞ اُز٢َٗٞ ههْ اُضبُش ٖٓ اُجبة اُضبٖٓاٗظو اُلظَ - 1

http://www.tunisia-cafe.com/vb/showthread.php!t=8878ا٫ٌُزو٤ٗٝخ   أُٞهغ ا٫ٌُزو٢ٗٝٓزٞكو ػ٠ِ

  ثشبٕ أُؼب٬ٓد ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ػ٠ِ أُٞهغ ا٫ٌُزو٢ٗٝ 85/2001ٖٓ اُوبٕٗٞ ا٫هك٢ٗ ههْ  (ة/40)اٗظو أُبكح -2

http://old.openarab.net/ar/node/250 

 

http://www.tunisia-cafe.com/vb/showthread.php!t=8878
http://www.tunisia-cafe.com/vb/showthread.php!t=8878
http://www.tunisia-cafe.com/vb/showthread.php!t=8878
http://old.openarab.net/ar/node/250
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رٌٕٞ ُٜب اُشقظ٤خ ا٫ػزجبه٣خ اُؼبٓخ ٝرزجغ ٝى٣و ا٫رظب٫د 1"أُؼِٞٓبد

ٝأُؼِٞٓبد ٓووٛب اُوئ٢َ٤ ٓؾبكظخ اُغ٤يح، ٣ٝغٞى ُٜب اٗشبء كوٝع ك٢ ع٤ٔغ 

 2أٗؾبء عٜٔٞه٣خ ٓظوا ُؼوث٤خ

  ؽٙبداد اٌزقذ٠ك االٌىزشٟٚٔ ثافذاسدٚس اٌغٙخ اٌّخزقخ : اٌفشع اٌضبٟٔ

٣ٌٖٔ اُٜلف ا٧ٍب٢ٍ ٖٓ اٗشبء عٜبد ٓقزظخ ك٢ اطلاه شٜبكاد اُزظل٣ن 

ا٩ٌُزو٢ٗٝ ك٢ اُلٝه اُن١ روّٞ ثٚ، ٖٓ ف٬ٍ اُزؾون ٖٓ ٣ٞٛخ اُشقض أُٞهغ 

 3ٝط٬ؽ٤خ رٞه٤ؼٚ ٝرؾل٣ل أ٤ِٛزٚ اُوب٤ٗٞٗخ ُِزؼبَٓ ٝاُزؼبهل (أُوٍَ)

٫ ٣وزظو كٝه عٜبد اُزظل٣ن أٝ اُزٞص٤ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ ػ٠ِ رؾل٣ل ٣ٞٛخ 

أُزؼب٤ِٖٓ أٝ رؾل٣ل أ٤ِٛزْٜ اُوب٤ٗٞٗخ، ثَ ٣زؼلٟ ا٠ُ اُزؾون ٖٓ ٓؼٕٔٞ ٛنا 

اُزؼبَٓ أٝ اُزجبكٍ ا٩ٌُزو٢ٗٝ، ٬ٍٝٓزٚ ًٝنُي عل٣زٚ ٝثؼلٙ ػٖ اُـش 

 4ٝا٫ؽز٤بٍ

ًٔب روّٞ ٛنٙ اُغٜبد ثبطلاه اُزٞه٤غ اُوه٢ٔ ٝاطلاه أُلبر٤ؼ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ 

ٍٞاء أُلزبػ اُقبص اُن١ ٣زْ ثٞاٍطزٚ رشل٤و اُج٤بٗبد ٝأُؼب٬ٓد ا٩ٌُزو٤ٗٝخ، 

امٕ كِغٜبد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ . أٝ أُلزبػ اُؼبّ اُن١ ٣زْ ثٔوزؼبٙ كي اُزشل٤و

 :٢ِ٣ػلح أكٝاه، ٣ٌٖٔ اعٔبُٜب ك٤ٔب 

 اٌزؾمك ِٓ ٠ٛ٘خ اٌؾخـ اٌّٛلغ: أٚال

٣زٔضَ اُلٝه اُوئ٢َ٤ ُغٜبد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ ك٢ ر٤ٌٖٔ أُوٍَ ا٤ُٚ اُزؤًل 

ٖٓ ٣ٞٛخ أُوٍَ ٝط٬ؽ٤خ رٞه٤ؼٚ، ؽ٤ش روّٞ ثبطلاه شٜبكح رظل٣ن 

اٌُزو٤ٗٝخ رل٤ل اُزظل٣ن ػ٠ِ اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ أَُزقلّ ك٢ رؼبهل ٓؼ٤ٖ، ًٔب 

رل٤ل أ٣ؼب ثٔٞعت ٛنٙ اُشٜبكح طؾخ اُزٞه٤غ َٝٗجزٚ ا٠ُ ٖٓ طله ػ٘ٚ 

 (اُشقض أُٞهغ)

                                                           

أُٞهغ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ٤ُٜئخ ر٤ٔ٘خ ط٘بػ٤خ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد- 
1
 

http://www.itida.gov.eg/E-signature-root-ca.agp 
 

 ر٘ظ٤ْ اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ثشؤّٕ 15/2004ٖٓ اُوبٕٗٞ أُظو١ ههْ  (2)اٗظو أُبكح - 
2
 

 

 28ص 2006 ,كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح ا٫ٌٍ٘له٣خ,اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ ,عؼ١ذ ع١ذ لٕذ٠ً- 3

 

178ص ,أُوعغ اَُبثن ,ثشا١ُ٘ اٌذعٛلٟ اثٛ ا١ًٌٍا- 
4
 

http://www.itida.gov.eg/E-signature-root-ca.agp
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ػ٘لٓب ٣ؼغ أؽل ا٧ؽواف رٞه٤ؼٚ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ػ٠ِ ٓؾوه اٌُزو٢ٗٝ ٣ٝوّٞ 

ثبهٍبُٚ ا٠ُ شقض أفو، كبٕ عٜخ اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ رظله شٜبكح اٌُزو٤ٗٝخ 

ٝظ٤لزٜب اُوثؾ ث٤ٖ أُٞهغ ٝٓلزبؽٚ اُؼبّ، ثؾ٤ش رؾز١ٞ ٛنٙ اُشٜبكح ػ٠ِ 

اُج٤بٗبد اُقبطخ ثظبؽجٜب ًبٍٔٚ ٍِٝطزٚ ك٢ اُزٞه٤غ ثؾ٤ش إٔ ٛنٙ اُج٤بٗبد 

أُٞهغ ، ٝثؼل إٔ ٣زؤًل - اُز٢ رؾز٣ٜٞب اُشٜبكح رؾلك ُِٔوٍَ ا٤ُٚ ٣ٞٛخ أُوٍَ 

أُوٍَ ا٤ُٚ ٖٓ ط٬ؽ٤خ اُشٜبكح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ أُوٍِخ ُٚ ٖٓ ف٬ٍ اُغٜخ اُز٢ 

أطلهرٜب ٣ؼٍٞ ػ٠ِ أُؾوه ا٩ٌُزو٢ٗٝ، ٌٝٛنا ٣زْ اُزجبكٍ ث٤ٖ أُوٍَ 

 1 ا٫رلبم اُٜ٘بئ٢ا٠ُٝأُوٍَ ا٤ُٚ ؽز٠ ٣زْ اُزٞطَ 

 ئصجبد ِنّْٛ اٌزجبدي اإلٌىزشٟٚٔ: صب١ٔب

 روّٞ اُغٜخ أُقزظخ ثبطلاه شٜبكاد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ ًنُي ثبُزؾون ٖٓ

ٓؼٕٔٞ اُزؼبَٓ أٝ اُزجبكٍ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ث٤ٖ ا٧ؽواف أُزؼبهلح، ًٝنُي اُز٤وٖ 

ٖٓ ٬ٍٓزٚ ٝعل٣زٚ ٝثؼلٙ ػٖ اُـش ٝا٫ؽز٤بٍ، اػبكخ ا٠ُ اصجبد ٝعٞكٙ 

 ، ؽٔب٣خ ُِٔزؼب٤ِٖٓ ٖٓ أ١ ؿش هل ٣وؼٕٞ ك٤ٚ أص٘بء رؼب٬ٓرْٜ، ؽ٤ش 2ٝٓؼٔٞٗٚ

ٗغل إٔ عٜبد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ روّٞ ثزؼوت أُٞاهغ اُزغبه٣خ ػ٠ِ ا٩ٗزوٗذ 

ُِزؾو١ ػٖ عل٣زٜب أٝ ٓظلاه٤زٜب كبما ارؼؼ ُٜب إٔ ٛنٙ أُٞاهغ ؿ٤و ؽو٤و٤خ أٝ 

ؿ٤و عل٣خ كبٜٗب روّٞ ثزٞع٤ٚ هٍبئَ رؾن٣و٣خ ُِٔزؼب٤ِٖٓ رٞػؼ ك٤ٜب ػلّ 

 3ٓظلاه٤خ ٛنٙ أُٞاهغ

 ًٔب رز٠ُٞ عٜخ اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ رؾل٣ل ٝهذ ُٝؾظخ اثواّ اُؼول، ٝاُوبػلح

اُؼبٓخ أٗٚ ػ٘ل ػلّ ٝعٞك ٗض فبص ك٬ ٣ؼل ربه٣ـ اثواّ اُؼول شوؽ ػوٝه٣ب 

ُظ٬ؽ٤خ اُزظوف، كزؾل٣ل ُؾظخ اثواّ اُؼول رؼل ٓئشوا ُزؾل٣ل ٓٞػل رور٤ت 

 ُٜنا اُؼول، ًزؾل٣ل ُؾظخ رٔبّ ػ٤ِٔخ اُزؾ٣َٞ أُظوك٢ ا٥صبه اُوب٤ٗٞٗخ

ا٩ٌُزو٢ٗٝ ُٚ ػلح آصبه، ٖٓ مُي رؾل٣ل اٜٗبء أٝ ػلّ اٜٗبء اُزؾ٣َٞ ػ٘ل اك٬ً 

أؽل ا٧ؽواف، ٝأ٣ؼب رؾل٣ل عٞاى هعٞع ا٧ٓو ك٢ رؾ٣ِٞٚ ٓبكاّ أُجِؾ ُْ 

أٓب ػ٘ل اُزؾ٣َٞ، كبٕ مُي ٣ئك١ ا٠ُ ػلّ . ٣قوط ٖٓ مٓزٚ ا٠ُ مٓخ أَُزل٤ل

 4عٞاى اُزظوف ك٢ أُجِؾ أُب٢ُ ٓؾَ ا٧ٓو ثبُزؾ٣َٞ

 

                                                           
 211ص , المرجع السابق,وسٌم شفٌق الحجار- 

1
 

178 ص ,أُوعغ اَُبثن, ا١ًٌٍأثٛ اٌذعٛلٟ ثشا١ُ٘ا-  2
 

178 اُظلؾخ ههْ ,193 أُوعغ ٗلَٚ اٗظو ٛبٓش ههْ , ا١ًٌٍأثٛ اٌذعٛلٟ ئثشا١ُ٘-  3
 

314 ص ,أُوعؼبَُبثن, ِبِْٛ اؽّذ ع١ٍّبْئ٠ّبْ-  4
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 ئفذاس اٌّفبر١ؼ اإلٌىزش١ٔٚخ: صبٌضب

روّٞ عٜبد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ ثبطلاه ٓلبر٤ؼ اُزشل٤و ا٩ٌُزو٢ٗٝ، ٍٞاء 

أُلزبػ اُقبص اُن١ ٖٓ ف٬ُٚ ٣زْ رشل٤و أُؼبِٓخ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ اُن١ ٣ٌٕٞ فبطب 

ثظبؽجٚ ٫ٝ ٣ؼِٔٚ ؿ٤وٙ، أٝ أُلزبػ اُؼبّ اُن١ ٣زْ ثٞاٍطزٚ كي ٛنٙ اُشلوح، 

ًٔب رظله عٜبد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ أُلزبػ . ٣ٌٕٞ ٛنا أُلزبػ ٓزبؽب ٌُِبكخ

اُشلو١ اُغنه١ اُن١ ٣٘شؤ ثٞاٍطخ ػ٤ِٔخ ؽَبث٤خ، رَزقلٓٚ ٩ٗشبء شٜبكاد 

 1اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٝث٤بٗبد اٗشبء اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ

  ؽٙبدح اٌزقذ٠ك اإلٌىزشٟٚٔ:اٌضبٟٔاٌّطٍت 

 شٜبكح اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ٖٓ شؤٜٗب اُزؤًل ٖٓ شقظ٤خ أُٞهغ أُوٍَ ُزشٜل

ثؤٕ اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٛٞ رٞه٤غ طؾ٤ؼ ٣َ٘ت ا٠ُ ٖٓ أطلهٙ، ٣َٝزٞك٠ 

اُشوٝؽ ٝاُؼٞاثؾ أُطِٞثخ ك٤ٚ ٖٓ أعَ ا٧فن ثٚ ٝاػزجبهٙ ك٤َُ ارجبد ٣ؼٍٞ 

ؽ٤ش رئًل اُشٜبكح إٔ اُج٤بٗبد أُٞهغ ػ٤ِٜب ٢ٛ ث٤بٗبد طؾ٤ؾخ ُْ ٣طوأ . ػ٤ِٚ

ػ٤ِٜب أ١ رؼل٣َ ٍٞاء ثبُؾنف أٝ ثب٩ػبكخ أٝ اُزـ٤٤و، ٝثٜنا رظجؼ ٛنٙ اُج٤بٗبد 

ٓٞصوخ، ٫ٝ ٣ٌٖٔ اٌٗبهٛب ٝا٧ٓبٕ ُلٟ أُزؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓغبٍ اُزغبهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ 

، كول هَٔ٘ب ٛنا أُطِت ا٠ُ كوػ٤ٖ ٗزؼوع ُزؼو٣ق شٜبكح 2ػجو ا٩ٗزوٗذ

، صْ ُٔلٟ ؽغ٤خ شٜبكح اُزظل٣ن ا٧ع٘ج٤خ (اُلوع ا٧ٍٝ)اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٤ٗٝخ 

 (اُلوع اُضب٢ٗ)

  ؽٙبدح اٌزقذ٠ك اإلٌىزش١ٔٚخ رؼو٣ق:األٚياٌفشع 

  اُ٘ٔٞمع٢ ثشؤٕ اُزٞه٤ؼبدلبْٔٛ األٚٔغ١زشايٖٓ  (ة/2)كول ػوكذ أُبكح 

سعبٌخ ث١بٔبد أٚ " شٜبكح اُزظل٣وب٩ٌُزو٤ٗٝخ ثؤٜٗب؛ 2001ٌغٕخ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ 

 "عغال آخش ٠إوذاْ االسرجبه ث١ٓ اٌّٛلغ ٚث١بٔبد ئٔؾبء اٌزٛل١غ

ػ٠ِ ػوٝهح إٔ ( ك)ٝ( ط)ٖٓ ماد اُوبٕٗٞ ك٢ اُلوور٤ٖ  (9)ٝهل ٗظذ أُبكح 

رزؼٖٔ شٜبكاد اُزظل٣ن ث٤بٗبد ٓؼ٤٘خ ؽز٠ رزٌٖٔ ٖٓ أكاء ٜٓٔزٜب ك٢ 

 3اُزظل٣ن ٝثش اُضوخ ٝا٧ٓبٕ ُلٟ أُزؼب٤ِٖٓ ثٜب

 ٓ٘ٚ ك٢ اُلوور٤ٖ  (2)ّ كول ٤ٓي ك٢ أُبكح 93/1999 ههْ اُزٞع٤ٚ ا٧ٝهث٢أٓب 

                                                           

105 ص , أُوعغ اَُبثن,عؼ١ذ اٌغ١ذ لٕذ٠ً-  1
 

184 ص, أُوعغ اَُبثن,ئثشا١ُ٘ اٌذعٛلٟ أثٛا١ًٌٍ-  2
 

 2001ّٖٓ هبٕٗٞ ا٤َٗٝ٫زواٍ اُ٘ٔٞمع٢ ثشبٕ اُزٞه٤ؼبد ا٫ٌُزو٤ٗٝخ َُ٘خ ( ك)ٝ(ط)اُلوور٤ٖ  (9)اٗظو ٗض أُبكح - 3
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اُزبٍؼخ ٝاُؼبشوح ٓب ث٤ٖ اُشٜبكح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ اُج٤َطخ ٝاُشٜبكح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ 

اُشٜبكح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ اُز٢ روثؾ : "أُٞطٞكخ أُئًلح، ٝػوكذ ا٠ُٝ٧ ثؤٜٗب

اُج٤بٗبد اُقبطخ ثلؾض اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٝاُشقض أُؼ٤ٖ ٝرئًل ٣ٞٛخ ٛنا 

شٜبكح ٓئِٛخ رَزٞك٢ اُشوٝؽ أٝ : "ك٢ٜ، أٓب اُشٜبكح اُضب٤ٗخ "اُشقض

، ٝرولّ ثٞاٍطخ ٓولّ فلٓبد 1أُزطِجبد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُِؾن 

 21اُزظل٣ن أَُزٞك٢ ُِٔزطِجبد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُِؾن

ّ ثشؤٕ أُجبك٫د ٝاُزغبهح 2000/83ههْ اُوبٕٗٞ اُز٢َٗٞ ًٔب ػوف 

ا٩ٌُزو٤ٗٝخ، شٜبكح اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ك٢ اُلظَ اُضب٢ٗ ٖٓ اُجبة ا٧ٍٝ 

اُٞص٤وخ ا٫ٌُزو٤ٗٝخ أُئٓ٘خ ثٞاٍطخ ا٩ٓؼبء ا٩ٌُزو٢ٗٝ ُِشقض اُن١ "ثؤٜٗب؛ 

. أطلهٛب ٝاُن١ ٣شٜل ٖٓ ف٬ُٜب أصو أُؼب٣٘خ ػ٠ِ طؾخ اُج٤بٗبد اُز٢ رزؼٜٔ٘ب

ٖٓ اُجبة اُواثغ ٓ٘ٚ أْٛ اُج٤بٗبد اُز٢ ٣غت إٔ  (17)ؽلك ًنُي ك٢ اُلظَ 

  :رزؼٜٔ٘ب شٜبكح اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٢ٛٝ

 ٣ٞٛخ طبؽت اُشٜبكح- 

 . ٣ٞٛخ اُشقض اُن١ أطلهٛب ٝآؼبئٚ ا٩ٌُزو٢ٗٝ- 

 ػ٘بطو اُزله٤ن ك٢ آؼبء طبؽت اُشٜبكح- 

 ٓلح ط٬ؽ٤خ اُشٜبكح- 

 ٓغب٫د اٍزؼٔبٍ اُشٜبكح -

كول ث٤ٖ أُوظٞك ثشٜبكح اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٓؼوكب ا٣بٛب أُشوع أُظو١ أٓب 

 :ثؤٜٗب 15/2004ٖٓ هبٕٗٞ اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ههْ  (ٝ)ك٢ ُٔبكح ا٠ُٝ٧ كووح 

اٌؾٙبدح اٌزٟ رقذس ِٓ اٌغٙخ اٌّشخـ ٌٙب ثبٌزقذ٠ك، ٚرضجذ االسرجبه ث١ٓ "

ٝك٤ٔب ٣قض اُج٤بٗبد اُز٢ ٣غت إٔ رزؼٜٔ٘ب ". اٌّٛلغ ٚث١بٔبد ئٔؾبء اٌزٛل١غ

٢ً ٣ٌٕٞ ُٜب ؽغ٤خ هب٤ٗٞٗخ ك٢ ا٩صجبد، كول ٗض أُشوع أُظو١ ك٢ أُبكح 

رؾذد اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٙزا  ":إٖٔٓ هبٕٗٞ اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ػ٠ِ  (20)

 "اٌمبْٔٛ اٌج١بٔبد اٌزٟ ٠غت أْ رؾًّ ػ١ٍٙب ؽٙبدح اٌزقذ٠ك اإلٌىزشٟٚٔ

 ٣زؼؼ ُ٘ب إٔ ع٤ٔغ ٛنٙ اُزشو٣ؼبد هل اٍز٘لد ك٢ رؼو٣لٜب ُشٜبكح اُزظل٣ن

ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ػ٠ِ اُغبٗت اُٞظ٤ل٢ ُٜنٙ اُشٜبكح، أُزٔضَ ك٢ رؤ٤ًلٛب ػ٠ِ طؾخ 

اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٝاهرجبؽٚ ثبُٔٞهغ، ٝهللا هل طله ٖٓٔ ٣َ٘ت ا٤ُٚ ُْٝ ٣شجٚ 

 رؾو٣ق، ٝإٔ اُج٤بٗبد أُٞهغ ػ٤ِٜب ٢ٛ ث٤بٗبد طؾ٤ؾخ طبكهح ري٣ٝو أٝأ١ 

                                                           
146-145ص , المرجع السابق,  ممدوح محمد على مبروك-

1
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ٖٓ أُٞهغ ُْٝ ٣زْ اُز٬ػت ك٤ٜب ثبُزـ٤و أٝ اُزؼل٣َ، ٣ٝزْ اُزؾون ٖٓ ٛنٙ 

أُؼِٞٓبد ػٖ ؽو٣ن اٍزقلاّ أُلزبػ اُؼبّ ُٖٔ طلهد ػ٘ٚ اُشٜبكح 

ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ٝاُن١ ٣ٌٕٞ ٓنًٞها ك٢ اُشٜبكح ٗلَٜب ٗظو ٬ُهرجبؽ ث٤ٖ ٛنا 

 1أُلزبػ اُؼبّ ٝأُلزبػ اُقبص ُظبؽت اُشٜبكح

ٌٛنا ر٘ش٠ شٜبكح اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ػ٬هخ ص٬ص٤خ ث٤ٖ ًَ ٖٓ عٜخ ٓولّ 

ٝأُوٍَ ا٤ُٚ، ٫ٝشي إٔ ٛنٙ اُؼ٬هخ رٞكو - فلٓبد اُزظل٣ن ٝأُٞهغ أُوٍَ

ا٥ٓبٕ ٝاُضوخ ُلٟ أُزؼب٤ِٖٓ ك٢ اثواّ ٓؼب٬ٓرْٜ اُزغبه٣خ ثطو٣وخ اٌُزو٤ٗٝخ، 

 .ٛنا ٣ئك١ ا٠ُ رطٞه ٝاىكٛبه اُزغبهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ 

 ؽٙبدح اٌزقذ٠ك األعٕج١خ:اٌضبٟٔاٌفشع 

رزغبٝى أُؼب٬ٓد ا٩ٌُزو٤ٗٝخ أٝ اُؼول ك٢ ٗطبم اُزغبهح ا٩ٌُزو٤ٗٝخ 

اُؾلٝكا٩ه٤ٔ٤ِخ ُِلُٝخ اُز٢ اثوّ ك٤ٜب أٝ اُز٢ ٣و٤ْ ك٤ٜب أؽل أؽواكٚ، كـبُجب ٓب 

٣ٌٕٞ ك٤ٚ ػ٘ظو أع٘ج٢ ٝمُي ٧ٕ اُزغبهح ػجو شجٌخ ا٫ٗزوٗذ ٢ٛ رغبهح ؿ٤و 

ٓؾلٝكح ثٔٞهغ عـواك٢ اٗٔب ٣ٌٖٔ ُطوك٢ أُؼبِٓخ اُزجبؽش ٝاُزؼبهل ك٤ٔب ث٤ٜ٘ٔب 

رغؼَ اُؼبُْ ثٔضبثخ هو٣خ طـ٤وح، ثؾ٤ش هؿْ ثؼل أٌُبٕ ٝافز٬ف اُيٓبٕ ك٢ 

ٝهذ هظ٤و ٝثزٌب٤ُق ه٤ِِخ 

اُ٘ٔٞمع٢ ثشؤٕ اُزٞه٤ؼبد هبٕٗٞ ا٤َٗٝ٧زواٍ ٖٓ  (12)ؽ٤ذ ٗظٔذ أُبكح 

 ّ، ا٫ػزواف ثبُشٜبكاد ٝاُزٞه٤ؼبد ا٩ٌُزو٤ٗٝخ اُز٢ 2001ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ُؼبّ 

رظله ٖٓ عٜبد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ ا٧ع٘ج٤خ، ؽ٤ش رؼٔ٘ذ ٓب ٣ل٤ل ثؤٕ 

شٜبكح اُزظل٣ن ا٧ع٘ج٤خ ُٜب ٗلٌ أُلؼٍٞ اُوب٢ٗٞٗ ُِشٜبكح اُز٢ ٣ظلهٛب ٓولّ 

فلٓخ اُزظل٣ن ك٢ اُلُٝخ أُشوػخ، ؽبُٔب اٍزٞكذ اُشوٝؽ اُز٢ رؼل٠ ػ٤ِٜب 

أُٞصٞه٤خ ا٬ُىٓخ ُِزؼ٣َٞ ػ٤ِٜب، ٝإٔ رزٔزغ ثبٌُلبءح اُز٢ رقؼغ ك٢ رول٣وٛب 

ُِٔؼب٤٣و اُل٤ُٝخ أُؼزوف ثٜب ٣٧ٝخ ػٞآَ أفوٟ ماد طِخ ٗلٌ اُؾٌْ ٣َو١ 

 أ٣ؼب ثبَُ٘جخ ُِزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ا٧ع٘ج٢

ًٔب أهو ٛنا اُوبٕٗٞ ك٢ ٗلٌ أُبكح ػ٠ِ أٗٚ ٣غٞى ٨ُؽواف ا٫رلبم ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ 

ػ٠ِ اٍزقلاّ أٗٞاع ٓؼ٤٘خ ٖٓ اُزٞه٤ؼبد ا٩ٌُزو٤ٗٝخ أٝ اُشٜبكاد، ٣ٌٕٝٞ ٛنا 

ا٫رلبم ٓؼزوف ثٚ ٍٝبه١ أُلؼٍٞ ػجو ؽلٝك اُلٍٝ أُقزِلخ ثشوؽ إٔ ٣ٌٕٞ 

 2طؾ٤ؾب ٝؿ٤و ٓقبُق ُِوبٕٗٞ أُطجن

                                                           

184ص ،  أُوعغ اَُبثن ئثشا١ُ٘ اٌذعٛلٟ اثٛ ا١ًٌٍ،-  1
 

٤َٗ2001ّزواٍ اُ٘ٔٞمع٢ ثشبٕ اُزٞه٤ؼبد ا٫ٌُزو٤ٗٝخ َُ٘خ ٖٝٓ هبٕٗٞ ا٫ (12)اٗظو أُبكح -  2
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 ثشؤٕ أُؼب٬ٓد ٝاُزغبهح 2002/2ههْ اُوبٕٗٞ ا٩ٓبهار٢ ًنُي اػزوف 

ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ثشٜبكاد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ٝاُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ اُز٢ رظله ك٢ 

اُلٍٝ ا٧ع٘ج٤خ، ٝاػزجوٛب ٗبكنح هبٗٞٗب كٕٝ ٝػغ أ١ اػزجبه ثبَُ٘جخ ٌُِٔبٕ اُن١ 

ٖٓ عٜخ أفوٟ ٣غت ػلّ . طلهد ك٤ٚ ٛنٙ اُشٜبكح أٝ اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ

اُزَٔي ثب٫فزظبص اُوؼبئ٢ اُن١ ٣ٞعل ك٤ٚ ٓوو ػَٔ اُغٜخ اُز٢ أطلهد 

ٖٓ اُوبٕٗٞ اَُبثن  (1/26)اُشٜبكح أٝ اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ، كول ٗظذ أُبكح 

اٌزمش٠ش ِب ئرا وبٔذ اٌؾٙبدح أٚ اٌزٛل١غ اإلٌىزشٟٚٔ ٔبفزالبٔٛٔب : "اُنًو ػ٠ِ أٗٚ 

ال ٠زؼ١ٓ ئ٠الء االػزجبسئٌٝ اٌّىبْ اٌزٞ فذسد ف١ٗ اٌؾٙبدح أٚ اٌزٛل١غ 

اإلٌىزشٟٚٔ ٚال ئٌٝ االخزقبؿ اٌمنبئٟ اٌزٞ ٠ٛعذ ف١ٗ ِمش ػًّ اٌغٙخ اٌزٟ 

 "أفذسد اٌؾٙبدح أٚ اٌزٛل١غ اإلٌىزشٟٚٔ

 ًنُي ثشٜبكاد اُزظل٣ن أُظو١اػزوف هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ 

ػخ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ااُظبكهح ٖٓ عٜبد أع٘ج٤خ، ؽ٤ش ٓ٘ؼ ٤ٛئخ ر٤ٔ٘خ طٖ

ٍِطخ اػزٔبك اُغٜبد ا٧ع٘ج٤خ اُز٢ رياٍٝ اطلاه شٜبكاد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ 

 اُؾب٫د ٝٝكوب ُِوٞاػل ك٢ٗظ٤و ٓوبثَ ٣ؾلكٙ ٓغٌِ اكاهرٜب، ٣ٌٕٝٞ مُي 

 رؾلكٛب ا٬ُئؾخ اُز٘ل٤ن٣خ ُوبٕٗٞ اُزٞه٤غ اُز٢ٝا٩عواءاد ٝاُؼٔبٗبد 

اُؾب٫د 1ٝهل ث٤٘ذ ا٬ُئؾخ اُز٘ل٤ن٣خ ُوبٕٗٞ اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ . ا٩ٌُزو٢ٗٝ 

اُز٢ ٣ٌٖٔ ٤ُِٜئخ إٔ رؼزٔل ك٤ٜب اُغٜبد ا٧ع٘ج٤خ أُقزظخ ثبطلاه شٜبكاد 

: ٠ُ أٗٚ ع( 21)ه٢ٗٝ ؽ٤ش ٗظذ أُبكح داُزظل٣ن ا٩ُي

٤ٛئخ اػزٔبك اُغٜبد ا٧ع٘ج٤خ أُقزظخ ثبطلاه شٜبكاد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ َُ

 :ا٥ر٤خ اُؾب٫د اؽلٟك٢ 

 إٔ ٣ٌٕٞ ُلٟ اُغٜخ ا٧ع٘ج٤خ ٤ًَٝ ك٢ عٜٔٞه٣خ ٓظو اُؼوث٤خ ٓوفض ثٚ *

١ ٣ٝزٞاكو ُل٣ٚ ًَ ٕٖٓ هجَ ا٤ُٜئخ ك٢ اطلاه شٜبكاد اُزظل٣ن ا٩ٌُزوٝ

ٝثخ ُِزؼبَٓ ثشٜبكاد اُزظل٣ن ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٝإٔ ٣ٌلَ رِي اُغٜخ ٍأُوٞٓبد أُؾ

ٓطِٞة ٖٓ اشزواؽبد  ك٤ٔب رظلهٙ ٖٓ شٜبكاد رظل٣ن اٌُزو٢ٗٝ ٝك٤ٔب ٛٞ

 .ٝػٔبٗبد

 إٔ رٌٕٞ اُغٜخ ا٧ع٘ج٤خ ػٖٔ اُغٜبد اُز٢ ٝاكوذ عٜٔٞه٣خ ٓظو اُؼوث٤خ *

ثٔٞعت ارلبه٤خ ك٤ُٝخ ٗبكنح ك٤ٜب ػ٠ِ اػزٔبكٛب ثبػزجبهٛب عٜخ أع٘ج٤خ ٓقزظخ 

 .ثبطلاه شٜبكاد اُزظل٣ن ا٫ٌُزو٢ٗٝ

                                                           

.ا٫ٌُزو٢ٗٝ ر٘ظ٤ْ اُزٞه٤غ ثشؤٕ 15/2004ٖٓ اُوبٕٗٞ أُظو١ ههْ  (22)اٗظو أُبكح -  1
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 إٔ رٌٕٞ اُغٜخ ا٧ع٘ج٤خ ػٖٔ اُغٜبد أُؼزٔلح أٝ أُوفض ُٜب ثبطلاه *

شٜبكاد رظل٣ن اٌُزو٢ٗٝ ٖٓ هجَ عٜخ روف٤ض ثِلٛب ٝثشوؽ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى 

 ..." ػ٠ِ مُيٝث٤ٖ ا٤ُٜئخارلبهب ث٤ٖ عٜخ اُزوف٤ض ا٧ع٘ج٤خ 

  اٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌٍزٛل١غ اإلٌىزشٟٚٔ:اٌضبٟٔاٌّجؾش 

ٓغ ريا٣ل اُؼ٤ِٔبد اُزغبه٣خ ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ػ٠ِ أَُزٟٞ اُؼب٢ُٔ ٝأُؾ٢ِ ٝاُزطٞه 

ه٤ٗٝخ، ًبٕ ٖٓ ا٩ُيا٢ٓ دك٢ اٍُٞبئَ اُزو٤٘خ أَُزؼِٔخ ُؾٔب٣خ اُزغبهح ا٫ُي اٌُج٤و

ػ٠ِ  كبُوبػلح اُؼبٓخ ر٘ض.اُزشو٣ؼ٤خ ٝاُوب٤ٗٞٗخ ُٜنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزغبهح رٞك٤و اُؾٔب٣خ

إٔ اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ اُن١ ٫ ٣زٔزغ ثبُؾغ٤خ ك٢ ا٩صجبد ٤ٌُ ٓؾ٬ ُِزي٣ٝو، ث٤٘ٔب 

ع ٓؾ٬ ُِزي٣ٝو، ٝػ٤ِٚ كبُزٔزغ ماُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ أُزٔزغ ثبُؾغ٤خ ك٢ ا٩صجبد ١

 ٓب رْ ري٣ٝوٙ، امثبُؾغ٤خ ك٢ ا٩صجبد شوؽ ُؾظٍٞ اُزٞه٤غ ػ٠ِ اُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ 

ًٞٗٚ ٓظِؾخ ٣وٟ أُشوع أٜٗب عل٣وح ثبُؾٔب٣خ اُزشو٣ؼ٤خ، ٝثبُزب٢ُ ٣٘ض ػ٠ِ 

 إلى جرائم االعتداء على التوقٌع ُنا ٍ٘زطوم.ؽٔب٣زٜب ثزغو٣ْ ا٫ػزلاء ػ٤ِٜب

 )المطلب األول)اإللكترونً 

د أمام عجز التوقٌع التقلٌدي الذي ٌتطلب جهاإللكترونًاشتدت الحاجة إلى التوقٌع   

ٝاُزؾٍٞ ا٤ُٚ َٝٛ رٌٔ٘ذ اُزشو٣ؼبد ٖٓ اؽبؽزٚ ثبُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ؟ أ١ ٓؼوكخ 

التً توفرها التشرٌعات المقارنة لذلك سوؾ نتعرض إلى تجرٌم االعتداء   اُؾٔب٣خ

 )المطلب الثانً)رونً فً التشرٌعات الوطنٌة والدولٌة تاإللك على التوقٌع

 

  االعتداء على التوقٌع اإللكترونًجرائم: األولالمطلب 

 أطجؼ اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ اؽلٟ ٍٝبئَ اُؾٔب٣خ أُل٤ٗخ ُِٔؼب٬ٓد أُزؼِوخ 

، كبُزؾٍٞ اُزله٣غ٢ ا٠ُ اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٝهجُٞٚ ك٢ 1ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ثبُزغبهح

ر٘ظ٤ْ رشو٣ؼ٢ ٣ٌلَ اُؼٞاثؾ ٝاُشوٝؽ ا٬ُىٓخ ٩ػلبء  ا٩صجبد ٫ثل إٔ ٣َجوٚ

، فبطخ أْٜٗ ا٤ُٚاُؼجش ٝٝطٍٞ أُغو٤ٖٓ  ٣خ ػ٤ِٚ، ٝؽٔب٣زٚ ٖٓمأُظلا

ظَ اُلوطخ داُزطٞه اُزو٤٘خ، ؽز٠  ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِ رط٣ٞو أٗلَْٜ ٝعوائْٜٔ رجغ

رؾلس ك٢ اُج٤ئخ  كد عوائْ َٓزؾلصخٍرٞفًبة عوائْٜٔ،دٍبٓؾخ ُْٜ ٫ه

اُلوع )ا٩ٌُزو٤ٗٝخ، أٝ رورٌت ثٍٞبئَ اٌُزو٤ٗٝخ ر٠َٔ اُغو٣ٔخ أُؼِٞٓبر٤خ

                                                           
294،305ص 2002 ،مصر،اإلسكندرٌة ، دار الكتب القانونٌة ،الدلٌل الجنائً والتزوٌر فً جرائم ،عبد الفاتح بٌومٌحجازي

1
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 اُج٤ئخ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ٖٓ ك٢، ٫ٝ ٣قل٠ ػ٠ِ أؽل ٓب رزَْ ثٚ اُغو٣ٔخ (ا٧ٍٝ

، ٝطؼٞثخ اُٞهٞف ػ٠ِ ؽج٤ؼخ ا٫ػزلاء مارٚ، ًٔب إٔ اُل٤َُ اصجبرٜبك٢  طؼٞثخ

ػ٤ِٚ اُطبثغ ا٩ٌُزو٢ٗٝ، ُنُي كبُج٤بٗبد أُزؼِوخ ثبُزٞه٤غ  ػ٠ِ اهرٌبثٜب ٣ـِت

أههبّ ٍو٣خ ٝؿ٤وٛب ٖٓ ا٧ٍواه اُقبطخ  ا٫ٌُزو٢ٗٝ، ٝأُؼِٞٓبد ٖٓ

 لم ٌستخدمه، وعلٌه سوؾ ثؤطؾبثٜب ٫ ٣غٞى ٧ؽل ا٫ؽ٬ع ػ٤ِٜب ؽز٠ ُٞ

 ، كما هنالك جرائم االعتداء على (الفرع الثانً)نتعرض إلى جرٌمة التزوٌر

ع أو حٌازة برنامج إلعداد توقٌع الكترونً نالتوقٌع وأهمها جرٌمة ص

، وجرٌمة الدخول بطرٌق الؽش على قاعدة بٌانات تتعلق (الفرع الثالث)مزور

الفرع )، وجرٌمة فض مفاتٌح التشفٌر(الفرع الربع)رونًتبالتوقٌع اإللك

 (.الخامس

 الجرٌمة المعلوماتٌة تعرٌف:األولالفرع 

تعرؾ الجرٌمة عموما فً نطاق القانون الجنائً أنها فمل ؼٌر مشروع صادر 

 إرادة جنائٌة تقرر له القانون عقوبة أو تدبٌرا احترازٌا عن

 :أما جرائم الحاسب فٌعرفها مكتب تقسٌم التقنٌة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بأنها

وماتٌة دورا رئٌسٌا علالجرٌمة التً تلعب فٌها البٌانات الحاسوبٌة والبرامج الم"

من هنا ٌمكن أن نقول بأن جرائم الحاسب هً كل أشكال السلوك غٌر المشروع 

"الذي ٌرتكب باستخدام الحاسب
1

 

   تعرؾ الجرٌمة فً القوانٌن الوضعٌة بأنها كل فعل ٌعاقب علٌه القانون أو امتناع

ن فعل ٌقضً به القانون، وال ٌعتبر الفعل أو الترك جرٌمة إال إذا كان مجرما ع

حٌث حدد القانون الوضعً عقوبات محددة للمخالفات، بمعنى أنه ال . القانون فً

ل ما لم ٌكن هناك نص محدد له فً القانون وإال ال ٌعتبر عأي ؾ ٌمكن معاقبة

الجرٌمة هً كل فعل ضار ٌأتٌه المواطن وٌكون لهذا  من ناحٌة أخرى. جرما

هً كل "المواطنٌن وبالتالً فالجرائم اإللكترونٌة  الفعل أثر ضار على ؼٌره من

ر استعماله لوسائط اإللكترونٌة مثل الحواسٌب، بفعل ضار ٌأتٌه المواطن ع

أجهزة الموباٌل، شبكات االتصاالت الهاتفٌة، شبكات نقل المعلومات، شبكة 

اإلنترنت أو االستخدامات غٌر القانونٌة للبٌانات الحاسوبٌة أو اإللكترونٌة 

 عموما

                                                           

60ص ، 2007 ، دار الحامد للنشر و التوزٌع األردن،حماٌة أنظمة المعلومات، محمد دباس الحمٌد 
1
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 ملٌار 1.6حوالً )تطور االنترنت وازدٌاد عدد المستخدمٌن لها فً العالم 

ل منها وسطا مالئما للتخطٌط وتنفٌذ الجرائم عج.(المعثلون ربع سكان المي مستخدم

 بعٌدا عن رقابة وأعٌن الجهات األمنٌة

نشاط إجرامً تستخدم فٌه "كما ٌعرؾ البعض الجرٌمة اإللكترونٌة الرقمٌة أنها

بطرٌقة  (تناإللكترونٌة الرقمٌة والحاسوب اآللً الرقمً وشبكة اإلنتر التقنٌة

 "مباشرة أو غٌر مباشرة كوسٌلة لتنفٌذ الفعل اإلجرامً المستهدف

  ػٖٔ ٗظٞطٚ اُقبطخ ثجؼغ19/1988ٗض أُشوع اُلو٢َٗ ك٢ اُوبٕٗٞ ههْ 

:  ٝاُز٢ ر٘ض462/2، ك٢ ٗض أُبكح (أُؼِٞٓبر٤خ)اُغوائْ ا٩ٌُزو٤ٗٝخ أُوهٔخ 

وً ِزٛفً ٌٕظبَ اٌّؼبٌغخ ا١ٌ٢خ ٌٍج١بٔبد ثطش٠ك اٌزؾب٠ً ٠ٚمقذ ثبٌزؾب٠ً رذخً "

"غ١ش ِؾشٚع
1 

 04-09 ٖٓ اُوبٕٗٞ ٣2ؼوف أُشوع اُغيائو١ اُغو٣ٔخ أُؼِٞٓبر٤خ ك٢ أُبكح 

أُزؼٖٔ اُوٞاػل اُقبطخ ُِٞهب٣خ ٖٓ اُغوائْ أُزظِخ ثزٌُ٘ٞٞع٤بد ا٩ػ٬ّ 

عشائُ اٌّغبط ثأٔظّخ اٌّؼبٌغخ ا١ٌ٢خ ٌٍّؼط١بد : "ٌٓبكؾزٜب ثؤٜٗب ٝ ٝا٫رظبٍ

اٌّؾذدح فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ٚأٞ عش٠ّخ أخشٜ رشرىت أٚ ٠غًٙ اسرىبثٙب ػٓ 

 "هش٠ك ِٕظِٛخ ِؼٍِٛبر١خ أٚ ٔظبَ ٌالرقبالد اإلٌىزش١ٔٚخ

  إٔ اُغو٣ٔخ أُؼِٞٓبر٤خ ٢ٛ اُز٢ ٣ٌٕٞاُزؼبهف٣ٌٔ٘٘ب ا٫ٍزق٬ص ٖٓ ٛنٙ 

، أ١ اُج٤بٗبد ٗلَٜب اُز٢ رزلاٍٝ ػجو ه٘ٞاد أُٔؼِٞٓبر٢اُ٘ظبّ  ٓٞػٞػٜب

 ُِؼل٣ل ٝػوػٚاُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ُقطو اُزي٣ٝو ٝاُـش  ٣ؼوع ا٫رظبٍ، ٓٔب

ػَ فظٞط٤خ ٜٓبهح أُغوّ فا٤ُٜب ك٤ٔب ٢ِ٣، ٝة ُزطوم ٖٓ اُغوائْ اُز٢ ٤ٍزْ

ٛنٙ اُغوائْ ثبُٔؼبُغخ اُله٤وخ ؿ٤و أُشوٝػخ  ، ؽ٤ش ٣ٌٔ٘ٚ اهزوافأُٔؼِٞٓبر٢

 أُؼِٞٓبر٤خ ُٜنٙ اٍُٞبئَ، ٖٝٓ أْٛ فظبئض اُغو٣ٔخ

 ِٚبر١خػًخقبئـ اٌغش٠ّخ اٌُ: أٚال

عؼِذ ؽج٤ؼخ أُؼبُغخ ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ُِج٤بٗبد ٖٓ أُقبؽو اُز٢ رزؼوع ُٜب 

اُز٢ رزؼوع ُٜب ماد ؽبثغ فبص ٝثبُزب٢ُ ٣ٌٖٔ ر٤٤ٔيٛب ػٖ ؿ٤وٛب  ٝاُغوائْ

 :اُغو٣ٔخ أُؼِٞٓبر٤خ ثزج٤بٕ فظبئض

 

                                                           

57 ص ،2005 دار الكتب القانونٌة ، دراسة مقارنة، أسالٌب إجرامٌة بالتقنٌة الرقمٌة ماهٌتها مكافحتها،مصطفى محمد موسً-  
1
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 اٌغبٟٔ فٟ اٌغشائُ اٌّؼٍِٛبر١خ- 1

 ٣ب ٣ؼَٔ ُؾَبثٚ، ٣ٜٝلف ا٠ُعُٞٓبر٤خ شقظب ؽج٢ُٔغهل ٣ٌٕٞ اُغب٢ٗ ك٢ عوائْ ا

رؾو٤ن ٓظِؾخ فبطخ ثٚ ٖٓ ٝهاء اُغو٣ٔخ اُز٢ ٣ورٌجٜب ػل أؽل ٗظْ أُؼبُغخ 

ُِج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد، أٝ ػٖ ؽو٣ن ا٫ٍزؼبٗخ ثؤؽل ٗظْ أُؼبُغخ ا٤ُ٥خ  ا٤ُ٥خ

ٍ أُئصْ كغ١ اٍعُٞٓبد ٌُٖ ٣ؾلس ًض٤وا إٔ ٣وزوف اُشقض اُطج٢عُِج٤بٗبد ٝاُْ

لحسابه الخاص وإنما لحساب أحد األشخاص المعنوٌة كشركة عامة  ع٘بئ٤ب ٤ٌُ

مجال المعلوماتٌة، أو تعمل فً مجال آخر، تقوم بالسطو فً أو خاصة تعمل 

على أحد أنظمة المعلوماتٌة، أوتحدث ضررا للؽٌر عن طرٌق اللجوء ألحد 

  للمعلومات، وبذلك ترتكب من مجرم ؼٌر عادياآللٌةنظم المعالجة 

جرائم المعطٌات ناعمة مغرٌة للمجرمٌن- 2  

 فإذا كانت الجرائم التقلٌدٌة تحتاج من مرتكبٌها إلى قوة عضلٌة لتنفٌذها فإن جرائم

درة من قوة عملٌة وقالمعطٌات ال تحتاج إلى مثل تلك القوة العضلٌة وإنما إلى 

من الوقت إال  ومهارة فً توظٌؾ ذلك، والجانً فً سبٌل تنفٌذها ال ٌحتاج الذكاء

 أو دقائق معدوداتيثوان
1

 ونعومة هذه الجرٌمة وما تدركه من أرباح ومن إشباع 

 .للفضول عند البعض جعلها من الجرائم المؽرٌة والجذابة للمجرمٌن

  جرائم المعطٌات جرائم عابرة للحدود -3

لٌس هناك فً عالم الٌوم حدود تقؾ حائال أمام نقل المعطٌات بٌن الحسابات 

الموزعة فً مختلؾ دول العالم عبر شبكات المعلومات، فٌمكن فً  اآللٌة

هائل من المعطٌات بٌن حساب وآخر ببعده عن آالؾ  بعض دقائق نقل كم

الجرٌمة من جانً فً دولة معٌنة على مجنً  الكٌلومترات، كما ٌمكن أن تقع

السٌما مع تعاظم الدور الذي تقدمه  علٌه فً دولة أخرى فً وقت قصٌر جدا

وازداد اعتماد البنوك  شبكة اإلنترنت خاصة فً مجال التجارة اإللكترونٌة

 علٌها

  اكتشاف جرائم المعلوماتٌة وإثباتهاصعوبة-4

 أو سفك للدماء أو أثار اقتحام لسرقة. ال تحتاج جرائم المعلوماتٌة إلى أي عنؾ

                                                           

120-100 ص،2003 ، دبً، الحماٌة الجنائٌة للمستند االلكترونً،اشرف توفٌق شمس الذٌن 
1
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ى تماما من السجالت المخزونة حاألموال وإنما هً أرقام وبٌانات تتؽٌر أو تم

الحاسبات اآللٌة كونها فً أؼلب األحٌان جرائم ال تترك أي أثر  فً ذاكرة

 ٛنٙ ثخ أرجبدٖٓ طؼٞ ٣ي٣ل تكون صعبة اإلثبات خارجً مرئً لها، فإنها

 اُقلبء ٝػلّ ٝعٞك أ١ أصو ًزبث٢ ُٔب ٣غوٟ ف٬ٍ ك٢اُغوائْ اهرٌبثٜب ػبكح 

ٗوَ  ر٘ل٤نٛب ٖٓ ػ٤ِٔبد أٝ أكؼبٍ اعوا٤ٓخ، ؽ٤ش ٣زْ ثبُ٘جؼبد ا٫ٌُزو٤ٗٝخ

 أُؼِٞٓبد أػق ا٠ُ مُي اؽغبّ ٓغزٔغ ا٧ػٔبٍ ػٖ ا٩ث٬ؽ ػٜ٘ب رغ٘جب ُ٪ٍبءح

  ًلبءح أُ٘ظٔبد ٝأُئٍَبد أُغ٢٘ ػ٤ِٜب كؼ٬ ػٖك٢ا٠ُ أَُؼخ ٝٛي اُضوخ 

آٌب٤ٗخ رل٤ٓو أُؼِٞٓبد اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رَزقلّ ًل٤َُ ك٢ ا٩صجبد ك٢ ٓلح هل روَ 

 .اُضب٤ٗخ اُي٤٘ٓخ ػٖ

صْ   ٖٝٓاصجبرٜب ا٠ُ ػلّ ٬ٓئٔخ ا٧كُخ اُزو٤ِل٣خ ك٢ اُوبٕٗٞ اُغ٘بئ٢ ك٢ اػبكخ

٣ِيّ اُجؾش ػٖ أكُخ عل٣لح ؽل٣ضخ ٗبرغخ ٖٓ ماد اُؾبٍت ٖٝٓ ٛ٘ب رجلأ 

 ٓش٬ٌد هجُٞٚ إ ٝعل ٝرجلأاُجؾش ػٖ اُل٤َُ، ٝعٔغ ٛنا اُل٤َُ  طؼٞثبد

ثؼل اٍزؼواػ٘ب ٧ْٛ  ثبد ٝهبئغ اُغو٣ٔخسأٝ ٓظلاه٤زٚ ػ٠ِ ا ٝٓلٟ ٓٞصٞه٤زٚ

ًنُي ك٢ ؽبُخ  ػ٘بطو اُغو٣ٔخ أُؼِٞٓبر٤خ، ٣ٌٔ٘٘ب اٍوبؽٜب أٝ رطج٤ن ٓجبكئٜب

ري٣ٝو اُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٝاَُطٞ ػ٠ِ أههبّ اُجطبهبد ا٫ئزٔب٤ٗخ ٝافز٬ً ٖٓ 

 اُج٘ٞى، أٝ ري٣ٝو ٝصبئن َٝٓز٘لاد ٓب٤ُخ

  رض٠ٚش اٌزٛل١غ اإلٌىزشٟٚٔعش٠ّخ: اٌضبٟٔاٌفشع 

، وقد ألمعلوماتًٌعتبر تزوٌر التوقٌع اإللكترونً شكال من أشكال الؽش 

التشرٌعات والقوانٌن فً دول العالم المختلفة حتى الشرٌعة اإلسالمٌة  عالجت

قسمت اتجاه نها انالتزوٌر فً المحررات التقلٌدٌة، لك رٌمةجكافة أشكال 

ٌة نلمعلوماتٌة، حٌث ٌرى فرٌق من الفقه عدم إمكا ع فً مجاالقالتزوٌر الذي ي

، بٌنما ٌرى ؼٌرهم ألمعلوماتًتزوٌر  تطبٌق النصوص التقلٌدٌة على جرائم

، والبد من ألمعلوماتًللتزوٌر  إمكانٌة تطبٌقها وفقا للمفهوم السائد والمستقر

لمعلوماتٌة، نحاول  تشرٌع نصوص خاصة بجرائم التزوٌر التً تقع فً مجاال

 أن نلقً البحث على مفهوم التزوٌر بصفة عامة، أي جرٌمة التزوٌر

رونً ت بصفة خاصة ثم نرى كٌفٌة تزوٌر التوقٌع اإللكألمعلوماتً
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  تعرٌف جرٌمة التزوٌر:أوال

تعتبر جرٌمة التزوٌر فً المحررات من أهم الموضوعات فً قانون العقوبات 

من أخطر الجرائم التً تخل بالثقة الواجب توافرها فً هذه المحررات،  ألنها

ومن ناحٌة أخرى فإن جرٌمة التزوٌر تعتبر من الجرائم الحدٌثة إذا ما قورنت 

ابة تمع جرٌمة السرقة والقتل كونها نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الك

الرسمٌة والعرفٌة، األمر الذي  ونظام التوثٌق وبروز المحررات بنوعٌها

ؽٔب٣خ ٛنٙ اُٞصبئن ٖٓ  ٖٓ أعَاستدعى وضع قواعد ونصوص قانونٌة رادعة 

ثؼش اُضوخ ك٢ ةاُؼجش ك٢ ٓؼٜٔٞٗب ٝأُؾبكظخ ػ٠ِ ٓظلاه٤زٜب ٬ٍٝٓخ رلاُٜٝب 

 ٓؾزٞاٛب ٝٓؼٔٞٗٚ

 ى٣ٝو ك٢ أُؾوهاد ُْٝ ٣وْدُْ ٣ؼغ أُشوع اُغيائو١ رؼو٣لب ٓؾلكا ُغو٣ٔخ اٍ

ٓب اًزل٠ ثزؾل٣ل اُطوم اُز٢ روغ ثٜب، ػ٠ِ ؿواه أُشوع ٕثزؾل٣ل أهًبٜٗب، ٝا

 1ربه٤ًٖ ٛنٙ أُٜٔخ ُِلوٚ ٝاُوؼبء اُلو٢َٗ

ثبثلا ٫ ٣ؼزجو رـ٤٤و اُؾو٤وخ أٍبً عو٣ٔخ اُزي٣ٝو، ك٬ ٣زظٞه ٝهٞع اُزـ٤٤و ا٫ 

ُؾو٤وخ ثٔب ٣ـب٣وٛب، كبما اٗؼلّ رـ٤٤و اُؾو٤وخ ٫ روّٞ عو٣ٔخ اُزي٣ٝو، ٢ٌُٝ ٣ؼزجو 

رٚ، ام ٣زؾون ّؽوه أٝ ه٢ّ مار٤خ اٍار٬فري٣ٝوا، ٣شزوؽ ك٤ٚ أ٫ ٣ئك١ ا٠ُ  اُزـ٤٤و

ُِزي٣ٝو ثزـ٤٤و اُؾو٤وخ ك٢ ٓؾوه ثطو٣وخ ٖٓ اُطوم اُز٢ ٗض  اك١ّاُوًٖ اٍ

 . رـ٤وا ٖٓ شؤٗٚ اؽلاس ػوه ٦ُفو٣ٖ ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ أٝ اُ٘ظبّ

 

 ألمعلوماتًالتزوٌر فً المجال :ٌا ثان

 ٣وك ػ٠ِ ث٤بٗبد ك٢ ٝصبئن ٓؼِٞٓبر٤خ، رِي أُٔؼِٞٓبر٣٢جلٝ ٓٔب رولّ إٔ اُزي٣ٝو 

٣زْ اُؾظٍٞ ػ٤ِٜب ثٍٞبئَ ٓؼِٞٓبر٤خ، ثؼجبهح أكم رِي اُٞصبئن اُز٢ ٣زْ  اُٞصبئن

ثٞاٍطخ عٜبى اٌُزو٢ٗٝ أٝ ًٜوٝٓـ٘بؽ٢َ٤ أٝ أشوؽخ ٓٔـ٘طخ،  اُؾظٍٞ ػ٤ِٜب

ٖٓ اُلوٚ ٣وٟ ػوٝهح ػلّ اُقِؾ ث٤ٖ اُٞصبئن أُجوٓغخ  ٝإ ًبٕ ٛ٘بُي عبٗت

 ٣ؼبكٍ ك٢ أُٔؼِٞٓبر٢ٓٔب مًو كبٕ اُزي٣ٝو  ػ٠ِ اُوؿْ ٝاُٞصبئن أُؼِٞٓبر٤خ

ُِؾو٤وخ ك٢ ٓؾوه ثٌَ اُطوم اُز٢  فطٞهرٚ اُزي٣ٝو اُزو٤ِل١، كٜٞ ًَ رـ٤٤و

                                                           
1992-12-16 المؤرخ ف1336ً-92 قمون رناقجب الوبم 01/03/1994 ء منتدا ابالتفنٌدي دخل حٌز ذلا)ي الحالً نس الفرالعقوباتقلون  
1
 

و ٌنصب على أٌة ، و ٌنجز بأٌة وسٌلة كانت،من شانه أحدات ضرر،ٌشكل تزوٌر كل تغٌٌر احتٌالً للحقٌقة "  منه على 1-441ٌنص فً المادة 

هذا التعرٌؾ ٌنطق " دعامة للتعبٌر عن األفكار ٌكون موضوعها أو ٌكون من اتارها إقامة الدلٌل على حق أو على واقعة ذات نتائج قانونٌة 
عموما على جرٌمة التزوٌر وفقا للقانون الجزائري إال فً نقطة واحدة و هً حدوت التزوٌر على الدعائم الحدٌثة لتلقى البٌانات التً ال ٌشملها 

 القانون الجزائري 
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اؽلاس ػوها ُِـ٤و ثٞاٍطخ  ٣ووٛب اُوبٕٗٞ أُبك٣خ ٝأُؼ٣ٞ٘خ رـ٤وا ٖٓ شؤٗٚ

 ص٬صخ ٣زٌٕٞ ٖٓ  أُٔؼِٞٓبر١٢، ٝرؤ٤ٍَب ػ٠ِ مُي كبٕ اُزي٣ٝوٍاٍزقلاّ اُؾبٍت ا٥

والركن المعنوي المتمثل بالقصد  أهًبٕ اُوًٖ أُبك١ أُزٔضَ ك٢ رـ٤و اُؾو٤وخ

 الركن المادي و ٌصٌب الجنائً والركن الخاص ٌنصب على الضرر الذي ٌسببه

 شخص من األشخاصالمصلحة العامة أو مصلحة 

  كٌفٌة تزوٌر التوقٌع اإللكترونً:ثالثا

م مهاجمتها أو نسخها من قبل قراصنة تٌسهل تزوٌر هذه الطرق، بعد أن ي

رتها ثم استخدامها بطرٌقة ؾم فك شتاآللً أو كما ٌطلقوا علٌهم الهاكرز ي الحاسب

ومن أهم الصور األكثر عرضة لتزوٌر نجد التوقٌع بالرقم السري  ؼٌر مشروعة

 وكذلك التوقٌع الرقمً

 تزوٌر التوقٌع اإللكترونً الذي ٌتم بالرقم السري- 1

أكثر تطبٌقات هذه الصورة وأهمها بطاقات الصرؾ البنكً بأنواعها المختلفة 

 :أهم صور االستخدام ؼٌر المشروع للبطاقات البنكٌة كما ٌلى وٌعد

 استخدام بطاقات بنكٌة مزٌفة جزئٌا أو مزٌفة كلٌا- 

 استخدام بطاقات بنكٌة مسروقة- 

 استخدام بطاقات بنكٌة صحٌحة صدرت بطرٌقة ؼٌر مشروعة- 

إن المبدأ األساسً لتزوٌر البطاقة البنكٌة هو سرقة بٌاناتها من خالل جهاز 

ٌانات على بطاقة أخرى تكون باآللً،باستخدام أدوات معٌنة ٌتم نقش هذه ال الحساب

م استخدامها بعد ذلك فً تالؽرض أو تكون بطاقة منتهٌة أو مسروقة وي معدة لهذا

السحب عملٌات الدفع أو
1

 

 تزوٌر بطاقة الدفع- أ

 ة االئتمان من العمٌل، وقد تسرق منه فٌتلقاها الؽٌرقفٌتم التزوٌر عندما تفقد بطا

 وٌقوم باستبدال ما بها من بٌانات ومعلومات، لٌقوم باستخدامها فً عملٌات الشراء

 د االعتداءتالسحب، فٌشكل اعتداء لٌس على البنك المصدر للبطاقة فحسب ولكن ٌم

 .لٌشمل حامل البطاقة أٌضا

                                                           

187ص ،2007،دون طبعة ،مصر، دار الجامعة الجدٌدة ،الحماٌة الجنائٌة واألمنٌة لبطاقة االئتمان ،إٌهاب فوزي السقا -  1
 



 هبئـــــــــــــــــــــــــــــــــــٔخ اُـــــــــــــــــــــــٔواعغ 
 

 
56 

هذا االعتداء ٌشكل فً رأي جمهور الفقهاء جرٌمة تزوٌر على اعتبار أن التزوٌر 

هو تؽٌٌر الحقٌقة وتؽٌٌر ما على الشرٌط الممؽنط الخاص بالبطاقة، ٌعد تزوٌرا 

ألنه ٌؽٌر ما على البطاقة من بٌانات ومعلومات
1

 للحصول على م هذه العملٌةت ت,

القطاعات ي م ٌسما طرٌق عنdevis skimminخصائص الهوٌة االلكترونٌة من

 تم نقلها بنفس خصائصها إلى بطاقة ،المؽناطٌسٌة من إحدى البطاقات الصحٌحة 

 أخرى

 الغٌر لبطاقة دفع مزورة أو مسروقة استعمال-ب

 رقزِق عو٣ٔخ ري٣ٝو أُؾوهاد ػٖ عو٣ٔخ اٍزؼٔبٍ أُؾوهاد أُيٝهح، كٜٔب

عو٣ٔزبٕ َٓزوِزبٕ ػٖ ثؼؼٜٔب اُجؼغ، ٝعو٣ٔخ اٍزؼٔبٍ أُؾوهاد أُيٝهح اٗٔب 

ع ٛنٙ أُؾوهاد ا٠ُ اُزؼبَٓ ٝك٢ ٓغبٍ ثطبهخ اُٞكبء ه٤بّ اُغب٢ٗ ف٣وظل ثٜب ك

ثبٍزؼٔبٍ ثطبهخ ككغ ٓيٝهح ك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اَُِغ ٝاُقلٓبد ُلٟ اُزبعو أُٞهك، 

صْ إ اُؼوبة ػ٠ِ اٍزؼٔبٍ ٓؾوه ٓيٝه ٝاهك ؽز٠ ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ أَُزؼَٔ ٛٞ ٗلَٚ 

 أُيٝه، ًٔب ٣ؼبهت أُيٝه ؽز٠ ُْٝ ٣ؼوت كؼِٚ ٛنا اٍزؼٔبٍ أُؾوه أُيٝه

 الحصول على بطاقة الدفع بمستندات مزورة- ج 

األصل أن الحصول على بطاقة االئتمان ٌتم طبقا للقواعد المعمول بها فً البنك 

مصدرهذه البطاقة وحسب المستندات المطلوبة، شرط أن تكون مستندات صحٌحة 

بأسماء منتحلة  للحقٌقة، فال ٌجوز أن ٌتقدم طالب بطاقة االئتمان مخالفة ؼٌر

انات ؼٌر حقٌقٌة وإال تعرض للعقوبات الجنائٌة، موعناوٌن وهمٌة، أو أي ض

من خسائر نتٌجة استخدام البطاقة فً شراء السلع  نكبا قد ٌتحمله المفضال ع

البطاقة بالهرب، فال ٌستطٌع البنك  وم حاملقوالخدمات بمبالػ كبٌرة ثم ي

الناتجة عن استعمال طالب  االستدالل علٌه، فٌضطر إلى دفع قٌمة المستحقات

ندات مزورةتالبطاقة بمس
2

. 

 تقوم هذه الجرٌمة حٌن ٌتقدم الجانً إلى البنك بمستندات شخصٌة مزورة منتحال

فٌها صفة الؽٌر أو بٌانات ؼٌر صحٌحة، فٌصدر البنك له بطاقة صحٌحة 

شراء سلع وخدمات وال ٌتمكن البنك من استرداد قٌمتها بعد ذلك،  ٌستخدمها فً

 صاحب البطاقة وإما ألن الضمانات ؼٌر كافٌةى إما لعدم االستدالل عل

                                                           
Inposing , Scannar ,devis skimminوعملٌة   توجد العدٌد من تقنٌات التزوٌر منها188و من نفس المرجع ص-

1
 

.58-57ص،ص ،2000،الحلبً الحقوقٌة منشورات ، بطاقة االعتماد و العالقات التعاقدٌة المنبثقة عنها ، بٌار إمٌل طوبٌا 2
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  التوقٌع الرقمًتزوٌر-2

التوقٌع الرقمً ٌتم بواسطة منظومة الكترونٌة تتخذ شكل حروؾ أو أرقام أو 

الخ، حٌث ال ٌمكن تقلٌدها إنما ٌمكن استعمالها دون علم ...رموزأو إشارات

مالكها، عن طرٌق الحصول على منظومة التوقٌع بطرٌق التجسس اإللكترونً أو 

 فالتوقٌع بهذه الطرٌقة سلٌما إال أنه استخدم من ؼٌر المشروع،الدخول ؼٌر 

 المزور بإثبات أنه لم ٌصدر من الرقمًوعلٌه ٌتم الكشؾ عن التوقٌع . صاحبه

 ، قام بسرقتهاأخرمالك المنظومة، وإنما من شخص 

تعتبر جرائم تزوٌر البٌانات المنظومة على شبكة اإلنترنٌت أكثر الجرائم شٌوعا 

حٌث ٌكون تزوٌر البٌانات بالدخول إلى قاعدة البٌانات وتعدٌلها، سواء بإلؽاء 

كما تتمٌز . موجودة بالفعل أو بإضافة بٌانات لم تكن موجودة من قبل بٌانات

جرٌمة تزوٌر التوقٌع اإللكترونً الرقمً بكونها جرٌمة مركبة تتكون من 

 قد تتم فإنهارونً الرقمً تجرٌمتٌن هما؛جرٌمة سرقة منظومة التوقٌع اإللك

 عن طرٌق ألمعلوماتًبطرٌقة تقلٌدٌة كالتجسس، والدخول ؼٌر المشروع للنظام 

القرصنة اإللكترونٌة
1

، من الجدٌر بالذكر أن لجرٌمة تزوٌر التوقٌع اإللكترونً، 

االستخدام ؼٌر المشروع  د حصول الجرٌمة الثانٌة وهًعب اكتشافها إال بعٌص

رونً تلمنظومة التوقٌع اإللك

 تزوٌر شهادة التصدٌق:  رابعا 

 توجد جهات ٌرخص لها سواء كانت شخصٌة أو اعتبارٌة باعتماد التوقٌعات

رتب علٌها آثارا تاإللكترونٌة بشهادات مصدق علٌها منهم، وهذه الشهادات ي

 التجارة فً العقد لطرفًزامات وإثبات حقوق بالنسبة تشاء النتمثل فً إتقانونٌة 

رونٌة فً حالة اعتماد التوقٌع اإللكترونً بٌنهما، لذلك فإن تزوٌر أو تقلٌد تاإللك

شهادات التصدٌق على التوقٌع اإللكترونً ٌعادل فً خطورته تزوٌر أو تقلٌد 

رونً تعمل تحت رقابة الدولة، توجهات التصدٌق االلك. التوقٌع اإللكترونً ذاته

رونً وتقوم بدور الوسٌط فً المعامالت تتقوم بمنح شهادات ضمان للتوقٌع االلك

االلكترونٌة، لكن هذه الشهادات تنشأ وتعالج وتسلم وتحفظ بطرٌق الكترونً 

وأنها أصال عبارة عن بٌانات ومعلومات الكترونٌة تخزن عبر وسٌطالكترونً، 

فقد ٌتمكن أحدهم من اخترق هذا الوسٌط وٌقوم بتقلٌد أو تزوٌر أو نشر شهادة 
                                                           

: 1 كهبئن ػ٠ِ ا٫ٗزوٗذ ،ٓوبٍ ٓ٘شٞه ػ٠ِ أُٞهغص٬سعو٣ٔخ ا٫ٌُزو٤ٗٝخ ًَ ...،فَبئو ثب٤ُِٔبهاد ػقّذ عؼذ
 

http://www.ensan.net/news/212/article/3596/2008-04-22.htm 
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ي تكون ت الاإللكترونًالتصدٌق مزورة، هنا تقوم جرٌمة تزوٌر شهادة التصدٌق 

نرى أن . عادة ألؼراض احتٌالٌة أو تقدٌم بٌانات مزورة لمزود خدمات التصدٌق

هذه الجرٌمة تقترب إلى حد ما إلى التزوٌر التقلٌدي حٌن ٌقوم الجانً بوضع 

أسماء أو صور أشخاص مزورة، فقد ٌنتحل هوٌة ؼٌره انتحال لشخصٌة 

بتقدٌم بٌانات خاطئة وؼٌر صحٌحة عن هوٌته إلً مزود خدمات - اآلخرٌن

 .التصدٌق، هذا األخٌر ٌصدر الشهادة طبقا لهذه البٌانات

 جرٌمة صنع آو حٌازة برنامج إلعداد توقٌع إلكترونً مزور : الفرع الثالث 

 لوماتع صناعة نظام م:هًذه الجرٌمة فً صور عدٌدة هٌتمثل الركن المادي ل

ٌبرنامج إلعداد توقٌع الكترونً، حٌازة النظام أو البرنامج وذلك بؽرض إعداد 

. الكترونً دون موافقة صاحبه توقٌع

 أما محل الجرٌمة هنا هو إعداد توقٌع الكترونً، األمر الذي ٌقربنا من فكرة 

 التزوٌر بمفهومه التقلٌدي،ووسٌلة الجانً فً هذه  فًاالصطناع أو التقلٌد 

نظام معلوماتً أو برنامج ٌساعده فً إنجاز مشروعه اإلجرامً وهو  الجرٌمة

رونًتالتوقٌع اإللك
1

 رؼما عن إرادة صاحبه، ٌخرج من نطاق هذه الجرٌمة، قٌام 

الجهة المرخص لها حسب القانون بإعداد توقٌع إلكترونً للشخص طالما أن ذلك 

الفاعل فً هذه الصورة من التعدي على التوقٌع اإللكترونً قد  برضاه وبموافقته

، بمعنى خلقه من العدم، أي تم ألمعلوماتًٌقوم بصناعة البرامج أو النظام 

تصمٌمه حسب مواصفات فنٌة وتقنٌة معٌنة بنفس األدوات التً ٌعد بها البرامج 

 رونًتكلأو النظام المشروع لهدؾ التوصل فً النهاٌة إلى عمل ذلك التوقٌع اإل

 النظام  هذا الفرض، فهً حٌازة البرنامج أوفًأما الحٌازة المعاقب علٌها 

 القادر على عمل توقٌع الكترونً رؼما عن إرادة صاحب الشأن، ألمعلوماتً

 ؼٌر مشروعة، أي ؼٌر مالكا له ألمعلوماتًوالفرض أن حٌازة الجانً للبرنامج 

من آخر، حٌث ألزم المشرع المصري الحصول على  أو مستأجرا أومستعٌرا

المختصة، وقد خول مركز المعلومات ودعم القرار  الترخٌص من الجهات

 إعداد هذه فًللجهات أو األشخاص الراؼبة  بمجلس الوزراء منح الترخٌص

                                                           

228 ص ، الدلٌل الجنائً والتزوٌر فً جرائم الكمبٌوتر واالنترنت، مرجع سابق،عبد الفتاح بٌومً حجازي 1
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البرامج أو صناعتها أو استرداها وإال عدت الحٌازة للبرنامج أو النظام 

 ؼٌر مشروعةألمعلوماتً
1

 

 جرٌمة الدخول بالغش على قاعدة بٌانات التوقٌع اإللكترونً:الرابعالفرع 

نقصد بقاعدة البٌانات التً تتعلق بالتوقٌع اإللكترونً البٌانات المخزنة داخل 

الحساب اآللً أو قرص منفصل، مثل البٌانات المتعلقة باسم صاحب التوقٌع 

ومهنته وكافة بٌاناته الشخصٌة وكافة المعلومات المتعلقة بذلك التوقٌع والتً 

 .ترض سرٌتهاؾي

 ٌتمثل الدخول ؼٌر المشروع فً نظم وقواعد معالجة البٌانات، سواء تالعب بهذه 

البٌانات بتعدٌلها، إلؽاءها أوال مجرد الدخول ؼٌر المشروع ٌعتبر جرٌمة 

الكترونٌة ، أو إعاقة تشؽٌل النظام باستخدام أي وسٌلة تقنٌة للدخول علً نظام 

معالجة البٌانات، فمثال ٌمكن الدخول عن طرٌق كلمة السر الحقٌقٌة إذا لم ٌكن 

للجانً حق استخدامها أو باستخدام برنامج أو شفرة خاصة، وٌستوي أن ٌكون 

. الدخول علً النظام بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة والدخول من الجرائم الوقتٌة

ترض اختالس وقت النظام وٌتخذ صورة الجرٌمة ؾأما البقاء داخل النظام فً

المستمرة
2

، وٌمكن أن ٌكون البقاء ألحقا على دخول ؼٌر مشروع، وٌمكن أن 

 ش أو التدلٌسلػٌكون البقاء الحقا على دخول مشروع والدخول ٌكون عن طرٌقا

  باالتصال بنظام البٌاناتالجانًٌتمثل الركن المادي فً هذه الجرٌمة فً قٌام 

والمعلومات المتعلق بالتوقٌع، حٌث أن الجانً لٌس له حق االتصال بهذٌن 

ا تحققت عدم مبالتوقٌع اإللكترونً،فقام باالتصال به المتعلقٌن النظامٌن

ددة ح أوقات مفًددة أو ح ٌكون له حق االتصال بمها خالل المدة مالمشروعٌة أو

وانتهت المدة المحددة لالتصال أو الفترة التً ٌجوز له فٌها االتصال ومع ذلك 

أبقى االتصال قائما، ومن هنا تتحقق عدم مشروعٌة هذا الفعل، وٌتوافر به 

السلوك اإلجرامً الذي ٌقوم بٌه الركن المادي فً هذه الجرٌمة
3

 ، وهذه الجرٌمة 

                                                           
 او  المادة االولى الدخول بقعاوت، 323 -7 إلى 323-1ات نلجة البٌااظمة معن أىع علقم التً تئ مجموعة من الجراينسرفول المشرع لنات-1

بطرٌقة الؽش او التدلٌسابقاء االتصال بطرٌقة ؼٌر مشروعة نظام لمعالجة البٌانات بالحبس لمدة سنة و بؽرامة مائة  
 الؾ فرنك فرنسً ادا ترتب على ىشاط الجانً الؽاء او تعدٌل 200.000الؾ فرنك فرنسً و تكونت العقوبة الحبس لمدة سنتٌن و ؼرامة 

رنك ؾؾ ل أ300,000ثة سنوات وؼرامة ال لمدة ثسحبالٌة بان،وتعاقب المادة الث(323-1م)البٌانات الموجودة بالنظام او تعدٌل تشؽٌل النظام 

( 2-323) او التسبب فً التحرٌؾ تشؽٌل نظام معالجة البٌانات م ةقعلى إعا  

 منه على تجرٌم افعال الؽش او التدلٌس التً تقع على نظام معلومات او قاعدة بٌانات تتعلق 26 قد نصفى المادة نجد ان المشرع المصري-   
2
 

وكذلك فقد جرمت هذه المادة افعال االتصال او االبقاء على االتصال بنظام المعلومات او قاعدة البٌانات بصورة ؼٌر ،بالتوقٌعات االلكترونٌة 

 من هذا المشروع قد جرمت افعال الصنع او الحٌازة او الحصول على نظام المعلومات برنامج إلعداد توقٌع 27 اٌضا فان المادة ،مشروعة

 الكترونً  

159ص،مرجع سابق ، التجارة االلكترونٌة فً القانون العربً النموذجً لمكافحة جرائم الكمبٌوتر و االنترنت ،عبد الفتاح بٌومً حجازي - 
3
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من الجرائم العمدٌة، الركن المعنوي فٌها هو القصد الجنائً العام بعنصرٌه العلم 

ور بنص ظة سلوكه اإلجرامً، وأن ذلك محٌققح بالجانًواإلرادة، وذلك بأن ٌعلم 

القانون لقد نص المشرع الجزائري على هذه الجرٌمة فً المادة
1

 ق ع ج 394 

 ألمعلوماتًالفقرة األولى لم ٌقصد به التوقٌع اإللكترونً بل النظام 

جرٌمة فض مفاتٌح التشفٌر  :   الفرع الخامس

 تقع هذه الجرٌمة على موضوع التجارة والضرر محقق الوقوع فً المستقبل من

جرائم الخطر ولٌس من جرائم الضرر، لقد أصبؽت الحماٌة الجنائٌة على البٌانات 

رتها لدى مكتب التشفٌر الذي حدده القانون مثل مركز ؾالمشفرة والمودع ش

المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء فً مصر، ولعل السبب فً قصر 

هذه الحماٌة على بٌانات الجهات الخاضعة فً تشفٌرها لمكتب التشفٌر لكون 

التشفٌر كما سبق القول من األمور الخطرة التً ٌكون فٌها مساسا بسالمة الدولة 

.  باعتماد الشفرات وحفظها وأمنها القومً، لذلك البد من توحٌد الجهة المختصة

رة ؾومن ناحٌة أخرى فإن الركن المادي لهذه الجرٌمة ٌتمثل فٌكشؾ مفاتٌح الش

تم فض  لكن إذا. لومات المشفرة فً ؼٌر األحول المصرح بهاعأو فض الم

  الحاالت التً ٌجٌزها القانون ال تعتبرفًالتشفٌر عن طرٌق إذن قضائً أي 

وٌمكن القول أن تجرٌم فض المعلومات حماٌة للتجارة اإللكترونٌة عامة  جرٌمة

تشفٌر المعلومات أو البٌانات دلٌل على أنها  التوقٌع اإللكترونً خاصة وسرٌة

بعد كسر . االطالع علٌها من الؽٌر معنً ال ٌنبؽً- ٌةرذات طابع خاص س

واستخدمه فً تحقٌق أؼراضه   الشفرة و الوصول إلى األرقام الخاصة بالتوقٌع

 .ٌقوم الجانً باستنساخ التوقٌع

 ه ال ٌؤمنه، حٌتنالة لحماٌة بٌانات التوقٌع إال أفعرؼم أن التشفٌر هو الوسٌلة ال

ٌمكن فك أو كشؾ مفتاح التشفٌر الذي نعنى به المفتاح الخاص والحصول علٌه 

ألشخاص ؼٌر مخولٌن باستخدامه، لذلك وضعت الشركات المصدرة ل من قب

سٌاسات خاصة ٌجب إتباعها للحفاظ على المفتاح الخاص  للتوقٌع اإللكترونً

 بحٌث ٌحمل بصمة شخص واحد فقط حاملة Uniqueحٌث ٌجب أن ٌكون وحٌدا

 إتباع سٌاسة أمنة وفاعلة 

                                                           
71 المتضمن قانون العقوبات ج ر عدد 08/06/1966 المؤرخ فً 66/156 المعدل و المتمم لألمر 10/11/2004 المؤرخ فً 04/15قانون - 

1
 

.2004 نوفمبر 10صادر فً   
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تجرٌم االعتداء على التوقٌع اإللكترونًي  المطلب الثان  

           فً التشرٌعات األجنبٌة والوطنٌة

  إلى تلك التً ٌضٌفها القانونإضافةٌحظى التوقٌع اإللكترونً بحماٌة قانونٌة، 

 التً ٌستمدها من القوانٌن التقلٌدٌة القائمة، وقد أطلقت الدول به، الحماٌةالخاص 

، واالتجاه الثانً من اإللكترونًأصدرت قانون خاص اسم قوانٌن التوقٌع  التً

 الدول األخرى

 تعدٌالت على النصوص التشرٌعٌة القائمة على نحو ٌؤدي إلى بإدخالامت ق

سنقوم بدراسة الحماٌة القانونٌة  دثة من الجرائم اإللكترونٌةمحالصور ال بها استٌعا

، كما انتهجت الدول (األول الفرع)فً بعض الدول األوربٌة الدول الؽربٌة 

بالحماٌة القانونٌة من  العربٌة نفس الحذو بتبنٌها نصوص تشرٌعٌة وقوانٌن خاصة

ونظرا لخصوصٌة (الفرع الثانً)المخاطر والجرائم التً تمس التوقٌع اإللكترونً 

تعاون أمنً  الجرٌمة المعلوماتٌة العابرة للحدود تضافرت الجهود الدولً إلٌجاد

 (الفرع الثالث)دولً لمكافحة الجرائم االلكترونٌة 
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 تجرٌم االعتداء على التوقٌع اإللكترونً فً القوانٌن الغربٌة:األولالفرع 

  لكثٌر من التشرٌعات الؽربٌة نصوصا خاصة تتعلق باالستعمال لقد تضمنت

ؼٌر المشروع للتواقٌع اإللكترونٌة والبطاقات االئتمانٌة، واألمثلة  و التعسفً

 :التالٌة توضح ذلك

 :الحماٌة الجنائٌة للتوقٌع اإللكترونً فً القانون الفرنسً: أوال

 تعتبر فرنسا من أوائل الدول الؽربٌة التً سارعت بإصدار تشرٌعات تهتم بحماٌة

 المعلوماتٌة والتصدي لبعض صور الجرائم التً سببها التقدم فً استعمال الحساب

،وكذلك شبكة المعلومات الدولٌة انترنت، أو بعض الشبكات المحلٌة، كما هو اآللً

الحالفً شبكة، مانتٌل، الفرنسٌة
1

وقد أجرى المشرع الفرنسً عدة تعدٌالت . 

جمٌعها فً مجال مكافحة جرائم المعلوماتٌة وحماٌة التجارة  قانونٌة تصب

رونً فً قانون العقوبات الفرنسً تاإللكترونٌة، أحدث تعدٌالت بالنسبة لتوقٌع اإللك

المشرع نصوصا تتعلق بحماٌة المعلومات المعالجة،كما حٌت استحدث ،1995لعام 

، األمر الذي ٌسبع حماٌة جنائٌة متكاملة على نظام ألمعلوماتًجرم التزوٌر 

التجارة اإللكترونٌة، والتوقٌع اإللكترونً ومن أوجه الحماٌة التً أثبتها المشرع 

:الفرنسً  

قاء ب الدخول بطرٌق الؽش أو التدلٌس على نظام المعلومات أو إتجرٌم-1

 (1-323المادة )طرٌقة ؼٌر مشروعة به  االتصالب

 إلؽاءتجرٌم إدخال البٌانات بطرٌقة ؼٌر مشروعة فً نظام معالجة البٌانات أو - 2

 (3-323المادة )تعدٌل البٌانات التً ٌحتوي علٌها النظام بطرٌقة ؼٌر مشروعة أو

 1991 دٌسمبر 30 والصادر فً 1382 التً تضمنها القانون رقم التعدٌالت-3

  التً تنص على تجرٌم تقلٌد أو تزوٌر بطاقات67/1والتٌتضمنت المادة رقم 

  سنوات والؽرامة8-1الوفاء أوالسحب اآللً، وعاقب علٌها بالحبس من 

 المشرع الفرنسً تعدٌالته على النصوص التقلٌدٌة بالتزوٌر لتشمل أجرى-4

التزوٌرفً المحررات اإللكترونٌة، وهذا ما ٌحقق الحماٌة الجنائٌة للتوقٌع 

                                                           

متوفرعلى الموقع Electronique signature - :التوقٌع االلكترونً خطوة إلى اإلمام 
1
 

http://www.egovs.com/egovs_webo2/news.php.main=7&detailsid= 

 

http://www.egovs.com/egovs_webo2/news.php.main=7&detailsid
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 بأنواعها التً تقع على التوقٌع ألمعلوماتًجرائم التزوٌر  اإللكترونً ضد

 .اإللكترونً

 الحماٌة الجنائٌة للتوقٌع اإللكترونً فً القانون األمرٌكً: ايثان

 رؼل ا٣٫ُٞبد أُزؾلح ا٧ٓو٤ٌ٣خ ٖٓ أ٠ُٝ اُلٍٝ اُز٢ أطلهد رشو٣ؼبد رؼزوف

ك٤ٜب ثبُزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٝرٞك٤و اُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ ُٚ، ٝرٔ٘ؾٚ ؽغ٤خ ًبِٓخ ك٢ 

 هبٗٞٗب 2000 ٤ٗٞ٣ٚ 30 ك٢ؽ٤ش أطله . ا٩صجبد شؤٗٚ ك٢ مُي شؤٕ اُزٞه٤غ اُزو٤ِل١

أعبى ثٔٞعجٚ هجٍٞ " ٌٍزٛل١غ اإلٌىزشٟٚٔ اٌؼبٌّٟ ٚاٌزغبسح اٌٛه١ٕخ"ارؾبك٣ب 

ٝاٍزقلاّ اُزٞه٤غ ٝاَُغ٬د ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ك٢ اُزؼب٬ٓد اُزغبه٣خ اُل٤ُٝخ ٝث٤ٖ 

ا٣٫ُٞبد، ٝهل أثو٠ ٛنا اُوبٕٗٞ ا٫رؾبك١ ػ٠ِ ًبكخ اُزشو٣ؼبد اُظبكهح ٖٓ 

، ٝك٠ ؽبٍ ػلّ طلٝه ٓضَ ٛنٙ ا٩ٌُزو٤ٗٝخا٣٫ُٞبد ُِزٞه٤غ ٝاَُغ٬د 

اُزشو٣ؼبد كبٕ اُوبٕٗٞ ا٫رؾبك١ ُِزٞه٤غ ا٩ٌُزو٢ٗٝ ٛٞ اُن١ ٣طجن، ٓب ٣ؼ٢٘ إٔ 

اُـطبء اُزشو٣ؼ٢ َُِٔز٘لاد ا٩ٌُزو٤ٗٝخ ٣ٔزل ا٠ُ ًبكخ ا٣٫ُٞبد ا٧ٓو٤ٌ٣خ، ؽز٠ 

 1ُٝٞ ُْ رظله هبٗٞٗب فبطخ ثٚ

 

 تجرٌم االعتداء على التوقٌع اإللكترونٌفً التشرٌعات العربٌة:الثانًالفرع 

 

 نظرا لما تمثله التجارة اإللكترونٌة من أهمٌة كبرى فً عصر عرؾ بعصر

المعلومات واالتصاالت، سارعت الكثٌر من الدول العربٌة إلى توفٌر الحماٌة 

الجنائٌة لهذه التجارة من االعتداءات التً قد تتعرض لها، وفٌما ٌلً بٌان لبعض 

 :األمثلة

 الحماٌة الجنائٌة للتوقٌع اإللكترونً فً القانون التونسً: أوال

  العدٌد من2000/73تضمن قانون المبادالت والتجارة اإللكترونٌة التونسً رقم 

األحكام المتعلقة بالحماٌة الجنائٌة للتجارة اإللكترونٌة وكذلك التوقٌع اإللكترونً 

إلى العدٌد من األحكام الواجبة على مزودي خدمات المصادقة وكذلك ما  إضافة

المستفٌد من الخدمة، من اتخاذ كافة اإلجراءات االحتٌاطٌة الالزمة  ٌجب على

لؽٌر مشروع سواء على التجارة اإللكترونٌة أم على التوقٌع ع لمنع وقوع أي ؾ

                                                           
1
-Edward H, Freeman J.D, « Digital signature and Electronique Contracts « , Information 

systems security, 2004p.p130.192 



 هبئـــــــــــــــــــــــــــــــــــٔخ اُـــــــــــــــــــــــٔواعغ 
 

 
64 

منه التً  (48)اإللكترونً، فقد جرم االعتداء على التوقٌع اإللكترونً فً المادة 

ٌعاقب كل من استعمل بصفة غٌر مشروعة عناصر لتشفٌر "نصت على أنه 

 أشهرإلى عامٌن 6  غٌره، بالسجن لمدة تتراوح بٌنبإمضاءشخصٌته، المتعلقة 

كذلك فإن "دٌنارابإحدى هاتٌن العقوبتٌن10.000 و1000وبخطة تتراوح بٌن

المشرع التونسً قد اهتم بحماٌة التوقٌع اإللكترونً وبٌان حجٌته وفصل فً هذه 

نصت  (3)نجد أن الفقرة  (7، 6، 3) الفقرات الثانٌةلحماٌة ألنه بمطالعة المادة ا

 .على أن شهادة المصادقة اإللكترونٌة شهادة مؤمنة بواسطة التوقٌع اإللكترونً

 

 الحماٌة الجنائٌة لتوقٌع اإللكترونً فً القانون المصري: ايثان

 نهج المشرع المصري ذات المسلك الذي انتهجته التشرٌعات المقارنة األوروبٌة

والعربٌة فٌما ٌتعلق بالحماٌة الجنائٌة للتوقٌع اإللكترونً، بصدور قانون تنظٌم  

م15/2004اإللكترونً وبإنشاء هٌئة تنمٌة صناعة تكنولوجٌاالمعلومات التوقٌع
 

وتجرٌمه
تهاكات التً ٌتعرض لها التوقٌع اإللكترونً، حٌث نصت المادة ن لبعض اال

 :على من القانون 23

ِغ ػذَ اإلخالي ثأ٠خ ػمٛثخ أؽذ ِٕقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد أٚ فٟ أٞ 

لبْٔٛ آخش، ٠ؼبلت ثبٌؾجظ ٚثغشاِخ ال رمً ػٓ ػؾشح ا٢ٌف ع١ٕٗ ٚال رغبٚص 

 :ِبئخ أٌف ع١ٕٗ أٚ ثاؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ

 أٚ ػ١ت رٛل١ؼب أٚ ٚع١طب أٚ ِؾشسا ئٌىزش١ٔٚب، أٚ صٚس ؽٟء ِٓ رٌه ارٍف-أ

ثطش٠ك االفطٕبع أٚ اٌزؼذ٠ً أٚ اٌزؾ٠ًٛ أٚ ثأٞ هش٠ك آخشح
1

. 

 توصل بأٌة وسٌلة إلى الحصول بغٌر حق على توقٌع أو وسٌط أو محرر -ب

 "الوسٌط أو أعترضه أو عطله عن أداء وظٌفته إلكترونً أو اخترق هذا

 ٌالحظ من النص أن المشرع المصري ٌجرم نوعٌن من االنتهاكات الواقعة ضد

التواقٌع، اعتبرهما المشرع من جرائم الخطر التً ال ٌتوقؾ تجرٌم السلوك فٌها 

من المادة سالفة  (ب)تحقق نتٌجة معٌنة، أما طرق التزوٌر الواردة فً الفقرة  على

                                                           

عو٣ٔخ ري٣ٝو اُزٞه٤غ ا٫ٌُزو٢ٗٝ كهاٍخ ٝطل٤خ ٧ٍب٤ُت اٌُشق ٝ اُزؾو٤ن ٝ اُزغو٣ْ ، عماد محمد علً البلوي -1

101-99ص ،لسابق أُوعغ ا  
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على سبٌل المثال ولٌس الحصر بدلٌل أن المشرع وفً نهاٌة هذه الفقرة  تءالذكر جا

، وهً من الجرائم العمدٌة ال ٌتصور ارتكابها "طرٌق آخر بأي" أورد عبارة 

 فٌها هو العام بعنصرٌه العلم واإلرادة بطرٌق الخطأ، والقصد الجنائً

 الحماٌة الجنائٌة لتوقٌع اإللكترونً فً القانون الجزائري: ثالثا

 تماشٌا مع التطور التكنولوجً فً مجال االتصاالت وانتشار استخدام النظم

-04ع،ج .اتٌة، أصدر المشرع الجزائري نصوص قانونٌة بموجب قمعلولما

عنون جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللٌة للمعطٌات واالستعمال لإلعالم تحت 15

 له جرم كل أنواع االعتداءات التً تستهدؾ الدخول ؼٌر المشروع اآللً منخال

الؾ المعطٌات، محددا بذلك األفعال والسلوكات التً تالمعلوماتٌة، تؽٌٌر أو إ ألنظمة

 : حصرها فً األتًنمجال هذا النوع الجدٌد من الجرائم والتً ٌمك تدخل ضمن

 انون مكرر ق349جرٌمة الدخول أو البقاء فً المنظومة عن طرٌق الؽش المادة - 1

تقوم هذه الجرٌمة بمجرد الدخول ؼٌر المرخص به وعن طرٌق قوبات جزائٌة ع

المعلوماتٌة، سواء مس الدخول أو البقاء كل أو جزء من  الؽش إلى المنظومة

لتطبٌق أحكام المادة، وال ٌشترط لقٌام هذه  بات المحاولةثالمنظومة، وٌكفً إ

الجرٌمة إلحاق أضرار بالمنظومة المعلوماتٌة
1

. 

 إدخال معطٌات فً منظومة المعالجة اآللٌة أو إزالة أو حذؾ أو تعدٌل جرٌمة-2

 1 مكرر، ؾ349معطٌات منظومة المعالجة اآللٌة عن طرٌق الؽش المادة 

ق،ع،ج
2

هذه الجرٌمة بمجرد ارتكاب أحد األفعال المذكورة أعاله بؽض  ، تقوم

لمستهدؾ، سواء كانت البرامج أو المعطٌات أو قاعدة البٌانات  النظر عن المجاال

رونً تلتوقٌع اإللك

 معطٌا جرٌمة القٌام عمدا أو عن طرٌق الؽش بتصمٌم، توفٌر، نشر أو االتجار فً- 3

خزنة أو معالجة أو مرسلة عن طرٌق منظومة معلوماتٌة أخرى، أو حٌازة أو إفشاء  تم

أواستعمال ألي ؼرض كان المعطٌات المتحصل علٌها من إحدى جرائم 

                                                           

هبٓذ شوًخ ،الفرنسٌة عدة مرات من طرؾ شركة اخرى  Tati  -اجتهاد القضاء الفرنسً بعد تم الدخول ؼٌر المرخص به الى منظومة شركة
1
 

 Tati  بمقاضاة تلك الشركة بان الموقعTati كوؼ٠ اُوؼبء ،ٝ ثزب٢ُ ٤ٌُ ُٜب ؽن ك٢ ا٫ؽزغبط ػ٠ِ كفٍٞ ٓٞهؼٜب ، لم ٌكن محمٌا 
 الفرنسً بانه لٌس من الضروري ان تكون االنظمة محمٌة 

 دج الى500.000ٌعاقب بالحبس من ستة اشهر الى تالتة سنوات و بغرامة من " على انه 1 مكرر 394المادة 
2
 

  " دج كل من ادخل بطرٌقة الغش معطٌات فً نظام المعالجة االلٌة او ازال او عدل بطرٌقة الغش المعطٌات التً ٌتضمنها2.000.000
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 وٌالحظ بان كل الجرائم هً جرائم عمدٌة و 3 مكرر ؾ 349ة المعلوماتٌة،الماد

 ترتكب عن طرٌق الؽش

 المشاركة ضمن جماعة أو فً اتفاق لؽرض ارتكاب إحدى جرائم جرٌمة-4

ج وتقوم باالنتماءأو االشتراك فً جماعة .ع. من ق5 مكرر ؾ 349ة المادة المعلوماتً

 .أو اتفاق

 7 مكرر 349المادة :  الشروع فً ارتكاب إحدى جرائم المعلوماتٌةجرٌمة-5

تكون العقوبة المقررة عن الشروع، بطبٌعة الحال هً نفس  و من ق، ع ج

التامة العقوبة المقررة للجرٌمة
1

. 

تبنى المشرع الجزائري مثله مثل المشرع الفرنسً الحماٌة الجنائٌة للبرامج 

، بهدؾ حماٌة النظام ككل، إال أنه لم 15-04منخالل تعدٌله األخٌر لقانون 

الجرائم التً نص علٌها المشرع الفرنسً، وإن كانت على قدر  ٌتعرض إلى جل

تزوٌر المستندات المعلوماتٌة، رؼم تداركه من خالل ق، ع  من األهمٌة كجرٌمة

 كما سبق القول وذلك بتجرٌم ألمعلوماتًإلجرام  الفراغ القانونً فً مجاال

المعلوماتٌة، إال أنه أؼفل تجرٌم االعتداءات  االعتداءات الوردة على األنظمة

ذلك نصا خاصا بالتزوٌر  الواردة على منتجات اإلعالم اآللً نقصد من

جرٌمة استعمالها  ٌث نص على تزوٌر المحررات بمعزل عنح، بألمعلوماتً

لعمومٌة  رى، بحٌث نص على استعمال األوراقخفجعل كل منها مستقلة عن األ

 ق،ع واستعمال األوراق العرفٌة أو التجارٌة 218أو الرسمٌة فً المادة 

، وكذا استعمال الوثائق اإلدارٌة والشهادات فً 221أوالمصرفٌة فً المادة 

،ع، ق228/3و/ 2227 و 223 و/1 222المواد 
2

، ولم ٌتعرض إلى جرٌمة 

المعلوماتٌة المزورة، بخالؾ نظٌره الفرنسً الذي نص على  المسندات استعمال

كل من استخدم  بتبصر المستندات ": ،ع،ؾق 462/6هذه الجرٌمة فً المادة

فانه سٌعاقب بالسجن من سنة إلى  462/5 المعلوماتٌة المنصوص علٌها فً المادة

 "ن هاتٌن العقوبتًبإحدىأو   فرنك 20000 فرنكإلى200000خمس السنوات وبغرامة 

 التعاون الدولً من أجل حماٌة التوقٌع اإللكترونً:الفرع الثالث

                                                           

 ُغٔؼ٤خ أٌُزجبد ٝ أُؼِٞٓبد أُئرٔو اَُبكً، ٗظبّ أُؼِٞٓبر٤خ ك٢ اُوبٕٗٞ اُغيائو١ ٝاهغ ٝاكبم ،ٚ اؽّذ ػّشأٟ،االرزاق بن عبد هللا 
1
 

-21ف٬ٍ اُلزوح ,  اُج٤ئخ أُؼِٞٓبد ا٤٘ٓ٫خ ُِٔلب٤ْٛ ٝ اُزشو٣ؼبد ٝ اُزطج٤وبد أُ٘ؼول ثٔل٣٘خ اُو٣بع،ك٣٘خ اُو٣بع أُ٘ؼول ثْ،اَُؼٞك٣خ 

2010اكو22َ٣ http://www.4shared.com/file/w4f2rgal   ٓوبٍ ٓ٘شٞه ػ٠ِ 138ص 

.ج السابق الذكر.ع.ق228 الى 222انظر المواد من - 2
 

http://www.4shared.com/file/w4f2rgal
http://www.4shared.com/file/w4f2rgal
http://www.4shared.com/file/w4f2rgal
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تعد المعاهدات الدولٌة النموذج األمثل الذي ٌجسد التعاون الدولً فً هذا المجال 

 بحٌث لم ٌتوقؾ عند التشرٌعات الداخلٌة للدول لتجاوز إلى تضافر

ع إطار قانونً ٌضمن حماٌة هذا النوع من المعامالت ضالجهود الدولٌة وو

لذلك أصبحت الحاجة ماسة إلى  وحماٌة المستهلك خاصة عند الدفع عبر الخط

 أمنٌة دولٌة تنظم التعاون إلحداث قوانٌن نموذجٌة لمكافحة الجرائم آلٌاتوجود 

وسنقوم بدراسة بعض صا رونً خصوتالمعلوماتٌة عموما وجرائم التوقٌع اإللك

 النماذج اإلقلٌمٌة والدولٌة لترسٌخ وحماٌة التوقٌع اإللكترونً

 "السٌبٌري"اتفاقٌة مجلس أوروبا بشأن اإلجرام : أوال

 ائمجر أولى المعاهدات الدولٌة التً تكافح 2001شهدت بودابست فً أواخر عام 

، هذه االتفاقٌة هً 2001 نوفمبر 23ب التوقٌع علٌها فً ااالنترنت والتً افتتح ب

الوحٌدة المتعددة األطراؾ فً مجال الجرائم التً تتم باستعمال الكمبٌوتر، 

األمرالذي شكل دافعا للعدٌد من الدول من خارج مجلس أوروبا والقارة األوروبٌة 

، 2001 سبتمبر 22 فً صادقت علٌها التً(ا و م ) إلى االنضمام إلٌها، وأبرزها

حٌث تهدؾ هذه االتفاقٌة إلى بناء سٌاسة جنائٌة مشتركة من أجل مكافحة الجرائم 

اء العالم من خالل تنسٌق وموائمة التشرٌعات الوطنٌة حالمعلوماتٌة فً جمٌع أن

ون وتقوٌة ن تطبٌق القافًا البعض، وتعزٌز مقدرات القضاء والتشدٌد هبعض

وتحسٌن التعاون الدولً فً هذا اإلطار،وكذلك العمل على تعرٌؾ وتحدٌد 

 قوانٌنهم المحلٌة، وباستقراء هذه إطارالعقوبات من جرائم المعلوماتٌة فً 

االتفاقٌة نجد فً دٌباجتها تجد الكثٌر من الجرائم المعلوماتٌة ومنها الخاصة 

 مجال الخدمات المتعلقة باالتصاالت السلكٌة فًبحماٌة البٌانات الشخصٌة 

 والالسلكٌة

 

 جهود االتحاد الدولً لالتصاالت لحماٌة الفضاء اإللكترونً: ايثان

 وضع مجموعة توصٌات بٌن فٌها مجموعة األطر التنظٌمٌة واإلجراءات العملٌة

الهادفة إلى منع االستعمال ؼٌر المصرح به، مع تحٌد السبل المسموح بها ل 

 :المعلومات وأنظمة االتصاالت اإللكترونٌة وشدٌد على مبادئ استعمال
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      تأمٌن استمرارٌة الخدمة

ة المعطٌات والمعلوماتيصخصو-   

ذه التقنٌات ه السبل الكفٌلة بحماٌة المواطنٌن والمستخدمٌن لإٌجادالحرص على - 

 من كافة المخاطر التً قد تتأتى من استعمالها واختراق الشبكات بهدؾ سرقة 

 المعلومات واألسرار الحساسة

ٌة من الجهل وسوء االستعمال من بعض المستخدمٌن المرخص تاألضرار المتأ- 

 .ر مرخص لهم بهايهم للقٌام بأعمال غزاكرالذٌن ٌستؽلون م لهم

 تصاد بشكل عام والبٌانات والمعلوماتقتهدؾ هذه التوصٌات إلى حماٌة اال

المخزنة وأنظمة المعلومات، كما تساهم على الحفاظ على ثقة المستخدمٌن، 

األهداؾ برفع مستوى التوعٌة حول المخاطر الموجودة، إنشاء  وتحقق هذه

تعتنً بموضوع إٌجاد وسائل الحماٌة والتوعٌة من   وطنٌةوإطاراتمؤسسات 

كما دعت التوصٌة إلى مواجهة التحدٌات عبر تضافر جهود وعوامل، ر المخاط

والقوانٌن واألطر التنظٌمٌة، واإلجراءات العملٌة والتكنولوجٌا، كما ٌجب  األفراد

على األفراد أنٌكونوا حرصٌن على إتباع اإلجراءات المرسومة من قبل 

 .المؤسسات المعنٌة

 .على المؤسسات وضع إجراءات حماٌة فعالة والتشدد فً تطبٌقها- 

على مؤسسات القطاعٌن العام والخاص أن تحرص على استخدام طبقات - 

 .متعددة منتقنٌات الحماٌة واعتماد تكنولوجٌات متعددة للحد ما أمكن من المخاطر

 .تقٌٌم وفهم المخاطر واستخدام وسائل خاصة للحماٌة- 

 :ومن بٌن إجراءات الحماٌة كذلك أوصت ب

  .التركٌب والصٌانة بطرق سلٌمة- 

 .استخدام الجدران النارٌة مع كلمات السر- 

الترمٌز والتشفٌر، زٌادة استخدام التشفٌر على شبكة اإلنترنت، على سبٌل - 

وبرامج حماٌة برتوكوالت  (VPNS)  االفتراضٌة الخاصةالشبكاتمعالمثال 

  (IPSEC)اإلنترنت

إعطاء دور أمن أوسع لمدٌري الشبكات- 
1

.  

 
                                                           

النظام القانونً لدفع االلكترونً مذكرة لنٌل درجة ماجستٌر فً القانون تخصص قانون التعاون الدولً جامعة مولود معمري ،واقد ٌوسف- 1 

  على الموقع  183-182   ص ص2011تٌزوزو 

 

http://www.ummto.dz/IMG/pdf/THESE_OUAGUED.pdf 

http://www.ummto.dz/IMG/pdf/THESE_OUAGUED.pdf
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الٌوم العربً للسالمة واألمن فً الفضاء السٌبٌري: ثالثا  

كان للمركز العربً للبحوث القانونٌة والفضائٌة نشاطات عدة التقت فً مجملها 

األهداؾ والمهام الملقاة على عاتقه السٌما فً تفعٌل العمل العربً المشترك  مع

شاء المرصد العربً ألمن انم معتطور العلوم والتقنٌات، فساهم فً ءبما ٌتال

مع العدٌد من الهٌئات الحكومٌة ومؤسسات المجتمع  الفضاء السٌبرانً بالتعاون

 .ٌة والعربٌةنالمدنً اللبنا

استكماال لهذه الخطوة انعقد فً بٌروت
1

ٌري ب الٌوم العربً ألمن الفضاء السً

 الضوء على نقاط التالقً بٌن المجتمعات العربٌة واإلقلٌمٌة، إلقاءٌسعى إلى  الذي

ضرورة إٌجاد التشرٌعات والتنظٌمات المالئمة التً تتناسب وحاجات  حول

المعلومات واالتصاالت، لخدمة التنمٌة االقتصادٌة  تسخٌر تكنولوجٌا

واالجتماعٌة، والتأكٌد على أهمٌة التنبه إلى مخاطر عدم التنسٌق والتعاون فً 

مجال خلق االنسجام التنظٌمً والتشرٌعً فً مجال األمن السٌبٌري، بما ٌضمن 

ٌتعارض وتطلعات المجتمعات العربٌة  انخراطا سلٌما فً مجتمع المعلومات، ال

على المستوٌات الثقافٌة والعلمٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة كافة مركزا لذلك على 

ضرورة اإلفادة من التجارب األوروبٌة والعربٌة الرائدة فً مجاالت التنظٌم 

والتشرٌع، كما فً المجاالت التقنٌة، السٌما لجهة حماٌة المعلومات الشخصٌة 

وحماٌة أمن الدول ومصالحها الحٌوٌة، منع االعتداءات على بنٌتها التحتٌة 

والتعرض ألنظمة المعلومات لدٌها، على خط مواز، ٌطلق المرصد من خالل هذا 

الٌوم العربً حملة إعالمٌة واسعة تهدؾ إلى نشر الوعً حول أهمٌة هذا اللقاء 

ومخرجاته المتوقعة، السٌما منها، وضع مشارٌع عربٌة وإقلٌمٌة تتناول مسائل 

 الرد على التحدٌات التً تطرحها السالمة المعلوماتٌة وسالمة الفضاء السٌبري

 

 

                                                           

اشتملت " إرشادات االسكوا لتنسٌق التشرٌعات السبٌرانٌة فً المنطقة العربٌة " و قد عقب االجتماع ورشة عمل بعنوان  1 
لتحفٌز مجتمع المعرفة قدمتها , جلسات الٌوم االول على عرض لمشروع االسكوا بعنوان تنسٌق التشرٌعات السبٌرانٌة

 وقراءة عامة فً تطور تقنٌات االنترنت و تطور التشرٌعات السٌبرانٌة مع عرض للمنهجٌة المعتمدة ،الدكتورة نٌبال ادلبً
مؤسس المركز العربً لتطوٌر , فً صٌاؼة اإلرشادات التوجٌهٌة للتشرٌعات للسٌبرانٌة و قدمها الدكتور و سٌم حرب

 تلبٌة للدعوة الموجهة من االسكوا الى المنظمة العربٌة للتنمٌة ،أحكام القانون و النزاهة و المشرؾ العام على المراكز

 للمزٌد اطلع على الموقع 2011 ٌولٌو سبتمبر 15-13االدارٌة للمشاركة فً االجتماع المنعقد ببٌروت فً الفترة من 

 االلكترونً 

http://css.escwa.org.lb/ICTD/1429/Day2/2.pdf 

http://css.escwa.org.lb/ICTD/1429/Day2/2.pdf
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تستلزم عقود التجارة اإللكترونٌة وجود توقٌعات الكترونٌة منسوبة ألطراؾ العقد 

 تتمٌز بها هذه العقود، مما تعذر معها  التًرونٌةتوهذا نتٌجة للطبٌعة اإللك

 استخدام التوقٌع التقلٌدي

وبما أن التوقٌع اإللكترونً واقعة مستجدة فرضتها مقتضٌات التجارة اإللكترونٌة 

فقد صدرت تشرٌعات دولٌة وإقلٌمٌة ووطنٌة نظمت أحكامها التوقٌع اإللكترونً 

كر القانونً، وبٌنت ؾإلزالة الؽموض على هذا المفهوم الحدٌث والمستجد على ال

 حددت الطبٌعة القانونٌة للتوقٌعات التًماهٌته واعترفت به ومن بٌن هذه القوانٌن 

م بشأن تنظٌم التجارة 1996ٌة، قانون األونسٌترال النموذجً لعام ناإللكترو

بشأن التوقٌعات  م 2001ال النموذجً لعامتراإللكترونٌة، وقانون األونسً

 93اإللكترونٌة، كما أصدرت المفوضٌة األوربٌة أحكام التوجٌه األوربً رقم 

ذلك واسترشادا بالقوانٌن  م بشأن التوقٌعات اإللكترونٌة، وفضال على1999لسنة 

وطنٌة اعترفت  اتال ات الدولٌة، صدرت العدٌد من التشرٌعهالنموذجٌة والتوجً

بالتوقٌع اإللكترونً وأضفت علٌه حجٌة قانونٌة مساوٌة لحجة التوقٌع التقلٌدي فً 

اإلثبات 

 ٌعتبر التوقٌع اإللكترونً مجموعة من الحروؾ أو األرقام، أو الرموز أو

األصوات، أو أي معالجة إلكترونٌة أخرى، بحٌث ٌمكن أن ٌعبر عن رضا 

التصرؾ القانونً، وأن ٌمٌز وٌحدد هوٌة شخص موقعه، كما ٌرتبط  أطراؾ

بمضمون المحرر على أي دعامة إلكترونٌة 

ٌل منظومة غرونً صور عدٌدة تتلؾ التقنٌة المستخدمة فً تشتللتوقٌع اإللك

اإللكترونً، ومن هذه الصور ما ٌعتمد على األرقام أو األحرؾ أو  التوقٌع

ة الممؽنطة، ومنها ما ٌعتمد قبالرقم السري المقترن بالبطا مثل التوقٌع... الرموز

 وهو التوقٌع البٌومتري، كذلك منها ما لإلنسانوالفٌزٌائٌة ألطبٌعٌة على الخواص 

 أو المفتاح ؼٌر -المفتاح العام-المفتاح المتماثل  ٌعتمد على التشفٌر باستخدام

صورة من هذه الصور قوة ثبوتٌة تختلؾ    لكل- المفتاح العام والخاص-المتماثل

عن األخرى، ٌرتكز قٌاس مستوى القوة الثبوتٌة للتوقٌع اإللكترونً على مدى 

تً التوقٌع التقلٌدي وهما التعبٌر عن إرادة ؾقدرة منظومة تشؽٌله على تحقٌق وظً

 ؼٌاب العالقة المباشرة زام بمحتوى المحرر، وتحدٌد هوٌتهتالموقع فً االل
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م تصرفاتهم التً تتم عبر الوسائط اإللكترونٌة خاصة تلك عظبٌن األطراؾ فً م

التً تتم عن طرٌق شبكة االنترنت، فإن توفر عنصر الثقة واألمان فً هذه 

التصرفات عنصر أساسً وضروري، خاصة فٌما ٌتعلق بالتوقٌعات اإللكترونٌة 

 وسائل تقنٌة لحماٌة هذا إٌجادلألطراؾ المتعاقدة، لهذا كان من الضروري 

 فً ولبعث الثقة واألمان جهة،التوقٌع من أي مخاطر قد ٌتعرض لها من 

م عبر الوسائط اإللكترونٌة من جهة أخرى، ومن أهم هذه ت تالتًالتصرفات 

 :ٌلًالوسائل ما 

 تشفٌر البٌانات لضمان إرسال الرسائل ونقل المعلومات بطرٌقة سرٌة، تقنٌة-1

بحماٌة البٌانات والمحافظة على سرٌتها، بحٌث ال ٌمكن  وسٌلة فنٌة تسمح وهو

 علٌها أو تؽٌٌر بٌاناتها اإلطالع للؽٌر

 طرؾ ثالث محاٌد بٌن أطراؾ التصرؾ ٌعمل كجهة مصادقة وهذا وجود-2

منخالل شهادة الكترونٌة ٌصدرها تحتوي على مجموعة من البٌانات، وظٌفتها 

العالقة ما بٌن الموقع وتوقٌعه اإللكترونً والتحقق من مضمون التعامل أو  تأكٌد

 إللكترونً بٌن األطراؾ المتعاقدة التبادال

 نهٌب بالمشرع الجزائري سرعة اصدار قانون التجارة اإللكترونٌة وأن ٌكون

 تشرٌعا متكامال ٌتضمن القواعد المناسبة لنشاط هذه التجارة، وإصدار نص

ٌن به كٌفٌة تنظٌم التوقٌع اإللكترونً وٌهدد إطاره العام بقانونً أوتعدٌل ي

بعدما اعترؾ واعتد به فً التعدٌل الذي أجراه على  وٌوضح مفاهٌمه القانونٌة

إصدار قوانٌن تجرم كل اعتداء على التوقٌع نظرا  مواد القانون المدنً، وضرورة

المحررات اإللكترونٌة بصفة خاصة أو  لألهمٌة التً ٌلعبها سواء فً توثٌق

الكتابة االلكترونٌة والتوقٌع  حماٌة التجارة اإللكترونٌة بصفة عامة، فلقد منح

االلكترونً نفس الحجٌة فً اإلثبات مع الكتابة والتوقٌع التقلٌدي وذلك بتوفر 

 مه ورغنإال أالمدنً من القانون 1 مكرر323 نص المادة فًالشروط المحددة 

االقتصادي   موقؾ محتشم و سلبً وخاصة أمام االنفتاحٌبقًوقؾ مشرعنا مهذا،ؾ

والتطورات التقنٌة السرٌعة إذ أننا نجد أنفسنا أمام نصوص ؼامضة تحتاج 

ن الجانب التشرٌعً وحده ال ٌكفً بل النصوص تنظمٌه لتوضٌحها، ومع هذا ؾ

 القاضًالبد من إطارات مؤهلة سواء من حٌث الٌد العاملة أو من حٌث تخصص 

الذي البد أن ٌوسع من مداركه ومعارفه لتحدي اإلشكاالت والمنازعات التً 

 تطرح لنظرها
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 تجدر اإلشارة أن القضاء الجزائري لم تعرض علٌه أٌة قضٌة تتعلق بالتوقٌع

االلكترونً وهو ما ٌفٌد أن نصوصنا ما هً إال نصوص نظرٌة لم تجد بعد 

موقعها الحقٌقً فً الجزائر بسبب التؽٌرات والمستجدات التً تطرأ بشكل مستمر 

مل من ترونً موضوع ؼٌر ثابت وؼٌر مكتوهذا ما جعل موضوع التوقٌع االلك

ونٌة أخٌرا ٌمكن القول أنه ال ٌمكن أن نحقق األمن الكامل فً نحٌث مفاهٌمه القا

بٌئة اإلنترنٌت، وٌبقى األمن نسبً، ألنه كلما تطورت التكنولوجٌا كلما تطورت 

وسائل القرصنة، ورؼم ذلك نسعى دائما إلى توفٌر الجو القانونً المالئم واعتماد 

صد توفٌر بٌئة أمنة وثقة فً  قنظام معلوماتً عالً الثقة باستخدام أدوات التشفٌر

 المعامالت اإللكترونٌة، وإزالة التخوفات التً تعرقل تطور

ٌة فً بٌئة افتراضٌة الزال ٌكتنفها الؽموض وٌهدد أصحابها نروتالتجارة اإللك

 .الخوؾ
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 قائمة المراجع 

 باللغةالعربٌة

 :أوال :الكتب

 اٌهاب فوزي السقا،الحماٌةالجنائٌة واألمنٌة لبطاقة االئتمان، دارالجامعة- 1

 . 2007 الجدٌدة، مصر، دون طبعة ،

ثروت عبد الحمٌد ،ماهٌته ، مخاطره، وكٌفٌة مواجهتها ، مدى حجٌته فً -2

 2007 اإلثبات دار الجامعة الجدٌدة ، القاهرة،

حسن عبدالباسط جمٌعً ،إثباتا لتصرفات القانونٌة التً ٌتم إبرامهاعن طرٌق -3

 2000 اإلنترنت، دارالنهضة العربٌة ،

 خاال مصطفى فهمً ،النظام القانونً للتوقٌع اإللكترونً فً ضوء التشرٌعات- 4

  .2007 العربٌة واالتفاقٌات الدولٌة، دارالجامعة الجدٌدة ،

خالد ممدوح إبراهٌم ،إبرام العقد االلكترونً ،دراسة مقارنة ،دارالفكر الجامعً -5

  .2006.اإلسكندرٌة ،

 .الجامعً ،اإلسكندرٌة إبرام العقد اإللكترونً ،دراسة مقارنة ، دارالفكر-6

  .2008 طبعة ، أمن مراسالت البرٌد االلكترونً،الدارالجامعٌة ، دون- 7

، دار الجامعة الجدٌدة ، اإلسكندرٌة "التوقٌع اإللكترونً "سعٌد سٌد قندٌل،- 8

2006 .   

 سمٌر حامد عبد العزٌز الجمال ، التعاقد عبر تقنٌات االتصال الحدٌثة، دار- 9

 .2006 النهضة العربٌة ،القاهرة ،

دار . منزولً صالح قانون الواجب التطبٌق على عقود التجارة االلكترونٌة - 10

 2006.الجامعة الجدٌدة 



 هبئـــــــــــــــــــــــــــــــــــٔخ اُـــــــــــــــــــــــٔواعغ 
 

 
75 

دار . هدى حامد قشقوش الحماٌة الجنائٌة للتجارة االلكترونٌة عبر االنترنٌت-11

.القاهرة . النهضة العربٌة   

الفتاح بٌومً حجازي ،الدلٌل الجنائً والتزوٌر فً جرائم الحساب اآللً عبد -12

 2002واالنترنت ، دارالكتب القانونٌة ،اإلسكندرٌة ، مصر ،

،  النظام القانونً لحماٌة التجارة اإللكترونٌة ،الكتاب الثانً الحماٌة الجنائٌة -13

  2002لنظام التجارة اإللكترونٌة ، دارالفكرالجامعً ، اإلسكندرٌة 

 ،حماٌة المستهلك عبر شبكة اإلنترنت، دار الفكر الجامعً ، اإلسكندرٌة،-14

مقدمة فً التجارة اإللكترونٌة العربٌة ، الكتاب الثانً ،اإلسكندرٌة ، دار - 15

  . 2002 الفكر الجامعً ، اإلسكندرٌة ،

 ، دار الفكر العربً ، 1التوقٌع اإللكترونً فً النظم القانونٌة المقارنة ط-  16

 2005 اإلسكندرٌة ، مصر ،

الكتاب الثانً الحماٌة الجنائٌة لنظام التجارة اإللكترونٌة ،دار  "اإللكترونٌة-17

 2007الفكر الجامعً ، مصر 

 2007, اإلسكندرٌة , دار الفكر الجامعً , الجرٌمة فً عصر العولمة- 18

التجارة اإللكترونٌة فً القانون العربً النموذجً لمكافحة جرائم الكمبٌوتر               - 19

 .2008مصر , دار شتات للنشر و البرمجٌات اإلسكندرٌة , و االنترنٌت 

 األخصاص و القانون الواجب ٌونس عرب ، منازعات الجرائم االلكترونٌة - 20

ورقة عمل المقدمة إلى مؤتمر التجارة االلكترونٌة , التطبٌق و طرؾ التقاضً 

 2000 تشرٌن الثالث 10 و 8الذي أقامته منظمة األمم المتحدة الفترة ما بٌن 

 .بٌروت 

فٌصل سعٌد الؽرٌب ، التوقٌع اإللكترونً وحجٌته فً اإلثبات ، منشورات - 21    

 . 2005 المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ، مصر،

محمد أمٌن الرومً ، التعاقد اإللكترونً عبر االنترنت ، دارالمطبوعات - 22

 2004 الجامعٌة ،اإلسكندرٌة ،
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 2008 مصر،, النظام القانونً للتوقٌع اإللكترونً ، دارالكتب القانونٌة - 23

 محمد حسٌن منصور، المسؤولٌة اإللكترونٌة ، دار الجامعة الجدٌدة للنشر- 24

 2003 والتوزٌع ، اإلسكندرٌة ،

 محمد دباس الحمٌد ، ماركو إبراهٌم نٌنو، حماٌة أنظمة المعلومات ، دارالحامد-25

 2007 للنشر والتوزٌع ،عمان ،األردن ،

دار النهضة . نجوى ابو هٌبة التوقٌع االلكترونً و مدى حجٌته فً اإلثبات  - 26

  .111ص - 2004العربٌة القاهرة 

إبراهٌم سطم بن خلؾ الؽنزي التوقٌع االلكترونً و حماٌة الجنائٌة أطروحة - 27

 .الرٌاض , دكتوراه الفلسفة فً العلوم االمنٌة جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم االمنٌة 

محمد فواز المطالقة ، الوجٌز فً عقود التجارة اإللكترونٌة ، دراسة مقارنة ، - 28

 2008 دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، عمان ،

 مصطفى محمد موسى ،أسالٌب إجرامٌة بالتقنٌة الرقمٌة ماهٌتها، مكافحتها- 29

 2005 دراسة مقارنة ، دارالكتب القانونٌة ،

ممدوح محمد على مبروك ، مدى حجٌة التوقٌع اإللكترونً فً اإلثبات ، - 30

 2005 دراسة  مقارنة بالفقه اإلسالمً دار النهضة العربٌة ،

منانً فراح ، العقد اإللكترونً وسٌلة إثبات حدٌثة فً القانون المدنً - 31

  2009الجزائري دار الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع ، الجزائر

 الرسائل والمذكرات الجامعٌةثانٌا 

  إٌمان مأمون أحمد سلٌمان، الجوانب القانونٌة لعقد التجارة اإللكترونٌة رسالة -1

 2006 دكتوراه جامعة المنصورة،

منشورات , بطاقة االعتماد و العالقة التعاقدٌة المنبثق عنها , بٌار امٌل طوبٌا - 2

  58-57 ص 200الحلبً الحقوقٌة 
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جرٌمة تزوٌر التوقٌع االلكترونً دراسة وصفٌة , عماد محمد علً البلوي - 3

 ألسالٌب الكشؾ و التحقٌق و التجرٌم 

 عاٌض راشد المري ؛ مدى حجٌة الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة فً إثبات العقود- 4

  .1998 التجارٌة رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،

عٌسى ؼسان ربضً ، القواعد الخاصة بالتوقٌع اإللكترونً، رسالة دكتوراه ، -5

 .2006 كلٌة الحقوق جامعة عٌن الشمس ، مصر،

محمد مرسً زهرة ، مدى حجٌة التوقٌع اإللكترونً فً اإلثبات ، رسالة - 6

  . 1994 دكتوراه ، جامعةعٌن شمس فبراٌر

حابت أمال ،استؽالل خدمات االنترنت ،مذكرة لنً لشهادة ماجستٌر فً القانون  -7  

   .2004.فرع قانون األعمال ،جامعة مولود معمري ،تٌزي وزو،

صالح عبد الحكٌم المصري ،متطلبات استخدم التوقٌع اإللكترونً فً إدارة  -8

مراكز تكنولوجٌا المعلومات فً الجامعات الفلسطٌنٌة فً قطاع ؼزة ،رسالة لنً 

 لشهادة الماجستٌر فً إدارة األعمال ، كلٌة التجارة ،الجامعة اإلسالمٌة ؼزة،

2007. 

 المقاالت و البحوث العلمٌة : ثالثا 

الدسوقً أبو اللٌل ،توثٌق التعامالت اإللكترونٌة ومسؤولٌة جهة التوثٌق - 1

 تجاه الؽٌر مقدم إلى مؤتمر األعمال المصرفٌة اإللكترونٌة بٌن الشرٌعة

المضرور، بحث والقانون ،الذي نظمته كلٌة الشرٌعة والقانون فً جامعة 

اإلمارات العربٌة المتحدة ،بالتعاون مع ؼرفة التجارة اإللكترونٌة وصناعة دبً 

 الموقع 1856 المجلد الخامس ص 2003 ماي 12و 10فً الفترة مابٌن 

http// : www.unue.banque.com/imarat/arab/l2/3398  

 

قارة مولود ، اإلطار القانونً للتوقٌع والتوثٌق اإللكترونٌٌن فً قانون - 2

 المعامالت والتجارة االلكترونٌة ، مقال منشور عبر الموقع

www.minshawi.com 



 هبئـــــــــــــــــــــــــــــــــــٔخ اُـــــــــــــــــــــــٔواعغ 
 

 
78 

خسائر بالملٌارات  جرٌمة االكترونٌة كل ثالث دقائق على , عصمت سعد - 3

 االنترنٌت مقال منشور على الموقع 

www.ensam.net/news/212/article/ 3596/2008-04-22 

  النصوص القانونٌة: رابعا 

 االتفاقٌات الدولٌة

  2005اتفاقٌةاألمم المتحدة الستخدام الخطابات اإللكترونٌة فً العقود الدولٌة 

 النصوص التشرٌعٌة

والمتضمن القانون  1975 سبتمبر 26 ، مؤرخ ف59/75ً األمر رقم – 1

 .التجاري ، المعدل والمتمم

المتعلق بالنقد  2003 أوت سنة 26 ، المؤرخ ف11ً—03 األمر رقم – 2

 و الذي ألؽى األمر                     2003/08/27 مؤرخة فً 52 والقرض، ج ر عدد

المعدل والمتمم والملؽى ، والذي تمت . 1990 أفرٌل  14  المؤرخ ف90-10ً

 64 ، ج رعدد2003  أكتوبر25المؤرخ فً — 03 الموافقة علٌه باألمر

 .2003مؤرخة فً 

، ٌعدل وٌتمم األمر رقم 2004 نوفمبر 14  ، مؤرخ ف04/15ًقانون رقم - 3

، والمتضمن قانون العقوبات، ج ر                 1966 جوان 8  المؤرخ ف156ً / 66

 .2004 نوفمبر 10، الصادرة فً 71 عدد

 ، المتضمن القانون 1975 سبتمبر 26  المؤرخ ف58ً/ 75األمر رقم - 4

،ج ر                 2005 جوان 20 مؤرخ فً 10/05 المدنً ، معدل ومتمم باألمررقم

  .2005  جوان 26الصادرة فى  44 عدد

 ، ٌعدل وٌتمم األمر2006 دٌسمبر 20 ، المؤرخ ف23/06ً قانون رقم- 5

، والمتضمن قانون العقوبات ، ج ر                1966 جوان 8  المؤرخ ف156ً /66

 .2006 دٌسمبر 20  الصادرة ف84ً عدد

 ،ٌتضمن القواعد الخاصة من 2009 أوت 5  ، مؤرخ ف09/04ًقانون رقم - 6

الجرائم المتعلقة بتكنولوجٌا اإلعالم واالتصال ومكافحتها،ج ر                              

  .2009أوت  16 ، الصادرة ف47ً عدد

،المتعلق بمكافحة التهرٌب ، ج ر 2005/08/23 ، المؤرخ ف05ً-06أمر  – 7

 .59 عدد

http://www.ensam.net/news/212/article/
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 1975 سبتمبر 26 لـ 59 75 المعدل والمتمم لألمر 02—05 أمر- 8

  .11المتضمن القانون التجاري ج رعدد 

 :النصوص التنظٌمٌة

، ٌتعلق بنظام االستؽالل 2001 ماي 09 ، مؤرخ ف123/01ً مرسوم تنفٌذي رقم- 1

 المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فٌها الالسلكٌة الكهربائٌة ،وعلى مختلؾ

، الصادرة فً                         27 خدمات المواصالت السلكٌة والالسلكٌة ،ج رعدد

 .2001 ماي 13

، ٌضبط شروط 1998 أوت 25 ، مؤرخ ف275/98ً مرسوم تنفٌذي رقم- 2

 ، الصادرة فً                   63 وكٌفٌات اقامة خدمات األنترنٌت واستؽاللها، ج رعدد

 .1998 أوت 26

 :القوانٌن النموذجٌة: أ

، صادر فً جلسة 1996 قانون الٌونسٌترا النموذجً بشأن التجارة اإللكترونٌة لسنة

 ، متوفر عبر الموقع1996 دٌسمبر 16 للجمعٌة العامة لألمم المتحدة بتارٌخ 85 رقم

http//www.unictral.org/pdf/arabic…  

 

 :النصوص التشرٌعٌة للدول األجنبٌة/ ب

خاص بإصدار الالئحة التنفٌذٌة لقانون التوقٌع  2005 -109 القرار- 1

 لسنة 15اإللكترونً وبانشاء هٌئة تنمٌة صناعة تكنولوجٌا المعلومات رقم 

 ونشر بالوقائع المصرٌة العدد 15/05/2005 وقد صدر هذا القرار فً 2004

  عبرالموقع25/05/2005 تابع بتارٌخ 115

http//www.cksu.com /uoload /vb/12536  

 2000 -83القانون التونسً بشأن المبادالت والتجارة اإللكترونٌة رقم  - 2

 24ونشر فً الرائد الرسمً للجمهورٌة التونسٌة فً الصدد -9- 9الصادرفً

 انظر الموقع - 2089 الى ؼاٌة الصفحة 2084من الصفحة رقم 

http://www.infocom.th/fileadmin/documentation/juridique

s/jortAR/jort64118200pdf 

http://www.infocom.th/fileadmin/documentation/juridiques/jortAR/jort64118200pdf
http://www.infocom.th/fileadmin/documentation/juridiques/jortAR/jort64118200pdf
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م الجرٌدة 2001 مارس 30  م ، الصادر فى2001-272المرسوم رقم -3

، والذي جاء 2001/03/31 الصادرة فً 5070 الرسمٌة الفرنسٌة ، صفحة

من القانون المدنً ،لإلطالع على هذا المرسوم ( 4/1316 )تطبٌقا للمادة

 .أنظرالموقع اإللكترونً

www.journal.officiel.gouv.fr   

  على الموقع2001 لسنة 85 قانون المعامالت اإللكترونٌة األردنً رقم-4

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/index.jsp 

 م بشأن المعامالت والتجارة اإللكترونٌة 2002 لسنة 2 لقانون اإلماراتً رقم- 5

 :انظر الموقع اإللكترونً

http://shabab20.net/index.php?option=com_kunena&func=vi

ew&id=815&catid=39&itemid=194 

 .  القانون الفدرالً األمرٌكً أنظر الموقع اإللكترونً- 6

http://www.frwebgate.access.gpo.gov.cgibin/getdoc.cgi?dbna

me106-cong-public-laws 

بشأن التوقٌع  1999/12/13 والصادر بتارٌخ 93/1999 التوجٌه رقم- 7 

 .اإللكترونً

  :التوقٌع االلكترونً خطوة إلى اإلمام - 8

http://www.egovs.com/egovs_webo2/news.php.main=7&det

ailsid 

 :اللغات االجنبٌة 

1/ Ouvrage :  

-FAUSSE-Arnaud , la signature électronique : Transaction et 

confiance sur internet , édition Dunod , Paris 2001 

-PIEETE-COUDOL Thierry, Echange électronique certification et 

sécurité , édition LITEC , Paris 2000. 

http://www.journal.officiel.gouv.fr/
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/index.jsp
http://shabab20.net/index.php?option=com_kunena&func=view&id=815&catid=39&itemid=194
http://shabab20.net/index.php?option=com_kunena&func=view&id=815&catid=39&itemid=194
http://www.frwebgate.access.gpo.gov.cgibin/getdoc.cgi?dbname106-cong-public-laws
http://www.frwebgate.access.gpo.gov.cgibin/getdoc.cgi?dbname106-cong-public-laws
http://www.egovs.com/egovs_webo2/news.php.main=7&detailsid
http://www.egovs.com/egovs_webo2/news.php.main=7&detailsid
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2/Article :  

VALERIE sédalian : preuve et signature éléctronique, Paris , sur 

le site : http://www.juriscom.net/chr2/fr20000509.htm 
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