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 كلمة رئيسة المؤتمر
ق

 ًخٗل٤ ما الؾُما َامت، ٢اهىهُت بق٩االث اإلاٗلىماجُت وألاهٓمت الخضًشت الاجها٫ قب٩اث اؾخٗما٫ جؼاًض ؤٞغػق ل٣ض
 مً ظضًضة ؤهماٍ ٞٓهغث زاللها، مً جيكإ التي ؤو ؤلال٨تروهُت اإلاىا٢٘ ٖبر اإلاخضاولت اإلاسخلٟت الخ٣ى١ق خماًت بمؿإلت مجها

ق ج٨ً لم الجغاثم
ً
اتها، ؤو الاهترهذ قب٨ت ٖبر جبض ؤو بل٨تروهُت ؤظهؼة ؤو مٗضاث ٖبر جىُٟظَا ًخم الؿاب٤ في مٗهىصة  مدخٍى

ق جلخ٤
ً
ق  ؤيغاعا

ً
ق ؤو ماصًت

ً
ق وختى ظؿضًت

ً
 لشىعة الؿِئت اإلاماعؾاث آزاع مً وهي مباقغ، ٚحر ؤو مباقغ ٫بك٪ بالطخُت هٟؿُت

 . اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا

اث، ؤو ؤٞغاص ٖلى ؤلال٨تروهُت الجغاثم ج٣خهغ وال  وؾُاصتها ؤمجها ٞتهضص الضو٫ق مؿخىيق بلى جمخض ٢ض وبهما مجمٖى

ابوؤلا ؤلال٨تروهُت بالخغب ماٌٗٝغ زال٫ مً الخدخُت بيُتها وجضمغ وجسغ١ق وا٢خهاصَا  ؤجها طل٪ بلى ؤي٠. ؤلال٨ترووي َع

 ال٣اهىهُت اإلاىٓىمت مىا٦بت لٗضم مغج٨بحها مخابٗت ألاخُان بٌٗ في ًهٗب ،"لل٣اعاث ٖابغة ظغاثم" ؤي بالٗاإلاُت جدؿم
.   الخضًشت الخ٣ىُاث اؾخسضام مجا٫ في للخُىعاث الضولُت ؤو الىَىُت

ُت الخش٠ُ٣ باب ومً    و٦ظا بل٨تروهُت ظغاثم اعج٩اب ججىب ؤظل مً ازخالٞها ٖلى ؤلاجها٫ قب٩اث مؿخسضمي وجٖى
 في الىاعص وال٣هىعق الى٣و بزاعة وختى بل الجغاثم َظٍ لطخاًا الك٩ىيق وآلُاث للخ٣اض ي اإلاخاخت بالىؾاثل الخٍٗغ٠

ٗاث  الٗالمي الاجداص هٓم ؛ؤلال٨تروهُت البِئت م٘ ٞٗالُت ألا٦ثر ال٣اهىهُت اإلاىٓىمت ٖىانغ وا٢تراح والضولُت الضازلُت الدكَغ

 ،"ؤلال٨تروهُت الجغاثم" ٖىىان جدذ ٖكغ الغاب٘ الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ ماجمغ َغابلـ بمضًىت الٗلمُت للماؾؿاث
.  الجؼاثغ  -جلمؿان ظامٗت  –الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت في الاظخماعي والا٢خهاص الٗمىمُت الخى٦مت مسبر م٘ الٗلمي بالخٗاونق

 زماهُت ٖلى البدشُت ؤوعا٢هم جىػٖذ ٖغبُت ظامُٗت ماؾؿاث ٖضة مً وباخشىنق ؾاجظةؤ اإلااجمغ في قاع٥ ٢ض و
ق ج٨ً لم الجغاثم مً ظضًضة ؤهماٍ ٖلى الًىء ؾلُذ ٖلمُت، ظلؿاث

ً
 ؤظهؼة ؤو مٗضاث ٖبر جىُٟظَا ًخم الؿاب٤ في مٗهىصة

اتها ؤو الاهترهذ قب٨ت ٖبر جبض ؤو بل٨تروهُت   اإلاؿُغة مداوعٍ ومسخل٠ عاإلااجم َظا بق٩الُاث مؿذ و ، مدخٍى

 ؤٖما٫ ؾلؿلت يمً ؤٖماله وكغ ؤَمها مً الخىنُاث مً ظملت نُاٚت بلى للماجمغ الٗلمُت اللجىت جىنلذ ول٣ض
٨م جدذ اإلاغ٦ؼ ًً٘ اإلاىُل٤ َظا ومً .الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ ًٖ الهاصعة اإلااجمغاث  الٗلمُت ألابدار ؤَم جهٞغ
ت الك٩لُت باإلاٗاًحر مذالتز والتي اإلااجمغ بهظا اإلاكاع٦ت  بزغاء في مىه ٦مؿاَمت اإلاى٢غة، الٗلمُت لجىخه ٢بل مً اإلاىيٖى

. ؤلاؾالمي الٗالم في الىا٢٘ ومخُلباث الٗهغ ٢ًاًا جلخمـ التي الٗلمُت والبدىر بالضعاؾاث اإلا٨خباث

 
 سرور طالبي المل. د
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ت ًخلي  مشهض حُل التدث العلمي  معإولُخه عً أي اهتهان لخلىق اإلالىُت الـىٍش

 ال حعبر آلاساء الىاسدة في َزٍ ألابدار بالػشوسة عً سأي ئداسة اإلاشهض

 2017  ©الخلىق مدـىقت إلاشهض حُل التدث العلمي حمُع 
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ذ ؤلالىترووي الذعاتي اإلاضعج أو ا إلاػلل اإلاىاحهت الجىاةُت للبًر

غ بيلُت الخلىق حامعت بىؼاصي .د   لُثُاماشاءهللا الضوي  عػى َُأة جذَس

  

 

 

 ملخظ 

ض ٌٗخبر  ٖلى ووٞغث اإلاؿاٞاث ٢غبذ والتي الٗضًضة مؼاًاٍ وعٚم ؤلاهترهذ وجُب٣ُاث زضماث ؤَم مً ؤلال٨ترووي البًر
 ألاٞغاص خ٣ى١ق ٖلى زُغ مهضع ٌك٩ل بذؤم ؤهه ،بال الٗالم ؤهداء مسخل٠ في ٚحٍر م٘ الخىانل وه٣ٟاث الى٢ذ الصخو
اتهم الن في اؾخسضامه زال٫ ،مً وخٍغ خضاء ؤو والاخخُا٫ الىهب ٖملُاث في ؤو الخضماث و اإلاىخجاث ًٖ ؤلٖا  هٓم ٖلى الٖا

ت اإلاٗلىماث ٘ في ًخضزل اإلاكٕغ ظٗل الظي ألامغ    الصخهُت البُاهاث وؾٍغ ض مىيٕى لخىُٓم اإلا٣اعنق الدكَغ  ٚحر البًر

ى ض مساَغ مىاظهت زاللها مً ًم٨ً ههىم وبنضاع  spam ُٞه باإلاٚغ ى اإلاؼعج الضٖاجي البًر  َظٍ في بُاهه ؾىداو٫ق ما َو
ٗاث بٌٗ م٘ باإلا٣اعهت اإلاضازلت ض مٟهىم ببُان وطل٪.  الٗغبُت الدكَغ غ١ق الضٖاجي البًر  مى٠٢ زم ومساٍَغ  وكٍغ َو

ٗاث .  والخىنُاث الىخاثج ٞحها هبحن بساجمت وهسخم  اإلاىيٕى َظا مً الضعاؾت مدل الدكَغ

 

 

Abstract: 

The e-mail is the most important services of the  Internet applications. Despite the numerous 

advantages of  the  Internet, such as  reducing the distances and providing  the person time and 

expenses of communicating with others in various parts of the world,  it became a source of 

threat to the rights and freedoms of individuals. That is  using the e-mail  in the Declaration of  

products and services , in the operations of fraud or assault on information systems or security of 

personal data which make the legislator intervenes in comparative legislation to regulate the 

subject of unwanted mail spam and the issuance of the texts from which to face the risk of mail 

disturbing propaganda, which we will try to  state in this intervention compared with some Arab 

legislation. In a statement the concept of propaganda Mail published methods and risks and then 

the position of the legislation in the study of this issue. Concluding with results and 

recommendations. 
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 ملذمت

ض بإن ال٣ى٫ق في مىضوخت ال ق اهدكاعا وألا٦ثر ؤلاهترهذ جُب٣ُاث ؤَم مً ٌٗخبر ؤلال٨ترووي البًر
ً
 به ًمخاػ إلاا واؾخسضاما

ت اؾخسضام ؾهىلت مً ُضة وج٩لٟت ٞاث٣ت وؾٖغ ض ٞسضمت (1)ألازغيق الاجها٫ بىؾاثل بم٣اعهخه جم ما بطا َػ  ؤلال٨ترووي البًر
 اإلاترامي الٗالم ب٣إ قتى في ٚحٍر م٘ الخىانل ؾبُل في الٟغص ًى٣ٟها ٢ض التي ا٫ألامى ووٞغث اإلاؿاٞاث ٢غبذ الكب٨ت ٖلى

غاٝ ض ؤن ٚحر ، ألَا اظه اإلاؿخسضم ٦مًا٣ًت ، ؤزغيق ؤٚغاى لخد٤ُ٣  ٌؿخسضم ٢ض ؤلال٨ترووي البًر  ألا٩ٞاع بٌٗ بيكغ وبٖػ
٤ في ،و٦ظل٪ هٍٓغ لىظهت اإلاسالٟت ت للمىخجاث الدؿٍى لى ، والكغ٧اث ملال٘ ؤصخاب ٢بل مً الخجاٍع م ٖو   ؤن مً الٚغ
الن  صاثغة بخىؾُ٘  الهاو٘ ؤو للمىخج ،ومهلخت والخضماث الؿل٘ جٟانُل ٖلى الخٗٝغ في للمؿتهل٪ مهلخت ًد٤٣ ؤلٖا

الن مىيٕى الص يء   ٖلى ٣ًبل اإلاؿتهل٪ بجٗل وطل٪ ، اإلاىخجاث جىػَ٘ ُب بلى ًاصي ظُض اهُبإ ًسل٤ ٞهى(2) ؤلٖا  جٚغ

الن مىيٕى الخضمت ؤو طاإلاىذ في الجمهىعق الن في الخضٖت  ٌؿخسضم ٢ض  الخضمت ؤو الؿل٘ م٣ضم ؤن ٚحر (3) ؤلٖا  لخًلُل ؤلٖا
اصة وم٘(4)الغبذ َامل جىؾُ٘ زم ومً  اإلاىخج قغاء بلى صٞٗه بٛغى اإلاؿتهل٪  هُا١ في والخضماث الؿل٘ مً اإلاٗغوى حجم ٍػ
الن ٖلى م٣ضمحها واٖخماص ؤلال٨تروهُت الخجاعة ٣ها في ظاعيقالذ ؤلٖا  لئلٖالن اإلاؿتهل٪ حٗغى مساَغ ،جؼصاص للمؿتهل٪ حؿٍى

 (5) .الخاالث مً ٦شحر في الاٞتراض ي الٗالم في الخضمت ؤو الؿلٗت مٗاًىت بم٩اهُت ٖضم م٘ ،ؾُما اإلاًلل

ت الغيا ؾالمت في الٟغص بد٤ مؿاؽ ٌك٩ل الظي ألامغ ٗخبر ،بل الازخُاع وخٍغ  الايُغاب ؤؾباب مً ؾبب َو

 ؤو وزضماث ؾل٘ مً ًىاؾبه ما بحن واإلاٟايلت الازخُاع ٖلُه ًهٗب ٚبن في ٣ً٘ بؿببه  ٞاإلاؿتهل٪ (6) الضولت في اصيالا٢خو

خم  (7) .الُىم ٖاإلاىا في  للخجاعة مغا٣ٞت ؤضخذ الضٖاًت وؤن ،زانت مىخجاث ا َغ١ق بٗضة ؤلاهترهذ بِئت في طل٪ ٍو  ما ؤقهَغ
ض ٌٗٝغ  اٖخباع ،ٖلى اإلاؿخسضم ٖلى والاخخُا٫ الىهب ؤٖما٫ في ٌؿخسضم ٢ض ؤلال٨ترووي ًضالبر ؤن ٦ما spam الضٖاجى بالبًر
ق ٌٗخبر الاهترهذ ًٞاء ؤن

ً
ق مجاال

ً
بت بؿبب مؿخمغ جؼاًض في وهي والاخخُا٫ الىهب لجغاثم  زهبا  الجاوي لضي اإلاكتر٦ت الٚغ

 (8) .الُغ١ق بإٌؿغ اإلاا٫ ٦ؿب في ٖلُه واإلاججي

                                                           

. 7-6ـ،ص2008خالد شلدوح إبراىيم ،حجية الربيد اإللكًتوين يف اإلثبات،دراسة مقارنة،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية،الطبعة األوىل ،.د( )
 .5،ص998 شلدوح زلمد خَتي ،احلماية ادلدنية من اإلعالنات التجارية اخلادعة،دار النهضة العربية ،القاىرة،.د .د(2)
. 9 عبد الفضيل زلمد أمحد ،اإلعالف عن ادلنتجات واخلدمات من الوجهة القانونية ،مكتبة اجلالء اجلديدة ،ادلنصورة ،بدوف تاريخ نشر،ص.د( )
جامعة )مايو اجلنائية للمستهلك من اإلعالنات ادلضللة،دراسة ىف القانوف اإلماراتى وادلقارف،رللة احلقوؽ،فتحية زلمد قوراري،احل.د( )

. 9 2ـ،ص2009،سبتمرب  ،س ،ع(الكويت
-نوف،أكادديية الدراسات العليا،طرابلسحداد العيد ،احلماية ادلدنية واجلنائية للمستهلك عرب شبكة اإلنًتنت ،حبث مقدـ للمؤسبر ادلغاريب األوؿ حوؿ ادلعلوماتية والقا.د(5)

. 0 ـ،ص 2009أكتوبر  0 -27ليبيا،
. 6 ـ،ص2008،نوفمرب    فاتح كماؿ ،احلماية اجلنائية للمستهلك يف إطار القانوف ادلتعلق بالزجر عن الغش يف البضائع ،رللة ادللف،العدد  (6)
ـ بشأف النشاط االقتصادي،أحباث مؤسبر االقتصاد يف ليبيا بُت 0 20لسنة   2ـ يف ضوء القانوف رقم موسى أرحومة، احلماية القانونية حلق ادلستهلك يف اإلعال.د(7)

 .267ـ،ص   20،منشورات جامعة بنغازي ،يناير (ليبيا بُت إعادة اإلعمار واالستثمار  )ربليل الواقع وآليات التطور ،
 .570ـ،ص 2 20،يونيو 6 ،رللة احلقوؽ،جامعة الكويت،العدد الثاين ،السنة (دراسة مقارنة)، علي عدناف الفيل،جردية االحتياؿ عرب الربيد اإللكًتوين.أ(8)
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ض مك٩لت وحٗخبر ض زضمت لها جخٗغى  التي اإلاكا٧ل ؤزُغ مً الضٖاجي ويؤلال٨ترو البًر  مك٩لت وهي ؤلال٨ترووي البًر

ض ؤن زبذ ؤظٍغذ صعاؾت ،ٟٞي(1)باؾخمغاع مخىامُت ض خغ٦ت مً% 90 ٌك٩ل spam الضٖاجي البًر  مً ؤهه  بل.(2)ؤلال٨ترووي البًر

 (3)لئلهترهذ الغثِؿُت اإلاك٨الث ؤَم

ٗاث اَخمذ لظل٪ ض إلا٩اٞدت ٢ىاهحن بؿً اإلا٣اعهت الدكَغ ىب ٚحر ؤو الضٖاجي البًر  زال٫ مً ،وؾىداو٫ق ُٞه اإلاٚغ
ت البدض َظٍ ٗاث مى٠٢ مٗٞغ ٗاث م٘ باإلا٣اعهت اإلاجا٫ َظا في  الٗغبُت الدكَغ  ٖلى البدض ج٣ؿُم عؤًىا و٢ض  ألاظىبُت الدكَغ

:  ألاحي الىدى

ٌ  اإلاؿلب ذ مـهىم:  ألاو   اإلاػلل أو اإلاضعج الذعاتي البًر

ذ مخاؾش: زاوياٌ اإلاؿلب    اإلاػلل أو اإلاضعج الذعاتي البًر

ذ مً الـشد لخلىق  الجىاةُت الخماًت: الثالث اإلاؿلب   اإلاػلل أو اإلاضعج الذعاتي البًر

ٌ  اإلاؿلب ذ مـهىم:  ألاو   وشٍش وؾشق  اإلاػلل  أو  الذعاتي ؤلالىترووي  البًر

ض مٟهىم جىاو٫ق الضعاؾت مً الجؼثُت َظٍ زال٫ مً ؾجر٦ؼ ض َظا وكغ َغ١ق هدىاو٫ق  زم اإلاؼعج ٖاجيالض البًر  ٦م٣ضمت البًر

ت ا التي ال٣اهىهُت للمكا٧ل ؤ٦ثر إلاٛٞغ  :  ًلي ٦ما ًشحَر

ذ مـهىم: أوال  اإلاػلل أو اإلاضعج الذعاتي البًر

ض ٣ًهض ت ألَضاٝ ٦بحرة وبإٖضاص مُلىبت، ٚحر بل٨تروهُت عؾاثل بعؾا٫ (spam) ؤو اإلاؼعج الضٖاجي بالبًر  في (4)"ججاٍع
بىنق ال الظًً الىاؽ ٖلى الغؾالت لٟغى ولتمدا   .(5) اؾخالمها في ًٚغ

اث للمٗلىماجُت الىَىُت اللجىت بُيذ ٦ما ض مٟهىم CNIL ٞغوؿا في والخٍغ : ب٣ىلها spam اإلاؼعج الضٖاجي البًر

ىب ٚحر الغؾاثل بعؾا٫ مماعؾت" ت َبُٗت طاث ألاخُان مٗٓم في وهي -ٞحها اإلاٚغ  لؤلٞغاص مخ٨غعق ق٩لوب ٦بحرة، وبإٖضاص -ججاٍع

                                                           

 (1)Max Mailliet: the regulation of spam A theoretical andpractical analysis, London school og     Economics 
andpolitical.science,p.2.published on:www.e2m.iu/pdf/spam.pdf  
(2)George H.pike: Anti-spam legislation setbacks. Information today, vol 25, December2008, 17,no 11 
 (3)Leslie Basse, L'action de la CNIL en matière de lutte contre le Spam, mai 2005, no,53,p.1 

  9 ،ص .ـ2009اة الشخصية يف رلاؿ ادلعلوماتية،دراسة مقارنة،منشورات احلليب احلقوقية،بَتوت،الطبعة األوىل،ينيوس أيوب، احلماية القانونية للحبولُت أنطو. د (4)
Eric Goldman: where's the Beef? Dissecting spam's purported Harms, 11 january 2004, p.3,puplication on: 
http://eric-goldman.tripod.com 
(5)  Dider colin:spamfiletering;optimization Appoaches to content – based filtering , thése de doctorat 
,université de Versailles-saint-quentinen-yvelines, 2009,p.81 
kevinGallot: Anti-spam. Paris, 2004,p,25  , 

 

http://www.e2m.iu/pdf/spam.pdf
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ض ٖىىان ٖلى الخهى٫ق وجم اإلاغؾل، م٘ ؾاب٤ اجها٫ لهم لِـ الظًً  مشل ؤلاهترهذ، لكب٨ت الٗام الًٟاء مً ؤلال٨ترووي البًر

اث ت، اإلاجمٖى ضًت، ال٣ىاثم ؤو ؤلازباٍع ب مىا٢٘ ٢اثمت ؤو البًر . (1)" الٍى

ِّٕ ٖٝغ ٦ما
٨ُت Arizona والًت في اإلاكغ  ض ألامٍغ ىب ٚحر الخجاعيق وويؤلال٨تر البًر ض: بإهه ُٞه اإلاٚغ  ؤعؾل ججاعيق بل٨ترووي بٍغ

بل مً (اإلاؿخلم) اإلاخل٣ي مىا٣ٞت صونق   (اإلاؿخلم) باإلاخل٣ي مُٗىت ٖال٢ت جغبُه ال شخو ٢ِّ

٣هض ض ٍو ض نىضو١ق بٚغا١  ٦ظل٪(spam) ؤو اإلاؼعج الضٖاجي بالبًر  في واخضة عؾالت مً وسخ بٗضة ؤلال٨ترووي البًر

بىنق ال الظًً الىاؽ ٖلى عؾالتا٫ لٟغى مداولت ىب ٚحر الغؾاثل بعؾا٫: "َى ؤو ،(2) اؾخالمها في ًٚغ ضاص ٞحها اإلاٚغ  ٦بحرة أٖل
 (3)" الىاؽ مً

ا ٌكحر (spam) الـ ٞمهُلر
ً
ت بلى مُٗىت عؾالت ج٣ضًم بلى بط م مداولت في ألاٞغاص، مً ٦بحرة مجمٖى  ٖلى إلظباَع

إل ض ل٣حها؛ث ٖضم ؾُسخاعون التي الغؾالت ٖلى الَا ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج ؤلال٨ترووي ٞالبًر ض َى ُٞه اإلاٚغ  ؤي ًد٤٣ ال الظي البًر

. (4)ألازحر َظا هٓغ وظهت مً للمؿخلم ٞاثضة

ذ وشش ؾشق  -زاهُا   spam اإلاضعج ؤلالىترووي البًر

ض ًد٤٣ ق spam اإلاؼعج ؤلال٨ترووي البًر
ً
ض بعؾا٫ ج٩لٟت ب٨شحر جٟى١ق وؤعباًخا ؤمىالا  الظي spam اإلاؼعج يؤلال٨ترون البًر

الن، ؤق٩ا٫ ؤعزو َى ق شخو ؤعاص ٞةطا ؤلٖا
ً
٣ت بإي الىػن لخسٌُٟ مىخج بُ٘ مشال  ًخدمل ٞؿٝى spam الـ ٚحر ٍَغ

ض عؾالت100000 بعؾا٫ ٖىض ألامغ بسالٝ اإلاىخج، ًٖ لئلٖالن بياُٞت ه٣ٟاث الصخو  ؤ٦ثر ج٩ل٠ ٞةجها الُىم في بل٨ترووي بٍغ

ت الكغ٧اث ؤن هجض ولظل٪ ؛(5)الجاَؼة spam الـ بغمجُاث وبٌٗ ؤلاهترهذ ونلت ٧لٟت مً ب٣لُل  ٦بحر بك٩ل حؿعى الخجاٍع
ض الؾخسضام ٗمل مىخجاتها، جغوٍج في ٦شحرا ٩ًلٟها ال -ال٣ى٫ق ؾب٤ ٦ما -ألهه ؛spam اإلاؼعج ؤلال٨ترووي البًر  spam الـ مغؾلى َو

ا ٦بحرة ؤٖضاص بعؾا٫ ٖلى صاثم بك٩ل  في اإلاؿخسضمت اإلاخٗضصة اإلاغشخاث ٖبر الغؾاثل ونى٫ق نٗىبت بؿبب الغؾاثل مً ظضًّ
٨ظا اإلاؿخسضمحن، ولضي الخضمت مؼوصاث ٣ه مجها باإلائت ازىان ؤو باإلااثت، واخض ًجض ؤن ؤمل ٖلى الغؾاثل مالًحن جغؾل َو  ٍَغ

ض نىاص٤ً بلى  ًخم ؤن ؤو.(6)مبُٗاث جد٤٣ ؾٝى الىانلت الغؾاثل مً باإلائت ازىان ؤو باإلااثت، واخًضا وبن ؤلال٨ترووي، البًر

. ٖلحهم والاخخُا٫ الىهب

                                                           

 (1)Report on Electronic Mailing and data protection , commission Nationale Informatique et 
libertes(CNIL) france, sdopted on October 14.1999( the CNIL report) 
 (2)  Dider colin:op,cit,2009,p81  

(3) www.kit-jussieu.org/anti/spam/hode2.html  
(4) John Magee: The law Regulating unsolicited commercial E-mail; An international perspective , 
computer& high technology law journal, vol.19, 2003. p.335 

 (5) http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/43-malware-attacks-n-tnreats/267-spam-
.html  
(6)http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/43-malware-attacks-n-tnreats/267-spam-
html 
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٣ىم ً ٖلى بالخهى٫ق spam مغؾلى ٍو ض ٖىاٍو  بلحهم spamالـ عؾاثل بعؾا٫ ًخم ل٩ي للمؿخسضمحن ؤلال٨ترووي البًر
ً ٢ىاثم قغاء هي لظل٪ الُغ١ق وؤبؿِ َغ١، بٗضة ض ٖىاٍو  َظا في اإلاخسههت الكغ٧اث بٌٗ ٢بل مً ؤلال٨ترووي البًر

ً ٢ىاثم spam الـ مغؾلى ٌكتريق ؤن م٨ًي ،٦ما اإلاجا٫ ض بٗىاٍو ظا ،(1)اإلاؿغو٢ت الال٨ترووي البًر  الخ٩ال٠ُ بٌٗ ج٨بض ٌٗجى َو
ً ٖلى الخهى٫ق ؾبُل في ض ٖىاٍو . (2)ؤلال٨ترووي البًر

ض مغؾل ؤن ٚحر ً ًٖ البدض ًًٟل ما ٖاصة spammer اإلاؼعج ؤلال٨ترووي البًر ض ٖىاٍو  الًٟاء في ؤلال٨ترووي البًر
ت، الٛٝغ مً ٖلحها والخهى٫ق ؤلاهترهذ، لكب٨ت الٗام اث ؤو الضعصقت، مىا٢٘ ؤو ؤلازباٍع ب اؾم ًضزل ؤو ألازباع، مجمٖى  اٖل

ق-
ً
بدض ،(ظىظل)الـ في -مشال إزظ له، زبر ًٖ ٍو ً ٍو ض ٖىاٍو  بلخ،... الخبر ٖلى comments اإلاٗل٣حن لؤلشخام ؤلال٨ترووي البًر

ٟٗل ًبًٗ ٢ىاثم ٌكتريق ؤن مً ؤ٦ثر َظا ٍو ض اٍو ٣ت ألن اإلاجا٫؛ َظا في اإلاخسههت الكغ٧اث مً ؤلال٨ترووي البًر  الكغاء ٍَغ

ً ض لٗىاٍو ً مً هٟؿها ال٣اثمت ؤن مجها اإلاشالب، مً ٦شحر ٞحها ؤلال٨ترووي البًر ض ٖىاٍو  ،spammer مً أل٦ثر جبإ ؤلال٨ترووي البًر
ظا ض ناخب الصخو ؤن ٌٗجى َو بت الغؾاثل ٖلى لالَإل ًٞى٫ق لضًه ٩ًىنق لً ؤلال٨ترووي البًر  لهىضو١ق جإحي التي الٍٛغ

ضٍ ق جل٣اٍ، الظي spam الـ ل٨ثرة ؤلال٨ترووي؛ بٍغ
ً
ً مً ٦شحر َىا٥ ؾ٩ُىنق طل٪ ٖلى ًٞال ض ٖىاٍو  جدخىحها التي ؤلال٨ترووي البًر

حر مُٗلت للكغاء اإلاٗغويت ال٣اثمت ا -والؿبب ٞٗالت؛ ٚو ًً  ٖلى حٗمل ؤلاهترهذ ٖلى بغامج جىظض خُض ؛spam (3) الـ ل٨ثرة -ؤً

ب نٟداث في البدض ً ًٖ الٍى ض ٖىاٍو  وجبجي@  ٖالمت ًٖ وجبدض الهٟداث، مالًحن البرامج َظٍ وجمسر بل٨ترووي، بٍغ
ً بُاث ٢ىاٖض ض بٗىاٍو ً ججمُ٘ ؤظل مً والكغ٧اث spam الـ مغؾلى ٌؿخسضمها ؤلال٨ترووي البًر ض ٖىاٍو . (4)ؤلال٨ترووي البًر

٣ىم ،(Mas Mailing) ٌؿمى بغهامًجا spam الـ مغؾل ٌؿخسضم و٢ض غ البرهامج َظا ٍو  ؤق٩ا٫ مٗٓم ٖبر ٖمله بخ٨ٍغ
سخاع اإلاكهىعة، ؤو اإلاٗغوٞت ألاؾماء  ؤن ؤمل ٖلى ؤلال٨تروهُت؛ الغؾاثل مً اإلاالًحن لحرؾل البرهامج ٌكٛل زم ٦هضٝ، ؤخضَا ٍو

إل ألصخابها الغؾاثل حؿلُم ُٞخم وم٣بىلت؛ (ٞٗالت) الىا٢٘ في ومىظىصة صخُدت ألاؾماء بٌٗ ج٩ىنق  ٖلى والَا

. (5)مًمىجها

دغم ض مغؾلى ٍو  اإلاالخ٣ت مً للهغوب الغؾالت؛ مهضع بزٟاء ٖلى الخغم ٧ل spam اإلاؼعج الال٨ترووي البًر
ض اإلاغؾلت الكغ٧اث جلجإ و٢ض ، ال٣اهىهُت ا -ال٣اهىهُت اإلاؿاءلت مً للهغوب spam اإلاؼعج ؤلال٨ترووي للبًر ًً  جظًُل بلى -ؤً

ى الضٖاثُت، الغؾاثل بلُه اإلاغؾل َلب ٖضم خالت في -بلُه اإلاغؾل بلى اإلاىظهت الغؾالت  َظٍ ؤن جُٟض بٗباعة -الٛالب َو
 ؤن مٟاصَا ؤزغيق بٗباعة الغؾالت جظًل ؤن ؤو صخًُدا، طل٪ ٧ىنق خالت في اإلاغاظٗت ٞحرجى الخُإ ٍَغ٤ ًٖ وعصث عبما الغؾالت

 وفي ؤلاعؾا٫، مى٢٘ ٖلى بىا الاجها٫ ٞحرجى ٦ظل٪ ألامغ ٨ًً لم وبطا ،(الخ٣ُ٣ت زالٝ) َلبها ٖىض بال جغؾل ال الغؾالت َظٍ

                                                           

(1) http://coeia.edu.sa/index.php/home/267-spam-2.html 
(2)  Dennis w. k. khong:An economic analysis of spam law ,Erasmus law and economics Review 1 February 
2004,p25,  
(3)  Serge Gauthronet and Etienne Drouard: unsolicited commercial communications and date protection.  
Commission of the European communities, international Market DF- ( contract no ETD/99/B5-
3000/E/96),   January2001, p.32 
 (4)  http://coeia.edu.sa/index.php/home/267-spam-2.html 

: ، حبث منشور على موقعspam2زلمد فهد احلامد، الرسائل غَت ادلرغوبة  (5)
http:// coeia.edu.sa/index.php/home/267-spam-2.html 

http://coeia.edu.sa/index
http://coeia.edu.sa/index
http://coeia.edu.sa/index
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ى ؤال جد٤٣، ٢ض spam اإلاؼعجت الضٖاثُت الغؾالت بعؾا٫ مً الٛغى ٩ًىنق ألاخىا٫ ظمُ٘  للغؾالت بلُه اإلاغؾل ٢غاءة َو

إل ا ال٣اهىهُت اإلاالخ٣ت مً للهغوب -الكغ٧اث جلجإ ٢ض ٦ما مًمىجها ٖلى والَا ًً ض عؾاثل بعؾا٫ بلى -ؤً  اإلاؼعج ؤلال٨ترووي البًر
spam ًٟت مىا٢٘ م ً مٍؼ ىاٍو . (1)الىا٢٘ في مىظىصة ٚحر ٖو

 الثاوي اإلاؿلب

ذ مخاؾش   اإلاػلل أو اإلاضعج ؤلالىترووي البًر

ض مؿخسضمي مٗٓم ٌٗاوي اًظا ٌؿبب الظي ،ألامغ اإلاخُٟلت الغؾاثل مً ؤلال٨ترووي البًر  وهي(2)للمؿخسضم ٦بحًرا بٖػ
حر اإلاكهىعة الكغ٧اث ؤخضي ط٦غث و٢ض ،(4)لئلهترهذ الغثِؿُت اإلاك٨الث ؤَم ،ومً(3)باؾخمغاع مخىامُت مك٩لت  زضماث بخٞى

ض ا جى٠٢ ؤجها اإلاجاوي ؤلال٨ترووي البًر ًُّ ض عؾاثل مً اإلالُاع وهه٠ ملُاعاث ؤعبٗت ًىم  وجمى٘ ،(spam) اإلاؼعج ؤلال٨ترووي البًر

ض نىاص٤ً بلى الىنى٫ق مً الغؾاثل َظٍ . (5)ٖمالئها بٍغ

ب٣ًا ق م2009 ٖام لؤلبدار Nucleus قغ٦ت ؤظغتها لضعاؾت َو
ُت

٠ ِّ
 
ل
َك
٩

ُت
 الكغ٧اث spam (ؾبام)الـ عؾاثل بصاعة ٖملُت ج

٨ُت ا صوالع ملُاع 71 مً ؤ٦ثر ألامٍغ  اإلاخى٢٘ ومً ،(6)ٖامل ل٩ل صوالع 712 بمٗض٫ الًاجٗت ؤلاهخاط ؾاٖاث ج٩لٟت بؿبب ؾىىًٍّ
ا صوالع ملُاع71) اإلابلٜ طاٌ ًغجٟ٘ ؤن ا صوالع بلُىنق 257 بلى (ؾىىًٍ  ،(7)وهمٍى اهدكاٍع إلاى٘ مىاؾبت ظهىص َىا٥ ج٨ً لم بن ؾىىًٍّ

ض عؾاثل إلعؾا٫ ج٩ال٠ُ آلازغ َى ًخ٨بض Spam (Spammer) الـ عؾاثل مغؾل ٞةن اإلا٣ابل وفي ظٍ ،spam اإلاؼعج البًر  َو

ض عؾالت ملُىنق 320 ل٩ل صوالع 8و الىاخضة، للغؾالت ؾيًخا 50.00032 بـ ج٣ضع الخ٩ال٠ُ ىب ٚحر ؤو مؼعجت بل٨ترووي بٍغ  مٚغ
. (8)ٞحها

                                                           

 92 بولُت أنطونيوس أيوب، مرجع سابق، . د ( )
: لكًتونية ادلتطفلة، مقالة منشورة على موقععالء على عبد، كيفية التعامل مع الرسائل اإل (2)

www. Hazemsakeek.com/magazine/index.php?option com-
content&view=article&=799:…..&catid=29:…&Itemid=333 
(3)  Dider colin:spamfiletering;optimization Appoaches to content – based filtering , thése de doctorat 
,université de Versailles-saint-quentinen-yvelines, 2009,p.81,kevinGallot: Anti-spam. Paris, 
2004,p,25,Alan Schwartz:spam Assassin, Sebastopol,o'Reilly, 2004,p31                
 (4)Leslie Basse, L'action de la CNIL en matière de lutte contre le Spam, mai 2005,no,53,,p.1 

: زلمود ندين ضلاس، الربيد اإللكًتوين ادلزعج، مقالة منشورة على موقع. د (5)
  www.alittehad.net/vb/ howthread.php?t=3987 

(6)George H.pike: Anti-spam legislation setbacks,information today,vol 25,December 2008,p.17,no 11 
(7)www.anthonyricigliano.com/the-dangers-of-spam/ 
 (8)Michael B.Edward: Recent development: Acall to Arms; Marching orders for the North Carolina Anti- 
spam statute ,North Carolina Journal of law &technology volum4,Issue1,fall 2002 , p.93 
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ٗخبر ض َو ، البُاهاث ٢ىاٖض ٖلى الٗضوان نىعق ؤ٦ثر َى spam اإلاؼعج البًر
ً
ا؛ بل جضاوال  ٢اٖضة ٌؿتهضٝ خُض وؤقهَغ

ض الخانت البُاهاث ض اؾخ٣با٫ ؤن ٦ما ،(1)ؤلال٨ترووي بالبًر ضاص للمؿخسضم ؤلال٨ترووي البًر  Spam الـ عؾاثل مً ٦بحرة أٖل
، ٞخده ًجٗل الظي الىدى ٖلى جطخمه

ً
ض بٖا٢ت: ؤي مؿخدُال   ،(2) مهامه جإصًت ًٖ ؤلال٨ترووي البًر

ض ؤن ٦ما خضاء ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ للمؿخسضم، الخانت الخُاة بدغمت مؿاًؾا ٌك٩ل (spam) اإلاؼعج البًر  ٖلى الٖا
ض ٖىىان ٗاث ٞإٚلب صم؛للمؿخش ؤلال٨ترووي البًر  ٖىىان حٗخبر ؤلاهترهذ قب٨ت ٖلى وخماًتها الخانت بالخُاة اإلاٗىُت الدكَغ

ض ت َي بب٣ائها ٖلحها اإلاداٞٓت ًجب التي الاؾمُت اإلاٗلىماث مً مٗلىمت للمؿخسضم ؤلال٨ترووي البًر  ،(3)وال٨خمان الؿٍغ
ض ٖىىان وؤن زهىنا لُه؛. (اإلاؿخسضم اؾم َى الٗىىان ٧ان بن) واؾمه الصخو بلض ًخًمً ؤلال٨ترووي البًر  ٞةن ٖو

ً مً ٦بحرة ؤٖضاص ججمُ٘ ض ٖىاٍو غاى الكب٨ت ٖلى اإلاترو٦ت ؤلال٨ترووي البًر  بلخ... اإلاىا٢كاث ؤو والضعصقت الخساَب أٚل
ً لخل٪ عؾاثل وبعؾا٫ ضًت الٗىاٍو  ؤلال٨ترووي، الٗىىان ناخب للمؿخسضم الخانت الخُاة خغمت ٖلى حٗضًا ٌٗض البًر

خباع في ويٗىا ما بطا زهىنا ا، ٦بحرة بإٖضاص ج٩ىنق ما ٖاصة الغؾاثل جل٪ ؤن الٖا  ناخب ٖمل ٢غاءتها ٖىض ح٤ُٗ بدُض ظضًّ

غػَا (spam) اإلاُلىبت ٚحر مً اإلاُلىبت الغؾاثل وج٣ٟض جدغيق في مك٩لت إلاىاظهت وطل٪ بلُه، اإلاغؾلت الكغعي الٗىىان . (4)ٞو

ض ؤن ٦ما ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج البًر  به جُىعق بل اإلاىخجاث، ًٖ ٖغوى إلعؾا٫ وؾُلت مجغص ٌٗض لم (spam) ُٞه اإلاٚغ
ت لؿغ٢ت وؾُلت ٞإنبذ ألامغ  للمؿخسضمحن الصخهُت الخٟانُل ازترا١ ًخم خُض ؛L`dentite numérique الغ٢مُت الهٍى

 spammer اإلاؼعج صالبريق مغؾل ؤن طل٪ ؛(5)الاخخُا٫ مجها مسخلٟت، مجاالث في مجهم بطن صونق واؾخسضامها ٖلحها والخجؿـ

٣ىم باإلاؿخسضم، الخام اإلاٗلىماحي الىٓام بازترا١ ٣ًىم ما ٖاصة  اإلاىظىصة لؤلؾماء مىه spam الـ عؾاثل بةعؾا٫ طل٪ بٗض ٍو
ض ناخب اإلاؿخسضم لضي ألاؾماء ٢اثمت في  وألاؾلىب ،session hijacking(6)ألاشخام َاالء بطن ؤو بطهه صونق ؤلال٨ترووي البًر

ض في للمؿخسضم الصخهُت واإلاٗلىماث البُاهاث مهاثض بعؾا٫ َى طل٪ ٤ًجد٤ في الكاج٘ ٣ًا spam اإلاؼعج البًر  هٕى ألخضر ٞو
 -اإلاؿخسضم بى٪ بمساَبت اإلاؿخسضم مً اإلاٗلىماث بٌٗ ٖلى الخهى٫ق بٗض spammer اإلاغؾل ٣ًىم خُض Spam ؤهىإ مً

ق
ً
ل التي اإلاٗلىماث ٍَغ٤ ًٖ -مشال هَّ دَك

َك
 مخٗل٣ت ؤزغيق شخهُت بُاهاث ؤو مٗلىماث ٖلى لخهى٫ق٫ اإلاؿخسضم مً ٖلحها ج

                                                           

يف ادلسائل اجلنائية وادلعامالت ادلدنية والتجارية، دار الفكر والقانوف للنشر والتوزيع، ادلنصورة، الطبعة  اإللكًتونيةنور عزت، األدلة أفتحي زلمد / ستشار الدكتورامل ( )
 .6  ـ، ص 0 20األوىل، 

 .7  نور عزت، مرجع سابق، ص أفتحي زلمد  /ادلستشار الدكتور(2)
  9 يوس أيوب، مرجع سابق، ص نطوفأبولُت . د ( )

: قريب من ىذا ادلعٌت
Nathalie MALLET- Poujol , Protection de la vie privée et données á caractere personnel, université 
Motpellier1, Reactualise en Mai 2007,  Guillaume Desgens- pasanau  , L'identité á l'ère numérique, Dalloz, 
2009, p.67 

  9 نطونيوس أيوب، مرجع سابق، ص أبولُت . د ( )
 .اإلشارة نفسها، مرجع سابق،  spam 2زلمد فهد احلامد، الرسائل غَت ادلرغوبة  (5)
:  قتحامية، قضية أمنية، مقاؿ منشور على موقعمى تركى، الرسائل اال (6)

http://coeia.edu.sa/index.php/ar/asuurance-awarness/articles/50-internet-and-web-services-security/1026-
spam-security-issue.html 
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 مً الخ٣ًا ًخم٨ً ل٩ي (1)اإلاؿخسضم لبى٪ ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ ٖلى الخداًل ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ بالطخُت، الخام البى٩ي بالخؿاب

.  البى٩ي اإلاؿخسضم خؿاب ؾغ٢ت

ا طل٪ ومً ًً  واضخت زضٕ ج٩ىنق اإلاهُضة وؤ الخهُض عؾاثل وبٌٗ ، مهغفي، همىطط ؤجها spam عؾاثل جضعى ؤن ؤً

اَغة ا الغؾالت وج٩ىنق ا٦دكاٞها، ًم٨ً بدُض للُٗان ْو ًً  مؿخلم) باإلاؿخسضم الخام البى٪ لهٟدت عابِ مخًمىت ؤً

ظٍ ،(الغؾالت ٟت الهٟدت َو ظٍ باإلاؿخسضم، الخام للبى٪ الخ٣ُ٣ُت الهٟدت هي ولِؿذ مٍؼ  مً هي اإلاؼوعة الهٟدت َو
لُتق ،spam (spammer) الـ عؾالت مغؾل نى٘

ُت
ز ضْد  اإلاؼوعة الهٟدت ٖلى (اإلاهُضة عؾالت مؿخلم) الخؿاب ناخب اإلاؿخسضم وٍَك

لُتق زِّ
ضْد  بىيٗها ٢ام التي الصخهُت بُاهاجه ؾغ٢ت ُٞخم البى٩ي، بدؿابه الخانت  اإلاغوع ٧لمت طل٪ في بما الصخهُت بُاهاجه وٍُت

.  البى٩ي بهخؿا ؾغ٢ت بٗض ُٞما لُخم اإلاغوع ٧لمت طل٪ في بما اإلاؼوعة الهٟدت في

٣ت ٍغ ٣ت هي اإلاهُضة، عؾالت في جإحي التي اإلاؼوعة الهٟدت َو ا، اإلاخبٗت طاتها الٍُغ ًُّ  الٗالم في والكاجٗت خال
ض لؿغ٢ت الاٞتراض ي ه ال شخو مً عؾالت للمؿخسضم جإحي ٦إن ؤلال٨ترووي، البًر ال١ ٖلى ٌٗٞغ  ؤن الغؾالت َظٍ ومٟاص ؤلَا

 ؤخض ٖلى له نض٣ًًا ؤنبذ وؤهه به الخانت ألاؾماء ل٣اثمت" للغؾالت اإلاخل٣ي" اإلاؿخسضم بةياٞت ٢ام ٢ض الصخو طل٪

ا -الغؾالت وجخًمً ، للخٗاٝع اإلاسههت الاظخماُٖت اإلاىا٢٘ ًً ا -ؤً
ً
 الغؾالت، مغؾل الصخو بلُه ًيخمي الظي للمى٢٘ عابُ

ا –مظًلت والغؾالت ٖلُه، بةياٞخه ٢ام الظي ًً ه الظي الغابِ ٖلى الضزى٫ق عصمج مىه وجُلب اإلاى٢٘، طل٪ باؾم -ؤً  جدخٍى

ى -بةياٞخه ٢ام الظي بالصخو الخانت الهىعق مكاَضة ؤو الهضا٢ت لخإ٦ُض الغؾالت ه، ال َو  ٖلى الضزى٫ق وبمجغص ٌٗٞغ
ض ٖىىان وي٘ وبمجغص للمى٢٘، ألانلُت الهٟدت وص٢ت مىانٟاث بمشل نٟدت ؤمام هٟؿه اإلاؿخسضم ًجض الغابِ  البًر

ض ؾغ٢ت ًخم pass word عوعالم و٧لمت ؤلال٨ترووي . الغؾالت مغؾل الصخو ٢بل مً ؤلال٨ترووي البًر

ه (للغؾالت اإلاخل٣ي) للمؿخسضم نض٣ًًا َىا٥ ؤن (اإلاهُضة) اإلاغؾلت الغؾالت مًمىنق ٩ًىنق و٢ض ا ٌٗٞغ  ومىظىص ظُضًّ
ض في ألاؾماء ٢اثمت في لضًه ، ؤو ُٞضًى م٣ُ٘ له ؤعؾل ٢ض به الخام ؤلال٨ترووي البًر  مى٢٘ بلى لالهًمام صٖىجه َلبويق ٚحٍر

ا-و مٗحن اظخماعي ًً ا مخًمىت الغؾالت ج٩ىنق -ؤً
ً
 والخ٣ُ٣ت.ٖلُه الضزى٫ق مىه وجُلب اإلاى٢٘ لظل٪ اإلاؼوعة للهٟدت عابُ

ه الظي ٞالصخو جماًما؛ َظا بسالٝ ضٍ في اإلاىظىصة ألاؾماء ٢اثمت في اؾمه ومىظىص اإلاؿخسضم ٌٗٞغ  ًغؾل لم ؤلال٨ترووي بٍغ
ا، ةالغؾا٫ جل٪

ً
ت مً جم٨ً ٢ض له، اإلاهُضة عؾالت مغؾل ؤن والخ٣ُ٣ت بَال٢  الصخو طل٪ وبحن بِىه الهضا٢ت ٖال٢ت مٗٞغ

ض ازترا٢ه زال٫ مً . ؾغ٢خه صونق ٖلُه والخجؿـ بهض٣ًه الخام ؤلال٨ترووي للبًر

ض مساَغ ؤن ؾب٤ مما لىا ًخطر ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج ؤلال٨ترووي البًر  في ٧اهذ ٣ٞض ؛جهاٖضي وؿ٤ في spam ُٞه اإلاٚغ
ض بٚغا١ ٖلى ج٣خهغ ألامغ باصت ت ٚحر والضٖاًت بالغؾاثل ؤلال٨ترووي البًر  ؤو لخلخ٤ اإلاساَغ َظٍ وجهاٖضث الشمً، مضٖٞى

ا الصخو ٌؿعى التي الخُاة جل٪ للصخو، الخانت الخُاة جهِب
ً
.    الخُٟل مً لخماًتها خشِش

٨ظا ض مساَغ واضخت جٓهغ َو ىب ٚحر وؤ اإلاؼعج الال٨ترووي البًر   اإلاٗلىماث لجم٘ وؾُلت ؤهه في spam ُٞه اإلاٚغ

ض زضمت بمكتر٧ي الخانت الصخهُت والبُاهاث  . (1)عياَم صونق ؤلال٨ترووي البًر

                                                           

(1) www.logiciel-antispam.com/ anti-spams/courrier20% electronque.html  Nino silverio: lt Ecole de 
commerce et de Gestion p.79, une liver, publicite sur:  http:// homepages. Internet.lu/silverio/NTIC – 
BTS.pdf                   

http://www.logiciel-antispam.com/
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ض ٖىىان بن ٢لىا ٞةطا ت ٌك٩ل للصخو ؤلال٨ترووي البًر  -الغ٢مي اإلاجا٫ في ؤو ؤلاهترهذ ًٞاء في للصخو l'identité ٍَى
ض ٖىىان ٌكحر و٢ض ؤزغي، خاالث في ومهىخه الخاالث، ؤٚلب في الخ٣ُ٣ي، الصخو اؾم ٖلى ًدخىيق وؤهه زهىنا  البًر

ا ظيؿِخه، ؤو الصخو بلض بلى طل٪ ٞى١ق ؤلال٨ترووي حَر خضاء ٞةن -الخانت اإلاٗلىماث مً ٚو  ٖلى اٖخضاءًق ٌك٩ل ٖلُه الٖا
ت للصخو؛ الخانت الخُاة . للصخو الخانت الخُاة هُا١ في جضزل ٞالهٍى

ق و٢ض ضَك
َّ
٦

َك
ت ؤن الٟغوؿُت الى٣ٌ مد٨مت ثؤ خضاء وؤن للصخو، الخانت الخُاة هُا١ في ًضزالن واؾمه الصخو ٍَى  الٖا

ا ٌك٩ل ٖلحها
ً
. (3)٦ظل٪ الخانت الخُاة هُا١ في ًضزل الٟغص ٖىىان وؤن. (2)اإلاضوي ال٣اهىنق مً (9) للماصة اهتها٧

 الثالث اإلاؿلب

ذ مً الـشد لخلىق  الجىاةُت الخماًت  اإلاضعج الذعاتي جشوويؤلالً البًر

ض ٌٗض ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج ؤلال٨ترووي البًر ما٫ مً (spam) ُٞه اإلاٚغ  ناخبها وحٗغى ٢اهىًها، اإلاكغوٖت ٚحر ألٖا

ض لغؾاثل ٖكىاثُت ُٖىاث جدلُل زال٫ ٞمً ال٣اهىهُت، للمؿاءلت ىب الٛحر ؤو اإلاؼعج ؤلال٨ترووي البًر  جبحن ،(spam) ُٞه مٚغ
ا ًم٨ً وبظل٪ بأزغ؛ ؤو بك٩ل صخُدت ٚحر مٗلىماث ٖلى جىيقجذ الغؾاثل َظٍ زلض ؤن ا اٖخباَع ًٖ  ألاهىإ مً هى

ث و٢ض. (3)الاخخُالُت ضَك
َّ
٦

َك
ض مكغوُٖت ٖضم ٖلى federal trade commission (FTC) الُٟضعالُت الخجاعة لجىت ؤ  ؤلال٨ترووي البًر

ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج ا -ةال٣اهىوي الىاخُت مً –ٌٗض وؤهه (spam) ُٞه اإلاٚغ   (4) الاخخُا٫ ؤهىإ مً هٖى

ِّٕ ؾً و٢ض
ٗاث في اإلاكغ  ا الٓاَغة َظٍ إلاىاظهت ٢ىاهحن اإلا٣اعهت الدكَغ ق بًاَا ٖاصًّ

ً
ا ٖمال ًُّ  الؿلى٥ مجغص ًخٗضي بظغام

اث للمٗلىماث الىَىُت اللجىت وؤنضعث ، (5)ؤلاهترهذ ٖمل آللُت بجالٝ مً ٌؿببه إلاا اإلاكغوٕ ٚحر  ٞغوؿا في والخٍغ
commission national de l'informatique et libertés ت  ؤن الًغوعيق مً ؤهه اللجىت وطَبذ اإلاجا٫، َظا في الخىنُاث مً مجمٖى

:  (6)ومجها ألاؾاؾُت الخ٣ى١ق ببٌٗ لئلهترهذ مؿخسضم ٧ل ًخمخ٘

                                                                                                                                                                                           

(1)Willam B.Baker and colleen king: Anti-spam Enforcement cases Bring fines, privacy in focus , April 2006 
published on: www.wileyrein.com/publication.cfm?sp=articles& news letter=4&id=2331, Leslie Basse: l'action 
de la CNIL en matiere , Mai 2005, no 53, p.1               
 (2)cass.civ 7 mai 2008.Bull Civ ,2008, I, No 126  
(3)  TGI paris, 2 juin 1979: D,1997, J 364, Note lindon ;  TGi paris,22 janvier 1996, legi-presse 1996, 
no130         

: ، حبث منشور على موقعspam2زلمد فهد احلامد، الرسائل غَت ادلرغوبة  ( )
http:// coeia.edu.sa/index.php/home/267-spam-2.html 

، مرجع سابق (spam)الرسائل الدعائية : وللمؤلف نفسو، مرجع سابق، spam2زلمد فهد احلامد، الرسائل غَت ادلرغوبة  ( )
 www.infong.com/computer/spam/flight-internet-hackers-email-spammers.htm:وانظر أيًضا

 .7  لكًتونية يف ادلسائل اجلنائية وادلعامالت ادلدنية والتجارية، مرجع سابق، ص فتحي زلمد أنور عزت، األدلة اإل/ تورادلستشار الدؾ (5)
 . 8 ـ، ص   200، مكتبة صادر ناشروف، بدوف مكاف نشر، (نقوال فتوش. ترمجة د)أندرية برتراف، احلق يف احلياة اخلاصة واحلق يف الصورة،  (6)

:  (األرجنتُت، أسًتاليا، الربازيل، كندا، اذلند، الياباف، بنما، بَتو، روسيا، كوريا اجلنوبية، يوغسالفيا، انظر) :ىالدوؿ األخر وعلى مستوى بعض
www.spamlaws.com /world.shtml                         

http://www.wileyrein.com/publication.cfm?sp=articles&
http://www.infong.com/computer/spam/flight-internet-hackers-email-spammers.htm
http://www.spamlaws.com/
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ت اإلاىا٢٘ مغاظٗت خ٤  لٗاثلت،ا اؾم ؤو ألاو٫، اؾمه بةُٖاء بىٟؿه للخٍٗغ٠ الخاظت صونق ؤلاهترهذ ٖلى الخجاٍع

ض ٖىىان ؤو ت ألبدار وزاث٤ اؾخ٣با٫ مٗاعيت ؤلال٨ترووي،وخ٤ البًر ضٍ ٖبر ًُلبها لم ججاٍع  وخ٤.ؤلال٨ترووي بٍغ
ٌ ضٍ ٖىىان بُٖاء ٞع  ٖلى الخهى٫ق بضونق زالض َٝغ لخؿاب اؾخٗماله ؤو زالض، َٝغ بلى ؤلال٨ترووي بٍغ

.  ومىا٣ٞخه بطهه

ٗاث في اإلاكٕغ مى٠٢ بُان وؾىداو٫ق :  ًلي ٦ما وألاظىبُت عبُتال٘ الدكَغ

عاث: أوال    ألاحىثُت الدشَش

ٗاث مً الٗضًض ؤَخم ض بم٩اٞدت ألاظىبُت الدكَغ ٗاث جل٪ ومً اإلاؼعج ؤو الضٖاجي البًر ٘ الدكَغ  الدكَغ
٘ الٟغوس ي ٩ي والدكَغ ى ألامٍغ   آلاحي الىدى ٖلى ؾىبُىه ما َو

ع في. 1 :  الـشوس ي الدشَش

 الخُاة بدماًت ٌٗجى والظي م 58/2002 ع٢م الخىظُه 2002 ًىلُى 12 في  European council  ألاوعوبي اإلاجلـ ًٖ نضع

  مىه 13 اإلااصة بم٣خط ى الخىظُه َظا اَخم و٢ض  الصخهُت البُاهاث ومٗالجت ؤلال٨تروهُت الاجهاالث ٢ُإ في الخانت
ض ٖمل  بدىُٓم ًاء الضو٫ق في  اإلاًلل ؤو اإلاؼعج الضٖاجي البًر  الضو٫ق وجلتزم هٓامحن بوكاء ٍَغ٤ ًٖ ل٪وط  باالجداص ألٖا

ًاء ٗجي ،option-in هٓام َى  ألاو٫ق والىٓام مسالٟتها ٖضم ٖلى والٗمل ألاهٓمت بهظٍ  ألٖا م مىا٣ٞت َو سضِّ ؿخَك
ُت
 بعؾا٫ ٖلى اإلا

ض اوي الىٓام ؤما له، الضٖاجي البًر
َّ
ٗجي ،option- out هٓام  ٞهى لش م مىا٣ٞت ٖضم َو سضِّ ؿخَك

ُت
 وبعؾاله  الضٖاجي صالبريق جل٣ي ٖلى اإلا

ضٍ    (1).  الخام ؤلال٨ترووي لبًر

ٗاث مً الٗضًض الٟغوس ي اإلاكٕغ ؤنضع و٢ض حر زاللها مً ًم٨ً التي الدكَغ ض مساَغ مً الٟغص لخ٣ى١ق خماًت جٞى  البًر

-Loi n° 2004 الغ٢مي الا٢خهاص في الش٣ت بكإن م2004 ًىلُه 21 في الهاصع 2004-575 ع٢م  ال٣اهىنق طل٪ مً ، اإلاؼعج الضٖاجي

575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique 

٨ٗـ ِّٕ اَخمام مضي ال٣اهىنق َظا َو
ت خماًت ٖلى وخغنه اإلاكغ   بِئت في الخانت وخُاتهم ألاشخام ٍَى

ِّٕ وظغم ،(2)ؤلاهترهذ
ض عؾاثل بعؾا٫ ٞٗل ال٣اهىنق َظا زال٫ مً اإلاكغ  ىب عغي ؤو اإلاؼعج الضٖاجي البًر  ؛le spam ُٞه اإلاٚغ

٤، ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ؤي اإلااصة َظٍ جدٓغ خُض (22) اإلااصة بم٣خط ى وطل٪  واإلاىخجاث للبًاج٘ التروٍج ؤو الضٖاًت، ؤو الدؿٍى
ض ٖبر والخضماث والؿل٘ ض ناخب الصخو ٞحها ًىا٤ٞ التي ألاخىا٫ في بال ؤلال٨ترووي، البًر  بعؾا٫ ٖلى ؤلال٨ترووي البًر

ض عؾاثل ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج لضٖاجيا البًر . بلُه spam ُٞه اإلاٚغ

ِّٕ ٌٗا٢ب ٦ما
ض عؾاثل بعؾا٫ ٞٗل ٖلى  Code de la consommation الاؾتهال٥ ٢اهىنق زال٫ مً اإلاكغ   الضٖاجي البًر

ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج  ضادسواٌ 2016 لعىت 301 سكم باإلاشظىم واإلاػاؿت  L 121-1 اإلااصة زال٫ مً ال٣اهىنق َظا في spam ُٞه اإلاٚغ

الهاث ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ؤي جدٓغ خُض م2016 ماسط 14 في  ؤن اإلادخمل مً بُاهاث ٖلى جدخىيق التي الٗغوى ؤو والضٖاًت ؤلٖا

                                                           
(2)Cass,Sociale 10 mars 2016, N° de pourvoi: 15-19544. 

(2)   Solanki Jigar et Akpakpo Brune: Authentification d'utilisateur,Gestion des Identites, universite sciences 
et technologies BordeauxI,(351 cours de la lib eration, 33400 talence)Decembre 2007, p.6 
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غاعى ومًللت زاصٖت ج٩ىنق الن ج٣ضًغ في ٍو  بضوي ؤو ٣ٖلي ي٠ٗ مً ٌٗاهىنق ٧الظًً اإلاؿتهل٨حن مً الٟئاث بٌٗ اإلاًلل ؤلٖا

الهاث بحن الخمُحز ٖلى الٟئاث جل٪ ٢ضعة مخىؾِ ٖخباعالا في ًإزظ بإن ،وطل٪ الؿً ؤو عجؼ ؤو .  اإلاسخلٟت ؤلٖا

 م2016 ماسط 14 في والطادس 2016 لعىت 301 سكم باإلاشظىم واإلاػاؿت ال٣اهىنق طاث مً L-121-2 اإلااصة ٖضصث و٢ض

ت اإلاماعؾاث ت ٖالمت ؤو ؤؾم بحن الًم ؤو الضمج:  طل٪ ومً الخاصٖت ؤو اإلاًللت الخجاٍع  مىاٞؿحن لخجاع حٗىص متزض ؤو ججاٍع

 ؤو للخضمت ألاؾاؾُت الخهاثو ؤو. (1)الخضمت َبُٗت ؤو بىظىص ًخٗل٤ ُٞما ٧اطبت ٖغوى ؤو بصٖاءاث جخًمً ٖىضما ،ؤو
ش الخهاثو جل٪ ومً الؿلٗت ٣ت الهى٘ جاٍع ٍغ  مً اإلاخى٢ٗت والىخاثج الؿلٗت ؤو اإلاىخج و٦ٟاءة الهى٘ َو

٣ت الشمً ،و٦ظل٪(2)اؾخسضامه ٍغ  ؤو البُ٘ بٗض ما الخضمت،زضمت ؤو للؿلٗت الدؿلُم ؤو الضٞ٘ ؤو البُ٘ وقغوٌٍ جدضًض َو

ت للخضمت الاؾخد٣ا١ مضي  ٩ًىنق ٖىضما ؤو (3)اإلاؿتهل٪ وخ٣ى١ق اإلاُالباث ومٗالجت اإلاهىُحن ومهاعاث والهٟاث والهٍى
 (4).  بىيىح جدضًضٍ ًم٨ً ال بالخىُٟظ اإلاؿتهضٝ الصخو

ض عؾاثل ٫بعؾا ٞٗل ًسً٘  ؤزغيق هاخُت ومً ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج البًر  ٢اهىنق مً 1-313 للماصة spam ُٞه اإلاٚغ

ا بىنٟه الٟغوس ي ال٣ٗىباث ًٖ ه ما ٧ان بطا َظا  ،(5)والخضإ الٛل ؤهىإ مً هى ض ًدخٍى ت مٗلىماث الضٖاجي البًر حر مٛلَى  ٚو
ض ًخًمىه ما ٩ًىنق ٢ض ول٨ً صخُدت  مىيٕى ٩ًىنق ٦إن للمؿخسضم ب٢ال١ حك٩ل ول٨جها صخُدت مٗلىماث الضٖاجي البًر

ض  ًم٨ً ٦ما  اإلاؿخسضم، ٌؿخهججها  مُٗىت اظخماُٖت ؤو ا٢خهاصًت ؤو صًيُت بإ٩ٞاع اإلاؿخسضم ب٢ىإ مداولت الضٖاجي البًر

ا –بزًاٖه ًً  ًىلُه 24 في والطادس 2015-912 سكم باللاهىن  واإلاعذلت الٟغوس ي ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً 2-323 اإلااصة لىو -ؤً

غامت ؾىىاث زمؿت بالسجً للبُاهاث آلالُت اإلاٗالجت هٓم حُُٗل ؤو ٖغ٢لت ٞٗل ٖلى اإلاكٕغ ٖا٢بي خُض م 2015  150 ٚو

كضص ًىعو، ؤل٠ غامت ؾىىاث ؾب٘ السجً بلى لخهل ال٣ٗىبت مً اإلاكٕغ َو خضاء و٢٘ بطا ًىعو ؤل٠ 300 ٚو  هٓم ٖلى الٖا
 للبُاهاث آلالُت اإلاٗالجت هٓم حُُٗل ؤو ٖغ٢لت ًخم ؤن٥. الضولت بىاؾُت جضاع التي الصخهُت للبُاهاث آلالُت اإلاٗالجت

   (6)ٖملها بٖا٢ت ٖلُه ًترجب مما الىٓم جل٪ صازل ٞحروؾاث ؤو ياعة لبرامج الجاوي  بةصزا٫

ع في.2 يي الدشَش  ألامٍش

ِّٕ ؤَخم
٩ي  اإلاكغ  ض بم٩اٞدت الُٟضعالي اإلاؿخىيق ٖلى  ألامٍغ ِّٕاإلال ؾً ٣ٞض اإلاًلل ؤو اإلاؼعج الضٖاجي البًر

 ٢اهىنق ع 

ض بم٩اٞدت زام ىب ٚحر البًر  بعؾا٫ ؤٖما٫ بم٣خًاٍ وظغم" The can-spam Act 2003" 2003 ٖام في spam اإلاؼعج ؤو ُٞه اإلاٚغ

                                                           

(1)Cour d'appel de Nîmes, 16 avril 2015 , N° de RG: 13/05251 . 
(2)Cass.Civil, 6 décembre 2016, N° de pourvoi: 15-20206.            
(3)Cass.Civil, 14 décembre 2016, N° de pourvoi: 14-11437,Cass,Crim 29 janvier 2013, N° de pourvoi: 11-
21011 11-24713,Cass,Crim 2 décembre 2014 , N° de pourvoi: 13-86990. 
(4)Cass,Crim 29 janvier 2013, N° de pourvoi: 11-21011 11-24713,Cass,Civil 17 juin 2015, N° de pourvoi: 

14-11437. 

(5) www.capnom.com/cap/dossiers/dossiers.php?val=3-legislation               
(6)www.ddm.gouv.fr/article.php3?id- article = 600                

http://www.capnom.com/cap/dossiers/dossiers.php?val=3-legislation
http://www.ddm.gouv.fr/article.php3?id-
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ض عؾاثل ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج البًر ٩ي الغثِـ ٢بل مً ٖلُه الخى٢ُ٘ جم خُض ؛ ُٞه اإلاٚغ  م2003 صٌؿمبر 16 في Bush بىف ألامٍغ

. (1)م2004 اًغًً في الخىُٟظ خحز وصزل

ت الكغ٧اث ٖلى ال٣اهىنق َظا زال٫ مً اإلاكٕغ ؤوظب خُض م1997 ؾىت الهاصع ال٣اهىنق ؾب٣ه و٢ض   الخجاٍع

ت ٖغوى ؤو بٖالهاث ؤي بعؾا٫ ٖضم ض ناخب م٘ ؾاب٣ت ٖال٢ت َىا٥ ٧اهذ بطا بال ججاٍع  بظل٪ حؿمذ و ؤلال٨ترووي البًر

الهاث مغؾل ًلتزم ٦ما ، ضٍ شخهِخه بُان ؤو بخدضًض الٗغوى ؤو ؤلٖا  (2) . ؤلال٨ترووي وبٍغ

عاث في: زاهُا   العشبُت الدشَش

ض ًشحر ض نىضو١ق ٦ةٚغا١ للمؿخسضم ٖضًضة مكا٧ل اإلاًلل ؤو اإلاؼعج الضٖاجي البًر  الظي ألامغ بالغؾاثل ؤلال٨ترووي البًر
ض الؿلُم الاؾخسضام ٌٗى١ق ق ؤوضخىا ٦ما ، ؤلال٨ترووي للبًر

ً
الن ؤهىإ مً هٕى ٧ىهه ًٖ ال،ٌٞ  والاخخُا٫ والىهب ؾاب٣ا  ؤلٖا

ت وؾىداو٫ق ، اإلاساصٕ ؤو اإلاًلل ٗاث بٌٗ في اإلاكٕغ مى٠٢ مٗٞغ :  الخالي الىدى ٖلى وطل٪ الٗغبُت الدكَغ

ع في .1  : اإلاطشي  الدشَش

ش   (م2006 لؿىت 67 ع٢م ال٣اهىنق )اإلاؿتهل٪ خماًت ٢اهىنق مهغ في نضع ش به الٗمل وبضا ، م 2006 ماًى 19 بخاٍع  22 بخاٍع
 اإلاىخج َبُٗت ًٖ الصخُدت باإلاٗلىماث اإلاؿتهل٪ بةمضاص ومٗلً مىعص ٧ل بةلؼام الؿاصؾت اإلااصة  و٢ًذ م2006 ؤٚؿُـ

ه ؤو اإلاؿتهل٪ لضي مًلل ؤو خ٣ُ٣ي ٚحر اهُبإ زل٤ بلى ًاصي ٢ض ما وججىب وزهاثو ٟٗى.ٚلِ ؤو ًسلِ في و٢ٖى  َو
الن جًمجها التي اإلاٗلىماث ٧اهذ متى اإلاؿئىلُت مً اإلاٗلً  اإلاىعص ٧ان ، صختها مً الخا٦ض اإلاٗخاص اإلاٗلً ٖلى ًخٗظع ٞىُه ؤلٖا

" . بها ؤمضٍ ٢ض

لُه ض عؾاثل بعؾا٫ ٞٗل ٖلى ًىُب٤ (6 اإلااصة هو ) الؿاب٤ الىو بإن  –هٓغها وظهت خؿب  –وٗخ٣ض ٞةهىا ٖو  البًر
ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج الال٨ترووي ق ، اإلاىخج او الؿلٗت ًٖ لئلٖالن ةمٗحن وؾُلت ٌكتٍر لم اإلاكٕغ ألن spam ُٞه اإلاٚغ

ً
 ًٖ مٗبرا

". الىؾاثل مً وؾُلت ؤي باؾخسضام"...  ب٣ىله طل٪

ض مىيٕى ٞحها ٩ًىنق التي ألاخىا٫ ٖلى ٣ِٞ ًىُب٤  الؿاب٤ الىو ؤن ألامغ ٚاًت ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج الال٨ترووي البًر  اإلاٚغ

ت مٗلىماث spam ُٞه م الٛالب َى وطل٪ مًللت ؤو زاصٖت او ٧اطبت او مٛلَى ض خاالث مً ألٖا  ٚحر ؤو اإلاؼعج الال٨ترووي البًر
ىب .  ُٞه اإلاٚغ

ض مىيٕى ٩ًىنق ؤن اخخما٫ ًًل طل٪ م٘ ول٨ً ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج الال٨ترووي البًر  ؾلٗت ؤو مىخج ًٖ بٖالن َى ُٞه اإلاٚغ

خًمً مُٗىت زضمت ؤو . صخُدت مٗلىماث ٍو

                                                           

(1)Effectiveness and enforcement of the can- spam Act. Areport to congress, Federal trade commission 
Deborah plat mijoras. Chaiman, Thomas B-Leary.comissioner.pamela Jones Harbour. commissioner jon 
Leibowilz. Commissioher) , December 2005, p.1  

كر غناـ زلمد غناـ ،دور قانوف العقوبات يف مكافحة جرائم الكمبيوتر واالنًتنت وجرائم االحتياؿ ادلنظم  باستعماؿ شبكة االنًتنت،دار الف.د(2)
 . 6 ،62 ـ،ص 0 20مصر،-والقانوف،ادلنصورة
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مت مىيٕى الهخٟاء وطل٪ بلُه ؤلاقاعة ؾاب٤ا٫ (6) اإلااصة هو ًىُب٤ ال ألاخىا٫ َظٍ مشل ٟٞي  الىو في الىاعصة الجٍغ
م ٖلى وطل٪ الؿاب٤، ض عؾاثل بعؾا٫ ٞٗل مكغوُٖت ٖضم مً الٚغ ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج الال٨ترووي البًر ه ُٞه اإلاٚغ  صونق لى٢ٖى

٤ ٖىضما ؾُما للمؿخسضم الخانت الخُاة ٖلى وزُىعجه ( للغؾاثل اإلاؿخلم اإلاؿخسضم ) اإلاخل٣ي عيا  ججؿـ بغهامج مٗه ًٞغ
spyware  .

ً الخماًت ٨ًٟل ال الؿاب٤ الىو ٞةن الخا٫ وبُبُٗت ض لٗىاٍو  لكب٨ت الٗام الًٟاء ٖلى اإلاىظىص الال٨ترووي البًر

اث مشل ) الاهترهذ ت اإلاجمٖى ٝغ ؤلازباٍع خضاء ًخم والتي ( والضعصقت الخىاع ٚو  ٚحر بك٩ل وججمُٗها بالخ٣اَها ٖلحها الٖا
ض مغؾل بل١ مً مكغوٕ ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج الال٨ترووي البًر .   spamُٞه اإلاٚغ

 ال التي الٛغامت ب٣ٗىبت ، بلحها ؤلاقاعة الؿاب٤ (6) اإلااصة في ٖلُه اإلاىهىم الالتزام مسالٟت ٖلى ٌٗا٢ب اإلاكٕغ ؤن ًظ٦غ
 ٣ٖىبت بإًت ؤلازال٫ بٗضم ٍمغجب الؿاب٣ت ال٣ٗىباث جى٢ُ٘ ان ٚحر ، ظىُه ؤل٠ ماثت جخجاوػق وال ظىُه آالٝ زمؿت ًٖ ج٣ل

ٌ في اإلاؿتهل٪ بد٤ ؤلازال٫ وصونق ؤزغ ٢اهىنق ؤي ٖلحها ًىو ؤقض  (1).الخٍٗى

 خماًت ٢اهىنق بةلٛاء ٣ًط ي و م2015 لعىت اإلاعتهلً خماًت كاهىن  مششوع مهغ في نضع ٢ض ؤهه بالظ٦غ ظضًغ
ص بةلؼام عٖل والشاهُت ٖكغ الخاصًت اإلااصة في ٣ًط ي ٦ما م2006 لؿىت67 ع٢م اإلاؿتهل٪ ىع 

ُت
 والؿالمت الصخت ب٣ىاٖض اإلا

ؿتهل٪ ويماجها الجىصة ومٗاًحر ق للمُت
ً
٣ا ت،٦ما ال٣ُاؾُت للمىانٟاث ٞو ص ٖلى  ًدًغ اإلاهٍغ ىع 

ُت
ٗلً ؤو اإلا

ُت
 ؤٞٗا٫ بإًت ال٣ُام اإلا

ت بال٨غامت ؤلايغاع ؤو ؤلاؾاءة قإجها مً  ُ ت ال٣ُم ؤو الصخه  ُ . آلاصاب و الٗام الىٓام ٢ىاٖض ؤو الضًي

ص  اإلاكغوٕ َظا مً 13 اإلااصة ؤلؼمذ خحن في ىع 
ُت
ؿتهل٪ بةٖالم اإلا

ُت
ىخجاث ًٖ الصخُدت البُاهاث ب٩اٞت اإلا

ُت
لى اإلا  ألازو ٖو

ىخج مهضع
ُت
ت وزهاثهه ونٟاجه اإلا ٍغ  الخٗا٢ض وبظغاءاث وقغوٍ الاؾخٗما٫ ومداطًغ وقغوٍ ؤصاثه و٦ُُٟت والشمً الجَى

ضة زغيق اثبُان وؤًت ٖلُه، الخهى٫ق و٦ُُٟت الًمان ومُت
ُت
دضصَا ؤ

ُت
. ال٣اهىنق لهظا الخىُٟظًت الالثدت ج

 اإلاٗلً ؤو اإلاىعص ؾلى٥ ٌٗخبر متى( الٟغوس ي الاؾتهال٥ ٢اهىنق مً  L-121-2 اإلااصة لىو اإلا٣ابلت ) اإلاكغوٕ مً 11 اإلااصة بُيذ و٢ض
ق
ً
ق ٞاٖخبرث للمؿتهل٪ زاصٖا

ً
ق ؾلى٧ا

ً
ص ظاهب مً ٞٗل ًٖ امخىإ ؤو ٞٗل ٧ل زاصٖا ىع 

ُت
ًالمُتق ؤو اإلا اصي ٖلِّ  ؤو خ٣ُ٣ي ٚحر بهُبإ زل٤ بلى ًُت

ل
 
ًل ؿتهل٪، لضي مُت

ُت
اصي ؤو اإلا ه بلى ًُت  نٟاتها ؤو الؿلٗت َبُٗت ٖلى الؿلى٥ َظا اههب متى وطل٪ ،.ٚلِ ؤو زلِ في و٢ٖى

ت ٍغ ىنق التى الٗىانغ ؤو الجَى
 
تها ؤو مجها جخ٩  ُ . ٦م

٣ت ؤو حجمها ؤو وػجها ؤو الؿلٗت مهضع ٖلى اههب ؤو ىٗها ٍَغ ش وؤ نُت ش ؤو بهخاظها جاٍع  ؤو اؾخٗمالها قغوٍ ؤو نالخُتها جاٍع
ىخج الاؾخٗما٫،ؤوزهاثو َظا مداطًغ

ُت
ٗت والىخاثج اإلا

 
خى٢

ُت
 ٖلى اههب ؤو الخضمت ج٣ضًم ؤو الؿلٗت بهخاط ظهت ،ؤو اؾخسضامه مً اإلا

ت ونٟاتها اؾخسضامها ومداطًغ ج٣ضًمها وم٩ان الخضمت هٕى ٍغ تها ٖلى اههبذ ؾىاء الجَى  ُ  اؾخسضامها،ؤو وعاء مً الٟىاثض ؤو هٖى
 ٖالماث ؤو الكهاصاث ؤو ؤوالجىاثؼ والًمان البُ٘ بٗض ما زضمت و ؤصاٍئ و٦ُُٟت الؿٗغ طل٪ في بما الخٗا٢ض وبظغاءاث قغوٍ

ت الٗالماث  ٖلى الؿلى٥ اههب ؤو الجىصة جاٍع  يؤزغ نىعق ؤي الخىُٟظًت الالثدت جدضص ؤن ٖلى. الكٗاعاث ؤو البُاهاث ؤو الخِّ

ٗاًىت مً اإلاؿتهل٪ ًم٨ً ؤن بٗض ًٖ الخٗا٢ض خالت في اإلاكغوٕ مً 33 اإلااصة بم٣خط ى اإلاىعص ًلتزم ٦ما. للخضإ ٗاًىت اإلاىخج مُت
ُت
 اإلا

 . الاؾخالم ٖىض للجهالت الىاُٞت الخامت

                                                           

 من قانوف محاية ادلستهلك ( 2)راجع ادلادة  ( )
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ٗا٢ب  ؤالٝ عةٖل ًٖ ج٣ل ال التي بالٛغامت الؿاب٣ت ألاٞٗا٫ ٖلى اإلاكغوٕ مً 54 اإلااصة بم٣خط ى اإلاهغيق اإلاكٕغ َو

٣ا الٗىص خالت في ال٣ٗىبت وجًا٠ٖ للمؿتهل٪، اإلاسالٟت مدل اإلاىخج ٢ُمت عص م٘ ظىُه اإلالُىنق جخجاوػق وال ظىُه،  55 للماصة ٞو
لُت ؤلاصاعة ًٖ اإلاؿئى٫ق اإلاكغوٕ َظا في ٖلحها اإلاىهىم ال٣ٗىباث بظاث ٌٗا٢ب ؤهه بلى ،باإلياٞت اإلاكغوٕ مً  ٗ  للصخو الٟ

خباعيق سال٠ ؤلٖا
ُت
مه زبذ ابط اإلا

 
سالٟت ٖل

ُت
مت و٢ٕى في ؤؾهم ٢ض ؤلاصاعة جل٪ ٖلُه جٟغيها التي بالىاظباث بزالله و٧ان باإلا  الجٍغ

. اإلاكغوٕ مً 56 للماصة َب٣ا

كٍغً زمؿت ًٖ ج٣ل ال وبٛغامت ؤقهغ زالزت ًٖ ج٣ل ال مضة بالخبـ 57 اإلااصة حٗا٢ب خحن في  ججاوػق وال ظىُه ؤل٠ ٖو
 اإلاسالٟت ًٖ وكإ بطا ؤما اإلاؿتهل٪، وؾالمت بصخت ؤلايغاع اإلاسالٟت ٖلى جغجب بطا ال٣ٗىبخحن َاجحن بةخضي او ظىُه اإلالُىنق
اة ؤو مؿخضًمت بٗاَت شخو بنابت غامت  ؤقهغ ؾخت ًٖ ج٣ل ال مضة الخبـ ال٣ٗىبت ٞخ٩ىنق ؤ٦ثر ؤو شخو ٞو  ج٣ل ال ٚو

 ٢اهىنق ؤي  في ٖلحها مىهىم ؤقض ٣ٖىبت ةبإي ؤلازال٫ ٖضم م٘ وطل٪ ال٣ٗىبخحن، َاجحن بةخضي ؤو ظىُه ؤل٠ زمؿىنق ًٖ

ٌ في اإلاؿتهل٪ بد٤ ؤلازال٫ طل٪ ٖلى ًترجب ؤن صونق و ؤزغ ق. الخٍٗى
ً
 ٢ض اإلاهغيق اإلاكٕغ ؤن والق٪ ، بظل٪ اإلاكٕغ ٞٗل وخؿىا

 67 ع٢م ال٣اهىنق في الىاعص الىدى ،ًٖ الجضًض اإلاؿتهل٪ خماًت ٢اهىنق مكغوٕ زال٫ مً للمؿتهل٪ اإلا٣غعة الخماًت مً وؾ٘
.  م2006 لؿىت

ع في.2   ؤلاماساحي الدشَش

ش اإلاؿتهل٪ خماًت بكان م2006 لؿىت 24 ع٢م ال٣اهىنق اإلاخدضة الٗغبُت ؤلاماعاث صولت في نضع  م2006 ؤٚؿُـ 13 بخاٍع
الن ؤو الخ٣ضًم ؤو التروٍج ؤو الٗغى بٗضم اإلاىعص بةلؼام ال٣اهىنق َظا مً الؿاصؾت اإلااصة ،و٢ًذ  ؤو ؾلٗت ؤًت ًٖ ؤلٖا

 الٗاصي الاؾخٗما٫ ٖىض صخخه ؤو اإلاؿتهل٪ بمهلخت الًغعق جلخ٤ بدُض مًللت ؤو ٞاؾضة ؤو مٛكىقت ج٩ىنق ثزضما

الخٔ.  ال التي الٛغامت ب٣ٗىبت ال٣اهىنق َظا ألخ٩ام مسالٟت حك٩ل التي ألاٞٗا٫ ٖلى 18 اإلااصة زال٫ مً ٌٗا٢ب اإلاكٕغ ؤن ٍو
م ؤل٠ ًٖ ج٣ل م ؤالٝ ٖكغة ًٖ ج٣ل ال يالذ الٛغامت بلى لخهل ال٣ٗىبت وحكضص صَع  ًٖ بالخىبُه اإلاؼوص ٣ًىم لم بطا صَع

. يغعق طل٪ ٖلى وجغجب ْاَغ بك٩ل الخضمت ؤو الؿلٗت زُىعة

 اإلادمُت اإلاهلخت ج٩ىنق ؤن ،ُٞيبػي الًغعق جد٤٣ اقتراٍ بلى الخاظت صونق الٟٗل ٖلى ال٣ٗاب ألاًٞل مً ٧ان ؤهه ووٗخ٣ض

ق عياٍ ٩ًىنق نبإ اإلاؿتهل٪ عيا خماًت هي ألاولى بالضعظت
ً
. الخضمت ؤو الؿلٗت جالقي ٖىض ؾلُما

 ألاصوى الخض ج٩ىنق خُض الجضًض اإلاؿتهل٪ خماًت ٢اهىنق مكغوٕ في حكضًضَا جم الظ٦غ ؾالٟت ال٣ٗىباث ؤن بالظ٦غ ظضًغ
م آالٝ ٖكغة مً لل٣اهىنق الجضًض اإلاكغوٕ في  للٛغامت م، ؤل٠ ماثخان بلى صَع  هدى بلى الاخخ٩اع ٢ًاًا في جهل ٦ما صَع

م ملُىنق  .صَع

ض بم٩اٞدت اإلاخدضة الٗغبُت ؤلاماعاث بضولت اإلاكٕغ واَخم ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج الضٖاجي البًر  م٩اٞدت ٢اهىنق زال٫ مً ُٞه اإلاٚغ

 قب٨ت بلى  الىنى٫ق حُُٗل ٞٗل ٖلى 8 اإلااصة بم٣خط ى اإلاكٕغ ٌٗا٢ب خُض م2012 لؿىت 5 ع٢م اإلاٗلىماث ج٣ىُت ظغاثم
ض بٚغا١ ٞٗل ٖلى 10 اإلااصة زال٫ مً ٌٗا٢ب ،٦ما بل٨ترووي مٗلىماث هٓام ؤو وويبل٨تر مى٢٘ ؤو مٗلىماجُت  ؤلال٨ترووي البًر
ض مىيٕى ٞحها ٩ًىنق ال التي الخاالث ِٞكمل ؤلا٣ًاٝ، ؤو ؤلاجالٝ ؤو الخُُٗل ب٣هض بالغؾاثل الن اإلاؼعج ؤو الضٖاجي البًر  ؤلٖا

 باؾخسضام الاخخُا٫ ٍَغ٤ ًٖ الٛحر ؤمىا٫ ٖلى الخهى٫ق ٞٗل لىٕ 11 اإلااصة بم٣خط ى ٌٗا٢ب خحن في والؿل٘ اإلاىخجاث ًٖ
.  اإلاٗلىماجُت الكب٨ت ٍَغ٤ ًٖ صخُدت ٚحر نٟت ؤو ٧اطب اؾم اجساط ؤو اخخُالُت وؾاثل
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ع في.3 ني الدشَش   التدٍش

 في اإلاؿتهل٪ خ٤ ٖلى الشاهُت اإلااصة زال٫ مً وؤ٦ض م 2012 لؿىت 35 ع٢م اإلاؿتهل٪ خماًت ٢اهىنق البدٍغً بضولت اإلاكٕغ ؤنضع
 الازخُاع في خ٣ه و٦ظل٪ ؤلُه ج٣ضم ؤو ٌؿخسضمها ؤو ٌكترحها التي اإلاىخجاث ًٖ الصخُدت واإلاٗلىماث البُاهاث ٖلى الخهى٫ق

. ٢اهىها اإلاٗخمضة للمىانٟاث اإلاُاب٣ت الجىصة قغوٍ ٞحها جخىاٞغ إلاىخجاث الخغ

 اإلاىخج َبُٗت ًٖ الصخُدت باإلاٗلىماث اإلاؿتهل٪ بمضاص مٗلً ؤو مؼوص ٧ل بةلؼام ال٣اهىنق مً الؿاصؾت اإلااصة ٢ًذ ٦ما
ه ؤو اإلاؿتهل٪ لضي مًلل ؤو خ٣ُ٣ي ٚحر اهُبإ زل٤ بلى ًاصي ما٢ض وججىب وزهاثهه  ؤٖٟذ و زلِ ؤو ٚلِ في و٢ٖى

ق ٨ًً لم بطا اإلاؼوص اإلااصة
ً
ق ؤو مىخجا

ً
 ،٦ما ٖلىماثالم بخل٪ ؤمضٍ ٢ض اإلاىخج ٧ان بطا بال اإلاؿاولُت مً الخضمت ؤو للؿلٗت مهىٗا

الن جًمجها التي اإلاٗلىماث ٧اهذ متى اإلاؿاولُت مً اإلاٗلً ؤٖٟذ  و٧ان صختها مً الخإ٦ض اإلاٗلً ٖلى ًخٗظع بدُض ٞىُه ؤلٖا

.  بها ؤمضٍ ٢ض اإلاؼوص

جي اإلاكٕغ ٌٗا٢ب ٦ما  ٫ما ٖلى  ٌؿخىلي مً ٧ل الشامىت اإلااصة زال٫ مً اإلاٗلىماث ج٣ىُت ظغاثم م٩اٞدت ٢اهىنق بمىظب البدٍغ
ت ؤًت ٖلى خهل ؤو للٛحر مملى٥  ؤو ٧اطب اؾم باجساط حٗضًله ؤو بجالٞه ؤو بلٛاثه ؤو ؾىض جى٢ُ٘ بلى ؤو لٛحٍر ؤو لىٟؿه مٍؼ

٣ت باالؾخٗاهت ؤو صخُدت ٚحر نٟت  حُٛحر ؤو جضمحر ؤو خظٝ ؤو بلٛاء ؤو حُُٗل ؤو حُِٗب ؤو بةصزا٫ ق وطل٪ اخخُالُت، بٍُغ
 في وطل٪. اإلاٗلىماث ج٣ىُت هٓام ٖمل في جضزل بإي ال٣ُامق ؤو. اإلاٗلىماث ج٣ىُت وؾُلت ثبُاها حجب ؤو جدٍغ٠ ؤو حٗضًل ؤو

ا التي ألاخىا٫ ٚحر . ال٣اهىنق ًجحَز

ع في. 4   اللُبي الدشَش

ٗاث في الىي٘ زالٝ ٖلى ق لُبُا في ًىظض ال اإلا٣اعهت الدكَغ
ً
 إلا٩اٞدت  ٢ىاهحن ؤو  اإلاؿتهل٪ بدماًت زام ٢اهىنق خالُا

ت  وؾىداو٫ق اإلاٗلىماث ج٣ىُت ظغاثم ٗاث ٞٗالُت مضي مٗٞغ ض مىاظهت مً لُبُا في الخالُت الدكَغ  ٦ما اإلاًلل ؤو الضٖاجي البًر

:  ًلي

 لؿىت 23 ع٢م الخجاعيق اليكاٍ ٢اهىنق مً 1317 اإلااصة ؤ٦ضث:    م2010 لعىت 23 سكم الاكخطادي اليشاؽ كاهىن   -

الن مً اإلاؿتهل٪ خماًت ٖلى م2010  جخًمً زضماث ؤو لؿلٗت بقهاع ٖملُت ٧ل اإلااصة َظٍ مى٘ث ،خُض اإلاًلل ؤلٖا
لى الٛلِ في جى٢٘ ؤن قإجها مً ؤو صخُدت ٚحر بقاعاث ؤو بصٖاءاث ألاق٩ا٫ مً ق٩ل بإي  متى الخهىم وظه ٖو

ت نٟاتها ؤو جغ٦ُبها ؤو َبُٗتها ؤو الؿلٗت بىظىص حٗل٣ذ ٍغ ها ؤو بها الٟاٖلت الٗىانغ ٦مُت ؤو الجَى  ؤو هٖى
ا ٣ت ؤو ٦مُتها ؤو مهضَع سها نىٗها ٍَغ  ؤو ؤلاقهاع مىيٕى والخضماث الؿل٘ بُ٘ وقغوٍ وؾٗغ نٟاث ؤو وجاٍع
ت بلى باإلياٞت والخضماث الؿل٘ وبُ٘ بإؾالُب ًخٗل٤ ُٞما و٦ظل٪ اإلاىخٓغة والىخاثج الاؾخٗما٫ قغوٍ  ؤو ٍَى

.  اإلاٗلً ٦ٟاءة ؤو نٟت

ض مىيٕى ؤن باٖخباع ؤهه ٚحر ىب ٚحر ؤو طاإلإؼ الال٨ترووي البًر م الٛالب في ٩ًىنق ما ٖاصة spamُٞه اإلاٚغ  مً ألٖا

ت ؤو ٧اطبت مٗلىماث الخاالث مت الخاص الىظ ٌشمله ؿهل والىهب، والخضإ للٛل مٛلَى  .؟ الىطب بجٍش

 او لىٟؿه مكغوٕ ٚحر هٟ٘ ٖلى خهل مً ٧ل"  ؤن ٖلى ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً 461 اإلااصة جىو    : العلىباث كاهىن   -
ق لِـ مى٣ى٫ق ؤو زابذ ما٫ في بالخهٝغ ؤو اخخُالُت َغ١ق باؾخٗما٫ بأزٍغً اعبيغ للٛحر

ً
 الخهٝغ خ٤ له وال له مل٩ا

ق زمؿحن ججاوػق ال وبٛغامت بالخبـ ٌٗا٢ب ، صخُدت ٚحر نٟت ؤو ٧اطب اؾم باجساط ؤو ُٞه
ً
.  ظىحها
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". ؤزغيق ٖمىمُت َُئت ؤًتب ؤو بالضولت بيغاع الٟٗل و٢٘ بطا ؾىىاث زمـ ججاوػق ال مضة السجً ال٣ٗىبت وج٩ىنق

مت ل٣ُام ًخُلب اإلاكٕغ ٧ان وبطا ق ال٨ظب ٩ًىنق ؤن الىهب ظٍغ
ً
 ٖلى ٖلُه اإلاججي جدمل زاعظُت ماصًت بإٖما٫ مصخىبا

خ٣اص مت ل٣ُام ٌكتٍر ٞال (1)بصخخه الٖا  طل٪ في اإلاغجر وبهما ؤلاج٣ان مً صعظت ٖلى الاخخُالُت الُغ١ق  ج٩ىنق ؤن  الىهب ظٍغ
ا م٣ضاع َى غ (2) .ٖلُه اإلاججي ٖلى جإزحَر  (3) .للجاوي اإلاا٫ ٌؿلم ًجٗله ٚلِ في ٖلُه اإلاججي ب٣ًإ الىهب ٞجَى

لُه الن بإن ال٣ى٫ق ًم٨ً ٖو  ًىحي بما ال٩اطبت الضٖاًت جضُٖم خالت في ،بال الاخخُالُت الُغ١ق يمً ًضزل ال اإلاًلل ؤلٖا
 ال اإلاىُل٤ َظا ومً ، اإلاؿخسضم لضي ٦بحر ق٪ مدل بدذؤم ؤلاهترهذ ًٞاء في اإلاهضا٢ُت ؤن ،٦ما ٖلُه اإلاججي لضي بالش٣ت
مت الخام الىو بخُب٤ُ لل٣ى٫ق مجا٫  مخىؾِ ٖلُه اإلاججي جضٖى ْغوٝ ٞحها جخىاٞغ ال التي ألاخىا٫ ،في الىهب بجٍغ

ق ناصعة ج٩ىنق ٦إن ال٩اطبت الضٖاًت جل٪ لخهض٤ً الخغم
ً
 وا٫ألام حؿلُم وجم الجمهىعق لضي ز٣ت مدل ؤو عؾمُت ظهت ًٖ ٦ظبا

مت ل٣ُام البُان ًٖ ٚجي (4) . طل٪ ٖلى بىاء  ،م٘ ألاٞٗا٫ جل٪ ٖلى بىاء ٖلُه اإلاججي مً اإلاا٫ ٖلى الجاوي خهى٫ق ًلؼم الجٍغ
مت َظٍ في اإلاا٫ ٖلى الخهى٫ق ؤن مالخٓت  بُا٢ت ع٢م ٦ةعؾا٫ ؤلال٨تروهُت بالىؾاثل ،بل الخ٣لُضًت بالُغ١ق ًخد٤٣ ال الجٍغ

. الخ.... اإلاجا٫ َظا في اإلاخسههت الكغ٧اث ٖبر ألامىا٫ ًلبخدى ؤو ؤلال٨تروهُت الاثخمان

ض عؾاثل مً ٞحها الٛغى ٩ًىنق التي الخاالث في للخُب٤ُ ًهلر الؿاب٤ الىو ٞإن ألاخىا٫ ظمُ٘ وفي   الال٨ترووي البًر

ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج ض يٖل عؾالت جإجُ٪ ٧ان الخاالث بٌٗ في ًدضر ما وطل٪ الاخخُا٫ ؤو الىهب spam ُٞه اإلاٚغ  البًر
ق البؿُُت اإلاهاٍع٠ بٌٗ صٞٗ٪ بم٣ابل ما إلا٩ان عخلت ٦ؿبذ ؤه٪ ٞدىاَا الال٨ترووي

ً
 ( الغخلت مهاٍع٠ م٘ باإلا٣اعهت ) ظضا

ض اإلاخًمىت الغؾالت لخل٪ اإلاغؾل اإلاى٢٘ ٖلى الاثخمان بُا٢ت ٖبر للجاثؼة ازخُاع٥ ولخإ٦ُض ىضما بالجاثؼة الٖى  ًضزل ٖو

. الخ....ما٫ مً لضًه ما ٧ل وؾغ٢ت الغ٢م ؾغ٢ت ًخم اإلاى٢٘ في ةالاثخماوي البُا٢ت ع٢م الصخو

مت الخانت الىهىم و٦ظل٪ الىو َظا ًٓل طل٪ م٘ ول٨ً ٘ في الاخخُا٫ ؤو الىهب بجٍغ ق اإلاهغيق الدكَغ
ً
 ًٖ ،ٖاظؼا

حر ض ْاَغة مىاظهت في الخانت للخُاة الخماًت جٞى . الؿاب٣ت ألاخىا٫ ٚحر في اإلاؼعج الال٨ترووي البًر

ض مىيٕى ٧ىنقي ٦إن ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج الال٨ترووي البًر  مىخج ؤو مُٗىت زضمت ؤو لؿلٗت جغوٍج ؤو صٖاًت spam ُٞه اإلاٚغ
 َى الٛغى ٩ًىنق وبإن ، مًللت ؤو ٧اطبت ولِؿذ صخُدت الؿلٗت ؤو الخضمت ؤو اإلاىخج طل٪ ًٖ اإلاٗلىماث و٧اهذ ، مٗحن

ظا ، الغؾاثل جل٪ مؿخلم ٖلحها ٣ًبل ختى الخضماث ؤو واإلاىخجاث الؿل٘ لخل٪ التروٍج  ألن مكغوٕ ٚحر طاجه خض في الٟٗل َو
ب ال ؤهه ؤي عياٍ صونق ٧ان بعؾالها وبن بعؾالها ٖلى اإلاخل٣ي مىا٣ٞت صونق ًخم الغؾاثل جل٪ بعؾا٫  الغؾاثل جل٪ اؾخالم في ًٚغ

إل ؤو اط ٌك٩ل مما. ٖلحها الَا ض نىضو١ق وبٚغا١ للمؿخسضم بٖػ  بلى وجاصي له باليؿبت الٟاثضة ٖضًمت بغؾاثل ؤلال٨ترووي البًر

ض ٖمل ٖغ٢لت .  ؤلال٨ترووي البًر

                                                           

 .9 ق ،مجمة المحكمة العميا ،السنة الرابعة ،العدد الثالث،ص 3 /89م،رقم 967 / 2/ 8 طعن جنائي ليبي  ( )

 .(ياالمحكمة العل).، غير منشور47ق /7 4 م،رقم 2002/ 6/ 25طعن جنائي ليبي  (2)

 .3 8م،ص 2000فوزية عبد الستار،شرح قانون العقوبات،القسم الخاص ،دار النهضة العربية،القاهرة، الطبعة الثانية،.د (3)

غنام محمد غنام ،دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكمبيوتر واالنترنت وجرائم االحتيال المنظم  باستعمال شبكة .د: راجع  (4)
 .ومابعدها 254م،ص 0 20مصر،-والقانون،المنصورة االنترنت،دار الفكر
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 م٘ ججؿـ بغهامج بةعؾا٫ ( الغؾاثل مخل٣ي ) اإلاؿخسضم ٖلى الخجؿـ َى مىه الٛغى ٩ًىنق  التي  ألاخىا٫ في ؤو 

ض في ٖجها اإلاٗلً الؿلٗت ؤو الخضمت ؤو اإلاىخج ًٖ الصخُدت اإلاٗلىماث ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج الال٨ترووي البًر  وطل٪ spam ُٞه اإلاٚغ
ت ت( اإلاخل٣ي )  باإلاؿخسضم الصخهُت البُاهاث إلاٗٞغ اثلخه ؤنض٢اثه ؤؾماء مشل ٖىه اإلاٗلىماث بٌٗ ومٗٞغ  ًًٟل وماطا ٖو

ت مُىله هي وما ٨ًٍغ وماطا خضاءاث ألاٞٗا٫ جل٪ ٞمشل.الخ...  الصخهُت ومُىله الخجاٍع  ظاهب مً الخضزل ج٣خط ي ٧اهذ والٖا

٘ في اإلاكٕغ ٞٗل ٦ما زانت بىهىم اظهتهاإلاى اإلاكٕغ .  اإلا٣اعنق الدكَغ

بت ًٖ ال٣اهىنق َظا  ٌٗبر    :  م2010 لعىت 22 سكم الاجطاالث جىكُم كاهىن  -  الخ٣ى١ق خماًت في اللُبي اإلاكٕغ ٚع
اث ٗض ،  الخضًشت  والاجهاالث الاهترهذ ًٞاء في  الٟغصًت والخٍغ  إلا٩اٞدت  اللُبي للمكٕغ مخ٣ضمت زُىة َو

 الجهت 16 اإلااصة زال٫ مً اإلاكٕغ   ؤلؼم و م 2010 ًىاًغ 28 في ال٣اهىنق َظا نضع  و٢ض ؤلال٨تروهُت ظغاثما٫
 ج٩ىنق ،والتي الصخهُت مٗلىماجه و الخضمت مً اإلاؿخُٟض اجهاالث بدماًت الخضماث ج٣ضًم ٖلى ال٣اثمت
 اجهاالجه ؤو اإلاؿخُٟض ٖلىماثم بٞكاء ؤو خٟٔ ؤو اؾخٗما٫ ؤو ظم٘ ؤٖما٫ ،وخٓغ و٦الئها لضي ؤو بدىػتها

 ٩ًىنق ؤن ٖلى الاجهاالث ؤو اإلاٗلىماث بخل٪ اإلاٗجي  بمىا٣ٞت ؤو ال٣اهىنق بها ٌؿمذ التي الخضوص في بال ٚغى ألي

غاى في طل٪ .  ؤظلها مً جمذ التي ألٚا

ٗا٢ب  ظؼء ؤو اجها٫ وؤ عؾالت مًمىنق بقاٖت ؤو وكغ ؤو بةطاٖت خ٤ وظه بضونق ٣ًىم مً ٧ل 26 اإلااصة بم٣خط ى اإلاكٕغ َو
.  باإلاؿخُٟضًً جخٗل٤ مٗلىماث اؾخٗما٫ ؤؾاء ؤو ٖمله بد٨م ٖلُه اَل٘ ٢ض ٧ان  مىه

 بُاهاث ؤو مٗلىماث وكغ في الضولُت اإلاٗلىماث قب٨ت اؾخسضام بةؾاءة ٣ًىم مً ٧ل 35 اإلااصة بم٣خط ى اإلاكٕغ ٌٗا٢ب ٦ما
٣ت ؤي ؤو الٟحروؾاث اؾخسضم ؤو اللُبي للمجخم٘ ز٣افيا٫ اإلاىعور ؤو الاظخماعي ؤو الا٢خهاصي ؤو الؿُاس ي ألامً جمـ  ٍَغ

 ، بالٛحر لئليغاع الاجها٫  وؾاثل اؾخسضام في ؤلاؾاءة ٖلى  36 اإلااصة بم٣خط ى اإلاكٕغ ٌٗا٢ب خحن ،في الٛحر إلًظاء ؤزغيق
مت َظٍ وجخد٤٣  ٦ة٢ال١ بالٛحر اعلئليغ لها اإلاسهو الٛغى ٚحر في الاهترهذ ٖضا ُٞما الاجهاالث وؾاثل باؾخسضام الجٍغ

اظهم ؤو الىاؽ ق الصخو لضي جخىاٞغ ؤلايغاع وهُت(1) . الاجها٫ وؾاثل باؾخسضام بٖػ
ً
 ًًغ ٖمله ؤن ٌٗلم ٧ان متى ٢اهىها

 (2) .بالٛحر

                                                           

م بشأن االتصاالت ،مجمة 0 20لسنة  22أبوبكر أحمد  األنصاري ، الحماية الجنائية لمحياة الخاصة في القانون رقم . د ( )
 . 49م، ص 3 20القانون،العدد الرابع، 

 .235لسنة األولى،العدد التاسع،ص ،مجمة المحكمة العميا ،ا 9/83 م،ق 972 / 6/ 27طعن جنائي ليبي (2)
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خضاء نىعق  حكمل بدُض الاحؿإ مً ٞحها ًٟٞايت بٗباعاث (36،35 م) الؿاب٣حن الىهحن نُٛذ ٢ض و  جخم التي اإلاسخلٟت الٖا
ق الىو ًجٗل مما ، هذالاهتر ٖبر

ً
خضاءاث في  اإلاؿخمغة للخُىعاث مىا٦با  الىو نُاٚت ؤن ٚحر ، الاهترهذ ٖبر جخم التي الٖا

خضاء نىعق خهغ نٗىبت بلى ًاصي ؤن قإهه مً ًٟٞايت واؾٗت بٗباعاث  بمبضؤ مؿاؽ ٌك٩ل مما الىو ًدىاولها التي الٖا

ُت .  ( )وال٣ٗىباث الجغاثم قٖغ

خضاءاث بٌٗ بال ججغم ال ٞهي الصخهُت واإلاٗلىماث للبُاهاث ٞٗالت خماًت ج٨ٟل ال  26 و 16 اإلاىاص ؤن ووٗخ٣ض  ٢ض التي الٖا
ا صونق الصخهُت واإلاٗلىماث البُاهاث لها جخٗغى  صونق الخضماث ج٣ضًم ٖلى ال٣اثمت بالجهت الٗاملىنق ًغج٨بها والتي ، ٚحَر

م . الاجهاالث ٢ُإ في اإلاخضاولت واإلاٗلىماث للبُاهاث بال الخماًت ج٨ٟل ال  ؤجها بلى ،باإلياٞت  ٚحَر

خضاءاث مً الٗضًض ٖلى بخُب٣ُها حؿمذ ًٟٞايت بٗباعاث -ال٣ى٫ق ؾب٤ ٦ما -نُٛذ ٢ض ٧اهذ وبن 36 و 35 اإلاىاص ؤما  في الٖا
ض مىيٕى ٩ًىنق ؤن ومجها اإلاٗلىماث وج٣ىُت الاجهاالث مجا٫  مبىٔ ياعة بغامج بعؾا٫ ؤو الٛحر ٖلى الىهب الضٖاجي البًر

اط ،ؤو اإلاٗلىماث ض مىيٕى ٞحها ٩ًىنق التي الخاالث حكمل ال وٗخ٣ض و٦ما الىهىم َظٍ ؤن بال ، اإلاؿخسضم  بٖػ  الضٖاجي البًر

 ٖلى مٗترى ٩ًىنق ٦إن ) ألا٩ٞاع بٌٗ ٌٗخى٤  الصخو ٩ًىنق ؤن ؤو والخضماث الؿل٘  ًٖ مًلل ٚحر ججاعيق بٖالن
ض مغؾل ُٞداو٫ق (  الخ.. الضولت ؤظهؼة في اليؿاء ٖمل ؤو ؤلاظهاى، ا ألا٩ٞاع جل٪ ًٖ زيُه الضٖاجي البًر حَر  الخاالث مً ٚو

ض مغؾل لضي  ٞحها جخىاٞغ ال التي اظه ؤو باإلاؿخسضم ؤلايغاع هُت الضٖاجي البًر  جل٪ ج٩ىنق ؤن ًيبػي و٧ان.   واضر بك٩ل  بٖػ
ق ؤ٦ثر الىهىم

ً
ق جدضًضا

ً
ى ججغمها التي لؤلٞٗا٫  وويىخا ُت صؤمب م٘ ؤ٦ثر ًخالءم ما َو .  وال٣ٗىباث الجغاثم قٖغ

ضم ب٠ًٗ ٦ظل٪ ووٗخ٣ض  ؾالٟت اإلاىاص في الاجهاالث جىُٓم ٢اهىنق زال٫ مً اللُبي اإلاكٕغ ٣ًغعَا التي ال٣ٗىباث ٞاٖلُت ٖو
خضاء ظؿامت م٘ جدىاؾب وال الظ٦غ  ٖلى ال٣ٗىباث حكضًض ج٣خط ي ؤلال٨تروهُت ،ٞالجغاثم ٖىه ًترجب ٢ض الظي والًغعق الٖا

.  الجىاثُت الٗضالت ؤظهؼة مً والهغوب الاٞتراض ي الٗالم في الخسٟي ٖلى ٢ضعجه م٘ نتزا مغج٨بها

٣غعق  خُض  الاجهاالث جىُٓم بكإن م 2010 لؿىت 22 ع٢م ال٣اهىنق مً 34 اإلااصة في  اإلاٗىىيق الصخو ٣ٖاب  اللُبي اإلاكٕغ ٍو
خباعيق للصخو ال٣اهىوي اإلامشل  ٌٗا٢ب  ٖلمه زبذ متى ال٣اهىنق َظا في ٖلحها اإلاىهىم مللجغات اإلا٣غعة ال٣ٗىباث بىٟـ الٖا

اء ًٖ اإلاٗىىيق الصخو ٌؿإ٫ ،٦ما بها ًاث  مالُت ٣ٖىباث مً به ًد٨م بما الٞى  في حؿبب مً ٖلى الغظٕى في خ٣ه م٘ وحٍٗى

.   طل٪

ظا  اإلاجا٫ َظا في مخسههت قغ٧اث جىظض ٣ٞض  الُبُعي الصخو ًغج٨بها ٦ما ؤلال٨تروهُت ٞالجغاثم  ظىصو  ٌٗجي َو

.  الخاالث َظٍ مشل في اإلاٗىىيق الصخو ٖلى ال٣ٗاب حكضًض ٣ًخط ي ٧ان الظي ألامغ الجغاثم العج٩اب جسهو وؤمىا٫ جىُٓم

 الخاجمت

ض إلاىيٕى اإلاخىايٗت الضعاؾت َظٍ مً هسلو ىب ٚحر ؤو اإلاؼعج الضٖاجي ؤلال٨ترووي البًر  الخ٣ى١ق ٖلى وجإزحٍر ُٞه اإلاٚغ

اث  :آلاجُت لخىضُاثوا بالىخاةج، الٟغصًت والخٍغ

ض ٌك٩ل - اث الخ٣ى١ق ٖلى اٖخضاء اإلاؼعج ؤو الضٖاجي البًر ض الٛالبت ،والهىعة ؤلاهترهذ إلاؿخسضم الٟغصًت والخٍغ  للبًر
الن ؤهىإ مً هٕى ٩ًىنق ؤن الضٖاجي ى ٖبر اإلاخضاولت واإلاىخجاث للؿل٘ الخاصٕ ؤو اإلاًلل ؤلٖا  طل٪ في ؤلاهترهذ،َو

                                                           

 .50-48أبوبكر أحمد  األنصاري ، مرجع سابق، ص . د ( )
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ت ٖلى اٖخضاء ٌك٩ل . ؤلاهترهذ ٖبر الخجاعة لٗملُاث تهضًض ٌك٩ل مما الغيا ؾالمت صونق ًدى٫ق خُض، الخٗا٢ض خٍغ
 ٖبر والاخخُا٫ الىهب وؾاثل مً وؾُلت و٦ظل٪ اإلاٗلىماث وهٓم البُاهاث ٢ىاٖض ٖلى اٖخضاء ٌك٩ل ؤهه ٖلى ًٞال

.  الاهترهذ

 .الخضًض ؤلاظغام مً همِا٫ لهظا ٞٗالت مىاظهت جد٤ُ٣ في ال٣ٗىباث ٢اهىنق في الخ٣لُضًت ال٣ىاٖض ٦ٟاًت ٖضم -

 في جىظض ،ال  م2006 لٗام اإلاخدضة الٗغبُت ؤلاماعاث بضولت اإلاٗلىماث ج٣ىُت ظغاثم م٩اٞدت ٢اهىنق ٖضا ُٞما -
ٗاث ٘ زانت الٗغبُت الدكَغ حر زاللها مً ًم٨ً ٢ىاٖض ؤو ههىم اللُبي الدكَغ  مىاظهت في للٟغص ٞٗالت خماًت جٞى

ض  ٖبر جغج٨ب التي الجغاثم وزانت ؤلال٨تروهُت الجغاثم  في اَخمام وظىص الخٓىا اإلا٣ابل ،وفي ؤلال٨ترووي البًر
٘ ض اإلاسخلٟت اإلاساَغ مً للٟغص الخماًت اإلاكٕغ ٨ًٟل ،خُض اإلاىيٕى بهظا اإلا٣اعنق الدكَغ ت الضٖاجي للبًر  بمجمٖى

ق الىهىم مً
ً
ض مىيٕى جىُٓم ًٖ  ًٞال  . اإلاؼعج ؤو الضٖاجي البًر

:  هلترح ولزلً

ٗاث في اإلاكٕغ ٖلى -  جدضًض زال٫ مً الٓاَغة َظٍ إلاىاظهت الخضزل اللُبي اإلاكٕغ وزانت الٗغبُت الدكَغ
ٗاث ؾً ؤو ال٣اثمت الىهىم  بالصخو ًخٗل٤ ُٞما زانت ال٣ٗىباث ،وحكضًض اإلاىيٕى حٗالج خضًشت حكَغ

. اإلاٗىىيق

ُت - ض بمساَغ ؤلاهترهذ مؿخسضم جٖى اجه خ٣ى٢ه ٖلى اإلاؼعج ؤو الضٖاجي البًر  ٖضم ًخُلب الظي ألامغ عصًتال٠ وخٍغ
ض بىنٟها ٖجها وؤلاباٙل اإلاهضع مجهىلت الغؾاثل م٘ حٗامله ىب ٚحر بٍغ  زبِشت، عؾاثل حٗخبر ما ٚالبا ُٞه،ٞهي مٚغ

ا ٧ان وبن ض ٞمىاظهت. للمؿخسضم والًغعق اإلاكا٧ل مً ال٨شحر ،وحؿبب خؿً ْاََغ  ٚحر ؤو اإلاؼعج الضٖاجي البًر
ىب  لخ٣ى١ق ٞٗالت خماًت جد٤ُ٣ لًمان الٟىُت الىاخُت و٦ظل٪ ال٣اهىهُت الىاخُت مً ج٩ىنق ؤن ًيبػي ُٞه اإلاٚغ

اجه الٟغص  . وخٍغ

 الجغاثم مً اإلاؿخدضر الىمِ َظا م٘ الخٗامل م٣ضوعَا في ٩ًىنق ختى الجىاثُت الٗضالت ألظهؼة اإلاؿخمغ الخإَُل -
ها بظ٧اء ٖاصة ًمخاػ والظي  بُغ١ق ال٣ًاجي الًبِ مإمىعق مبإلاا ٖضم ْل في ،زانت الخسٟي ٖلى و٢ضعجه م٣تٞر

 .ٖلُه والخٟاّ الاهترهذ هُا١ في الضلُل ٖلى الخهى٫ق

 الضولي الخٗاونق ؤن اٖخباع ،ٖلى ؤلال٨تروهُت الجغاثم إلا٩اٞدت الخٗاونق مجا٫ في الضولُت واإلاٗاَضاث الاجٟا٢ُاث ببغام -
 ججاوػق بلى بالىٓغ وطل٪ ٖا٢بتهموم الجغاثم َظٍ مغج٨بي لخ٣ٗب وهاجخت عقُضة ؾُاؾت لخد٤ُ٣ اإلاهمت ألامىعق مً

 اإلاؿخسضم مىا٣ٞت ٖلى الخهى٫ق يغوعة ٖلى الاجٟا٢ُاث جل٪ في الىاخضة،والىو الضولت لخضوص الجغاثم َظٍ مشل

ض عؾاثل بعؾا٫ ٩ًىنق ختى ق  له ؤلال٨ترووي الضٖاجي البًر
ً
. طل٪ بسالٝ وال٣ٗاب مكغوٖا

 

  اإلاشاحع زثذ

 
ًال
باللؼت العشبُت :أوال

م بكإن الاجهاالث 2010لؿىت ق22مض  ألاههاعي ، الخماًت الجىاثُت للخُاة الخانت في ال٣اهىن ع٢م ؤبىب٨غ ؤح.قص.ق1

.قق49م، م 2013،مجلت ال٣اهىن،الٗضص الغاب٘، 
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ت بغجغان، الخ٤ في الخُاة الخانت والخ٤ في الهىعة، .2 ، م٨خبت ناصع هاقغون، بضون م٩ان (ه٣ىال ٞخىف.قجغظمت ص)ؤهضٍع

قق2003وكغ، 

ولحن ؤهُىهُىؽ ؤًىب، الخماًت ال٣اهىهُت للخُاة الصخهُت في مجا٫ اإلاٗلىماجُت،صعاؾت م٣اعهت،ميكىعاث الخلبي ب.ص.3

ق2009الخ٣ى٢ُت،بحروث،الُبٗت ألاولى،

خضاص الُٗض ،الخماًت اإلاضهُت والجىاثُت للمؿتهل٪ ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ ،بدض م٣ضم للماجمغ اإلاٛاعبي ألاو٫ خى٫ .ص.4

ق2009ؤ٦خىبغ ق30-27لُبُا،-٢اهىن،ؤ٧اصًمُت الضعاؾاث الٗلُا،َغابلـاإلاٗلىماجُت وا٫

ت،الُبٗت .قص.5 ض ؤلال٨ترووي في ؤلازباث،صعاؾت م٣اعهت،صاع ال٨ٟغ الجامعي ،ؤلاؾ٨ىضٍع زالض ممضوح ببغاَُم ،حجُت البًر

ق.7-6م،م2008ألاولى ،

الن ًٖ اإلاىخجاث والخضماث مً الىظهت .ص.6 ال٣اهىهُت ،م٨خبت الجالء الجضًضة ،اإلاىهىعة ٖبض الًُٟل مدمض ؤخمض ،ؤلٖا

ش وكغ .ق،بضون جاٍع

ض ؤلال٨ترووي، .ص.ق7 مت الاخخُا٫ ٖبر البًر ذ،الٗضص الشاوي (صعاؾت م٣اعهت)ٖلي ٖضهان الُٟل،ظٍغ ،مجلت الخ٣ى١،ظامٗت ال٩ٍى

.قم2012،ًىهُى 36،الؿىت 

جغ والاهترهذ وظغاثم الاخخُا٫ اإلاىٓم  باؾخٗما٫ ٚىام مدمض ٚىام ،صوع ٢اهىن ال٣ٗىباث في م٩اٞدت ظغاثم ال٨مبُى.ص.8

.قم2010مهغ،-قب٨ت الاهترهذ،صاع ال٨ٟغ وال٣اهىن،اإلاىهىعة

ق13ٞاجذ ٦ما٫ ،الخماًت الجىاثُت للمؿتهل٪ في بَاع ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بالؼظغ ًٖ الٛل في البًاج٘ ،مجلت اإلال٠،الٗضص .9

مبر  ق2008،هٞى

ت، صاع ال٨ٟغ وال٣اهىن ٞخخي مدمض ؤهىع ٖؼث، ألاص٫.ص.10قققق ة ؤلال٨تروهُت في اإلاؿاثل الجىاثُت واإلاٗامالث اإلاضهُت والخجاٍع

ق2010لليكغ والخىػَ٘، اإلاىهىعة، الُبٗت ألاولى، 

الهاث اإلاًللت،صعاؾت في ال٣اهىن ؤلاماعاحي واإلا٣اعن،مجلت .قص.11 ٞخدُت مدمض ٢ىعاعي،الخماًت الجىاثُت للمؿتهل٪ مً ؤلٖا

ذظامٗت ا)الخ٣ى١، ق2009،ؾبخمبر33،ؽ3،ٕ(ل٩ٍى

 .2000ٞىػٍت ٖبض الؿخاع،قغح ٢اهىن ال٣ٗىباث،ال٣ؿم الخام ،صاع الجهًت الٗغبُت،ال٣اَغة، الُبٗت الشاهُت،.قص.12

ت الخاصٖت،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة،.ص.13 الهاث الخجاٍع ق.1998ممضوح مدمض زحري ،الخماًت اإلاضهُت مً ؤلٖا

الم في يىء ال٣اهىن ع٢م مىس ى ؤعخىمت، الخماي.ص.ق14 م بكإن اليكاٍ 2010لؿىت ق23ة ال٣اهىهُت لخ٤ اإلاؿتهل٪ في ؤلٖا

ماع والاؾدشماع ق)الا٢خهاصي،ؤبدار ماجمغ الا٢خهاص في لُبُا بحن جدلُل الىا٢٘ وآلُاث الخُىع ، لُبُا بحن بٖاصة ؤلٖا

.قم2014،ميكىعاث ظامٗت بىٛاػي ،ًىاًغ (
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3.Nathalie MALLET- Poujol , Protection de la vie privée et données á caractere personnel, université 

Motpellier1, Reactualise en Mai 2007,  Guillaume Desgens- pasanau  , L'identité á l'ère numérique, Dalloz, 
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ض ؤلال٨ترووي ٌٛغ١ في اإلاك٨الث، مجلت الٗالم قspamببغاَُم اإلااظض، بحن الٟحروؾاث والغؾاثل الٗكىاثُت  .1 البًر

:قق، ميكىع ٖلى مى2004٘٢، ألاو٫ مً ؤٚؿُـ 80الغ٢مي، ٕ 

http:// search.sunuf.net.sa/digomage/01082004/w44.htm 

:قالخٗامل م٘ الغؾاثل ؤلال٨تروهُت اإلاخُٟلت، م٣الت ميكىعة ٖلى مى٢٘قٖالء ٖلى ٖبض، ٦ُُٟت .2

www. Hazemsakeek.com/magazine/index.php?option com-
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ىبت  .3 :ق، بدض ميكىع ٖلى مىspam2٘٢مدمض ٞهض الخامض، الغؾاثل ٚحر اإلاٚغ

http:// coeia.edu.sa/index.php/home/267-spam-2.html 

ض ؤلال٨ترووي اإلاؼعج، م٣الت ميكىعة ٖلى مى٢٘.قص .4 :قمدمىص هضًً هداؽ، البًر

قwww.alittehad.net/vb/ howthread.php?t=3987قق
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ت للمطىـــاث الشكمُــت ؿــي بِئــت ؤلاهترهـــذخماًــت  خم  وق اإلالىُت الـىٍش
 LERIST الــذة َىــاء ظُذَـم  عػى داةم بمخبر الذساظاث والتدث خٌى ؤلاعالم والخىزُم العلمي والخىىىلىجي . د

- الجضاةش-1هاةتت سةِغ اللعم علىم ؤلاعالم والاجطاٌ وعلم اإلاىختاث ميلـت بالذساظاث العلُا حامعت باجىت

  

 

 

 معخخلظ

ت ل٨ً محزاث، مً ج٣ضمه إلاا ؤلاهترهذ بِئت م٩ىهاث ؤَم مً الاهترهذ، بِئت في الغ٢مُت اإلاهىٟاث حٗخبر  ؤهٕى إلاٗٞغ
 في الضعاؾاث ٦ظا والٗلماء، الباخشحن خىله ازخلٟذ الظي الغ٢مي، اإلاهى٠ مٟهىم جدضًض  ؤوال ًجب وؤَمُتها اإلاهىٟاث،

الم مجا٫ . ال٣اهىهُت الضعاؾاث خ٣ل في  ًىدكغ بضؤ ٖضة، مجاالث في وجُب٣ُه مغاخله، جُىعقٕ ٞم آلالي، ؤلٖا

م مدضص، حٍٗغ٠ ٖلُه لُُل٤  ومىهجُت، ٖلمُت ٢ىة بلى مٟهىمه جدضًض ًدخاط لغبما   الباخشحن، ؤٚلب ؤن  ٚع

 جغجِب هي البرمجُاث وبن ،(وواخض نٟغ) الٗضصًً ٖلى ٢ام بغمخه الخىؾبت، ٖلم في ٌؿاَم اهه خى٫ق ًجمٗىنق والٗلماء
 الىؾاثل مً اهخ٣ل الاجها٫ وؾاثل ٖبر ؤنىاجا، ؤو ٦خابت ؤو عمىػا البُاهاث، ه٣ل وان جباصلُت، ؤع٢ام بلى جخدى٫ق ألوامغ

 ع٢مُت، ؤنبدذ وجباصلها بوكائها لىؾاثل جُىعق اخضر في والىو الهىث و٦ظا الهىعة وبن الغ٢مُت، الىؾاثل بلى ال٨هغبُت
ضي الٗىىان و٦ظا الاهترهذ ٖلى اإلاى٢٘ ٖىىان ختى  ٖلى الغ٢مُت اإلاهىٟاث َظٍ ٧ل حٗخمض ؤن ًجب ٞمىه الال٨ترووي، البًر

. والهٗىباث الٗىاث٤ مسخل٠ مً الخماًت

ٗبر ٣ت بىنٟها ؤلاهترهذ ًٖ َو ت، ومغثُت م٨خىبت نىعَا، ب٩اٞت ه٣لها اإلاٗلىماث، جباص٫ جدُذ اجها٫، ٍَغ  ومؿمٖى
ا ق بل للمٗلىماث نٟداث مجغص لِؿذ باٖخباَع

ً
ق للدؿى١، م٩اها

ً
ًاء الخضماث، لؤلٖما٫، مىيٗا  الهٟداث مً مخىاٍ ٚحر ٞو

الن ًخًمً مىا٢ٗها مدخىيق ٞةن واإلاىاص، وألابدار واإلاالٟاث واإلاٗالجاث ألازباع ليكغ  والبض اإلاالٟت واإلااصة الخجاعيق ؤلٖا

  الخ،...  الهىحي والدسجُل اإلاغجي،

ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق خماًت ٖلى ال٣ضعة مضي خى٫ق الدؿائالث ًشحر ما  الباخشحن، مً الٗضًض خؿب َظا   ال٨ٍٟغ
لى الغ٢مُت، للمهىٟاث ت ٖالمت ٩ًىنق ٢ض الظي اإلاىا٢٘، جخًمىه ما ٧ل ٖو ق ؤو اؾما ؤو ججاٍع

ً
ق همىطظا

ً
 بٖالن ماصة ؤو نىاُٖا

  الخ؟... ؤو نىعة ؤو عؾما ؤو ٞىُت

ظٍ  بإؾماء اإلاخهلت اإلاؿاثل ؤبغػق ومً صعاؾدىا في ٖغيها او٫قوؾىذ بدض، ومدل ظضا٫ مشاع جؼا٫ ما اإلاؿاثل َو

ت، اإلال٨ُت خ٣ى١ق خماًت نٗىباث ٦ظا ،(اإلاىا٢٘ مدخىيق) ؤلال٨ترووي واليكغ ، ؤلاهترهذ مىا٢٘  في الغ٢مُت للمهىٟاث ال٨ٍٟغ

. الٗغبُت الضو٫ق مسخل٠ في الاهترهذ، بِئت

ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق -خماًت  :اإلاـخاخُت اليلماث  .الاهترهذ بِئت -الغ٢مُت هٟاثاإلاو -ال٨ٍٟغ
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La protection des œuvres numériques dans un environnement 

en ligne (INTERNET) 

   Sidhoum Khalida Hana.  Membre permanent d'études et de recherche sur l'information et la 

documentation des LERIST scientifique et technologique. Chef adjoint du Département des sciences de 

l'information, de la communication et bibliothéconomie études supérieures cher Université -BAtNA1-

ALGÉRIE 

 

Résumé 

 les œuvres numériques dans un environnement en ligne,  Sont Parmi les éléments les 

plus importants de l'environnement Internet , acause de leur caractéristiques, mais pour connaître 

les types d'œuvres, Il important, de définir la notion numérisation des oueuvres, qui a varié 

autour de chercheurs et scientifiques, ainsi que des études dans le domaine des médias 

automatisé.  

Avec les étapes de développement, et son application dans plusieurs domaines, a 

commencé à se répandre dans le domaine des études juridiques......Mais  il son besoins 

d'identifier son concept à la force scientifique et méthodologique, à l'appeler une définition 

spécifique, bien que la plupart des chercheurs, et les scientifiques sont Claire, à ce sujet  science 

de l'informatique, le tout a été basé sur deux chiffres (zéro et un), mais le logiciel est l'ordre des 

commandes dans un nombre réciproques, et le transfert de données, symboles ou l'écriture ou des 

bruits, via la communication déplacés de méthodes électrophysiologiques à des moyens 

numériques, bien que l'image ainsi que la voix et le texte, la dernière évolution des moyens de 

création et d'échange est devenu numérique, même l'adresse Web, ainsi que l'adresse de courrier 

postal, SQ doit toutes ces œuvres numériques sur la base protection des divers obstacles et 

difficultés. 

L'Internet s’exprime  comme moyen de communication, permettant l'échange 

d'informations, transférer toutes ses formes, écrites et visuelles et sonores, comme non seulement 

les pages d'information, mais un endroit pour faire du shopping, le sujet de l'entreprise, les 

services, et l'espace est pages infinies pour diffuser les nouvelles et les assistants et les matériaux 

de la littérature et de recherche, les sites de contenu comprend advertisement auteur commerciale 

et de l'article et la diffusion visuelle, enregistrement audio ... etc, 

Ceci est par de nombreux chercheurs, soulevant des questions sur la capacité de protéger 

les droits de propriété intellectuelle pour les œuvres numériques, et sur chacune des dispositions 

des sites, qui peut être une marque ou un nom, ou une déclaration industrielle ou technique ou 

une image, ou ... etc? 

Ces questions sont encore à controverse et sous réserve de plus amples recherches, et 

nous allons essayer d'afficher dans notre étude est les problèmes les plus importants liés aux 

noms de sites Web et e-publishing (les sites) contenu, ainsi que les difficultés rencontrées dans la 

protection des droits de propriété intellectuelle, des œuvres numériques dans un environnement 

en ligne, dans les différents pays arabes. 

Mots clés: Protection - œuvres numériques - un environnement en ligne. 
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 : ملذمــت

ت ل٨ً محزاث، مً ج٣ضمه إلاا ؤلاهترهذ بِئت م٩ىهاث ؤَم مً الغ٢مُت، اإلاهىٟاث بن  وؤَمُتها اإلاهىٟاث، ؤهٕى إلاٗٞغ
ت ؤوال ًجب  اإلاهىٟاث حٍٗغ٠ خى٫ق الجض٫ مً ال٨شحر ؤزحر ٞل٣ض البِئت، َظٍ ٖبر الٗلمُت اإلا٣االث وبض وكغ ٦ُُٟت مٗٞغ

ها ؤن وؿخُُ٘ ل٨ً الغ٢مُت،  الخٗامل ًخم التي اإلاٗلىماث، ج٣ىُت بِئت بلى جيخمي التي ال٣ٗلُت ؤلابضاُٖت اإلاهىٟاث" بإجها وٗٞغ

غاُٞا.3.البُاهاث ٢ىاٖض.2. ال٨مبُىجغ بغامج.1:هي الغ٢مُت للمهىٟاث ؤهىإ زالزت  وبخىاظض ،"ع٢مي بك٩ل مٗها  الضواثغ َىبٚى

. اإلاخ٩املت

 بلى بياٞت وهُا٢ه مضاٍ للمهى٠، الصخص ي ؾخٗما٫الا مٟهىم: الاؾخصىاءاث خ٣ل في الخدضًاث ؤ٦ثر ٞمً 
 ال٣اهىهُت الخماًت ٞةن بدشُت، ؤو ٖلمُت لٛاًاث اإلاهىٟاث باؾخسضام الخام الاؾخصىاء وهُا١ بمضي اإلاخهلت، ؤلاق٩الُاث

ت، اإلال٨ُت لخ٣ى١ق ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق جدضًض بكإن ابخضاء الدؿائ٫ق جشحر ؤلاهترهذ بِئت في ال٨ٍٟغ  وجدضًض بِئت،ا٫ جل٪ في ال٨ٍٟغ
خضاءاث إلاىاظهت الالػمت الخماًت واؾخ٣هاء الخماًت، مدل اإلاهىٟاث  بطا ما وج٣ُُم الخ٣ى١، َظٍ حٗترى التي واإلاساَغ الٖا

ٗاث يمً ال٣اثمت ال٣ىاٖض ٧اهذ ت اإلال٨ُت حكَغ ا، ؤو ال٨ٍٟغ ٗاث مً ٚحَر حر ٧اُٞت الدكَغ  ؤن ؤم الخ٣ى١ق لهظٍ الخماًت، لخٞى
. ؤلاهترهذ بِئت في الخماًت مدل باإلاهىٟاث زانت ٖاث،لدكغيق خاظت زمت َىا٥

 : الذساظت وحعاؤالث مشيلت.1

ت، اإلال٨ُت خ٣ى١ق وخماًت الغ٢مُت اإلاهىٟاث ٢ضمذ ا ال٨ٍٟغ  الخسههاث مسخل٠ بحن ٦بحرا، ظضال ؤزاع مىيٖى

ظا والباخشحن،  : سةِعُت ئشيالُت خى٫ق الدؿائالث ًشحر ما َو

ت هُتاإلال خلىق  خماًت على اللذسة مذي   ؟ الشكمُت للمطىـاث الـىٍش

: ٖجها ؤلاظابت ؾىداو٫ق والتي الدؿائالث مً ظملت َغح اعجإًذ البدض إلق٩الُت زضمت 

 ت ٖالمت ٩ًىنق ٢ض الظي ؟ اإلاىا٢٘ جخًمىه ما ٧ل خماًت ٖلى ال٣ضعة مضي وما    اؾما ؤو ججاٍع

ق ؤو       
ً
ق همىطظا

ً
 ؟ الخ... ؤو نىعة ؤو عؾما ؤو ٞىُت بٖالن ماصة ؤو نىاُٖا

 ؟ اإلاهىٟاث بمسخل٠ الغ٢مُت الخماًت هدى الخىظه ؤؾباب هي ما 
 ت اإلال٨ُت هي ما  ؟ ؤلال٨تروهُت للمهىٟاث ال٨ٍٟغ

 : التدث ؿشغُاث.2

 الضعاؾت، مىهجُت م٘ جماقُا وال٣اهىهُت، والاظخماُٖت ؤلاوؿاهُت، الٗلىم مىهجُت ٖىانغ ؤَم مً الٟغيُاث حٗخبر

: الخالُت الٟغيُاث بهُاٚت ٢مىا و٢ض لخ٣اث٤،ا ا٦دكاٝ ٖلى حؿاٖض والتي

:   ألاولى الـشغُت.1.2

ت، اإلال٨ُت خ٣ى١ق وخماًت الغ٢مُت اإلاهىٟاث خماًت جاصي ٢ض  الٗلمُت، الؿغ٢اث وؿبت جدؿً بلى ال٨ٍٟغ

. اإلاجا٫ َظا في اإلاخٗضصة والهٗىباث
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:  الثاهُت الـشغُت.2.2

ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق م٘ جماقُا مؿخ٣بلُت جدضًاث عْهى بلى الغ٢مُت، اإلاهىٟاث خماًت جاصي ؤن ًم٨ً  ل٩ل ال٨ٍٟغ

. الخضًشت اإلاهىٟاث

:  الذساظت أَذؾ.3

 الغ٢مُت اإلاهىٟاث خماًت خى٫ق وا٢ُٗت لخلى٫ق الىنى٫ق .

 ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق خى٫ق مىاؾبت وخلى٫ق لهٗىباث، الىنى٫ق  .ال٨ٍٟغ

 الغ٢مُت اإلاهىٟاث خماًت مجا٫ في اإلاؿخ٣بلُت، الخدضًاث ألَم جىيُذ . 
 ت اإلال٨ُت وخ٣ى١ق الغ٢مُت اإلاهىٟاث خماًت ؤظل مً اإلابرعاث، ؤَم حٍٗغ٠  .ال٨ٍٟغ

 : الذساظت أَمُت.4

 الغ٢مُت اإلاهىٟاث خماًت ونٗىباث مكا٧ل ٖلى الخٗٝغ   .

 مهىٟاتها بدماًت اإلاهخمت الٗغبُت البلضان ؤَم ٖلى الخٗٝغ. 
 تالٟ٪ اإلال٨ُت خ٣ى١ق في وصوعَا اإلاهىٟاث، ٞاٖلُت بمضي الاَخمام  .ٍع

 :التدث مىهج.5

ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق خماًت ٖلى للخٗٝغ ألامشل، اإلاىهج َى ونٟى، اإلاىهج: ٖلى الضعاؾت اٖخمضث  للمهىٟاث  ال٨ٍٟغ
لى الغ٢مُت،  ٖلى الخٗٝغ م٘ الٗلمُت، والؿغ٢اث التزوٍغ، مً للخماًت  ومىهجُت، ٖلمُت خلى٫ق مً جخًمىه ما ٧ل ٖو

. ًتالٗغب البلضان في اإلاخىاظضة الخدضًاث

: التُاهاث حمع وظاةل.6

: ًلي ما ٖلى اٖخمضث و٢ض الضعاؾت في مهم ٖىهغ البُاهاث، ظم٘ وؾاثل حٗخبر

: اإلالابلت.1.6

٣ت اإلا٣ابلت جمذ ل٣ض   ٞحها بما الخسههاث، ومسخل٠  الغجب، بمسخل٠ ظامُٗحن ؤؾاجظة م٘ مباقغة، بٍُغ
 جدلُل ؤظل مً ٞىعٍت اإلاٗلىماث، ظم٘ ٖملُت ٧اهذ ؤزغيق وجسههاث الىٟـ ٖلم  الاظخمإ، ٖلم الا٢خهاص، الخ٣ى١،

. الضعاؾت مىيٕى خى٫ق والىخاثج الخلى٫، الهٗىباث، واؾخسالم،

 :الذساظت ومطؿلخاث مـاَُم.7

 :الشكمي اإلاطىف مـهىم. 1.7

 ثاإلاهىٟا َظٍ قملذ و٢ض ال٨مبُىجغ، بِئت بلى جيخمي بىنٟها اإلاٗلىماجُت مهىٟاث م٘ ال٣اهىهُت الىٓم حٗاملذ ٢ض

 1:  اإلاهىٟاث مً ؤهىإ زالزت الخايغ و٢خىا وختى الؿبُٗىاث مىخه٠ مً ابخضاء

                                                           
 http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81006.2009.مفهـو ادلصنف الرقمى. زلمد ، حتو 1

http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81006
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.   اإلاخ٩املت والضواثغ  البُاهاث و٢ىاٖض  ، البرمجُاث -

 جشحر اإلاهىٟاث مً ظضًضة ؤهماٍ ْهغث ، اإلاٗلىماث قب٩اث ْهىعق وم٘ ، الخىؾبت ٖلىم ولُضة ظاءث مهىٟاث هي

:  وهي هُتال٣اهى الخماًت بلى الخاظت مؿإلت

ً ،  Domain Names  الكب٨ت ٖلى اإلاىا٢٘ ؤو اإلاُاصًً ؤو الىُا٢اث ؤؾماء - ىاٍو ض ٖو  و٢ىاٖض ، الال٨ترووي البًر
ى ، الاهترهذ مىا٢٘ جًمها التي الخِ ٖلى البُاهاث  ٧ان التي الكب٩اث اهدكاع ٢بل الؿاثضة البُاهاث ٢ىاٖض إلاٟهىم جُىعق َو

 وعؾىم ههىم مً الاهترهذ، مى٢٘ مدخىيق و.   جدخىحها ماصًت واؾُت ٖلى جى٣ل ؤو الىٓام صازل مسؼهت ؤجها مٟهىما
. ( Multimedia  -اإلاخٗضصة لىؾاثِ والخغ٦ُت الهىجُت اإلاازغاث ٖلى ًُل٤) وؤنىاث

 خُض مً ال٨مبُىجغ ٞبرهامج ، اإلاخ٣ضمت اإلاهىٟاث ٧اٞت ٌكمل الغ٢مي اإلاهى٠ ؤن ال٣اهىهُت، الىٓم َظٍ وجغيق
بها، جغجُبها آلُت خُض مً البُاهاث و٢اٖضة ، ع٢مي مهى٠ صاءوألا البىاء  البِئت بلى جيخمي بظل٪ جخد٨م التي وألاوامغ وجبٍى

 ج٣ىُت بِئت بلى ًيخمي ٣ٖلي، ببضاعي مهى٠ ؤي ؤن هغيق وبالخالي ، اإلاخ٣ضمت الٗىانغ ل٩اٞت باليؿبت ًغص ال٣ى٫ق وطاث ، الغ٢مُت

.   ع٢مُا مهىٟا ٌٗض اإلاٗلىماث

 بِئت في ؤما ، اإلاخ٩املت وبالضواثغ  البُاهاث وب٣ىاٖض ( ال٨مبُىجغ ) الخاؾىب ببرامج الغ٢مُت اإلاهىٟاث وجخمشل
 ومىاص ونىعا ههىنا الال٨ترووي اليكغ مىاص مً اإلاىا٢٘ وبمدخىيق ، الاهترهذ مىا٢٘ ؤو هُا٢اث بإؾماء ٞخخمشل الاهترهذ

. ( اإلاخٗضصة الىؾاثِ ) ومغثُت ؾمُٗت

ت هُتاإلال خماًت.2.7 :  الـىٍش

ت اإلال٨ُت حكحر ىُت، ؤصبُت، ومهىٟاث ازتراٖاث، مً ال٣ٗل ببضاٖاث بلى ال٨ٍٟغ  وؤؾماء وقٗاعاث وجهامُم ٞو

ت الخجاعة،واإلال٨ُت في مؿخسضمت ونىعق ت، والٗالماث اإلاال٠ وخ٤ البراءاث،: مشال مجها بد٣ى١ق ٢اهىها، مدمُت ال٨ٍٟغ  الخجاٍع
ً التي

 
تر ٦ؿب مً ألاشخام جم٨ م مً مالُت ٞاثضة ؤو اٝ،الٖا غمي ازتراٖهم، ؤو ابخ٩اَع ت، اإلال٨ُت هٓام ٍو  زال٫ مً ال٨ٍٟغ

 1.والابخ٩اع ؤلابضإ اػصَاع ٖلى حؿاٖض بِئت بجاخت بلى الٗام، الجمهىعق ومهالر اإلابخ٨ٍغً مهالر بحن ؾلُم جىاػنق بعؾاء

 :العابلت الذساظاث.9

 2: ألاولى الذساظت.1.9

بى"  صعاؾت:  اثالضعاؽ ؤَم بحن مً ٌٗخبر  والخٗاونق الٗامت والؿُاؾت للخضماث الٗالمي اإلاىخضي هي"  الٍى

ت اإلال٨ُت مجا٫ في واإلاٗلىماث بى ال٨ٍٟغ بلٜ بىٟؿها هٟؿها جمى٫ق يالذ اإلاخدضة ألامم و٧االث مً و٧الت والٍى  صولت 189 ؤًٖائها ٖضص ٍو
ُٕتق ومهمتهم ًٖىا، اصي بضوعق الايُال ٗا٫ مخىاػنق صولي هٓام بعؾاء في ٍع ت للمل٨ُت ٞو  لٟاثضة وؤلابضإ الابخ٩اع ٌصج٘ ال٨ٍٟغ

ُئاجىا والًدىا وجغص. الجمُ٘ بى اجٟا٢ُت في الخىُٓمُت وبظغاءاجىا الغثاؾُت َو بى بمىظبها ؤوكئذ التي الٍى  .1967 ٖام في الٍى

 

                                                                                                                                                                                           
 

 /http://www.wipo.int/about-ip/ar.  ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية.كرية؟ ما ىي ادللكية الف 1
 http://www.wipo.int/ip-competition/ar :   دراسة مؤسسات الويبو 2

http://www.wipo.int/about-ip/ar/
http://www.un.org/ar/
http://www.wipo.int/treaties/ar/text.jsp?file_id=283805
http://www.wipo.int/about-ip/ar/
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 1: الشاهُت الضعاؾت.2.9

ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق لخماًت الٗغبي الاجداص انضع  بدماًت اإلاخٗل٣ت اإلاجاالث مسخل٠ في الانضعاث مً الٗضًض ال٨ٍٟغ

ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق لخماًت الٗغبي باالجداص الاجها٫ ًغجي الانضاعاث جل٪ ٖلى وللخهى٫ق ال٨ٍٟغ . ال٨ٍٟغ

ـــداص اوكاء جـم ــــىم بال٣اَغة الخإؾِؿـت الٗـمىمُت الجمٗــُت اظخمإ مىظ الاجـ ــ ــ  30 خىالى مً واإلا٩ىهت 2005/  5/  19 ًـ

لي اخمض لض٦خىعقا اإلاغخىم اٖلً 2005/ 12/  7 فى و.  ٖغبُت ا٢ُاع اعبٗت مً ًٖىا  الا٢خهاصًت الىخضة مجلـ ٖام امحن  – ظٍى
ق الٗغبُت

ً
ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق لخماًت الٗغبي الاجداص مُالص ًٖ ؾاب٣ا ُت الٗغبُت الاجداصاث الى باهًمامه طل٪ و ال٨ٍٟغ  الىٖى

   82/ ص 1292 ع٢م بال٣غاع:  اإلاى٢غ الٗغبُت الىخضة مجلـ هُا١ فى الٗاملت اإلاخسههت،

:  الٗغبى خاصؤلاث حهضٝ  

ت، اإلال٨ُت خ٣ى١ق لخماًت ت، اإلال٨ُت ز٣اٞت وكغ بلى ال٨ٍٟغ  اإلال٨ُت خ٣ى١ق خماًت والى ٖامت، الٗغبُت اإلاى٣ُت في ال٨ٍٟغ
ت  جل٪ ٖلى اإلاخٗضًت الؿل٘ في الاججاع، مى٘ ٍَغ٤ ًٖ وطل٪، زانت الٗغبُت الضو٫ق في واإلااؾؿاث، الكغ٧اث ل٩اٞت ال٨ٍٟغ
ا ٖضم ويمان ، الخ٣ى١ق  بلى اهًمامها ًٖ الىاظمت وخ٣ى٢ها الٗغبُت، الضو٫ق بالتزاماث بٖماال اؾخحراصَا ؤو جهضًَغ

ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق لخماًت اجٟا٢ُاث، . ال٨ٍٟغ

 2:الثالثت الذساظت.3.9

ت اإلال٨ُت ٢ًاًا جدٓى      ق الخٔ، ولؿىء. ألاًام َظٍ في مؿخمغ متزاًض باَخمام ال٨ٍٟغ
ً
 َظٍ وي٘ ًخم ما ٦شحرا

٣ت بَاع في اإلاؿاثل  مما ال٨شحر َىا٥ ؤن َى والىا٢٘. واإلاىاْغاث الجض٫ وحؿخ٣ُب الخالٝ مىاي٘ ٖلى الًىء حؿلِ وبٍُغ
ت اإلال٨ُت لخماًت باليؿبت الجمُ٘ ٖلُه ًخ٤ٟ ؤن ًم٨ً . ال٨ٍٟغ

 خ٣ى١ق بها جُىعث التي ال٨ُُٟت لضعؽ الى٢ذ، بٌٗ نٝغ ًجضع اإلاؿإلت، لهظٍ ؤًٞل ٞهم بلى الخىنل ؤظل مً   

ت،ا اإلال٨ُت  َى الضعؽ َظا ًٖ ًيخج وما. واؾ٘ هُا١ ٖلى اإلاكتر٦ت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ في جلٗبه الظي الضوعق َى وما ل٨ٍٟغ
ت، اإلال٨ُت خماًت بإن الاؾخيخاط  خ٣ى١ق خماًت ل٨ً ،والا٢خهاصًت والش٣اُٞت، الاظخماُٖت، الخىمُت مً خُىيق ظؼء ال٨ٍٟغ

ت اإلال٨ُت  َظٍ بلى ًهل ؤن ًم٨ىه بلض ؤي ؤن الخهىع، الهٗب مً ؤن ٚحر. الىمى َظا بالًغوعة جد٤٣ ال وخضَا ال٨ٍٟغ
ت، ألاَضاٝ ال١ ٖلى الخىمٍى . الخماًت َظٍ مشل ُٚاب في ؤلَا

 

 

 

 

 
                                                           

 http://www.afpipr.net/elderasat.aspxدراسات االرباد للملكية الفكرية      1
.  إي أنتوين واين. الثقافة واجملتمع واالبتكار تعتمد كلها على حقوؽ ادللكية الفكرية. دلاذا محاية حقوؽ ادللكية الفكرية مهمة 2

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/06/20100625170936x0.5794598.html 

http://www.afpipr.net/elderasat.aspx
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 1:الشااعت الذساظت. 4.9

 ٞدماًت.اإلاغ٢ىت ألاصواث واؾخٗما٫ بيكغ، اإلاخٗل٣ت جل٪ اإلاٗىماث مجخم٘ في آلان، اإلاُغوخت ؤلاق٩الُاث بحن مً
ت اإلال٨ُت  جإزغث خُض اإلاٗلىماث، إلاجخم٘ ألازال٢ُت ال٣ًاًا مً الخ٨ىىلىجي، الاهٟجاع ًٖ الىاججت اإلاهىٟاث، لجمُ٘ ال٨ٍٟغ
ت، اإلال٨ُت مك٩ل ٌٗض ٦ما ال٣اهىوي، بالىٓام الخضًشت الخ٣ىُت  ج٨ىىلىظُا اؾخٗما٫ ؤن بط ألازال٢ُت، اإلاؿاثل ؤَم مً ال٨ٍٟغ

ل ؤن قاهه مً الٗالم في اإلاٗلىماث، ضي ؤمام والٟغصًت، الىَىُت الخىاظؼ ًٍؼ ٣ت اإلاٗلىماث مٍغ ُت، بٍُغ ُت وال قٖغ    قٖغ
 التي ؤلاق٩االث، مً الٗضًض َغح بلى ؤصث ظضًضة، ؤبٗاصا ؤياٞذ الاظخماعي الخىُٓم في ؤَمُتها ٖلى اإلاٗلىماث، ٞخ٨ىىلىظُت

ى البِئت في اإلاٗلىماث خماًت لها حٗغيذ  مؿاولُت اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىظُا صاماؾخش بؾاءة َل هدؿاء٫ ًجٗلىا ما الغ٢مُت،َو
ىب ٚحر ٞٗل ؤو ٢اهىهُت، . ؤزال٢ُا ُٞه مٚغ

. اإلاُذاهُت الذساظت: اإلالابلت أظئلت.10

خ:اإلالابلت أظئلت . ظا14.00 العاعت ئلى -ظـا 10.00: الخىكُذ -15/01/2017: الُىم/الخاٍس

اث خؿب الغ٢مُت للمهىٟاث اإلاىاؾب الخٍٗغ٠ َى ما .1 ٨م مً صعوؾتالم ال٨خب ؤو اإلاىؾٖى  ؟ َٞغ
 ؟ -الغ٢مُت اإلا٨خباث-الال٨ترووي اليكغ هدى الخىظه ؤؾباب هي ما .2

ت اإلال٨ُت بدماًت اَخمذ التي الٗغبُت الضو٫ق ؤَم .3  ؟ الغ٢مُت للمهىٟاث ال٨ٍٟغ
ت اإلال٨ُت هي ما .4  ؟ ؤلال٨تروهُت للمهىٟاث ال٨ٍٟغ

ٗاث ومدخىيق زهاثو ؤَم هي ما.5 ت اإلال٨ُت خماًت حكَغ  ؟ ؤلاهترهذ بِئت في الغ٢مُت ثللمهىٟا ال٨ٍٟغ

 ؟ بل٨تروهُا اإلايكىعة للمهىٟاث ال٣اهىهُت الخماًت مبرعاث هي ما. 6

ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق خماًت في الاهترهذ نٗىباث هي ما. 7  ؟ ال٨ٍٟغ

 ؟ ئلىتروهُا اإلايشىسة للمطىـاث اإلالشسة الخماًت مػمىن .8

 :اإلالابلت أظئلت جدلُل.11

ف.1.11 ٌ  العإاٌ جدلُل:الشكمُت اإلاطىـاث حعٍش . ألاو

ها ؤن وؿخُُ٘ ل٨ً الغ٢مُت، اإلاهىٟاث حٍٗغ٠ خى٫ق الجض٫ مً ال٨شحر ؤزحر ل٣ض  ؤلابضاُٖت اإلاهىٟاث" بإجها: "  2 وٗٞغ

" ع٢مي بك٩ل مٗها الخٗامل ًخم والتي اإلاٗلىماث، ج٣ىُت بِئت بلى جيخمي التي ال٣ٗلُت

 الغ٢مُت ثللمهىٟا ؤهىإ زالزت جىظض: الغ٢مُت اإلاهىٟاث ؤهىإ -

                                                           
1

 2 ع  . - cybrarians journal .-أساتذة جامعة منتوري منوذجا : محاية ادللكية الفكرية يف البيئة الرقمية من خالؿ منظور األساتذة اجلامعيُت . ىند علوي 
:  متاح يف  . -<  7 20جانفى > تاريخ االتاحة   . -(2007مارس )

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=392:2009-
07-20-10-05-45&catid=150:2009-05-20-09-56-20&Itemid=55 

. 52ص.  200.ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية:عماف.حقوؽ ادلؤلف وحقوؽ الرقابة.الدوى،  إبراىيم أمحد  2
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:  الىمتُىجش بشامج.1

تراٝ وظىب خُض مً ٦بحر باَخمام خُٓذ التي الغ٢مُت اإلاهىٟاث وؤَم ؤو٫ق ال٨مبُىجغ بغامج حٗض حر بها، الٖا  وجٞى
ق قهض الؿبُٗىاث مُل٘ ٞةن لظل٪ ال٨مبُىجغ، لىٓام اإلاٗىىيق ال٨ُان هي والبرمجُاث لها، ال٣اهىهُت الخماًت

ً
ق ظضال

ً
 واؾٗا

 خ٣ل في لالؾدشماع ال٣ابلت اإلاهىٟاث مً البرهامج بىن٠ الازترإ، بغاءاث ٢ىاهحن ٞهل ال٨مبُىجغ، بغامج خماًت مى٢٘ خى٫ق
ٗاث ؤجها ؤم  ال٨مبُىجغ؟ نىاٖاث  الجض٫ َظا ٦خابُت، ألوامغ مى٣ُي جغجِب ألاؾاؽ في البرهامج باٖخباع ؟ اإلاال٠ خ٤ حكَغ

 جٓهغ بضؤث الجضلُت البِئت َظٍ وفى مىيٗها، في ٧ان الخالٝ ل٨ً الخماًت وظىب ٖلى الجمُ٘ ًخ٤ٟ ؤن مً ًمى٘ لم عبما

ُٗت الخضابحر ق البرمجُاث خماًت خ٣ل في الدكَغ
ً
ٗاث َظٍ مىظت ؤن م٘ (الُٟلُبحن في) 1973 مً اٖخباعا  بعظاٖها ًخم الدكَغ

ُٗت جضابحر قهضث ألجها للشماهِىاث ىُت حكَغ  ال٣ىاٖض جغ٦خه يالظ ألازغ بؿبب البرمجُاث خماًت خ٣ل في واؾٗت َو

ت ال٨مبُىجغ بغامج لخماًت الىمىطظُت ت للمل٨ُت الٗاإلاُت اإلاىٓمت زبراء مً اإلاىيٖى  خؿمذ ٢ض ،1978 ٖام (الىاًبى) ال٨ٍٟغ
ت للمل٨ُت الٗاإلاُت اإلاىٓمت الجض٫  بغاءة ٢ىاهحن ال اإلاال٠ خ٤ ٢ىاهحن يمً البرمجُاث خماًت مىي٘ ل٩ُىنق ،(الىاًبى) ال٨ٍٟغ

ت ألاصبُت اإلال٨ُت هٓام ٖبر لخماًتا ؤي الازترإ، ت الهىاُٖت اإلال٨ُت ولِـ ال٨ٍٟغ . ال٨ٍٟغ

: الىمتُىجش بشامج لخماًت اللاهىوي الىؿاق-

ق جدمى 
ً
٣ـا ق زمؿحن وإلاضة اإلاال٠ خُاة َُلت ؤي اإلاالـ٠، خ٤ ل٣ىاهحن ٞو

ً
اجه، مً ٖاما  الخ٣ىُت زبراء وظه ول٨ً ٞو

ق الضولُحن وال٣اهىنق
ً
ا الخماًت، إلاضة اهخ٣اصا لت باٖخباَع ت اإلاخٛحرة، الُبُٗت م٘ جدىاؾب ال ٍَى  واؾخٛاللها للبرمجُاث واإلادؿاٖع

ق اإلاال٠ خ٣ى١ق مال٪ ٧ان بط ؤما  ٢هحرة، إلاـضة
ً
ق شخها

ً
ا .  مٗىٍى

 ٦ما الُبُُٗحن، ألاشخام خ٣ى١ق خماًت مضة ًٖ ج٣ل الخماًت مضة ٞةن للبرمجُاث، باليؿبت الٛالب الٟغى َى

. الٗغبُت الضو٫ق ٢ىاهحن مً ٖضص في

ت الخ٣ى١ق الخماًت وحكمل ت خماًت وهى اإلاهى٠ الؾخٛال٫ اإلاالُت، والخ٣ى١ق للمال٠ اإلاٗىٍى  للمال٠ اؾخئشاٍع
 مهىٟه اؾخيؿار في الخ٤ وخضٍ للمال٠ وحُٗى اإلاال٠، بمهلخت ًًغ اؾخٗما٫ ؤو اؾخٛال٫ ؤي بمىظبها ًمى٘ وخضٍ،
ق اؾخٗماله، وبظاػة

ً
٣ا  الاؾخٛال٫ وهُا١ اإلاال٠ خ٣ى١ق بمباقغة جخهل الخ٣ل َظا في عبُت،ال٘ ال٣ىاهحن ج٣غعَا لكغاثِ ٞو

ق ال٣ىاهحن وجىو ومدخىاٍ،
ً
 ٢بُل مً حٗض وال اإلاال٠، خ٣ى١ق مباقغة ٖلى جغص مُٗىت اؾخصىاءاث ٖلى بُجها جباًً ٖلى ؤًًا

ق اإلاهى٠، ج٣ضًم مٗغى في الخ٤، مال٪ ؤو اإلاال٠ بطن صونق اإلاهى٠ اؾخسضام بظاػة مشالها الخٗضي،
ً
 زال٫ بل٣اء ؤو ٖغيا

غاى باإلاهى٠، الاؾخٗاهت ؤو الخىيُذ، ؾبُل ٖلى اظخماُٖت ؤو ز٣اُٞت ؤو حٗلُمُت، ماؾؿت في ؤو ٖاثلي، اظخمإ  أٚل
 مىه ب٣ٟغاث والاؾدكهاص الخٗلُمي، ؤلاًًاح في واؾخٗماله الٗاصي، الاؾخٛال٫ م٘ حٗاعى صونق واخضة وسخت بٗمل شخهُت

. آزغ مهى٠ ووي٘ بهخاط، في

 ؤلاق٩الُاث بلى بياٞت، وهُا٢ه ومضاٍ، للمهى٠ الصخص ي، الاؾخٗما٫ مٟهىم الاؾخصىاءاث، خ٣ل في الخدضًاث ؤ٦ثر مً     

.  بدشُت ؤو ٖلمُت، لٛاًاث اإلاهىٟاث، باؾخسضام الخام، الاؾخصىاء وهُا١ بمضي اإلاخهلت،
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 1:  التُاهاث كىاعذ. 2

ب ؤو الترجِب ؤو الابخ٩اع ٖىهغ ُٞه ٞغًخىا للبُاهاث ممحز ججمُ٘"  هي البُاهاث ٢ىاٖض  شخص ي مجهىص ٖبر الخبٍى
٩ىنق عمؼ ؤو لٛت بإي م٨ً ال٨مبُىجغ بىاؾُت مسؼها ٍو ق بىاؾُتها اؾترظاٖه ٍو

ً
". ؤًًا

:  البُاهاث ٢ىاٖض خماًت-

 جخمخ٘:" ؤهه ٖلى ههذ جغبـ اجٟا٢ُت مً 10/2 ٞاإلااصة الخ٣ل، َظا في الضولُت الاجٟا٢ُاث ٖىه ٖبرث ٦ما الابخ٩اع َى
ق م٣غوء ق٩ل في ٧اهذ ؾىاء ألازغيق اإلاىاص ؤو اإلاجمٗت البُاهاث بدماًت

ً
ق حك٩ل ٧اهذ بطا آزغ ق٩ل ؤي ؤو آلُا

ً
ق زل٣ا

ً
ا  هدُجت ٨ٍٞغ

ت للمل٨ُت الٗاإلاُت الاجٟا٢ُت مً 5 اإلااصة ههذ ٦ما  ،"مدخىاَا وجغجِب اهخ٣اء :  ؤهه ٖلى  –هاٞظة ٚحر  –1996 لؿىت ال٨ٍٟغ

اث جخمخ٘- ق َظٍ بهٟتها بالخماًت ألازغيق اإلاىاص ؤو لبُاهاثا مجمٖى
ً
ت ابخ٩اعاث حٗخبر ٧اهذ بطا ق٩لها ٧ان ؤًا  ٨ٍٞغ

. جغجُبها ؤو مدخىاَا بؿبب

 في ألاوعوبي الاجداص ًٖ الهاصعة ٞالخىظحهاث الىهج، َظا ٖلى وال٣ىاهحن ال٣اهىهُت الىٓم ٧اٞت ججغيق ال ل٨ً  -
ان ال 1998 امٕ في الهاصع الٟغوس ي وال٣اهىنق 11/3/1996  مً بظ٫ ما ٨ًٟى بل البُاهاث، ٢ىاٖض لخماًت الابخ٩اع قٍغ ٌكتَر

، البُاهاث ٢اٖضة بٖضاص ؤظل مً ؤه٤ٟ وما ماصي، ؤو بكغيق ؤو مالي ظهض
ً
 ًدمى بلُه اإلاكاع الٟغوس ي ال٣اهىنق ٞةن لظل٪ وؾىضا

دٓغ ؾىت ٖكغة زمـ إلاضة البُاهاث، ٢ىاٖض  ٍَغ٤ ًٖ البُاهاث، ٢اٖضة مً ٧لُت إلااصة ؤو لجؼء، ؾىاء اؾخٗما٫ بٖاصة ؤي ٍو

دٓغ الخِ، ٖلى الى٣ل ؤو ؤلاًجاع ؤو وسخ، جىػَ٘ غيق ) الجؼجي ؤو ال٨لى الى٣ل ٍو  بإي البُاهاث ٢اٖضة مدخىيق مً ( الجَى
ت اؾدشماعاث اؾخلؼم ٢ض اإلادخىي، َظا ج٣ضًم ؤو الخهى٫ق ٧ان متى ق٩ل، ٍغ ق ظَى

ً
، ٦ما

ً
ق الى٣ل ؤ٧ان وؾىاء و٦ُٟا

ً
 ؤم صاثما

٣ت مً وبما هٟؿها، البُاهاث َبُٗت مً بما ٌؿخمض ٞاالبخ٩اع ق٩ل، ؤي جدذ ؤو وؾُلت، بإي صٖامت ٖلى ما٢خا  ؤو جغجُبها ٍَغ

ق ٖمال ٌٗخبر ال البُاهاث ومدخىيق اؾترظاٖهـا، ؤو ججمُٗها ؤو بزغاظها
ً
ا . ابخ٩اٍع

:  اإلاخياملت الذواةش ؾىبىػشاؿُا.3

ق مشلذ التي اإلاىنالث ؤقبه هي   
ً
، ٞخدا

ً
ق ظضًضا

ً
غ ؤلال٨تروهُاث، نىاٖت خ٣ل في وممحزا اث٠ وجٍُى  الخ٣ىُت ْو

ق الٗالُت،
ً
. 20 ال٣غنق مىخه٠ مً اٖخباعا

دت ٖلى ؤلال٨تروهُت، الضاعاث صمج ٖملُاث جُىعق م٘     والخل٤ الخمحز ؤنبذ بل٨تروهُت ووْاث٠ بمهام لل٣ُام الكٍغ
دت ٖلى اإلاضمجت الضواثغ وجىُٓم جغجِب بألُاث ًخمشل ؤلابضاعي غاُٞا ؤن بمٗجى اإلاىنل، قبه قٍغ دت َىبٚى  ٖلى اهُىيق الكٍغ

غ مً م٨ً ببضاعي، ظهض ، بك٩ل ال٨مبُىجغ هٓم ؤصاء جٍُى اثل مدؿإع خماص َو  الظي الخماًت، ٢اهىنق مكغوٕ ٖلى وبااٖل

. ألاوعوبُت اللجىت ؤٖضجه

ق 1986 ٖام ؤوعوبا مجلـ ؤنضع
ً
عي الاوسجام ًغجٝى بٛغى اإلاخ٩املت، الضواثغ لخماًت صلُال  ؤوعوبا، صو٫ق بحن الدكَغ

ُٟت ؤصاء ٚغيها ٩ًىنق التي اإلاىخجاث ؤي) اإلاخ٩املت الضواثغ بكإن واقىًُ اجٟا٢ُت ؤبغمذ 1989 ٖام وفى الخهىم، بهظا  ْو

                                                           

 
1

.  2.ص. .ع.  200. عامل ادلعلومات وادلكتبات والنشر:القاىرة. اإلنًتنت تتحدى الرقابة . احملَتيق، مربوكة عمر 
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ق ،(بل٨تروهُت
ً
  خضةوا ٖغبُت، صولت ؾىيق بُجها مً لِـ صو٫ق 8:الاجٟا٢ُت َظٍ ٖلى اإلاى٢ٗت، الضو٫ق ٖضص ٞةن 1999 إلخهاء وو٣ٞا

. بٗض الخىُٟظ خحز الاجٟا٢ُت َظٍ جضزل لم ،مطش

. الثاوي العإاٌ جدلُل: الالىترووي اليشش هدى الخىحه أظتاب هي ما.2.11

  :الالىترووي اليشش هدى الخىحه أظتاب

  ال٨خب ج٩ال٠ُ ٖلى  طل٪ او٨ٗـ و٢ض, مؿخمغ جؼاًض في الىع١ ونىاٖت بهخاط ج٩ال٠ُ ؤنبدذ ل٣ض:  الخ٩ال٠ُ

 ألاولُت، اإلاىاص : -الخ٣لُضي اليكغ مغاخل ظمُ٘ في اإلاُلىبت الٗاملت الُض ج٩ال٠ُ بلى بياٞت ألازغيق الىع٢ُت واإلاهاصع
. البِئت ٖلى الؿلبُت والخإزحراث

يُت اإلاكا٧ل -  . الىع٢ُت للمهاصع واإلا٩اهُت الخسٍؼ

 . والخمؼ١ق للخل٠ ال٣ابلت الىع٢ُت ألانى٫ق َبُٗت -

.  وبظغاءاتها الخىز٣ُُت، اإلاكا٧ل -

.  اإلاٗانغ اإلاؿخُٟض َبُٗت -

. لها اإلاهاخبت والخ٨ىىلىظُاث الخىاؾِب جدُدها التي الٟغم -

ٌ  أَم.3.11 ت اإلالىُت بدماًت اَخمذ التي العشبُت الذو . الثالث العإاٌ جدلُل:الشكمُت للمطىـاث الـىٍش

 الٗغبُت الضو٫ق مً الٗضًض مً (ال٨مبُىجغ بغامج) الغ٢مي اإلاهى٠ خ٣ى١ق لخماًت وؤضخذ صولُت اَخماماث َىا٥ 

ذ،: ؤَمها ومً  قغ٦ت ؤي ٢بى٫ق بٗضم ج٣ط ى مٗاًحر جً٘ الٗالم في صولت ؤو٫ق الؿٗىصًت ٧اهذ خُض ومهغ، الؿٗىصًت، ال٩ٍى
غ وبدؿب حؿخسضمها، التي ال٨مبُىجغ بغامج جغازُو لضحها جىاٞغث بطا بال الؿٗىصي الؿى١ق في حٗمل  مىخجي اجداص" ج٣ٍغ

ت ال٨مبُىجغ بغامج  وجدخل ،2001 ٖام جهاًت% 66.6 بلٜ ؤن بٗض 2002 ٖام زال٫% 62.9 بلى البرامج ٢غنىت مٗض٫ ونل" الخجاٍع
ق ال٣غنىت م٩اٞدت مجا٫ في ألاو٫ق اإلاغ٦ؼ ؤلاماعاث

ً
 2".مهغ زم الؿٗىصًت جلحها ٖغبُا

 

  

                                                           
. 9  -7  ص.ص.2005دار اذلدى،:قسنطينة.2،ع2مج.رللة ادلكتبات وادلعلومات.النشر االلكًتوين ومكتبة ادلستقبل.كرمي مراد   
 

 http://iefpedia.com/arab/wp :متاح بادلوقع التايل.نظاـ ادللكية الفكرية دلصنفات ادلعلوماتية. يونس عرب  2
-content/uploads/2009/07/d986d8b8d8a7d985-d8a7d984d985d984d983d98ad8a9-
d8a7d984d981d983d8b1d98ad8a9-d984d985d8b5d986d981d8a7d8aa-
d8a7d984d985d8b9d984d988d985.doc 
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 ٌ ت اإلالىُت لىكام الذولي اللاهىوي ؤلاؾاس(1) سكم حذو الـىٍش  

اإلالىُت ألادبُت أو الـىُت 

 ؤلف والخلىق اإلاجاوسةخلىق الم
 اإلالىُت الطىاعُت

اجـاكُت الهُئاث 

 الذولُت

 

اجـاكُاث شمىلُت 

 

 

 خم اإلاإلف

ق

ق1886اجٟا٢ُت بحرن 

ـ   1971نُٛت باَع

ق

ـ للمل٨ُت الهىاُٖت  ق1883اجٟا٢ُت باَع

ـ  اع الٗام)ق1971نُٛت باَع  (ؤلَا

ق

اجٟا٢ُت بوكاء 

اإلاىٓمت الٗاإلاُت 

ت  للمل٨ُت ال٨ٍٟغ

1967 

ق

ق–ة جغبـ اجٟاقي

اجٟا٢ُت الجىاهب 

اإلاخهلت بالخجاعة 

ت  مً اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ق 

الاجٟا٢ُت الٗاإلاُت 

ق–بد٣ى١ اإلاال٠ 

نُٛت ق1952ظى٠ُ 

ـ   1971باَع

 بشاءاث الا تراع

ق

اجٟا٢ُت الخهي٠ُ 

الضولي لبراءاث 

ق–الازترإ 

ق1971ؾتراؾبىعٙ 

 (PCاجداص )

اجٟا٢ُت بوكاء 

مىٓمت الخجاعة 

ق1994الضولُت 

 مً اٖخباع
ً
ا

1/1/1995 

اجٟا٢ُت الدسجُل  

الضولي للمهىٟاث 

ت  ق–الؿمُٗت والبهٍغ

 1989ظى٠ُ 

ق 

تراٝ  اجٟا٢ُت الٖا

الضولي بةًضإ ال٩اثىاث 

الض٣ُ٢ت هٓام بغاءاث 

الازترإ بىصابؿذ 

اجداص -1977

بىصابؿذ 

 

 

اجٟا١ جٟاصي الاػصواط  

بي ٖلى ٖاثضاث  الًٍغ

ق–خ٣ى١ اإلاال٠ 

ض   .1979مضٍع

الخٗاون قاجٟا٢ُت 

الضولي بكإن البراءاث 

-1970واقىًُ ق–

 PCTاجداص 

 

ق 

اجٟا٢ُت الضواثغ 

ق1989ق–اإلاخ٩املت 

 واقىًُ
العالماث 

ت  الخجاٍس

اجٟا٢ُت الدسجُل 

الضولي للٗالماث 

ت  ض ق–الخجاٍع مضٍع

اجداص قق–1989

ض، وبغوجى٧ى٫  مضٍع

ض اإلادل٤ بها  مضٍع

 

 

ق سةاإلاجاو الخلىق 

اجٟا٢ُت خماًت ٞىاوي 

صاء ومىخجي ألا

ق 

اجٟا٢ُت الخهي٠ُ 

الضولي للبًاج٘ 

ق

ق

ق

 



  2017 مارس  24 - 25طرابلس | الجرائم اإللكترونية: الرابع عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

40 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

الدسجُالث الهىجُت 

ُئاث ؤلاطاٖت  ق–َو

 .1961ق–عوما 

اجداص ق–والخضماث 

 .1957.قهِـ

ق

ق

ق

ق

 

اجٟا٢ُت خماًت مىخجي  

الدسجُالث الهىجُت 

 1970ق–ظى٠ُ ق–

اجٟا٢ُت الخهي٠ُ  

الضولي للٗىانغ اإلامحزة 

للٗالماث اجداص ُٞىا 

 1994ق–

ق

ق

ق

ق

 

ق

ق

ق

 

اإلالىُت ألادبُت أو الـىُت 

 خلىق اإلاإلف والخلىق اإلاجاوسة
 اإلالىُت الطىاعُت

اجـاكُت الهُئاث 

 الذولُت
 اجـاكُاث شمىلُت

اجٟا٢ُت جىػَ٘  

ؤلاقاعاث خاملت 

البرامج ٖبر الخىاب٘ 

الهىاُٖت بغو٦ؿل 

.ق1974

 

ق 

اجٟا٢ُت ٢اهىن 

ت  ق–الٗالماث الخجاٍع

 1994ق–ظى٠ُ 

  

  

الىمارج 

 اعُتالطً

ق

اجٟا٢ُت ؤلاًضإ الضولي 

ق–للىماطط الهىاُٖت 

اجداص الَاي ق–الَاًا 

بغوجى٧ى٫ ق1925ق–

.ق1975ظى٠ُ 

 

  

اجٟا٢ُت الخهي٠ُ    

الضولي للىماطط 

ق–لى٧اعهى ق–الهىاُٖت 

 .1968اجداص لى٧اعهى 

  

اجٟا٢ُت الدسجُل    

الضولي للىماطط 

نُاٚت ق–الهىاُٖت 

ظى٠ُ الجٟا٢ُت الَاي 

 .1999ق–

  

  

 -عالماث اإلايشأ

 اإلاإشش الجؼشافي

م  اجٟا٢ُت جدٍغ

البُاهاث اإلاًللت 

لكإن ميكإ البًاج٘ 

ض  نُٛت ق–مضٍع
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 .1958ؾخى٦هىلم 

ق   

اجٟا٢ُت خماًت صالالث 

اإلاهضع والدسجُل 

لكبىهت ق–الضولي لها 

1958- 

  

  

 خماًت الىتاجاث

ق

الاجٟا٢ُت الضولُت 

لخماًت انىاٝ 

ق–الىباجاث الجضًضة 

UPOV-ظى٠ُ ق

1961. 

  

ق   

اجٟا٢ُت خماًت الكٗاع 

ق–هحروبي ق–ألاوإلابي 

1981. 

  

ت اإلالىُت.4.11 . الشااع العإاٌ جدلُل: ؤلالىتروهُت للمطىـاث الـىٍش

ق مسخلٟت بمغاخل اليكغ ٖملُت مغث وجُىعَا؛ اإلاسخلٟت اليكغ َغ١ق جىٕى زال٫ مً
ً
 ألا٢غام ٖلى باليكغ مغوعا

ق اإلاباقغ، الخِ ٖلى اليكغ بلى ،CDs اإلاضمجت
ً
 بلى ماؾت الخاظت ٞإنبدذ ، Electronic publishingؤلال٨ترووي اليكغ بلى ونىال

ٗاث ٢ىاهحن وي٘  و٢ض الخ،...  اليسخ ؤو الخظٝ ؤو الخٗضًل ٍَغ٤ ًٖ طل٪ ؤ٧ان ؾىاء الٗبض مً اإلاىاص جل٪ جدمي وحكَغ
ت ةاإلال٩ي بدماًت آلان ٌٗٝغ ما بلى ونلذ، ختى الخ٣ى١ق جل٪ جُىعث  الىاخُت مً بها اإلا٣هىص خُض ؤلاهترهذ؛ ٖلى ال٨ٍٟغ

سُت  مجا٫ ؤو بِئت في ؤما اإلاٗلىماث، ج٣ىُت ووؾاثل مٗضاث بىنٟها  (اإلااصًت) والاجهاالث ال٨مبُىجغ ؤظهؼة خماًت الخاٍع
، ٦تروويؤلا٫ اليكغ مىاص مً اإلاىا٢٘ وبمدخىيق ،(Domains) ؤلاهترهذ مىا٢٘ ؤو هُا٢اث، بإؾماء ٞخخٗل٤ ؤلاهترهذ

ً
 ههىنا

،
ً
 1.(Multimedia اإلاخٗضصة الىؾاثِ) ومغثُت ؾمُٗت ومىاص ونىعا

عاث ومدخىي   طاةظ.  5.11 ت اإلالىُت خماًت حشَش  العإاٌ جدلُل: ؤلاهترهذ بِئت في الشكمُت للمطىـاث  الـىٍش

. الخامغ

ت، اإلال٨ُت لخ٣ى١ق ال٣اهىهُت الخماًت بن  اإلال٨ُت خ٣ى١ق جدضًض بكإن بخضاءا الدؿائ٫ق جشحر ؤلاهترهذ بِئت في ال٨ٍٟغ
ت خضاءاث إلاىاظهت الالػمت الخماًت واؾخ٣هاء الخماًت، مدل اإلاهىٟاث وجدضًض البِئت، جل٪ في ال٨ٍٟغ  التي واإلاساَغ الٖا
ٗاث يمً ال٣اثمت، ال٣ىاٖض ٧اهذ بطا ما وج٣ُُم الخ٣ى١، َظٍ حٗترى ت اإلال٨ُت حكَغ ا ؤو ال٨ٍٟغ ٗاث، مً ٚحَر  ٧اُٞت الدكَغ

ٗاث خاظت زمت َىا٥ ؤن ؤم الخ٣ى١، لهظٍ الخماًت علخىفي ظٍ ؤلاهترهذ، بِئت في الخماًت مدل باإلاهىٟاث زانت لدكَغ  َو
                                                           

جانفى <تاريح االطالع  .- 2009، ديسمرب  2ع  .-  Cybrarian Journal .-حقوؽ ادللكية الفكرية والتأليف يف بيئة اإلنًتنت. أمحد عبد اهلل مصطفى   1
: متاح ىف .->7 20

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-
20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29
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 واليكغ ، ؤلاهترهذ مىا٢٘ بإؾماء اإلاخهلت اإلاؿاثل ألبغػق ًلي ُٞما ووٗغى بدض، ومدل ظضا٫ مشاع جؼا٫ ما اإلاؿاثل

 1.ؤلال٨ترووي

 ٌ ٌ  (2) سكم حذو  اإلاعلىماث وكىاعذ ،computer programs  –البرمجُاث) خلل في وماثاإلاعل بخلىُت اإلاخطلت خى

databases–  الؿتؼشاؿُت والذواةش–  topographies). 

ت/كىاهين خم اإلاإلف  معماَا الشاتع  اإلالىُت الـىٍش

ت ٖلى بهخاظه مً البرمجُاث و٢ىاٖض اإلاٗلىماث  ونٟها الٗام ٗاث خماًت خ٣ى١ اإلاال٠ اإلااصًت واإلاٗىٍى حكَغ

غاُٞا  و٦ظل٪ ٖلى ؤؾماء الىُا٢اث ومدخىي اإلاىا٢٘ ٖلى ؤلاهترهذ واإلاىاص مدل )وصواثغ الُبٚى

الخجاعة ؤلال٨تروهُت باليؿبت لبٌٗ الضو٫ التي هٓمذ ؤخ٩ام الخجاعة ؤلال٨تروهُت وزضماث 

 .(ؤلاهترهذ

حر الخماًت ال٣اهىهُت للمهىٟاث اإلاخهلت بالخ٣ً مبر وظىصَا ٗاث لخٞى ت ؾيذ َظٍ الدكَغ ًت الٗالُت اإلاىيٖى

مً ٢بل مالٟحها يمً ظهضَم ال٨ٟغي، وبٗض خؿم الجضو٫ خى٫ هٓام الخماًت مً خُض 

ت ألاصبُت والٟىُت ولِـ اإلال٨ُت الهىاُٖت  م٘ مغاٖاة ق(بغاءاث الازترإ)بزًاٖها للخماًت ال٨ٍٟغ

ا التي جهلر لالؾخٛال٫ الهىاعي  حٗض مً ٢بُل ؤن اإلاىخجاث الخ٣ىُت الهىاُٖت ٦إظهؼة ؤو هدَى

 اجٟا٢ُت 
ً
ٗاث بؿبب الاجٟا٢ُاث الضولُت وجدضًا بغاءاث الازترإ، وجؼاًض الاججاٍ هدى َظٍ الدكَغ

جغبـ الٗاإلاُت واخضة مً اجٟا٢ُاث مىٓمت الخجاعة الضولُت وبؿبب اجٟا٢ُت واقىًُ للضواثغ 

بُت والٟىُت اإلاخ٩املت واٖخباع بغامج الخاؾىب مً بحن مهىٟاث اجٟا٢ُت بحرن للمل٨ُت الاص

غ  ٗاث للخٍُى بمىظب الاياٞت التي ههذ ٖلحها اجٟا٢ُت جغبـ اإلاظ٧ىعة وجسً٘ َظٍ الدكَغ

واٖاصة البدض بؿبب ما ْهغ مً جدضًاث في ْل اليكغ الال٨ترووي وخماًت مىا٢٘ اإلاٗلىماث ٖلى 

 .ؤلاهترهذ 

حر الخماًت ال٣اهىهُت للخ٤ في ؤلابضإ في خ٣ل مهىٟاث  َضٞها وهُا٢ها الخ٣ىُت الٗالُت والخ٤ في الاؾخٛال٫ جٞى

ت ومضهُت وظؼاثُت .قالٗاص٫ واإلاكغوٕ لٗاثضاث َظٍ اإلاهىٟاث وطل٪ يمً جىُٓم و٢ىاٖض بصاٍع

 

الخ٣بت الؼمىُت 

 الهُال٢ها وجغجُبها

ها  ُٗت اهُل٣ذ بىظه ٖام في الشماهِىاث م٘ ؤن بٌٗ الضو٫ اَخمذ بمىيٖى زالض مىظت حكَغ

ٞٗلي جم في الشماهِىاث بٗض خؿم الجض٫ خى٫ مدل الخماًت، ؤهي ٢بل طل٪، ل٨ً اهُال٢ها ا٫

ٗاث خ٤ اإلاال٠ ؤم بغاءاث الازترإ وزًٗذ لخٗضًالث مخخالُت وبٖاصة ؾً زال٫ .ققحكَغ

غ والخٗضًل بؿبب اؾخد٣ا٢اث الاجٟا٢اث .ققالشماهِىاث والدؿُٗىاث وال جؼا٫ جسً٘ للخٍُى

 .الضولُت

                                                           
: متاح بادلوقع التايل.نظاـ ادللكية الفكرية دلصنفات ادلعلوماتية. يونس عرب   1

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/07/d986d8b8d8a7d985-
d8a7d984d985d984d983d98ad8a9-d8a7d984d981d983d8b1d98ad8a9-d984d985d8b5d986d981d8a7d8aa-
d8a7d984d985d8b9d984d988d985.doc 
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الٟٕغ ال٣اهىوي طي 

 الٗال٢ت

ت، وال٣اهىن الجىاجي /وي اإلاضويال٣اهى ت ؤو اإلاٗىٍى اإلاؿاولُت )٢ىاٖض و٢ىاهحن اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ت واإلاالُت للمال٠ باليسخ ٚحر اإلاكغوٕ وبٖاصة ؤلاهخاط  خضاء ٖلى الخ٣ى١ اإلاٗىٍى الجؼاثُت ًٖ الٖا

عاث وػا/الخىُٓم ؤلاصاعي للجهاث اإلاىاٍ بها خماًت خ٣ى١ اإلاال٠)ال٣اهىن ؤلاصاعي .قق(والخ٣لُض

الم   .(م٩اجب الخماًت واإلا٨خباث الىَىُتق–الش٣اٞت والهىاٖت والخجاعة وؤلٖا

مدلها طي الٗال٢ت 

 بالخ٨ىىلىظُا

ً اإلاؿخ٣لت ؤو اإلاسؼهت  البرمجُاث الدكُٛلُت والخُب٣ُُت اإلاىظىصة ٖلى ؤ٢غام ووؾاثِ الخسٍؼ

 و
ً
 إلاٗلىماث يمً صازل الىٓم والكب٩اث بياٞت بلى ٢ىاٖض اإلاٗلىماث التي جمشل جىُٓما

ً
با جبٍى

ا، والضواثغ الخ٣ىُت اإلاخ٩املت طاث البرمجت مً  ا ًٖ ٚحَر بَاع حكُٛل وجُب٤ُ بغمجي ًمحَز

ا  بي ابخ٩اعيق(ظهت الهى٘)مهضَع ت ٖلى ظهض ججمُعي اهخ٣اجي جبٍى  .، و٢ىاٖض البُاهاث اإلاىٍُى

مدخىاَا بىظه 

 ٖام

ت واإلاالُت إلاال٠ اإلاهىٟاث الخ٣ىُت مدل الخماًت، قال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاىٓمت للخ٣ى١ اإلاٗىٍى

والى٢اٖض اإلاىٓمت لىُا١ ومضة الخماًت والاؾخصىاءاث ٖلحها و٢ىاٖض الخىُٓم ؤلاصاعي لجهذ 

الًبِ والخماًت الخ٩ىمُت، و٢ىاٖض اإلاؿاولُت اإلاضهُت والجؼاثُت اإلاخٗل٣ت باإلاسلحن بد٣ى١ 

اجه الخدُٟٓت وال٣ٗابُت والخ٨مُلُت اإلاال٠ والجؼاءاث اإلا٣غعة وهُا١ نالخُاث ال٣ًاء وبظغاء

ت  .وجضابحٍر الاختراٍػ

 العادط العإاٌ جدلُل: ئلىتروهُا اإلايشىسة للمطىـاث اللاهىهُت الخماًت مبرساث.6.11

 ؾهىلت هاخُت مً ؤلاهترهذ،زهىنا قب٨ت ومؿخسضمي للمالٟحن اإلاؼاًا بٌٗ ؤجاح ٢ض ؤلال٨ترووي اليكغ ٧ان بطا

ت الٗالم ب٣إ مسخل٠ في وعقالجمه بلى وجىنُله اليكغ .  ج٩لٟخه اهسٟاى ًٖ ًٞال وبؿٖغ

غاٝ ٖلى ه٣مت ٧ان ؤزغيق هاخُت مً ؤهه بال ان  خضًً، طو ؾالح الخضًشت ٞالخ٨ىىلىظُا الظ٦غ، الؿاب٣ت ألَا  ما ؾٖغ
 ج٩ىنق ال ختى ؤلاهترهذ ومؿخسضم اإلاال٠ مً ل٩ل ال٣اهىهُت الخماًت ج٨ٟل ههىم ب٢غاع يغوعة واؾخضٖذ ؾلبُتها جبِىذ

.  اإلاُاصًً مسخل٠ في ابخ٩اعاث مً البكغيق ال٣ٗل بلُه ونل مما البكغ اؾخٟاصة ؤمام ٖثرة وحجغة ال٨ٟغي، ؤلابضإ ؤمام ٖاث٣ا

 في وجخمشل بل٨تروهُا اإلايكىعة اإلاهىٟاث لخماًت ههىم ب٢غاع وعاء مً الضواعي ٖلى الى٢ٝى يغوعة عؤًىا َىا مً

 1:ألاؾاؽ

ت،ا ال٣غنىت ؤٖما٫ ؾهىلت-ؤ  وبالخبُٗت للمال٠ وألاصبي اإلاالي، الخ٤ يُإ بلى ًاصي مما ؤلاهترهذ بِئت في ل٨ٍٟغ
 ًدهل ؤن الٗؿحر، مً ؾ٩ُىنق ٞةهه ؤلاهترهذ ٖلى الخماًت مدل اإلاهى٠ ًخاح ؤو ًيكغ ٞدحن ال٨ٟغي، ؤلابضإ ًٖ ؤلاحجام

 الخ٤ ناخب ؤو اإلاال٠  مً جغزُو بٛحر اإلاهى٠ لهظا ؤلاهترهذ مؿخسضمي اؾخٛال٫ بؿبب ماصي م٣ابل ٖلى اإلاال٠

. اإلاال٠ بد٤ اإلاخهل ؤو الكبُه اإلاجاوعق

                                                           
اجلزائر ص -باتنة .رللة جيل حقوؽ اإلنساف".دراسة تقييمية" 996 احلماية القانونية للمصنفات ادلنشورة الكًتونيا ىف ظل معاىدة الويبو حلقوؽ ادلؤلف . رقية عواشرية  1

: اإلتاحة على ادلوقع التاىل.  20.  0 
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-
%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/ 

 

http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
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 ٞمً. خ٣ه لخماًت بالٛت نٗىباث اإلاال٠ ًىاظه ؤن ناخبه بطن بضونق الكب٨ت، ٖلى اإلاهى٠ وكغ ٖلى ًترجب -ب
خضاء ب٣ًاٝ ، الكب٨ت ٖلى بطهه بضونق مهىٟه وكغ ما بطا ٖلُه ًهٗب اإلاال٠ ؤن البُان ًٖ الٛجي  ٦ما اإلاهى٠، لىٕ الٖا
٣باث نٗىبت بلى باإلياٞت الكب٨ت ٖبر للجمهىع، بجاخخه اؾخمغاع ًمى٘ ؤن ٖلُه ًخٗظع ق الخ٣اض ي بلى اللجىء ٖو

ً
 لخٗضص هٓغا

.  بُجها ُٞما الازخهام وجىإػ وازخالٞها الىَىُت، ال٣ىاهحن

اة ؤ٣ٖاب في خضر ما طل٪ ًىضر مشا٫ زحر ولٗل اجه مً ؤًام ٞبٗض 1996 ؾىت مُتران: الٟغوس ي الغثِـ ٞو  وكغ ٞو

".  ال٨بحر الؿغ"  ؤؾماَا نٟدت 190 مً جخ٩ىنق مظ٦غاث الخام َبِبه

ى الٗال٢ت، في آلازغ الُٝغ وٟٛل ال ؤن ًجب آزغ ظاهب مً-ط  وؾاثل ٞاؾخسضام اإلاهىٟاث، َظٍ مؿخسضم َو
ت ج٨ىىلىظُت،  اإلاهلخت خؿاب ٖلى إلاالٟحن،ا ؤصخاب مهالر جغظُذ بلى ًاصي مهىٟاتهم لخماًت، الخ٣ى١ق ؤصخاب بمٗٞغ

. للمجخم٘ الٗامت،

ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق خماًت في الاهترهذ نٗىباث.7.11 . الؿاب٘ الؿاا٫ جدلُل: ال٨ٍٟغ

ق ًمشل ؤنبذ ٢اهىهُت مؿاثل مً به ًغجبِ وما ؤلاهترهذ    
ً
، ٞهال

ً
 الاقترا٥ ب٣ٗىص ٞخبضؤ  اإلاٗانغ، ال٣اهىنق ٞهى٫ق مً مخمحزا

٣ض وؤهىاٖها ؤلاهترهذ في ٣ىص مى٢٘ بوكاء ٖو  م٘ للخٗامل ال٣اهىوي بالخىُٓم حؿمُخه ًم٨ً ما ؤي ؤلال٨تروهُت الخجاعة ٖو

ً ؤلاهترهذ .  ؤلاهترهذ ٍَغ٤ ٖو

 اإلاال٠ خ٣ى١ق وخماًت الخانت الخُاة خماًت طل٪ م٣ضمت وفي ؤلاهترهذ، مىاظهت في الخ٣ى١ق خماًت ٞهى الشاوي الك٤ ؤما 
 ًٖ ٩ًىنق الكب٨ت ٖلى اإلاٗلىمت بصزا٫ ؤن مً ٖاصة جخإحى اإلاال٠، خ٤ ٖلى ؤلاهترهذ زُىعة ؤن والىا٢٘ ؤلاهترهذ، مجا٫ في

ىا وجٟاٖلها، جغ٢ُمها ٍَغ٤ ق ًدضر ٢ض َو
ً
غا ق ؤو جدٍى

ً
 خض في ًسلى ال الغ٢مُت اإلاٗلىمت قب٨ت بلى ٞالخدى٫ق اإلاهى٠، في حٗضًال

 البُاهاث، و٢اٖضة طاجه خض في الغ٢مي، نى٠الم خماًت خى٫ق ًشىعق الدؿائ٫ق ؤن ٦ما اإلاال٠، لخ٤ باليؿبت مساَغ مً طاجه

  .بالخماًت اإلاكمىلت اإلاهىٟاث ٢بُل مً حٗخبر ٞهل

 ؤلاهترهذ قب٨ت م٘ الخٗامل بُبُٗت اإلاخٗل٣ت الؿلبُاث مً الٗضًض جٓهغ  بضؤث اؾخسضام اهدكاع و الى٢ذ مغوع م٘ٝ   
م ٖلى ألهه  الىُا١ واؾٗت وبم٩اهُاتها مخُىعق ظضًض اجهاالث ام٦ىٔ ال٣ُمت ٞاث٣ت الخ٨ىىلىظُت الىؾُلت َظٍ هجاح مً الٚغ

ً عؤي في ٞاإلهترهذ طل٪ وم٘ مٗها الخٗامل ظغاء مً اإلاؿخُٟضونق ًجىحها التي واإلامحزاث  ووظهها ؤلاًجابي وظهها لها ال٨شحًر

 2.الؿلبي

 

 

                                                           

   .2009.حساـ الدين كامل األىواين. دللكية الفكرية يف رلاؿ اإلنًتنتمحاية حقوؽ ا   

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/07/d8add985d8a7d98ad8a9-d8add982d988d982-
d8a7d984d985d984d983d98ad8a9-d8a7d984d981d983d8b1d98ad8a9-d981d98a-d985d8acd8a7d984-

d8a7d984d8a7.doc 
.  دراسة لتطبيقات برامج احلجب يف ادلكتبات: رقابة شبكة اإلنًتنت . عبد القادر، نرمُت2
 Cybrarians journal . 200  ع  .www.cybrarians.info/journal/no1/internet.htm  

http://www.cybrarians.info/journal/no1/internet.htm
http://www.cybrarians.info/journal/no1/internet.htm
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 .الشامً الؿاا٫ جدلُل: بل٨تروهُا اإلايكىعة للمهىٟاث اإلا٣غعة الخماًت مًمىنق.8.11

بى مٗاَضة مً 8 اصةالم خغنذ  قب٨ت ٖبر جيكغ التي الغ٢مُت للمهىٟاث الخماًت ب٢غاع ٖلى اإلاال٠ خ٤ بكإن الٍى

  : ؤهه ٖلى ههذ خُض ؤلاهترهذ،

ذ في الاؾخئشاعيق بالخ٤ والٟىُت ألاصبُت، اإلاهىٟاث مالٟى ًخمخ٘"  ٣ت بإي الجمهىعق بلى مهىٟاتهم، بى٣ل الخهٍغ  ٍَغ
، الجمهىعق مً شخو ؤي اؾخُاٖت في ٩ًىنق بدُض للجمهىع، مهىٟاتهم بجاخت طل٪ في بما ، الؾل٨ُت ؤو ؾل٨ُت إل  ٖلى ؤلَا

ما، و٢ذ، وفي م٩ان مً اإلاهىٟاث، جل٪ .". … بىٟؿه الجمهىعق مً ٞغص ؤي ًسخاَع

:  الذساظت هخاةج.12

 ظاهب نم الصخص ي للخ٣ضًغ بغمتها اإلاؿإلت وجسً٘ اإلاجا٫، َظا في جُب٣ُه ًم٨ً مُل٤ مىخض، مُٗاع َىا٥ لِـ 

. ش ئ ٧ل ٢بل ؤزال٢ُت مؿالت ؤجها ؤي هٟؿه، الغ٢ُب
 والؿُاؾت، الٗامت، وألازال١ الضًً: وهى ؤؾاؾُت، مجاالث زالر في ًىدهغ ال٨ٟغيق ؤلاهخاط ٖلى الغ٢ابت صوعق بن 

ى مهم آزغ مجا٫ بياٞت  .الٗلمي البدض َى ٖىهغ: الغاب٘ َو
 ٘ت، اإلال٨ُت خ٣ى١ق خماًت وغى ر،البذ ٖملُت هجاح في ؤؾاس ي ٦ٗىهغ الجىصة، مٗاًحر وي  للمهىٟاث ال٨ٍٟغ

 .الغ٢مُت

 غ ت، اإلال٨ُت خماًت هٓام جٍُى ٗاث وجىخُض وجدؿحن ال٨ٍٟغ  .اإلاجا٫ في الٗغبُت الدكَغ
 في ناعمت ٢ىاهحن وي٘ ُٞجب اإلاغظُٗت، الاؾدكهاصاث في الٗلمُت وألاماهت الض٢ت يماهاث مً خض ؤصوى َىا٥ لِـ 

 .ئل٠الم خ٣ى١ق ٖلى اإلاداٞٓت مجا٫

: الذساظت جىضُاث.13

 ُت الخدؿِـ  حٗخبر التي واإلاماعؾاث بالخاالث  البدض، ومغا٦ؼ والجامٗاث، والباخشحن، الُالب وحٍٗغ٠ والخٖى

ت للمل٨ُت واهتها٥ ٖلمُت، ؾغ٢ت . ال٨ٍٟغ
 ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق خى٫ق م٣اعهت صعاؾاث بٖضاص  زالمواؾذ وألاوعوبُت، الٗغبُت بالبلضان الغ٢مُت، للمهىٟاث ال٨ٍٟغ

 .ال٣ىاهحن مسخل٠ في وال٠ًٗ ال٣ىة ه٣اٍ
 ًخىلى خُض بالكب٨ت، الخجى٫ق زال٫ مً الؿاع١، الخ٣اٍ ٖلى ال٣ضعة مؿخسضمحها جسى٫ق ٖملُت، بغمجُاث اؾخسضم 

لخ٣ِ الاجها٫، خغ٦ت جدب٘ البرهامج خإ٦ض الؿاع١ق ؤٖما٫ ٍو  .مجها ٍو

 

 

                                                           

: اإلتاحة على ادلوقع التاىل.  20.  0 ص . ؽادلرجع الساب. رقية عواشرية   
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-

%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/ 
 

http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
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:   اجمت

ت، اإلال٨ُت خماًت بَاع في مداوعق ؤَم مً ،الاهترهذ بِئت في الغ٢مُت اإلاهىٟاث صعاؾت حٗخبر   ؤَم بحن ومً  ال٨ٍٟغ

 خماًت ٖلى ال٣ضعة مضي:  اإلاُغوخت ؤلاق٩الُت ًٖ ؤلاظابت، جمذ ٣ٞض ، واإلاخ٣ضمت الٗغبُت، الضو٫ق جىاظهها التي الخدضًاث
ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق ملُت الؿاب٣ت، الضعاؾت زال٫ مً ؟ الغ٢مُت للمهىٟاث ال٨ٍٟغ  الٟغيِخحن جد٣٣ذ و٢ض ثللم٣ابال جدلُل ٖو

:  خى٫ق

ت، اإلال٨ُت خ٣ى١ق وخماًت الغ٢مُت اإلاهىٟاث خماًت ؤن  ب٨شحر، ؤ٢ل الٗلمُت الؿغ٢اث وؿبت ؾخجٗل ال٨ٍٟغ
 م٘ جماقُا مؿخ٣بلُت جدضًاث ْهىعق بلى الغ٢مُت، اإلاهىٟاث خماًت جاصي ؤن ًم٨ً ٦ما اإلاجا٫، َظا في اإلاخٗضصة والهٗىباث

ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق  الضو٫ق مسخل٠ بحن الخيؿ٤ُ َى اإلاىاؾب الخل ؤن اإلا٣ضمت الىخاثج ؤَم ومً الخضًشت، اإلاهىٟاث ل٩ل ال٨ٍٟغ
ؼ بُجها ُٞما مىخضة، ٢ىاهحن وي٘ ؤظل مً الٗغبُت ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق  لخماًت والش٣اُٞت الٗلمُت اإلا٩اهت لخٍٗؼ  للمهىٟاث ال٨ٍٟغ

. الاهترهذ بِئت في

: واإلاشاحع اإلاطادس كاةمت

 .2009.َىم اإلاهى٠ الغ٢ميم٠.قمدمض ، خخه (1)
http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81006ق

بى                             ق(2) ق  http://www.wipo.int/ip-competition/ar قققق        صعاؾت ماؾؿاث الٍى

ت                       ق(3) قhttp://www.afpipr.net/elderasat.aspxققق        صعاؾاث الاجداص للمل٨ُت ال٨ٍٟغ

ت مهمتق(4) تالش٣اٞت واإلاجخم٘ و.قإلااطا خماًت خ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ بي ؤهخىوي .قالابخ٩اع حٗخمض ٧لها ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

.ققواًً

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/06/20100625170936x0.5794598.htmlق

ت في البِئت الغ٢مُت مً زال٫ مىٓىع ألاؾاجظة الجامُٗحن .قَىض ٖلىيق(5) مىخىعي ؤؾاجظة ظامٗت :قخماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ش ؤلاجاخت ق.قق(2007ماعؽ )ق12ٕ .قققcybrarians journal.قهمىطظا  :ققمخاح في .قق<قق2017ظاهٟى >قجاٍع

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=392:2009-07-

20-10-05-45&catid=150:2009-05-20-09-56-20&Itemid=55ق

ت:ٖمان.خ٣ى١ اإلاال٠ وخ٣ى١ الغ٢ابت.بغاَُم ؤخمضالضوي،  ب(6) .ق52م.ق2003.اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

٤، مبرو٦ت ٖمغ(7) .ق21.م.1.ٕ.ق2001.قٖالم اإلاٗلىماث واإلا٨خباث واليكغ:ال٣اَغة.قؤلاهترهذ جخدضي الغ٢ابت .قاإلادحًر

ت إلاهىٟاث اإلاٗلىماجُت.قًىوـ ٖغبق(8) :قإلاى٢٘ الخاليمخاح با.هٓام اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/07/d986d8b8d8a7d985-

d8a7d984d985d984d983d98ad8a9-d8a7d984d981d983d8b1d98ad8a9-

d984d985d8b5d986d981d8a7d8aa-d8a7d984d985d8b9d984d988d985.docق

ت والخإلي.قؤخمض ٖبض هللا مهُٟىق(9) ق2009، صٌؿمبر 21ٕ .قق Cybrarian Journal.قٝ في بِئت ؤلاهترهذخ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

إل .ق ذ الَا :قمخاح فى.ق>2017ظاهٟى <جاٍع
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-

19&catid=144:2009-05-20-09-53-29ق

http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81006
http://www.wipo.int/ip-competition/ar
http://www.afpipr.net/elderasat.aspx
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=487:2011-08-13-20-29-19&catid=144:2009-05-20-09-53-29
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تق(10) بى لخ٣ى١ اإلاال٠ .قع٢ُت ٖىاقٍغ صعاؾت "ق1996الخماًت ال٣اهىهُت للمهىٟاث اإلايكىعة ال٨تروهُا فى ْل مٗاَضة الٍى

:قؤلاجاخت ٖلى اإلاى٢٘ الخالي .2013.ق101الجؼاثغ م -باجىت.قؤلاوؿانقمجلت ظُل خ٣ى١ق".ج٣ُُمُت
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-

%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/ق

ت في مجا٫ ؤلاهترهذحق(11) قق.2009.خؿام الضًً ٧امل ألاَىاوي .قماًت خ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/07/d8add985d8a7d98ad8a9-d8add982d988d982-

d8a7d984d985d984d983d98ad8a9-d8a7d984d981d983d8b1d98ad8a9-d981d98a-d985d8acd8a7d984-

d8a7d984d8a7.docق

ٞغم الب٣اء واخخماالث  :ببغاَُم، مدمض، خؿً مدمض خ٣ى١ اإلاالٟحن واليكغ ؤلال٨ترووي في بِئت ؤلاهترهذ(12)

.ق٧.2003لُت آلاصاب لجامٗت اإلاىُا:مهغ.الاهضزاع

ت الٗغبُت إلاهُلخاث ٖلىم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث والخاؾباث.خؿب هللا، ؾُض(13) اصًمُت، اإلا٨خبت ألا٥:قال٣اَغة.اإلاىؾٖى

.ق2001

ُىاع، خاٞٔ ؤخمض(14) ت في ٖهغ ؤلاهترهذ.ؾٞغ ق.2005م٨خبت آلاصاب والٗلىم،:٢ُغ.قخ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ق1ٕ .قcybrarians journal.قصعاؾت لخُب٣ُاث بغامج الدجب في اإلا٨خباث:قع٢ابت قب٨ت ؤلاهترهذ .قٖبض ال٣اصع، هغمحن(15)

قwww.cybrarians.info/journal/no1/internet.htmق2004

الضوعٍاث ؤلال٨تروهُت وصوعَا في زضمت البدض الٗلمي باإلا٨خبت الغثِؿُت بجامٗت .قهللا ؾ٠ُ بً ٖبض.الجابغيق(16)

.ق2006.قٖمان:ؤَغوخت ص٦خىعاٍ.قالؿلُان ٢ابىؽ 

 

  

http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a9/
http://www.cybrarians.info/journal/no1/internet.htm
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اًت والىكاًت مً الجشاةم ؤلالىتروهُت دوس التربُت والخىحُه في الخم

٣ُا والباخشت ؾٗاص عخلي ، ؾلُمان ٢ىعاعيق.قص ت في بٍٞغ اث الجؼاثٍغ  .ؤصعاع/قظامٗت ؤخمض صعاًت /قمسبر اإلاسَُى

 

 

 
 بالعشبُت اإلالخظ

مت وؤهماٍ ؤق٩ا٫  ت الؿُبراهُت الجٍغ ت بلى وجاصي مخىٖى  الخدضًاث وإلاىاظهت ؤلال٨ترووي، الُاب٘ طاث الجغاثم مً مجمٖى

 ٖملُت به ج٣ىم ؤن ًم٨ً الظي الضوعق َى ما:  ًلي ُٞما واإلاخمشلت ، الخالُت ؤلاق٩الُت ؾىٗالج ؤلال٨تروهُت الجغاثم َظٍ وآزاع
اث، ظمُ٘ ٖلى جًغ التي ؤلال٨تروهُت الجغاثم َظٍ جإزحر مً والخض للخماًت والخىظُه التربُت  مً الضعاؾت وؾدخم اإلاؿخٍى

: الخالُت الى٣اٍ زال٫

 .ؤلال٨تروهُت الجغاثم مٟهىم ٖلى الًىء حؿلُِ :ؤوال

 .ؤلال٨تروهُت الجغاثم مً والى٢اًت الخماًت ؤق٩ا٫ :زاهُا

 .ؤلال٨تروهُت الجغاثم ومى٘ لخماًت٫ والخىظُه التربُت صوعق :زالشا

 .الؿُا١ َظا في ج٣ضًمها ًم٨ً التي الخىنُاث وؤَم البدض هخاثج ؤَم لٗغى ؾخ٩ىنق الخاجمت

 

The role of education and guidance in the protection and prevention from cyber crimes 

Abstract: 

The forms and patterns of cyber criminality are diverse and result in a range of crimes  electronic 

nature. To face the challenges and the effects of these e-crimes we raise the following 

problem :what is the role that could be played by education and guidance to protect and reduce 

the impact of cyber crimes that are harmful at all levels, through the following points: 

First: the highlighting the concept of cyber crimes.  

Second: the forms of protection and prevention the cyber crimes. 

Third: the role of education  and guidance to protect and prevent cyber crimes. 

The conclusion displays the most important results of the research and the most important 

recommendations that can be made in this context. 
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 ألالُٟت وبضاًت الشاهُت ألالُٟت جهاًت م٘ الؾُما ، اإلاٗانغ ٖاإلاىا في ؤلال٨تروهُت الجغاثم وؤهماٍ وؤق٩ا٫ نىعق حٗضصث
ُبت، اإلاٗلىماجُت والُٟغة ألانٗضة قتى ٖلى الهاثل الخ٨ىىلىجي الخُىعق وم٘ الشالشت،  ٌٗض ولم الخمـ، ال٣اعاث ٚؼث التي الَغ

ت هخجذ الخُىعاث َظٍ زًم ومً بأزغ، ؤو بك٩ل ؤلال٨تروهُت لٗىإلاتا  آزاع ًٖ بمىإي ٌِٗل م٩ان زمت  الجغاثم مً مجمٖى

  ًٖ ه٣ال  Ulrich Zebar) –ؾُبر الَغل) الاإلااوي ال٣ُٟه خؿب مهىٟت وهي طل٪ ٢بل الىاؽ ٖهضَا ما ؤلال٨ترووي الُاب٘ طاث

غ:  ٖمل وعقت في ٖغب ًىوـ اإلادامي ال٩اجب ٗاث جٍُى  الؿ٨ُىت مى٢٘ مً الال٨تروهُت الجغاثم ةم٩اٞذ مجا٫ في الدكَغ
 بالخُاة الىز٣ُت الهلت طاث الصخهُت اإلاُُٗاث جمـ وظغاثم الخاؾىب، مُُٗاث ب٣ُمت ماؾت ظغاثم بلى الال٨ترووي

ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق جمـ ؤزغيق ظغاثم بلى باإلياٞت الخهىنُت، مىيٕى ٖلُه ًُل٤ ما ؤو ، الخانت  الخاؾىب لبرامج ال٨ٍٟغ

 ماصًا واؾخٛاللها جغزُو صونق ونىٗها بهخاظها وبٖاصة البرامج وج٣لُض وسخ حكمل التي (البرمجُاث ٢غنىت مظغات) وهٓمه

خضاء ت الٗالمت ٖلى والٖا  ؤلاق٩الُت لضًىا جىلضث الال٨تروهُت الجغاثم َظٍ  وآزاع جدضًاث وإلاىاظهت.. .الازترإ وبغاءة الخجاٍع
 ٧اٞت ٖلى الًاعة ؤلال٨تروهُت الجغاثم و٢٘ مً والخض للخماًت والخىظُه لتربُتا جاصًه ؤن ًم٨ً الظي الضوعق َى ما الخالُت

اث، ظا اإلاؿخٍى ا َو ت يمً جىضعط مهمت آلُت باٖخباَع  ولهظا ، الضعاؾت َظٍ في بها ؤلاخاَت الًم٨ً آلالُاث مً مجمٖى

:  الخالُت الى٣اٍ زال٫ مً والخىظُهي، التربىيق الجاهب ٖلى ؾى٣خهغ

. ؤلال٨تروهُت الجغاثم خى٫ق َُمُتمٟا بياءة: ؤوال

. ؤلال٨تروهُت الجغاثم مً والى٢اًت الخماًت ؤق٩ا٫: زاهُا

. ؤلال٨تروهُت الجغاثم مً والى٢اًت الخماًت في والخىظُهي التربىيق الجاهب صوعق: زالشا

 الؿُا١ َظا في بها ءؤلاصال ًم٨ً التي الخىنُاث وؤَم البدض ػبضة جمشل التي الىخاثج ؤَم لٗغى مىاؾبت ٞهي الخاجمت ؤما

.  الغاجخت اإلا٨ٟغة وال٣ٗى٫ق الهاُٚت آلاطان ججض ؤن ٖس ى

ت ؤلال٨ترووي الجغاثم مىيٕى جىاو٫ق و٢ض َظا  ال٨مبُىجغ ظغاثم بــ اإلاٗىىهت الضعاؾت:  بُجها ومً اإلاهمت الضعاؾاث مً مجمٖى
 وبُاهاث لبرامج الجىاثُت الخماًت ٕإلاىيى زههها خُض ُٖٟٟي ٧امل ُٖٟٟي للباخض الٟىُت، واإلاهىٟاث اإلاال٠ وخ٣ى١ق

ت جهاًتها في واؾخسلو ؤلال٨ترووي، الخاؾب  لجغاثم مدضص حٍٗغ٠ ًىظض ال ؤهه: ؤَمها مً لٗل الهامت اإلاُُٗاث مً مجمٖى
ت ج٣ىُت جخُلب ألازحرة َظٍ وؤن ، الخضًشت الخ٨ىىلىظُا  اإلا٩ىهاث ٖلى جىهب ٢ض الجغاثم َظٍ ؤن ٦ما ، ٖالُت ٖلمُت ومٗٞغ

حر اإلااصًت حهابك٤ غ ٖىض ًجب ؤهه الباخض وعؤي اإلااصًت، ٚو  قاملت هٓغة بلُه ًىٓغ ان الخاؾب لبرهامج ما ٢اهىهُت خماًت ج٣ٍغ
 َظٍ ومً البُاهاث، مٗالجت ٢ضعة لضحها ٧اهذ َاإلاا آلت، ألًت اإلاىظهت الخٗلُماث ل٩اٞت الخماًت بؾباٙ ؤظل مً وواؾٗت،

.  الهاص١ ٖبض ٖاص٫ للباخض ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىنق يىء في جغوويؤلال٪ الًٟاء ؤؾلخت:  ؤًًا الضعاؾاث

ٌ  مـاَُمُت ئغاءة: أوال . ؤلالىتروهُت الجشاةم خى

ت وجحرة الُىم ٖالم ٌٗٝغ  في خضزذ التي الٗمال٢ت والُٟغة ال٨بحرة اإلاىظت م٘ ، الغ٢مُت الٗىالم اؾخسضام في مدؿاٖع
 ألاق٩ا٫ بمسخل٠ ؤلال٨تروهُت ألاظهؼة في الخانلت اإلاخُىعة ألاظُا٫ بلى إلياٞتبا َظا واإلاٗلىماجُت، الاجهاالث ٖالم صهُا

ت بىٟـ ال٣ٗىباث ٢اهىنق ؤخ٩ام جُىعق ٖضم"  َى له ًاؾ٠ ومما واإلامحزاث، وألاحجام  بها جخُىعق التي اإلاظَلت الؿٖغ
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ضم الخ٨ىىلىظُا ٘ البكغيق الظًَ ٌؿخدضثها التي للخُىعاث ٦ظل٪ مؿاًغجه ٖو غاى ج٨ىىلىظُاا٫ َظٍ لخَُى  1" بظغامُت أٚل
ُب الخُىعق َظا وم٘  ٌٗٝغ ناع بما ًخٗل٤ وألامغ الٟجىع، مً ؤخضزىا ما ب٣ضع ظضًضة ؤ٢ًُت للىاؽ جدضر بضؤث الَغ

ها ؤيخى التي ؤلال٨تروهُت، بالجغاثم  َمهم وناع ؤلاوؿاهُت، واإلاباصت الضًيُت والىىإػ ألازال٢ُت ال٣ُم مً ججغصوا ؤهاؽ ٣ًتٞر
ً، ألاطي لخا١ب الىخُض ض وجد٤ُ٣ آلامىحن، وجغوَ٘ باآلزٍغ  وؾلُان والهىي، اإلاا٫ قهىة ول٨ً الٟاهُت، اإلااصًت ألاعباح مً مٍؼ

ؿخىلي البهاثغ، ٌٗمي ٢ض الضهُا الخُاة ٞخىت ظا والًماثغ، ال٣ٗى٫ق ٖلى َو  اإلاخسٟي الكُُان، زُىاث اجبإ ظغاء مً ٧له َو
ضاوجه خغبه مىانلت ٖلى جإ٦ُضا ؤلاوؿاهُت، اإلاجخمٗاث في ةاإلاخٟص ي ؤلاظغام مٓاَغ مً قتى ؤق٩ا٫ في  هللا لخلُٟت ألاػلُت ٖو
 ٍَغ٤ ًٖ بى٨ُت ؾُى ٖملُاث يبِ جم الخحرة الاوهت في ؤهه الٟغوؿُت Le Fegaro صخُٟت" ج٣ى٫ق الهضص َظا وفي. ألاعى في

Computer and Internet ت، اله٣ٟاث بجمام التزوٍغ، ٞغم جىاٞغ بلى باإلياٞت بى٩ي خؿاب ملُىنق 30 خىالي قملذ  اإلاكبَى

 زهىنا اإلادمىلت الخلُٟىهاث زٍُى وؾغ٢ت ؤزال٢ُت ٚحر واجهاالث وؤٞالم..  زبِشت بغامج وبض الامخداهاث في والٛل
 زُىعة َىا٥ ؤن"  مً الباخشحن بٌٗ ٢غعٍ ما م٘ ، الخايغ الى٢ذ في الال٨تروهُت الجغاثم مك٩لت جؼاًضث و٢ض 2..." الضولُت

ا في جخمشل الخاؾباث َظٍ ًٖ هاججت ؾُتؤؾا  ج٩ىنق ال ؤجها بمٗجى مؿخضًمت طا٦غة طاث بإجها الخ٣لُضًت الىؾاثل ًٖ جمحَز

 ؤن للمٗلىماث مغا٦ؼ ؤو بىى٥ بوكاء ٍَغ٤ ًٖ ًم٨ً وبالخالي...مٗلىماث ؤو بُاهاث مً بها ًسؼنق ما جيس ى ؤن الخخما٫ مٗغيت
ض ما بجم٘ الضولت ج٣ىم  مً ٧ل في خضر ٦ما ٖجهم ونٛحرة ٦بحرة ٧ل جخًمً ٢ض باألٞغاص زانت اثمٗلىم مً ظمٗه جٍغ

 Cyber    4ؤلاهترهذ ظغاثم مً للى٢اًت الؿبُل ٠ُ٦ َى وبلخاح ب٣ىة هٟؿه ًُغح الظي الؿاا٫ ول٨ً"   3" والضاهماع٥ ٞىلىضا

Crimes  .مت ٟاث ٖضة ؤلال٨تروهُت وللجٍغ ض حٍٗغ٠ ٖلى الباخشحن بحن ألامغ ٌؿخ٣غ لم ؤهه َاإلاا حٍٗغ  مجها بًٗا وؾىسخاع ، مىخ 
ىانغ ًخ٣اَ٘ وما ، اإلاىيٕى ٨ٞغة ًسضم ما ؾبح مت ٖو  ٧ل“ ٞىعؾتر ظىنق:  ألاؾخاط حٍٗغ٠ بُجها ومً ؤلال٨تروهُت الجٍغ

ها و عثِؿُت ٦إصاة اعج٩ابه في ال٨مبُىجغ ٌؿخسضم بظغامي ٞٗل ٨ُت اإلاخدضة بالىالًاث الخ٣ىُت ج٣ُُم م٨خب ٌٗٞغ  ؤجها ألامٍغ

مت“ ت البُاهاث ٞحها جلٗب التي الجٍغ تها و٢ض. ”عثِؿُا صوعا اإلاٗلىماجُت البرامج و ال٨مبُىجٍغ ”  بإجها ٢ك٣ىف َضي الض٦خىعة ٖٞغ

  5. ”البُاهاث َظٍ ه٣ل ؤو للبُاهاث آلالُت باإلاٗالجت ًخٗل٤ ُٞما به مؿمىح ٚحر ؤو مكغوٕ ٚحر ؾلى٥ ٧ل

ت اؾخٗغايه وبٗض  ٟاث مً إلاجمٖى  وجًُٟل جدبُظ بلى ُٖٟٟي ٧امل ُٖٟٟي الباخض عؤي ٌؿخ٣غ اعبتاإلاخ٤ الخٍٗغ

 ٖلى ؤؾاؾا حٗخمض التي بالخ٨ىىلىظُا وز٣ُا اعجباَا مغجبُت"  ٣ًى٫ق ٦ما ؤجها اٖخباع ٖلى"الخضًشت الخ٨ىىلىظُا ظغاثم"  مهُلر

ا الخاؾباث حَر ٟاث َظٍ ٖلى واإلاالخٔ  6..." اإلاؿخ٣بل في جٓهغ ٢ض ج٣ىُت ؤظهؼة مً ٚو ا الخٍٗغ حَر ا ٚو مت ؤصاة ٖلى جغ٦حَز  الجٍغ

                                                           
ت وال٣اهىن صعاؾت م٣اعهت، ُٖٟٟي ٧امل ُٖٟٟي، الُبٗت الشاهُت ظغاثم ال٨مبُىجغ وخ٣ى١ الم 1 صون )ئل٠ واإلاهىٟاث الٟىُت وصوع الكَغ

ق15م(مٗلىماث اليكغ
 .اإلاغظ٘ هٟؿه، مً م٣ضمت اإلاال٠ 2
.ق250، 249اإلاغظ٘ هٟؿه، م 3
ٟاث ؤلاهترهذ ؤهه  4 سخهغ بالخٝغ ألاظىبُت الخالُت "قمً حٍٗغ  world wide web،وهي ازخهاع لل٩لماث   wwwقب٨ت الكب٩اث الٗى٨بىجُت  ، ٍو

ؤي وؿُج الٗى٨بىجالٗالمي؛ وهي ٖباعة ًٖ ؾلؿلت اجها٫ مخ٣ضمت جغبِ آالٝ الكب٩اث بمالًحن ؤظهؼة ال٨مبُىجغ، وحك٩ل ألاؾـ ألاولى لبىاء ق

ت ال٩ىهُت الم ؤلاؾالمي، م"قال٣ٍغ .قق135، ؤلٖا
مت ومٗالجتها، قَغ١قق–ألاؾباب ق–ألاَضاٝ ”قالجغاثم ؤلال٨تروهُت  5 ل عقاص مغعي :ققاٖضاص الباخشت الجٍغ اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي ق–اؾغاء ظبًر

اعة قhttp://democraticac.de/wp-content/themes/jarida/images/patterns/body-bg7.png الٗغبي ش الٍؼ الؿاٖت ق08/01/2017جاٍع

ق13:32
 ، 20ظغاثم ال٨مبُىجغ وخ٣ى١ اإلاال٠ واإلاهىٟاث الٟىُت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 6

http://democraticac.de/wp-content/themes/jarida/images/patterns/body-bg7.png%20تاريخ%20الزيارة%2008/01/2017
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مت بحن الٟاع٢ت الٗالمت وهي مت ال٨الؾ٨ُُت الجٍغ  البرامج ٞحها جدخل ظضا مخُىعة ج٨ىىلىظُت بىؾاثل الُىم جخم التي والجٍغ

اصة الهضاعة وظه اإلاٗلىماجُت  . والٍغ

 ؤلالىتروهُت الجشاةم مً والىكاًت الخماًت أشياٌ: زاهُا

 في الى٢ٕى مً خظعا ألبىائها، جل٣ُىه ٖلى والخًاعاث الكٗىب خغنذ التي الهامت تاإلاباص مً الى٢اًت مبضؤ
خٗؿغ، الٗالط ًهٗب خُض اإلاهال٪،  الهامت الخًاعاث مً ؤلاؾالمُت الٗغبُت والخًاعة صاثغجه، وجدؿ٘ ج٩لٟخه وجخٗاْم ٍو

اًت الاَخمام مً ٦بحرا ٢ضعا الجاهب َظا ؤولذ التي خباع، والٖغ ر و٢ض والٖا م ال٣غآن ٖىه ٖب  اب٣ىله ال٨ٍغ ي ًَك جِّ
مَكق بَك ا آصَك مَّ مْدق بِّ

ُت
٨ ىَّ َِك

جِّ
ْد
إ  ًَك

لٌلق ؾُت مْدق عُت
ُت
٨ ىْد ق مِّ

ىنَك هُّص ٣ُت مْدق ًَك
ُت
٨ ُْد لَك ي َٖك احِّ

ًَك ق آ ًِّ
مَك
َك
ى ٞ

َك
٣ ق اجَّ رَك

َك
ل نْد

َك
ؤ ق وَك

َك
ال

َك
ق ٞ

ٌل
ٝ ىْد

َك
مْدق ز هِّ

حْد
َك
ل ق َٖك

َك
ال مْدق وَك ق َُت

ىنَك
ُت
ه ؼَك دْد غ في ظاء 1 (35) ًَك غ الخدٍغ  ٖىض والخىٍى

ا:  حٗالى ٢ىله جٟؿحر ا ًَك هَك حُّص
َك
ق ؤ ظِّ

َّ
قال ًَك ىا ً ىُت ىا آمَك

ُت
مْدق ٢

ُت
٨ ؿَك ُٟت هْد

َك
مْدق ؤ

ُت
٨ُ لِّ

َْد َك
ؤ اًعا وَك

َك
ا ه ََك ىصُت

ُت
٢ ق وَك اؽُت ق الىَّ

ُت
ة جاعَك دِّ

ْد
ال ها وَك حْد

َك
ل ق َٖك

ٌل
ت

َك
٨ الثِّ

ق مَك
ٌل
الّ ضاصٌلق ِّٚ ق قِّ

َك
 ال

ق
ىنَك هُت ْٗد هَكق ٌَك

َّ
ا الل مْدق مَك َُت غَك مَك

َك
ق ؤ

ىنَك
ُت
ل َٗك ْٟد ٍَك ا وَك ق مَك ونَك غُت مَك

ْد
ا ق: "  ٧اآلحي ههه ما   "2 ًُت ذْد

َك
اه

َك
ق ٧

ُت
ت

َك
ٓ ِّٖ

ىْد اء مَك ى الىبيء وؿَك
َّ
ل ق هللاُتق نَك هِّ ُْد لَك مَكق َٖك

َّ
ل ؾَك ق وَك

ً
ت بَك اؾِّ ىَك  مُت

ق ُهِّ بِّ
ىْد خَك ق لِّ حنَك ىِّ مِّ

ْد
ا
ُت ْد
ق اإلا مِّ

ضَك َٗك
ق لِّ تِّ

َك
ل ْٟد َٛك

ْد
ق ال ًْد ق َٖك تِّ

َك
ٓ ِّٖ

ىْد مْدق مَك هِّ ؿِّ
ُٟت هْد

َك
ق ؤ تِّ

َك
ٓ ِّٖ

ىْد مَك مْدق وَك حهِّ لِّ
َْد َك
ق ؤ نْد

َك
ؤ ق وَك

َك
مُتق ال َُت ضَّ هُت اءُتق ًَك

َك
٣ بْد دِّ

ق اؾْد ِّ
ص  ىِّ

ْد
مْدق ال هُت جَك ُْد ق بَك ًْد اءِّق َٖك

ضَك ؾْد ق بِّ رِّ
صْد مْدق الىُّص هُت

َك
 ل

ق نْد بِّ
ق وَك انَك

َك
ي ٧ ق فِّ ٪َك لِّ

َك
ق ط ٌُت ْٗد ق بَك

َك ْد
يألا
َك
ق. .... ط رَك بَّ َٖك ق وَك ًِّ

ق َٖك تِّ
َك
ٓ ِّٖ

ىْد
َك ْد
ًغِّق اإلا ظِّ

دْد الخَّ ق وَك تِّ
ًَك ا

َك
٢ ىِّ

ْد
ال ق بِّ ًَك اعِّق مِّ ى الىَّ

َك
ل ق َٖك ُلِّ بِّ

اػِّق ؾَك جَك
َك ْد
ق اإلا نَّ

َك
ق ألِّ

َك
ت

َك
ٓ ِّٖ

ىْد
َك ْد
ق اإلا بٌل بَك ي ؾَك ق فِّ بِّ

ىُّص جَك
َك
 ج

ا ي مَك ط ِّ ْٟد ى ًُت
َك
ل ق بِّ ابِّ

َك
ظ اعِّق َٖك ق الىَّ وْد

َك
ى ؤ

َك
ل ق َٖك ُلِّ بِّ

ةِّق ؾَك اعَك َٗك خِّ
ؾْد ق الاِّ ُهِّ بِّ

ْد
ك

َك
د ق بِّ تِّ

َك
ٓ ِّٖ

ىْد
َك ْد
ق اإلا

١َك ىِّ
ْد
ال قبِّ تِّ

ًَك ق ا ًَك اعِّق مِّ ى الىَّ
َك
ل ق َٖك هِّ

ظْد ق وَك تِّ
َك
ٛ الِّ

بَك
ُت ْد
ي اإلا ق فِّ تِّ

َك
ٓ ِّٖ

ىْد
َك ْد
ق. اإلا حرُت ِّ٨

ىْد
َك
ج  وَك

اًعا»
َك
ق« ه ُمِّ ِّٓ

ْٗد لخَّ ق لِّ غِّيَك
ظْد
ُت
ؤ ا وَك هَك حْد

َك
ل ق َٖك

ٌل
٠ نْد ق وُت تِّ

َك
ل مْد جُت ا بِّ ََك ىصُت

ُت
٢ ق وَك اؽُت ق الىَّ

ُت
ة جاعَك دِّ

ْد
ال ق وَك

ً
ة اصَك ٍَك ي ػِّ ًغِّق فِّ ظِّ

دْد ق الخَّ
َّ

ال
َك
ئ ىا لِّ

ُت
ىه

ُت
٩ ق ًَك ًْد ق مِّ ىصِّ

ُت
٢ اعِّق وَك  وخى٫ق.  3. " الىَّ

 ط٦غيق ٞحها ، ٦شحر ابً جٟؿحر مً َُبت آزاعا ؾىظ٦غ ظهىم، هاع ولىط مً وبه٣اطَا ، واإلاىب٣اث اإلاهال٪ مً وألاَل الىٟـ و٢اًت

برة ى الؿم٘ ؤل٣ى إلاً ٖو يُّصق ٢ا٫َكق. "قهُض َو لِّ
ق َٖك ًُت ي بْد بِّ

َك
ق ؤ

َك
ت خَك

ْد
ل
َك
ق َ ًِّ

ق َٖك ًِّ
ق ابْد اؽٍس بَّ ىا َٖك

ُت
مْدق ٢

ُت
٨ ؿَك ُٟت هْد

َك
مْدق ؤ

ُت
٨ُ لِّ

َْد َك
ؤ اًعا وَك
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م ٢خاصة و٢ا٫ هللا، بخ٣ىيق ؤ م هللا بإمغ ٖلحهم ج٣ىم وؤن هللا مٗهُت ًٖ وججهاَم هللا بُاٖت جإمَغ  به وجإمَغ
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ذ" هللا عخمه ٢ىله
 
 الٗباصاث ؤهٟؿ٨م مً ؤْهغوا: و٢ُل. ٞاأل٢غب لؤل٢غب الضًً في باإلاٗغوٝ ألامغ وظىب ٖلى آلاًت وصل

مىا
َّ
ٗخاصوا مى٨م، لُخٗل ٣ا٫. ٦ٗاصج٨م َو م: ٍو َى

 
ت ٖلى صل ٣ا٫. لجماٖتوا الؿى  م: ٍو مَى

 
٣ا٫ الخؿان، ألازال١ ٖل  مغوَم: ٍو

هُدت ب٣بى٫ق ظٍ 5"الى  ا التي اإلاٗاوي َو  جدذ َى ومً ؤوال، الىٟـ و٢اًت ٖلى الٗمل بَاع في جضزل ٧لها ال٣كحريق ؤلامام ط٦َغ
اًت وعٖاًخه وبقغاٞه ؤلاوؿان والًت  هي بالتي وألازظ ة،بال٣ضو والخٗلُم الُُب، مً الخبِض وجمُحز الخىظُه وخؿً بالٖغ

م عؾىله وؾىت هللا ٦خاب ههج ٖلى والؿحر ، وؤ٢ىم ؤخؿً .   ال٨ٍغ

                                                           
غاٝ] 1 ق[36:ألٖا
م ق]ق2 ق.ق[6:قالخدٍغ
غ ق3 غ والخىٍى غ ال٣ٗل الجضًض مً جٟؿحر ال٨خاب اإلاجُض»الخدٍغ غ اإلاٗجى الؿضًض وجىٍى مدمض الُاَغ بً مدمض بً مدمض الُاَغ بً ق:«قجدٍغ

 .م٘ بٌٗ الازخهاع .365، ق28ط.قَـق1984.قجىوـق–ا الضاع الخىوؿُت لليكغ ق(َـ1393:قاإلاخىفى )ٖاقىع الخىوس ي 
، (َـ774ث)، لئلمام الجلُل الخاٞٔ ٖماص الحن ؤبي الٟضاء بؾماُٖل بً ٦شحر ال٣غش ي الضمك٣ي(جٟؿحر ابً ٦شحر)جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم  4

.ق59ق،58مق7م،ط1986/َـ1406ؤقٝغ ٖلى َبٗه وجصخُده لجىت مً الٗلماء، صاع ألاهضلـ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الُبٗت الشامىت 
م بً َىػان بً ٖبض اإلال٪ الىِؿابىعي ال٣كحريق 5 ى لُاث٠ ؤلاقاعاث، ؤلامام ؤبى ال٣اؾم ٖبض ال٨ٍغ ، (َـ465ــ ق376)جٟؿحر ال٣كحري اإلاؿم 

.ق143، م3م، ط2013/َـ1434ؾُض ٖبض الٛجي ػاًض، صاع الٛض الجضًض، ال٣اَغة، الُبٗت الىلى، جد٤ُ٣، ا٫



  2017 مارس  24 - 25طرابلس | الجرائم اإللكترونية: الرابع عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

53 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ىال بًالما ؤقض وهي آلازغة بىحران الانُالء بلى بهاخبه ًىصي مٟاؾض مً ٖلُه ًترجب وما ؤلاظغام ٖالم صام وما  ظاء ، َو
ق ٖلى الىا٢ٗت و٢ٕى ؤو ألاظل بدلى٫ق بابها، ٌٛل٤ نؤ ٢بل الىهىح الخىبت باب ٞاجدا الغباوي الىضاء ٍَغ٤ ًٖ ال٣غآوي الؿُا١  خض 

احٗالى ٢ىله َها ًَ يُّ
َ
ًَ  أ ِزً

َّل
ىا ال

ُ
ىُبىا آَمى

ُ
ى ج

َ
ِه  ِئل

َّل
  الل

ًال
ْىَبت

َ
ا ج ُطىخًال

َ
ى ه ْم  َعس َ

ُ
ى   َسبُّ

ْ
ن

َ
َش  أ ِ

ّ
ـ

َ
ى ْم  ًُ

ُ
ى

ْ
ْم  َعى

ُ
اِجى

َ
ئ ِ
ِّ ْم  َظ

ُ
ى

َ
ْذِ ل ٍُ اثٍت  َو

َّل
ْجِشي  َحى

َ
ًْ  ج  ِم

ْدِتَها
َ
ْ َهاُس  ج

َ ْ
ْىمَ  ألا ًَ  

َ
ِضي  ال

ْ
خ هُ  ًُ

َّل
ِبيَّل  الل

َّل
ًَ  الى ِزً

َّل
ىا َوال

ُ
ْم  َمَعهُ  آَمى َُ ىُس

ُ
ْعَعى ه ٌَ  

َ
ِذيِهْم  َبْين ًْ َماِ ِهْم  أَ ًْ   َوِبأَ

َ
ىن

ُ
ىل

ُ
ل ا ًَ

َ
ى ِمْم  َسبَّل

ْ
ج
َ
ا أ

َ
ى
َ
ا ل

َ
ىَسه

ُ
 ه

ْش  ـِ
ْ
ا َواػ

َ
ى
َ
ًَ  ل

َّل
ى ِئه

َ
ّلِ  َعل

ُ
ْيءٍت  و

َ
ِذًشٌر    

َ
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 ًدضر ما ٖلى ًض٫ ما  ٦شحر ابً جٟؿحر في هجض ؤن عجب وال.  3«٢

ُجها ؾبلها وجِؿحر جإظُجها في بالٜ جإزحر طاث الال٨تروهُت الىؾاثِ ج٩ىنق زُحرة بظغامُت اهدغاٞاث مً وؾُدضر  إلاً وجٍؼ
ق البحه٣ي، لئلمام ؤلاًمان قٗب في ظاء.  الؿبُل ؾىاء ًٖ ونضتهم لهمؤٖما ؾىء لهم وػٍيذ الضهُا الخُاة ٚغتهم ًْد ي َٖك بِّ
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 الخىبت ٞباب. 4"  ؤ

ٗت في للجمُ٘ مٟخىح لؿٟتها ؤلاؾالم، قَغ ٗه وما هللا، ظىب في ؤلاوؿان ٞغ ٍ ما ٖلى بالىضم صازلي وبخؿاؽ قٗىعق ٞو َُّ  مً ي
ما٫ بلى ًغظ٘ ال ؤن ٖلى والٗؼم الىاؽ، خ٣ى١ق  ؤٖما٫ مً وؤلا٦شاع ؤَلها، بلى اإلآالم عص ق م٘ ألاًام، مؿخ٣بل في ؤلاظغامُت ألٖا
اث، الخحر ...  ؤلال٨ترووي اإلاجا٫ ومجها والىؾاثِ الىؾاثل مسخل٠ ٖبر ؤلاوؿاهُت واإلاباصت الًُٟلت ووكغ واإلابر 
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ُٖل بً ٖمغ بً ٦شحر ال٣غش ي البهغي ،ؤبى الٟضاء بؾما(ابً ٦شحر)جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم :قًىٓغق205، 204، 199/ق4ؤزغظه ؤخمض في اإلاؿىض  3

ق-ألاولى :قبحروث، الُبٗتق–، جد٤ُ٣، مدمض خؿحن قمـ الضًً، صاع ال٨خب الٗلمُت، ميكىعاث مدمض ٖلي بًُىن (َـ774قث)زم الضمك٣ي 
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٠ُ ِّٗ

ٍُت يَك اصُت ىَك ؾْد غصي الخغابِّ ظِّ
وْد غَك ؿْد

ُت
، خ٣٣ه (َـ458:قاإلاخىفى)ؾاوي، ؤبى ب٨غ البحه٣ي قٗب ؤلاًمان، ؤخمض بً الخؿحن بً ٖلي بً مىس ى الخ

ج ؤخاصًشه:قوعاظ٘ ههىنه وزغط ؤخاصًشه مسخاع ؤخمض الىضوي، ناخب :قالض٦خىع ٖبض الٗلي ٖبض الخمُض خامض، ؤقٝغ ٖلى جد٣ُ٣ه وجسٍغ

اى بالخٗاون م٘ الضاع الؿلُٟت ببق–الضاع الؿلُٟت ببىمباي  ق-َـ ق1423ألاولى، :قومباي بالهىض، الُبٗتالهىض، م٨خبت الغقض لليكغ والخىػَ٘ بالٍغ

ىٓغ، .323،م7م، طق2003 ق .ق61، م7، اإلاغظ٘ الؿاب٤، ط(جٟؿحر ابً ٦شحر)جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم ٍو
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" الٗغبُت ألامشا٫ في ظاء ٣ٞض الش٣اٞاث، مسخل٠ في الى٢اثُت بالىاخُت الاَخمام بغػق ٣ٞض الش٣اُٞت الىاخُت ومً

م ه ٢بل ألامغ ٖٝغ مً الخاػمحن ؤخؼم"  الٗغب الخ٨ماء ؤ٢ىا٫ ومً" ٖالط ٢ىُاع مً زحر و٢اًت صَع رَكؽ و٢ٖى
َك
. مىه ٞاخت

ق ًخجاوػق ٦ما الًٟاثل ؾاثغ ًخجاوػق الاختراؽ" و ،[ل٣مان] ق الىٓغُت :  اصيالبٛض مدمض ٢ى٫ق: الٗغبي الكٗغ ومً" الخىاؽ ؾاثغَك

  ما ئرا
َ

لُذ
َّل
لــــــــــــــــــــى خُث مً ألامَش  اج

َّل
خ ًُ         

َ
 لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُُب  ؿأهذ جأحي ما وأبَطشث

: آلازغ و٢ى٫ق

ًُ  ؿال ا الخىادر َسٍب مً  ج
ًال
 الذواَـــــــــــُا ـــــىالكــــــــــ للذَـــــــــــــــــــــش آمـــــــــــــــــــــً ؿىم       آمىـ

: آلازغ و٢ى٫ق

ذ مً
َك
ل٣ ق خُت

ُت
ت َُك ـــاع لخ ــ ــ ــ ــ ــ ب          له ظــ

ُت
ؿ٨ َِك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــه ٖلى اإلااء ٞل َُك  لخْد

: آلازغ و٢ى٫ق

ق ق الؿالح قغُّص
ٌل
سص ى زالزت ـــــل ًُت لى ؤصخابها            يٖــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ٤ ؾىاَم ٖو  ٞاجَّ

ق ق مىؽٌل
 

ق ٢لمٌلق ؤو الُٟل ب٠٨
 

ظ٫       ب٠٨ ق مـــــــــــــــا٫ٌلق ؤو الىَّ
 

مــــــــــــــــــــ٤ ب٨ـــــــــــــــ٠  ألاخْد

، زىب٪ ٧ان بن"ألاظىبُت ألامشا٫ ومً ٌَك ق ٞال ؤبُ ٍذ باج٘ مً ج٣تربْد ؿغيق ٫مض" الؼَّ .  1. "ؾَى

مت ههىنه مً ٖضص في الى٢اًت مباصت حٗالى هللا ٦خاب عؾم ٠ُ٦ وعؤًىا ، الٗالط مً زحر الى٢اًت بن  ٖبر ال٨ٍغ
ت مت واإلاباصت الخ٨ُمت الخٗلُماث مً مجمٖى  ٖجها جى٨ب ذ وما ، واعج٣ذ وهجخذ بال ألامم مً ؤمت بها اؾخمؿ٨ذ ما التي ال٣ٍى

ىث وزؿغث بال مجها واقمإػ ث . َو

:  الخلىُت الخماًت

 اظغاءاث اجبإ ًجب الخاؾب بٟحروؽ ؤلانابت مً الى٢اًت"  وألظل اإلاشا٫ ؾبُل ٞٗلى ، ألاق٩ا٫ مخٗضصة وهي
: آلاجُت ألامً

 .ألانل مجهىلت بغامج اؾخسضام ٖضم .1

 .للٗضويق خاملت ؤجها في ٌك٨٪ الظي ألامغ للخُٛحر و٢ابلت مخٛحرة بغامج جخًمً اؾُىاهاث اؾخسضام ٖضم .2
 .ٞحها مسخبئت ٞحروؾاث وظىص ٖضم مً للخ٣ًُ للظا٦غة الخاؾب اؾخسضام مغا٢بت .3

غيق .4   2."للى٢اًت ؤمجي ٦ةظغاء واإلاٗلىماث الخاؾباث ألمان ٢ىمي مغ٦ؼ بوكاء ًجب ؤهه البٌٗ ٍو

٠ًُ  َى ألاؾاس ي َضٞها ٩ًىنق الخاؾب مجا٫ في مخسههت صعاؾاث بظغاء يغوعة" ُٖٟٟي ٧امل ُٖٟٟي الباخض ٍو
 ؤو الهىضؾت ٧لُت في الٟحروؽ صعاؾت خى٫ق جضوعق ماصة بخسهُو وطل٪ ٖلحها، اإلاخسههحن وحصجُ٘ وصٖىة لخاؾبا ٞحروؽ

                                                           
اإلاعجم اإلاٟهل في الخ٨م واإلاشا٫ وال٣ىا٫ الخالضة، ؤمُلحن وؿِب بلُاؽ، صاع ال٨خب الٗلمُت، :قاهخ٣ُىا َظٍ البا٢ت مً الخ٨م مً ٦خاب 1

 .24، 23، م2009وث، لبىان، الُبٗت ألاولى بحر
 200ظغاثم ال٨مبُىجغ وخ٣ى١ اإلاال٠ واإلاهىٟاث الٟىُت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
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ضاص َظا ؤن وؤخؿب 1..." ال٩لُاث مً ًمازلها ما ضاص الضاُٖت ألاهٟا٫ آًت بُيخه ، ؤ٦ُض ٢غآوي مُلب ؤلٖا  ألاَبت وؤزظ الٗضة إٖل

م ٦خابه في ٢اثل مً ٖؼ ٢ا٫ ، اإلاخسلٟتو الًُٟٗت للكٗىب ُٞه م٩ان ال ػمً في والخُُت واال٨ٍغ ضُّص ِّٖ
َك
ؤ مْدق وَك هُت

َك
ا ل مْدق مَك خُت ْٗد َك

ُ خَك ق اؾْد ًْد  مِّ
ةٍسق ىَّ

ُت
ق ٢ ًْد مِّ

ق وَك ٍِّ ا
بَك ق عِّ لِّ

ُْد َك
خ

ْد
ق ال

ىنَك بُت َِّ غْد
ُت
ق ج هِّ ق بِّ وَّ ضُت ق َٖك هِّ

َّ
مْدق الل

ُت
٦ وَّ ضُت َٖك ق وَك ًَك ٍ غِّ

َك
آز ق وَك ًْد مْدق مِّ هِّ وجِّ

ق صُت
َك

مُتق ال هُت ىجَك مُت
َك
ل ْٗد

َك
هُتق ح

َّ
مْدق الل هُت مُت

َك
ل ْٗد ا ٌَك مَك ىا وَك ٣ُت ِّٟ

ىْد
ُت
ق ج ًْد يْدق مِّ

َك
ي ءٍسقش  ق فِّ ُلِّ بِّ

 ؾَك

ق هِّ
َّ
ق الل

َّ
ٝ ىَك مْدق ًُت

ُت
٨ ُْد لَك مْدق بِّ خُت

ْد
ه
َك
ؤ ق وَك

َك
ق ال

ىنَك مُت
َك
ل
ْد
ٓ

ُت
م ٖبر اإلاٟؿغون جدضر ول٣ض,[60:ألاهٟا٫] (60) ج  يغوعة ٖلى وخضًشا ٢ضًما جٟاؾحَر

ت ضاء وألاخىا٫ الٓغوٝ ٧ل في الخامت الجاٍَؼ ضم واإلاؿلمحن، ؤلاؾالم أٖل ةٍسق لٟٔ ؤن والخٓىا ، طل٪ ًٖ الٟٛلت ٖو ىَّ
ُت
 ظاء ٢

ظا إلااطا؟ مى٨غا، غ قُش حٗبحر خؿب ٧ان، ما ٧اثىا الخغب في به ًخ٣ىيق ما ٧ل لِكمل َو  ،2َىُاويق ؾُض مدمض ؾاب٣ا ألاَػ
ل ٦ثرث ٦ما  ٧ان وبن حٗلمهم، ال وهي إلاىاظهتهم، حؿخٗض ؤن ؤلاؾالم ؤمت ؤمغث الظًً َاالء مً جدضًض في اإلاٟؿٍغً ؤ٢اٍو

 ناعث التي الال٨تروهُت الخُٟت الجُىف َظٍ مالخٓت ٖجهم ٚاب و٢ض ا٣ٞحن،اإلاً ٩ًىهىا ؤن عجر َىُاويق ؾُض مشل البٌٗ
ت َظٍ في وججى٫ق جهى٫ق  وحؿغ ب الخهىنُاث، وجىته٪ وال٣ال٢ل، الايُغاباث مً حكاء ما ٞخدضر ال٩ىهُت، ال٣ٍغ

م وال٣غآن اإلاٗلىماث، ا٫ ال٨ٍغ  ال الظًً ٞهاالء لخاليوبا ،. الٗام وؾُا٢ه جخ٤ٟ التي ال٣غاءاث حٗضص ٖلى ومىٟخذ ؤوظه، خم 
ٟحن ق٩ل ٖلى ٩ًىهىا ٣ٞض مخٗضصة نىعق في ًدك٩لىنق ٢ض وٗلمهم  ٢غانىت ؤو حكُٛلها، ؤو بغامج جهمُم ٖلى ٢اثمحن مْى

المُت، الكب٩اث ؤو البرامج، اب ؤو ؤلٖا ت الجاؾىؾُت ؤو ، ؤلاَع  الخىاؾِب ٞحروؾاث لىؾُلت ًلجإ ٢ض وؤزحرا...  الٗؿ٨ٍغ
 ال٣ضعة امخال٥ ؤنبذ"  ٣ٞض (الهاص١ ٖبض ٖاص٫) الباخض وخؿب ،3.مُٗىت خؿاباث بخهُٟت ملل٣ُا الضو٫ق بٌٗ خ٩ىماث

 ٖلى بًٗها الضو٫ق لهُمىت مجاال ًمشل وؤنبذ الضولُت، الٗال٢اث في ال٣ىة مٟاجُذ ًمشل اإلاٗلىماجُت الشىعة في اإلاؿاَمت ٖلى
٣ت ؾىاء بٌٗ، ٣ت وؤ اإلا٣ضعاث، في والخد٨م الؿُُغة ٍَغ٤ ًٖ مباقغة بٍُغ  الٗالُت ال٣ضعة ٍَغ٤ ًٖ مباقغة ٚحر بٍُغ

 وجدىلذ الخجؿـ، في الخ٨ىىلىجي والخ٣ضم واإلاٗلىماث الاجها٫ ج٨ىىلىظُا واؾخسضام الخ٣ىُت ألاظهؼة في ٖمالء ػعٕ ٖلى

ت ال٣ىة  َظٍ ؤهىإ بٌٗ آلزغ خحن مً جٓهغ ولهظا  4" البكغيق الظ٧اء ٢ىة زم اإلاٗلىماث ٢ىة بلى الىحران ٢ىة مً الٗؿ٨ٍغ
 اإلاساَغ ٌ<ٌ بَاع وفي.   خؿاب لها ًدؿب ال ٧اعزُت وؤزُاعا ؤيغاعا وجدضر لها ًىدبه ال التي اإلاضمغة الٟحروؾاث
ل بؾغاء الباخشت ٢ضمذ والخدضًاث،  بدثها في الى٢اًت ؤؾالُب مً ظملت الٗغبي الضًم٣غاَي اإلاغ٦ؼ مً مغعي عقاص ظبًر

:  5الى٢اثُت واثألاص َظٍ ؤبغػق مً وط٦غث ال٨تروهُا اإلايكىعق

٩ىنق fire well الخماًت ظضاع ٖلحها ًُل٤ ما اؾخٗما٫ ,1  صزى٫ق صونق للخُلىلت الخضوص ظماع٥ به ج٣ىم الظي الضوعق بمشابت ٍو
بت ألاظؿام  والًاعة الٍٛغ

 اإلاٗلىماث ٦ك٠ إلاى٘ الدكٟحر ج٣ىُت اؾخسضام. 2

                                                           
ق200ظغاثم ال٨مبُىجغ وخ٣ى١ اإلاال٠ واإلاهىٟاث الٟىُت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
م، مدمض ؾُض َىُاوي، صاع جهًت مهغ للُباٖت وا 2 ال٣اَغة، الُبٗت ألاولى، ق–ليكغ والخىػَ٘، الٟجالت ًىٓغ، الخٟؿحر الىؾُِ لل٣غآن ال٨ٍغ

.قق139، م6، ط1998
.ق201ًىٓغ، ظغاثم ال٨مبُىجغ وخ٣ى١ اإلاال٠ واإلاهىٟاث الٟىُت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3

 
4
، ٚؽلح (23ٍٍٍَخ أٚهاق اٌؼلك )أٍٍؾخ اٌفٚبء اإلٌىزوٟٚٔ فٟ ٙٛء اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اإلَٔبٟٔ، ػبكي ػجل اٌٖبكق،   

 .28ٓ،2016اٌَّزمج١ٍخ، ِىزجخ اإلٍىٕله٠خ،  اٌلهاٍبد
مت ومٗالجتها، ق–ألاؾباب ق–ألاَضاٝ ”قالجغاثم ؤلال٨تروهُت  5 ل عقاص مغعي :ققاٖضاص الباخشت َغ١ الجٍغ اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي ق–اؾغاء ظبًر

اعة قhttp://democraticac.de/wp-content/themes/jarida/images/patterns/body-bg7.png الٗغبي ش الٍؼ الؿاٖت ق08/01/2017جاٍع

ق13:32

قق

http://democraticac.de/wp-content/themes/jarida/images/patterns/body-bg7.png%20تاريخ%20الزيارة%2008/01/2017
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 . ةؤلال٨ترووي الغؾاثل جؼوٍغ إلاى٘ الغ٢مي الخى٢ُ٘ ج٣ىُت اؾخٗما٫ .2

٠ُ الٗىاًت, 3  .ألامىُت للشٛغاث خلى٫ق وبًجاص الازترا٢اث مسخل٠ ٦ك٠ ؤهٓمت بخْى

  آمىت ؤما٦ً في وويٗها والخؿاؾت الهامت اإلالٟاث إلاسخل٠ ، اخخُاَُت وسخ امخال٥ يغوعة .3

 التي البرامج بٌٗ اؾخسضام بًغوعة الباخشت جىص ي الٟجي الجىاجي الخد٤ُ٣ ٦خابت في مغاص الٟخاح ٖبض للباخض واؾدىاصا. 4
 البؿُُت الؿغ ٧لمت اؾخٗما٫ ًٖ البٗض و الٟحروؽ مً الى٢اًت و لل٨ك٠ زهُها نممذ

ض ٞخذ ٖىض بالٜ بدظع الخٗامل. 5 ت مً بالخإ٦ض وطل٪ ، ؤلال٨ترووي البًر  ًب٣ي ال مضمغا ٞحروؾا ٩ًىنق ٣ٞض ، الغؾالت باٖض ٍَى
 .ًظع وال

 ال٣اهىهُت الخماًت

اع َظا وفي ها والتي للمىاَىحن، الخهىنُت خ٤ لخماًت الهاعمت ال٣اهىهُت الخماًت جُٟٗل مً البض ؤلَا  Niza ٖٞغ
ً الىاؽ ؤهٓاع ًٖ بُٗضا ٌِٗل ؤن خ٣ه مً ٞالصخو ومجهىلت مىٗؼلت خُاة في الٟغص خ٤"  بإجها  الاظخماُٖت ال٣ُىص ٖو

٣غعق" اظخماُٖا ٩ًىنق ؤال الصخو خ٤ مً ٩ًىنق ؤن بمٗجى ت ٢لب هي انتالخ الخُاة"  ؤن وؾتن ٍو  اإلاخ٣ضمت الضو٫ق في الخٍغ
ت ٞهي ه واجهاالجه ومغاؾالجه مؿ٨ىه لخهاهت للٟغص يغوٍع . 1"وقٞغ

ُٗت خغ٦ت ٢امذ"  ٢ض ؤهه ،(مجظوب ؾُٗض مدمض) الباخض ًىضر وجُٟٗلها، الخماًت َظٍ يمان وألظل  حكَغ
 ال٨مبُىجغ بىاؾُت الصخهُت ٖلىماثالم وجىػَ٘ وم٣اعهت وخٟٔ اؾخسضام مى٘ زال٫ مً بالخهىنُت الخ٤ لخماًت واؾٗت

ا٦ض  2" جغزُو صونق  ًخٗل٤ ما وبُاهاث مُُٗاث اؾخٗما٫ ؾىء ًٖ  جىجغ ٢ض التي ال٨بحرة الخُىعة ٖلى الباخض َظا ٍو
تراٝ ٍَغ٤ ًٖ ألامغ َظا مٗالجت مً البض ٧ان"  ٣ًى٫ق ٦ما طل٪ ألظل الصخو بسهىنُاث  بلى الىنى٫ق بد٤ للٟغص الٖا

غ وصختها ؾالمتها مً والخإ٦ض ٖىه ةاإلادّٟى اإلاٗلىماث ا ٖملُت ويبِ وجصخُدها لخدضًثها ؤلام٩اهُت وجٞى  بلى ؤي٠. وكَغ
.   3" به الخانت اإلاٗلىماث لخٟٔ ػمجي خض بىي٘ الٟغص خ٤ ؤي" باليؿُان الخ٤"بــ للمىاصاة خغ٦ت ٢ُام طل٪

 صازل الٗامت الؿلُاث ٖلى ًدٓغ"  ؤلاوؿان خ٣ى١ق في الخانلت الخُىعاث طل٪ بلى طَبذ و٦ما اإلاىُل٤ َظا مً
 ٞؿلى٥ ، لضحها سجالث في خٟٓها نضب٤ شخهُت مٗلىماث حسجُل الصخهُت الخانت الخُاة خغمت ٖلى خٟاْا الضولت

ت عظا٫ ٢ام ٞةطا. الخانت الخُاة لخغمت وواضر  ظؿُم زغ١ق ٖلى ًىُىيق ٦هظا  بُٛت لضحهم ؾغيق بسجل باالخخٟاّ الكَغ
ُٟت ؤو ٖمل لخىلي شخامألا جغقُذ خالت في اؾخسضامه اث٠ مً ما ْو  الضبلىماس ي، الؿل٪ ؤو ألامً مجا٫ في اإلاهمت الْى

.   4" به الخانت الصخهُت اإلاٗلىماث وخغمت الخانت خُاجه خغمت في ؤلاوؿان لخ٤ ٞاضخا زغ٢ا ًمشل الخهٝغ َظا ٞةن

                                                           
ق246ظغاثم ال٨مبُىجغ وخ٣ى١ اإلاال٠ واإلاهىٟاث الٟىُت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
ت الٗامت لخ٣ى١ ؤلاوؿان 2 اث الٗامت وآلالُاث ال٣اهىهُت لخماًتها، مدمض ؾُٗض مجظوب، اإلااؾؿت الخضًشت قالىٍٓغ جُىع الخ٣ى١ والخٍغ

.ق200، م2014لل٨خاب، بحروث، لبىان، الُبٗت ألاولى، 
.قاإلاغظ٘ هٟؿه، الصخت هٟؿها 3
/قالش٣اٞت، ٖمان، ألاعصن، الُبٗت ألاولىال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان الخ٣ى١ اإلادمُت ، مدمض ًىؾ٠ ٖلىان، مدمض زلُل اإلاىس ى، صاع ق 4

.ق291، م2، ط2006ؤلانضاع ألاو٫، 



  2017 مارس  24 - 25طرابلس | الجرائم اإللكترونية: الرابع عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

57 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

الن بلى وبالىٓغ  خماًت ٖلى هو ٢ض ؤهه هجض1948ٍ (ؾمبرصي) ألاو٫ق ٧اهىنق 10 في اإلااعر ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا

مت ؤق٩ا٫ ٧ل مً ؤلاوؿان  خُاجه في حٗؿٟي لخضزل ؤخض ٌٗغى ال"  مىه [12م] في ظاء ٧ان ؤي ًماعؾها التي الال٨تروهُت الجٍغ
ه ٖلى لخمالث ؤو مغاؾالجه ؤو مؿ٨ىه ؤو ؤؾغجه ؤو الخانت  مشل مً  ال٣اهىنق خماًت في الخ٤ شخو ول٩ل وؾمٗخه، قٞغ

مت مً الخماًت بظمالُت بهٟت ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗغبي اإلاُشا١ و٦غؽ ،1" الخمالث جل٪ ؤو جضزلا٫ َظا  التي الال٨تروهُت الجٍغ

ا الخانت الخُاة ازترا١ جداو٫ق حَر مت بها اإلاؿاؽ خغمتها، الخانت للخُاة" [17]اإلااصة في ب٣ىله ٚو  الخُاة َظٍ وحكمل ظٍغ

ا اإلاغاؾالث ًتوؾغ اإلاؿ٨ً وخغمت ألاؾغة زهىنُاث الخانت حَر ى ، 2" الخانت الاجهاالث وؾاثل مً ٚو  ٧ل ٌؿض بهظا َو
 ؤلاوؿان خ٣ى١ق لخماًت ألاوعوبُت الاجٟا٢ُت في هجضٍ هٟؿه والص يء.آلازٍغً وزهىنُاث بد٣ى١ق للٗبض اإلااصًت الُغ١ق

اث  الٗاثلُت وخُاجه زانتا٫ خُاجه جدترم ؤن في الخ٤ شخو ل٩ل ــ1" [8]الشامىت اإلااصة في ظاء خُض ألاؾاؾُت، والخٍغ
 و٧ان الخٗغى َظا ٖلى ال٣اهىنق هو بطا بال الخ٤ َظا إلاماعؾت جخٗغى ؤن الٗامت للؿلُت ًجىػق ال ــ2. ومغاؾالجه ومؿ٨ىه

ا بظغاء الضًم٣غاَي اإلاجخم٘ في ٌٗخبر مما  ؤو الىٓام خٟٔ ؤو الا٢خهاصي البالص عزاء ؤو الٗام ألامً ؤو الضولت لؿالمت يغوٍع

م مى٘ اتهم آلازٍغً خ٣ى١ق خماًت ؤو وألازال١ الصخت خماًت ؤو ةالجٍغ  الٗهض لخا٦ض ظاءث بهما اإلاىاص َظٍ و٧ل ،3" وخٍغ
 طووق بالخ٣اء بال جُٟٗلها ًم٨ً وال ، مؿخمغ جُىعق في وؤجها ، اإلاٗانغ الٗالم في ؤلاوؿان خ٣ى١ق جدخله باجذ الظي الجضًض

ت الهمجُت والاججاَاث ألا٩ٞاع طويق يض ٢ضما بها للضٞ٘ ؤلاوؿاهُت ؤبىاء مً الخُت الًماثغ  وؤصخاب البًُٛت، والٗىهٍغ

ت الضًيُت الاججاَاث .    اإلاخُٞغ

 ٚغاع ٖلى للمىاَىحن،وطل٪ الخانت الخُاة خماًت ٖلى الخىهُو ٖلى الٗالم صؾاجحر مسخل٠ اٖخيذ و٢ض َظا

٩ي للضؾخىعق الغاب٘ الخٗضًل خٓغ" خضاء ألامٍغ خضا في الكغوٕ ؤو ٖلى الٖا  وؾل٨ذ 4"للمىاًَ الخانت الخُاة خغمت ٖلى ءالٖا
ت الضولت بُجها مً والتي الٗغبُت الضو٫ق بٌٗ هٟؿه الؿلى٥  2016 مازغا اإلاٗض٫ الجؼاثغيق الضؾخىعق يمجها والتي الجؼاثٍغ

ه، وخغمت الخانت، اإلاىاًَ خُاة خغمت اهتها٥ ًجىػق ال" ب٣ىله [46م] دمحها قٞغ ت. ال٣اهىنق ٍو  ثوالاجهاال اإلاغاؾالث ؾٍغ

ٗا٢ب ال٣ًاثُت، الؿلُت مً مٗلل ؤمغ صونق الخ٣ى١ق بهظٍ اإلاؿاؽ ق٩ل بإي ًجىػق ال. مًمىهت ؤق٩الها ب٩ل الخانت  َو
 ؤؾاس ي خ٤ الصخص ي الُاب٘ طاث اإلاُُٗاث مٗالجت مجا٫ في الُبُُٗحن ألاشخام خماًت. الخ٨م َظا اهتها٥ ٖلى ال٣اهىنق

ٗا٢ب ال٣اهىنق ًًمىه  5" اهتها٦ه ٖلى َو

ظا ، اإلاٗانغ الجؼاثغيق اإلاجخم٘ في الخانلت ألازحرة الخُىعاث م٘ الخماًت َظٍ ٞٗال ججؿضث و٢ض  بِىه ما َو

 م٨غعق394 اإلااصة مً 6" للمُُٗاث آلالُت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ" ٖىىان جدذ الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً الؿاب٘ ال٣ؿم
                                                           

ت الضولُت وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، ٞاعو١ مدمض مٗال٣ُي، اإلااؾؿت الخضًشت :قمً ٦خابق(1)ه٣ال ًٖ ملخ٤ ع٢م 1 خ٣ى١ ؤلاوؿان بحن الكٖغ

،قق149،  م2013لل٨خاب، َغابلـ، لبىان، الُبٗت ألاولى 
اص، َغابلـ، لُبُا، :قه٣ال ًٖ 2 ، 2001خ٣ى١ ؤلاوؿان في الٗالم اإلاٗانغ، امدمض مهباح ِٖس ى، صاع ؤ٧ا٧ىؽ، بحروث، لبىان، وصاع الغو 

.ق324م
.ق347ه٣ال ًٖ اإلاغظ٘ هٟؿه، م 3
.ق264ظغاثم ال٨مبُىجغ وخ٣ى١ اإلاال٠ واإلاهىٟاث الٟىُت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
ضة الغؾمُت 2016ماعؽ ؾىت ق6اإلاىا٤ٞ ق1437لى ٖام ظماصي ألاو26ماعر في ق01ـ ق٢16اهىن ع٢م  5 ، ًخًمً الخٗضًل الضؾخىعي، الجٍغ

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت الٗضص  ماعؽ ؾىت ق7َـ اإلاىا٤ٞ 1437ظماصي ألاولى ٖام ق27الؿىت الشالشت والخمؿىن، ؤلازىحن ق14للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 م2016
مبر 10ماعر في 15ــ |ق٢2004اهىن ع٢م  6 قق(2004هٞى
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م٨ً ،7 م٨غعق 394 اإلااصة ختى ٫ق مً ل٩ل الغاصٖت ةال٣ٗابي الجؼاءاث َظٍ اؾخٗغاى ٍو  الجغاثم ٖىالم بلى الىلىط هٟؿه له حؿى 

ظا آلامىحن وجغوَ٘ الٗام، وألامً بالىٓام واإلاؿاؽ الال٨تروهُت  : 1ال٣ٗابُت اإلاىاص َظٍ زال٫ مً َو

 ؾىت بلى ؤقهغ(3) زالزت مً بالخبـ ٌٗا٢ب (2006 ؾىت صٌؿمبر 20 في اإلااعر 23 ـ06 ع٢م ال٣اهىنق): م٨غعق 394 اإلااصة

 آلالُت للمٗالجت مىٓىمت مً ظؼء ؤو ٧ل في الٛل ٍَغ٤ ًٖ ًب٣ى ؤو ًضزل مً ٧ل صط 200.000 الى  50.000 مً بٛغامت و (1)

 . طل٪ ًداو٫ق ؤو للمُُٗاث

 . اإلاىٓمت إلاُُٗاث حُٛحر ؤو خظٝ طل٪ ًٖ جغجب اطا ال٣ٗىبت جًا٠ٖ

 بلى ؤقهغ (6) مً الخبـ ال٣ٗىبت ج٩ىنق ةاإلاىٓىم اقخٛا٫ هٓام جسٍغب ؤٖالٍ اإلاظ٧ىعة ألاٞٗا٫ ٖلى جغجب بطا و
 .صط 300.000 بلى صط 50.000 مً الٛغامت و (2) ؾيخحن

 زالر بلى ؤقهغ (6) ؾخت مً بالخبـ ٌٗا٢ب (2006 ؾىت صٌؿمبر 20 في اإلااعر 23 ـ06 ع٢م ال٣اهىنق): 1م٨غعق 394 اإلااصة

 ؤػا٫ ؤو آلالُت اإلاٗالجت هٓام في مُُٗاث الٛل ١بُغيق ؤصزل مً ٧ل صط 4000.000 الى صط 500.000 مً بٛغامت و ؾىىاث (3)
٣ت ٖض٫ ؤو  . ًخًمجها التي اإلاُُٗاث الٛل بٍُغ

 (3) زالر بلى (2) قهٍغً مً بالخبـ ٌٗا٢ب (2006 ؾىت صٌؿمبر 20 في اإلااعر 23 ـ06 ع٢م ال٣اهىنق): 2 م٨غعق 394 اإلااصة
 : ًإحي بما الٛل ٍَغ٤ ًٖ ؤو ٖمضا ٣ًىم مً ٧ل صط 10.000.000 الى صط 1000.000 مً بٛغامت و ؾىىاث

حر ؤو ججمُ٘ ؤو بدض ؤو جهمُم ــ1  ٍَغ٤ ًٖ مغؾلت ؤو مٗالجت ؤو مسؼهت مُُٗاث في الاججاع ؤو وكغ ؤو جٞى

 . ال٣ؿم َظا في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم بها جغج٨ب ؤو ًم٨ً مٗلىماجُت مىٓىمت

 ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم بخضي مً ٖلحها اإلاخدهل اإلاُُٗاث ٧ان ٚغى ألي اؾخٗما٫ ؤو وكغ ؤو بٞكاء ؤو خُاػة ـ2

.  ال٣ؿم َظا في

مبر 10 في ماعر 15 ـ 04 ع٢م ٢اهىنق ):3 م٨غعق 394 اإلااصة  ال٣ؿم َظا في ٖلحها اإلاىهىم ال٣ٗىباث جًا٠ٖ  (2004 هٞى

مت اؾتهضٞذ اطا جي الضٞإ الجٍغ  . ؤقض ٣ٖىباث بخُب٤ُ ؤلازال٫ صونق الٗام، لل٣اهىنق الخايٗت اإلااؾؿاث و الهُئاث ؤو الَى

مبر 10 في ماعر 15 ـ 04 ع٢م ٢اهىنق ): 4 م٨غعق 394 اإلااصة  بخضي ًغج٨ب الظي اإلاٗىىيق الصخو ٌٗا٢ب  (2004 هٞى

 . الُبُعي للصخو اإلا٣غعق ألا٢ص ى الخض مغاث (5) زمـ حٗاص٫ بٛغامت ال٣ؿم َظا في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم

مبر 10 في ئعرم 15 ـ 04 ع٢م ٢اهىنق ): 5 م٨غعق 394 اإلااصة ت في قاع٥ مً ٧ل  (2004 هٞى  جإل٠ اجٟا١ في ؤو مجمٖى
ضاص بٛغى مت الٖا  ؤٞٗا٫ ٖضة ؤو بٟٗل مجؿضا الخدًحر َظا ٧ان و ال٣ؿم َظا في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم مً ؤ٦ثر ؤو لجٍغ

مت اإلا٣غعة بال٣ٗىباث ٌٗا٢ب ماصًت  . طاتها للجٍغ

                                                           
:قملخ٤.قمضٖم باالظتهاص ال٣ًاجيق2011ٚكذ ق2الىو ال٩امل لل٣اهىن وحٗضًالجه بلى ٚاًت )٢اهىن ال٣ٗىباث في يىء اإلاماعؾت ال٣ًاثُت  1

ب وال٣اهىن اإلاخٗل٤ بالٟؿاص ق، بغحي لليكغ، الجؼاثغ،(ؤؾخاط ال٣اهىن الجىاجي باإلاضعؾت الٗلُا لل٣ًاء)، ؤخؿً بىؾ٣ُٗت(ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بالتهٍغ

.ققق178، 177، 176، م2012/2013
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مبر 10 في عرما 15 ـ 04 ع٢م ٢اهىنق ): 6م٨غعق 394 اإلااصة  ًد٨م الىُت خؿً الٛحر بد٣ى١ق الاخخٟاّ م٘  (2004 هٞى
مت مدال ج٩ىنق التي اإلاىا٢٘ اٚال١ م٘ اإلاؿخسضمت الىؾاثل و البرامج و ألاظهؼة بمهاصعة ٣ا ٖلحها اإلاٗا٢ب الجغاثم مً لجٍغ  ٞو

مت ٧اهذ بطا الاؾخٛال٫ م٩ان ؤو اإلادل بٚال١ ٖلى ٖالوة ال٣ؿم، لهظا  . مال٨ها بٗلم اعج٨بذ ٢ض الجٍغ

مبر 10 في ماعر 15 ـ 04 ع٢م ٢اهىنق ):7 م٨غعق 394 اإلااصة  اإلاىهىم الجىذ اعج٩اب في الكغوٕ ٖلى ٌٗا٢ب  (2004 هٞى

 . طاتها الجىدت ٖلى اإلا٣غعة بال٣ٗىباث ال٣ؿم َظا في ٖلحها

، ٤ًالُغ َظا في الؿحر اإلاخٗمضًً و٢م٘ اإلاسالٟحن، لغصٕ ٧اُٞت ال٣ٗابُت اإلاىاص َظٍ َل ول٨ً  والظًً اإلاىدٝغ
ً؟ بًظاء وخب ؤلاظغام بظوعق ظىباتهم بحن ًدملىنق  الخ٣ى١ق مجلت في ظاء ما ألامغ َظا ًٖ حٗبحر ؤنض١ ولٗل"  آلازٍغ

ٗت دُت)والكَغ .  1" الىٟا١ مً ًسلى ال ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الضو٫ق مٟهىم بن:" (ال٩ٍى

مت اإلاخٗل٤ الجؼاثغيق باثال٣ٗى ٢اهىنق ٖلى اإلاالخٔ ال٣هىعق لبٌٗ الاهخ٣اصي اإلاىخى َظا وفي  عثِـ ؤ٦ض  ؤلال٨تروهُت بالجٍغ
ضة ٢ؿىُُجي، ٞاعو١ ؤلاوؿان خ٣ى١ق وخماًت لتر٢ُت الىَىُت اللجىت  َظٍ ججؿُض بم٩ان الهٗىبت مً ؤهه الُىم، الؿالم لجٍغ

مت ٖلى اإلاٗا٢بت ال٣ىاهحن  الال٨ترووي، اإلاُضانب اإلاخٗل٣ت ال٩اُٞت الخبرة لًألت ؤوال هٓغا الجؼاثغ، في ؤلال٨تروهُت الجٍغ
لت ال٩ىاصع بًجاص في الضولت مىه حٗاوي الظي ولل٠ًٗ اؽ، اإلاُضان َظا في اإلاَا  ؤَل بحن الخىانلُت الخل٣ت ولُٛاب الخؿ 

 ٣ًًحها ٢هحرة بمضة ٩ًىنق طل٪ في الٛالب ؤن الخٔ خُض ، عصُٖت ؤ٦ثر ٣ٖىباث وظىص ٖضم م٘ الاجها٫، ٖلىم وؤَل ال٣ًاء
٘ َظا ألظل ، اإلاالُت ال٣ٗىباث بٌٗ حؿلُِ ؤو السجً، في الجاوي  اؾتراجُجُت ابخ٩اع بًغوعة للمُالبت ٖالُا نىجه ٞع

ئت اإلاا٫ ؤصخاب الؾُما الجمُ٘ جدمي و٢اثُت وآلُاث ٣ٖابُت ٟا٫ ٞو . 2ألَا

لى  حٗبحر وخؿب ، والٟٗا٫ الهاصٝ للى٣اف مُغوخت اإلاؿإلت وجب٣ى ههابها في ألامىعق جىي٘ وختى خا٫ ٧ل ٖو

 ٌؿمى ما ٖلى الهجىم ٞغنت اؾخٛال٫ ًخم آلان"  ٞةهه(2002 ٞبراًغ ـ519 الٗضص) الٗغبي في له م٣ا٫ في (ظَغـ خىا) الباخض
اب ُت، ال٣ُمت ٞاثٌ مجها ًدؿغب التي الشٛغة لؿض باإلَع خم اإلاٗٞغ ى ؤال الها٦غػ، وكاٍ مً ألانٛغ الجؼء اؾخٛال٫ ٍو  َو

بي،  ج٨ىىلىظُا باؾخسضام الها٦غػق ُٞه ٌؿاَم الظي والؿُاس ي ظخماعيالا الاخخجاط ؤق٩ا٫ ٧ل ٖلى لل٣ًاء الخسٍغ

اب"  الخٗبحر ؾ٪ جم ٣ٞض اإلاٗلىماث، ى ؤلال٨ترووي الًٟاء بَع  ال٣ىاهحن ججهحز وظاع Cyberterrorism ٧لمت به هترظم ما َو
اب ٖلى ال٣اصمت للخغب الضولي اإلاجخم٘ وجمهُض  بؿُاؾت مؿىىصا ٨ًً لم ابط ٨ًٟي ال ألامغ ؤن هدؿب  3" الال٨ترووي ؤلاَع
خباع بٗحن جإزظ ومضعوؾت قاملت  طل٪ و٢بل وألامىُت، والا٢خهاصًت والش٣اُٞت والاظخماُٖت الضًيُت اإلا٣اعباث ٧اٞت الٖا

مإهِىتهم وعاختهم آلازٍغً ألظل الخطخُت وخب اإلاؿاولُت عوح اؾدكٗاع  إلادبت اإلاىظب الخحر ٞٗل في ًضزل والظي َو

.    ألازغوي والٟىػق والٟالح الخال٤

 

 
                                                           

ه وُٗم قالال، اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خاب، َغابلـ، لبىان،  1 .ق31م، م2010اإلاغج٨ؼ في خ٣ى١ ؤلاوؿان ، هٍؼ

مت ؤلال٨تروهُت نٗبٌل في الجؼاثغ،:قًىٓغ، ٢ؿىُُجي 2ق اعة http://essalamonline.com جُب٤ُ ال٣ٗىباث في ٢ًاًا الجٍغ ش الٍؼ ، جاٍع

.ق18:12، الؿاٖت 13/02/2017
ابُىن؟..قالها٦غػق"ق 3 ـ، مؿخ٣بل الشىعة الغ٢مُت الٗغب والخدضي ال٣اصم، ٦خاب الٗغبي "زىاع ؤم بَع ،وػاعة 2004ًىاًغ ق15، (55)، خىا ظَغ

ذ، الِ الم، مُبٗت خ٩ىمت ال٩ٍى .ق177، 176، م15/1/2004بٗت ألاولى ؤلٖا

http://essalamonline.com/ara/permalink/32212.html#ixzz4YaPMdTEr
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  الذًيُت الخماًت 

خجلى م ال٨خاب ههىم جُٟٗل زال٫ مً طل٪ ٍو  الدجغاث مً 12 ع٢م آلاًت ٚغاع ٖلى الصخُدت والؿىت ال٨ٍغ

 بٌٗ وظاءث ، الدج ؾىعة مً 38 وآلاًت الىىعق مً 62 وآلاًت اإلاٗاعط، مً 32 ع٢م والاًت ، الىىعق مً 28 و 27 وآلاًخحن
ت الىهىم م اإلاهُٟى ٢ى٫ق في الخهىنُت خ٤ اهتها٥ خٓغ ٖلى جا٦ض الىبٍى  ٞةهما ؤمٍغ صونق ؤزُه ٦خاب في اَل٘ مً"  ال٨ٍغ

" الىاع في اَل٘

ٗاث ؾب٤ ٢ض ؤلاؾالم ؤن ٦ظل٪ ؤخض ٖلى ًسٟى وال"  ُت"  بمبضؤ ألازظ في الىيُٗت الدكَغ  ٣ًخهغ لم التي" الىهُت الكٖغ
 ًد٤ُ ؤو ًتهضصَا بظغامي زُغ ؤي يض اإلاجخم٘ مهالر خماًت بلى ظتالخا ا٢خًذ ٧لما ٞحها جىؾ٘ بل لها ال٤ًُ اإلاٗجى ٖل ى

خمحز...  بها ٗاث ًٖ ؤلاؾالم ٍو  بُاهاث مً ٖلُه جدهل ما واؾخسضام الؿغ في الخ٤ اهتها٥ بحن زلُه ٖضم في الىيُٗت الدكَغ

مت اعج٩اب في  1" ما ظٍغ

مت للٟغص الخانت لخُاةا لخغمت الاهتها٥ ٞٗل ٖلى اإلاٗا٢بت يغوعة"  ًغيق اججاٍ ْهغ َىا مً ت ب٣ٗىبت مؿخ٣لت ٦جٍغ ٍغ  حٍٗؼ
ُت، قغاثُها اؾخىظبذ َاإلاا ألامغ ولي ًدضصَا مت اعج٩ابه في بُاهاث مً ٖلُه جدهل ٢ض ما اؾخسضام ٞٗل ؤما الكٖغ  ظٍغ

مت بدؿب ٖلُه ال٣ٗاب ًجب مؿخ٣ل ٞهى مت َظٍ ٧اهذ ولى ختى اعج٩ابها في البُاهاث اؾخسضمذ التي الجٍغ  ظغاثم مً الجٍغ

 وبىاجىا ؤبىاثىا وهٟىؽ هٟىؾىا في ٚغؾىا بطا بال الضًيُت الخماًت َظٍ جُٟٗل ًخم وال 2"ال٣هام ؤو ٧الؿغ٢ت الخضوص
 عصٕ في تهاوها بطا بالٛغ١ق مهضصونق َظٍ الخُاة ؾُٟىت في وؤهىا ووظىصها وخ٣ى٢ىا ٦ُاهىا بدماًت مٗىُىنق ظمُٗا ؤهىا ومجخمٗىا

اث ظخم٘الم ؾُٟىت زغ١ق هٟؿه له حؿى٫ق مً ما٫ الُاجكت بالخهٞغ ظا ؤلاظغامُت، وألٖا  هللا نلى ألا٦غم الغؾى٫ق ظؿضٍ ما َو

ْعَمان ًٞٗ الصخُذ الكٍغ٠ خضًشه في وؾلم ٖلُه
ُّ
يَ  َاِشيرٍت  ْبً الى هُ  َس  ِ

َّل
ًِ  َعْنُهَما، الل ِبيِّ  َع

َّل
ى الى

َّل
ِه  هللاُ  َضل ُْ َم  َعلَ

َّل
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َ
: " ك
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َ
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َ
َمث

َ
ْىمٍت  ه

َ
ى اْظَتَهُمىا ك

َ
، َعل تٍت

َ
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َ
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َ
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  أ

َ
ان

َ
 وو

 ًَ ِزً
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ا أ
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ْىا ِئر

َ
ل
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ًَ  اْظخ اِء  ِم

َ
وا اإلا ى َمشُّ

َ
ًْ  َعل ُهْم، َم

َ
ْىك

َ
ىا ؿ
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ال

َ
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َ
ْى : ؿ

َ
ا ل

َّل
ه
َ
ا أ

َ
ى
ْ
َشك

َ
  ِفي  

َ
ان

َ
ا ِضِِتى

ًال
ْشك

َ
ْم   

َ
ِر  َول

ْ
إ

ُ
ًْ  ه ا، َم

َ
ى
َ
ْىك

َ
  ؿ

ْ
ِان

َ
 ؿ

ْم  َُ ى
ُ
ُشه

ْ
َساُدوا َوَما ج

َ
ىا أ

ُ
ى

َ
ل ا، ََ   َحِمُعًال

ْ
وا َوِئن

ُ
ز

َ
 

َ
ى أ

َ
ِذيِهْم  َعل ًْ َجْىا، أَ

َ
َجْىا ه

َ
ا َوه ٣ى٫ق ،3" َحِمُعًال  قغخه في (الهابىوي ٖلي مدمض) ٍو

م الغؾى٫ق ًًغبه والغوٖت، الجما٫ مىخهى في مشل"  الخضًض لهظا ألاصبي  الظًً ألولئ٪ ٖلُه، وؾالمه هللا نلىاث ال٨ٍغ

٤، ؤزُإوا ت) ٟٞهمىا الهضي، ؾبُل ًٖ وجى٨بىا الجاصة، ويلىا الٍُغ  خؿب الخُاة َظٍ في وؾاعوا زاَئا، ٞهما (الخٍغ
 ومىب٣اث، آزام مً خىلهم ًضوعق ٖما ؤُٖجهم وؤٚمًىا ٖىه، ٞؿ٨خىا اإلاى٨غ عؤوا الظًً ألولئ٪ آزغ ومشل...  وقهىاتهم ؤَىائهم

ىا ٌٗىحهم، ال ألامغ ٦إن ى   4" !والٟالح الهالح ؤهٟؿهم في ْو

 

 

                                                           
.ق302ظغاثم ال٨مبُىجغ وخ٣ى١ اإلاال٠ واإلاهىٟاث الٟىُت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
.ق303ظغاثم ال٨مبُىجغ وخ٣ى١ اإلاال٠ واإلاهىٟاث الٟىُت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
اى الهالخحن،:قعواٍ البساعي ًىٓغ قغح بٌٗ مٟغصاث الخضًض في ٦خاب 3 ، (َـ676ث)لئلمام ًخي بً قٝغ الىىويقصلُل الغاٚبحن بلى ٍع

.ق110، م1م، ط2007/َـ1428ٞاعو١ خماصة، صاع الؿالم، ال٣اَغة، الُبٗت ألاولى، 
ان، ق 4 ابىوي، م٨خبت الٛؼالي، صمك٤، ماؾؿت مىاَل الٗٞغ ٍغ٠، مدمض ٖلي الهَّ ت مً الخضًض الكَّ ت ولٛىٍَّ  ُ ت صعاؾاث ؤصب مً ٦ىىػ الؿىَّ

.ق30م، م1981/قَـ1401بحروث، 
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: ؤلال٨تروهُت الجغاثم مً والى٢اًت الخماًت في والخىظُهي التربىيق الجاهب صوعق: زالشا

ٗت مباصت جإحي الهضص َظا وفي  اإلاخماؾ٪ الٟايل للمجخم٘ لخاؾـ الٛغاء ال٣ٟهُت و٢ىاٖضَا ؤلاؾالمُت الكَغ

 ٖلى الظعاج٘ ؤخ٩ام ًبىىنق ال٣ٟهاء وؤٚلب: " آلاٞاث ٧ل مً اإلاجخم٘ خماًت في لِؿهم به لل٣اثلحن الظعاج٘ ؾض مبضؤ ،ُٞإحي
 يغعق ال" ٢اٖضة جإحي ٦ما. 1"ؤًًا واظبت وؾبله َغ٢ه ٧ان واظبا ٧ان وما ٦ظل٪، وؾاثله ٧اهذ مدغما مجها ٧ان ٞما اإلا٣انض

ٗت في ةالُٗٓم الٗملُت الىاخُت لخبرػ" يغاع وال  آلاٞاث ٧ل مً اإلاجخم٘، الًغع،وخماًت لىٟي ظاءث وؤجها ؤلاؾالم، قَغ
د٤٣ هللا ًغض ي بما والغقي الخُىعق صعظاث في به وجغج٣ي واإلاىب٣اث،  زحراتها واؾدشماع لٗماعتها ألاعى في الاؾخسالٝ مٟهىم ٍو

ا وق٨غ  ؤلخا١: الًغعق" ههه ما" يغاع وال اليغعق"٢اٖضة خى٫ق (الؼع٢اء ؤخمض مهُٟى) اإلاغخىم الباخض ٢ا٫.  ٞاََغ

 في مال٪ عواٍ الخؿً، عجبت في هبىيق خضًض هو بلٟٓها ال٣اٖضة َظٍ. بالًغعق الًغعق م٣ابلت: والًغاع. بالٛحر مٟؿضة

إ، ظٍ. ؾيىحهما في والضاع٢ُجي ماظت ابً وؤزغظه اإلاَى ٗت، ؤع٧ان مً ال٣اٖضة َو  ال٨خاب في ٦شحرة ههىم لها وحكهض الكَغ
ٌ في هخاثجه وجغجِب الًاع، الٟٗل إلاى٘ ؤؾاؽ وهي والؿىت،  ظلب في الاؾخهالح إلابضؤ ؾىض ؤجها ٦ما وال٣ٗىبت، اإلاالي الخٍٗى

مضتهم ال٣ٟهاء ٖضة وهي اإلاٟاؾض، وصعء اإلاهالر غ ٍَغ٤ في ومحزاجهم ٖو ُت ألاخ٩ام ج٣ٍغ  اإلاغخىم ٞهلها و٢ض ،2"للخىاصر الكٖغ
 ًلخبـ ال ختى ٖلحها، الىاعصة الاؾخصىاءاث مبِىا ال٣ٟهُت، ال٣ىاٖض قغح في  طاٍو ص٣ُ٢ا جٟهُال الؼع٢ا مدمض الكُش بً ؤخمض

ة" ههه ما ٢ا٫ خُض ال٣غاء، ٖلى ٞهما ضَك ِّٖ ا
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ش)مسخهغ ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه ؤلاؾالمي، مدمض مدضة، صاع الكهاب، باجىت، الجؼاثغ،  1 .ق283، م(صون جاٍع
.ق978، م2م،، ط1968/َـ1387اإلاضزل ال٣ٟهي الٗام، مهُٟى ؤخمض الؼع٢اء، صاع ال٨ٟغ، مُبٗت َغبحن، صمك٤، الُبٗت الٗاقغة،  2
ل٤ ٖلُه[َـ1357ق-َـ 1285]ققغح ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت، ؤخمض بً الكُش مدمض الؼع٢ا3 /قصمك٤ ق-مهُٟى ؤخمض الؼع٢ا، صاع ال٣لم :ق، صدخه ٖو

.ق165م، م1989ق-َـ 1409ؾىعٍا، الُبٗتالشاهُت، 
 .ق166اإلاغظ٘ هٟؿه، م 4
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اص ىَك ؾْد ةِّ  في ؤلاوؿان ًاصًه الظي الاظخماعي بالضوعق ٩ًىنق وؤهه ، الىاؽ بحن الخٟايل محزان ألا٦غم الغؾى٫ق ًبحن وختى. 1"خؿً بِّ
ُ٘ يالخل٤ الؼاص م٘ الاظخماُٖت والخضمت وال٨غم الجىص ٢ُم وكغ  وؤهه ، الغظا٫ مىا٠٢ بحن واإلاىاػهت اإلا٣اعهت ٣ٌٗض ٞةهه ، الٞغ

ت م الؿب٤ وبخغاػ ، والخماًؼ الخٟايل ٩ًىنق زم  اب): "  الهٛحر الجام٘ بكغح الخِؿحر:  ٦خاب في ظاء ، والخ٣ض 
َك

 خؿً ؾخي ق
خل٤

ْد
ق (ال نِّ

حْد خَك مَّ ًَك
ى ؤخب) بِّ

َك
ل ض بسُل قُش مً هللا بِّ ابِّ

خل٤ س يء َٖك
ْد
ن (ال

َك
خل٤ا ؾىء ألِّ

ْد
ؿض ل ْٟد ل ً مَك َٗك ْد

ا ال مَك
َك
ؿض ٦ ْٟد خل ق ً

ْد
ل ال ؿَك َٗك ْد

 ال

بسل
ْد
ال ق وَك

َك
هُتق ؤ٢بذ ال ىْد ا مِّ مَك

َك
ي ٥) مغ ٦ اعٍِّسه فِّ

َك
ً ٞغ ج ً َٖك اؽ ابْد بَّ اص // (َٖك ىَك ؾْد ةِّ ق بِّ ُهِّ  في ؤلاؾالمي الكباب بٌٗ م٩اهت ولخبُان. 2//" لحن ِّٞ

ت صٖامت مً ٌك٩له إلاا ٦بريق ٢ُمت اإلاٗانغة الضؾاجحر مسخل٠ ؤولخه ٣ٞض ألَمُخه وهٓغا ، واإلاؿلمحن ؤلاؾالم ٢ًاًا زضمت  ٢ٍى
" [37م] 2016 الجؼاثغيق الضؾخىعق مً والشالزحن الؿابٗت اإلااصة في ظاء ٖامت بهٟت والخًاعيق والاظخماعي الا٢خهاصي بىائها في

ً، بىاء في خُت ٢ىة الكباب حر ٖلى الضولت حؿهغ الَى   3 "َا٢اجه وجُٟٗل ٢ضعاجه بدىمُت ال٨ُٟلت الكغوٍ ٧ل جٞى

ت الكباب مغخلت جخمحز  اليكاٍ ـــــ1: الخاػمي خامض زالض ط٦ٍغ ما ؤبغػَا مً واإلامحزاث الخهاثو مً بمجمٖى
 ــــــ3. للٗىا٢ب جدؿبا وؤ٦ثر والاؾخيخاط الخدلُل في ؤ٢ىيق ٧ان حٗلما ؤ٦ثر الغاقض ٧ان ٧لما ؤهه خُض:  ال٣ٗلُت ال٣ضعاث ــــ2. 

ان جاع٢ه ٧اهذ التي اإلاساٝو مً الغاقض ًخسلو خُض: الاهٟٗاالث خدى٫ق ، َٟىلخه بب   ٖاَٟتي بلى الٗاَٟي الاهٟٗا٫ ٍو
بت ـــــ4. الؼواط هدى الىٓغة احؿإ م٘ ، وألامىمت ألابىة : "  الخالُت الخهاثو اإلاغخلت َظٍ في جبرػ َىا ومً"  الخٗلم في الٚغ

اصة ـــ 1  الٟٗلي الاججاٍ ـــ 2. اإلااصي ال٨ؿب بلى الكباب مُل. إلاهىُتوا الخٗلُمُت ال٣ضعة وػٍاصة اإلاؿخ٣بل ؤمغ في الخ٨ٟحر ٍػ

 ال٣غاءة هدى ال٨بحر اإلاُل ــــــ3. اإلاجخم٘ خاظاث بصعا٥ بٗض الٗامت والخضمت الاظخماعي ؤلانالح مكغوٖاث في لالقترا٥
 التي الخُحرة الٟترة هي ، الكباب ٞترة ؤن ، ؤلاؾالم عؾى٫ق بحن و٢ض 4. " الٟغاٙ و٢ذ لخىُٓم اخخُاظه ــــ4.واإلاٛامغاث

باث ٞحها جهُٕغ اقت الٗىا٠َ ٞحها وجخد٨م ، الٚغ  ُ  في ظاء الاهضٞإ وعوح ، اإلاٛامغاث هدى الجامذ والاهضٞإ ، الج

اب): "  الهٛحر الجام٘ بكغح الخِؿحر بَك
َّ

ت الك بَك ْٗد ُت
ىنق مً ق ىُت جُت

ْد
جى (ال ْٗد ق ٌ ىَك بُه َُت

َك
ت ق َٟك اث

َك
ىنق مً بُ ىُت جُت

ْد
هُتق ال هَّ

َك
٣ٗل ٌٛلب ألِّ

ْد
 ال

ق ًمُلو هِّ بِّ اخِّ هَك ى بِّ
َك
ل اث بِّ ىَك هَك

َّ
ت الك بَك

َك
ل
َك
ىنق ٚ ىُت جُت

ْد
اء) ال ؿَك ِّ

 
الي ان خبالت وَك

َك
ُ ُْد َّ

ي (الك
َك
ي مهاًضٍ ؤ

َك
ة ؤ

َك
ؤ غْد

َك ْد
ا ًهُاص قب٨ت اإلا ان بهَك

َك
ُ ُْد َّ

 الك

هىيق ٖبض
ْد
ي الخغاثُي) ال ىب اٖخال٫) ٦خاب (فِّ

ُت
ل ٣ُت

ْد
ً) والخُمي (ال ض َٖك ض بً ٍػ الِّ

َك
ي ق ز ِّ

جُت َك
ْد
اص // (ال ىَك ؾْد ةِّ .  5//"  خؿً بِّ

ه ختىو ا ؤ٧لها وجاحي ، ألامشل الخىظُه الخهاثو َظٍ جىظ  ٤ الُُبت وزماَع م عؾىله وؾىت هللا ٦خاب ٞو  ال٨ٍغ

ُبه ــــــــ (1: : "  ًلي ما الخاػمي خامض زالض الباخض ٣ًترح  ؤن ـــــ (2. الضهُا مً ههِبه ًيس ى ال وؤن ألازغوي الشىاب في جٚغ

دظع ، هللا ؤباخه ما يىء في اإلااصي ال٨ؿب مؿاع له ًصدر باجه جىظُه ــــــــ (3. الخغام ال٨ؿب مً ٍو  ؤلانالح في ٚع

.  حٗالى هلل زالها ٖمله ل٩ُىنق هِخه وجصخُذ ، بزىاهه ومؿاٖضة ، اإلاى٨غ ًٖ والىهي باإلاٗغوٝ ألامغ زال٫ مً الاظخماعي

                                                           
ً الٗابضًً الخضاصي زم الم:قالخِؿحر بكغح الجام٘ الهٛحرق1 حن بً ٖلي بً ٍػ ً الضًً مدمض اإلاضٖى بٗبض الغئٝو بً جاط الٗاٞع هاوي ال٣اَغي ٍػ

اى ق–م٨خبت ؤلامام الكاٞعي ق.ق(َـ1031:قاإلاخىفى) .ق262:ق، مق1ط.قم 1988ق-َـ 1408الشالشت، :قالُبٗت.الٍغ
.ق74:ق، مق2ط.قاإلاغظ٘ الؿاب٤ق.(َـ1031:قاإلاخىفى)اإلاىاوي ال٣اَغي :قالخِؿحر بكغح الجام٘ الهٛحرق2

ضة الغؾمُت 2016ماعؽ ؾىت ق6اإلاىا٤ٞ ق1437ظماصي ألاولى ٖام 26ماعر في ق01ـ ق٢16اهىن ع٢م  3 ، ًخًمً الخٗضًل الضؾخىعي، الجٍغ

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت الٗضص  ماعؽ ؾىت ق7َـ اإلاىا٤ٞ 1437ظماصي ألاولى ٖام ق27الؿىت الشالشت والخمؿىن، ؤلازىحن ق14للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 م2016
ت ).قالخاػمي مغاخل الىمى في يىء التربُت ؤلاؾالمُت ، زالض خامض :قًىٓغ ق4 صاع ٖالم ال٨خب للُباٖت واليكغ ق.ق(1)ؾلؿلت اإلاىٓىمت التربٍى

اى ، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ، الُبٗت ألاولى   .قق48، ق47:قم.ققم 1999َــ ــ 1420والخىػَ٘ ، الٍغ
.ق81:ق، م2الخِؿحر بكغح الجام٘ الهٛحر طق5
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جم٘.  1 ." الىاٞٗت ال٨خب بلى ـــــــةعقاصٍ (4 م اإلاىهج هللا عخمه عيالكاٝ بصَعـ بً مدمض ؤلامام ٍو  ؤن ًيبػي الظي ال٣ٍى

ق الىٟـ، ٚجى: زها٫ زمـ في وآلازغة الضهُا زحر" ب٣ىله ؤلاوؿان ٌؿل٨ه
 

 الخ٣ىي، ولباؽ الخال٫، و٦ؿب ألاطي، و٠٦
ظٍ 2"خا٫ ٧ل ٖلى حٗالى باهلل والش٣ت ه ؤن ًيبػي التي الخىظحهاث َو حن ٢بل مً للكباب جىظ  بىا والظًً بإمىعَم الٗاٞع  ظغ 
ا وزبروا الخُاة ث وال ، الهام الٗىهغ لهظا الخٗهض صاثم ٧ان الظي ، ال٨غام الغؾل ؾُض بمىهج ا٢خضاء هي بهما ؤؾغاَع  ًٟى 

م بال مىاؾبت ؤو ٞغنت .  وؤزغاَم صهُاَم في لهم الىاٞٗت الىاظٗت الخىظحهاث ٞٗله ؤو ٢ىله زال٫ مً لهم و٢ض 

: ل٨تروهُتالا الجغاثم مً الى٢اًت في التربىيق الجاهب صوعق

بضؤ ٣ا عؾم ــ قاع٫ق صًمىهض الٟغوس ي اإلاؿدكغ١ق بد٤ ٢ا٫ ٦ما ــ ٞاإلؾالم"  ألاؾغة صازل بد٤ الجاهب َظا ٍو  ممحزا ٍَغ
دغم الٗمل ًمجض للخ٣ضم  ًٖ ًىهى ٦ما والخغمان ال٣ٟغ ٖلى ال٣ًاء بٗض بال بالٛجى ٌؿمذ ال ول٨ىه الاؾخٛال٫ نىعق ظمُ٘ ٍو

دغم والخبظًغ ؤلامؿا٥  جضٞ٘ ٢ض التي الخ٣ض بظوعق مً الىٟىؽ ًى٣ي ختى اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن الاظخماعي الخىاػنق خ٤ُ٣ث ٖلى ٍو

 ًظًب الظي الخامٌ َى الخٗلُم بن" ٢ا٫ خُىما (ب٢با٫ مدمض) الُٟلؿٝى ؤناب و٢ض 3" اإلاىدٝغ الؿلى٥ بلى ؤلاوؿان
 ٌؿخُُ٘ الظي َى..  ٦ُمُاثُت ماصة ؤًت مً ًغاوجإر ٢ىة ؤقض َى الخامٌ َظا وبن ٌكاء، ٦ما ٩ًىجها زم الخي، ال٩اثً شخهُت

 مً اإلاؿخمض الخٗلُمي اإلاىار َى الصخُدت التربُت ُٞه جبرػ مىار  زحر ٞةن َىا مً  4" جغاب ٧ىمت بلى قامسا ظبال ًدى٫ق ؤن
ضم الىجاح يمً الظي حٗالى، هللا ٦خاب ظٍ ، ومغقضا َاصًا ظٗله مً ل٩ل الؼلل، في الى٢ٕى ٖو  طل٪ ٖلى هبهي ٦ما التربُت َو

ى ال"  خ٣لها في الٗاملىنق
 
بت بزاعة ٍَغ٤ ًٖ بال جخد٤٣ وال" ال٣لب عئٍت"  بىاؾُت بال جخإح  خُض...  ال٣لبي والىل٘ الباَىُت الٚغ

 بزاعة في ٞاٖل ٖامل ؤ٢ىيق ٞةن َظا، ٖلى"  ... اإلاامً ٖبضي ٢لب ووؾٗجي ؾماجي، وال ؤعض ي وؾٗجي ما:" وظل ٖؼ هللا ٣ًى٫ق
٠ُ َى الضًيُت التربُت زال٫ الاهجظاب ت وألاؾالُب اإلاىاهج في الجمالُت ٖىهغ جْى المُت التربٍى غى وؤلٖا  الىماطط ٖو

.    5"الؿُا١ َظا في اإلاىاؾبت

ا الال٨تروهُت الجغاثم قغا٥ في الى٢ٕى  هدى وظىىخهم زل٣ُا، ألاوالص اهدغاٝ ؤؾباب ؤَم مً ولٗل حَر  واهدال٫ ٚو
ت، الغ٢ابت اوٗضام ٖلىان، هاصر هللا ٖبض طل٪ ٖلى هبه ٦ما ؾلى٦ُاتهم ت واظباتهم ًٖ آلاباء وجسلي ألاؾٍغ  وجدهحن ، ألابٍى

م ق مً ٧ل بمسالُت لؤلوالص الٛاعب ٖلى الخبل وجغ٥ اإلاىب٣اث، ٧ل مً ؤؾَغ ، َب  ٣اء ومغا٣ٞت وصب   و٢ٗذ ٚظا ختى الؿىء، ٞع

ل اإلاالؾىاث بضؤث الغؤؽ ٖلى الٟإؽ : الكاٖغ ٢ى٫ق خض يٖل مىضم ؾاٖت والث والىضم والٍٗى

 6ناو٘؟ ؤهذ ٞما لبجى طَبذ ل٣ض          ٢خلتها وؤهذ لبجى ٖلى ؤجب٩ي

                                                           
 .قق48.ققاإلاغظ٘ الؿاب٤ .قامض الخاػمي زالض ح/قص:قمغاخل الىمى في يىء التربُت ؤلاؾالمُت ق1

ا ًخي بً قٝغ الىىوي 2 حن، مخي الضًً ؤبى ػ٦ٍغ ، صاع اإلاجهاط، ظضة، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، الُبٗت ألاولى، (َـ676ــ 631)بؿخان الٗاٞع

.ق113م، م2013/َـ1434
غ١ الخهضي لها و 3 ابُىن َو م٩اٞدتها، مدمض ٞخخي ُٖض، ؤ٧اصًمُت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألاؾالُب والىؾاثل الخ٣ىُت التي ٌؿخسضمها ؤلاَع

اى،  .ق135م، م2001/َــ1422ألامىُت، الُبٗت الىلى، الٍغ
ٗت ؤلاؾالمُت،م 4 .ق222مك٨الث الكباب الجيؿُت والٗاَُٟت جدذ ؤيىاء الكَغ

مي، صاع الهاصي ، بحروث، الُبٗت ألاولى الاججاٍ الغمؼي في التربُت الضًيُت باالؾدىاص بلى مىاهج الخٗلم باال٦دكاٝ، ٖبض الٗٔ 5 ًم ٦ٍغ

ق115، 114م،قم2007/َــ1428
.ق199، 198، م1، ط1989جغبُت ألاوالص في ؤلاؾالم، ٖبض هللا هاصر ٖلىان، صاع الكهاب، باجىت، الجؼاثغ،  6
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ت الٗلىم ألاوالص وجل٣حن ، التربىيق بالجاهب الٗىاًت ألامىعق ؤولُاء ٖلى وظب َظا ألظل  ؤلاؾالمُت شخهُتهم جدٟٔ التي الًغوٍع
إحي الظوبان، مً لىمه هللا ب٨خاب عبُهم طل٪ عؤؽ ٖلى ٍو ً خهً وؤ٢ىيق َضًت ؤًٞل ٞهى ًٟت،الكغ ٖو  ؤظُا٫ به جده 

ظا الجهىمُت وعؾىله هللا ؤٖضاء مسُُاث مً ؤلاؾالم  هللا ٖبض طل٪ ط٦غ ٦ما الؿُاؾت، ٦خاب في ؾِىا ابً به ؤوص ى ما َو

م، ال٣غآن ألاوالص جدُٟٔ ؤَمُت بلى زلضونق ابً"   بقاعة ط٦غ والظي ٖلىان هاصر  ؤؾاؽ َى ال٣غآن حٗلُم  ؤن واوضر ال٨ٍغ

 1"  ؤلاًمان عؾىر بلى ًاصي الظي  الضًً قٗاثغ مً قٗاع ألهه ؤلاؾالمُت البالص مسخل٠ في الضعاؾُت اإلاىاهج ظمُ٘ في الخٗلُم

 الهاثلت الخ٨ىىلىظُت الخُىعاث َظٍ م٘ وهؼاَت مهضا٢ُت ب٩ل للخٗامل بم٩ان ألاَمُت إلاً التربىيق الجاهب بن
 مؿخمغ، جؼاًض في وهي الٗالم، ه٣اٍ ٧ل ٚؼث التي الٗى٨بىجُت الكب٨ت مجا٫ في ًماالؽ ، الُىم اجهاالث ٖالم في الخانلت

ت للمغخلت وهٓغا اإلاجخم٘ مً ٞئاث لضي الىعي ل٣لت وهٓغا  الاهضٞإ مضي الجمُ٘ ٌكاَض ؤلال٨ترووي، باإلاىجؼ الاهبهاٍع
ً اإلاضوهاث وا٢٘ ٖلى ؾُُتب ٞبىٓغة ، الخضًشت الال٨تروهُت الىؾاثل َظٍ م٘ الخٗامل في الخانل الجماَحريق  الٗغبي والخضٍو

ت  مدمض ؾُض مدمض الباخض اؾخيخج  اإلاىيٕى ؾحر ٖلى الصخص ي الغؤي ؾُُغة:" ؤبغػَا ومً الخهاثو مً مجمٖى

اجه  ٧ل يض الخاص الؿلبي الكٗىعق"/نض٤ً مً اجها٫ ظاءوي" و" لي ٢ُل"و" ؾمٗذ" ٖلى اإلاضوهاث اٖخماص/ ومٗلىماجه ومدخٍى
اث امال٘ الجهل/ ش يء .  2" ألامىعق بمجٍغ

: الال٨تروهُت الجغاثم مً الى٢اًت في الخىظُهي الجاهب صوعق

ظا المُت الىؾاثل ٧ل ُٞه حؿاَم ؤن ًيبػي الجاهب َو  ٖلى...  وؾِىما ومؿغح، ومظًإ، ، وجلٟؼة ، صخاٞت مً ؤلٖا
ى ٖىاج٣ها، ٖلى ٦بحرة ًتٞاإلاؿاو٫ ولهظا اإلاجخم٘، ؤبىاء مً والىاؾ٘ الٍٗغٌ بالجمهىعق الخها٢ها مضي اٖخباع  ؤن ًيبػي ؤمغ َو

م، التي اإلاٗغ٦ت يغواة اٞضعا٥ جمام ًضع٧ىا وؤن ال٣ُاٖاث، َظٍ ًٖ اإلاؿئىلىنق ٌُٗه  مجغص لِؿذ ال٣ًُت ألن جيخَٓغ

حهُت، ٖملُت م٨ً. الٗمل ظيـ مً والجؼاء الىغى، ؾاخاث في الجهاص ًٖ ؤَمُت ٣ًل ال َهىا ٞالجهاص ٦ال جٞغ  َظا جضُٖم ٍو
: الخالُت باإلظغاءاث هبالجا

ُت ًخدغيق الظي ألازالقي الًمحر خًىعق عوعةى (1  ًلٟٓه ما وؤن ال٩لمت، مؿاولُت بٗٓم اؾدكٗاعا والجزاَت اإلاىيٖى
ى١ق ، ٖخُض ع٢ُب ولضًه بال الىظىص َظا في ؤلاوؿان  الؿماواث في طعة مش٣ا٫ ٖلمه ًٖ ٌُٛب ال مً ع٢ابت طل٪ ٧ل ٞو

٩ي مىا٢٘ ٖتَبي"  اإلاشا٫ ؾبُل ٞٗلى وألاعى،  للبٌٗ حؿمذ اإلا٣االث حٗضًل للجمُ٘ جدُذ والتي للجمُ٘ اإلاٟخىخت ٍو
ض والبٌٗ اإلاى٢٘، وججغبت الٗبض إلاجغص ٌٗبض ٞالبٌٗ ٦شحرة، الخسٍغب َظا وؤؾباب اإلاىايُ٘، في ٌٗبشىا ؤن  ًٍغ

 لها ٖال٢ت ال ظضًضة م٣االث ٨ًخب والبٌٗ الغؤي، جسالٟه التي اإلا٣االث جسٍغب ؤو عؤًه ًىا٤ٞ ال ما خظٝ

 وججضع 3" مٗحن ٨ٞغ او ما شخو يض صٖاًت ؤو له صٖاًت اإلا٣االث َظٍ ج٩ىنق ٢ض اإلاى٢٘، جىظه ؤو بخسههه
ت) ٩ًي"  ؤن بلى ؤلاقاعة اث بةياٞت للؼواع ٌؿمذ مى٢٘ َى ( wiki:باإله٩لحًز  الٛالب في ٢ُىص ؤي بضونق وحٗضًلها اإلادخٍى

ت: ألانلُحن َاواي ظؼعق قٗب بلٛت ال٩لمت َظٍ وحٗجي...  ، ؤو بؿٖغ  مً الىٕى لهظا ال٩لمت َظٍ واؾخسضمذ ؤؾٕغ

ت ٖلى للضاللت اإلادخىيق بصاعة ؤهٓمت اث حٗضًل في والؿهىلت الؿٖغ  ؾُا١ في ؤلاقاعة ججضع ٦ما ، 4" اإلاىا٢٘ مدخٍى

                                                           
.ق199، 198، م1اإلاغظ٘ هٟؿه،طق 1
الم مً اإلاىاصي بلى ؤلاهترق 2 .ق274، 273م م())@/َـ1430، 1هذ، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة، مهغ، ًٍىٓغ، مدمض ؾُض مدمض، وؾاثل ؤلٖا
الم ؤلال٨ترووي، ُٞهل ؤبى ِٖكت، صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ق 3 .ق165، م2010ؤلٖا
 .ق163اإلاغظ٘ هٟؿه، مق 4
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ش ٩ي جاٍع ٩ي إلاى٢٘ ْهىعق ؤو٫ق ان بلى ٍو ى ward Cunningham ٧اهِىٛهام ووعص ؤوكإٍ و٢ض...  1995 ماعؽ 25"  في ٧ان ٍو  َو

٩ي" لٟٔ ازخاع الظي  .1" اإلاىا٢٘ مً الىٕى لهظا" ٍو

 مً والى٣ُت الصخُدت ؤلاؾالم عؾالت وجبلُٜ والخىظُه، التربُت ٖملُت في الال٨تروهُت الىؾاثل َظٍ اؾخٛال٫ ًم٨ً (2
 بحن َىٗتاإلاو الؿُاؾُت والخىاظؼ ال٣ٗباث ٧ل وجسُي ، ؤلاؾالمُت الغؾالت ٖاإلاُت مً اهُال٢ا الكىاثب ٧ل

 .2الخٗاٝع ٖلى ؾبداهه الخ٤ خثها التي الكٗىب

ت" ٖلى بالتر٦حز وطل٪ ال٣هىي، ألاَمُت التربىيق الجاهب بًالء (3  ؤن اإلاغء ٖلى: التربُت ٖلماء ٢ا٫ لظل٪ الىٟـ، مٗٞغ
ت، ٧ل ٢بل هٟؿه ٌٗٝغ  وفي زال٣٪، وفي هٟؿ٪، في بالخ٨ٟحر ابضؤ: (باؾ٩ا٫)الُٟلؿٝى ٣ًى٫ق الهضص َظا وفي مٗٞغ

 . 3"ؤظلها مً زل٣ذ التي الٛاًت

ت (4 مت و٢ىة ؤلاعاصة ٖىهغ ج٣ٍى  لخٓاث في الال٨تروهُت الجغاثم وقهىاث بٍغ٤ وعاء ًيؿا٢ىا ال ختى ؤلاؾالم ؤبىاء لضي الٍٗؼ
ها ٢ض اإلاٗالي وبلٙى ؤلاعاصة ٢ىة مً هماطط وللكباب الغوحي، ؤو اإلااصي يٟٗهم حهم ال٨غام، الغؾل مً ٌٗٞغ  ألابغاع، وخىاٍع

لى الؼمان، وؤُٖان الٗلماء َىاث٠ وؿُان صونق َظا الخُاع، جابٗحهمو  ٖمل في (واٍ ظُمـ) ٢ط ى"  ٣ٞض اإلاشا٫ ؾبُل ٖو
ت آلخه  ظىعط) و٢ط ى. ال٨بحر خلمه لُد٤٣ واؾخضاهخه ٣ٍٞغ م٘ وطل٪ ٖملها مً اهخهى ختى ٖاما زالزحن البساٍع

 ونل ؤن بٗض وال٨خابت ال٣غاءة وحٗلم ؤمُا بضا ؤهه مٙع البساعيق مغ٦به جدؿحن في ٌٗمل ٖاما ٖكغ زمؿت (ؾدُٟيؿىنق

ُاها الىماطط َظٍ وؿخ٣ص ي طَبىا ؤهىا ولى...  ٖكغة الشامىت ٖلى ظا..  زؼاػا ٧ان خىُٟت  ؤبى ؤلامام ٞهظا:  الخهغ أٖل  َو
حن ٧ان اإلاٗغيق الٗالء ؤبى ظا..  اإلادبؿحن َع ظا..  ؾ٣اء ابً ٧ان اإلاخىبي الُُب ؤبى َو  باج٘ ٧ان ظاخٔا٫ ٖشمان ؤبى َو

 .4.. " ؾم٪

اًت ٍَغ٤ ًٖ الكباب بٟئت والاَخمام الٗىاًت حر والاظخماُٖت وال٣ٗلُت والضًيُت الصخُت الؾُما ؤق٩الها بكتى الٖغ  ٧ل وجٞى
٢ت، ومىاَبهم ؤلابضاُٖت ٢ضعاتهم جٟخذ بلى ًاصي ؤن قاهه مً ما

 
 الىىاحي ٧ل مً مهمت مغخلت الكباب مغخلت بن الخال

ض خُٓذ ولظل٪ ، وال٣ٗلُت ٞؿُتوالً الجؿضًت ىذ التي ، ؤلاؾالمُت الخًاعة الؾُما الخًاعاث مسخل٠ في الاَخمام بمٍؼ  زم 
ذ التي ببضاٖاجه ًٖ الخٗبحر ٞغنت له وؤجاخذ ٢ضعاجه

 
 والٗلىم والهُضلت والٟل٪ الُب مُاصًً في اإلاخٗضصة بؾهاماجه في ججل

ايُت ت ًتالضًً الٗلىم ٞغوٕ ومسخل٠ وال٨ُمُاثُت الٍغ  ، اإلاجخم٘ في اإلاامً الكباب بضوعق بقاصة هللا ٦خاب في وهجض.  والضهٍُى
م الصخُذ البىاء بىاثه في واإلاؿاَمت ، بنالخه هدى وؾٗحهم  هللا صونق مً اإلاٗبىصة ألانىام لخدُُم ؾعى ٞالظي ، ال٣ٍى

ت ان بالدجت ٢ىمه وم٣اٖع ىا الؿالم ٖلُه ببغاَُم الكاب َى والبَر
ُت
ال

َك
ق ٢ ًْد لَكق مَك َٗك َك

ا ٞ
َك
ظ ا ََك ىَك خِّ هَك ألِّ هُتق بِّ هَّ ق بِّ ًَك ِّ

َك
ق إلا حنَك ِّ اإلاِّ

َّ
ىا (59) الٓ

ُت
ال

َك
٢ 

ا ىَك ْٗد
مِّ

ًتى ؾَك
َك
مْدق ٞ َُت غُت

ُت
٦

ْد
ظ ا٫ُتق ًَك

َك
٣ هُتق ًُت

َك
ُمُتق ل َِّ ا غَك

بْد  َم بجىابه واٖخهاما هللا بلى ٞغاعا ال٨ه٠ و٢هضوا الكغ٥ ؤَل اٖتزلىا الظًً بن.5 (60) بِّ

                                                           
.قاإلاغظ٘ هٟؿه، الهٟدت هٟؿها 1
الم ؤلاؾالمي بحن الىا٢٘ واإلاغججى، ٖبض 2 ت، بُىث، لبىان، قًىٓغ، ؤلٖا .ق138م،   م2009/َـ1430الغخمً حجاػي، صاع اإلاٗٞغ
ٗت وال٣اهىن والٗلىم الاظخماُٖت، ٖمغ مخي الضًً خىعي، صاع ال٨ٟغ، صمك٤، الُبٗت  3 مت ؤؾبابها ــ م٩اٞدتها صعاؾت م٣اعهت في الكَغ الجٍغ

.ق181م، م2003/َـ1424ألاولى 
ٗت ؤلاؾالمُت، ٖبض الغخمً وانل، صاع الكغو١، ظضة، اإلامل٨ت الٗغبُت مك٨الث الكباب الجيؿُت والٗاَُٟت جدذ ق 4 ؤيىاء الكَغ

ق217، 216م،  م1986/َـ1406الؿٗىصًت،الُبٗت الشاهُت 
 ق.[60، ق59:قببغاَُم ق]ق5
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ق"  ال٣ىم زحرة مً ٞخُت ًُت دْد
َك
ق ه وُّص ٣ُت

َك
ق ه ٪َك ُْد لَك مْدق َٖك َُت َك

إ بَك
َك
ق ه ِّ

 ٤ خَك
ْد
ال مْدق بِّ هُت جَّ ق بِّ

ٌل
ت َُك خْد ىا ِّٞ ىُت مْدق آمَك هِّ ِّ

ب  غَك مْدق بِّ َُت ا
َك
ه صْد ػِّ

ًضي وَك  ٖىض اإلاغاغي جٟؿحر في ظاء. 1 (13) َُت

مت آلاًت َظٍ قغح مْدق:   ال٨ٍغ هُت جَّ ق بِّ
ٌل
ت َُك خْد ىا ِّٞ ىُت مْدق آمَك هِّ ِّ

ب  غَك مْدق بِّ َُت ها صْد ػِّ
ضًيق وَك  ٖلى بالخشبُذ َضي وػصهاَم بغبهم، آمىىا قباب بجهم ؤي َُت

ض هللا، بلى والاه٣ُإ الهالر، للٗمل ١والخىفي ؤلاًمان،  وؤَضي للخ٤، ؤ٢بل الٟخُان ؤن الٗاصة ظغث و٢ض.الضهُا فى والَؼ
 هللا نلى وعؾىله هللا اؾخجابىا الظًً ؤ٦ثر ٧ان زم ومً الباَلت، ألاصًان فى واوٛمؿىا ٖخىا ٢ض الظًً الكُىر مً للؿبل

م ٖلُه
 
اها، وؾل ت الؿحرة مً ٣ٞغاث وبمُالٗت 2. "ال٣لُل بال مجهم مٌؿل ولم صًجهم، ٖلى الكُىر وب٣ي قب   ًضع٥ الُٗغة الىبٍى

ت الهجغة لُلت ؤلاؾالم لغؾى٫ق ٞضاء هٟؿه ظٗل الظي ؤن ال٣اعتق  ؾٟحرا ٧ان والظي ، وظهه هللا ٦غم ٖلي ؤلامام َى الىبٍى
 الخغوط في الكباب بغؤي ألا٦غم ؾى٫قالغ وؤزظ ، ٖىه هللا عض ي ٖمحر بً مهٗب َى اإلاىىعة اإلاضًىت في لضٖىجه وهاقغا لئلؾالم
 الكام في الٗضو إلاال٢اة اإلاخىظه الجِل عؤؽ ٖلى ألا٦غم الغؾى٫ق وظٗل 3...اإلاضًىت زاعط ؤخض ٚؼوة في ومال٢اتهم لل٨ٟاع

ض بً ؤؾامت الكاب الصخابي ة ٞترة هي الكباب ٟٞترة .  ٍػ  ههىم ظاءث طل٪ ألظل ، الخًاعاث جهى٘ التي الكاملت ال٣ى 

ٟتا الؿىت ُم قبابه ٞترة ًٖ الؿاا٫ في ؤلاوؿان ٖاج٤ ٖلى اإلال٣اة اإلاؿاولُت ٖٓم جبحن لكٍغ  ظاءث َظا ألظل....  ؤبالَا ٞو
ت وألاخاصًض ال٣غآهُت الىهىم ٟت الىبٍى ض بظ٫ ويغوعة ، الكباب ٞترة زُىعة ٖلى لخا٦ض ، الكٍغ  ، اإلاخ٩املت الٗىاًت مً اإلاٍؼ

ت باإلاىاهج بالٗىاًت بال طل٪ ٩ًىنق وال. ؤلاؾالمُت الكبِبت وخماًت لهُاهت  الىاقئت ٣ٖى٫ق حٛظي التي باإلاىاص وبزغائها التربٍى

 4(َـ513ث)الؿؼشاتي ألاضبهاوي الذًً مإٍذ ٢ى٫ق خض ٖلى ؾٟاؾٟها، بلى ال ألامىعق إلاٗالي ًخُلٗىنق وججٗلهم

ني العالمت خب
ْ
ث ؼشي  اإلاعالي عً                            ضاخته َمَّل  ًَ  بالىعل اإلاشء َو

ٌ  الجى في ظلما أو ألاسع في                             هـلا ؿاجخز ئلُه حىدذ ؿان  ؿاعتز

 بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلل منهً واكخىع سهىبها                           على للملذمين العال ػماس ودع

م َسظُــــــــــــــــــــــــــم عىذ والعضُّ             معىىت العِش بخـؼ الزلُل ًش  ى
ُ
ل ألاًى

ُ
ل
ُّ
 الز

ْجــــــــــــم مثاوي ُمعاسغاث                         حاؿلت التُذ هدىس  في بها ؿأدسأ
ُّ
 بالُجُذٌ الل

ني الُعال ئنَّل 
ْ
خ
َ
ز يَ  خذَّل

ْ
  وه

ٌر
َدّذر ؿُما                      ضادكت

ُ
ل في ـــــــــضَّل العـــــــ أنَّل  ج

َ
ـــــــــــــــــــــل

ُّ
 الى

                                                           
 ق.[13:قال٨ه٠ ق]ق1
ق1365ألاولى، :قالُبٗت.الخلبي وؤوالصٍ بمهغقغ٦ت م٨خبت ومُبٗت مهُٟى البابى .ق(َـ1371:قاإلاخىفى)ؤخمض بً مهُٟى اإلاغاغي :قجٟؿحر اإلاغاغيق2

 .125، 124:قق، م15ط.قمق1946ق-َـ 
.قَـ ق1401عمًان ق-عبُ٘ آلازغ :قالُبٗت.مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت اإلاىىعة .قٖبض الغخمً بله ٖلي :قالتربُت ؤلاؾالمُت للكباب :قًىٓغ قق3

 .196، ق195:قم
الم ٖلى الىذ 4 غاجي :ق"و الخاليظاءث جغظمخه في ألٖا

ْد
ٛ

ُّص
الخؿحن بً ٖلي بً مدمض بً ٖبض الهمض، ؤبى ق(مق1120قق-1063=قَـ ق513قق-455)الُ

ض الضًً، ألانبهاوي الُٛغاجي اب، ٧ان ًىٗذ باألؾخاط:قبؾماُٖل، مٍا ولض بإنبهان، واجهل بالؿلُان مؿٗىص بً .ققاٖغ، مً الىػعاء ال٨خ 

زم ا٢خخل الؿلُان مؿٗىص وؤر له اؾمه الؿلُان مدمىص ٟٞٓغ مدمىص و٢بٌ ٖلى عظا٫ .قٌٞىالٍ وػاعثق(ناخب اإلاىنل)مدمض الؿلجىقي 

ؼ بلى مً ؤقا ٕ مؿٗىص، وفي ظملتهم الُٛغاجي، ٞإعاص ٢خله زم زاٝ ٖا٢بت الى٣مت ٖلُه، إلاا ٧ان الُٛغاجي مكهىعا به مً الٗلم والًٟل، ٞإٖو

ق-صًىان قٗغ )له .قووؿبت الُٛغاجي بلى ٦خابت الُٛغاء.قؾلُان مدمىص حجت، ٣ٞخلهاتهامه باإللخاص والؼهض٢ت ٞخىا٢ل الىاؽ طل٪، ٞاجسظٍ ا٫

مسخهغ في ؤلا٦ؿحر وللماعزحن ق(رق-ؤلاعقاص لؤلوالص )وله ٦خب مجها ق(ؤنالت الغؤي ناهخجي ًٖ الخُل):قومُلٗهاق(المُت العجم)وؤقهغ قٍٗغ ق(ٍ

الم، زحر الضًً ، صاع الٗلم للمال"قزىاء ٖلُه ٦شحر  ش)ًحن،بحروث، لبىان،ألٖا .قق246،م2، ط(صون جاٍع
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م          ُمنىًال  بلىغ اإلاأوي  ششؾ في أن لى
َ
ْبَرح ل

َ
  الشمُغ  ج

ًال
  ًىما

َ
 1 الَخَمل َداَسة

م ششح) في حاء هما ألابُاث ومعنى
َ
 ملذ ؿان بالىـغ، اإلاخاؾشة مع ئال ًدطالن ال الذهُا في واإلااٌ الجاٍ"  ؿان (الَعل

ٌ  مع منهما بالللُل والاكخىاع الىاط اعتزاٌ بدالً ؿاألولى .. العالمت خب ئلى  خطش ؿان سأًىا وخعب ،2" الخمى

ت ألامىس  في" بدشق " الشاسح خعب اإلاعالي ؾلب معنى  على واهـخاخه الشعشي  الىظ إلاـهىم جػُِم َى ؿلـ الذهٍُى
الث زا وآلا شة ٌالخال في الذهُا ؾلب بين ؤلاوعان ًجمع أن اإلااوع ؿما وئال ، مخعذدة جاٍو  الطادكت بالىُت َو

زا والـعاد، الكلم ألَل الشهىن  ودون  العاإلاين، سب هلل الخالطت  حعمي ال وأن ، الُىم شتاب ٌعُه أن ًجب ما َو

م .  وصاةل كلُل دهُىي  مخاع مً الالىتروهُت الجشاةم َزٍ جذٍس ما أبطاَس

 الىاط لُىمُاث واإلاطاخب الـعاٌ الخزهير في احذاإلاغ وأةمت والىعاف الذعاة عاجم على هتيرة اإلاعإولُت ؤن ٦ما (5
م الشوحي، بالعالم وسبؿهم ُب الترػُب بأظلىب الـاهُت، الذهُا خؿام وهتز اإلاعاد لُىم باالظخعذاد وجزهيَر  ، والتَر

اغت أظلىب أن هما م الىـعُت الٍش م ؾٍش  ؤلاظالم حجت هخب وكذ الؿاعاث، على وخملها الىـغ إلاجاَذة وهاحع كٍى

ٌ  هـِعا متدثا (الللىب مياشـت) في الؼضالي امذح أبى اغت) خى  أن ئعلم" ؿُه كاله ومما(الىشامت أَل وؿػل الٍش
  لم هاؿزة بطيرجه واهذ ؿمً هـعه اعُىب بطٍش  يرا اعتذ أساد ئرا وحل عض هللا

َ
 عشؾ ؿارا عُىبه، علُه جخف

 في الجزع ًشي  وال أ ُه عين في اللزي دَمأح ًشي  أهـعهم اعُىب حاَلىن  الخلم أهثر ولىً العالج أمىىه العُىب

 . 3" هـعه عين

 الضٖىاث بٌٗ آلزغ خحن مً وؿم٘ خُث ،الصخُذ الذًً حعالُم جلذًم في ؤلاعالم وظاةل دوس  جـعُل (6
صونق الظًً الىا٣ٖحن بٌٗ مً حن ، ؤؾُاصَم ٦الم ًغص  ى ، والخضازت الٗهغهت و٢ُم ًدىافى وؤهه ، الضًً ٢ُمت بخَى  َو

ة طاث ؾمٗتها ٦ما لؤلصًان الظَبي الٗهغ َى ُٞه وِٗل الظي ٞالٗهغ ، له وػن وال ٢ُمت ال ٞاٙع ٦الم  الٗالمت مً مغ 
 ًبحن بط الهاللي الضًً ج٣ي للكُش الصخُذ الٗلم بىىعق مؿدىحرة مىحرة ٧لمت بلى وليؿخم٘ ، هللا عخمه الٛؼالي مدمض ؤلامام

٣ت ال٨ىِؿت ٣َىؽ قهىص ٖلى اإلاىاْبت الخالمُظ ظبري ؤإلااهُا في ؤهه (اإلاؿلم الكباب ؤزال١) ٦خابه في  ؤخض، ٧ل اإلاٗلم بٞغ
كهض ٔ، الهالة"  بالخالي الخلمُظ َو ب ٖظع بال ًدًغ لم ٞةن والٖى  ال٨ىِؿت في الهالة جغ٥ وبن بالًغب، طل٪ ٖلى ؤص 

ِؿحن ٖضجب ال٨ىِؿت ٞةن ألاؾبٕى مً البا٢ُت الؿخت ألاًام ؤما اإلاضعؾت، مً َغص مخىالُت آخاص زالزت  اإلاضاعؽ بلى ال٣ؿ 
ىنق

 
مىجهم اإلاضعؾت، صازل في بالخالمُظ ًهل

 
ٗل  َاجحن في ًخُٛب ؤن الخلمُظ ٌؿخُُ٘ وال ًىم، ٧ل في ؾاٖخحن صًجهم َو

ق الؿاٖخحن
 
 وؤَمُخه الضًً ٢ُمت ًٖ خضًشه بمىاؾبت الهاللي الضًً ج٣ي ًظ٦غ. 4." اإلاؿُدُت ٚحر آزغ صًً ٖلى ٧ان بطا بال

سُا هبإ"  لٛغبُتا اإلاجخمٗاث في : ٢ًِخحن في ال٩ازىل٨ُت ال٨ىِؿت م٘ ازخل٠ َخلغ ؤن وطل٪ الىاؽ، ؤ٦ثر ٖلى ًسٟى جاٍع

                                                           
1
، 1، طم2006/قَـ1427ــ ق1426اإلاجمٕى ال٩امل للمخىن، ظمٗه وصدخه، مدمض زالض الُٗاع، صاع ال٨ٟغ، بحروث، لبىان، الُبٗت ألاولى،  

ٓ821 
غَك١ق 2 دْد م في قغح المُت العجم، مدمض بً ٖمغ بً مباع٥ الخًغمي الكاٞعي الكهحر بــ بَك

َك
ل َٗك ة، اإلامل٨ت (َـ869/930)قوكغ ال ، صاع اإلاجهاط، ظض 

 .163م،م2012/َـ1433الٗغبُت الؿٗىصًت، الُبٗت ألاولى 
م الُٛىب، لدجت ؤلاؾالم ؤبي خامض مدمض بً مدمض الٛؼالي، ق 3

 
ب بلى خًغة ٖال ، (مسخهغ مً اإلا٩اقٟت ال٨بريق)م٩اقٟت ال٣لىب اإلا٣غ 

اوي، مغاظٗت وجصخُذ، به اوي، صاع بخُاء الٗلىم، بحروث، لبىان، الُبٗت الشاهُت ج٣ضًم، مدمض عقُض ال٣ب  .ق343، م1985ًج ٚؼ 
الؿىت ألاولى، :قالُبٗت.الجامٗت ؤلاؾالمُتق.ق(َـ1407:قاإلاخىفى)ؤبى ق٨ُب مدمض ج٣ي الضًً بً ٖبض ال٣اصع الهاللي :ؤزال١ الكباب اإلاؿلم ق4

ً ؤو٫ /َـ1388الٗضصالشاوي، عظب .قق21:قم.قم 1968حكٍغ
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ث الخٗلُم، وػاعة مىهج جُب٤ ؤن لل٨ىِؿت الخابٗت الضًيُت اإلاضاعؽ ٖلى ؤوظب ؤهه بخضاَما  ال٩ازىل٨ُت ال٨ىِؿت ٞٗض 

ق الضًً، قاون في جضزال طل٪
ً
ضواها غى, ال٨ىِؿت في اإلاسؼون الظَب ٖلى اؾخىلى ؤهه والشاهُت ال٨ىِؿت، ٖلى ٖو  ٞو

 1." له ٨ًُضونق وؤزظوا َخلغ، ٖضاوة في الحهىص بلى ال٩ازىل٨ُىنق اهًم ال٣ًِخحن ولهاجحن اإلاالُت، وػاعة مً ٌُٗىجها عواجب
 الضًً صوعق في واإلاخمشلت ، الؼمان َظا ؤَل مً والٗلماهُحن الخضازُحن بٌٗ ؤٞئضة ٖلى الٛاثبت الخ٣ُ٣ت َظٍ بلى لُهل
ظا ، والاهدال٫ الظوبان مً ؤلاؾالمُت ألامت ٦ُان وخٟٔ ، للكباب الغوحي الخىاػنق خٟٔ في وصوعٍ  خؿب ٖلى ٧له َو

ُمهم مً الغوحي الاؾخٗماع صظاظلت ًيكٍغ ما ًبُل"  حٗالى هللا عخمه حٗبحٍر  الغقي ؤوط بلٛذ التي ألاوعوبُت ألامم ؤن ٖػ
 و٢ض جدص ى، مً ؤ٦ثر الضٖاًت َظٍ ٦ظب ٖلى ج٣ضمها،وألاصلت ؾبب طل٪ و٧ان ،الخاثِ ٖغى به ويغبذ الضًً هجغث
 اإلااع٢حن و٢لت قٗىبها، جضًً ٖلى ؤوعوبا في الغا٢ُت الضو٫ق ؾٟاعاث مً مإزىطة باألع٢ام ؤصلت الخ٤ صٖىة مجلت في وكغث

ق م٘ َظا ٞحها، الضًً مً  ٣ًى٫ق بل الخى٠ُ، ؤلاؾالم ًٟٗل ٦ما والضهُا الضًً قئىنق بخضبحر ًخ٨ٟل ال الىهغاهُت صًً ؤن 

 . 2".ل٣ُهغ ل٣ُهغ وما هلل هلل ما ؤِٖ: "٣ًى٫ق ما ظملت مً

مت مً للخدزًش الذعاة مً حِش وحسخير ؤلاعالمُت اإلاىابش ول اظخعماٌ (7  هللا خشمها التي ؤلاًزاء حٍش

ى ؿلاٌ هخابه بىظ ًَ  اللاةلين أضذق َو ِزً
َّل
  َوال

َ
ون

ُ
ر

ْ
إ ًُ  

َ
ِمِىين

ْ
إ

ُ ْ
ِم  اإلا

ْ
إ

ُ ْ
اِث َواإلا

َ
ْيرِ  ه

َ
َعُتىا َما ِاؼ

َ
د

ْ
ِذ  اه

َ
ل

َ
ىا ؿ

ُ
َمل

َ
ا اْخخ

ًال
اه

َ
ا ُبْهخ مًال

ْ
 َوِئز

ا
ًال
مت آلاًت َظٍ ْال٫ جدذ (٢ُب ؾُض) الكهُض ٢ا٫.3ُمِتِى ى ال٨ٍغ ا ًخإمل َو ٓاتها ٖبَر ظا" ٖو  ٧ان بإهه ٌص ي الدكضًض َو

 وبقاٖت لهم، اإلااامغاث وجضبحر ٖجهم، الؿىء ٢الت بيكغ واإلاامىاث، للمامىحن ال٨ُض َظا ًخىلى ٍٞغ٤ ًىمظا٥ اإلاضًىت في

ى. يضَم التهم  ألاقغاع مً بِئت ٧ل في ال٨ُض َظا إلاشل ٖغيت واإلاامىاث واإلاامىىنق. م٩ان ٧ل وفي ػمان ٧ل في ٖام َو
حن، هم ال٨ُض، طل٪ ٖلى الغص ٖجهم ًخىلى وهللا. مغى ٢لىبهم في والظًً واإلاىا٣ٞحن، اإلاىدٞغ . والبهخان باإلزم ؤٖضاءَم ٍو

ى ضاص ؤهىاٖها بكتى ال٣ىة بجاهب الٗىاًت اإلاؿلمحن ؤمغ ًخىلى مً ٖلى وظب َىا مً.4"ال٣اثلحن ؤنض١ َو  ألظل لها، وؤلٖا
 ٣ًى٫ق و٦ما الخًاعي، ووظىصَم ٦ُاجهم تهضص التي اإلاساَغ ٧ل مً ؤلاؾالم ؤبىاء وخماًت ؤلاؾالم، بًُت جدهحن

ت"و الٗهغ، ؤؾلخت ؤمط ى مً ــ لل٣ىة عامهض بهٟتها ــ ق٪ بال اإلاٗلىماث"ٞةن (ٖلي هبُل)الباخض  ٦ما"٢ىة اإلاٗٞغ
 ٞهى حؿى نان الهحن بمبراَىعق الؿىحن بأالٝ بلحها ؾب٣ه عبما والتي الكهحرة، ب٩ُىنق ٞغوؿِـ م٣ىلت لىا جلخهها

ت:" ال٣اثل  ٢تبعا بال ًيخهغ وؤن ، مساَغ بال حهاظم ؤن مً وال٣اثض ٌؿىص، ؤن مً الٗا٢ل جم٨ً التي ال٣ىة هي اإلاٗٞغ

لى ،5". آلازغون ٖىه ٌعجؼ ما ًىجؼ وؤن صماء،  حك٩له باجذ وما الخايغ، الٗهغ في الخانلت الهاثلت الخٛحراث يىء ٖو
" الُىم اإلاازلت الخُىعاث َظٍ ؤن مٟاصَا زُحرة هدُجت بلى (ٖلي هبُل) ًهل الضولُت ال٣غاعاث نى٘ في ؤَمُت مً ال٣ىة

ت"  ؤن ٨ٞما الظ٦غ، لٟتؾا ب٩ُىنق ٞغوؿِـ م٣ىلت ٣ٖب ٖلى عؤؾا ٢لبذ ت ؤًًا ال٣ىة" ٞــ" ٢ىة اإلاٗٞغ  زلو ٦ما" مٗٞغ
ت والا٢خهاصًت الؿُاؾُت ال٣ىيق ؤن بظل٪ ٢هض و٢ض ٞى٧ى، مِكُل طل٪ بلى  بهىعة ــ حٗمل وألاًضًىلىظُت، والٗؿ٨ٍغ

                                                           
.قق21:قم.قاإلاغظ٘ الؿاب٤ ق.ق(َـ1407:قاإلاخىفى)ؤبى ق٨ُب مدمض ج٣ي الضًً بً ٖبض ال٣اصع الهاللي :الكباب اإلاؿلم ؤزال١ ق1
 .22:قم.اإلاغظ٘ الؿاب٤ .قمدمض ج٣ي الضًً الهاللي .قؤزال١ الكباب اإلاؿلم ق2

ق[58:ألاخؼاب] 3
صة للخىػَ٘ باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، باالجٟا١ مـ٘ صاع الكغو١ في ْال٫ ال٣غآن، ؾُض ٢ُب، َبٗت زانت لضاع الٗلم للُباٖت واليكغ بج 4

ق.2880، م5م، م1986/قَـ1406للُباٖتواليكغ بال٣اَغة، الُبٗت الشاهُت ٖكغة، 
ابها...قٖى٠ اإلاٗلىماث " 5 ة ،وػاع2004ًىاًغ ق15، (55)، هبُل ٖلي، مؿخ٣بل الشىعة الغ٢مُت الٗغب والخدضي ال٣اصم، ٦خاب الٗغبي "!وبَع

ذ، الُبٗت ألاولى  الم، مُبٗت خ٩ىمت ال٩ٍى .ق150،  م15/1/2004ؤلٖا
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حر مباقغة ط ؤٚغايها ًسضم مٗغفي زُاب جىلُض ٖلى مباقغةــ ٚو غو  ا ٍو  مهالخها وجإمحن اؾلُاهه لخشبُذ ؾُٗا أل٩ٞاَع

   1"بالخالي

 مً الكباب ؤزال١ ونُاهت خماًت في الىاٞ٘ ألازغ ؤ٦بر ؤلاؾالمُت التربُت ألؾالُب ٞةن ؤزغيق هاخُت ومً (8
له ما ؤبغػَا ؤو ألاؾالُب، َظٍ ؤَم ولٗل ، الخؿً والؿلى٥ الهىاب ظاصة ًٖ والخغوط الاهدغاٝ  الباخض ٞه 

ق:"  الىدالويق
ً

 ال٣غآهُت باألمشا٫ التربُت: زالشا. والىبىيق ال٣غآوي بال٣هو التربُت: زاهُا.والىبىيق عآويال٤ الخىاع ؤؾلىب: ؤوال

ت ٓت بالٗبرة التربُت: ؾاصؾا. والٗمل باإلاماعؾت التربُت: زامؿا. بال٣ضوة التربُت: عابٗا. والىبٍى  التربُت: ؾابٗا. واإلاٖى
ُب ُب بالتٚر  صوعق جُٟٗل في ألَمُتها هٓغا الى٣اٍ َظٍ في الخضًض  ًٟهل الىدالويق الكُش الباخض قٕغ زم 2."والتَر

 الىىاًا جىاٞغث بطا الؾُما. 3 صًىه زضمت في واإلاخٟاوي ب٣ُٗضجه اإلاٗتز اإلايكىص اإلاكغ١ق الٛض ظُل بًجاص في ؤلاؾالمُت التربُت
ة ٖظابه مً واإلاك٣ٟت لشىابه الغاظُت الٗاإلاحن عب هلل اإلاسلهت الهاص٢ت خه والبكغيق لل٣اثه واإلاؿخٗض   والٟىػق و٢غبه بجى 
اصة، بالخؿجى ه ٢ض ؾاب٣ا ؤوعصهاٍ ما ولٗل وبالٍؼ  مً ؤلىان بٗىىان ٢ُم ٞهل في ظما٫ مدمض ؤخمض الباخض ٖلُه هب 

 نُداث حٗالذ َــ 1385 ٖام ؤواثل في ، الجؼاثغ في او٣ٗض الظي للمٗلمحن الغاب٘ اإلااجمغ زال٫"  وؤهه اإلاضعؾحن ؤزُاء
ئت : "  ًىمظا٥ اإلااجمغ في الؿىعٍحن اإلادامحن ه٣ُب ٢ا٫ ختى..  الُالب ججاٍ اإلاضعؽ مؿاولُت ٖٓم جا٦ض ، مسلهت ظٍغ

ق ،  الٗهغ َظا في بوؿاهُت ٚحر ؤمىعق مً هغاٍ ما بن ض  َٗك مىنق ٌُت
 
ظا.  4" . مجها ٌؿحر ٚحر ٢ؿِ ًٖ مؿاولحن اإلاٗل  اهُال٢ا َو

 ًٖ ٖجهما هللا عض ي ٖمغ ابً ًٖ الهالخحن ٍعاى مً [283] ع٢م الخضًض في ظاء" عإ ٧ل٨م"  الخالض الىبىيق اإلابضؤ مً

ا٫َكق  -وؾلم ٖلُه هللا نلى  -الىبي
َك
، ٧ل٨م»: ٢ ٍٕس ا

مْدق عَك
ُت
٨

ُّص
ل
ُت
٧ و٫ٌلق وَك ُت

ا ؿْد ق مَك ًْد ق َٖك هِّ خِّ َُّ ِّٖ ق: عَك حرُت ألامِّ
، وَك ٍٕس ا

لُتق عَك ق والغَّظُت ٍٕس ا
ى عَك

َك
ل ق َٖك لِّ

َْد ، ؤ هِّ ِخِّ
ق بَك

ُت
ؤة غْد

َك
اإلا  وَك

ق
ٌل
ُت ِّٖ ا ى عَك

َك
ل ق َٖك ذِّ

ِْد ظها بَك وْد ، ػَك ٍِّ ض
َك
ل وَك مْدق وَك

ُت
٨

ُّص
ل
ُت
٩

َك
ٞ ، ٍٕس ا

مْدق عَك
ُت
٨

ُّص
ل
ُت
٧ و٫ٌلق وَك ُت

ا ؿْد ق مَك ًْد ق َٖك هِّ خِّ َُّ ِّٖ ق. « عَك ٤ٌل َٟك خَّ ق مُت ُهِّ
َك
ل مً الخاٞٔ َى: الغاعي.َٖك

َك
 اإلالتزم اإلااج

ُخه ًجب بما ٢ام َل ومؿاو٫ بمهالخه، وال٣ُام ُٞه، بالٗض٫ مُلىب ٞهى خٟٓه، ٖلى ائجمً ما نالح .  5" ال؟ ؤو لٖغ

لى لى ، ؤخض ٧ل ٖلى ٖامت ؤلاؾالم في ٞاإلاؿاولُت الىبىيق ألاؾاؽ َظا ٖو  عثِـ ؤن هغيق"  َىا مً. مى٢ٗه خؿب ٖو
م، ٖلى الؿلُان ًمل٩ىنق مً و٧ل الخ٩ىمت ت، ومغجبت واخضة صعظت في والٗبض ويٗىا ٚحَر  الظي الٗبض ؤن ٨ٞما مدؿاٍو

 اؽالً قئىنق ٖلى ائجمىىا والظًً ٧اهىا، ؤًا الخ٩ىمت في ٌٗملىنق الظًً َاالء ٨ٞظل٪ ٖىه مؿئى٫ق ؾُضٍ ما٫ ٖلى ائجمً
 زم ؤوال، وحٗالى ؾبداهه هللا ؤمام الخ٣ُ٣ي، ؾُضَم ؤمام مؿئىلىنق ٖجهم، الىاظباث ٢ؿىة وجس٠ُٟ خ٣ى٢هم، وعٖاًت

م٨ً  6" زاهُا ؤمىعَم ًلىنق الظًً الىاؽ ؤمام  الهُٛت بلى بالغظٕى ٖلي ؤخمض مىالي ٢ضمه الظي الكغح َظا اؾخجالء ٍو

م الىبىيق للىو الخالُت ق) ٖىىان جدذ البساعيق صخُذ قغح ال٣اعيق ٖمضة  الخالي خىالً ٖلى ظاء الظي ال٨ٍغ ق بابٌل ضُت بْد َٗك  ال
ق ٍٕس ي عا ا٫ فِّ ضٍ مَك ِّ

 ُ ق ؾَك
َك
لُتق وال مَك ْٗد ق ٌَك

َّ
ق بال هِّ هِّ

ْد
ق [2409]بـ مغ٢م(بةط ًْد ق ٖ ضِّ ق هللا ٖبْد ًِّ ق ب غَك مَك ي ُٖت ض ِّ ى هللا عَك

َك
ال َٗك

َك
ا ح مَك هُت جْد هُتق َٖك ق ؤهَّ َ٘ك مِّ

 نلى هللا عؾى٫َكق ؾَك

                                                           
.ق150اإلاغظ٘ هٟؿه، م 1
-َـ1428الخامؿت والٗكغون :قصاع ال٨ٟغ ، الُبٗت.قٖبض الغخمً الىدالوي :قؤنى٫ التربُت ؤلاؾالمُت وؤؾالُبها في البِذ واإلاضعؾت واإلاجخم٘ ق2

 .166:قم.م 2007
 (167:قم)مُت وؤؾالُبها في البِذ واإلاضعؾت واإلاجخم٘ ؤنى٫ التربُت ؤلاؾال:قًىٓغ ق3
ة ، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ، الُبٗت ألاولى ق.ق(11)ال٨خاب الٗغبي الؿٗىصي .قؤخمض مدمض ظما٫ :قهدى جغبُت بؾالمُت ق4 وكغ تهامت ، ظض 

 .قق94:قم.ققم 1980َــ ـــ 1400
اى الهالخحنق5 ؼ ٍع ؼ بً في:قجٍُغ ملي الىجضي ُٞهل بً ٖبض الٍٗؼ ؼ بً ٖبض هللا بً .قصق.(َـ1376:قاإلاخىفى)نل ابً خمض اإلاباع٥ الخٍغ ٖبض الٍٗؼ

غ آ٫ خمض  اى:قببغاَُم الٍؼ .قق207:قم.مق2002ق-َـ ق1423ألاولى، :قالُبٗت.صاع الٗانمت لليكغ والخىػَ٘، الٍغ
ش)، م٨خبت مهغ، الُبٗت الشاهُت، ؤلاؾالم والىٓام الٗالمي الجضًض، مىالي مدمض ٖلي، جغظمت، ؤخمض ظىصٍ السخاع 6 .ق90، م(صون جاٍع
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ق هللا هِّ ُْد لَك ؾلم َٖك ٣ى٫ُتق وَك مْدق ًَك
ُت
٨

ُّص
ل
ُت
ق ٧ ٍٕس ى٫ٌلق عا ئُت ؿْد ق ومَك ًْد ق ٖ هِّ خِّ َُّ ِّٖ امُتق عَك ق ٞاإلمَك ٍٕس ق عا ىَك َْد ى٫ٌلق و ئُت ؿْد ق مَك ًْد ق ٖ هِّ خِّ َُّ ِّٖ لُتق ع ي والغَّظُت ق فِّ هِّ لِّ

َْد ق ؤ ٍٕس ق عا ىَك َْد ى٫ٌلق و ئُت  مؿْد
ق ًْد ق ٖ خهِّ َُّ ِّٖ ق عَك

ُت
ؤة غْد

َك ْد
ي واإلا ق فِّ ذِّ

ِْد ا بَك هَك ظِّ
وْد ق ػَك

ٌل
ت َُك

ِّٖ يَكق عا ق وهْد
ٌل
ت

َك
ىل ئُت ؿْد ق مَك ًْد ها ٖ تِّ َُّ ِّٖ مُتق عَك ي والخاصِّ ق فِّ ٍِّق ما٫ِّ ضِّ ِّ

 ُ ق ؾَك ٍٕس ق عا ىَك َْد ى٫ٌلق و ئُت ؿْد ً مَك ق َٖك هِّ خِّ َُّ ِّٖ ا٫َكق عَك
َك
٢ 

ق ذُت ْٗد
مِّ

ؿَك
َك
الءِّق ٞ

ُت
ق َائ ًْد ق مِّ ق هللا نلى هللا عؾى٫ِّ هِّ ُْد لَك ؾلم َٖك ق وَك بُت ؿِّ

ق هللا نلى الىبيَّق وؤخْد هِّ ُْد لَك ؾلم َٖك ا٫َكق وَك
َك
لُتق ٢ ي والغَّظُت ق فِّ ق ما٫ِّ ُهِّ ق ؤبِّ ٍٕس ق عا ىَك َْد  و

ى٫ٌلق ئُت ؿْد ق مَك ًْد ق ٖ هِّ خِّ َُّ ِّٖ مْدق عَك
ُت
٨

ُّص
ل
ُت
ق ٩ٞ ٍٕس مْدق عا

ُت
٨

ُّص
ل
ُت
ى٫ٌلق و٧ ئُت ؿْد ق مَك ًْد ق ٖ هِّ خِّ َُّ ِّٖ ت٫ مُاب٣خه"ع مَك رْدظَك

َّ
ي لت له فِّ ىْد

َك
م): ٢ اصِّ

َك
خ

ْد
ال ي وَك ا٫ فِّ ضٍ مَك  ُ إ ؾَك ن ، (عَك

َك
 ألِّ

اص غَك
ُت
م مً اإلا اصِّ

َك
خ

ْد
ا ال ىَك ق َُت ىَك ض، َُت بْد َٗك ن ال بِّ

ق وَك انَك
َك
ٖم ٧

َك
، ؤ هُت ىْد اء مِّ ظَك ي وَك اح فِّ

َك
٩ ِّ

ض: الى  بْد َٗك ْد
ال إ وَك ا٫ ٖلى عَك ضٍ مَك  ُ  .1"ؾَك

اًت مؿاولُت بن (9  صعاؾت وط٦غث ، الال٨ترووي يؤلاظغام اليكاٍ اػصًاص م٘ الُىم حٗاْمذ ٢ض ألابىاء ٖع

غ" بـ اإلاٗىىهت الٗمل وعقت في ٖغب ًىوـ الباخض ٗاث جٍُى  ؤزُغ ؤن" الال٨تروهُت الجغاثم م٩اٞدت مجا٫ في الدكَغ
 :2 ًلي ُٞما جخمشل الُٟىلت ٖالم حؿتهضٝ التي ؤلال٨تروهُت الجغاثم

ٟا٫ ب٢دام (1  .Sexual acts.ظيؿُت ؤوكُت ٚغيها ٩ًىنق الخِ ٖبر باجهاالث ألَا

ٟا٫ صٖاعة مىاص وجىػَ٘ وبهخاط لتروٍج الاهترهذ اؾخسضام (2  . Child pornography ألَا

ٟا٫ الكباب إلظباع الاهترهذ اؾخسضام (3  لخباصلها وحصجُٗهم الضٖاعة ؤٞٗا٫ مماعؾت ٖلى وألَا

ٟا٫ ب٢دام (4  ؾىاء ؤزال٢ُت ٚحر ؤوكُت في للمكاع٦ت ٧الؿٟغ ظيؿُت ؤٚغاى حؿتهضٝ ؾُاخُت ؤوكُت في ألَا
 .شخهُت مىاٞ٘ لخد٤ُ٣ ؤو ماصي ل٨ؿب

ض باؾخسضام الجيؿُت الاجهاالث او الىا٢ُٗت الجيؿُت ألاوكُت وجىُٓم جيؿ٤ُ (5  ؤو الخلٟىنق ؤو الال٨ترووي البًر

 . الجيؿُت ألاوكُت َظٍ إلظغاء ماصي م٩ان بلى ٞٗال الصخو اهخ٣ا٫

ض ٞخذ ؤو الهترهذبا الاجها٫ وبمجغص خُض ، ؤنال اإلاُلىبت ٚحر الجيؿُت اإلاىاص جىػَ٘ (6  الضزى٫ق او الال٨ترووي البًر

 . َلبها ٢ض الصخو ٩ًىنق ان صونق زالُٖت ونىعق ظيؿُت مىاص جٓهغ اإلاكغوٖت، اإلاىا٢٘ بٌٗ ٖلى

ه الابتزاػ ؤوكُت (7 ٟا٫ للكباب اإلاىظهت والتهضًض الؿمٗت وحكٍى  بإٚغاى جخهل ؾىاء الال٨تروهُت الغؾاثل ٖبر وألَا

ا ؤو ظغمُت ؤو ظيؿُت ٤ طل٪ بٗض الباخض ئ٦ضلي. ٚحَر ا مً اؾخ٣اَا بخهاثُاث ٞو  الظي ال٩اعسي الهى٫ق مهاصَع
غة في اإلاجخمٗاث ًىسغ باث دغ٥ الخُغ، ها٢ىؽ لُض١  مؿخ٣بلها، َػ  واخض ٧ل لُخدمل ، ؤلاهظاع ظغؽ ٍو

 واإلاىاص ، ٖام بىظه ؤلاباخُت اإلاىاص مك٩لت حجم بن" "عاس ي جسُي"  الضاعط اإلاشل في ظاء ٦ما ٣ًى٫ق وال مؿاولُخه
ٟا٫ اإلاخهلت الجيؿُت وألاوكُت  خضًشت لخ٣ضًغاث وو٣ٞا ، ٖاصي ٚحر بك٩ل ًتزاًض ، زام بىظه وال٣هغ باأَل

 زالزت ٧ل مً واخضا وؤن ، الاهترهذ ٖلى الجيؿُت اإلاىاص مىا٢٘ اخض م٘ جىنل ٢ض قباب زمؿت ٧ل مً واخضا ٞةن
 ٚحر ظيؿُت مىاص ونلخه قباب ؤعبٗت مً واخض ٧ل نوب ، بأزغ ؤو بك٩ل ظيؿُت ألوكُت ٖغيا جل٣ى قاب وزالزحن
ا ؤو ابتزاػاث ؤو تهضًضاث جل٣ى قاب ٖكغ ؾبٗت مً واخض ٧ل وان ، مُلىبت  ٧له طل٪ ، اإلاؿِئت اإلاىاص مً ٚحَر

                                                           
ُجي اإلاخىفى ؾىت  1 َٗك م له وزغ ط ق855ٖمضة ال٣اعي قغح صخُذ البساعي، لئلمام الٗالمت بضع الضًً ؤبي مدمض مدمىص بً ؤخمض ال َـ ، ٢ض 

٣ُُت، ال٣اَغة، مهغ، الُبٗت الشاهُت  .ق304، م10، طم2012ؤخاصًض اإلاتن، ٖماص ػ٧ي الباعوصي، اإلا٨خبت الخٞى
ٗاث في مجا٫ م٩اٞدت الجغاثم الال٨تروهُت :قًىوـ ٖغب وعقت ٖمل 2 غ الدكَغ اعة ققhttp://www.assakina.comجٍُى ش الٍؼ ق2/02/2017جاٍع

ق23:59الؿاٖت 

http://www.assakina.com/
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٣ا 2000 ٖام زال٫ مت ضخاًا م٨خب ؤظغاَا التي للضعاؾت ٞو ٨ُت الٗض٫ لىػاعة الخاب٘ الجٍغ  مً البض َىا مً .1"  ألامٍغ

مت ل٣م٘ وحٗاوجهم الجمُ٘ ٣ًٓت  اإلالر، ٞؿض ٞةطا ألاعى، ملر ؤهخم"  الجضًض الٗهض في ظاء و٦ما واإلاٟؿضًً، الجٍغ
ر؟ ٞبماطا

َّ
مل ق: ًىلىنق )الكاٖغ ٢ا٫ و٦ما" ًُت م     ٞؿاصٌلق به الؼمانُت ض وما ٞؿضوا َو ق ٞؿَك مانُت  الؿعي ؾُا١ وفي 2(الؼَّ

مت آزاع مً خماًتهم ًخىلى بهم زام ٢اهىنق ُٚاب ٫ّ وفي  الال٨تروهُت الجغاثم ٖىا٢ب مً الُٟل لخماًت  الجٍغ

ت يغوعة ٖلى ( ٖىصة بً مل٨ُت) البلُضة ظامٗت مً الضولي ال٣اهىنق في الباخشت ؤ٦ضث الال٨تروهُت  َٝغ مً اإلاؿاٖع

تر» ،«ؿِعتىن» شتياث ؤن ألابدار بٌٗ وؤقاعث. 3ال٣اهىنق لهظا نُاٚت بًجاص في اإلاؿئىلحن « ػىػل»و ،«جٍى

 160 هدى ٢ُمخه ما ألاهترهذ لهىم ًججي خُض«التُع»لـ اإلاششخت والطىس  الصخطُت للتُاهاث  طتا عامشث حعذ
ا، صوالع ملُاع ا صوالع ؤل٠ 48 بمٗض٫ ؾىٍى ضا ٌؿخضعي مما ؤلاظغامُت ؤٖمالهم مً.قهٍغ  وفي .والخظع الخُُت مً مٍؼ

ض ُُٟٞان )للٗض٫، ألاوعوبُت اإلاٟىيُت عثِـ هاثبت قضصث الهضص َظا « صًؼاًً ال٠ً صًجخا٫» ماجمغ في ( وٍٜع
 اإلاؿتهل٨حن ظمهىعق وجىبُه الخإ٦ُض يغوعة ٖلى ألاإلااهُت مُىهُش بمضًىت ألازحرة، صوعجه في (الغ٢مُت الخُاة جهامُم)

غ، ٦كٟذ ٦ما الغ٢مُت، ألاؾىا١ في الُىم الغاثجت الٗملت ألجها الصخهُت بُاهاتهم خماًت بًغوعة  َىا٥ ؤن الخ٣اٍع

غ ٦كٟذ  هما الُىم، في ضخُت وملُىن  الثاهُت في مخػشسا ( 14 ) ٖكغ ؤعبٗت مٗضله ما ٨ُت لكغ٧اث ج٣اٍع  ؤمٍغ
 الجغاثم ل٩لٟت الؿىىيق اإلاٗض٫ جمشل صوالع ملُاع (114) ٖكغ وؤعبٗت مئت ؤن ؤلال٨تروهُت، الكب٨ت لخماًت

 التهضًضاث ؤق٩ا٫ إلاسخل٠ َٞغؿت ونق٣ً٘ بالٜ ملُىنق (500) زمؿماثت م٣ضاع بلى باإلياٞت الٗالم، خى٫ق ؤلال٨تروهُت
جىاها الؿىصاء الؿى١ق ٢ُمت ججاوػث ؤلال٨تروهُت الجغاثم ٧لٟت ؤن بلى اإلاهىلت ألاع٢ام ؤقاعث ٦ما ؤلال٨تروهُت،  للماٍع

 للجغاثم ضخاًا ٧اهىا باإلائت 69 ؤي الٗالم خى٫ق البالٛحن زلثي وؤن صوالع، ملُاع 288 جبلٜ والتي والهحروٍحن، وال٩ى٧اًحن

اع َظا في بم٩ان ألاَمُت مً ؤهه ٦ما ، 4خُاتهم في ل٨تروهُتؤلا  في (الهاص١ ٖبض ٖاص٫) الباخض ٣ًى٫ق ٦ما  ؤلَا
ؼ ؤَمُت" جىنُاجه مً واخضة مت م٩اٞدت مجا٫ في الضولي الخٗاونق حٍٗؼ ؼ ٖلى الٗمل وؤَمُت ؤلال٨تروهُت، الجٍغ  حٍٗؼ

 5"  الخبراث وجباص٫ ال٣ًاثُت الىٓم في الخٗاونق

يخٓغ ومُغوخا، ٖال٣ا ًب٣ى الظي اإلالر والؿاا٫  اإلاجخمٗاث في ال٣غاع ؤصخاب لضن مً وال٩اُٞت الكاُٞت ؤلاظابت ٍو
مىنق وممً وؤلاؾالمُت، الٗغبُت  ؤٖضصها ماطا ، اإلاىابغ باعج٣اء ًىدكىنق وممً اإلاضوي، باإلاجخم٘ اَخمامهم ًٖؼ

مت ؤزُاع مً لخدهُجهم وؤبىاثىا، إلاجخمٗاجىا ل الال٨تروهُت، الجٍغ  َظٍ م٘ بظ٧اء للخٗامل البضًلت الخُت ٢ضمىا َو
ت، اإلاىجؼاث ا ٖلى الخىبُه م٘ ؾلبُاتها هبظ اإلا٣ابل وفي بًجابُاتها في مجها اؾخٟاصة زم ومً الخًاٍع  ٖملُت في ؤيغاَع

.    اإلاخل٣حن ظمهىعق م٘ مؿخمغة جىانلُت

 

 
                                                           

ٗاث في مجا٫ م٩اٞدت الجغاثم الال٨ترووي:قًىوـ ٖغب وعقت ٖمل  1 غ الدكَغ اعة ققhttp://www.assakina.comة جٍُى ش الٍؼ ق2/02/2017جاٍع

ق23:59الؿاٖت 
.ق374اإلاعجم اإلاٟهل في الخ٨م وألامشا٫ وألا٢ىا٫ الخالضة، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م:قمىخ٣اة مً ق 2

مت ؤلال٨تروهُت نٗبٌل ٝ:قًىٓغ، ٢ؿىُُجي 3ق .قالؿاب٤قاإلاشحعhttp://essalamonline.com ي الجؼاثغ،جُب٤ُ ال٣ٗىباث في ٢ًاًا الجٍغ
اإلاغظ٘ هٟؿه  4

5
 .156اإلاغظ٘ الؿاب٤، مقؤؾلخت الًٟاء ؤلال٨ترووي في يىء ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، ٖاص٫ ٖبض الهاص١، 

http://www.assakina.com/
http://essalamonline.comالمرجع
http://essalamonline.comالمرجع
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  الخاجمت

 جل٪ ازخٟذ خُض ظضا، ٦بحرة وؤلاؾالمُت الٗغبُت ألامتٌ جىاط والتي اإلاٗلىماجُت الشىعة ًٖ الىاظمت الخدضًاث بن
 مً وعؤًىا ، وؾلبُت بًجابُت هخاثج مً طل٪ ًٖ هجم وما وألامم، الكٗىب بحن والخالقي الخىانل واػصاص اإلاهُىٗت الخضوص

بت ال٣بُذ الىظه جمشل ؤلال٨تروهُت الجغاثم ؤن ٠ُ٦ الضعاؾت زال٫  الغ٢مُت لشىعةا بٞغاػاث م٘ للخٗامل الهٗبت والًٍغ
ق الٗمىم وظه ٖلى الال٨تروهُت الجغاثم ؤن ٖلى البدض بىا اؾخ٣غ ول٣ض ، اإلاٗانغ ٖاإلاىا ٌكهضَا التي الهاثلت  جل٪ ٖلى جىهب 

ٍغ ما ومسخل٠ الخىاؾِب مً جخسظ التي ؤلاظغامُت والٗملُاث الؿلى٦ُاث الم ج٨ىىلىظُا جٞى  بم٩اهُاث مً وؤلاجها٫ ؤلٖا

مت إلق٩الُت ًخهضي مً ٧ل  ٚغاع ٖلى الضعاؾت وعؤث. ؤلاظغامُت الٗملُاث نلل و٢اٖضة ومدُت ع٦حزة  ؤن الال٨تروهُت الجٍغ
ان َظا بغازً في والى٢ٕى والدكغطم، الًُإ مً الُىم ظُل الهدكا٫ هاظٗت وؾُلت ؤًٞل الى٢اًت  الخُحر، الال٨ترووي الؿَغ

 مًاظ٘ ج٣ٌ باجذ والتي اإلاؼصَغة وآٞا٢ه وزهاثهه محزاجهوم وؤنىله وظىصٍ في وؤلاؾالمي الٗغبي ال٨ُان حهضص ناع الظي

. ؤلال٨تروهُت اإلا٩اثض ٨ًُضونق ٞهاعوا ؤٖضاثه

 الخىنُاث بهظٍ هىص ي هاظٗت و٢اًت جدهُل وألظل

 ُٔوؤمغايهم وب٨ٞهم آٞاتهم ٖلى وج٣ط ي واإلاٟؿضًً، الٟؿاص ج٣م٘ التي الغصُٖت ال٣ٗىباث في الخٛل. 

 غبخِ وطل٪ الٗهغهت مٓاَغ مىا٦بت ل واإلاضعوؾت، الىاظٗت الؿُاؾاث وعؾم ، والخماًت الغ٢ابت ؤظهؼة ٍو  بخدم 
 . اإلاىاَىحن خ٣ى١ق وخماًت نُاهت مؿاولُت

 غ الم ج٨ىىلىظُاث ٖالم في الخانلت الخُىعاث ومسخل٠ جخماش ى وظٗلها ال٣اهىهُت اإلاىٓىمت جٍُى  والاجها٫، ؤلٖا
د٤٣ والٗباص، البالص وؾالمت ؤمً ًًمً بما وطل٪ ٗت انضم٤ ٍو ت ؤلاوؿان ؾٗاصة جد٤ُ٣ في الٛغاء الكَغ  الضهٍُى

 . ال٨غام هللا عؾل خضوصٍ لغؾم ظاءث الظي اإلاؿخ٣ُم هللا لهغاٍ للمخبٗحن ألابضًت وألازغوٍت ، الٗاظلت

 ُت الٗىاًت ت بالخٖى  ما ب٩ل ٖلمُا وجدهُجهم الخ٨ىىلىظُت الجىاهب ًسو ُٞما والٍٗغًت، الىاؾٗت الجماَحًر
 بحن واإلاى٨غاث ألاعاظ٠ُ وبقاٖت والايُغاب الٟىض ى ليكغ ألاهظا٫ َاالء ٌؿل٨ها بظغامُت لُبؤؾا مً ًخٗل٤

 الجمهىعق ًضي بحن ويٗذ خُىما نىٗا، الٗغبُت الضو٫ق بٌٗ ؤخؿيذ و٢ض. اإلاخماؾ٪ الىاخض اإلاجخم٘ ؤوؾاٍ
اث وعؾاثل ٦خِباث  الُغ١ق ؤَم ،اإلاسخهحن َٝغ مً زاللها مً لهم حكغح الٗى٨بىجُت الكب٨ت ٖلى ومُبٖى

غ١ق بظغاءاث باجبإ وم٣اومتها لها الخهضي وؾبل ، ؤلاهترهذ مجغمى ًماعؾها التي الاخخُالُت  وزُىاث ج٣ىُت َو

 .واإلاكا١ واإلاهاٖب اإلاخاٖب مً ال٨شحر ججىب ٖلحها ؾاع إلاً ج٨ٟل و٢اثُت،

 ت ضم ألاؾغاع، خٟٔ بمبضؤ الاَخمام ج٣ٍى ق مً ل٩ل مكاٖا ٦ؤل ظٗلها ٖو ، َب   ماصًا اإلاسالٟحن ٧ل وػظغ وصب 
ا، ظا. ٌٗخبر إلاً ٖبرة ٩ًىهىا ختى ومٗىٍى ى ال َو

 
ُب٤ الجمُ٘، ٞى١ق ال٣اهىنق ٧ان بطا بال ًخإح  مً ٧ل ٖلى نغامت ب٩ل ٍو

٫ق ً، بد٣ى١ق الٗبض هٟؿه له حؿى  .   ٧ان مً ٧اثىا آلازٍغ
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 البدض مغاظ٘ ٢اثمت
م ال٣غآن  ال٨ٍغ
مي، صاع الهاصي ، الاججاٍ الغمؼي في التربُت الضًيُت باالؾتن .1 اص بلى مىاهج الخٗلم باال٦دكاٝ، ٖبض الُٗٓم ٦ٍغ

 ،م2007/َــ1428بحروث، الُبٗت ألاولى 

غ١ الخهضي لها وم٩اٞدتها، مدمض ٞخخي ُٖض،  .2 ابُىن َو ألاؾالُب والىؾاثل الخ٣ىُت التي ٌؿخسضمها ؤلاَع

اى،   م، 2001/ـٌـ1422ؤ٧اصًمُت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت، الُبٗت الىلى، الٍغ

ؤلاؾالم والىٓام الٗالمي الجضًض، مىالي مدمض ٖلي، جغظمت، ؤخمض ظىصٍ السخاع، م٨خبت مهغ، الُبٗت  .3

ش)الشاهُت،  ، ٖمضة ال٣اعي قغح صخُذ البساعي، لئلمام الٗالمت بضع الضًً ؤبي مدمض مدمىص بً ؤخمض (صون جاٍع

ُجي اإلاخىفى ؾىت  َٗك م له وزغ ط ؤخاصًض اإلاذق855ال ٣ُُت، ال٣اَغة، َـ ، ٢ض  ن، ٖماص ػ٧ي الباعوصي، اإلا٨خبت الخٞى

 م، 2012مهغ، الُبٗت الشاهُت 

، (23ؾلؿلت ؤوعا١ الٗضص )ؤؾلخت الًٟاء ؤلال٨ترووي في يىء ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، ٖاص٫ ٖبض الهاص١،  .4

ت،   .2016وخضة الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت، م٨خبت ؤلاؾ٨ىضٍع

:قصاع ال٨ٟغ ، الُبٗت.قٖبض الغخمً الىدالوي :قا في البِذ واإلاضعؾت واإلاجخم٘ ؤنى٫ التربُت ؤلاؾالمُت وؤؾالُبه .5

 .166:قم.م 2007-َـ1428الخامؿت والٗكغون 

ت، بُىث، لبىان،  .6 الم ؤلاؾالمي بحن الىا٢٘ واإلاغججى، ٖبض الغخمً حجاػي، صاع اإلاٗٞغ  م،  2009/َـ1430ؤلٖا

الم ؤلال٨ترووي، ُٞهل ؤبى ِٖكت، صاع ؤؾامت ٫ .7  ،2010ليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ؤلٖا

الم، زحر الضًً الؼع٦لي ، صاع الٗلم للمالًحن،بحروث، لبىان، .8 ش)ألٖا  ،(صون جاٍع

ا ًخي بً قٝغ الىىوي .9 حن، مخي الضًً ؤبى ػ٦ٍغ ، صاع اإلاجهاط، ظضة، اإلامل٨ت الٗغبُت (َـ676ــ 631)بؿخان الٗاٞع

 م،2013/َـ1434الؿٗىصًت، الُبٗت ألاولى، 

غ الخدغ .10 غ ال٣ٗل الجضًض مً جٟؿحر ال٨خاب اإلاجُض»ًغ والخىٍى غ اإلاٗجى الؿضًض وجىٍى مدمض الُاَغ بً مدمض :ق«قجدٍغ

 .َـق1984.قجىوـق–ا الضاع الخىوؿُت لليكغ ق(َـ1393:قاإلاخىفى )بً مدمض الُاَغ بً ٖاقىع الخىوس ي 

ق-عبُ٘ آلازغ :قالُبٗت.مُت باإلاضًىت اإلاىىعة مجلت الجامٗت ؤلاؾال.قٖبض الغخمً بله ٖلي :قالتربُت ؤلاؾالمُت للكباب  .11

 .قَـ ق1401عمًان 

 ،1989جغبُت ألاوالص في ؤلاؾالم، ٖبض هللا هاصر ٖلىان، صاع الكهاب، باجىت، الجؼاثغ،  .12

اى الهالخحن .13 ؼ ٍع ملي الىجضي :قجٍُغ ؼ بً ُٞهل ابً خمض اإلاباع٥ الخٍغ ق(َـ1376:قاإلاخىفى)ُٞهل بً ٖبض الٍٗؼ

ؼ ب.قص. غ آ٫ خمض ٖبض الٍٗؼ اى:قن ٖبض هللا بً ببغاَُم الٍؼ ألاولى، :قالُبٗت.صاع الٗانمت لليكغ والخىػَ٘، الٍغ

 .مق2002ق-َـ ق1423

ث )،ؤبى الٟضاء بؾماُٖل بً ٖمغ بً ٦شحر ال٣غش ي البهغي زم الضمك٣ي (ابً ٦شحر)جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم  .14

بحروث، ق–قىعاث مدمض ٖلي بًُىن ، جد٤ُ٣، مدمض خؿحن قمـ الضًً، صاع ال٨خب الٗلمُت، مً(َـ774

 .َـ ق1419ق-ألاولى :قالُبٗت

، لئلمام الجلُل الخاٞٔ ٖماص الضًً ؤبي الٟضاء بؾماُٖل بً ٦شحر (جٟؿحر ابً ٦شحر)جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم  .15

، ؤقٝغ ٖلى َبٗه وجصخُده لجىت مً الٗلماء، صاع ألاهضلـ للُباٖت واليكغ (َـ774ث)ال٣غش ي الضمك٣ي

ق.م1986/َـ1406َبٗت الشامىت والخىػَ٘، ا٫
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م بً َىػان بً ٖبض اإلال٪ الىِؿابىعي  .16 ى لُاث٠ ؤلاقاعاث، ؤلامام ؤبى ال٣اؾم ٖبض ال٨ٍغ جٟؿحر ال٣كحري اإلاؿم 

، جد٤ُ٣، الؿُض ٖبض الٛجي ػاًض، صاع الٛض الجضًض، ال٣اَغة، الُبٗت الىلى، (َـ465ــ ق376)ال٣كحريق

 م، 2013/َـ1434

قغ٦ت م٨خبت ومُبٗت مهُٟى البابى الخلبي وؤوالصٍ .ق(َـ1371:قاإلاخىفى)مهُٟى اإلاغاغي قجٟؿحر اإلاغاغي، ؤخمض بً .17

 .قمق1946ق-َـ ق1365ألاولى، :قالُبٗت.بمهغ

م، مدمض ؾُض َىُاوي، صاع جهًت مهغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الٟجالت  .18 ق–الخٟؿحر الىؾُِ لل٣غآن ال٨ٍغ

 ،1998ال٣اَغة، الُبٗت ألاولى، 

ً الٗابضًً :قح الجام٘ الهٛحرالخِؿحر بكغ .19 حن بً ٖلي بً ٍػ ً الضًً مدمض اإلاضٖى بٗبض الغئٝو بً جاط الٗاٞع ٍػ

اى ق–م٨خبت ؤلامام الكاٞعي ق.ق(َـ1031:قاإلاخىفى)الخضاصي زم اإلاىاوي ال٣اَغي  ق-َـ 1408الشالشت، :قالُبٗت.الٍغ

 .م 1988

ت وال٣اهىن صعاؾت م٣اعهت، ُٖٟٟي ٧امل ُٖٟٟي، ظغاثم ال٨مبُىجغ وخ٣ى١ اإلاال٠ واإلاهىٟاث الٟىُت وصوع الل .20 َع

 .(صون مٗلىماث اليكغ)الُبٗت الشاهُت 

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت الٗضص  .21 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ق27الؿىت الشالشت والخمؿىن، ؤلازىحن ق14الجٍغ

 .م2016ماعؽ ؾىت ق7َـ اإلاىا٤ٞ 1437ظماصي ألاولى ٖام 

مت ؤؾبابها ــ م٩اٞدذ .22 ٗت وال٣اهىن والٗلىم الاظخماُٖت، ٖمغ مخي الضًً خىعي، صاع الجٍغ َا صعاؾت م٣اعهت في الكَغ

م،  2003/َـ1424ال٨ٟغ، صمك٤، الُبٗت ألاولى 

ت الضولُت وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، ٞاعو١ مدمض مٗال٣ُي، اإلااؾؿت الخضًشت  .23 خ٣ى١ ؤلاوؿان بحن الكٖغ

 ،  2013لل٨خاب، َغابلـ، لبىان، الُبٗت ألاولى 

اص، َغابلـ،  .24 خ٣ى١ ؤلاوؿان في الٗالم اإلاٗانغ، امدمض مهباح ِٖس ى، صاع ؤ٧ا٧ىؽ، بحروث، لبىان، وصاع الغو 

 ، 2001لُبُا، 

اى الهالخحن، لئلمام ًخي بً قٝغ الىىوي .25 ، ٞاعو١ خماصة، صاع الؿالم، (َـ676ث)صلُل الغاٚبحن بلى ٍع

.قم2007/َـ1428ال٣اَغة، الُبٗت ألاولى، 

ل٤ ٖلُه[َـ1357ق-َـ 1285]ٖض ال٣ٟهُت، ؤخمض بً الكُش مدمض الؼع٢ا قغح ال٣ىا .26 مهُٟى ؤخمض :ق، صدخه ٖو

 م،1989ق-َـ 1409ؾىعٍا، الُبٗتالشاهُت، /قصمك٤ ق-الؼع٢ا، صاع ال٣لم 

غصي الخغاؾاوي، ؤبى ب٨غ البحه٣ي  .27 ظِّ
وْد غَك ؿْد

ُت
، (َـ458:قاإلاخىفى)قٗب ؤلاًمان، ؤخمض بً الخؿحن بً ٖلي بً مىس ى الخ

ج :قٌ وعاظ٘ ههىنه وزغط ؤخاصًشهخ٤٣ الض٦خىع ٖبض الٗلي ٖبض الخمُض خامض، ؤقٝغ ٖلى جد٣ُ٣ه وجسٍغ

اى ق–مسخاع ؤخمض الىضوي، ناخب الضاع الؿلُٟت ببىمباي :قؤخاصًشه الهىض، م٨خبت الغقض لليكغ والخىػَ٘ بالٍغ

 م،ق2003ق-َـ ق1423ألاولى، :قبالخٗاون م٘ الضاع الؿلُٟت ببىمباي بالهىض، الُبٗت

في ْال٫ ال٣غآن، ؾُض ٢ُب، َبٗت زانت لضاع الٗلم للُباٖت واليكغ بجضة للخىػَ٘ باإلامل٨ت الٗغبُت  .28

م، 1986/قَـ1406الؿٗىصًت، باالجٟا١ مـ٘ صاع الكغو١ للُباٖتواليكغ بال٣اَغة، الُبٗت الشاهُت ٖكغة، 

ص زلُل اإلاىس ى، صاع الش٣اٞت، ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان الخ٣ى١ اإلادمُت ، مدمض ًىؾ٠ ٖلىان، مدم .29

،  2006ؤلانضاع ألاو٫، /قٖمان، ألاعصن، الُبٗت ألاولى
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مضٖم ق2011ٚكذ ق2الىو ال٩امل لل٣اهىن وحٗضًالجه بلى ٚاًت )٢اهىن ال٣ٗىباث في يىء اإلاماعؾت ال٣ًاثُت  .30

ب وال٣اهىن اإلاخٗل٤ بالٟؿاص:قملخ٤.قباالظتهاص ال٣ًاجي ؤؾخاط ال٣اهىن )بىؾ٣ُٗتق، ؤخؿً(ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بالتهٍغ

 ،2012/2013، بغحي لليكغ، الجؼاثغ، (الجىاجي باإلاضعؾت الٗلُا لل٣ًاء

ذ، الُبٗت ألاولى 2004ًىاًغ ق15، (55)٦خاب الٗغبي  .31 الم، مُبٗت خ٩ىمت ال٩ٍى  ، 15/1/2004،وػاعة ؤلٖا

ق1426ن، الُبٗت ألاولى، اإلاجمٕى ال٩امل للمخىن، ظمٗه وصدخه، مدمض زالض الُٗاع، صاع ال٨ٟغ، بحروث، لبىا .32

 .م2006/قَـ1427ــ 

الم مً اإلاىاصي بلى ؤلاهترهذ، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة، مهغ، ٍ .33  .َـ1430، 1مدمض ؾُض مدمض، وؾاثل ؤلٖا

ش)مسخهغ ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه ؤلاؾالمي، مدمض مدضة، صاع الكهاب، باجىت، الجؼاثغ،  .34  ، (صون جاٍع

لؼع٢اء، صاع ال٨ٟغ، مُبٗت َغبحن، صمك٤، الُبٗت الٗاقغة، اإلاضزل ال٣ٟهي الٗام، مهُٟى ؤخمض ا .35

 م،1968/َـ1387

ت ).قمغاخل الىمى في يىء التربُت ؤلاؾالمُت ، زالض خامض الخاػمي  .36 صاع ٖالم ال٨خب ق.ق(1)ؾلؿلت اإلاىٓىمت التربٍى

اى ، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ، الُبٗت ألاولى   .قم 1999ــ قَــ1420للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ، الٍغ

ه وُٗم قالال، اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خاب، َغابلـ، لبىان،  .37  م،2010اإلاغج٨ؼ في خ٣ى١ ؤلاوؿان ، هٍؼ

ٗت ؤلاؾالمُت، ٖبض الغخمً وانل، صاع الكغو١،  .38 مك٨الث الكباب الجيؿُت والٗاَُٟت جدذ ؤيىاء الكَغ

 م، 1986/َـ1406ظضة، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،الُبٗت الشاهُت 

ظم اإلاٟهل في الخ٨م واإلاشا٫ وال٣ىا٫ الخالضة، ؤمُلحن وؿِب بلُاؽ، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث، لبىان، اإلا٘ .39

، 2009الُبٗت ألاولى 

م الُٛىب، لدجت ؤلاؾالم ؤبي خامض مدمض بً مدمض الٛؼالي،  .40
 
ب بلى خًغة ٖال مسخهغ )م٩اقٟت ال٣لىب اإلا٣غ 

ا(مً اإلا٩اقٟت ال٨بريق اوي، صاع بخُاء الٗلىم، بحروث، ، ج٣ضًم، مدمض عقُض ال٣ب  وي، مغاظٗت وجصخُذ، بهُج ٚؼ 

ؤبى ق٨ُب مدمض ج٣ي الضًً بً ٖبض ال٣اصع الهاللي :ؤزال١ الكباب اإلاؿلم ، 1985لبىان، الُبٗت الشاهُت 

ً ؤو٫ /َـ1388الؿىت ألاولى، الٗضصالشاوي، عظب:قالُبٗت.الجامٗت ؤلاؾالمُتق.ق(َـ1407:قاإلاخىفى)  .م 1968حكٍغ

ابىوي، م٨خبت الٛؼالي، صمك٤، مً  .41 ٍغ٠، مدمض ٖلي الهَّ
َّ

ت مً الخضًض الك ت ولٛىٍَّ  ُ ت صعاؾاث ؤصب ٦ىىػ الؿىَّ

ان، بحروث،   م1981/قَـ1401ماؾؿت مىاَل الٗٞغ

ة ، اإلامل٨ت الٗغبُت ق.ق(11)ال٨خاب الٗغبي الؿٗىصي .قؤخمض مدمض ظما٫ :قهدى جغبُت بؾالمُت  .42 وكغ تهامت ، ظض 

 .ققم 1980َــ ـــ 1400ٖت ألاولى الؿٗىصًت ، الُب

غَك١  .43 دْد م في قغح المُت العجم، مدمض بً ٖمغ بً مباع٥ الخًغمي الكاٞعي الكهحر بــ بَك
َك
ل َٗك ، (َـ869/930)وكغ ال

ة، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، الُبٗت ألاولى   م،2012/َـ1433صاع اإلاجهاط، ظض 

اث  .44 ت الٗامت لخ٣ى١ ؤلاوؿان جُىع الخ٣ى١ والخٍغ الٗامت وآلالُاث ال٣اهىهُت لخماًتها، مدمض ؾُٗض الىٍٓغ

 .2014مجظوب، اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خاب، بحروث، لبىان، الُبٗت ألاولى، 

اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت 

ٗاث في مجا٫ م٩اٞدت الجغاثم الال٨تروهُت، ًىوـ ٖغب وعقت ٖمل  .1 غ الدكَغ ققhttp://www.assakina.comجٍُى

اعة  ش الٍؼ .ق23:59الؿاٖت ق2/02/2017جاٍع

http://www.assakina.com/
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مت ومٗالجتها، ق–ألاؾباب ق–ألاَضاٝ ”قالجغاثم ؤلال٨تروهُت  .2 ل عقاص مغعي :ققاٖضاص الباخشت َغ١ الجٍغ اؾغاء ظبًر

-http://democraticac.de/wp-content/themes/jarida/images/patterns/body اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبيق–

bg7.pngاعة ق ش الٍؼ ق13:32الؿاٖت ق08/01/2017جاٍع

مت ؤلالىتروهُت ضعبٌر في الجضاةش،: كعىؿُني .3  جؿتُم العلىباث في كػاًا الجٍش

http://essalamonline.com اسة خ الٍض  . 18:12، العاعت 13/02/2017، جاٍس

 
 ق

http://democraticac.de/wp-content/themes/jarida/images/patterns/body-bg7.png%20تاريخ%20الزيارة%2008/01/2017
http://democraticac.de/wp-content/themes/jarida/images/patterns/body-bg7.png%20تاريخ%20الزيارة%2008/01/2017
http://democraticac.de/wp-content/themes/jarida/images/patterns/body-bg7.png%20تاريخ%20الزيارة%2008/01/2017
http://essalamonline.com/ara/permalink/32212.html#ixzz4YaPMdTEr
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 الـلعؿُني اللاهىن  في الالىترووي الدعىق  عملُت في للمعتهلً اإلاذهُت الخماًت

 ملاسهت دساظت
ل، علي حمعت أهىس . د  ػضة ؿلعؿين،حامعت  الؿٍى

 
 

 التدث معخخلظ

 ٖبر الال٨ترووي الدؿى١ق ؤو بٗض ًٖ الخٗا٢ضًت الٗال٢اث لخىٓم الخ٣لُضي اإلاؿتهل٪ خماًت بكإن الخ٣لُضًت ال٣ىاٖض ج٨ٟي ال

حر ًم٨ً ال الاهترهذ ٖبر للؿى١ق وال٩ىوي بل الجٛغافي والامخضاص الخىٕى ْل في. الاهترهذ  للمدؿى١ق ال٩اُٞت الخماًت جٞى

ٗاث مٗٓم جضزلذ و٢ض. لخ٣لُضًتا بالُغ١ق الال٨ترووي . الخُىعق َظا م٘ لخدؿ٤ ال٣اهىهُت ههىنها بخٗضًل الٗاإلاُت الدكَغ
غث و٢ض الهاث مً خماًخه زال٫ مً الخٗا٢ض ٢بل ما مغخلت في للمؿتهل٪ الخماًت الجضًضة ال٣ىاٖض َظٍ ٞو  والتروٍج ؤلٖا

حر و٦ظل٪ والخضماث، للؿل٘ اإلاًلل  ال٣ٗض جىُٟظ وؤزىاء. الخٗا٢ض وقغوٍ اإلاىخىط خى٫ق ٥للمؿتهل ال٩اُٞت اإلاٗلىماث جٞى
غث وبٗضٍ ٗاث ٞو  ؤو الخاظغ حٗغى ٖضم وجًمً الخضمت ؤو الؿلٗت ُٖىب مً جدمُه يماهاث للمؿتهل٪ اإلاسخلٟت الدكَغ
 بؿبب وطل٪ الخٗا٢ض في الٗامت ال٣ىاٖض ًٖ واضر بسغوط الخٗا٢ض ًٖ الٗضو٫ق في الخ٤ ٦ظل٪ له وجًمً للمؿتهل٪، اإلاؼوص

ت الاهترهذ ٖبر الخٗا٢ض زهىنُت  زغط و٢ض. ألاخُان مً ٦شحر في اإلاؿتهل٪ مً وجمدُو جبهغ صونق ُٞه ال٣غاع اجساط وؾٖغ
 ٢اهىهُت ههىم اؾخدضار ويغوعة الخضمت ؤو للؿلٗت البُ٘ لٗملُت الخ٣لُضًت ال٣ىاٖض ٦ٟاًت ٖضم جخًمً بيخاثج البدض

. للمؿتهل٨حن ؤ٦بر خماًت ًًمً بما الال٨ترووي الدؿى١ق ٖملُت جىٓم

Abstract: 

It is  not enough for conventional rules on traditional consumer protection to regulate remote 

contractual relations or online shopping. In the diversity and wide geographic environment of the 

global market through the Internet it can't provide adequate protection for the e-consumer. Most 

global legislations have intervened to amend the legal texts to be consistent with this 

development. The new rules have provided protection for the consumer in the pre-contractual 

stage through protection from misleading advertising and promotion of goods and services, as 

well as providing adequate information to the consumer about the product and the terms of the 

contract. During the implementation of the contract various legislations provided the consumer 

with safeguards about deficiency of goods or services and ensured that the merchant or provider 

will not interfere the exploitation of the goods or services, and included the consumer the right to 

refrain the contract nevertheless of contrasting the general rules of the contract, because of the 

specialty of the distance contract through the Internet and the speedy decision by the consumer 

without  sufficient insight. The research came out with some results include the inadequacy of 

traditional rules for the sales contracts of goods or services and show the need to develop legal 

rules governing electronic shopping process to ensure greater protection for consumers. 
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 ملذمت

٤ الدؿى١ق ٖملُاث في الاهترهذ اؾخسضام ْل في  ٧ل في الاهترهذ بىظىص. لظل٪ هدُجت ٦بحر بك٩ل اإلاؿتهل٪ جإزغ ٣ٞض والدؿٍى
، م٩ان ٧ل في ألاؾىا١ بىظىص ًخٗل٤ ُٞما  ٦بحرة محزة طل٪ اٖخبر الٗالم مً م٩ان

ً
 الخباص٫ ٖلمُاث ؾهل الظي ألامغ ؤًًا

ت اله٣ٟاث وابغام والخضماث الخجاعيق  ٖملُت ؾهل طل٪ ٧ل. البِذ ؤو اإلا٨خب مٛاصعة وصونق ال٨مبُىجغ زال٫ مً الخجاٍع
ق الى٣ضي والخض٤ٞ ٖلىماثالم جض٤ٞ

ً
. الال٨تروهُت الٗلمُاث ٍَغ٤ ًٖ البًاج٘ جض٤ٞ وجالُا

 جىُٟظ مغخلت زم اله٣ٟت ٖلى الخٗا٢ض مغخلت َما عثِؿِخحن بمغخلخحن الال٨ترووي والدؿى١ق الخجاعة جمغ البِئت َظٍ في

 ٖلى الخٗٝغ ًسو ُٞما الخًلُل َل٪اإلاؿذ ًىاظه ٢ض اله٣ٟت ٖلى الخٗا٢ض ابغام ٢بل ما وفي ألاولي اإلاغخلت في. اله٣ٟت
 و٢ض الخضمت، ؤو الؿلٗت زمً ؤو ٖلحها، الخٗا٢ض ًىىيق التي الخضماث ؤو البًاٖت مىانٟاث ؤو آلازغ اإلاخٗا٢ض شخهُت

ىض. الؿلٗت ؤو الخضمت جىاٞغ بكإن اإلاٗلىماث لى٣و ًخٗغى  قغوٍ ٚمىى مك٩لت اإلاؿتهل٪ ًىاظه ٢ض ال٣ٗض ابغام ٖو
 الال٨ترووي الازترا١ ؤو الغيا صخت جىاٞغ بكإن لبـ ًدهل و٢ض الخضمت، ؤو الؿلٗت حؿلُم بكإن ثالًماها ؤو الخٗا٢ض

. اإلاخٗا٢ضًً بحن وال٣بى٫ق الاًجاب جباص٫ ؤزىاء زالض َٝغ ٢بل مً

 متبالخض التزوٍض ؤو البًاٖت وجىعٍض حؿلُم ٢بُل مً مكا٧ل اإلاؿتهل٪ ٞخىاظه الخىُٟظ مغخلت وهي الشاهُت اإلاغخلت في ؤما
 خؿب الخضمت ؤو الؿلٗت بعظإ بهٗىبت جخٗل٤ مكا٧ل ؤو للمىانٟاث مُاب٣ت ٚحر زضمت ؤو ؾلٗت حؿلُم ؤو ٖلحها، اإلاخ٤ٟ

 .الخجغبت بٗض ال٣بى٫ق ؤو اإلاُاب٣ت لٗضم ؤلاعظإ بم٩اهُت ًخًمً الاجٟا١ ٧ان بطا

 التدث أَمُت

 ًخٗغى التي والخًلُل الاخخُا٫ ٖملُاث مٗها و٦ثر ًغ،٦ب بك٩ل الاهترهذ ٖبر الدؿى١ق اؾخسضام ٦ثر خُض البدض ؤَمُت جبرػ
ق الاق٩الُاث مً ال٨شحر ؤزاع مما الىؾُلت، َظٍ باؾخسضام اإلاؿتهل٩ىنق لها

ً
حر ًخٗل٤ ُٞما زهىنا  ال٣اهىهُت الخماًت بخٞى

غ مىاؾبت وبِئت ٢اهىهُت ههىم يمً للمؿتهل٪ جيا ال٣اهىنق ْل في للمؿتهل٨حن وال٣اهىوي الا٢خهاصي ألامً جٞى  لَى

 الال٨تروهُت باإلاٗامالث زام ٞلؿُُجي ٢اهىنق آلان ختى ًهضع لم خُض زام بك٩ل ألاَمُت وجبرػ. الضولُت والاجٟا٢ُاث
. الال٨تروهُت والخجاعة

 التدث مشيلت

 ٖملُت ازىاء للمؿتهل٪ اإلاضهُت بالخماًت ًخٗل٤ ُٞما الٟلؿُُجي لل٣اهىنق الخالُت ال٣ىاٖض صعاؾت في البدض اق٩الُت جبرػ

غث َل: الخالي الؿاا٫ ٖلى ؤلاظابت البدض وؾُداو٫ق. الخ٣لُضًت ال٣ىاٖض يمً اإلاؿإلت لهظٍ ومٗالجخه الال٨ترووي الدؿى١ق  ٞو
ل الاهترهذ، ٖبر الال٨ترووي الدؿى١ق خالت في للمؿتهل٪ ومىاؾبت ٧اُٞت خماًت الخالُت ال٣اهىنق ٢ىاٖض ض خاظت َىا٥ َو  إلاٍؼ

 الخماًت؟ َظٍ إلاشل ػمتوالال الخانت ال٣اهىهُت الىهىم مً

 التدث مىهجُت

ق الٟلؿُُجي ال٣اهىنق يمً وطل٪ اإلا٣اعنق الخدلُلي اإلاىهج البدض ؾُدب٘
ً
 الخجاعة ٢ىاهحن في الىاعصة بالىهىم م٣اعها

 الا٢خهاصًت والخىمُت الخٗاونق مىٓمت في اإلاٗخمضة وألاصلت الىمىطجي الاووؿترا٫ ٢اهىنق مشل اإلاؿتهل٪ وخماًت الال٨تروهُت
 بدماًت اإلاخٗل٣ت ألاوعوبُت الخىظحهاث يمً الىاعصة الىهىم و٦ظل٪ اإلاؿتهل٪ بدماًت بكإن ٞحها الىاعصة نىموالً

.  اإلا٣اعهت وال٣ىاهحن اإلاؿتهل٪
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 التدث  ؿت

 ؾ٣ُؿم خُض الخالُت الخُت يمً اإلاىيٕى صعاؾت ؾدخم للبدض الغثِس ي الؿاا٫ ٖلى ولئلظابت اإلاظ٧ىعة اإلاىهجُت يمً

. مُلبحن ًخًمً مبدض و٧ل ًًمبدض بلى البدض

ٌ  اإلاتدث  الخعاكذ مشخلت في للمعتهلً اإلاذهُت الخماًت: ألاو

ٌ  اإلاؿلب  اإلاػلل وؤلاعالن التروٍج مً الخماًت: ألاو

 اإلاعتهلً وجتطير باعالم الالتزام: الثاوي اإلاؿلب

 الطـلت جىـُز مشخلت في اإلاعتهلً خماًت: الثاوي اإلاتدث

ٌ  اإلاؿلب   للمىاضـاث مؿابلت  ذمت وأ ظلعت حعلُم: ألاو

ٌ  في اإلاعتهلً خم: الثاوي اإلاؿلب م عً العلذ عً العذو  الاهترهذ ؾٍش

 

ٌ  اإلاتدث  الخعاكذ مشخلت في اإلاعتهلً خماًت: ألاو

 الخضماث ؤو البًاٖت مىانٟاث ؤو آلازغ اإلاخٗا٢ض شخهُت ٖلى الخٗٝغ ًسو ُٞما الخًلُل اإلاؿتهل٪ ًىاظه ٢ض
 ؤو الخضمت جىاٞغ بكإن اإلاٗلىماث لى٣و ًخٗغى و٢ض الخضمت، ؤو الؿلٗت زمً ؤو ٖلحها، الخٗا٢ض ًىىيق التي

ىض. الؿلٗت  الؿلٗت حؿلُم بكإن الًماهاث ؤو الخٗا٢ض قغوٍ ٚمىى مك٩لت اإلاؿتهل٪ ًىاظه ٢ض ال٣ٗض ابغام ٖو
 جباص٫ اءؤزً زالض َٝغ ٢بل مً الال٨ترووي الازترا١ ؤو الغيا صخت جىاٞغ بكإن لبـ ًدهل و٢ض الخضمت، ؤو

 مً اإلاؿتهل٪ خماًت ألاو٫ق اإلاُلب ًدىاو٫ق إلاُلبحن ؾيخٗغى اإلابدض َظا في .اإلاخٗا٢ضًً بحن وال٣بى٫ق الاًجاب
الن التروٍج . اإلاؿتهل٪ وجبهحر بةٖالم الالتزام الشاوي واإلاُلب الخضمت، ؤو لؿلٗت اإلاًلل والٖا

ٌ  اإلاؿلب  اإلاػلل وؤلاعالن التروٍج مً الخماًت: ألاو

 ؤو  كتريق مً ٧ل "بإهه  2005 لؿىت ( 21 ) ع٢م اإلاؿتهل٪ خمایت ٢اهىنق مً ألاولى اإلااصة في اإلاؿتهل٪ الٟلؿُُجي اإلاكٕغ ٖٝغ

 ٖضم اق٩الُت ؤزحرث و٢ض الخٍٗغ٠، يمً اإلا ي اإلاؿتهل٪ قمى٫ق مضي الىو َظا ًبحن وال". زضمت ؤو ؾلٗت مً  ؿخٟیض
غاى للمؿتهل٪ الخٍٗغ٠ َظا قمى٫ق ق الٟلؿُُجي اإلاؿتهل٪ خماًت ٢اهىنق مًجٌ خُض (1)اإلاهىت أٚل

ً
ٟا  ؤن ٌٗجي مما للمؼوص حٍٗغ

اث بةبغام ٣ًىم ؤال بكٍغ اإلاٗىىيق ؤو الُبُعي الصخو ٌكمل الخالت َظٍ في اإلاؿتهل٪  ؤقاع و٢ض. بمهىخه جخٗل٤ جهٞغ

٘ اث قمى٫ق ٖضم بلى نغاخت اللبىاوي الدكَغ ٘ جًمً و٢ض. (2)باإلاهىت ًخٗل٤ ما اإلاٗىىيق ؤو الُبُعي للصخو الخهٞغ  الدكَغ
ق اإلاهغيق

ً
ٟا  وبهظا. (3)وؤؾغجه َى الصخهُت خاظاجه ٌكب٘ وبما ٣ِٞ الُبُعي بل اإلاٗىىيق الصخو ٌكمل ال للمؿتهل٪ حٍٗغ

غاى بالخضمت التزوص ؤو بالكغاء ٣ًىم الظي الصخو ٌٗخبر ال اإلاٟهىم ، مهىخه أٚل
ً
ق ٌٗض الصخو َظا مشل ألن مؿتهل٩ا

ً
 زبحرا

                                                           
 .  66االنًتنت، كلية احلقوؽ، رللة اجلامعة العربية األمريكية، ص شبكة عرب التعاقد يف ادلستهلك طارؽ كميل، محاية. د  )

 مرتبطة غَت اضألغر وذلك منها، يستفيد أو يستعملها أو يستأجرىا سلعة أو أو خدمة يشًتي الذي ادلعنوي أو الطبيعي الشخص " بأنو ادلستهلك منو الثانية ادلادة يف 2004 لعاـ ادلستهلك محاية قانوف يف اللبناين ادلشرع عرؼ2) 

  ."ادلهٍت بنشاطو مباشرة

 ".هبذا اخلصوص معو التعاقد أو التعامل جیري أو التصرؼ جیري أو العائلية أو الشخصية احتياجاتو إلشباع ادلنتجات أحد تقدـ إليو شخص كل"  2006لسنة  (67)من قانوف محاية ادلستهلك ادلصري رقم  ( /2)ادلادة   )
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غ مما مهىخه مجا٫ في صزلث التي الاوكُت مجا٫ في  الخا٫ َى ٦ما لخماًت ًدخاط وال والخضإ الٛل مً ٧اُٞت خماًت له ًٞى

ضزل. (1)الٗاصي للمؿتهل٪ باليؿبت ق ٧ان لى ختى الخٍٗغ٠ َظا هُا١ في اإلاؿتهل٪ ٍو
ً
 الخضمت ؤو الؿلٗت ٌكتريق ل٨ىه مهىُا

غاى .  (2)بمهىخه جخٗل٤ ال أٚل

 َى اإلاؿتهل٪ اٖخباع بلى ال٣ٟهاء بٌٗ بدؿب الخٗا٢ضًت الالتزاماث بكإن عوما ا٢ُتاج٠ مً (5) ع٢م اإلااصة ؤقاعث و٢ض
غاى الؿلٗت ٌكتريق الظي ؤو اإلا ي ٚحر الصخو  الٗال٢ت في ألاي٠ٗ الُٝغ ٌك٩ل الظي َى ؤو بمهىخه، جخٗل٤ ال أٚل

اًت بالخماًت ألاولى َى وبالخالي الخضمت، ؤو للؿلٗت البُ٘ ٣ٖض في الخٗا٢ضًت  َىا٥ ؤن ال٣ٟه َظا ٢غعق ٣ٞض طل٪ وعٚم .والٖغ
 ؤو للمدؿى١ق مخاخت الال٨تروهُت البِئت ج٨ً لم و٢ذ في ويٗها جم خُض اإلاظ٧ىعة الخامؿت اإلااصة هو لخٗضًل ٢ىيق مبرع

 .  (3)ال٣ضًم بىيٗها اإلااصة َظٍ جٟؿحر بكإن الاق٩الُاث ًشحر ٢ض مما الال٨ترووي، اإلاؿتهل٪

 الضٖاًت وؾاثل بمسخل٠ مىخجاجه بةٖالن ٣ًىم مؼوص ٧ل بإهه اإلاٗلً ٖٝغ بل ٖالنؤلا الٟلؿُُجي اإلاكٕغ ٌٗٝغ ولم

الن ضزل. (4)وؤلٖا الن ال٣ٟه ٖٝغ و٢ض. الاهترهذ زال٫ مً جخم التي الال٨تروهُت الىؾاثل طل٪ هُا١ في ٍو  وؾُلت ٧ل بإهه ؤلٖا

٤ اظل مً ألاشخام بلى مىظهت زضمت ؤو لؿلٗت التروٍج بلى تهضٝ ٗٝغ. الخضمت ؤو ؾلٗتا٫ جل٪ حؿٍى ق َو
ً
 ٧ل بإهه ؤًًا

ق الخإزحر بلى تهضٝ وؾُلت
ً
ق الجمهىعق ٖلى هٟؿُا

ً
ت لٛاًاث جد٣ُ٣ا الن ًسخل٠ وال. (5)ججاٍع  وؾاثل زال٫ مً اإلاؿخسضم الٖا

الن ًٖ الاهترهذ الن مً الٛغى ٧ان َاإلاا اإلاؿخسضمت بالىؾُلت ؾىيق الخ٣لُضًت الىؾاثل زال٫ مً الٖا  ٖلى الخإزحر َى ؤلٖا

ى لئلٖالن، اإلاخل٣ي الن مىظه ٌؿتهضٞه ما َو .  ؤلٖا

الن جًمً وبطا ت الكغوٍ الاهترهذ قب٨ت ٖلى ؤلٖا ٍغ ، طل٪ ٧ان ومدضص واضر بك٩ل للخٗا٢ض وألاؾاؾُت الجَى
ً
 بطا ؤما بًجابا

ق ٌٗض ٞال ومدضص واضر بك٩ل الكغوٍ جل٪ ًخًمً لم
ً
 ٖالنؤلا ًخًمً ؤن ًجب لظل٪. (6)للخٗا٢ض صٖىة ٌٗخبر بل بًجابا

الن في الىيىح واقتراٍ الاهترهذ، قب٨ت ٖبر للمخٗا٢ض خماًت الىيىح مً ٨ًٟي ما الال٨ترووي  ؤي خضور ٖضم ٌٗجي ؤلٖا
ؿمذ الخباؽ  والخضإ الٛل مً هٕى ؤي ًخًمً ما ًدخىيق وؤال جام، وبصعا٥ وعي ًٖ مىا٣ٞخه ٌُٗي ؤن للمخٗا٢ض َو

.  (7)والخًلُل

ال ٩ًىنق ؤن الىيىح ٌٗجي وال ، ٌٗخبر ل٩ي اإلاُلىبت والالتزاماث الكغوٍ مدضص نؤلٖا
ً
الن ؤن خُض بًجابا  ؤن اإلام٨ً مً ؤلٖا

ق جخُلب للخٗا٢ض صٖىة مجغص ٩ًىنق
ً
ضا خمشل. اإلاخٗا٢ضًً بحن الخٟاوى مً مٍؼ الن ويىح ٍو  البُاهاث ٖلى ًدخىيق ٧ىهه في ؤلٖا

ً جاصي مخبهغة وصخُدت متؾلي ٨ٞغة زل٤ قإجها مً والتي الخضمت ؤو الؿلٗت ماَُت لبُان ال٩اُٞت  لضي واُٖت بعاصة لخ٩ٍى

                                                           
ػّو ِؾّل ػجل اٌجبلٟ، اٌؾّب٠خ اٌؼمل٠خ ٌٍَّزٍٙه، كهاٍخ ِمبهٔخ . د: راجع أيضاً حوؿ ىذه التعريفات. 76اية ادلستهلك يف العقد االلكًتوين، دار النهضة العربية، القاىرة دوف سنة نشر، ص أسامة امحد بدر، حم. د  )

 .  2، ص 2008ث١ٓ اٌْو٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ، ِْٕأح اٌّؼبهف، االٍىٕله٠خ، 

 . 6 ص . 0 20ف، اكتوبر ادلفهـو القانوين للمستهلك، دراسة ربليلية مقارنة، رللة الشريعة والقانوف، جامعة االمارات العربية ادلتحدة، العدد الرابع واألربعويوسف الشندي، . د2) 

3  (   Dr Christine Riefa, Senior Lecturer, Faculty of Law, University of Hertfordshire, Article 5 of the Rome Convention on the Law Applicable to 

Contractual Obligations of 19 June 1980 and Consumer E-Contracts: The Need for Reform, Information and Communication Technology 

Law, Vol. 13, No. 1, 2004, p 4. 

 .2006/ /27العدد الثالث والستوف بتاريخ ، ونشر يف الوقائع الفلسطينية يف ميالدي 2005/  / : در يف مدينة راـ اهلل بتاريخصوقد . من قانوف محاية ادلستهلك الفلسطيٍت ( )ادلادة رقم    )

 . 8ص ، 2008خالد شلدوح ابراىيم، محاية ادلستهلك يف العقد االلكًتوين، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، الطبعة األوىل، . د: انظر يف ىذه التعريفات  5)

 .62، ص 998 أنور سلطاف، مصادر االلتزاـ يف القانوف ادلدين األردين، ادلكتب الفٍت، األردف، الطبعة الثانية، . د 6)

 .69االنًتنت، مرجع سابق، ص  شبكة عرب التعاقد يف ادلستهلك طارؽ كميل، محاية. د  7)
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 مى٘ ٖلى الٟلؿُُجي اإلاؿتهل٪ خماًت ٢اهىنق مً (15) ع٢م اإلااصة ؤ٦ضث و٢ض. (1)الخٗا٢ض ٢بل الخضمت ؤو الؿلٗت ًٖ اإلاؿتهل٪
ت مٗلىماث ٩ًىنق بما اإلاؿتهل٪ بعاصة ٖلى جازغ ؤن قإجها مً وؾُلت ؤي اؾخسضام  ؤو لٗتالـ ًٖ اإلاخٗا٢ض طًَ في مٛلَى

 بٗض ًٖ الخٗا٢ض ٢بل اإلاؿتهل٪ جؼوٍض يغوعة 2011 ٖام ا٦خىبغ 25 في الهاصع ألاوعوبي الخىظُه ؤ٦ض و٢ض. (2)ٖجها اإلاٗلً الخضمت
٣ت الالػمت اإلاٗلىماث ب٩اٞت ت اإلاٗامالث في الىُت خؿً ٢ىاٖض م٘ ًخىا٤ٞ وبما وقاملت واضخت بٍُغ ق الخجاٍع

ً
 ٖىض وزهىنا

ًال٣ا ألاشخام م٘ الخٗامل الن. (3)خ٨مهم في ومً نٍغ  ٖبر اإلاخٗا٢ض ٣ً٘ ؤن بلى تهضٝ مٗلىماث اإلاخًمً َى اإلاًلل وؤلٖا

ت ٖىانغ ؤو ٖىهغ في زضإ ؤو زلِ في الاهترهذ ٍغ . (4)ٖجها اإلاٗلً الخضمت ؤو الؿلٗت في ظَى

 ألاوعوبي الخىظُه جًمً و٢ض. (5)الالتزام بهظا ؤلازال٫ ٖلى ٧لخحهما ؤو الٛغامت ؤو السجً ٣ٖىبت الٟلؿُُجي ال٣اهىنق عجب و٢ض

ق 2011 في الهاصع
ً
٣ت في ًدخىيق بٖالن ؤي بإهه اإلاًلل لئلٖالن جدضًضا ق ج٣ضًمه ٍَغ

ً
 ٍَغ٤ ًٖ ٣ً٘ و٢ض بلحهم للمىظه جًلُال

ت الخهاثو بخضي بٟٚا٫ ٍغ ت اإلاماعؾاث بكإن الاوعوبي الخىظُه وخضص. (6)ٖجها اإلاٗلً للؿلٗت الجَى  الٗاصلت ٚحر الخجاٍع
ه اإلا ي مً مُلىب َى ما ًىا٢ٌ ٧ان بطا اإلاجخ٠ الخجاعيق الؿلى٥ ٣ضم الجًز  الخضمت ؤو الؿلٗت خى٫ق مًلله مٗلىماث ٍو

.    (7)الٗاصي للمؿتهل٪

ٗخبر  ؤزىاء الخا٫ ٖلُه َى مما للمؿتهل٪ ؤ٦بر لخماًت وبداظت زُىعة ؤقض بٗض ًٖ الخٗا٢ض ؤو الاهترهذ ٖبر الخٗا٢ض َو
ق م٩ان ل٩ل ًهل الاهترهذ ؤن خُض الخ٣لُضي، الخٗا٢ض

ً
با  ال و٢ض بالؿلٗت، اإلااصي الاخؿاؽ ؤو إلاـ زالله مً ًم٨ً وال ج٣ٍغ

 جى٢٘ ج٣جي ؤو بهغيق زضإ وؾاثل الاهترهذ زال٫ مً جماعؽ و٢ض اإلاٛكىقت، البًاج٘ خالت جبحن الٗاصي اإلاؿتهل٪ ٌؿخُُ٘

ق بغػث و٢ض. (8)بؿهىلت والخضإ الخًلُل خباثل في اإلاؿتهل٪
ً
ق الال٨ترووي اإلاؿتهل٪ خماًت ًتؤَم ؤًًا

ً
 اإلاىا٢٘ ل٨ثرة هٓغا

 مما للمؿتهل٪، ومٛغيق مبهغ بك٩ل الؿلٗت لخ٣ضًم الكغ٧اث بحن الخىاٞـ واقخضاص والخضماث للؿل٘ حؿى١ق التي الال٨تروهُت

٤ اإلاجا٫ ٞخذ ت اإلاؿتهل٪ ًٟخ٣ض و٢ض. (9)ألاخُان مً ٦شحر في مٛكىقت ؤو م٣لضة بًاج٘ لدؿٍى  بالدؿى١ق الخ٣ىُت للمٗٞغ

                                                           
 .89مرجع سابق، ص  خالد شلدوح ابراىيم، محاية ادلستهلك يف العقد االلكًتوين،. د   )

 ".إلعالف على خداع أو تضليل للمستهلكعلى كل من يقـو بالًتويج واإلعالف للمنتجات أف يراعي توافق ما يعلن عنو وواقع مواصفات ادلنتجات ادلعلن عنها، وجیب أال ينطوي ذلك ا" من القانوف ادلذكور على  (5 )نصت ادلادة  2)

3  ( DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  of 25 October 2011, on consumer rights, 

amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council 

Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council, Article 4/2.  

 . 9خالد شلدوح ابراىيم، محاية ادلستهلك يف العقد االلكًتوين، مرجع سابق، ص . د   )

تكاب أية سلالفة ألحكاـ ىذا القانوف، يعاقب بالسجن دلدة ال تزيد عن ثالث سنوات أو بغرامة مع عدـ اإلخالؿ بأية عقوبة أشد ألية نتيجة جرمية ناشئة عن ار"من قانوف محاية ادلستهلك الفلسطيٍت على  (28)نصت ادلادة رقم  5)

 :..."ةعاقد بأية طريقة من الطرؽ يف إحدى األمور اآليتال تتجاوز ثالثة آالؼ دينار أردين أو ما يعادذلا بالعملة ادلتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتُت، كل من خدع أو شرع يف أف خيدع ادلت

6( DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  of 25 October 2011, Article 5/2.   

7  (   Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial 

practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the 

European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council („Unfair 

Commercial Practices Directive‟) (Text with EEA relevance), OJ L 149, 11.6.2005, p. 22–39. see: Colette Cuijpers, The influence of ICT on 

consumer protection; empowerment or impairment of the consumer, Tilburg University Legal Studies Working Paper No. 015/2009, TILT 

Law & Technology Working Paper No. 015/2009, p9. 

 .وما بعدىا 6 ،  ص  200بشار طالؿ ادلومٍت، مشكالت التعاقد عرب االنًتنت، عامل الكتب احلديث، األردف، الطبعة األوىل،  8)

 .بعدىا وما 80 ص. 2008عي، االسكندرية، اإلنًتنت، دار الفكر اجلاـ شبكة عرب ادلقلدة للسلع اإللكًتوين زكي اجلريديل، البيع مجاؿ 9)
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ه ٌؿهل مما الخاؾىب م٘ الخٗامل ٖلى ال٣ضعة ختى ؤو الال٨ترووي مُت اإلاىا٢٘ ؤو الاهترهذ ٢غانىت وزضإ خُل في و٢ٖى  الَى

مُت والخٗا٢ضاث . (1)الَى

ق 2011 لؿىت ألاوعوبي الخىظُه في الىاعص الخٗضًل ٖلُه ؤ٦ض 1997 لؿىت ألاوعوبي الخىظُه جًمً و٢ض
ً
 في اإلاؿتهل٪ جدمي ههىنا

الهاث ؤو الٛل ؤو الخضإ هدُجت (ال٨تروهُت وؾُلت ؤي ؤو الاهترهذ بىاؾُت) بٗض ًٖ ٣ٖض ؤي ابغام خالت  خُض اإلاًللت، ؤلٖا

ٌ واإلاُالبت اإلاؿتهل٪ صٞٗها مالُت صٞٗاث ؤي واؾخٗاصة ال٣ٗض بى٣ٌ للمؿتهل٪ الخ٤ ؤُٖى . (2)ألامغ ا٢خط ى بطا بالخٍٗى

 اإلاعتهلً سوجتص ي باعالم الالتزام: الثاوي اإلاؿلب

٣ت ومىانٟاتها الخضمت ؤو بالؿلٗت بٖالمه ًخم ؤن اإلاؿتهل٪ لخماًت ال٣اهىنق ٨ًٟل ٍغ ا وجبهحٍر اؾخسضامها َو . بمساََغ
خُلب  الؿل٘ جمُحز مً جم٨ىه التي للخبرة اإلاؿتهل٪ ًٟخ٣غ خُض الجاهب َظا في للمؿتهل٪ ؤ٦بر خماًت الاهترهذ ٖبر الدؿى١ق ٍو

ها ٦ثرتها ٖلى الاهترهذ ٖبر اإلاٗغويت خًمً. (3)اإلاسخلٟت ٖغيها ووؾاثل وجىٖى ت اإلاؿتهل٪ حٍٗغ٠ الالتزام َظا ٍو  الخاظغ بهٍى

.  ًٟهمها التي باللٛت (4)الخ٣ُ٣ُت وشخهِخه

ٗٝغ الم الالتزام َو  للمخٗا٢ض الالػمت البُاهاث ٣ًضم بإن اإلاخٗا٢ضًً ؤخض بمىظبه ًلتزم الخٗا٢ض ٖلى ؾاب٤ التزام بإهه باإٖل
ً ٖىض آلازغ  الالتزام (7)الباخشحن ؤخض ٖٝغ و٢ض. (6)ال٣ٗض جٟهُالث ب٩اٞت مخىىعق ٧امل ؾلُم عياء إلًجاص (5)ال٣ٗض ج٩ٍى

الم  مٗلىماث مل٪ الظي اإلاخٗا٢ضًً ؤخض بمىظبه ًلتزم الال٨ترووي ال٣ٗض ابغام ٖلى ؾاب٤ ٢اهىوي التزام بإهه الال٨ترووي باإٖل
ت ٍغ  آلازغ للُٝغ وؤماهت قٟاُٞت وب٩ل اإلاىاؾب الى٢ذ في ال٨تروهُت بىؾاثِ صًمهابخ٤ ابغامه اإلاؼم٘ ال٣ٗض ًسو ُٞما ظَى

.    الخانت بىؾاثله بها الٗلم ًم٨ىه ال الظي

لتزم  للضٞ٘ الُغ١ق واؾهل واًٞل (9)وؾٍٗغ (8)اإلاىخج ًٖ صخُدت ومٗلىماث بُاهاث مً للمؿتهل٪ ًلؼم ما ٧ل بخ٣ضًم اإلاؼوص ٍو

ق الخضمت ؤو الؿلٗت في عؤًه اإلاخٗا٢ض ٌٛحر ؤن بلى ٖلىماثالم جل٪ ؤصث لى ختى ،(1)وآلُاجه
ً
 والكٟاُٞت الىُت خؿً إلابضؤ جُب٣ُا

                                                           
 .08 وما بعدىا؛ أسامة أمحد بدر، محاية ادلستهلك يف العقد االلكًتوين، مرجع سابق، ص  6 مرجع سابق، ص  بشار طالل المومنً، مشكالت التعاقد عبر االنترنت،  )

2  ( Directive 97/7/EC of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts, OJ 1997, L 144/19. Directive 2011/83/EU 

of 25 October 2011 on consumer rights, OJ 2011, L 304/64.  

 .70االنًتنت، مرجع سابق، ص  شبكة عرب التعاقد يف ادلستهلك طارؽ كميل، محاية   )

 ".ة يف بطاقة البيافعلى ادلزود أف يبُت بوضوح امسو احلقيقي وعالمتو التجارية ادلسجلة على السلع ادلطروحة للتداوؿ يف األسواؽ، وكافة ادلعلومات ادلطلوب : "الفلسطيٍتمن قانوف محاية ادلستهلك  ( 2)جاء يف نص ادلادة   )

5  (   Joasia Luzak, ONLINE CONSUMER CONTRACTS,  Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2014-47, Centre for the 

Study of European Contract Law Working Paper No. 2014-08, p4. 

. د: راجع". تبطة بادللكية العادية للشيء ادلسلم لودلخاطر اليت تكوف مرالتزاـ ادلزود بوضع ادلستهلك يف مأمن ضد سلاطر ادلنتج ادلسلم لو سواء كاف سلعة أـ خدمة وىو ما يتطلب أف يبُت ادلزود للمستهلك كل ا: "ويعرؼ أيضاً بأنو  6)

؛ 89 عمر زلمد عبد الباقي، احلماية العقدية للمستهلك، مرجع سابق، ص . د: ، وراجع أيضاً يف تعريفات أخرى 8، ص  200السيد زلمد السيد عمراف، محاية ادلستهلك أثناء تكوين العقد، الدار اجلامعية، االسكندرية، 

 . 9ح ابراىيم، محاية ادلستهلك يف العقد االلكًتوين، مرجع سابق، ص خالد شلدو. د

 .6، ص  20/ ( )، 27دراسة مقارنة، رللة جامعة النجاح الوطنية لألحباث، العلـو االنسانية، اجمللد  -عبد الرمحن خلفي، محاية ادلستهلك االلكًتوين يف القانوف اجلزائري. د  7)

حق ادلستهلك يف االطالع على أية نصوص أو وثائق حييل إليها  (نسخة مصاغة باللغة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة ب (أ -:جیب اف يتوافر يف عقود االستهالؾ ما يلي 1-: "ية ادلستهلك الفلسطيٍتمن قانوف محا ( 2)ادلادة   8)

 ".على ادلزود تسليم ادلستهلك نسخة عن العقد ادلوقع معو-2وكيفية التسديد، وكذلك تاريخ ومكاف تسليم السلعة أو اخلدمةقيمة الثمن بشكل واضح وصريح وتاريخ  (ج .العقد، على أف يتم ذلك قبل التوقيع عليو

وإذا تعذر ذلك توع بشكل بارز يف مكاف جیب إعالف السعر بالعملة ادلتداولة على وحدة البيع ادلعروضة للمستهلك بشكل مباشر عليها  : "من قانوف محاية ادلستهلك الفلسطيٍت على (7 )نصت ادلادة   9)
 .من القانوف ادلدين 69  وقد قرر ذلك أيضاً ادلشرع الفرنسي ضمن ادلادة ". عرضها
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ق
ً
مخض. الىاؾ٘ الال٨ترووي الدؿى١ق مجا٫ في زهىنا الم الالتزام ٍو ٣ت اإلاؿتهل٪ جؼوٍض الى باإٖل  ؤو (2)اإلاىخج اؾخسضام بٍُغ

ق الُغ١ق وؤ٦ثر الخضمت
ً
ق ؤمىا

ً
.   (3)اؾخٗمالها ؤو جضاولها ؤزىاء ٞحها لخُغا وم٩امً مٗها الخٗامل في وهجاٖت

ذ ٗاث واقتَر  الؿل٘ جغوٍج خالت في اإلاؿتهل٪ ًٟهمها التي اللٛت وهي الىَىُت باللٛت اإلاؿتهل٪ بٖالم ًخم ؤن اإلاسخلٟت الدكَغ
،
ً
 ؤن خُض الم،ال٘ لٛاث ب٩اٞت الالػمت باإلاٗلىماث اإلاؿتهل٪ جؼوٍض ًخم ؤن ًدخم ال الاهترهذ قب٨ت اؾخسضام ل٨ً صازلُا

ق مٟخىح الاهترهذ ٖبر الدؿى١ق
ً
الم في بالخ٤ جخٗل٤ اق٩الُت ًشحر ٢ض الظي ألامغ اإلاؿتهل٨حن، ل٩اٞت ٖاإلاُا  اللٛت ؤن وبغؤًىا. (4)ؤلٖا

ت ق ألا٦ثر هي ج٩ىنق ٢ض الاهجلحًز
ً
 الخٗا٢ضًت ٖال٢اجه في اإلاؿتهل٪ بٖالم وظىب مً ًمى٘ ال طل٪ ؤن ٚحر الاهترهذ، ٖبر اؾخسضاما

ؿخٗحن ًدخاٍ ل٩ي صولي َاب٘ طو ٣ٖض ابغام بهضص بإهه الاهترهذ ٖبر والدؿى١ق ًتالضو٫ق بُٗت مىانٟاث له ًبحن بمً َو  َو

ض التي الخضمت ؤو الؿلٗت .  ًٟهمها التي الىَىُت وباللٛت قغائها ًٍغ

ذ الخضمت ؤو الؿلٗت م٣ضم به ًدٓى الظي الخٟى١ق ويىح َى اإلاؿتهل٪ بةٖالم الالتزام ًبرع وما  بمىانٟاتها ال٩املتٌ ومٗٞغ

ا، وخ٣ُ٣تها  لظل٪ بياٞت. (5)اإلاخاخت اإلاٗلىماث خُض مً ألاي٠ٗ اإلاخٗا٢ض الُٝغ وي٘ في اإلاؿتهل٪ ٩ًىنق بِىما ومساََغ

الم، اإلا ي التزام ؤؾاؽ خى٫ق (6)آعاء ٖضة َىا٥  بغعٍ آلازغ البٌٗ بِىما الغيا، وصخت بؿالمت طل٪ بغعق ما ال٣ٟه ٞمً باإٖل
 بحن وال٣بى٫ق ؤلاًجاب جُاب٤ وظىب َى الالتزام َظا ؤؾاؽ ؤن اٖخ٣اصها وفي. (7)الخٗا٢ض ؤزىاء الىُت نخـ جىاٞغ بمبضؤ

 بًجاب ًخُاب٤ ختى الخٗا٢ض بمدل الٗلم في الاقترا٥ خُض مً مدؿاويق مغ٦ؼ في اإلاخٗا٢ضًً ٩ًىنق ؤن ًجب خُض اإلاخٗا٢ضًً،
ى ؤخضَما ٧ان ٞلى ال٣ابل، ٢بى٫ق م٘ اإلاىظب ى آلازغ اإلاخٗا٢ض ًٖ وؤزٟاٍ الخٗا٢ض بمدل ما ٖلم لضًه اإلاؼوص َو  اإلاؿتهل٪ َو

 ؤؾاؾه مً ال٣ٗض بؿالمت ٣ًضح ٢ض الظي ألامغ وزهاثهه، الخٗا٢ض مدل حُٗحن في جام بك٩ل وال٣بى٫ق ؤلاًجاب ًخُاب٤ ٞال

ى ىه مغخلت في ال٣ٗض صخت مىاٍ َو . ج٩ٍى

ق اإلاؿتهل٪ خماًت بكإن (OCED) والخىمُت الا٢خهاصي الخٗاونق مىٓمت صلُل جًمً و٢ض
ً
 م٣ضم ٖلى جىظب واضخت ههىنا

ا، ومىانٟاتها الخضمت ؤو الؿلٗت َبُٗت وجدضص شخهِخه جدضص ٧اُٞت بُاهاث ج٣ضًم الخضمت ؤو الؿلٗت  و٦ظل٪ ومساََغ

                                                                                                                                                                                           
Art. 1369-5 Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande 

et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celleci pour exprimer son acceptation. Code civil Date de dernière 

modification 2010-11-11 

 .2 20مايو  0 لإلسكوا ادلنعقدة يف بَتوت  27ضمن الدورة ة ادلستهلك، من االرشاد الثالث لإلسكوا بشاف التجارة االلكًتونية ومحاي (  )نص ادلادة : راجع أيضاً 

 .حددت ذلك شروط منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية ضمن البند ادلتعلق بشروط الدفع وأليات محاية ادلستهلك  )

Consumers should be provided with easy-to-use, secure payment mechanisms and information on the level of security such mechanisms afford. 

 .وما بعدىا 0 2عمر زلمد عبد الباقي، احلماية العقدية للمستهلك، مرجع سابق، ص . د 2)

ر يبُت وجو اخلطورة والطريقة ادلثلى لالستعماؿ أو االستخداـ، وكيفية العالج يف حاؿ كل منتج ينطوي على استعمالو أية خطورة جیب أف يؤشر أو يرفق بو ربذي : "من قانوف محاية ادلستهلك الفلسطيٍت على (9)نصت ادلادة    )

 ".حدوث ضرر ناتج عن االستخداـ

من قانوف  ( )وكذلك نص ادلادة . غة اإلعالـ ىي اللغة العربيةقانوف محاية ادلستهلك الفلسطيٍت على أف تكوف ؿ (2 )وقد نصت ادلادة . 72 االنًتنت، مرجع سابق، ص شبكة عرب التعاقد يف ادلستهلك طارؽ كميل، محاية: أنظر   )

 .من قانوف محاية ادلستهل اللبناين (9)محاية ادلستهلك ادلصري، وادلادة 

، ص  99 ية للمستهلك ازاء ادلضموف التعاقدي، دار النهضة العربية، القاىرة، أمحد زلمد رفاعي، احلماية ادلدف. ؛ د56  ، ص2002اسامة أبو احلسن رلاىد، التعاقد عرب االنًتنت، دار الكتب القانونية، مصر، . د: أنظر  5)

 05. 

عدىا؛ زلمود عبد الرحيم وما ب  9خالد شلدوح ابراىيم، محاية ادلستهلك يف العقد االلكًتوين، ص . وما بعدىا؛ د 200عمر زلمد عبد الباقي، احلماية العقدية للمستهلك، مرجع سابق، ص . د: أنظر تفصياًل يف ىذه اآلراء  6)

 .وما بعدىا 95ص ، 2009شريفات، الًتاضي يف تكوين العقد عرب االنًتنت، دار الثقافة، عماف، 

 .   السيد زلمد السيد عمراف، محاية ادلستهلك أثناء تكوين العقد،  مرجع سابق، ص . د: وىو ما اذبهت إلية غالبية الفقو والقضاء الفرنسي؛ أنظر  7)
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 م٘ ،(1) الجزإ ٖلى الخُب٤ُ الىاظب وال٣اهىنق اله٣ٟاث، َظٍ مشل ابغام هدُجت ًيكإ ٢ض هؼإ ؤي خل ب٨ُُٟت واضر بُان

ٗت بىؾُلت اإلاؿتهل٪ جؼوٍض بلى الاقاعة  جدضًض و٦ظل٪. (2)مجخٟت وؤٖباء ج٩ال٠ُ صونق البضًلت بالُغ١ق الجزإ لخل وآمىت ؾَغ
غاٝ والتزاماث قغوٍ بكإن لبـ ؤي لضًه ًشحر ال بما للمؿتهل٪ واضر بك٩ل الخٗا٢ض قغوٍ  الشالض الاعقاص ٢غعق و٢ض. (3)ألَا

ٗاث الاؾ٩ىا اعقاصاث مً  الخجاعيق الخُاب ٩ًىنق ؤن ٖلى اإلاؿتهل٪ وخماًت الال٨تروهُت بالخجاعة واإلاخٗل٤ (4)لؿبراهُتا للدكَغ
ق
ً
ا  ج٩ىنق وؤن الخجاعي، الخُاب لهالخه ًخم الظي اإلاٗىىيق ؤو الُبُعي الصخو واضر بك٩ل ًدضص وؤن واضر بك٩ل مٗٞغ

حر ص٤ُ٢ بك٩ل ْاَغة الخجاعيق الٗغى في الضزى٫ق قغوٍ  ٢غعق ٣ٞض الاهترهذ ٖبر ال٣ٗىص ابغام نبكإ و٦ظل٪ .(5)ملخبـ ٚو
ت اإلاٗلىماث بخ٣ضًم الخضمت مؼوص ٣ًىم ؤن ٖلى الاعقاص طاث  الخجاعيق اإلاؼوص اؾم وجخًمً واضر بك٩ل مهاٚت الًغوٍع

ىىاهه  ًخم التي البُاهاث جصخُذ ؤظل مً الالػمت والىؾاثل ال٣ٗض ابغام ؤظل مً الالػمت الخ٣ىُت واإلاغاخل الخجاعيق وسجله ٖو

 . (6)ال٣ٗض إلبغام اإلا٣ترخت واللٛاث الخُإ ؾبُل ٖلي زالهااص

 التي الالػمت البُاهاث ب٩اٞت اإلاؿتهل٪ بٖالم بًغوعة جخٗل٤ مهمت جٟهُلُت ٢ىاٖض 2011 لؿىت ألاوعوبي الخىظُه وي٘ و٢ض
ت جىضر  ومجمل اإلاؼوص اظغللذ الجٛغافي والٗىىان الخضمت ؤو للؿلٗت ألاؾاؾُت والخهاثو للخضمت اإلاؼوص ؤو الباج٘ ٍَى
بت للبًاٖت الؿٗغ  ألاؾاؾُت ال٣ٗض قغوٍ ٧اٞت جٟهُلي وبك٩ل لل٣ٗض والخىُٟظ والخىعٍض الضٞ٘ وآلُاث اإلاًاٞت والًٍغ

.    (7)الكغاء ًٖ اإلاؿتهل٪ لٗضو٫ق طل٪ ؤصي لى ختى

  الطـلت جىـُز مشخلت في اإلاعتهلً خماًت: الثاوي اإلاتدث

 مً اإلا٣ضمت الخضمت ؤو اإلابإ الص يء مىٟٗت ؤو مل٨ُت ٖلى ًدهل ؤن الاهترهذ قب٨ت بغٕ ما ٣ٖض ًبرم ٖىضما اإلاؿتهل٪ حهضٝ

ترجب. اإلاؼوص  ؤ٦مل ٖلى بهما الاهخٟإ مً جم٨ُىه او الخضمت ؤو الص ي مل٨ُت مً اإلاؿتهل٪ بخم٨حن التزام اإلاؼوص ٖاج٤ ٖلى ٍو
خًمً. وظه  والاؾخد٣ا١، الخٗغى يمان ؤو الخُٟت الُٗىب خُض مً الخضمت ؤو الص يء بًمان الؼوص التزام طل٪ ٍو

 ٖلحها اإلاؿتهل٪ خهل التي آلالُت بىٟـ للمىنٟاث مُاب٣تها ٖضم خالت في الخضمت ؤو الص يء عص مً اإلاؿتهل٪ جم٨حن و٦ظل٪

                                                           
1  (   Antonio F. Perez, Consumer Protection in the Americas: A Second Wave of American Revolutions, The Catholic University Of America, 5 

U. ST. THOMAS L. J. 698 (2008), p700. 

2  (   Consumers should be provided meaningful access to fair and timely alternative dispute resolution and redress without undue cost or burden. 

Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce, OECD, 2000. OECD Publications Service, 2, rue Andr´e-

Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France. 

3  (   Businesses engaged in electronic commerce with consumers should provide accurate, clear and easily accessible information about 

themselves sufficient to allow, at a minimum Identification of the business, Appropriate and effective resolution of disputes, Location of the 

business and its principals by law enforcement and regulatory officials. Businesses engaged in electronic commerce with consumers should 

provide accurate and easily accessible information describing the goods or services offered; Businesses engaged in electronic commerce 

should provide sufficient information about the terms, conditions and costs associated with a transaction. Guidelines for Consumer Protection 

in the Context of Electronic Commerce, OECD, ibid.  

 (من الباحث ).تالسربانية تعٍت أف العملية متعلقة بالفضاء االلكًتوين واالنًتف  )

 .مرجع سابق-من االرشاد الثالث من ارشادات االسكوا بشأف التجارة االلكًتونية ومحاية ادلستهلك (7)ادلادة  5)

 .ادلرجع السابق -من االرشاد الثالث من ارشادات االسكوا بشأف التجارة االلكًتونية ومحاية ادلستهلك (2 )ادلادة 6)

7  (   Article 6 (Information requirements for distance and off-premises contracts): 1-9. DIRECTIVE 2011/83/EU, ibid. 
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 وطل٪ الخٗا٢ض، ًٖ الٗضو٫ق في اإلاؿتهل٪ خ٤ و٦ظل٪ اإلاؿتهل٪، ججاٍ اإلاؼوص يمان اإلابدض َظا في ؾىضعؽ. الاهترهذ ٖبر

. لبحنمِ يمً

ٌ  اإلاؿلب   بالػمان اإلاعتهلً خم: ألاو

 حٍٗغ٠ وعص و٢ض. اله٣ٟت جىُٟظ ؤزىاء اإلابُ٘ في ًىظض زٟي ُٖب ؤي بًمان والال٨تروهُت الخ٣لُضًت ال٣ٗىص في الباج٘ ًلتزم
 ؤو وال٨ٟاءة، وال٨مُت الجىصة خُض مً ه٣و ؤو زُإ بإهه الٟلؿُُجي اإلاؿتهل٪ خماًت ٢اهىنق مً (1) اإلااصة يمً الُٗب

ت ألاهٓمت ؤو ال٣اهىنق بمىظب بها الالتزام ًخىظب التي واإلا٣اًِـ للمٗاًحر مُاب٣ت ٖضم . (1)باإلاىخج ًخٗل٤ ُٞما اإلاٟٗى٫ق الؿاٍع
 في ُٖب ؤي ًٖ طل٪ هخج بطا وصخخه ؾالمخه بًمان اإلاؿتهل٪ ججاٍ اإلاؼوص ٖاج٤ ٖلى مؿئىلُت الٟلؿُُجي اإلاكٕغ عجب و٢ض

ت ءاثبةظغا بال٣ُام و٧لٟه اإلاىخىط، .  (2)للمؿتهل٪ خماًت جإزحر وصونق يغوٍع

 البرهامج حكُٛل لٗضم ؤصي ُٖب َىا٥ وظض بطا الخٗا٢ض ًٖ الغظٕى في اإلاؿتهل٪ خ٤ لئلؾ٩ىا الشالض الاعقاص يمً و٢ض

. (3)الدكُٛل ٖضم في صوعق ؤي للمؿتهل٪ ٨ًً ولم بكإهه الخٗا٢ض جم الظي الال٨ترووي

يكإ  ه٣و هدُجت ؤو له اإلاٗض الٛغى في الؾخٗماله اإلابُ٘ نالخُت ٖضم هدُجت عوس يال٠ ال٣اهىنق يمً الخٟي الُٗب ٍو
ق ٌٗخبر الخا٫ و٦ظل٪ ،مىه اإلاغظىة الٟاثضة

ً
ق ٌك٩ل ما ٧ل ُٖبا

ً
.   (4)اإلاؿتهل٪ وصخت ؾالمت ٖلى زُغا

دمي  جًمىذ ٢ضو. الخ٣لُضًت البُٕى في اإلابُ٘ بكإن والاؾخد٣ا١ الخٗغى يمان ؤخ٩ام زال٫ مً اإلاؿتهل٪ ال٣اهىنق ٍو
ٗاث  وظه ٖلى اإلاؿتهل٪ خماًت ٢ىاهحن يمً و٦ظل٪ الٗامت ال٣ىاٖض يمً والاؾخد٣ا١ الخٗغى ؤخ٩ام اإلاسخلٟت الدكَغ

. (5)الخهىم

 ال٣اهىوي الٛحر وحٗغى وال٣اهىوي الصخص ي الخٗغى اإلاؼوص ؤو الباج٘ ًًمً الال٨ترووي والدؿى١ق الخٗا٢ضاث ؾُا١ وفي

 الباج٘ ٣ًىم ؤن الباج٘ ٢بل مً اإلااصي الصخص ي الخٗغى يمان ٢بُل ومً. اإلابُ٘ ا١اؾخد٤ له ًًمً و٦ظل٪ للمؿتهل٪،
 زبِض بغهامج بىاؾُت الخضمت ؤو البرهامج باؾتهضاٝ ؤو للمؿتهل٪ ببُٗها ٢ام التي الخضمت ؤو البرهامج يمً ٞحروؽ بؼعاٖت

 ؤو بخل٠ ؤ٦بر يغعق له ًخد٤٣ و٢ض اإلابُٗت الخضمت ؤو الؿلٗت مً اإلاغظىة الٟاثضة جد٤٣ مً اإلاؿتهل٪ ًمى٘ مما ٞحروؽ ؤو

، به الخام الخاؾىب ظهاػ جًغعق
ً
ت ٣ٖضًت مؿئىلُت ًغجب مما ؤًًا خد٤٣. الى٢ذ هٟـ في الباج٘ ٖلى وج٣هحًر  يمان ٍو

                                                           
احلة لالستعماؿ فيما أعدت إليها وفقاً ضماف العيوب اخلفية اليت تنقص من قيمة السلعة أو اخلدمة نقصاً زلسوباً أو ذبعلها غَت ص دعلى كل مزو : "من القانوف ادلذكور على ضماف ادلزود للعيوب اخلفية (20)وقد نصت ادلادة   )

 ".لطبيعتها أو ألحكاـ العقد

عليو، فعلى ادلزود أف  ا قد تشكل خطراً إذا تبُت للمزود بأف السلعة أو اخلدمة اليت وضعها قيد التداوؿ تتضمن عيباً أو أكثر من شأنو أف يضر بسالمة ادلستهلك أو صحتو أو أنو: "من قانوف محاية ادلستهلك الفلسطيٍت (  )ادلادة   2)

اسًتداد السلع اليت جرى  -3 .سحب السلعة من األسواؽ -2 .إبالغ اجلهات ادلختصة وإعالـ اجلمهور بواسطة وسائل اإلعالـ عن ىذه العيوب وربذيره من ادلخاطر اليت قد تنتج عنها -1 :يتخذ وبشكل فوري اإلجراءات اآلتية

 "التخلص منها، بطرؽ صحيحة وغَت مضرة بالبيئة، وعلى نفقتو اخلاصة -5 .استبداؿ السلع على نفقتو اخلاصة وإعادة الثمن ادلدفوع يف حاؿ تعذر إصالحها -4 .عبيعها أو تأجَتىا وإعادة الثمن ادلدفو

 .من االرشاد الثالث لإلسكوا بشأف التجارة االلكًتونية ومحاية ادلستهلك، مرجع سابق (  )ادلادة رقم    )

4  (   Art. 1386-4 Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans 

l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la 

présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être 

considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mispostérieurement en circulation. Code civil Date de 

dernière modification 2010-11-11 

 . من القانوف ادلدين الفرنسي (0 6 -625 )من القانوف ادلدين ادلصري؛ وادلواد  (52 -9  )من القانوف ادلدين الفلسطيٍت يف ضماف التعرض واالستحقاؽ؛ وكذلك ادلواد  (67 - 6 )ادلواد   5)
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 خ٤ ؾىيق له ٨ًً لم الظي الباج٘ مً خاؾىب بغهامج بكغاء ٣ٖض ابغام جم بطا الال٨ترووي الدؿى١ق خالت في ال٣اهىوي الخٗغى
ق ًغجب مما للمكتري، ال٣اهىوي بالخٗغى البرهامج مال٪ ٣ُٞىم الاؾخٛال٫، صونق حٗما٫الاؽ

ً
 لهالر الباج٘ ٖلى يماها

 الباج٘ حٗغى جخًمً التي الٗاصلت ٚحر الكغوٍ 1993 لؿىت  13 ع٢م ألاوعوبي الخىظُه مى٘ الؿُا١ َظا وفي .(1)اإلاؿتهل٪
ل بُ٘ خالت في الصخص ي  اؾخسضام ٢ىاٖض حُٛحر بم٩اهُت ال٣ٗض قغوٍ جخًمً الخاالث ىب٘ ٟٞي الخاؾىب، بغامج وججًز

 ًلؼم وال ٖاص٫ ٚحر واٖخبٍر الكٍغ َظا ألاوعوبي الخىظُه مى٘ و٢ض البرهامج، مىخج ٢بل مً الجاهب اخاصي بك٩ل البرهامج

ترجب اإلاؿتهل٪ غيق. (2)البرهامج مىخج يمان ٖلُه ٍو  الُغ١ق زال٫ مً الال٨تروهُت الخماًت ؤن الخضًض ال٣ٟه بٌٗ ٍو
غ ٢ض الخ٨ىلىظُت ض ٦بحرة يماهت جٞى غ خُض الاهترهذ، ٖبر الدؿى١ق في اإلاؿتهل٪ ز٣ت مً جٍؼ  مً خماًت الخضًشت الخ٣ُيُاث جٞى

ت الخماًت ويمان اإلاىا٢٘ ازترا١ ومى٘ الال٨ترووي الدكٟحر َغ١ق زال٫ . (3)الهٝغ ٖىض الظ٦ُت الال٨تروهُت للبُا٢اث ال٣ٍى
ٓل الخماًت َظٍ مشل للمؿتهل٪ جًمً ال الاهترهذ ٢غانىت ٢بل مً الال٨ترووي والازترا١ الته٨حر وؾاثل ؤن وٗخ٣ض ل٨ىىا  ٍو

.    ؾىاء خض ٖلى الاهترهذ و٢غنان الخاظغ مً جدمُه يامىت ع٢ابُت ظهت مً إلآلت بداظت

ا يماهاث اإلا٣اعهت ال٣ىاهحن بٌٗ عجبذ و٢ض َغ  ًمى٘ اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى جغهذ،الان ٖبر الخاظغ مىاظهت في للمؿتهل٪ اإلاكٕغ ًٞى

 ظاثغة ؤو م٣ٗىلت ٚحر عؾىم ؤو صٞٗاث ؤي ج٣ضًم 2008 ٖام ألازحرة حٗضًالجه في اإلاؿتهل٪ خماًت بكإن الىُىػٍالهضي ال٣اهىنق
غ و٦ظل٪ الدؿل٠ُ، ؤو الا٢تراى ٣ٖىص ابغام ٖىض ٣ت آزاع ؤي مً للمؿتهل٪ خماًت الجضًض الخٗضًل ٞو  مغثُت ٚحر ج٩ىنق مَغ

غ و٢ض.  (4)لخٗا٢ضا ٖىض له ُٗت  يماهاث ال٣اهىنق هٟـ ٞو  خُض الاهترهذ، ٖبر جخم التي الٗلجي باإلاؼاص بالبُٕى ًخٗل٤ ُٞما حكَغ
ق اإلاؼاصاث َظٍ حسجُل ال٣اهىنق اقتٍر

ً
غ ل٩ي ٣ٖضَا ٢بل عؾمُا ُٗت الخماًت للمؿتهل٪ جٞى ضم الالػمت، وال٣ًاثُت الدكَغ  ٖو

ق اإلاُلىبت الجىصة الؿلُت له جًمً بل الاؾٗاع ٫بإ١ ٣ِٞ الؿلٗت ٖلى لُدهل اإلاؿتهل٪ جغ٥
ً
 ٖلى ع٢ابتها زال٫ مً ؤًًا

، َظٍ مشل ىٓم. (5)الخضاو٫ق مً آلامىت ٚحر الؿل٘ إلاى٘ للىػاعة ؾلُت وبُٖاء البُٕى  اإلاؿتهل٪ خماًت بكإن الهُجي ال٣اهىنق ٍو
غ اإلاىا٢٘ َظٍ ٖلى عؾمُت ع٢ابت زال٫ مً الاهترهذ ٖبر الدؿى١ق ٞى ٤ مؿتهل٨حنلل الخماًت ٍو  َُئت بىاؾُت يىابِ ٞو
 قغ٧اث خ٣ى١ق و٦ظل٪ اإلاؿتهل٨حن خ٣ى١ق ولخًمً الاهترهذ ٖبر الدؿى١ق هٓام ٖلى للخٟاّ تهضٝ خُض خ٩ىمُت بقغاُٞت
ما٫ ق الؿل٘ جضاو٫ق ؤزىاء ألٖا

ً
. (6)ال٨تروهُا

حر ٖلى ألامشلت ومً  زال٫ مً الخظا٦غ بُ٘ث التي الُحران قغ٧اث مغا٢بت خالت َى مخسههت ظهاث ٢بل مً الخماًت جٞى
٨ُت الخ٣ىِىاث ٢غعث خُض الاهترهذ، ض ٢بل الخظا٦غ مكتريق ؤن ألامٍغ حن الا٢إل مٖى  الدجىػاث الٛاء خ٣هم مً ٩ًىنق بإؾبٖى

كٍغً اعب٘ زال٫  الغخالث مىاُٖض في اإلاخ٨غعة الخإزحراث واٖخباع زؿاعة، او ه٣و ؤي صونق ه٣ىصَم واؾترصاص ؾاٖت ٖو

                                                           
 .وما بعدىا   2خالد شلدوح ابراىيم، محاية ادلستهلك يف العقد االلكًتوين، مرجع سابق، . د   )

2  (   Nicola Lucchi, Countering The Unfair Play Of Drm Technologies, New York University School Of Law, Public Law & Legal Theory 

Research Paper Series Working Paper No. 07-02, March 2007, P10. 

3  (   Ramnath K. Chellappa and Paul A. Pavlou, Perceived information security, financial liability and consumer trust in electronic commerce 

transactions, Logistics Information Management Volume 15 . Number 5/6 . 2002 . pp. 358-368, p361. 

4  (   Kate Tokeley, Luke R Nottage And Christine Riefa, Comparative Consumer Law Reform And Economic Integration, Victoria University Of 

Wellington Legal Research Papers, Volume 6 Issue No 4, 2016, P60. 

5  (   Kate Tokeley, Luke R Nottage And Christine Riefa, Comparative Consumer Law Reform And Economic Integration, Ibid, 63. 

6  (   Binding/Purnhagen, Regulations on E-Commerce Consumer Protection Rules in China and Europe Compared - Same Same but Different, 3 

(2011) JIPITEC (Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law), 186 para. 1. 
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ت ً، صإور جداًل بمشابت الجٍى ً جبضًل مً الاؾخٟاصة زالله مً ًخم ٢ض للمؿاٍٞغ  ٖلى للخهى٫ق الدجىػاث الٛاء ؤو اإلاكتًر

 . (1)للخظا٦غ ؤٖلى اؾٗاع

غ م ألاٞغاص للمؿتهل٨حن ويمان خماًت الخايغ الى٢ذ في الكغ٧اث مً الٗضًض وجٞى  وبحن بُجهم الخٗامل في وؾُِ باٖخباَع
قر الخضمت، ؤو للؿلٗت اإلاؼوص ؤو الخاظغ

ً
 البُا٢اث زال٫ مً جخم التي الى٣ضًت والضٞٗاث ال٣ٗض جىُٟظ ٖملُت ازىاء نىنا

خماص بُا٢اث او الظ٦ُت  وجًمً ٖلحها مخ٤ٟ ٖمىلت م٣ابل الىؾُِ َظا زال٫ مً الضٞ٘ ًخم خُض آلالي، والهٝغ الٖا
ق ال٣اهىوي ؤو شخص يا٫ الباج٘ حٗغى ويماث الخٗا٢ض ًٖ الٗضو٫ق في اإلاؿتهل٪ وخ٤ الخضمت ظىصة الىؾُُت الكغ٦ت

ً
 ًٞال

 ًٞاء بإهه الال٨ترووي الًٟاء ألاظاهب الباخشحن ؤخض قبه و٢ض. (2)الاهترهذ ٖبر ال٣غنىت ٖملُاث اإلاؿتهل٪ ججىب ؤجها ًٖ
ٗاث وظىص يغوعة ٖلى والخإ٦ُض للمُالبت صٖاٍ  الظي ألامغ وال٣غنىت، الازترا١ ؾهل ل٩ىهه مالبـ بال ٖاعيق  وظهاث حكَغ

.  (3)الخُغ الكضًضة الٛابت َظٍ ٖبر إلاؿتهل٪٫ وخامُت يامىت

ٗاث وجدمي ق اإلاجخٟت الكغوٍ مً اإلاؿتهل٪ الاووؿترا٫ ٢اهىنق و٦ظل٪ اإلا٣اعهت الدكَغ
ً
 ال التي اإلا٨خىبت الكغوٍ زهىنا

 للمؿتهل٪ ًم٨ً خُض الخ٣لُضي، الخٗا٢ض في ؤلاطٖان ب٣ٗىص قبحهت وهي الخٗا٢ض، جغ٥ ؤو بها ال٣بى٫ق ؾىيق اإلاؿتهل٪ ًمل٪
ٌ اإلاُالبت وختى قغوَه بخٗضًل اإلاُالبت ؤو ال٣ٗض ًٖ الٗضو٫ق . (4)اإلاؿتهل٪ ظاهب في اجخاٝ ؤو ٚبن وصوص جبحن بطا بالخٍٗى

٨ُت اإلادا٦م جضزلذ و٢ض ل و٢ذ مىظ (5)ألامٍغ ق ٍَى
ً
 ٌؿمى ُٞما الخاؾىبُت البرامج بُ٘ ٖىض الخٗا٢ضًت الكغوٍ مى٘ في وؿبُا

لٟت ٌٞ ٖىض ؤو (6)الٗلبت ٞخذ ٖىض بالكغوٍ بااللتزام  البرهامج قغاء ٖىض (8)الكغاء ؤ٣ًىهت ٖلى الًِٛ ٖىض ؤو للبرهامج (7)ألٚا
 ٖىض بها وعض ي بها ٖلم لى ختى للمؿتهل٪ ُٞد٤ الكغوٍ َظٍ مشل هٟاط بٗضم ٢غاعاتها اإلادا٦م وؤُٖذ الاهترهذ، ٖبر

 الخٗا٢ض ًٖ بالغظٕى اإلاؿتهل٪ خ٤ الباج٘ ًًمً ولظل٪ الخٗا٢ضًت بالكغوٍ الجهالت مً هٕى مً ال٣ٗض ًخًمىه إلاا الخٗا٢ض،

ٌ ٗاث مً الٗضًض ؤ٢ضمذ و٢ض. ألامغ لؼم بطا والخٍٗى  الىاْمت لل٣ىاهحن وحٗضًالث انالخاث بظغاء ٖلى الاوعوبُت الدكَغ
ق بٗض ًٖ لل٣ٗىص

ً
 للمؿتهل٪ ؤ٦بر خماًت يمان م٘ ًدىاؾب بما الاهترهذ ٖبر والدؿى١ق الال٨ترووي الخٗا٢ض وزهىنا

                                                           
1  (   James C. Cooper, George Mason University School of Law North Carolina Journal of Law & Technology, Forthcoming George Mason 

University Law and Economics Research Paper Series, March 15, 2015, p6. 

2  ( LAWRENCE J. TRAUTMAN, E-Commerce, Cyber, and Electronic Payment System Risks: Lessons from PayPal UC Davis Business Law 

Journal [Vol. 16, 9/22/2016, p285. see also: David E. Sorkin, Payment Methods for Consumer-to-Consumer Online Transactions, 35 

AKRON L. REV. 1 (2001). 

3  (   JOHN ROTHCHILD, Protecting the Digital Consumer: The Limits of Cyberspace Utopianism, INDIANA LAW JOURNAL, Vol. 74:893-

998, 1999, p955. 

4  ( Acep Rohendi, Consumer Protection In The E-Commerce : Indonesian Law And International Law Perspective. Jl. International School 1-6, 

Bandung, Indonesia Ecodemica, Vol Iii. No.2 September 2015, Pp.478-488.  

5  (   Leon E. TRAKMAN, The Boundaries of Contract Law in Cyberspace, International Business Law Journal / (IBLJ), No. 2, 2009, UNSW Law 

Research Paper No. 2009 13, p.163. 

6  ( Box-wrap refers to the conditions to which the purchaser must adhere on opening the box. Click-wrap and browse-wrap contracts refer to 

online transactions.  

7  ( Shrink-wrap licenses are named after the clear plastic wrapping in which most software packages are contained on purchase. It sets out the 

binding conditions to which the software purchaser must “adhere” on opening the package.  

8  (   In a click-wrap contract the user is provided with the terms and conditions of the contract, usually an end user agreement, at the end of which 

a dialogue “I agree” box pops up on the screen which the user must sign in order to download or otherwise use the product. 
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ق والخٗضًالث ؤلانالخاث وقملذ. (1)ل٨تروويالا
ً
 ٢ىاٖض بلى الٛالب في الاهترهذ ٖبر الخٗا٢ضاث هُا١ امخضاص زهىنُت ؤًًا

ت الخُب٤ُ الىاظب ال٣اهىنق وجدضًض الخام الضولي ال٣اهىنق اث وحؿٍى  صٖا الظي ألامغ ،(2)بٗض ًٖ الخٗا٢ض خالت في اإلاىاٖػ
 بك٩ل الىَىُت الخضوص الال٨تروهُت الخجاعة جسُذ خُض اإلاؿتهل٪ خماًت ؤنبل ٖالمي ٢اهىنق اًجاص يغوعة بلى (3)البٌٗ

. خاؾم

ٌ  في اإلاعتهلً خم: الثاوي اإلاؿلب م عً العلذ عً العذو  الاهترهذ ؾٍش

ق الخ٤ َظا ٌك٩ل
ً
ٗت ال٣ٗض ؤن اإلابضؤ َظا جًمً خُض لل٣ٗض، اإلالؼمت ال٣ىة مبضؤ ًٖ زغوظا  ه٣ٌ ًجىػق وال اإلاخٗا٢ضًً قَغ

برع ،(4)طل٪ ال٣اهىنق ٢غعق بطا ؤو اإلاخٗا٢ضًً بةعاصة بال صًلهح٘ ؤو ال٣ٗض خباعاث الخغوط َظا ٍو  ٖبر الخٗا٢ض بُبُٗت جخٗل٤ اٖل
ت ًدؿم خُض الاهترهذ،  الباج٘ مىاظهت في وصعاًخه اإلاؿتهل٪ زبرة و٢لت ال٣ٗىص، َظٍ ابغام ٖىض جخم التي اإلاٗامالث بؿٖغ

اث، َظٍ مشل اإلادتٝر  ٖضم ال٣ٗض ابغام بٗض ٨ًدك٠ ٢ض خُض والخضبغ للخ٨ٟحر مهلت للمؿتهل٪ ًتر٥ ال الظي ألامغ الخهٞغ
ٗاث بغعث و٢ض له، ال٣ٗض مالثمت  بٗض ًٖ الخٗا٢ض ٨ٞغة وظىص ٢بل له الٗضو٫ق خ٤ اإلاؿتهل٪ بدماًت اإلاخٗل٣ت الدكَغ

ق
ً
ظا. (5)الال٨تروهُت اإلاٗامالث في زهىنا  مضة زال٫ ألاؾباب ٧اهذ مهما الخٗا٢ض ًٖ الغظٕى بم٩اهُت اإلاؿتهل٪ ٌُٗي الخ٤ َو

.  ال ؤم ٞحها ُٖب وظىص ؤو الخضمت ؤو اإلابُ٘ نالخُت ًٖ الىٓغ بٌٛ مدضصة

 للمىانٟاث َاب٣تها ٖضم خالت في زمجها اؾترظإ او بنالخها ؤو الؿلٗت باؾدبضا٫ اإلاؿتهل٪ خ٤ الٟلؿُُجي اإلاكٕغ ٢غعق و٢ض

الخٔ. (6)ٖلحها اإلاخ٤ٟ  مُاب٣ت ٖضم ؤو ُٖب وظىص خالت في ٣ِٞ الٟلؿُُجي ال٣اهىنق في تهل٪للمـ ؤُٖي الخ٤ َظا ؤن َىا ٍو

 اإلاكٕغ ٢غعق و٢ض. الاهترهذ ٖبر للمؿتهل٪ خ٣ُ٣ُت خماًت ٌٗخبر وال الخٟي، الُٗب يمان مبضؤ جُب٤ُ ٌٗجي مما اإلاىانٟاث،
 خماًت مبضؤ م٘ ًخ٤ٟ مما بالتزاماجه، الباج٘ ٢بل مً بزال٫ ًىظض لم ولى ختى اله٣ٟت ًٖ بالٗضو٫ق اإلاؿتهل٪ خ٤ الٟغوس ي

 ٞحها حؿخ٠ُُ التي اإلاضة الٟغوس ي اإلاكٕغ خضص و٢ض. اله٣ٟاث َظٍ مشل ابغام في ًدؿٕغ ٢ض الظي الال٨ترووي اإلاؿتهل٪
 ؤو الغظٕى في خ٣ه مً اإلاؿتهل٪ اٖٟاء ٖلى اجٟا١ ؤي ؤن الٟغوس ي اإلاكٕغ اٖخبر و٢ض ؤًام، بؿبٗت ال٣ٗض ًٖ الٗضو٫ق اإلاؿتهل٪

ق اإلاضة َظٍ زال٫ ٢ضال٘ ًٖ الٗضو٫ق
ً
٩ي اإلاكٕغ ٢غعق و٢ض. (7)باَال  زالزحن مضة وؤُٖاٍ الخٗا٢ض في بالغظٕى اإلاؿتهل٪ خ٤ ألامٍغ

                                                           
1  ( Christine RIEFA, The reform of electronic consumer contracts in Europe: towards an effective legal framework?, Lex Electronica, Vol. 14, 

No. 2, Automne-Fall 2009, pp25-28.   

2  (   Zheng Sophia Tang, Private International Law in “Consumer Contracts: A European Perspective”, which has been published in final form at 

Journal of Private International Law, Vol.6 No.1, 225-248, 2010, p11. 

3  (   Gralf-Peter Calliess, Transnational Consumer Law: Co-Regulation of B2C-E-Commerce, CLPE (Comparative Research in Law and Political 

Economy Forum-Osgoode Hall Law School, York University) RESEARCH PAPER SERIES VOL. 03 NO. 03, (2007). 

 .مدين مصري ونص على معظم التشريعات (7  )من القانوف ادلدين الفلسطيٍت، وبنفس النص ادلادة  (7  )ادلادة   )

 .75االنًتنت، مرجع سابق، ص  شبكة عرب التعاقد يف ادلستهلك طارؽ كميل، محاية 5)

 . من قانوف محاية ادلستهلك الفلسطيٍت (9 )،  ( )راجع ادلواد  6)

7  (   Code de la consommation Article L121-25, "Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, 

le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche 

ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son 

droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue". Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 

juillet 1993. 
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ق
ً
ش مً جبضؤ ًىما ق ٖكغ ألعبٗت اإلاضة 2011 لؿىت ألاوعوبي الخىظُه مض و٢ض. (1)الخضمت ؤو الؿلٗت اؾخالم جاٍع

ً
اصة ًىما  اإلاضة ًٖ ٍػ

 بٗض ًٖ جى٣ٗض التي ال٣ٗىص ٧اٞت ألاوعوبي الخىظُه وقمل ؤًام، ؾبٗت وهي 1997 لؿىت يألاوعوب الخىظُه في م٣غعة ٧اهذ التي
ش مً اإلاضة جبضؤ خُض ،(2)البًاج٘ ؤم بالخضماث اإلاخٗل٣ت مجها ؾىاء ش ومً البًاٖت حؿلم جاٍع  باليؿبت اله٣ٟت ابغام جاٍع

 زال٫ الخٗا٢ض ًٖ الغظٕى خ٤ اإلاؿتهل٪ مىذ خُض هذالاهتر ٖبر ال٣ٗىص في اإلاىخى َظا الخىوس ي اإلاكٕغ هخى و٢ض. (3)للخضماث

ش مً جبضؤ اإلاضة ؤن الخىوس ي اإلاكٕغ واٖخبر ،(4)الال٨تروهُت والخجاعة اإلاباصالث ٢اهىنق يمً وطل٪ ؤًام ٖكغة  ال٣ٗض ابغام جاٍع
ش مً للبًاج٘ وباليؿبت للخضماث، باليؿبت . اإلاؿتهل٪ ٢بل مً حؿلمها جاٍع

٩ي ال٣اهىنق و٢غعق لى الىالًاث مؿخىيق ٖلى ألامٍغ  في لخ٣ه بياٞت الخٗا٢ض ًٖ بالٗضو٫ق اإلاؿتهل٪ خ٤ الُٟضعالي اإلاؿخىيق ٖو
ق ًم٨ىه اله٣ٟت ابغام ظغاء مً يغعق ٖلُه و٢٘ وبطا ؤمىاله، اؾترصاص

ً
ٌ اإلاُالبت ؤًًا حر اإلاالي بالخٍٗى  ؤي واؾترصاص اإلاالي ٚو

ك٩ل. اإلاؼوص ؤو الباج٘ بدىػة ب٣ُذ بطا للمؿتهل٪ مخٗل٣اث  ٖلى ال٣ٗض هو ؾىاء للمؿتهل٪ للًمان ألاصوى الخض ل٣اهىنقا َو
.  (5)الىو ٖضم خالت في للمؿتهل٪ يمجي يمان ال٣اهىنق ٌٗخبر خُض ًىو، لم ؤم طل٪

ا ؤو ؾلٗت بكغاء ٢غاٍع ًٖ الٗضو٫قب اإلاؿتهل٪ خ٤ لئلؾ٩ىا الشالض الاعقاص و٢غعق  زال٫ في الخضمت مً الاؾخٟاصة ؤو اؾدئجاَع

ق عيقحـ ؤًام ٖكغة مهلت
ً
ش مً اٖخباعا ش ومً للخضماث باليؿبت ال٣ٗض جاٍع  ًم٨ً .والؿل٘ للبًاج٘ باليؿبت الدؿلُم جاٍع

 بطا الخٗا٢ض ًٖ الٗضو٫ق بم٩اهُت الاعقاص َظا اؾدشجى و٢ض. ال٣ٗض في زام بىض بةًغاص مُٗىت مهلت ٖلى الاجٟا١ لؤلَغاٝ
 ًٖ ٖباعة ٧اهذ ؤو َلبه، ٖلى بىاء نىٗذ ٢ض البًاج٘ هذ٧ا ؤو ؤًام الٗكغة ٢بل الخضمت ؤو الؿلٗت مً اإلاؿتهل٪ اؾخٟاص

. (6)لهى ؤو َٗام ه٣ل ؤو بًىاء زضماث ؤو صخ٠، ؤو مجالث ؤو ظغاثض ال٣ٗض مىيٕى ٧ان ؤو اهترهذ، بغامج ؤو مضمجت ا٢غام

غ و٢ض ٘ ٞو بخه ٖىض للمؿتهل٪ يماهاث الهُجي الدكَغ  مً وطل٪ عة،اإلا٣غ ال٣اهىهُت اإلاضة زال٫ الخٗا٢ض ًٖ الغظٕى في ٚع
ل للخاظغ يماهاث الكغ٧اث َظٍ ج٣ضم زاللها مً والتي الىؾُُت، الًامىت الكغ٧اث اٖخماص زال٫  ؤو الؿلٗت زمً بخمٍى

 الكغ٦ت لضي ؤوصٖها التي ه٣ىصٍ واؾخٗاصة اإلادضصة اإلاضة زال٫ الخٗا٢ض ًٖ الٗضو٫ق في خ٣ه للمؿتهل٪ وجًمً الخضمت،

 .(7) والًامىت الىؾُُت اإلامىلت

 

                                                           
لة الشريعة والقانوف، جامعة االمارات، العدد السادس عالء خصاونة، خيار ادلستهلك بالرجوع يف البيوع ادلنزلية وبيوع ادلسافة، مج. ؛ د26 خالد شلدوح ابراىيم، محاية ادلستهلك يف العقد االلكًتوين، مرجع سابق، ص . د: أنظر  )

 .88 واألربعوف، ص 

 .76االنًتنت، مرجع سابق، ص  شبكة عرب التعاقد يف ادلستهلك طارؽ كميل، محاية: انظر. وقد قصر ادلشرع الفرنسي خيار العدوؿ على العقود ادلتعلقة بالسلع وليس اخلدمات  2)

3  (   Article (9) :" Save where the exceptions provided for in Article 16 apply, the consumer shall have a period of 14 days to withdraw from a 

distance or off-premises contract, without giving any reason, and without incurring any costs other than those provided for in Article 13(2) 

and Article 14. DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011. 

 . ادلتعلق بادلبادالت والتجارة االلكًتونية التونسي 2000اوت  9ادلؤرخ يف  2000لسنة   8من القانوف عدد  (0 )انظر ادلادة   )

5  (   Tamas Dezso Czigler, E-Consumer Protection In The US-The Same Jungle As In Europe, Comparative Law Review, Special Issue. New 

Approaches In Comparative Law (NACL), Vol. 4, No. 1, Spring 2013, P12. 

 . سابق من االرشاد الثالث بشاف التجارة االلكًتونية ومحاية ادلستهلك، مرجع (5 )أنظر ادلادة رقم   6)

7  (   Yu, Ying and Shen, Mingnan, Consumer Protection as the 'Open Sesame' that Allows Alibaba to Crush the Forty Thieves (Gaining Market 

Power by Protecting Consumers: A Private Company Blows China's Banks Away)). Journal of Antitrust Enforcement, January 30, 2015, p 4. 
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 التدث مت اث

: الىخاثج مً ظملت بلى الباخض جىنل الضعاؾت َظٍ زال٫ مً

غ بما الال٨ترووي الدؿى١ق مٗالجت في الخ٣لُضًت ال٣ىاٖض ٦ٟاًت ٖضم .1  بؿبب وطل٪ للمؿتهل٪، الخماًت ًٞى
 الخٗا٢ضاث َظٍ مشل وزًٕى ٚاثبحن بحن الخٗا٢ض خُض مً الاهترهذ ٖبر ابغامه ًخم الظي الخهٝغ َبُٗت

 .الخٗا٢ضًت الٗال٢ت في الاظىبي الٗىهغ ًضزل خُض الخام الضولي ٢اهىنقا٫ ل٣ىاٖض

 ٖبر والدؿى١ق والخٗا٢ض بٗض ًٖ للخٗا٢ضاث هاْمت ظضًضة ٢ىاٖض وي٘ في الٗالمي اإلاؿخىيق ٖلى اإلاكٕغ جضزل .2
 .الؿاب٤ البىض في الىاعصة لؤلؾباب ٖام بك٩ل الال٨تروهُت والخجاعة الاهترهذ

غث .3 الهاث مً خماًخه ًًمً بما الخٗا٢ض ٢بل ما مغاخل في للمؿتهل٪ زانت ماًتح اإلا٣اعهت ال٣ىاهحن ٞو  الٖا
ٟه والخضمت للؿلٗت اإلاؼوص ؤو الخاظغ الؼام زال٫ مً وخماًخه اإلاًللت  اإلاٗلىماث ٧اٞت وج٣ضًم بىٟؿه بخٍٗغ

 . ال٣ٗض ابغام ٢بل الخٗا٢ض وقغوٍ الؿلٗت خى٫ق الالػمت والبُاهاث
غث .4  الُٗىب يمان في خ٣ه ًًمً بما جىُٟظٍ مغخلت وفي ال٣ٗض ابغام بٗض للمؿتهل٪ اًتخم اإلا٣اعهت ال٣ىاهحن ٞو

 وخ٣ه مُٗىت مضة زال٫ ألاؾباب ببضاء صونق الخٗا٢ض ًٖ الٗضو٫ق في اإلاؿتهل٪ وخ٤ الاؾخد٣ا١ ويمان الخُٟت

 .يغعق ؤي بٗض ًٖ الخٗا٢ض له ؾبب بطا الخٍٗغٌ في

 :الخىنُاث بٌٗ بلى البدض جىنل و٢ض

 وبالخهىم الال٨ترووي، واإلاباصالث للخجاعة هاْمت زانت ٢ىاٖض بىي٘ باإلؾغإ الٟلؿُُجي ٕعاإلال هىص ي .1
 . اإلاكغوٕ مغخلت في ًؼا٫ ال خُض بظل٪ الخام ال٣اهىنق انضاع

غ الضولُت الاجٟا٢ُاث باٖخماص هىص ي .2  بالخىظحهاث باالؾترقاص بنضاٍع ٢بل الٟلؿُُجي ال٣اهىنق مكغوٕ وجٍُى

 .الال٨ترووي والدؿى١ق بٗض ًٖ الخٗا٢ض يمً اإلاؿتهل٪ خماًت هٓمذ التي اإلاخٗا٢بت ألاوعوبُت
ق للخضزل زانت َُئت بدك٨ُل الٟلؿُُجي واإلاكٕغ ال٣غاع ناو٘ هىص ى .3

ً
 ٖبر الدؿى١ق خاالث في زهىنا

٩ىنق الاهترهذ  . ؾىاء خض ٖلى ولخاظغ اإلاؿتهل٪ جدمي نالخُاث لها ٍو
 والًامىت اإلاًمىهت الكغ٧اث ٖلى مً بإؽ وال الاهترهذ ٖبر الدؿى١ق ٖىض والخبهغ بالىعي اإلاؿتهل٪ هىص ي .4

ق وطل٪ اإلاؼوص ؤو الخاظغ وبحن بِىه ججاعيق ٧ىؾُِ
ً
 ؤو ومىانٟاجه اإلاىخىط ُٖىب يمان خالت في لخماًخه يماها

ٌ الخٗا٢ض ًٖ الٗضو٫ق ؤو الى٣ضًت صٞٗاجه اؾترصاص يمان  ٢غانىت مً له وخماًت يغعق ؤي ًٖ والخٍٗى

 .الاهترهذ

 اإلاشاحع

 أو
ًال

 :العشبُت اإلاشاحع: ال

اعي، الخماًت اإلاضهُت للمؿتهل٪ اػاء اإلاًمىن الخٗا٢ضي، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة،  .1  .1994ؤخمض مدمض ٞع

 .2002اؾامت ؤبى الخؿً مجاَض، الخٗا٢ض ٖبر الاهترهذ، صاع ال٨خب ال٣اهىهُت، مهغ،  .2

.قلجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة صون ؾىت وكغؤؾامت ؤخمض بضع، خماًت اإلاؿتهل٪ في ال٣ٗض الال٨ترووي، صاع ا .3

.قق1998ؤهىع ؾلُان، مهاصع الالتزام في ال٣اهىن اإلاضوي ألاعصوي، اإلا٨خب الٟجي، ألاعصن، الُبٗت الشاهُت،  .4
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.ق2004بكاع َال٫ اإلاىمجي، مك٨الث الخٗا٢ض ٖبر الاهترهذ، ٖالم ال٨خب الخضًض، ألاعصن، الُبٗت ألاولى،  .5

ضلي، البُ٘ ظما٫ .6 ت،  قب٨ت ٖبر اإلا٣لضة للؿل٘ ؤلال٨ترووي ػ٧ي الجٍغ  .ق2008ؤلاهترهذ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع

ت، الُبٗت ألاولى،  .7 زالض ممضوح ابغاَُم، خماًت اإلاؿتهل٪ في ال٣ٗض الال٨ترووي، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع

.ق2008

ً ال٣ٗض، الضاع ا٫ .8 ت، الؿُض مدمض الؿُض ٖمغان، خماًت اإلاؿتهل٪ ؤزىاء ج٩ٍى  .2003ظامُٗت، الاؾ٨ىضٍع

٨ُت قب٨ت ٖبر الخٗا٢ض في اإلاؿتهل٪ َاع١ ٦مُل، خمایت .9 .قالاهترهذ، ٧لُت الخ٣ى١، مجلت الجامٗت الٗغبُت ألامٍغ

صعاؾت م٣اعهت، مجلت ظامٗت الىجاح ق-ٖبض الغخمً زلٟي، خماًت اإلاؿتهل٪ الال٨ترووي في ال٣اهىن الجؼاثغيق .10

ىُت لؤلبدار، الٗلىم الاوؿاهُت  .2013/ق(1)، 27، اإلاجلض الَى

ٗت وال٣اهىن، ظامٗت  .11 ٖالء زهاوهت، زُاع اإلاؿتهل٪ بالغظٕى في البُٕى اإلاجزلُت وبُٕى اإلاؿاٞت، مجلت الكَغ

 .الاماعاث، الٗضص الؿاصؽ وألاعبٗىنق

12.  ، ٗت وال٣اهىن، ميكإة اإلاٗاٝع ٖمغ مدمض ٖبض الباقي، الخماًت ال٣ٗضًت للمؿتهل٪، صعاؾت م٣اعهت بحن الكَغ

ت، الا .ق2008ؾ٨ىضٍع

ً ال٣ٗض ٖبر الاهترهذ، صاع الش٣اٞت، ٖمان،  .13 ٟاث، التراض ي في ج٩ٍى  .2009مدمىص ٖبض الغخُم قٍغ

ٗت وال٣اهىن، ظامٗت الاماعاث  .14 ًىؾ٠ الكىضي، اإلاٟهىم ال٣اهىوي للمؿتهل٪، صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت، مجلت الكَغ

.ق2010الٗغبُت اإلاخدضة، الٗضص الغاب٘ وألاعبٗىن، ا٦خىبغ 
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.قال٣اهىن اإلاضوي الٟغوس ي

.ق2015ا٦خىبغ قق16ة اإلاؿتهل٪ الٟغوس ي ٢اهىن خماي

.قوالخىظحهاث ألاوعوبُت اإلاخٗضصة اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلاؿتهل٪.ق2011لؿىتق83الخىظُه ألاوعوبي ع٢م 

لئلؾ٩ىا ق27يً الضوعة ق-الاعقاص الشالض مً اعقاصاث الاؾ٩ىا بكإن الخجاعة الال٨تروهُت وخماًت اإلاؿتهل٪

ق.ق2012ماًى ق10اإلاى٣ٗضة في بحروث 
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متاٌ  طىضُت  اإلالاسهت اللىاهين و الجضاةشي  اللاهىن  في ؤلالىتروهُت حٍش
 العُاظُت والعلىم الخلىق  ولُت معاعذة أظخارة سخُمت همذًلي ألاظخارة

 الجضاةش 2 ظؿُف دباػين إلاين مدمذ حامعت

  

 

Abstract: 

Cyber crime is distinguished from conventional crime in its definition, characteristics, elements 

and the law applicable to it, given that the jurisprudence has developed several norms in order to 

define cyber crime such as the norm of the means by which the crime is committed and the norm 

of the place of the crime as well as that of meeting several norms. 

On the basis of this principle, cyber crime has been distinguished by several characteristics, in 

particular that it is a transnational crime and is committed within or by means of a computer 

system. It is a crime whose perpetrator is supposed to be a fast, intelligent and skilled person. It 

is also a difficult crime to prove, contrary to conventional crimes, because it is committed 

quickly, in a developed way by use of technological means, which has led to the appearance of 

several types of cyber crimes that jurisprudence and criminal legislation have classified as crimes 

occurring on the computer system and crimes committed using the computer system. 

All these characteristics of the cyber crime have resulted in the difficulty of defining the law 

applicable to this crime and the competent justice, which has led the comparative laws and the 

Algerian law to adopt mutual assistance and legal assistance in order to combat these crimes 

through the conclusion of international and territorial conventions and the holding of seminars 

and conferences in order to gain sufficient experience to combat these crimes on a global scale. 

Keywords: cyber-crime- computer system – cyber-criminal -transnational crime. 
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: اإلالخظ

م جخمحز مت ًٖ الال٨تروهُت ةالجٍغ ٟها خُض مً الخ٣لُضًت الجٍغ  الخُب٤ُ الىاظب ال٣اهىنق ٦ظا و اع٧اجها و وزهاثهها حٍٗغ

مت اعج٩اب وؾُلت مُٗاع مجها ماَُتها لخدضًض مٗاًحر ٖضة الجىاجي ال٣ٟه اوظض خُض, ٖلحها مت مدل مُٗاع و الجٍغ  ومُٗاع الجٍغ
 .مٗاًحر ٖضة بحن الجم٘

مت مذاحـ, طل٪ ٖلى جغجِبا و مت اجها اَمها ٖضًضة بسهاثو الال٨تروهُت الجٍغ  بىاؾُت او صازل جماعؽ للخضوص ٖابغة ظٍغ
ت ًىن٠ مٗلىماحي مجغم َٝغ مً وجغج٨ب, اإلاٗلىماحي الىٓام  م٣اعهت الازباث نٗبت اجها ٦ما,  اإلاهاعة و الظ٧اء و بالؿٖغ

مت ٗت ألجها الٗاصًت بالجٍغ  ٢ؿمها مجها ٦شحرة اهىإ ْهىعق الى اصي مما.  الخ٨ىىلىظُت الىؾاثل بخُىعق ومخُىعة الخىُٟظ ؾَغ
٘ و ال٣ٟه .  اإلاٗلىماحي الىٓام بىاؾُت وا٢ٗت ظغاثم و اإلاٗلىماحي الىٓام ٖلى وا٢ٗت ظغاثم الى الجىاجي الدكَغ

مت الخهاثو َظٍ ٧ل  زخوالم ال٣ًاء و ٖلحها الخُب٤ُ الىاظب ال٣اهىنق جدضًض في نٗىبت اوظضث,  الال٨تروهُت للجٍغ
اتها  ًٖ الجغاثم َظٍ إلا٩اٞدت ال٣ًاثُت اإلاؿاٖضة و الخٗاونق جبجي الى الجؼاثغيق ال٣اهىنق و اإلا٣اعهت بال٣ىاهحن اصي مما بمىاٖػ

 طاث الجغاثم َظٍ إلاىاظهت ال٩اُٞت الخبرة ال٦دؿاب الىضواث و اإلااجمغاث ٣ٖض و الا٢لُمُت و الضولُت الاجٟا٢ُاث ابغام ٍَغ٤
. الٗالمي البٗض

مت: الضالت اثال٩لم مت-اإلاٗلىماحي اإلاجغم-اإلاٗلىماحي الىٓام  -الال٨تروهُت الجٍغ . للخضوص ٖابغة ظٍغ

 

: ملذمت

 واؾخدضار ال٨مبُىجغ اؾخٗما٫ واهدكاع ْهىعق بًٟل الخ٣جي اإلاؿخىيق ٖلى َاثلت بازتراٖاث الٗكٍغً ال٣غنق جمحز
 وؤصواتها اإلاٗلىماجُت ؤنبدذ خُض ،le siecle de l’informatique (1) ؤو اإلاٗلىماجُت ب٣غنق ٌٗٝغ ؤنبذ ختى اإلاٗلىماث، قب٩اث

ت وؾاثل ظا ألاٞغاص، م٘ الضولت ٖال٢اث وختى الكغ٧اث سجالث ؤو البى٨ُت الٗملُاث في يغوٍع  Bart de ألاؾخاط ٖىه ٖبر ما َو

Schutter غ في واضخت بهماث آلالي الخاؾب جغ٥ ل٣ض" ب٣ىله  اإلاًمىنق خُض مً اءؾى الُىمُت ألاوكُت مً ٦بحر ٖضص جٍُى
. (2)".اإلاؿاٞت ؤو الؼمً ؤو الك٩ل ؤو

لى م ٖو  ْهىعق بلى ؤصي ٢ض لها، اإلاكغوٕ ٚحر الاؾخسضام ؤن بال, واؾخٗمالها وبًجابُاث الال٨تروهُت الىؾاثل ؤَمُت مً الٚغ
 les infraction ماجُتاإلاٗلى الجغاثم ؤو Les infraction électronique الال٨تروهُت بالجغاثم ؾمُذ الجغاثم مً ظضًض هٕى

Informatique الاهترهِذ ظغاثم ؤو Criminalité  par internet، ٍظ ت ًٖ حٗبر ٧لها اإلاهُلخاث َو  اإلاغجبُت الجغاثم مجمٖى

. (3)الاهترهِذ قب٨ت ٖلى وزهىنا اإلاٗلىماجُت والكب٨ت الال٨تروهُت باألهٓمت

 في 1988 الاؾىت للمُُٗاث آلالُت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ اثمظغ ؤو اإلاٗلىماجُت ظغاثم مجا٫ في ٢اهىوي هو ؤي ًٓهغ ولم

 بمىظب ال٣اهىنق َظا ٖض٫ ول٣ض ،(4)اإلاٗلىماحي بالٛل واإلاخٗل٤ 1988 ظاهٟي 05 في الهاصع 19-88 ع٢م ال٣اهىنق بمىظب ٞغوؿا
لُت11  في واإلاخمم ٖض٫والم اإلاٗلىماحي الا٢خهاص في بالش٣ت اإلاخٗل٤ ،2004 ظىان 21 في الهاصع 575-2004 ع٢م ال٣اهىنق , 2011 ظٍى

عي هو ؤو٫ق ٞةن الجؼاثغ في بِىما لُت 26 في نضع  اإلاٗلىماحي الاظغام مجا٫ في ظؼاثغيق حكَغ  09-01 ال٣اهىنق بمىظب 2001 ظٍى

مت واإلاخٗل٤ الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً 146و 2 م٨غعق 144و 1 م٨غعق 144و 146و م٨غعق 144 اإلاىاص في  بػاء والؿب ال٣ظٝ بجٍغ
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 وؾُلت مهُلر ألو٫ق ٞحها اإلاكٕغ ؤصعط خُض الٗمىمُت، الهُئاث يض ؤو الاؾالم، صًً ًسو ُٞما ؤو الجمهىعٍت عثِـ

مبر 10 في اإلااعر 15 -04 ع٢م ال٣اهىنق ظاء وبٗضَا مٗلىماجُت ؤو ال٨تروهُت  ٖىىان جدذ م٨غعق الؿاب٘ الٟهل في 2004 هٞى

 ال٣اهىنق َظا حٗضًل جم ول٣ض ، (4) 7 م٨غعق 394 اإلاىاص الى م٨غعق 394 واصالم مً للمُُٗاث آلالُت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ
 مً للى٢اًت الخانت ال٣ىاٖض واإلاخًمً 2009 ؤوث 05 لـ اإلاىا٤ٞ 1430 قٗبان 14 في اإلااعر 04  –09 ع٢م ال٣اهىنق بمىظب

الم بخ٨ىىلىظُا اإلاخهلت الجغاثم . (5)وم٩اٞدتها والاجها٫ الٖا

مت هىهُتال٣ا اإلاىٓىمت جُىعق وعٚم  الجغاثم مً الىٕى َظا ؤن بال اإلا٣اعهت، وال٣ىاهحن والجؼاثغ ٞغوؿا في الال٨تروهُت للجٍغ
ٟها خُض مً ٢اهىهُت بق٩االث ؤزاع ٢ض  في ال٣ًاثُت والاظتهاصاث ألاخ٩ام ٢لت م٣ابل في وؤهىاٖها، مهُلخاتها وجدضًض حٍٗغ

. الكإن َظا

مت جمحز مضي ما: الخالُت ؤلاق٩الُت هُغح اإلاُُٗاث َظٍ ٖلى جغجِبا و  مت ًٖ الال٨تروهُت الجٍغ  ال٣اهىنق في الٗاصًت الجٍغ

ُت ؤلاق٩الُاث ٖجها وجخٟٕغ اإلا٣اعهت، وال٣ىاهحن الٟغوس ي وال٣اهىنق الجؼاثغيق : الخالُت الٟٖغ

مت الانُالحي والخٍٗغ٠ اللٛىيق الخٍٗغ٠ َى ما -1  الال٨تروهُت؟ للجٍغ

مت زهاثو هي ما -2  الال٨تروهُت؟ الجٍغ

مت ؤهىإ هي ما -3  الال٨تروهُت؟ الجٍغ

مت ٖلى الخُب٤ُ الىاظب ال٣اهىنق َى ما -4  الال٨تروهُت؟ الجٍغ

: الخالُت اإلاُالب بلى اإلاضازلت َظٍ ه٣ؿم الدؿائالث َظٍ ٖلى بظابت

مت ماَُت: ألاو٫ق اإلاُلب ٟها  –الال٨تروهُت الجٍغ . زهاثهها -حٍٗغ

. ةالال٨ترووي الجغاثم ؤهىإ: الشاوي اإلاُلب

. الال٨تروهُت الجغاثم ٖلى الخُب٤ُ الىاظب ال٣اهىنق: الشالض اإلاُلب

ٌ  اإلاؿلب مت ماَُت: ألاو : الالىتروهُت الجٍش

مت ماَُت ٖلى الخٗٝغ ؤظل مً ٟها مً البضاًت مً البض ؤلال٨تروهُت الجٍغ ظا وؤع٧اجها  زهاثهها وبُان حٍٗغ  ؾيبدشه ما َو

: الخالُت الٟغوٕ في

مت والانُالحي اللٛىيق الخٍٗغ٠: ألاو٫ق الٟٕغ . الال٨تروهُت للجٍغ

مت زهاثو: الشاوي الٟٕغ . الال٨تروهُت الجٍغ

ٌ  الـشع ف: ألاو مت والاضؿالحي اللؼىي  الخعٍش . الالىتروهُت للجٍش

مت بها جخمحز التي الخضازت ؤصث  ٖلى الاجٟا١ ٖضم بلى الضو٫، بحن والش٣اُٞت ال٣اهىهُت الىٓم وازخالٝ الال٨تروهُت الجٍغ
ضم ٖلحها، للضاللت مىخض لرمهِ  زكُت وطل٪ ؤلاظغامُت، الٓاَغة لهظٍ مىخض  حٍٗغ٠ وي٘ ٖضم ٖىه اهجغ َظا الاجٟا١ ٖو

ا . (6)ي٤ُ مجا٫ في خهَغ
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مت مهُلخاث ازخلٟذ, طل٪ ٖلى وجغجِبا هغ الال٨تروهُت الجٍغ مت مهُلر ْو  الاهترهِذ وظغاثم اإلاٗلىماجُت الجٍغ

مت لهظٍ ألاص١ ؤو ألانلر اإلاهُلر َى وما اإلاهُلخاث؟ بهظٍ اإلا٣هىص ٞما ؤلاهترهِذ ٖبر اإلاغج٨بت والجغاثم  ؟.الجٍغ

٘ وال٣ًاء ال٣ٟه هٓغ وظهاث ازخلٟذ ٦ما مت حٍٗغ٠ او ماَُت خى٫ق والدكَغ  ٞخٗضصث. الانُالحي الال٨تروهُت الجٍغ

ٟاتها .  ومٟاَُمها حٍٗغ

مت الانُالحي والخٍٗغ٠ اللٛىيق الخٍٗغ٠  الٟٕغ َظا في ٞؿيبدض لظا : ًلي ُٞما الال٨تروهُت للجٍغ

ف: أوال مت اللؼىي  الخعٍش : الالىتروهُت للجٍش

 اإلاهُلر، لهظا الض٣ُ٢ت الدؿمُت ؤو الؿلُم ال٣اهىوي الىن٠ ٖلى اإلا٣اعهت ال٣ىاهحن في الجىاجي ال٣اهىنق ٣ٞهاء ًخ٤ٟ لم
مت ؤي ت لىظىص ؤلال٨تروهُت الجٍغ  والاهدغاٝ اإلاٗلىماحي والٛل الال٨ترووي ظغامؤلا مً واإلاكخ٣ت اإلاخ٣اعبت اإلاٟاَُم مً مجمٖى

مت مهُلخي بحن والازخالٝ الدكابه بق٩الُت جُغح خُض الاهترهِذ ظغاثم ؤو آلالي الجاهب بىاؾُت ٣ً٘ الظي  الجٍغ

مت و الال٨تروهُت مت ٞهل  اإلاٗلىماجُت الجٍغ مت جدىيق الال٨تروهُت الجٍغ . (7)ال٨ٗـ او اإلاٗلىماجُت الجٍغ

مت مهُلر اؾخٗما٫ ان: " الكإن َظا في باَلي ٚىُت عةالض٦خى جغيق خُض  في ًضزل ؤن قإهه مً الال٨تروهُت الجٍغ
ا الخاؾىب ظغاثم مٟهىمها حَر خضاء ظغاثم ؤو اإلاٗلىماحي والٛل اإلاٗلىماجُت بالجغاثم البٌٗ ٌؿمحها التي الجغاثم مً ٚو  الٖا

 الؿلى٦ُاث مً الٗضًض ظىاهبه جدذ ًىُىيق ما الخىؾ٘ مًٌ في ٧ان وبالخالي الاهترهِذ وظغاثم آلالي الخاؾب مُُٗاث ٖلى
د٤٣ ًخداًل ؤن اإلاجغم ٌؿخُُ٘ ٞال الجىاثُت، الخماًت ٌٗؼػق اإلاكٕغ ظٗل مما والجماٖت، باألٞغاص الًاعة  ٍَغ٤ ًٖ مأعبه ٍو

. (8)"الىهىم وي٘ و٢ذ اإلاكٕغ طًَ في ج٨ً لم بم٩اهُاث مً ًجلبه ٢ض وما الٗلمي، الخ٣ضم اؾخٛال٫

مت مهُلر ؤن هغيق, ال٣ى٫ق لهظا لُالوجذ مت مً وؤوؾ٘ ؤص١ الال٨تروهُت الجٍغ  بها ٣ًهض التي ألازحرة َظٍ اإلاٗلىماجُت الجٍغ
مت ؤلاهترهِذ، وظغاثم الخاؾىب ظغاثم ؤو ال٨مبُىجغ ؤو الخاؾىب ٖلى اإلاغج٨بت الجغاثم مت هي الال٨تروهُت ٞالجٍغ  مدلها ظٍغ
ظا ؤزغي، ال٨تروهُت وؾُلت ؤًت ؤو ال٨مبُىجغ ٖلى ؾىاء للمُُٗاث آلالُت اإلاٗالجت  الاجٟا٢ُت ؤو بىصابؿذ اجٟا٢ُت ؤ٦ضجه ما َو

مت اإلاخٗل٣ت مبر 23 في  اإلاجغ –بىصابؿذ في ألاوعوبي اإلاجلـ ٖلحها ناص١ والتي ؤلال٨تروهُت بالجٍغ  .(09) 2001  هٞى

ف: زاهُا مت الاضؿالحي الخعٍش : للجٍش

ذ مت ٖٞغ  جضبحر ؤو ٣ٖىبت ال٣اهىنق لها ٣ًغعق آزمت بعاصة ًٖ ناصع مكغوٕ ٚحر ٞٗل ٧ل" ؤجها ٖلى ٖامت بهٟت الجٍغ

ا ظا عثِس ي، بك٩ل اإلاٗلىمت ٖلى الاهترهِذ لكب٨ت اإلاكغوٕ الٛحر الاؾخسضام ًٖ الىاقئت الجغاثم حٗخمض بِىما" .اختراٍػ  َو
مت مهُلر بَال١ بلى ؤصي الظي . (10)الجغاثم مً الىٕى َظا ٖلى اإلاٗلىماجُت الجٍغ

مت باليؿبتو ٟاث ازخلٟذ ٞل٣ض, ؤلال٨تروهُت للجٍغ مت بهظٍ وال٣اهىهُت ال٣ٟهُت الخٍٗغ  والىٓم وؾاثلها بازخالٝ الجٍغ
: مسخلٟت ؤؾـ ٖلى ج٣ىم اججاَاث ٖضة بلى ؤلاظغامُت الٓاَغة َظٍ حٍٗغ٠ اه٣ؿم خُض بها، اإلاخٗل٣ت ال٣اهىهُت

مت اسجياب وظُلت أظاط على -1 : الجٍش

مت، اعج٩اب وؾُلت ٖلى اثالخٍٗغ٠ َظٍ حٗخمض  اعج٩ابها وؾاثل مً الخ٣ىُت وؾاثل بخضي ؤو الخاؾىب ٧ان ُٞاإلاا الجٍغ

. الاهترهِذ ظغاثم مً حٗخبر ختى

مت: "Mawre ال٣ُٟه ٌٗٝغ خُض   .(11)اعج٩ابه في آلالي الخاؾب ًخىعٍ الظي اإلاكغوٕ ٚحر الٟٗل بإجها الال٨تروهُت الجٍغ
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ها بِىما  -الاهترهِذ وقب٨ت  آلالي الخاؾب  –الال٨تروهُت الخ٣ىُت ُٞه حؿخسضم بظغامي وكاٍ" اؤهه ال٣ٟه مً بٌٗ ٌٗٞغ

٣ت . (12)اإلاؿتهضٝ ؤلاظغامي الٟٗل لخىُٟظ ٧ىؾُلت مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بٍُغ

مت َظٍ حٗٝغ الخٗاٍع٠، َظٍ ٖلى وجغجِبا  ؤو جغال٨مبُى بىاؾُت اإلاغج٨ب اإلاكغوٕ الٛحر الٟٗل ؤجها ٖلى الال٨تروهُت الجٍغ
 ٧ل ًضزل ألهه والاحؿإ  بالٗمىمُت احؿامه ؤَمها اهخ٣اصاث ٖضة الخٍٗغ٠ َظا ل٣ي و٢ض ال٨تروهُت، وؾُلت ؤًت ؤو الاهترهِذ

. الال٨تروهُت الجغاثم ٢اثمت في آلالي الجاهب ُٞه ٌؿخسضم باإلاجخم٘ ياع ؾلى٥

مت مىغىع أظاط على -2 : الجٍش

ٟه في الاججاٍ َظا ٌٗخمض مت حٍٗغ مت مىيٕى ؤن ؤؾاؽ ٖلى ل٨تروهُت،الا للجٍغ  ٩ٞل للبُاهاث، آلالُت اإلاٗالجت َى الجٍغ

مت ٌٗض لها مكغوٕ ٚحر وسخ ؤو ه٣ل ؤو حٗضًل ؤو حٍٗغ٠ لُه, ال٨تروهُت ظٍغ ذ ٣ٞض ٖو مت ٖٞغ ٣ا الال٨تروهُت الجٍغ  لهظا ٞو

مت: "بإجها الاججاٍ مت هي الاهترهِذ ٖبر اإلاغج٨بت الجٍغ  اؾخسضام وبؾاءة ألاهٓمت في مؼوعة اهاثبي بصزا٫ ًٖ الىاظمت الجٍغ
 ( 13.)ال٨مبُىجغ حٗضًل مشل الخ٣ىُت الىاخُت مً ح٣ُٗضا ؤ٦ثر ظغاثم حك٩ل ؤزغيق  ؤٞٗا٫ بلى بياٞت اإلاسغظاث

ذ ٦ما مت ٢ك٣ىف َضي الض٦خىعة ٖٞغ  ًخٗل٤ ُٞما به مؿمىح ٚحر ؤو مكغوٕ ٚحر ؾلى٥ ٧ل" بإجها الال٨تروهُت الجٍغ
. (14)"البُاهاث َظٍ ه٣ل ؤو ًاهاثللب آلالُت باإلاٗالجت

الخٔ ا الخٗاٍع٠، َظٍ ٖلى ٍو مت مدل ٖلى جغ٦حَز ها ؤو الجٍغ ظا ٞحها، اإلاٗخمضة الىؾُلت صونق مىيٖى  ًىظه اهخ٣اص ؤَم َو
مت ًمحز ما ؤَم ألن الخٗاٍع٠، لهظٍ  ؤ٧اهذ ؾىاء آلالي الخاؾب بمُُٗاث وجمـ اٞتراض ي وؾِ في جخم ؤجها الال٨تروهُت الجٍغ

ت ؤو ةماصي . مٗىٍى

: اإلاعلىماث بخلىُاث اإلاعشؿت جىؿش أظاط على: زالثا

ت جىاٞغ ؤؾاؽ ٖلى الخٗاٍع٠ َظٍ حٗخمض مت في الجاوي لضي اإلاٗلىماث بخ٣ىُت الٟىُت اإلاٗٞغ  خُض الال٨تروهُت، الجٍغ

ها مت ؤًت" بإجها David Thomson الاؾخاط ٖٞغ تم٘ ٞاٖلها لضي ًخىاٞغ ؤن ال٢تراٞها مخُلبا ٩ًىنق ظٍغ . (15)"الخاؾب بخ٣ىُت ٞع

ذ ٦ما مت: "بإجها الال٨تروهُت الجغاثم ٖٞغ خه باؾخسضام ما شخو ٢ام بطا اعج٩ابها ًخم التي الجٍغ  آلالي بالخاؾب مٗٞغ

. (16)"٢اهىوي ٚحر بٗمل

ٟه في الاججاٍ َظا اٖخمض ول٣ض مت حٍٗغ ى شخص ي مُٗاع ٖلى الال٨تروهُت للجٍغ ت مضي َو  ماثاإلاٗلى بخ٣ىُت الجاوي مٗٞغ
مت لخٍٗغ٠ لىخضَا ج٨ٟي ال الجاوي شخهُت ألن واضخت الخٗاٍع٠ َظٍ ٢هىعق ؤن وخُض بها، وؤلاإلاام  الال٨تروهُت الجٍغ

ل ٚحر ٖاصي لصخو ًم٨ً خُض مت اعج٩اب آلالي الخاؾب بخ٣ىُاث مَا . اإلاٗلىماجُت الؿغ٢ت ؤو اإلاٗلىماحي الٛل ظٍغ

: معاًير عذة بين الجمع أظاط على: سااعا

مت الؿاب٣ت الخٗاٍع٠ هجاٖت صمل٘ وهُغا ىا مٗاًحر ٖضة بحن الجم٘ بلى الاججاٍ َظا ؤصخاب ٖمض الال٨تروهُت، للجٍغ ٞغ  ٖو

مت مت: "بإجها الاهترهِذ ٖبر الجٍغ  ؤو بإجها، بظل٪ بٚغاء جمشل ؤو العج٩ابها ؤصاة ؤو ٧ىؾُلت آلالي الخاؾب ٞحها ٌؿخسضم التي الجٍغ

مت ذ (17) ضخُتها هٟؿه الخاؾب ٩ًىنق ظٍغ ٞغ  ًخٗل٤ به، مهغح ٚحر ؤو ؤزالقي ٚحر ؤو مكغوٕ ٚحر ؾلى٥ ٧ل: بإجها ٦ظل٪ ٖو
. (18)"بى٣لها ؤو للبُاهاث آلالُت باإلاٗالجت
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م  الجغاثم ؤو الاهترهِذ ظغاثم لخٍٗغ٠ مٗاًحر ٖضة بحن ظم٘ باٖخباٍع الاججاٍ لهظا وظهذ التي الاهخ٣اصاث مً وبالٚغ

 ؤلال٨تروهُت الجغاثم نىعق لخٗضص هٓغا, الٗملُت الىاخُت مً وألاهج٘ الغاجر الخٍٗغ٠ صٌ٘ الخٍٗغ٠ َظا ؤن بال الال٨تروهُت

.  اإلاٗلىماث ج٣ىُت بخُىعق وجُىعَا

ف:  امعا مت الجضاةشي  اإلاششع حعٍش : الالىتروهُت للجٍش

ٟا ٌِٗ لم الظي الٟغوس ي اإلاكٕغ زالٝ ٖلى مت حٍٗغ  حؿمُتها يٖل انُلر ٢ض الجؼاثغيق اإلاكٕغ ٞةن الال٨تروهُت للجٍغ

الم بخ٨ىىلىظُا اإلاخهلت الجغاثم بمهُلر ها والاجها٫، الٖا ٞغ  ظغاثم" ؤجها ٖلى 04  –09 ال٣اهىنق مً الشاهُت اإلااصة بمىظب ٖو
مت ؤًت ؤو ال٣ٗىباث ٢اهىنق في اإلادضصة للمٗلىماث آلالُت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ  ٍَغ٤ ًٖ اعج٩ابها ٌؿهل ؤو جغج٨ب ظٍغ

". الال٨تروهُت لالجهاالث ْامن ؤو مٗلىماجُت مىٓىمت

الخٔ : ًلي ما الخٍٗغ٠ َظا ٖلى ٍو

مت لخٍٗغ٠ مٗاًحر ٖضة بحن الجم٘ مُٗاع ٖلى اٖخمض ٢ض الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤن :أوال  وؾُلت مُٗاع ؤولها ؤلال٨تروهُت الجٍغ
مت ى الجٍغ مت مىيٕى مُٗاع وزاهحها الال٨ترووي، الاجهاالث هٓام َو  وزالثها للمُُٗاث، آلالُت ظتاإلاٗا٫ بإهٓمت اإلاؿاؽ الجٍغ

مت الكغعي الغ٦ً ؤو الخُب٤ُ الىاظب ال٣اهىنق مُٗاع . ال٣ٗىباث ٢اهىنق في ٖلحها اإلاىهىم للجٍغ

مت هُا١ جدضًض في عاب٘ مُٗاع ٖلى الجؼاثغيق اإلاكٕغ اٖخمض ٦ما :زاهُا مت ؤن ؤ٢غ ٧ىهه الال٨تروهُت، الجٍغ  الال٨تروهُت الجٍغ
ظا ٖلُه، اعج٩ابها ؾهلي ؤو مٗلىماحي هٓام في جغج٨ب . الجؼاثغيق ال٣اهىنق في الال٨تروهُت الجغاثم مجا٫ هُا١ مً ًىؾ٘ ما َو

ُٗت ال٣ٟهُت الخٗاٍع٠ َظٍ ٧ل ٖلى وجغجِبا مت حٍٗغ٠ ًم٨ىىا, والدكَغ  مكغوٕ ٚحر ؾلى٥ ٧ل" بإجها الال٨تروهُت الجٍغ

 وبمـ بىاؾُخه او اإلاٗلىماحي الىٓام ٖلى ٣ً٘ مكغوٕ ٚحر ؾلى٥ ٧ل او"  اإلاٗىىيق ؤو اإلااصي اإلاٗلىماحي بالىٓام ًمـ
 الضولت امً او الامىا٫ او باألشخام

مت ؤن ؤي غ ؤي ؤع٧اجها زال٫ مً حٗٝغ الخ٣لُضًت الجغاثم ؾبُل ٖلى الال٨تروهُت الجٍغ  َظٍ العج٩اب الجىاجي ال٣هض جٞى

مت مت اإلااصي والغ٦ً الجٍغ . ال٣اهىوي وع٦جها للجٍغ

: الالىتروهُت متالجشي   طاةظ: الثاوي الـشع

مت جخمحز ا زانت بُبُٗت الال٨تروهُت الجٍغ مت ًٖ جمحَز  مً الىٕى بهظا الخانُت َظٍ ؤضخذ ولظا ، الخ٣لُضًت الجٍغ
ا لخضوصَا باليؿبت ؤو اإلاٗلىماحي باإلاجغم ٌؿمى ما ؤو بمغج٨بحها ألامغ جخٗل٤ ؾىاء وخ٣اث٤ ؾماث ٖضة الجغاثم  باٖخباَع

مت . (19) ٖالمي بٗض طاث ظٍغ

لُه مت زهاثو في البدض ؾىداو٫ق ٖو : ًلي ُٞما الجٍغ

مت: أوال مت الالىتروهُت الجٍش : الخذود عاإلاُت حٍش

مت جمحز التي الخهاثو ؤَم مً مت ؤجها الال٨تروهُت الجٍغ  وج٣ىُت الاهترهِذ بٗالم الجهالها الجٛغاُٞت الخضوص جخسُى ظٍغ
مت بهظٍ ٦شحرة صو٫ق جخإزغ ٢ض خُض اإلاٗلىماث، ت وبؿبب واخض، آن في الجٍغ  ألامىا٫ وحجم جىُٟظَا في الهاثلت الؿٖغ

. زاللها مً اإلاؿتهضٞت وألاشخام
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ذ ٢ًُت الخانُت، َظٍ ؤ٦ضث التي ال٣ًاًا ؤَم ومً  و٢اجٗها وجخلخو بًضػ، اإلا٨دؿبت اإلاىاٖت ه٣و مغى باؾم ٖٞغ

ى ألاشخام ؤخض ٢ام خُض ،1989 ٖام  بمغى الخانت الىهاثذ بٌٗ بُٖاء بهضٝ البرامج ؤخض بيسخ" بِب ظىػ٠ٍ" َو
 ؤو الٟاٖل ٣ُٞىم الٗمل ًٖ آلالي الخاؾب ظهاػ حُُٗل بلى ًاصي ٞحروؽ ٖلى البرهامج َظا ًدخىيق الخ٣ُ٣ت في ل٨ً ؤلاًضػ،
 في الجاوي ٖلى ال٣بٌ بل٣اء جم ٞبراًغ مً الشالض وفي للٟحروؽ، مًاص بل٨ترووي ٖىىان ٖلى للخهى٫ق مالي مبلٜ بُلب الجاوي
اًى ٨ُت اإلاخدضة والًاثبا٫ ؤَو لبذ ألامٍغ  جمذ وبالٟٗل ؤعايحها، ٖلى البرهامج إلعؾا٫ الجاوي حؿلُم اإلاخدضة اإلامل٨ت َو

. (20)"ال٣ٗلُت خالخه بؿبب حؿخمغ لم مدا٦مخه بظغاءاث ؤن بال الاه٩لحزي، ال٣ًاء ؤمام مدا٦مخه

مت الخضوص ٖاإلاُت زانت وجشحر  وال٣ًاء ٖلحها، الخُب٤ُ الىاظب ال٣اهىنق ؤَمها ٢اهىهُت آزاع ٖضة الال٨تروهُت للجٍغ

 ؤيغث التي الضولت ؤو الجاوي ٞحها ٣ًُم التي الضولت ؤم, ؤلاظغامي اليكاٍ ٞحها و٢٘ التي الضولت ٢اهىنق َى ٞهل بها، اإلاسخو

. الخالٖب َظا بمهالخها

٤ُ اإلاشالُت الىؾاثل بًجاص الًغوعيق مً باث لظا ٗاث بحن للخٞى  الاجٟا٢ُاث ببغام ٍَغ٤ ًٖ اثمالجغ بهظٍ الخانت الدكَغ

. الجغاثم مً الىٕى َظا بم٩اٞدت ال٨ُٟلت والىؾاثل اإلاجغمحن بدؿلُم الخانت الضولُت

 الجغاثم مً للى٢اًت الخانت ال٣ىاٖض اإلاخًمً 05/08/2009 في اإلااعر 04  –09 ال٣اهىنق بمىظب الجؼاثغيق اإلاكٕغ ٢ام ول٣ض
الم بخ٨ىىلىظُاث اإلاخهلت  ًٖ اإلاخباصلت والضولُت ال٣ًاثُت واإلاؿاٖضة بالخٗاونق زانت ؤخ٩ام بؿً ٧اٞدتهاوم والاجها٫ ؤلٖا

. ( (21ال٣اهىنق َظا مً 18و 17و 16 اإلاىاص ٍَغ٤

مت مشجىتى: زاهُا :  اضت ضـاث روو  الالىتروهُت الجٍش

 زهاثو بٗضة يالىمِ ؤلاظغامي الؿلى٥ بلى ظىدىا الظًً الٗاصًحن اإلاجغمحن مً ٚحٍر ًٖ اإلاٗلىماحي اإلاجغم ًخمحز

: (22)ًلي ُٞما Parker ألاؾخاط ٖضصَا

مخه جىُٟظ في ومدتٝر مخسهو مجغم اإلاٗلىماحي اإلاجغم -1  ج٣ىُاث ٖلى الخٛلب ًخُلب اعج٩ابها ان  خُض الال٨تروهُت، ظٍغ
. ال٨مبُىجغ ؤهٓمت خماًت

ت باإلاهاعة ًخمخ٘ ط٧ي مجغم ٞهى مه،ظغات جىُٟظ في الٗى٠ بلى ًلجإ ال اإلاٗلىماحي اإلاجغم الٗاصي اإلاجغم ٖلى زالٞا -2  واإلاٗٞغ
. الش٣اٞت مً ٖالُت وبضعظت

: ٞهىا٥ اإلاٗلىماجُحن، اإلاجغمحن مً ؤهىإ ٖضة ًىظض -3

ؿمىجهم يغعق ؤي بخضار صونق آلازٍغً م٘ واإلاؼاح الدؿلُت بٛغى اإلاٗلىماجُت ظغاثم ًغج٨بىنق الظًً ألاشخام َاثٟت -1  َو
Pranskers .

 ا٦دؿاب ؤو الًٟى٫ق بهضٝ لهم اإلاهغح الٛحر آلالُت الخاؾباث ؤهٓمت بلى الضزى٫ق ٌؿتهضٞىنق نالظي ألاشخام َاثٟت -2
ؿمىنق ألاهٓمت َظٍ ازترا١ ٖلى ال٣ضعة إلاجغص ؤو الخبرة . Hackers َو

 َظٍ يمً مالُت م٩اؾب ٖلى الخهى٫ق ٩ًىنق ان صونق, ٖلحهم باإلاججي زؿاثغ الخا١ ٌؿتهضٞىنق الظًً ألاشخام َاثٟت -3

ؿمىنق ومىػٖحها آلالُت الخاؾباث ٞحروؾاث مسترعي َاثٟت جدذ ًىضعظىنقو,الاَضاٝ . Malicieuses hackers َو
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٩ىنق ٖلحهم، باإلاججي ألاطي بلخا١ بلى حهضٞىنق الظًً ألاشخام َاثٟت -4  الجاوي جىاظه ماصًت إلاكا٧ل خلى٫ق بًجاص الباٖض ٍو

ؿمىنق الٗاصًت بالُغ١ق خلها ٌؿخُُ٘ ال .  Personnel problème solvers: بـ َو

ؿمىنق مكغوٕ ٚحر بٍُغ٤ ماصي عبذ جد٤ُ٣ بلى حهضٞىنق الظًً ألاشخام َاثٟت -5  Creen criminals.(23): بـ َو

مت: زالثا مت الالىتروهُت الجٍش : ؤلازتاث ضعتت حٍش

مت زهاثو ؤَم مً  ًلتوؽ وبلى ٖلُه، اإلاججي بلى ؤو الجاوي بلى جغظ٘ ألؾباب ؤلازباث نٗبت ؤجها الال٨تروهُت الجٍغ

مت َظٍ جخم خُض جىُٟظَا،  اإلاجغم الجاوي ؤن بلى ؤي٠, الاهترهِذ باؾخسضام واخضة صولت ب٢لُم مً مىٓم بك٩ل الجٍغ
مت زاعظُت ظاهبُت آزاعا ًتر٥ ال مش٠٣ ط٧ي مدتٝر مجغم الظ٦غ ؤؾلٟىا ٦ما اإلاٗلىماحي  ؤن ٦ما بزباتها، ًهٗب مما للجٍغ

م ٖلحهم اإلاججي ؼ الؿمٗت بلى لئلؾاءة ججىبا ٖجها ؤلاباٙل ًٖ ًذجمىنق انتر ؤو ٖامت ماؾؿاث ٚالبا َو  ًٖ ًٞال الش٣ت، َو

 .(24) ٢ُاؾُت ػمىُت مضة في الضلُل جضمحر بم٩اهُت

مت أهىاع: الثاوي اإلاؿلب : الالىتروهُت الجٍش

ت بازخالٝ الال٨تروهُت الجغاثم جهي٠ُ في وال٣اهىنق ال٣ٟه ازخل٠ ل٣ض خض بػاء مجها ًىٓغ التي الؼاٍو  يض اإلاىظه اءالٖا

. اإلاٗلىماحي الىٓام م٩ىهاث ؤخض

لُه ٣ا الال٨تروهُت الجغاثم بخ٣ؿُم اإلاُلب َظا في ؾى٣ىم ٖو ٣ا ج٣ؿُمها زم الجىاجي ال٣اهىنق ٣ٞهاء ؤ٢ٍغ إلاا ٞو  ؤ٢غجه إلاا ٞو

ٗاث . اإلا٣اعهت الدكَغ

ٌ  الـشع :  الالىتروهُت للجشاةم الـله جلعُماث: ألاو

 مدل ؤو مىيٕى هٟؿه َى اإلاٗلىماحي الىٓام ٩ًىنق ٢ض خُض الال٨تروهُت، الجغاثم ج٣ؿُم خى٫ق الجىاجي ال٣ٟه ازخل٠

مت مت ؤصاة َى اإلاٗلىماحي الىٓام ٩ًىنق ٢ض ؤزغي، هاخُت ومً الال٨تروهُت الجٍغ . (25)جىُٟظَا ووؾُلت  الجٍغ

: اإلاعلىماحي الىكام بىاظؿت الىاكعت الجشاةم: أوال

 مً الجاوي وحهضٝ لجؿامتها ومًاٖٟا ؤلاظغامُت الىدُجت لدؿهُل وؾُلت عاثمالج مً الىٕى َظا في آلالي الخاؾب ٌٗض
٣ت ماصي عبذ جد٤ُ٣ بلى وعاءَا  لخىُٟظ ٧ىؾُلت بغامجه ؤو طاجه خض في اإلاٗلىماحي الىٓام حؿخسضم مكغوٖت، ٚحر بٍُغ

مت . (26) الجٍغ

: بلى بضوعَا الجغاثم َظٍ وجى٣ؿم

: ألاشخاص على الىاكعت الجشاةم -1

م  ًض في ٞخا٧ا ؾالخا ؤنبذ ؤهه بال الاٞتراض ي للًٟاء اؾخٗمالهم بًٟل واإلاجخم٘ لؤلٞغاص الُىمُت الخُاة َىعقث ٚع

لُه, لؤلشخام الخانت اإلاٗلىماث بلى للضزى٫ق اإلاجغمحن  ٖلى الىا٢ٗت الال٨تروهُت الجغاثم مً زانت ؤهىإ ٖضة ْهغث ٖو
مت الاشخام ض ٍَغ٤ نٕ زانت واإلاالخ٣ت، واإلاًا٣ًت التهضًض ٦جٍغ  والتهضًض للتروَ٘ زانت عؾالت بةعؾا٫ الال٨ترووي البًر

. (27) والىاحؿاب والٟاًبر ٧الِٟؿبى٥،: الاهترهِذ قب٨ت ٖلى اإلاسخلٟت الخىاعاث وؾاثل ٍَغ٤ ًٖ ؤو
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مت و٦ظل٪ ه والؿب ال٣ظٝ ظٍغ م و٦غامتهم الٛحر بكٝغ للمؿاؽ الؿمٗت وحكٍى  الاجها٫ وؾاثل ٍَغ٤ ًٖ واٖخباَع

اث ٍَغ٤ ًٖ ؤو ال٨خابت ؤو اإلاباقغ ض) الال٨تروهُت اإلاباصالث ؤو اإلاُبٖى ب، نٟداث (ال٨ترووي بٍغ . (28) اإلاداصزت ٚٝغ الٍى

ٟا٫ للبالٛحن ؾىاء والجيـ ؤلاباخت ووكغ نىاٖت ألاشخام ٖلى الىا٢ٗت الال٨تروهُت الجغاثم ؤَم مً حٗخبر ٦ما  وألَا
ٟا٫ ًخٗغى خُض زانت،  اإلاغثُت الدسجُالث بلى الهىعق مً اهُال٢ا مخٗضصة بإق٩ا٫ الاهترهِذ ٖلى الجيس ي لالؾخٛال٫ ألَا

مت اعج٩اب بٗض ما مٗاهاتهم حؿخمغ خُض الٗىُٟت، الجيؿُت للجغاثم . (29) الاهترهِذ ٖبر الهىعق جىا٢ل بم٩اهُت بؿبب الجٍغ

ًاٝ غ الصخهُت اهخدا٫ ظغاثم الصخهُت الال٨تروهُت الجغاثم بلى ٍو  شخو شخهُت جسضامباؽ والاؾخضعاط والخٍٛغ

مت َظٍ جخسظ ؤو نالخُاجه ؤو ماله ؤو مشال ؾمٗخه مً لالؾخٟاصة آزغ  واهخدا٫ الٟغص شخهُت اهخدا٫: وظهان الجٍغ

. (30) اإلاىا٢٘ شخهُت

:  ألامىاٌ على الىاكعت الجشاةم -2

اء، الضٞ٘ وؾاثل جُىعق ؤلاهترهِذ قب٨ت جُىعق ناخب ل٣ض  وفي ؤلال٨تروهُت ثاإلاٗامال مً ًخجؼؤ ال ظؼء وؤضخذ والٞى

ل والؿغ٢ت، الؿُى: مشل ألامىا٫ ٖلى ال٨تروهُت ظغاثم ٖضة ْهغث ؤلاهترهِذ ٖبر اإلاالي الخضاو٫ق َظٍ زًم  والخدٍى
 البُا٢اث مٟاجُذ زل٤ بم٩اهُت ؤنبدذ خُض اإلامٛىُت، البُا٢اث ؤع٢ام و٢غنىت لؤلمىا٫ اإلاكغوٕ ٚحر الال٨ترووي

٣ت البى٨ُت والخؿاباث . (31) الاهترهِذ قب٨ت ٢ىىاث ٖبر مم٨ىت إلاكغوٖتا الٛحر بالٍُغ

مت ْهغث ٦ما ؿُل ال٣ماع ظٍغ اث بٓهىعق الاهترهِذ ٖبر ألامىا٫ ٚو ىَى  التي الاٞترايُت ال٣ماع ؤهضًت ؤو الاٞترايُت ال٩اٍػ
مت ٦ظل٪ مؿغخا بٗض ُٞما ؤنبدذ ا في الٗى٨بىجُت الكب٨ت ؾاٖضث خُض ألامىا٫، ٚؿُل لجٍغ  َظٍ بى٣ل وجُىعَا اهدكاَع
مت ا ؤزغيق صولت بلى صولت مً الجٍغ . (32) مكغوٖت مجاالث في الؾدشماَع

مت هظ٦غ,  ألامىا٫ ٖلى الال٨تروهُت الجغاثم ؤَم ومً  للتروٍج الال٨تروهُت اإلاىا٢٘ جخسظ خُض الاهترهِذ ٖلى اإلاسضعاث ظٍغ

٣ها للمسضعاث . (33) هىاٖهاوؤ ؤنىاٞها ب٩اٞت نىاٖتها ٦ُُٟت وحٗلُمه الؾخسضامها، للىاش ئ وحؿٍى

: الذولت أمً على الىاكعت الجشاةم -3

اب زانت الال٨تروهُت الجغاثم ؤزُغ مً الجغاثم َظٍ حٗض مت اإلاٗلىماحي الاَع  ؤجاخذ خُض اإلاٗلىماجُت، اإلاىٓمت والجٍغ
ابُت اإلاىٓماث مً لل٨شحر الاهترهِذ ا التروٍج الاَع مت ْهىعق بلى وؤصث, ومٗخ٣ضاتها أل٩ٞاَع مت وهي َامً ؤزُغ ؤزغيق ظٍغ  ظٍغ

إل الضو٫ق ٖلى الال٨ترووي الخجؿـ ت ألاؾغاع مسخل٠ ٖلى باإَل ت، الضو٫ق بحن والا٢خهاصًت الٗؿ٨ٍغ  حُٗى ٦ما اإلاخهاٖع
 واإلاؿاؽ الضولت صازل الٟىض ى زل٤ ؾهل مما اإلاجخمٗاث وج٣الُض الضًيُت اإلاٗخ٣ضاث ٖلى للخإزحر ٞغنا الٗى٨بىجُت الكب٨ت

. (34) امال٘ وبىٓامها الضازلي بإمجها

: اإلاعلىماحي الىكام على الىاكعت الجشاةم: زاهُا

 الىٓام ًمـ اإلاٗلىماجُت الجغاثم مً آزغ هٕى َىا٥ اإلاٗلىماحي الىٓام باؾخسضام ج٣٘ التي اإلاٗلىماجُت الجغاثم بلى بياٞت
ؿتهضٝ اإلاٗلىماحي  اإلاٗلىماحي بالىٓام اإلاضعظت ماثاإلاٗلى ؤو اإلاى٣ُُت اإلا٩ىهاث ؤو اإلاٗلىماحي للىٓام اإلااصًت اإلا٩ىهاث بما َو

(35) .
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: اإلاعلىماحي للىكام اإلاادًت اإلاىىهاث على الىاكعت الجشاةم  –أ

 ٧االؾُىاهاث حكُٛله في حؿخسضم والتي به اإلالخ٣ت واإلاٗضاث باألظهؼة اإلاٗلىماحي للىٓام اإلااصًت باإلا٩ىهاث ٣ًهض
 للؿغ٢ت مدل ج٩ىنق ٦إن ج٣لُضًت ٖلحها الىا٢ٗت الجغاثم ج٩ىنق اثاإلاٗض لهظٍ اإلااصًت للُبُٗت وهدُجت وال٩ابالث، والكغاثِ

 َظا خضر ول٣ض ٦بحرة، زؿاثغ ٖلحها ًترجب مما الدكُٛل، بمٟاجُذ الٗبض ؤو ؤلاخغا١ ؤو الٗمضي الاجالٝ ؤو ألاماهت وزُاهت

 الخؿابُت، اإلاٗلىماث ز٤ُوجى ألاهٓمت بُ٘ في ومخسههت ٦بحرة ماؾؿت مٗضاث بجالٝ بلى وؤصي, ٞغوؿا في الجغاثم مً الىٕى

. (36) ٞغوس ي ٞغه٪ مالًحن 5 بـ الخؿاثغ و٢ضعث

: الالىتروهُت البرامج على الىاكعت الجشاةم -2

 به الخالٖب زم ؤوال البرهامج جدضًض ٍَغ٤ ًٖ الخُب٣ُُت، البرامج ٖلى الىا٢ٗت الجغاثم بلى بضوعَا الجغاثم َظٍ وجى٣ؿم
٨ُت بالبىى٥ بغمجحنالم ؤخض ٢ُام ؤمشلتها ومً حٗضًله، ؤو ض خؿاب ٧ل ٖلى واخض صوالع بةياٞت بغهامج بخٗضًل ألامٍغ  ًٖ ًٍؼ

  ((Zzwick.37 اؾم ٖلُه ؤَل٤ به زام خؿاب في الؼاثضة اإلاهاٍع٠ بخ٣ُُض و٢ام صوالعاث ٖكغة

 ومً ٖلىماحي،الم الىٓام ٖمل ًٖ اإلاؿاولت البرامج وهي الدكُٛل بغهامج ٖلى الىا٢ٗت الجغاثم الجغاثم َظٍ جًم و٦ظل٪
مت َظٍ وج٣ىم بالىٓام، الخانت الٗملُاث جغجِب بًبِ ٢ُامها خُض ت البرهامج جؼوٍض ٍَغ٤ ًٖ الجٍغ  حٗلُماث بمجمٖى

مت: ومشالها اإلاٗلىماحي الىٓام ًخًمجها التي اإلاُُٗاث ظمُ٘ بلى بالضزى٫ق حؿمذ  بكُٟغة بلحها للىنى٫ق بياُٞت  جهمُم ظٍغ
مي بغهامج مت،ا جىٟظ زالله مً َو ٨ُت الخإمحن الكغ٧اث بخضي به ٢امذ ما ومشاله لجٍغ  اهجلىؽ لىؽ مضًىت في ألامٍغ

مُحن ألشخام جإمحن وزاث٤ بخهيُ٘ ٣ًىم بغهامج جهمُم مبرمجها بىاؾُت   الكغ٦ت َظٍ ج٣اض ي بهضٝ 46000 ٖضصَم بلٜ َو
. (38). الخإمحن قغ٧اث اجداص مً لٗمىالث

: اإلاعلىماحي بالىكام دسحتالم اإلاعلىماث على الىاكعت الجشاةم -3

لُت 29 في الهاصع الٟغوس ي ال٣اهىنق ٖٝغ ل٣ض ت الؿمُٗت باالجهاالث الخام 1982 ظٍى  sons »: بإجها اإلاٗلىمت والبهٍغ

d’images de documents, de données ou de message de toute nature »  39)).ها ٦ما  عؾالت" ؤجها ٖلى  Catala الٟغوس ي ال٣ُٟه ٖٞغ
ها بِىما." للٛحر ؤلاباٙل ؤو للى٣ل ٢ابلت ًجٗلها الك٩ل في ٖجها مٗبر ت وؾُلت: "بإجها الٟغوس ي ال٣ًاء ٖٞغ  ل٩ي ٢ابلت للمٗٞغ

. ((40"الانُالخاث بىاؾُت جبلٜ ؤو جدٟٔ

ا ٦بحرة ؤَمُت طاث آلُا اإلاٗالجت اإلاٗلىمت وحٗض  وجخم ا٢خهاصًت، ٢ُمت مً لها إلاا اإلاٗلىماحي، الىٓام ٖمل ؤؾاؽ باٖخباَع
ا ؤو اؾدبضالها ؤو اجالٞها ٍَغ٤ ًٖ ؤو مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بهٟت ٞحها الخالٖب زال٫ مً ٖلحها الجغاثم ظا مدَى  ما َو

مت حؿمى ٣ت باؾخسضام بةؾغاثُل Vladimir loriblitt ًضعى شخو به ٢ام ما ومشالها اإلاٗلىماحي التزوٍغ ؤو الٛل بجٍغ  ٍَغ

ى bluff جضعى ٠ َو مُت ٞىاجحر بةصزا٫ ٢ام خُض لُت،اإلاا بىػاعة مْى ل لها خهغ ال َو  الٟىاجحر َظٍ مً ؾضاصٍ جم ما وجدٍى
مُت الكغ٧اث لخؿاب . (41) بةوكائها ٢ام التي الَى

عاث جلعُماث: الثاوي الـشع : الالىتروهُت للجشاةم اإلالاسهت الدشَش

٘ مسخل٠ في وؤهماَها وؾاثلها بخٗضص الال٨تروهُت الجغاثم حٗضصث ل٣ض  ٧اهذ ؤوعوبا،خُض في زانت اإلا٣اعهت اثالدكَغ
ُاهُا ٞغوؿا م٣ضمتها وفي ؤلاظغامُت، الٓاَغة َظٍ م٘ الخٗامل في الٗالم في هطجا ألا٦ثر ألاوعوبُت الضو٫ق  ؾً خُض وبٍغ

 ٢اهىنق جًمً ٦ما اإلاٗلىماجُت الجغاثم في بالىلىط الخام 1988 الشاوي ٧اهىنق 05 في الهاصع 88  –19 ع٢م الٟغوس ي اإلاكٕغ
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مت مىه 4 ٣ٞغة 462 اإلااصة في الٟغوس ي ال٣ٗىباث  ال٣ٗىبت وقضص اإلاكغوٕ، الٛحر الىٟاط ؤو آلالُت اإلاٗالجت هٓام بلى الىلىط ظٍغ
م ٖلى هو ٦ما آلُا، اإلاٗالجت اإلاُُٗاث حٗضًل ؤو  مدى الىلىط َظا ًٖ اهجغ بطا خالت في  جؼوٍغ ؤو اإلاُُٗاث بجالٝ جدٍغ

ا٢ب ؾخٗمالهاا ؤو آلُا اإلاٗالجت اإلاؿدىضاث ُاهُا في بِىما. الٛغامت ؤو الخبـ ب٣ٗىبت ٖلحها ٖو  بؾاءة ٢اهىنق نضع بٍغ
اهه وبضؤ 1990 لؿىت الخاؾىب اؾخسضام ش ؾٍغ : بلى الال٨تروهُت الجغاثم و٢ؿم ،1990 ؤوث 29 بخاٍع

. الخاؾىب لىٓام به اإلاهغح ٚحر الضزى٫ق -ؤ

. آزغ ٞٗل اباعج٪ حؿهُل ؤو اعج٩اب بيُت ل٨ً الؿاب٤ الٟٗل هٟـ -ب

ل ؤو الخٗضًل ط ؤو بيٗاٝ ب٣هض الخاؾىب لىٓام به مهغح الٛحر الخدٍى . الىٓام حُُٗل ّ 

 اجٟا٢ُت وهي ،2001 لؿىت الال٨تروهُت الجغاثم بكإن ألاوعوبُت الاجٟا٢ُت به ظاءث الال٨تروهُت للجغاثم جهي٠ُ وؤَم
: بلى الجغاثم َظٍ الاجٟا٢ُت َظٍ ٢ؿمذ خُض ،2001لؿىت بىصاؾذ

ت حؿتهضٝ التي الجغاثم :ألاولى ؾاةـتاٌ غ وؾالمت ؾٍغ  ؾىاء ال٨مبُىجغ مُُٗاث حؿتهضٝ التي الجغاثم ؤي اإلاُُٗاث، وجٞى
إل ا، ؤو بٞكائها ؤو ٖلحها بااَل َغ . بجالٞها ؤو جهٍى

 الىؾُلت صوعق يآلا٫ الخاؾب ؤو ال٨مبُىجغ ٞحها ًلٗب التي الجغاثم ؤي بال٨مبُىجغ اإلاغجبُت الجغاثم وهي: الثاهُت الؿاةـت
. الال٨ترووي والتزوٍغ الاخخُا٫ ٦جغاثم

 لؤلَٟا٫، الالزال٢ُت اإلاىاص ٦جغاثم الجغمُت البِئت صوعق ال٨مبُىجغ ٞحها ًلٗب ؤي باإلادخىي، اإلاغجُُت الجغاثم :الثالثت الؿاةـت
ؿُل ال٣ماع وظغاثم . واإلاسضعاث ألامىا٫ ٚو

ت ل٨ُتالم بد٣ى١ق اإلاخٗل٣ت الجغاثم وهي :الشااعت الؿاةـت ى اإلاال٠ ٦د٣ى١ق ال٨ٍٟغ  اإلال٨ُت ٢ىاهحن به ظاءث إلاا م٨مل هو َو
ت ىُا اإلا٣غعة ال٨ٍٟغ . (42) وصولُا َو

 الخام الشالض الٟهل مً م٨غعق الؿاب٘ ال٣ؿم في ال٣ٗىباث ٢اهىنق في ٢ؿم الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤخضر ٞل٣ض, الجؼاثغ في ؤما

 .(43) للمُُٗاث آلالُت اإلاٗالجت بإهٓمت اؽاإلاـ ٖىىان جدذ ألامىا٫ يض والجىذ الجىاًاث بجغاثم

 394 واإلااصة ،5 م٨غعق 394 واإلااصة ،4م٨غعق 394 واإلااصة ،3 م٨غعق 394 ،2م٨غعق 394 ،1 م٨غعق 399و م٨غع، 394 اإلاىاص ههذ خُض
الم ولىظُابخ٨ً اإلاخهلت الجغاثم ٢ؿم ٢ض الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤن ًخطر اإلاىاص لهظٍ وباؾخ٣غاءها ،7 م٨غعق 394 واإلااصة ،6 م٨غعق  ؤلٖا

: الخالُت الُىاث٠ بلى الال٨تروهُت الجغاثم ؤو والاجها٫،

 الٛل ٍَغ٤ ًٖ آلُا اإلاٗالجت اإلاُُٗاث بلى الىلىط ظغاثم وهي ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً م٨غعق 390 للماصة َب٣ا :ألاولى الؿاةـت

مت و٦ظا والتزوٍغ ٗا٢ب اإلاُُٗاث َظٍ في والخسٍغب والخُٛحر الخظٝ ظٍغ  مً وبٛغامت ؾىت بلى ؤقهغ 3 ٣ٖىبتب الجاوي َو
 ٌٗا٢ب ٦ما اإلاُُٗاث، حُٛحر ؤو خظٝ ؤلاظغامي الٟٗل ًٖ جغجب بطا ال٣ٗىبت وجًاٖٟذ صًىاع ؤل٠ ماثت بلى ؤل٠ زمؿحن

غامت ؾيخحن بلى ؤقهغ 6 بـ الجاوي . اإلاٗلىماحي الىٓام الخسٍغب خالت وفي صًىاع ؤل٠ وزمؿحن ماثت بلى ؤل٠  زمؿحن مً ٚو

 مىهىم مٗلىماث وكغ ؤو بٞكاء ؤو اؾخٗما٫ وؤَمها اإلاٗلىماحي الىٓام بىاؾُت الال٨تروهُت الجغاثم :لثاهُتا الؿاةـت
ل ٦جغاثم مٗلىماحي، هٓام في مسؼهت مُُٗاث في الخجمُ٘ ؤو البدض  و٦ظا ال٣ٗىباث، ٢اهىنق في ٖلحها  الال٨ترووي الخدٍى
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ا، والؿلب والاخخُا٫ والىهب والؿُى حَر ظا ٚو ٣ىبتها ،2 م٨غعق 394 اإلااصة ٖلُه ههذ ما َو  ؾىىاث 3 بلى قهٍغً مً ٖو

. صط5000.000 بلى صط1000.000 وبٛغامت

اب و الخجؿـ ٦جغاثم ماؾؿاتها و الضولت بإمً اإلاخٗل٣ت الال٨تروهُت الجغاثم:  الثالثت الؿاةـت   جًا٠ٖ ٣ٖىبتها و الاَع

 3 م٨غعق 394 للماصة َب٣ا لخُىعتها الشاهُت الُاثٟت ٣ٖىبت

ٗاث زالٝ ٖلى الجؼاثغيق اإلاكٕغ هو خُض اإلاٗىىي، للصخو الال٨تروهُت الجغاثم :الشااعت لؿاةـتا  اإلا٣اعهت الدكَغ
ت ألاشخام ٣ىبتها زام بىو اإلاٗىٍى  394 للماصة َب٣ا الُبُعي الصخو َٝغ مً اإلاغج٨بت الجغاثم مغاث زمـ حٗاص٫ ٖو

. الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً 4م٨غعق

مت في الكغوٕ ٖلى لجؼاثغيقا اإلاكٕغ ٖا٢ب ٦ما مت في الخا٫ َى ٦ما الال٨تروهُت الجٍغ  بىٟـ الخ٣لُضًت ؤو الٗاصًت الجٍغ
مت ال٣ٗىبت ٣ا ظىدت ج٨ُُٟها م٘ ال٩املت للجٍغ مت في الاقترا٥ ٖلى ٦ظل٪ هو ٦ما الجؼاثغي، ال٣ٗىباث ل٣اهىنق ٞو  الجٍغ

مت في الخا٫ َى ٦ما الال٨تروهُت إزظ الٗاصًت الجٍغ مت في الكٍغ٪ ٍو  في للكٍغ٪ اإلا٣غعة ال٣ٗىبت هٟـ الال٨تروهُت الجٍغ
مت مت ٖلى ٦ظل٪ هو ٦ما الجؼاثغي، ال٣ٗىباث ل٣اهىنق َب٣ا الخ٣لُضًت ؤو الٗاصًت الجٍغ  الال٨ترووي الجىاجي الاجٟا١ ظٍغ

مت اعج٩اب مً للى٢اًت . ال٣ٗىباث ل٣اهىنق مواإلاخم اإلاٗض٫ 15  –04 ال٣اهىنق مً 5 م٨غعق 394 للماصة َب٣ا الال٨تروهُت، الجٍغ

الخٔ  بىاؾُخه، ؤو اإلاٗلىماحي الىٓام ٖلى و٢ٗذ ؾىاء الال٨تروهُت الجغاثم هُا١ في جىؾ٘ ٢ض الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤن ٍو
مت ؤ٢غ ٦ما وماؾؿاتها، الضولت ؤمً ٖلى ؤو ألامىا٫ ؤو ألاشخام ٖلى و٢ٗذ وؾىاء مت وهي ال٨تروهُت ظضًضة ظٍغ  ظٍغ

ما٫ مً ؤجها مٙع ال٨تروهُا الجىاجي الاجٟا١ ت ألٖا مت العج٩اب الخدًحًر  الىٓام اؾخٗما٫ زكُت وطل٪ ٣ٖىبتها وقضص الجٍغ

مت العج٩اب ٧ىؾُلت اإلاٗلىماحي . وحؿهُلها الجٍغ

 و٧ان, ٣ٖىبتها جدضًض و الال٨تروهُت الجغاثم ج٣ؿُم في وواخض واضر مُٗاع اٞغاص ٖضم الجؼاثغيق اإلاكٕغ ٖلى ٌٗاب ما و
 وا٢ٗت ظغاثم و اإلاٗلىماحي الىٓام ٖلى وا٢ٗت ظغاثم الى ج٣ؿُمها َى و ال٣ٟه َٝغ مً اإلاخب٘ طاإلاجها اجبإ الاخؿً مً

. ماَُتها ٞهم لدؿهُل بها الخانت اإلاهُلخاث جدضًض بٗض, اإلاٗلىماحي الىٓام بىاؾُت

. ومياؿدتها الالىتروهُت الجشاةم على الخؿتُم الىاحب اللاهىن : الثالث اإلاؿلب

مت الٗالمي للبٗض هٓغا  الخىُٓماث لجىء بٗض الضولي، اإلاجخم٘ حهضص زُغا ألازحرة َظٍ ؤنبدذ الال٨تروهُت، للجٍغ
ابُت  ظغاثم ًٖ هاَُ٪ وال٣اعاث، للخضوص ٖابغة لهجماث ظضًضة ٖىانغ واؾخ٣ُاب الال٨ترووي الًٟاء الؾخسضام ؤلاَع

. (44) والضولُت الىَىُت ؾىاء اإلاالُت اإلااؾؿاث ٖلى وال٣غنىت الؿُى

مت َظٍ ٖلى جُب٣ُه الىاظب ال٣اهىنق ًٖ هدؿاء٫ الُغح َظا وبػاء  ال٣ًاجي والازخهام الٗالمي؟ البٗض طاث الجٍغ
مت؟ مغج٨ب ٢اهىنق ؤو ؤلاظغامي؟ الٟٗل ُٞه و٢٘ الظي ال٣اهىنق َى ٞهل ٖلحها؟ ل الجٍغ جي لل٣ًاء الازخهام ًاو٫ َو  ؤو الَى

 ماطا؟ ؤم الضولي؟

 مغج٨ب ظيؿُت ًٖ الىٓغ بهٝغ خضوصَا ٖلى ٢ىاهُجها بخُب٤ُ ؾُاصتها جماعؽ صولت ٧ل ٞةن الا٢لُمُت، بمبضؤ ٖمال
مت، مت ٞمشال خىلها، ال٣ًاجي الازخهام وجىإػ ال٣ىاهحن جىإػ بلى ًاصي مما الجٍغ  الال٨تروهُت الىؾاثل ٖبر مشال الؿب ظٍغ

خل٣اَا بلض في ؤخُاها جغج٨ب مت حٗخبر ٢ض اإلاجغمت ٖا٫ألاٝ بٌٗ ؤن ٖلى هاَُ٪ آزغ، بلض في ٖلُه اإلاججي ٍو  ما بلض في ظٍغ

. آزغ بلض في ومباخت
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٩ي، ال٣ًاء وؤَمها اإلا٣اعن، ال٣ًاء ٖلى ال٣اهىهُت اإلاكا٧ل َظٍ َغخذ و٢ض  ال٣اهىنق ؤن ألازحر َظا اٖخبرث خُض ألامٍغ
٩ي ال٣اهىنق َى الىاظب مت آزاع جد٣٣ذ بطا ألامٍغ ٩ي ال٣ًاء والًت المخضاص ٨ًٟي ؤهه ٦ما اإلاخدضة، الىالًاث في الجٍغ  بلى ألامٍغ
مت ا ٧اهذ بطا الخاعط، في و٢ٗذ ظٍغ ٨ُت مهالر مؿذ آزاَع  بض بكإن مؿُىجا ٢ًاء ٢ط ى خُض للخُغ، ٖغيتها ؤو ؤمٍغ
م ٖلى هُٟاصا بىالًت ُٞٛاؽ الؽ مً الاهترهِذ ٖبر ال٣ماع أللٗاب مى٢٘  مشل ٢اهىجها ًدٓغ مِؿىجا والًت ؤن َاإلاا الٟٗل ججٍغ

. ألالٗاب َظٍ

 اعجباٍ ٧ان ؤهه خُض الاهترهِذ اؾخسضام بؾاءة ًٖ الىاقئت الضٖاويق زال٫ مً الُغح َظا الاهجلحزيق ال٣ًاء جبجى ما٥
ُاهُا الىا٢ٗت بحن ُاهُا في ال٨مبُىجغ بؾاءة ب٣اهىنق ٖمال وبٍغ سخو الاهجلحزيق ال٣اهىنق هُب٤ ول٩ي ،1990 ؾىت الهاصع بٍغ  ٍو

ا مخضث ؤن ًجب الىا٢ٗت بىٓغ الاهجلحزيق ال٣ًاء ُاهُا بلى آزاَع  هِخه ؤن َاإلاا الجاوي ب٢امت م٩ان ًٖ الىٓغ بهٝغ بٍغ

ذ ُاهُا في مىظىص الخاؾىب في مدٓىعق حٗضًل بلى اههٞغ . (45) بٍغ

 ٧اهذ مهما ال٣ٗىباث ب٣اهىنق ٖمال بالخاعط، و٢ٗذ التي الاهترهِذ ظغاثم بلى َىا٥ ال٣ًاء ازخهام ُٞمخض ٞغوؿا في ؤما

. (46) ٖلُه ٢اهىجها بٖما٫ في ٞغوؿا مهلخت جبرع التي  الىا٢ٗت الٓغوٝ

ت الضولُت اإلاىٓمت ؤ٦ضث ٦ما ؼ ٖلى الاهتربى٫ق الجىاثُت للكَغ ت ؤظهؼة بحن الخٗاونق وحصجُ٘ حٍٗؼ  الضو٫ق بحن الكَغ

ًاء مت إلا٩اٞدت ألٖا . الاهترهِذ ظغاثم زانت الجٍغ

 صو٫ق في اإلاٗلىماجُت للجغاثم زانت ٢ىة بةوكاء ٢ام الظي ألاوعوبي الاجداص ظهىص اإلاجا٫، َظا في الضولُت الجهىص وؤَم

غوؿا وؤإلااهُا اؾترالُا و ٦ىضا مً ٧ل بلى ًمخض ٖملها ؤن ٦ما, الاجداص ٨ُت اإلاخدضة والىالًاث ٞو ُاهُت واإلامل٨ت ألامٍغ  (47).البًر

٣ُا في ؤما ت اظخم٘ ٞل٣ض, اٍٞغ ٣ي الاجداص ٢اصة مً مجمٖى ٣ُت خ٩ىمت 54 مً م٩ىنق الاٍٞغ  اجٟا٢ُت ٖلى ا٣ٞىاووق اٍٞغ

٣ي الاجداص  الضازلُت وػعاء مجلـ وا٤ٞ ٦ما ،( 49)الصخهُت البُاهاث وخملت اإلاٗلىماحي ألامً بمجا٫ ًخٗل٤ ُٞما ؤلاٍٞغ
خُغ١ق اإلاٗلىماث ج٣ىُت ظغاثم إلا٩اٞدت الٗغبُت الاجٟا٢ُت ٖلى 2010 في بال٣اَغة اظخماٖهم في الٗغب والٗض٫  الٟهل في ٍو

 (48).الجغاثم َظٍ م٩اٞدت مجا٫ في وال٣ًاجي ال٣اهىوي للخٗاونق مجها الؿاب٘

مت إلا٩اٞدت وال٣ًاثُت ال٣اهىهُت الىؾاثل َظٍ ٧ل  اإلاٗض٫ 04/15 ال٣اهىنق في ؾىاء الجؼاثغ ؤ٢غتها ٢ض الال٨تروهُت الجٍغ

الم بخ٨ىىلىظُا اإلاخهلت بالجغاثم اإلاخٗل٤ 09/04 ال٣اهىنق ؤو ال٣ٗىباث ل٣اهىنق واإلاخمم  اإلاكٕغ ؤ٢غ ًضح والاجها٫ ؤلٖا
مت م٩اٞدت مجا٫ في ال٣ًاثُت واإلاؿاٖضة الخٗاونق مىيٕى الجؼاثغيق  َظا مً الؿاب٘ الٟهل في وطل٪ الال٨تروهُت الجٍغ

. ال٣اهىنق

 08/01 الاظخماُٖت الخإمُىاث ٢اهىنق مجها زانت ٢ىاهحن في اإلاٗلىماث لىٓم ال٣اهىهُت الخماًت الجؼاثغيق ال٣اهىنق ؤ٢غ ٦ما

ت ألاصبُت اإلال٨ُت و٢اهىنق ،23/01/2008 في اإلااعر  الٗضالت بٗهغهت اإلاخٗل٤ 15/03 وال٣اهىنق 23/07/2003  في اإلااعر 03/05 وال٨ٍٟغ
. 2000/03 والالؾل٨ُت الؿل٨ُت باإلاىانالث اإلاخٗل٤ وال٣اهىنق,

 : الخاجمت

مت صعاؾدىا زال٫ مً لىا ججلى  جخمحز إلاا طل٪ ، زُىعة عاثمالج ؤ٦ثر مً ٌٗض الجغاثم، مً الىٕى َظا ؤن الال٨تروهُت، للجٍغ

مت َظٍ به . إلا٩اٞدتها ال٣اهىهُت الىؾاثل ظمُ٘ و وال٣ًاء لل٣ىاهحن جدضًا  زهاثو مً الجٍغ
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مت احؿمذ خُض  ازخلٟذ ٣ٞض لها، ومىخض ظام٘ ٖام حٍٗغ٠ وي٘ في نٗىبت ظضث و زانت بُبُٗت الال٨تروهُت الجٍغ
ت بازخالٝ خىلها اإلاٟاَُم ها مً ٞمجهم بلحها ًىٓغ التي الؼاٍو مت، العج٩اب وؾُلت ؤؾاؽ ؤجها ٖلى ٖٞغ ها مً ومجهم الجٍغ  ٖٞغ

مت، مىيٕى ؤو مدل ؤؾاؽ ٖلى  ؤن ٦ما. الخٗاٍع٠ َظٍ بحن ظم٘ وآلازغ الجاوي، شخهُت ؤؾاؽ ٖلى آلازغ والبٌٗ الجٍغ
مت ؤجها في واإلاخمشلت اإلاخمحزة، زهاثهها في ججلذ الخانت َبُٗتها  ؤو الخاؾىب بىاؾُت جغج٨ب اباٖخباٍع للخضوص ٖابغة ظٍغ

ت جمحزث ٦ما آلالي، الخاؾب مجا٫ في  الخهاثو ؤ٦ثر زهىنُت ؤُٖاَا ومما اعج٩ابها، في اإلادؿإع والخُىعق جىُٟظَا بؿٖغ
 واإلاهاعة بالظ٧اء ًخمحز بل الخ٣لُضي، اإلاجغم في الخا٫ َى ٦ما الٗى٠ بلى ًلجإ ال خُض وؤق٩اله، اإلاٗلىماحي اإلاجغم بها ًخمحز التي

ت و والؿلُت . اإلاٗٞغ

مت اإلامحزة الخهاثو َظٍ ْل في  للٗضص هٓغا م٩اٞدتها ًٖ ٖاظؼة ال٣اهىهُت والىٓم ال٣ىاهحن و٢ٟذ, الال٨تروهُت للجٍغ

مت" مبضؤ انبذ خُض اإلاٗلىماث، ج٣ىُت بخُىعق اإلاخُىعة الجغاثم َظٍ مً الهاثل  إلا٩اٞدت الًدؿ٘"  بىو الا ٣ٖىبت ال و الظٍغ
. اإلاؿخدضزت الال٨تروهُت للجغاثم الؿلُم ال٣اهىوي الخ٠ُُ٨ إلًجاص جٟؿحٍر في الخىؾ٘ ًجب بل عاثم،الج مً الىٕى َظا

عي الخٗاونق و ال٣ًاثُت اإلاؿاٖضة ٨ٞغة جبجي الى اإلا٣اعهت ال٣ىاهحن لجإث, طل٪ ٖلى جغجِبا و  مجا٫ في ال٣ًاجي و الدكَغ
 و الخُب٤ُ الىاظب ال٣اهىنق اًجاص اظل مً الضولُت و الشىاثُت الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض ابغام جم خُض, الجغاثم َظٍ م٩اٞدت

. بها اإلاسخو ال٣ًاء

٣ي الاجداص  او الاوعبي الاجداص او اإلاخدضة الامم ماجمغ اَاع في الىضواث و اإلااجمغاث مً ال٨شحر ٣ٖض جم ٦ما  للخهضي الاٍٞغ

. الٗالمي البٗض طاث الجغاثم لهظٍ

م و  في او ال٣ٗىباث ٢اهىنق في ٖلحها الىو ان الا لها اإلا٣غعة بال٣ٗىباث و الال٨تروهُت ظغاثمبا٫ الجؼاثغيق اإلاكٕغ اَخمام ٚع

ُب الاهدكاع إلاىاظهت ٨ًٟي ال ٣ِٞ  04-09 ال٣اهىنق ٘ الخُىعق و  الَغ  ًجب بل,  الال٨تروهُت الجغاثم مً  الىٕى لهظا الؿَغ
 اعج٩ابها ووؾاثل مغج٨بحها و الجغاثم بهظٍ الخانت اإلاهُلخاث ٖلى مىه الاو٫ق الٟهل في ًىو خُض بها زام ٢اهىنق انضاع

 يغوعة م٘. لها اإلا٣غعة ال٣ٗىباث و الجغاثم َظٍ اهىإ  الالخ٣ت الٟهى٫ق وجسو اعج٩ابها ووؾاثل مغج٨بحها لخهىنُت هٓغا
 ٖلى و ٞهمقغ و الاشخام زهىنُت ٖلى و الٗامت اإلااؾؿاث امىا٫ ٖلى جسلٟها التي الؿلبُت لآلزاع هٓغا ٣ٖىباتها حكضًض

. الضولت امً

لُه : الخالُت واإلا٣ترخاث بالخلى٫ق الجؼاثغيق اإلاكٕغ هىص ي الال٨تروهُت، الجغاثم جُىعق إلاؿاًغة ٖو

 ٢اهىنق بنضاع ؤو الال٨تروهُت الجغاثم ؤهىإ م٘ ًخالءم بما الجؼاثُت ؤلاظغاءاث و٢اهىنق ال٣ٗىباث ٢اهىنق حٗضًل وظىب -1

غ١ق الال٨تروهُت بالجغاثم زام . تهام٩اٞذ َو

. الٓاَغة َظٍ إلاجابهت ال٣ًاثُت اإلاجالـ ٧ل في الال٨تروهُت بالجغاثم مخسههت مدا٦م بوكاء -2

ت جسهُو يغوعة -3 ً م٘ والًت، ٧ل في الاهترهِذ بجغاثم زانت ظىاثُت قَغ , الكإن لهظا زبراء لجان ج٩ٍى

ؼ -4 .  عهِذالاهذ ظغاثم م٩اٞدت مجا٫ في والضولُت الىَىُت واإلاؿاٖضة الخٗاونق حٍٗؼ

5- ً ت عظا٫ ج٩ٍى ٨ُت اإلاخدضة الىالًاث مً ٧ل في الجغاثم مً الىٕى َظا م٩اٞدت مجا٫ في و٢ًاة مسخهحن الكَغ  ألامٍغ

ُاهُا غوؿا وبٍغ . الجغاثم مً الىٕى َظا م٩اٞدت في ؾاَمذ ٦ضو٫ق ٞو
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6- ً ىُت َُئت ج٩ٍى ت َُئت ؤي لخانلت،ا الخُىعاث ب٩ل البرإلاان وجؼوٍض الاهترهِذ، ظغاثم ومخابٗت إلاغا٢بت َو  في اؾدكاٍع

. الال٨تروهُت الجغاثم م٩اٞدت مجا٫ في وؤلاظغاجي ال٣اهىوي اإلاجا٫

 

:  الهىامشا

مت الال٨تروهُت صعاؾت م٣اعهت :قٚىُت باَليق .1 ت لليكغ والخىػَ٘ ق-الجٍغ .ق05:قم،ق2015الجؼاثغ، ق–الضاع الجؼاثٍغ

2. De Shutter(B) : A propose de la fraude informatique, Revue de droit pénal et criminelle, Avril 1985 , P : 

ق.383

، 2006ق.ظغاثم ال٨مبُىجغ والاهترهِذ اإلاٗجى والخهاثو والهىع وبؾتراجُجُت اإلاىاظهت ال٣اهىهُت، ؤ٦خىبغ:قًىوـ ٖغب .3

.قق www.doc.abhatoo:net.ma/img/doc/dios.doc,p1-6ميكىعاث ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي 

4. la loi 88-19 de 05 Janvier 1988 portant sur la fraude informatique ‘journal officiel du 06 janvier 1988 

France). 

٧لُت الخ٣ى١ ق–ؾخحر عؾالت لىُل قهاصة اإلااط–الجغاثم اإلاٗلىماجُت ٖلى يىء ال٣اهىن الجؼاثغي واإلا٣اعن :قصعصوع وؿُم .5

.ق05:ق، م2013ق–2012ق-ظامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىتق–

اإلاخٗل٤ بال٣ىاٖض الخانت للى٢اًت مً الجغاثم اإلاخهلت بخ٨ىىلىظُا ق2009ؤوث ق05اإلااعر في ق04ق-09ال٣اهىن ع٢م ق .6

الم والاجها٫ وم٩اٞدتها  ضة عؾمُت ع٢م )ؤلٖا .ق(2009ؤوث ق06الهاصعة في   47ظٍغ

ان .7 ت، ق:مدمض ٖلي الٍٗغ .ق43:ق، م2004الجغاثم اإلاٗلىماجُت صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

.ق13قق–12:قاإلاغظ٘ الؿاب٤، م:قٚىُت باَليق .8

.ق24:قاإلاغظ٘  هٟؿه ، م:قٚىُت باَليق .9

ق.05اإلاغظ٘ الؿاب٤،  :قصعصوع وؿُم.10

ق.15م :اإلاغظ٘ الؿاب٤ :قٚىُت باَلي .ق11

ت ،قمىاظهتها ظغاثم الخاؾىب و اؾالُب :قٖلي ٦دلىف .12 جي ،مجلت الكَغ ت الٗامت لالمً الَى ،ق84الٗضص ،قاإلاضًٍغ

لُت  الجغاثم اإلاغج٨بت ٖبر الاهترهِذ، عؾالت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر، ٧لُت :قه٣ال ًٖ ًىؾ٠ نٛحر،ق51م.ق2007ظٍى

.قق09:قالخ٣ى١، ظامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي وػو الجؼاثغ، م

ت ،قب مىاظهتها ظغاثم الخاؾىب و اؾالي:قٖلي ٦دلىف .13 جي ،مجلت الكَغ ت الٗامت لالمً الَى ،ق84الٗضص ،قاإلاضًٍغ

لُت  ،قق51م.ق2007ظٍى

اإلاغ٦ؼ الٗغبي للبدىر و ،قوع٢ت ٖمل م٣ضمت الى ماجمغ الامً الٗغبي،ظغاثم ال٨مبُىجغ و الاهترهذ  :قًىوـ ٖغب 14

.ققق12م ،اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،ٚحر ه٣ال ًٖ ًىؾ٠ مق08م .قق2002ُٟٞغي ق12ق-10ابى ْبي ،قالضعاؾاث الجىاثُت

ق.12:قالخماًت الجىاثُت للخجاعة الال٨تروهُت ٖبر الاهترهِذ، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، م:قَضي ٢ك٣ىف15قق

ض عؾخم16 ظامٗت قق–2000ماي ق5قق–1الجغاثم اإلاٗلىماجُت، ماجمغ ال٣اهىن وال٨مبُىجغ والاهترهِذ، مىظ :قَكام مدمض ٍٞغ

ٗت وال٣اهىنقالاماعاث الٗغبُت  ق.407:ق، م2004اإلاجلض الشاوي، الُبٗت الشالشت، ق-اإلاخدضة، ٧لُت الكَغ

ق.11:قاإلاغظ٘ الؿاب٤، م:قًىؾ٠ نٛحر17

ض عؾخم، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م18 .ق409:قَكام مدمض ٍٞغ

http://www.doc.abhatoo:net.ma/img/doc/dios.doc,p1-6
http://www.doc.abhatoo:net.ma/img/doc/dios.doc,p1-6
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ق.07:قاإلاغظ٘ الؿاب٤، م:ًىوـ ٖغب ق19ق

غ ؾُٟانق20 لم ؤلاظغام، ٧لُت الخ٣ى١، الجغاثم اإلاٗلىماجُت، عؾالت لىُل قهاصة اإلااظِؿتي:قؾٍى ع في الٗلىم الجىاثُت ٖو

.ق12:ق، م2010ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان، الجؼاثغ، 

ق

اإلاخٗل٤ بال٣ىاٖض الخانت بالى٢اًت مً الجغاثم اإلاخهلت بخ٨ىىلىظُا ق2009ؤوث ق05اإلااعر في ق04ق-09اهٓغ ال٣اهىن 21

ضة الغؾمُت ع١ق)اإلاٗلىماث والاجها٫ وم٩اٞدتها  .ق(2009ؤوث ق6الهاصعة في ق47م الجٍغ

مت اإلاٗلىماجُت :قٖبض الٗا٫ الضًغبيق22 ٟها ق–الجٍغ ميكىع ٖلى اإلاى٢٘ الخالي ،ق2013ًىاًغ ق13ؤؾبابها وزهاثهها، ق–حٍٗغ

www.acconline.com/article.detail.aspr?id:7509 

اإلاغظ٘ هٟؿه،  :قٖبض الٗا٫ الضًغبي23ق

ق.32قق–28:قاإلاغظ٘ الؿاب٤، م:قٚىُت باَلي24

-الخماًت الجؼاثُت لبرامج الخاؾب آلالي، صعاؾت م٣اعهت عؾالت لىُل قهاصة اإلااظِؿخحر، ظامٗت بؿ٨غة :قنالر قىحن25

ق.107:ق، م2008قق–٧2007لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، 

غ ؾُٟان ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م26 ق.33:قؾٍى

ق.50:قاإلاغظ٘ الؿاب٤، م:قًىؾ٠ نٛحر27

، (الخاؾب آلالي وقب٨ت اإلاٗلىماث و الاهترهِذ)ألاخ٩ام ال٣ٟهُت للخٗامالث الال٨تروهُت :قهللا الؿُضٖبض الغخمً بً ٖبض 28

ق.312:ق، م2004صاع الىعا٢حن لليكغ والخىػَ٘، بحروث، الُبٗت ألاولى، 

ؿخاؾ٩ىإلاان29 وجغ، اإلامل٨ت ًٖ ظغاثم الاهترهِذ َبٗتها وزهاثهها، الىضوة ؤلا٢لُمُت خى٫ الجغاثم اإلاخهلت بال٨مبي:ق٦َغ

ق.40:ق، م2007ًىهُى ق20وق19اإلاٛغبُت 

اإلا٨خب الٗغبي ،الجغاثم اإلاٗلىماجُت، ظغاثم الخاؾب آلالي والاهترهِذ في مهغ والضو٫ الٗغبُت :قٖمغو ِٖس ى ال٣ٟي30

ت  ق.102:ق، م2006الخضًض، الاؾ٨ىضٍع

مت الال٨تروهُت، الضاع الجامُٗت، الاؽ:قصزالض ممضوح ببغاَُم31 ت،ؤمً الجٍغ .قوما بٗضَاق76:ق، م٦2010ىضٍع

غ١ م٩اٞدتها:قنالخت الٗمغيق32 مت ٚؿل ألامىا٫ َو مجلت الاظتهاص ال٣ًاجي، الٗضص الخامـ، مسبر ازغ الاظتهاص ،--ظٍغ

٘، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، م ..ق179:قال٣ًاجي ٖلى خغ٦ت الدكَغ

غ ٖلى اإلاى٢٘ ،ؤهماٍ ظغاثم الاهترهذ :قمدمض نالر ألالٟي33   www.eastlaws.comمخٞى

مت اإلاٗلىماجُت وبظغام الاهترهِذ، صاع ال٨ٟغ الجامعي :قؾامي ٖلي ُٖاص خامض34 ت، ،الجٍغ ق.77:ق، م2007الاؾ٨ىضٍع

غ ؾُٟان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م35 ق.39:قؾٍى

36Lucas (A) : droit de lnformatioque, paris, PUF,1987, p 519 – 521. 

غ ؾُٟان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م37 ق.42:قؾٍى

38equity finding life insurence informatique nouvelle. mai 1976/ 

.قققق59قق–58:قاإلاغظ٘ الؿاب٤، م:قٚىُت باَلي39

وكغ صاع الجامٗت الجضًضة لل،قمدمض زلُٟت، االخماًت الجىاثُت إلاُُٗاث الخاؾب الالي في ال٣اهىن الجؼاثغي و اإلا٣اعن 40

ق,88، م 2007

http://www.eastlaws.com/
http://www.eastlaws.com/
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زىعة اإلاٗلىماجُت واو٩ٗاؾاتها ٖلى ٢اهىن ال٣ٗىباث، الُبٗت الشاهُت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة :قخمض ؾامي الكىا41

.ققق34:ق، م1998

ٗاث في مجا٫ م٩اٞدت الجغاثم، الال٨تروهُت، َُئت جىُٓم الاجهاالث، ؾلُىت ٖمان، 42 ًىوـ ٖغب، جُىع الدكَغ

لق4وق2مؿ٣ِ،  ق.23، 22، 21:ق، م م2006قؤٍٞغ

مبر ق10اإلااعر في 15ق–04اهٓغ ال٣اهىن ع٢م 43 ضة الغؾمُت ع٢م ق2004هٞى  ، 44اإلاٗض٫ واإلاخمم ل٣اهىن ال٣ٗىباث ، الجٍغ

ضة ألاَغام 44 :قميكىع ٖلى اإلاى٢٘ الخاليق2016صٌؿمبر ق2الجغاثم ؤلال٨تروهُت، ظٍغ

www.alahram.org.eg/New/202.101/107/565.220/ 

مت اإلاٗلىماجُت45 ا الجٍغ ،قَغابلـ ،قاإلااجمغ اإلاٛاعبي اإلاٗلىماجُت و ال٣اهىن .مؿٗىص ؤعخىمت، ؤلاق٩الُاث ؤلاظغاثُت التي جشحَر

ق2009ا٦خىبغ 

، 2004ة ألاولى، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ٖمغ مدمض بً ًىوـ ، الجغاثم الىاقئت ًٖ اؾخسضام الاهترهِذ، الُب46٘

 .214:قم

ق912م :ٖمغ مدمض بً ًىوـ، اإلاغظ٘ الؿاب٤ 47

مت الال٨تروهُت، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، ٧لُت الخ٣ى١ 48 ٖمغ زل٠ ٞاعو١، آلالُاث ال٣اهىهُت إلا٩اٞدت الجٍغ

مت اإلاٗلىماجُت بحن ا٫ جي خى٫ الجٍغ .ق26:ق، م2015و٢اًت واإلا٩اٞدت، والٗلىم الؿُاؾُت، اإلالخ٣ى الَى

: كاةمت اإلاشاحع

: باللؼت العشبُت

: الىخب

ت،:قزالض ممضوح ببغاَُم صق- مت الال٨تروهُت، الضاع الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع .قوما بٗضَاق76:ق، م2010ؤمً الجٍغ

مت اإلاٗلىماجُت وبظغام الاهترهِذ، صاع ال٨ٟغ الجامعي :قؾامي ٖلي ُٖاص خامض- ت،،الجٍغ .ق2007قالاؾ٨ىضٍع

، (الخاؾب آلالي وقب٨ت اإلاٗلىماث و الاهترهِذ)ألاخ٩ام ال٣ٟهُت للخٗامالث الال٨تروهُت :قٖبض الغخمً بً ٖبض هللا الؿُض-

.ق.ق2004صاع الىعا٢حن لليكغ والخىػَ٘، بحروث، الُبٗت ألاولى، 

 .ق2004ع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٖمغ مدمض بً ًىوـ ، الجغاثم الىاقئت ًٖ اؾخسضام الاهترهِذ، الُبٗت ألاولى، صا-

اإلا٨خب الٗغبي ،الجغاثم اإلاٗلىماجُت، ظغاثم الخاؾب آلالي والاهترهِذ في مهغ والضو٫ الٗغبُت :قٖمغو ِٖس ى ال٣ٟي-

ت  ،  2006الخضًض، الاؾ٨ىضٍع

مت الال٨تروهُت صعاؾت م٣اعهت :قص ٚىُت باَلي- ت لليكغ والخىػَ٘ ق-الجٍغ  .،ق2015، الجؼاثغق–الضاع الجؼاثٍغ

صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ ،قمدمض زلُٟت، االخماًت الجىاثُت إلاُُٗاث الخاؾب الالي في ال٣اهىن الجؼاثغي و اإلا٣اعن ق-

2007  ،

زىعة اإلاٗلىماجُت واو٩ٗاؾاتها ٖلى ٢اهىن ال٣ٗىباث، الُبٗت الشاهُت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة :قص مدمض ؾامي الكىا-

.ق، 1998

انمدمض ٕ- ت، :قلي الٍٗغ  ،  2004الجغاثم اإلاٗلىماجُت صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

.قالخماًت الجىاثُت للخجاعة الال٨تروهُت ٖبر الاهترهِذ، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة،:قَضي ٢ك٣ىف-

 :باللؼت الاحىثُت

- 

http://www.alahram.org.eg/New/202.101/107/565.220/
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LES LIVRES 

-De shutter(B) : A propose de la fraude informatique, Revue de droit pénal et criminelle, Avril 1985 ,. 

-Lucas (A) : droit de lnformatioque, paris, PUF,1987, 

 :اإلالاالث التدىر و اإلاإجمشاث

غ١ م٩اٞدتها:قنالخت الٗمغيق- مت ٚؿل ألامىا٫ َو مجلت الاظتهاص ال٣ًاجي، الٗضص الخامـ، مسبر ازغ الاظتهاص ،--ظٍغ

٘، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، ال٣ًاجي ٖلى خغ٦ت ا .قلدكَغ

مت اإلاٗلىماجُت :قص ٖبض الٗا٫ الضًغبي- ٟها ق–الجٍغ ميكىع ٖلى اإلاى٢٘ الخالي ،ق2013ًىاًغ ق13ؤؾبابها وزهاثهها، ق–حٍٗغ

www.acconline.com/article.detail.aspr?id:7509 

مت الال٨تروهُت، ط- امٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، ٧لُت الخ٣ى١ ص ٖمغ زل٠ ٞاعو١، آلالُاث ال٣اهىهُت إلا٩اٞدت الجٍغ

مت اإلاٗلىماجُت بحن الى٢اًت واإلا٩اٞدت،  جي خى٫ الجٍغ  .،2015والٗلىم الؿُاؾُت، اإلالخ٣ى الَى

ؿخاؾ٩ىإلاان- ًٖ ظغاثم الاهترهِذ َبٗتها وزهاثهها، الىضوة ؤلا٢لُمُت خى٫ الجغاثم اإلاخهلت بال٨مبُىجغ، اإلامل٨ت :ق٦َغ

، 2007ًىهُى ق20وق19اإلاٛغبُت 

غ ٖلى اإلاى٢٘  179:قؤهماٍ ظغاثم الاهترهِذ، م:قمدمض نالر ألالٟي-   www.eastlaws.comمخٞى

مت اإلاٗلىماجُت- ا الجٍغ اإلااجمغ اإلاٛاعبي الاو٫ خى٫ اإلاٗلىماجُت و .مؿٗىص ؤعخىمت، ؤلاق٩الُاث ؤلاظغاثُت التي جشحَر

 2009ا٦خىبغ ،َغابلـ ،ال٣اهىنق

ٗاث في مجا٫ م٩اٞدت الجغاثم، الال٨تروهُت، َُئت جىُٓم الاجهاالث، ؾلُىت ٖمان، - ص ًىوـ ٖغب، جُىع الدكَغ

ل ق4وق2مؿ٣ِ،   ، 2006ؤٍٞغ

، 2006ق.ظغاثم ال٨مبُىجغ والاهترهِذ اإلاٗجى والخهاثو والهىع وبؾتراجُجُت اإلاىاظهت ال٣اهىهُت، ؤ٦خىبغ:قص ًىوـ ٖغب-

 . www.doc.abhatoo:net.ma/img/doc/dios.doc,p1-6الال٨ترووي ميكىعاث ٖلى اإلاى٢٘ 

ض عؾخمق- ظامٗت قق–2000ماي ق5قق–1الجغاثم اإلاٗلىماجُت، ماجمغ ال٣اهىن وال٨مبُىجغ والاهترهِذ، مىظ :قَكام مدمض ٍٞغ

ٗت وال٣اهىنقالاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ق2004اإلاجلض الشاوي، الُبٗت الشالشت، ق-، ٧لُت الكَغ

ضة ألاَغام - :قميكىع ٖلى اإلاى٢٘ الخاليق2016صٌؿمبر ق2الجغاثم ؤلال٨تروهُت، ظٍغ

www.alahram.org.eg/New/202.101/107/565.220/ 

ق

:قظامُٗتالغؾاثل ا٫

ق–٧لُت الخ٣ى١ ق–مظ٦غة لىُل اإلااظؿخحر ق–الجغاثم اإلاٗلىماجُت ٖلى يىء ال٣اهىن الجؼاثغي واإلا٣اعن :قصعصوع وؿُم-

.ق، 2013ق–2012ق-ظامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت

غ ؾُٟان- لم ؤلاظغام، ٧لُت الخ٣ى١ق:قؾٍى ، الجغاثم اإلاٗلىماجُت، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظِؿخحر في الٗلىم الجىاثُت ٖو

،  2010ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان، الجؼاثغ، 

٧لُت -الخماًت الجؼاثُت لبرامج الخاؾب آلالي، صعاؾت م٣اعهت مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظِؿخحر، ظامٗت بؿ٨غة :قنالر قىحن

 .،2008قق–2007الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، 

ة اإلااظؿخحر، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي الجغاثم اإلاغج٨بت ٖبر الاهترهِذ، مظ٦غة لىُل قهاص:قًىؾ٠ نٛحرق-

وػو  الجؼاثغ 

http://www.eastlaws.com/
http://www.eastlaws.com/
http://www.doc.abhatoo:net.ma/img/doc/dios.doc,p1-6
http://www.doc.abhatoo:net.ma/img/doc/dios.doc,p1-6
http://www.alahram.org.eg/New/202.101/107/565.220/
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:  اللىاهين

مبر ق10اإلااعر في 15ق–04ال٣اهىن ع٢م - ضة الغؾمُت ع٢م ق2004هٞى ،  44اإلاٗض٫ واإلاخمم ل٣اهىن ال٣ٗىباث ، الجٍغ

الم اإلاخٗل٤ بال٣ىاٖض الخانت للى٢اًت مً الجق2009ؤوث ق05اإلااعر في ق04ق-09ال٣اهىن ع٢م - عاثم اإلاخهلت بخ٨ىىلىظُا ؤلٖا

ضة عؾمُت ع٢م )والاجها٫ وم٩اٞدتها  ق(2009ؤوث ق06الهاصعة في   47ظٍغ

LES LOIS 

la loi 88-19 de 05 Janvier 1988 portant sur la fraude informatique ‘journal officiel du 06 janvier 1988 France). 
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مت ع  الٌ مً مىاحهتها وئحشاءاث ؤلالىتروهُت  الجٍش  الجضاةشي  الدشَش
الجضاةش  -1-حامعت باجىت" أ"مداغشة /ؿػُلت عاكلي، أ. د

 

 

: اإلالخظ

اع البدشُت الىع٢ت َظٍ جىاولذ     مت ؤإلاٟاَُمي ؤلَا  لها والخهضي بدىُٓمها الجؼاثغيق اإلاكٕغ اَخمام ومضي  ؤلال٨تروهُت للجٍغ
 ؤلاظغاءاث و٢اهىنق ال٣ٗىباث ٢اهىنق وؤَمها الٗال٢ت طاث والخانىت الٗامت ال٣ىاهحن ٖلى ؤصزلها التي الخٗضًالث زال٫ مً

ٗاث ًىا٦ب ختى الجؼاثُت مت زانت ٢ىاهحن ؾً في ؾب٣خه التي الٗاإلاُت الدكَغ . ؤلال٨تروهُت بالجٍغ

مت،اإلاٗلىماجُت،مٟهىم،٢اهىن،: اإلاـخاخُت اليلماث . جهضي،ظؼاثغ ظٍغ

 

 

Résumé: 

       Ce papier souligne la description et les principes  généraux des cybercrimes et l’importance 

qui lui a accordée le législateur algérien par rapport aux modifications et promulgations des lois , 

notamment la loi pénale  et  procédures pénales pour lutter contre  ce phénomène qui touche la 

société en général et les droits de l’individu en particulier, et d’un autre côté pour que les lois 

Algériennes soient à la hauteur des lois mondiales qui nous ont précédé dans ce domaine.     

Mots-clés: Cybercrimes, définition, lois, lutte, Algérie.   
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 :ملذمت

مت او ، الٗالُت الخ٣ىُت ظغاثم او ، والاهترهذ ال٨مبُىجغ ظغاثم ْاَغة ان    مؿخجضة اظغامُت ْاَغة  ، ؤلال٨تروهُت الجٍغ
مت اهدكاع ْل في وطل٪ ؤلال٨تروهُت، والخهىنُاث للخ٣ى١ق اهتها٥ مً ألازحرة آلاوهت في اإلاجخمٗاث حٗاوي بدُض وؿبُا  الجٍغ

عق وظاء ،ؤلال٨تروهُت  ؾبل ٌؿغث التي والخ٨ىىلىظُا الخ٣ىُاث ٖلى جُغؤ التي الخُىعاث م٘ بالتزامً الجغاثم مً الىٕى َظا جُى 
 واإلامحز اإلاظَل الخ٣ضم َظا ؤن بال اإلاٗامالث، خغ٦ت وؾهلذ والخًاعاث الكٗىب مسخل٠ بحن اإلاٗلىماث واهخ٣ا٫ الخىانل

غ ؤلاوؿان بل الخحر وؿانؤلا ٖلى ال٣ًخهغ اؾخسضامه ألن ُٖىب مً الًسلى  وعاء لؿُٗه ٦مجغم ًىن٠ ٢ض الظي الكٍغ
غ الخ٣ىُت اؾخٛال٫ ًٖ ًخىان ٞلم ، اإلاكغوٖت ٚحر ؤٚغايه لخد٤ُ٣ الٟغم وا٢خىانه ؤَماٖه   ؤلاظغامُت ٢ضعاجه لخٍُى

.  باآلزٍغً يغعا ًلخ٤ مما ، ؤلاظغامُت الٗملُاث لخىُٟظ ؾهلت  ٧ىؾُلت اإلاٗلىماجُت قب٨ت باؾخسضام

مت مٗضالث بدىامي و  ى٫ق اإلاساَغ لدجم الغاًَ الٗهغ مجخمٗاث ها٢ىؽ ص١ ٢ض اإلاباقغ تهضًضَا و ؤق٩الها وجُىعق الجٍغ  َو

خضاء حؿتهضٝ التي الجغاثم َظٍ ًٖ الىاظمت الخؿاثغ .  الىاؾٗت الخ٣ىُت بضاللتها اإلاُُٗاث ٖلى الٖا

مت ٞهي  م٣ضمتها وفي اإلاٗلىماث وقب٩اث هٓم ٖبر اإلاى٣ىلت إلاٗلىماثا في الخ٤ مً للىُل جىظه و الخٟاء في جيكإ ج٣ىُت ظٍغ
خضاءث في زُىعتها مضي وجٓهغ ، ؤلاهترهذ ىُحن والؿُاصة ألامً وتهضص لؤلٞغاص الخانت الخُاة جمـ التي ؤلٖا  وحكُ٘ الَى

.  البكغيق ال٣ٗل ابضإ وتهضص بالخ٣ىُت الش٣ت ٣ٞضان

 واؾخيؿازها،في مالٟاتهم بلى الىنى٫ق ؾهىلت بؿبب اإلاكا٧ل مً الٗضًض اب٨تاإلادل الغ٢مُت البِئت في اإلاالٟىنق ًىاظه وؤنبذ
ٗاث مىا٦بت ٖضم ؤو ج٣اٖـ ْل ت الخ٣لُضًت الدكَغ هغ الخضًشت الخ٨ىىلىظُا بها جخُىعق التي للؿٖغ ضم اإلاٗلىماجُت، ٖو  ٖو

.  الخالي الىي٘ م٘ الخ٠ُ٨ ٖلى ٢ضعتها

ق الٗمل بلى بالضو٫ق صٞ٘ الظي ألامغ     
ً
ُت زال٫ مً الجغاثم َظٍ مً لخض٫ ملُا ت والىؾاثل الخٖى  ُ ا ألامىُت الى٢اث حَر  ،بدُض ٚو

مت جُىعق ًىا٦ب ؤن لؼاما باث ُٗت الؿُاؾت مجا٫ في جُىعا ؤؾالُبها و الجٍغ  وظه ٖلي الجىاثُت الؿُاؾت و ٖمىما الدكَغ
 قب٨ت اؾخسضام بؾاءة ًٝه ًدؿبب الظي الخ٣ى٢ُت للمىٓىمت اإلاباقغ التهضًض واضخا ؤنبذ ؤن بٗض ، الخهىم
خباع لهظا ، اإلاٗلىماجُت  و الاجهاالث ج٣ىُت اؾخسضام بؾاءة ٖلى اإلاترجبت الؿلبُت آلازاع إلاىاظهت الضولُت الجهىص ج٩ازٟذ  الٖا

 . اإلاٗلىماث

ت في البدض بق٩الُت ج٨مً ؾب٤ ما زال٫ مً :التدث ئشيالُت   : الخالُت الدؿائالث مجمٖى

 ؟ ةؤلال٨ترووي الجغاثم ماهي -
مت َظٍ ؤهىإ -  جد٣ُ٣ها؟ ومجا٫ الجٍغ
ُت الُبُٗت هي ما   -  ؟ الجغاثم لهظٍ اإلاىيٖى
ا وزهاثهها  -  ؟ وصواٞٗهم مغج٨بحها وؾماث ومساََغ

 ججاَها؟ اإلاكٕغ  مى٠٢ َى ما -

: التدث أَذاؾ

مت بهظٍ الخٍٗغ٠ -  .ججىبها ؤظل مً الجٍغ

ُت  - مت ضخُت الى٢ٕى مساَغ مً الخٖى . ؤلال٨تروهُت للجٍغ
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 .ؤلال٨تروهُا اإلايكىعة اإلاٗلىمت وجدٟٔ جًمً التي ال٨ُٟلت بالىؾاثل حٍٗغ٠ا٫ -

ت بلى الىنى٫ق مداولت - مت للخهضي ؤلال٨تروهُت البِئت م٘ الخٗامل َغ١ق مٗٞغ .  ؤلال٨تروهُت للجٍغ

:  التدث مىهج 

 ؤ٢خًذ ٧لما مؿاٖض ٦مىهج اإلا٣اعنق باإلاىهج الاؾخٗاهت الى باإلياٞت ، البدض في ٦إؾاؽ ،والخدلُلي الىنٟي اإلاىهج ؤٖخمضها   

. البدض في يغوعيق هغاٍ آزغ ٖلمي مىهج بإي ؤلاؾخٗاهت ًٖ طل٪،الٌٛىِىا الًغوعة

: التدث  ؿت  

 خُض اإلاىيٕى لضعاؾت الخالُت الخُت هدب٘ ؤن اعجإًىا ، اإلا٣ترح الٗىىان م٘ وجماقُا اإلاُغوخت ؤلاق٩الُت ٖلى لئلظابت     
ا الى ٢ؿمىاٍ مت اإلاٟاَمي عمبدشحن،ماإَل مت مً الجؼاثغيق اإلاكٕغ ،مى٠٢(ألاو٫ق اإلابدض) ؤلال٨تروهُت للجٍغ  ؤلال٨تروهُت الجٍغ

ؿب٤ (الشاوي اإلابدض)ا   الىخاثج حكمل بساجمت وهيخهي م٣ضمت اإلابدشحن َظًً َو

 الا٢تراخاث وبٌٗ بلحها اإلاخىنل

ٌ  اإلاتدث                          مت اإلاـاَمي ؤلاؾاس :ألاو  .لىتروهُتؤلا للجٍش

ٟها،ؤع٧اجها خُض الاهترهذ،مً بكب٨ت اإلاخهلت الال٨تروهُت الجغاثم مٟهىم بلى اإلابدض َظا في هخٗغى ؾٝى      وجدضًض حٍٗغ

مت جُىعق مغاخل (ألاو٫ق اإلاُلب)وزهاثهها ال٣اهىهُت َبُٗتها . (الشاوي اإلاُلب) بزباتها ومك٩لت ؤهىاٖها ؤلال٨تروهُت الجٍغ

ٌ  اإلاؿلب متاٌ مـهىم: ألاو  :ؤلالىتروهُت حٍش

مت ؤنبدذ     ا ؤلال٨تروهُت الجٍغ ٟا بًجاص نٗىبت ،وعٚم واؾٗا مىيٖى  و ال٣ٟهاء مً ٧ل اظتهاص ؤن بال لها ماوٗا ظامٗا حٍٗغ
ٟاث ٖضة بلى ؤصي الباخشحن ها مً ٞمجهم ٞئت، ٧ل اَخمام إلادل جبٗا جباًيذ ٢ض ٧اهذ وبن لها حٍٗغ  الٟجي الخ٣جي الجاهب مً ٖٞغ

مت قامل مٟهىم ؤظل مً ال٣اهىوي،و  الجاهب مً زغآلا والبٌٗ ٟها مً بض ال للجٍغ  الٟٕغ) الجىاهب َظٍ ٧ل مً حٍٗغ
مت ال٣اهىهُت الُبُٗت (الشاوي الٟٕغ) ؤع٧اجها بُان ،و(ألاو٫ق . (الشالض الٟٕغ)وزهاثهها ؤلال٨تروهُت للجٍغ

ٌ  الـشع   ــف:  ألاو مت حعٍش :  ؤلالىتروهُت الجٍش

 .الـىـــــــي الخلني الجاهب مً -1

مت ٣ت آلالي الخاؾب ج٣ىُت ُٞه حؿخسضم اظغامي وكاٍ ًٖ ٖباعة الال٨تروهُت الجٍغ  ؤو ٧ىؾُلت مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بٍُغ

ها ٦ما.الاظغامي الٟٗل لخىُٟظ َضٝ  اإلاىظىصة اإلاٗلىماث و الاظهؼة في ًازغ مكغوٕ ٚحر جهٝغ بإجها: آلازغ البٌٗ ٌٗٞغ
. (1)ٖلحها

ها ٦ما     . (2)ٖلحها اإلاىظىصة اإلاٗلىماث و ألاظهؼة في ًازغ مكغوٕ ٚحر جهٝغ بإجها: آلازغ البٌٗ ٌٗٞغ

                                                           
 . 02و  0، ص،  2006عبد الفتاح بيومي حجازي ، الدليل اجلنائي و التزوير يف جرائم الكمبيوتر و االنًتنت ، دار الكتب القانونية مصر / د   - 

 . 02و  0، ص،  2006القانونية مصر عبد الفتاح بيومي حجازي ، الدليل اجلنائي و التزوير يف جرائم الكمبيوتر و االنًتنت ، دار الكتب / د   - 
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مت حٍٗغ٠ ؤههاع ؤه٣ؿم ٣ٞض      مت مىيٕى بلى اؾدىض  ٞالبٌٗ والٟجي الخ٣جي الجاهب مً الجٍغ  بلى آلازغ والبٌٗ الجٍغ

مت وؾُلىت  .الجٍغ

ـاث أَم - أ مت مىغىع على أظدىذث التي الخعٍش : الجٍش

 ًٖ جدى٫ق التي او الخاؾب صازل اإلاسؼهت اإلاٗلىماث الى الىنى٫ق او خظٝ او حُٛحر او ليسخ مىظه مكغوٕ ٚحر وكاٍ"  اجها

٣ه ٟها (1) " ٍَغ  َظٍ ه٣ل او للبُاهاث الالُت باإلاٗالجت ًخٗل٤ ُٞما به مؿمىح ٚحر او مكغوٕ ٚحر ؾلى٥ ٧ل"  باجها وحٍٗغ

"  هي او (3)"  اإلاٗلىماث بخ٣ىُت مغجبُا ٧ان َاإلاا ال٣ٗىباث ٢اهىنق في اإلاٗغوٝ ظغاثما٫ ؤهماٍ مً همِ ؤي"  هي او  (2)"  البُاهاث
مت  ا٦ثر ظغاثم حك٩ل ؤزغيق ؤٞٗا٫ الى بياٞت اإلاسغظاث اؾخسضام وبؾاءة ألاهٓمت في مؼوعة بُاهاث بصزا٫ ًٖ الىاظمت الجٍغ

. (4)"  ال٨مبُىجغ حٗضًل مشل الخ٣ىُت الىاخُت مً ح٣ُٗضا

ـاثالخع أَم -ب   مت وظُلت على أظدىذث التي ٍس  :الجٍش

مت ؤن مً ًىُل٣ىنق الاججاٍ َظا ؤههاع ٞان        مت العج٩اب ٧ىؾُلت ال٨مبُىجغ باؾخسضام جخد٤٣ ال٨مبُىجغ ظٍغ  ، الجٍغ

 و٥الؿل ؤق٩ا٫ ٧ل" بإجها حٗٝغ ٦ما" عثِؿُت ٦إصاة اعج٩ابه في ال٨مبُىجغ ٌؿخسضم بظغامي ٞٗل " ؤجها ٖلى (5)حٗٝغ وبالخالي

مت" بإجها حٗٝغ و٦ظل٪" الخاؾىب باؾخسضام ًغج٨ب الظي اإلاكغوٕ ٚحر ت البُاهاث ٞحها جلٗب التي الجٍغ  والبرامج ال٨مبُىجٍغ
خضاء قاهه مً امخىإ او  ٞٗل ٧ل"  واجها،(6)" عثِؿا صوعا اإلاٗلىماجُت ت او اإلااصًت ألامىاط ٖلى الٖا ٣ت هاججا ٩ًىنق اإلاٗىٍى  بٍُغ

 مً الٗضًض ٢بل مً لخبيُه الغاجر الغؤي ألازحر الخٍٗغ٠ َظا ٌٗخبر  (7)"  اإلاٗلىماجُت الخ٣ىُت جضزل ًٖ مباقغة ٚحر او مباقغة

مت نىعق ؤبغػق جدخه جىُىيق الظي اإلامحز ؤو الخ٣جي الُاب٘ ًٖ ٌٗبر بدُض لكمىلخه هٓغا ( ) والضاعؾحن الباخشحن  الجٍغ

. ؤلال٨تروهُت

  اللاهىوي الجاهب مً -2     

ت: " ؤجهاب حٗٝغ       الخ٨ىىلىظُت الشىعة و ؤلاظغامي الٟٗل بحن جغبِ التي و ٢اهىها ٖلحها اإلاٗا٢ب ألاوكُت و ألاٞٗا٫ مجمٖى
 (9)" آلالي الخاؾب بغامج ٖلى اٖخضاء ًمشل ظىاجي وكاٍ:"  ؤجها ٖلى ٦ظل٪ حٗٝغ و ".

ها مً َىا٥ ؤن ٦ما        مت"  بإجها ٖٞغ خه باؾخسضام ما مشخ ٢ام بطا اعج٩ابها ًخم التي الجٍغ  ٚحر بٗمل آلالي بالخاؾب مٗٞغ

                                                           
 .    ، ص  99 اجلوانب االجرائية للجرائم ادلعلوماتية ػ مكتبة االالت احلديثةػ اسيوط : ىشاـ زلمد رستم /د -  

   20، ص  992 ىدى قشقوش ، جرائم احلاسب االلكًتوين يف التشريع ادلقارف، الطبعة األوىل دار النهضة العربية، القاىرة، / د -2
 .    ىشاـ زلمد رستم ، ادلرجع نفسو ، ص /د  -  

  www.goa.gov :-انظر  GOAمكتب احملاسبة العامة للواليات ادلتحدة االمريكية   -  

   Tom forester, Essential proplems to Hig-Tech Society First MIT Pres edition, Cambridge, 

Massachusetts,--
5
 1989, P. 104   

 .  0 و  29رستم ، ادلرجع نفسو ، ص  ىشاـ زلمد /د  - 6

 .22ىدى قشقوش،ادلرجع السابق،ص/ د -   7

 .  5 ىشاـ زلمد رستم ، ادلرجع السابق ، ص  /د -  8

 . 06عبد الفتاح بيومي حجازي، ادلرجع نفسو، ص / د - 9

http://www.goa.gov/
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خضاءاث" وبإجها .(1)" ٢اهىوي  ال٨مبُىجغ وظغاثم (2)" الغبذ جد٤ُ٣ بٛغى اإلاٗلىماجُت بىاؾُت جغج٨ب ؤن ًم٨ً التي ال٣اهىهُت الٖا

ذ ٦ما. ألامىا٫ يض ظغاثم ال٣ُٟه َظا لضي ت: " بإجها ٖٞغ  ج٩ىنق ؤن ًم٨ً لتيوا باإلاٗلىماجُت اإلاغجبُت ألاٞٗا٫ مً مجمٖى
". بال٣ٗاب ظضًغة

خضاء بلى حهضٝو اإلاٗلىماجُت لخ٣ىُت اإلاكغوٕ ٚحر الاؾخسضام ًٖ جيكإ ٞهي ، اإلاهغيق ال٣ٟه لبٌٗ باليؿبت ؤما       ٖلى الٖا

ت ألاقُاء ؤو ألامىا٫ ىا٥  اإلاٗىٍى مت ؤن ًغيق ؤزغ ٍٞغ٤ َو  الخاؾب بم٩ىهاث بيغاعا ًإجُه بمخىإ ؤو ٖمل " هي اإلاٗلىماجُت الجٍغ

ٟغى ال٣ٗىباث ٢اهىنق ًدمحها التي به، الخانت ؤلاجها٫ ،وقب٩اث ها ٦ما ." ٣ٖابا له ٍو  ؤو بًجابي ٞٗل ٧ل " بإجها آزغون ٖٞغ
خضاء بلى حهضٝ ٖمضي ؾلبي  . (3)"الجاوي ٚغى ٧ان ؤًت اإلاٗلىماجُت ج٣ىُت ٖلى ؤلٖا

مت ٌٗٝغ لم الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤما    مت ٖلى للضاللت يجبن وبهما ؤلال٨تروهُت الجٍغ  آلالُت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ مهُلر الجٍغ
ه وما طاجه خض في اإلاٗلىماحي الىٓام ؤن مٗخبرا للمُُٗاث مت مدال ماصًت ٚحر م٩ىهاث مً ًدخٍى مشل للجٍغ  اإلاٗالجت هٓام ٍو

مت ؤع٧ان جىاٞغ ًم٨ً ختى جد٣٣ه مً البض الظي ألاو٫ق الكٍغ للمُُٗاث آلالُت  ال٣ٗىباث ٢اهىنق بلى ابؾدىاص (4) الجٍغ
 اإلااؾت الجغاثــم"  ٖىىان جدذ ، ألاٞٗا٫ بٌٗ ٖلى بال٣ٗاب ا٦خٟى بل الاهترهذ، ظغاثم ٌٗٝغ لم واإلاخمم اإلاٗض٫ الجؼاثغيق

  .(5)"للمُُٗاث آلالُت اإلاٗالجــت بىٓــام

مت أسوان:الثاوي الـشع  .ؤلالىتروهُت الجٍش

مت ؤع٧ان جخمشل       مت مشل ؤلال٨تروهُت الجٍغ : واإلاٗىىيق اإلااصي و الكغعي الغ٦ً في الٗاصًت الجٍغ

:  الششعي الشهً -1 

م ٖلى والىو اإلاكٕغ بٖتراٝ مٗىاٍ       مت"اإلاغج٨ب، الٟٗل ججٍغ ٘ باليؿبت ..."بىو بال ٣ٖىبت وال الظٍغ  ٣ٞض الجؼاثغيق للدكَغ
 الامىا٫ يض الجىذ و الجىاًاث بجغاثم الخام الشالض الٟهل مً م٨غعق الؿاب٘ ال٣ؿم في ال٣ٗىباث ٢اهىنق في ٢ؿم اخضر

.  (6)للمُُٗاث ألالُت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ ٖىىان جدذ

: اإلاادي الشهً -2

مت اإلااصي الغ٦ً ًخ٩ىنق       الغ٦ً جد٤٣ ًم٨ً ؤهه ،ٖلما الؿببُت الٗال٢ت و الىدُجت و الاظغامي الؿلى٥ مً الال٨تروهُت للجٍغ

مت ًٖٙ ٧الخبلي ، الىدُجت جد٤٣ صونق اإلااصي  َغح صونق مٗحن بصخو للدكهحر مى٢٘ اوكاء: مشال) ، هدُجتها جد٤ُ٣ ٢بل الجٍغ
.  (الٟاٖل مٗا٢بت مً مىام ال ؤهه الا الكب٨ت ٖلى اإلاى٢٘ َظا

                                                           
 . 0 ،ص2002و أمن البيانات،بَتوت، د زلمد عادؿ رياف ، جرائم احلاسب االيل - 

 .  8 ص زلمد عادؿ رياف،ادلرجع نفسو، /د  2

 106 ص ، 2009 ، األسكندرية ،  اجلامعية ادلطبوعات دار ، األنًتنت شبكة على ادلعلوماتية اجلرائم ، يوسف فرج أمَت/د - 

  ، ومكافحتها ادلعلوماتية اجلرائم من للوقاية القانوين االطار اجلرائم ادلعلوماتية ، حوؿ ، ملتقى الدين عز الدين عز ادلقدـ - 
 .5 20/  /6 :بسكرة يف

 .   200/  /0 ادلؤرخ يف  5 / 0القانوف رقم   -5

 . مكرر  9 ادلادة ، 200نوفمرب 0 ادلؤرخ يف 5 - 0القانوف رقم -6



  2017 مارس  24 - 25طرابلس | الجرائم اإللكترونية: الرابع عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

120 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

مت َظٍ في اإلااصي الغ٦ً ًخسظ مت: مشال)مغج٨ب، اًجابي ٞٗل ٧ل بدؿب نىعق ٖضة الجٍغ  اإلااصي الغ٦ً:  اإلاٗلىماحي الٛل ظٍغ

 .(1)(ؤلال٨تروهُت اإلادغعاث ؤو ال٨تروهُت الدسجُالث في الخ٣ُ٣ت ًغحػي َى ٞحها

 :اإلاعىىي  الشهً-3

مت اإلاٗىىيق الغ٦ً ًخ٩ىنق     .  اعاصة و  الٗلم ؤي ٖىهغحها مً ؤلال٨تروهُت للجٍغ

 .  لؤلمىعق الٟاٖل بصعا٥ َى: الٗلم         -

 .لىدُجتا لخد٤ُ٣ ؤلاظغامي الؿلى٥ اججاٍ ٞهي:  ؤلاعاصة ؤما         -

 َى : الٗام الجىاجي ،ال٣هض زانا و ٖاما الجىاجي ال٣هض ٩ًىنق ،٢ض ال٣ٗىباث ٢اهىنق في اإلاٗغوٞت الٗامت للمباصت َب٣ا    
 . الٟٗل بعه٩اب خضوص في ًىدهغ و ؤلاظغامي للؿلى٥ اإلاباقغ الهضٝ

مت، باعج٩ابه الٟاٖل ٨ًخٟي ٞال ألازغيق صونق الجغاثم بٌٗ في جىاٍٞغ ًخُلب ما َى:  الخام الجىاجي ال٣هض ؤما   بل الجٍغ
مت في: مشال) الىدُجت جد٤ُ٣ مً الخإ٦ض بلى ًظَب ا١ مً ًخإ٦ض بل بالٟٗل الجاوي ٨ًخٟي ال ال٣خل ظٍغ  اإلاججي عوح بَػ

لُه.(ٖلُه مت في جىاٍٞغ ًجب الظي الجىاجي ال٣هض َى ما ٖو  ؟ الال٨تروهُت الجٍغ

مت في الٟاٖل بن ألانل       م٘ به مؿمىح ٚحر ؤو مكغوٕ ٚحر ٞٗل اعج٩اب هدى ؤإلظغامي ؾلى٦ه ًىظه ًتالال٨ترون الجٍغ

. الٗام الجىاجي لل٣هض ٦غ٦ً ٖلمه اهخٟاء ٌؿخُُ٘ ال ٨ًً ومهما  طل٪ و٢انضا  ٖلمه

 مالجغات بٌٗ ؤن ًمى٘ ال َـظا ل٨ً و اؾخصىاء ؤي صونق الال٨تروهُت الجغاثم ظمُ٘ في مخىاٞغ الٗام الجىاجي ٞال٣هض بطن      

ه ظغاثم: مشال) الخام الجىاجي ال٣هض ٞحها جخىاٞغ الال٨تروهُت  ٖبر الٟحروؾاث وكغ ظغاثم و ، الاهترهِذ ٖبر الؿمٗت حكٍى
ت للؿلُت ألامغ ًغظ٘ ألاخىا٫ ٧ل وفي. (الكب٨ت . (2)لل٣اض ي الخ٣ضًٍغ

مت مشجىتى -4 : ؤلالىتروهُت الجٍش

ُل٤ ٦ما الاهترهذ ظغاثم في الجىاة ؤهىإ  :ٞئاث زالزت في َاالء خهغ ًم٨ً ،وال٣غانىت ؾمب ٖلحهم ًُت

ُل٤: الهاهشص  -أ     سظونق الظًً ال٣غانىت ٖلى الاؾم َظا وٍُت  لِـ ًٞىلي ؤو َىاًت وال٣غنىت ؤلال٨تروهُت، الجغاثم مً ًخ 
٩ىنق ؤ٦ثر ق ٚغيها ٍو

ً
ا  ُ ب ق لِـ جسٍغ

ً
ق وج٩ىنق ، لٛاًاث َاصٞا

ً
 إلاٗلىماثبا الخٗم٤ بهىؽ اإلاهابت الكبابُت الٟئت مً ٚالبا

.  والخاؾىب ؤلال٨تروهُت

م: الىشاهشص  -ب  ىن، ال٣غانىت َو ٗض اإلادتٞر ٩ىنق زُىعة، ؤلال٨تروهُت الجغاثم مغج٨بي ؤهىإ ؤ٦ثر مً الىٕى َظا َو  ٍو

.  ؤلال٨تروهُت الٗلىم في مخسههحن ؤو ٖاصًت اظخماُٖت م٩اهت طويق الُاثٟت َظٍ مً ال٣غانىت

قٚا٫ حؿتهضٝ: الخاكذة الؿاةـت -ث   
ً
٩ىنق الٗمل، وؤعباب واإلايكأث اإلاىٓماث الُاثٟت َظٍ با مت اعج٩ابها مً الهضٝ ٍو  للجٍغ

غاٝ َظٍ بد٤  مستر١ق ؤو ظاؾىؽ ؤو جُٝغ)٩ًىنق الؿُاؾُت،و٢ض ؤو اإلااصًت اإلاىٟٗت ٖلى والخهى٫ق الاهخ٣ام بُٛت ٖاصة ألَا
.  (3)(ألاهٓمت

                                                           
  ص . 992 دار النهضة العربية، القاىرة القسم اخلاص، بدوف رقم الطبعة،  -زلمود صليب حسٍت، شرح قانوف العقوبات / د -  

 .  ص . القسم اخلاص، ادلرجع نفسو -زلمود صليب حسٍت، شرح قانوف العقوبات / د - 2

 .65، 2005،  ادلصرية والوثائق الكتبدار ، شرح جرائم الكمبيوتر و االنًتنت ، عبد الفتاح مراد /د  - 
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م٨ً       مت ئسجياب دواؿع عص ٍو ق ماصًت، ٞ٘صوا بلى ؤلالىتروهُت الجٍش
ً
بت إلقبإ ؾُٗا  صواٞ٘ ؤو الثراء بخد٤ُ٣ الٚغ

م، شخهُت،
 
م، الخٗل

 
 . ؾُاؾُت ،الدؿلُت الاهخ٣ام الخٗل

متهم جىـُز مً  ال٣غانىت ًخم٨ً ختى          :  وأبشصَا عذة أدواث جىؿش رلً ٌعخلضم ؤلالىتروهُت حٍش

غ ؤلاهترهذ، بكب٨ت الاجها٫  الخاؾىب،وؾاثل ظهاػ ٖلى اإلاؿخسضم ٖىض اإلاسؼهت اإلاٗلىماث ليسخ زانت بغمجُاث جٞى
 الترمحز إلاسر حؿخسضم ؤصواث ًٖ ٖباعة وهي ٧ىص، الهاجٟي،الباع الاجها٫ بسٍُى ال٩امحراث عبِ ومجها الخجؿـ،

٪ الغ٢مي .  (1) وه٣الت ع٢مُت ،َىاج٠ الغمىػ،َابٗاث قُٟغة ٞو

مت اللاهىهُت الؿتُعت:  الثالث الـشع :   طاةطها و ؤلالىتروهُت للجٍش

 في جخىاٞغ ال ، مىٟغصة وزهاثو زانت َبُٗت طاث ظغاثم ، الاهترهذ قب٨ت زال٫ مً جغج٨ب التي الجغاثم حٗخبر     

ـــم ــ ــ ــ ــ ــ ــغ١ق ؤؾلىب خُـض مً ؾىاء الخ٣لــُضًت، الجغاثـ .   مغج٨بحها شخــو اعج٩ابها،او َو

مت ال٣اهىهُت الُبُٗت:ؤوال       : ؤلالىتروهُت الجٍش

ام شخص ي َاب٘ طاث مٗلىماث وجباص٫ ه٣ل ٖلى اإلاٗلىماث قب٨ت ٢ضعة في الجغاثم لهظٍ الخانت الُبُٗت ج٨مً        آن في ٖو
بت ٖلى ٖالوة بإهىاٖها اإلاٗلىماث بىى٥ جىؾ٘ طل٪ في والؿبب الٟٗل، بعج٩اب بلى ًاصي مما واخض  عبِ بلى وؾٗحهم ألاٞغاص ٚع

 ؤو ججمُٗها في ؤ٧ان ؾىاء للبُاهاث ؤلال٨تروهُت اإلاٗالجت هُا١ يمً ًغج٨ب الجغاثم َظٍ ؤن ؤؾاؽ ٖلى.  بالكب٨ت خىاؾُبهم
ا  َظٍ جغج٨ب ٢ض ٦ما مُٗىت مٗلىماث ٖلى الخهى٫ق ولٛغى اإلاٗلىماث بكب٨ت اإلاغجبِ الخاؾب بلى بصزالها في ؤم ججهحَز

. الخانت  َبُٗتها في ج٨مً الجغاثم للهظٍ ال٣اهىوي الخ٠ُُ٨ نٗىبت و.  الىهىم مٗالجت ؤو مجا٫ في الجغاثم

 مً الىٕى َظا ٖلى جُب٣ُها وبالخالي ، اإلاؿخدضزت ؤلاظغامُت الٓىاَغ لهظٍ مسههت ج٨ً لم الخ٣لُضًت ال٣ىاٖض ؤن بدُض      
لى  مغج٨بحها  مخابٗت ،و ؤلازباث مؿإلت م٣ضمتها في ٖضًضة مكا٧ل ًشحر الجغاثم خباعاث يىء ٖو  بإن ال٣ى٫ق ًم٨ً الؿاب٣ت الٖا

  .(2)زانت ٢اهىهُت بُبُٗت جخمخ٘ الجغاثمٌ َظ

مت  طاةظ:زاهُا  ؤلالىتروهُت الجٍش

مت  -1     : عاإلاُت حٍش

 الٗاإلاُت الاجهاالث قب٨ت بهدكاع م٘ ألهه ، لل٣اعاث ٖابغة ظغاثم للضو٫،بجها الجٛغاُٞت الخضوص جخٗضي اجها بمٗجى       
 و بلض في الجاوي ٩ًىنق ان ًم٨ً خُض الكب٨ت بهظٍ الٗالم ٖبر واؾِبالر مً لها خهغ ال َاثلت ؤٖضاص عبِ ؤم٨ً والاهترهذ

  .(3)آزغ بلض في ٖلُه اإلاججي

 

 

                                                           
 .68ادلرجع نفسو،ص،،عبد الفتاح مراد /د  - 

 .9ص ، 1993القاىرة العربية النهضة دار ، اخلاص القسم العقوبات قانوف ، القهوجي القادر عبد وعلي عامر أبو زكي زلمد /د -2
 42 ص ادلرجع السابق، واألنًتنت، الكمبيوتر جرائم شرح مراد، الفتاح عبد/د  - 
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: ؤلازتاث ضعتت حشاةم  -2   

 جم الال٨تروهُت الجغاثم ٞمٗٓم السجالث، في جخٛحر ؤع٢ام مجغص ٞهي ؤزغا جتر٥ ال بدُض  وا٦دكاٞها مخابٗتها نٗىبت      
ل و٢ذ وبٗض بالهضٞت ب٦دكاٞها الخٔ  اعج٩ابها، مً ٍَى  ٦ك٠ التي جل٪ مً ب٨شحر ؤ٦ثر هي ج٨دك٠ لم التي الجغاثم ؤن ٍو

ا الٟجي الاخخٟاّ ًهٗب ٦ما  .٧البهماث الخ٣لُضي اإلااصي الضلُل بلى جٟخ٣غ ؤتها ؤؾاؽ ٖلى ٖجها  جدخاط وظضث، ؤن بأزاَع
 بالخضإ اإلاصخىب الظ٧اء ٢مت ٖلى ٚالبا حٗخمض ،ألجهامٗها الخٗامل ؤو مىالها الخ٣لُضي اإلاد٤٣ ٖلى ًخٗظع زانت ٞىُت لخبرة

ت ٧لماث وي٘ ؤو بغامج بضؽ الخًلُل و  إلاى٘ الخٗلُماث لدكٟحر مغج٨بحها ًلجا و٢ض الضلُل الى الىنى٫ق حٗى١ق وعمىػق ؾٍغ

. (1)ًضهُه صلُل ؤي بًجاص

  :هاعمت حشاةم -3  

مت ٧اهذ بطا       ا الؿغ٢ت ٧ال٣خل، اعج٩ابها في ًٖلي مجهىص بلى جدخاط الخ٣لُضًت الجٍغ حَر  ال الال٨تروهُت ٞالجغاثم ، ،ٚو
ت ًٖ ال٣اثم اإلاضعوؽ الٗلمي والخ٨ٟحر اإلاد٨م، الظَجي اإلاجهىص ٖلى حٗخمض بل ، مم٨ً ًٖلي مجهىص ؤصوى  جخُلب  مٗٞغ
 مخىا٤ٞ بوؿان َى عوهُتالال٨ذ الجغاثم في الجاوي  ؤن ؤؾاؽ ٖلى بالكب٨ت، الؿلُم والخٗامل آلالي، بالخاؾب  ممخاػة ج٣ىُت

 التي البرامج ٖلى ؤو ال٨مبُىجغ آلت ٖلى جٟى٢ه بْهاع إلاجغص ؤو اللهى بضاٞ٘ الجغاثم مً الىٕى َظا ٣ًتٝر ول٨ىه اإلاجخم٘ م٘
  .(2)ما مهلخت لخد٤ُ٣ وؤ٦ُض بها، ٌكخٛل

مت و٢ٕى ٖىض:  الختلُؽ عذم -4  اإلاسخهت الؿلُاث اباٙل ًٖ ًمخىٗىنق ٖلحهم اإلاججي بٌٗ ان هجض الاهترهذ بىاؾُت الجٍغ
 بان ؤ م و في ا٢ترح و٢ض مُٗىت َُئت او ٦ُان ٧ان اطا زانت ٦ٟاءجه في الش٣ت اَتزاػ ٖضم ،و اإلا٩اهه و الؿمٗت ٖلى زكُت
ٟي ٖاج٤ ٖلى التزاما الخاؾىب بجغاثم اإلاخٗل٣ت الىهىم جٟغى  ظغاثم مً ٖلحها ٣ً٘ ٖما باإلباٙل ٖلحها، اإلاججي الجهت مْى

غ م٘ طل٪ ٖلمهم الى ونل متى . الالتزام بهظا بزاللهم خالت في ظؼاء ج٣ٍغ

: ئزتاتها مشيلت و أهىاعها ؤلالىتروهُت الجشاةم جؿىس  مشاخل: الثاوي اإلاؿلب

ذ        ؤصي مما جهيُٟها ؤظل مً مدضصة مٗاًحر لها ًىي٘ لم خُض ٦شحرة وهي  به، ٌؿتهان ال جُىعا الال٨تروهُت الجغاثم ٖٞغ
لُه ج٣ضمها التي الخضماث و للكب٨ت اإلاؿخمغ الخُىعق بلى عاظ٘ َظا باتها،وبر نٗىبت بلى  إلاغاخل اإلاُلب َظا زههىا ،ٖو

مت بزباث مك٩لت (الشاوي الٟٕغ)ؤلال٨تروهُت الجغاثم ؤهىإ (الى٫ق الٟٕغ) ؤلال٨تروهُت الجغاثم جُىعق  الٟٕغ)ؤلال٨تروهُت الجٍغ
. (الشالض

ٌ  الـشع مت جؿىس  مشاخل: ألاو : لىتروهُتؤلا الجٍش

 .الخاؾىب  واؾخسضاماث الخ٣ىُت لخُىعق جبٗا مغاخل بشالزت ؤلال٨تروهُت الجغاثم جُىعق مغ

 لجغاثم مٗالجت ؤو٫ق ،ْهغث الؿبُٗيُاث بلى الؿخِىاث في بالكب٨ت عبُه و ال٨مبُىجغ اؾخسضام بٓهىعق : ألاولى اإلاشخلت -1      
 ،و ؤإلاٗلىماحي الخجؿـ و ال٨مبُىجغ ؤهٓمت جضمحر و اإلاسؼهت اهاثبالبي الخالٖب جىا٢ل صخُٟت م٣االث ق٩ل في ال٨مبُىجغ

 باإلاٗجى ظغاثم هي َل ؟و مؿخجضة ظغمُت ْاَغة ؤم ٖابغة خالت مجغص الجغاثم َظٍ ٧اهذ ما بطا الدؿائ٫ق مىيٕى ق٩لذ
                                                           

 . 2، ص، 1999،(2)العدد ديب والقانوف، األمن رللة الفٍت اجلنائي التحقيق أصوؿ ادلعلوماتية، اجلرائم رستم، ىشاـ زلمد/د -  

 .46 ص 2006ادلصرية، والوثائق الكتب دار ، اجلنائي والبحث الفٍت اجلنائي التحقيق شرح مراد، الفتاح عبد/د- 2
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 الىُا١ صونق ؤزالقيالال الؿلى٥ بَاع في مدهىعة ٞب٣ُذ ، اإلاٗلىماجُت؟ مجا٫ في ؤزال٢ُت ٚحر ؾلى٦ُاث مجغص ؤم ال٣اهىوي
 جىؾ٘ م٘ و ال٣اهىوي

جُا الضعاؾاث   .ظضًضة بظغامُت ٦ٓاَغة ٖجها الخضًض بضا الؿبُٗىاث زال٫ و جضٍع

 ألازحرة َظٍ اعجبُذ خُض والاهترهذ ال٨مبُىجغ لجغاثم ظضًض مٟهىم جإ٦ض الشماهِىاث، بضاًت في  :الثاهُت اإلاشخلت  -2    
 للملٟاث ٦لي  جضمحر بٗملُت ج٣ىم التي الال٨تروهُت الٟحروؾاث ػعٕ و وكغ وؤوكُت بٗض ًٖ ال٨مبُىجغ هٓام ا٢خدام بٗملُاث

.  اإلاخٟى١ق اإلاٗلىماحي اإلاجغم و٦ظا الىٓم م٣خدمي ًٖ اإلاٗبر " الها٦غػق" بنُالح قإ البرامج،و ؤو

 و٧ان ومٟهىمها هُا٢ها في وحُٛحرا الال٨تروهُت الجغاثم خ٣ل في َاثال جىامُا الدؿُٗىاث ٞترة قهضث خُض :الثالثت اإلاشخلت -3  
 وا٢خدام ألاهٓمت صزى٫ق لٗملُاث حؿهُالث مً الاهترهذ قب٨ت ؤخضزخه ما بٟٗل طل٪

. الى٢ذ طاث في وزُحرة ظضًضة ؤهماٍ ْهغث اإلاٗلىماث قب٨ت 

 مخ٩املت بِئت الى وجدىلذ نٛحرة ؤ٧اصًمُت قب٨ت مجغص ٧اهذ ما بٗض ، الٟترة َظٍ زال٫ مظَل بك٩ل ؤلاهترهذ همذ بدُض   
الم وؤلاهخاط والٗمل لالؾدشماع  ٧ان ما ب٣ضع ألامً بمؿاثل اَخمام زمت ٨ًً لم البضاًت وفي ، اإلاٗلىماث ٖلى والخهى٫ق وؤلٖا
 الغبِ ٖلى جغ٦ؼ ألاؾاس ي ٞاالَخمام ، اإلاٗلىماث ؤمً جدضًاث مغاٖاة صونق ، وكاَها وجىؾُ٘ الكب٨ت ببىاء الاَخمام

اث بحن مً ألامً ٨ًً ولم والضزى٫ق ظٍ. الكب٨ت بىاء في الهامت اإلاىيٖى مت جىامي شجٗذ التي الشٛغة َو  و ؤلال٨تروهُت الجٍغ
ى ، بالٛت ؤيغاع  في حؿببذ حر الى ؤلاهترهذ قب٨ت خاظت الى الىٓغ لٟذ الى ؤصي ما َو  ملُا الخ٨ٟحر وبضؤ ، ألامً مً مٗاًحر جٞى

 . ال٠ًٗ وه٣اٍ الشٛغاث  في

لُه       مت، َضٞا بُىجغال٨م ٩ًىنق ٢ض ٖو اًخه للجٍغ ذ صونق الىٓام ٖلى الؿُُغة و اإلاسؼهت اإلاٗلىماث ٚو  و الؿغ٢ت و الخهٍغ

خضاء ت اإلال٨ُت ٖلى الٖا  ....لخ ال٨ٍٟغ

مت مدل ال٨مبُىجغ ٩ًىنق ٢ض ٦ما      الث بةظغاء الٛحر ؤمىا٫ ٖلى لئلؾخالء ال٨مبُىجغ اؾخٛال٫ ٦دالت ، للجٍغ  ٚحر جدٍى

ُت مت،٦دالت ؤصاة ٌٗض ٢ض عال٨مبُىث ؤن ٦ما. قٖغ  ٚحر اإلاىاص ليكغ اؾخسضامه خالت في ؤو اإلايؿىزت البرامج جسٍؼً للجٍغ

.  (1)٢اهىهُت

: ؤلالىتروهُت الجشاةم أهىاع: الثاوي الـشع

ت، مخٗضصة ظغاثم الال٨تروهُت الجغاثم بن      ؿخٗص ي ومخىٖى ا َو  لجغاثم جهيُٟاث ٖضة جىظض ،بدُض بؿهىلت خهَغ
 ألاؾلىب بدؿب ؤو ، آلالي الخاؾب هٓم ٖلى جغج٨ب ظغاثم مشل الٟئاث بدؿب ًهىٟها مً ٞهىا٥ الاهترهذو آلالي الخاؾب

مت في اإلاخب٘ ٗاث ؤٚلب في وعصث التي الجغاثم هجمل ؤن ًم٨ً ؤهىا ،ٚحر العج٩ابها الضاٞ٘ الباٖض ؤو الجٍغ  الىدى ٖلى الدكَغ

: آلاحي

مت_  1 ٌ  حٍش  : اإلاششوع ػير الذ ى

 بعج٩اب ًا٦ض الٟٗل ،َظا الهالخُت َظٍ مىذ اإلاسىلت الجهت مً جغزُها بضونق الاهترهذ قب٨ت بلى الصخو و٫قصر مٗىاٍ    

مت  .  ال٨مبُىجغ بُاهاث ٖلى الخهى٫ق ب٣هض ألامىُت الخضابحر زغ١ق ٍَغ٤ ًٖ ٖمضا الجٍغ

                                                           
 .وما يليها 70ص  2008، بَتوت ، الناشر ش ـ ـ " ربدي التكيف والضبط " مٍت االشقر ، القانوف واالنًتنت /د  -  
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 :مىىهاتها اخذي أو اإلاعلىماث أحهضة ئجالؾ أو جخٍشب_  2

م الخضزل ٌؿخلؼم اإلاٗلىماجُت قب٨ت خماًت بن      و اإلااصًت ألاظهؼة بجالٝ ؤو حُُٗل ؤو جسٍغب بلي تهضٝ التي ألاٞٗا٫ لخجٍغ
م ٖلت ألن بضازله اإلاىظىصة اإلاٗلىماث و البُاهاث ؤو الخاؾىب في اإلاخمشلت  مً اإلااصًت وألاظهؼة اإلاٗلىماث خماًت هي الخجٍغ
  الخسٍغب ؤٞٗا٫

ا أو الـيروظاث ضىاعت_  3   :وشَش

.  (1)اإلاٗلىماث قب٨ت حُُٗل و البرامج و البُاهاث و اإلاٗلىماث لخضمحر حؿخسضم ًلتوؽ هي    

  :اإلاعلىماث جلىُت  طاةظ و مىاضـاث في الخؼُير أو الؼش -4

مت جخد٤٣      حٗغى  بدُض بخخُالُت جضلِؿُت بُغ١ق الٟاٖل ًإجُه بًجابي بؿلى٥ اإلاىانٟاث ؤو الخهاثو بخٛحر  الجٍغ
ت اإلال٨ُت لخ٣ى١ق اهتها٧ا ٌٗض الظي الٛل بلى خ٨مها في وما م٩ىهاتها ؤو اإلاٗلىماث ج٣ىُت . ال٨ٍٟغ

 :خىمها في ما و اإلاعلىماث أو اإلاىىهاث أو ألاحهضة ظشكت  -5

مت حٗخبر     ت اإلال٨ُت بد٣ى١ق وبزال٫ ؾغ٢ت ظٍغ  الؿغ٢ت مدل ؤن ؤؾاؽ ٖلى اإلاسجلت الٗالماث ؤو الازترإ بغاءة ؤو ال٨ٍٟغ

. صيما ٨٦ُان الخاؾىب

 :الثششي  الجيغ في الاججاس العامت وآلاداب العام الىكام حشاةم -6

 اهتها٥ آلاصاب، الٗام للىٓام مسالٟت وبغامج ؤ٩ٞاع جغوٍج ب٣هض مىا٢٘ وكغ ؤو بوكاء وآلاصاب، الٗام بالىٓام ؤلازال٫

. ألامىا٫ ؾُلٙو واإلاسضعاث الؿمٗت،والضٖاعة بلى ؤلاؾاءة الخانت، الخُاة خغمت ؤو الضًيُت اإلاٗخ٣ضاث

 .والخاسحُت الذا لُت وظالمتها الذولت بأمً اإلاخعللت الجشاةم -7 

ٗاث في الاهترهذ لجغاثم اإلاىٓمت الىهىم ٢غاءة في الخمًٗ بن     َظٍ ظل في مخىاجغة خ٣ُ٣ت ًٖ ج٨ك٠ الٗغبُت الدكَغ
ٗاث،  اإلاكٕغ َٝغ مً ؤؾمى ٦هضٝ وؤمجها ولتالض خماًت بجٗل ويبُه، الاهترهذ جىُٓم ٖىض ال٨بحر اَخمامها وهي ؤال الدكَغ

ظٍ اإلاىاًَ، ؤمً خماًت ٢بل .  الىهىم مؿخىيق ٖلى واضخت مؿإلت َو

اب حشاةم –8 ت اإلالىُت على الاعخذاء ؤلاَس :  الـىٍش

ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق اإلاٗلىماجُت قب٨ت بؾخسضام بؾاءة مً ألاو٫ق اإلاخًغعق بن  ؤو اإلاال٠ بد٣ى١ق مجها ًخٗل٤ ما ؾىاء ال٨ٍٟغ
ت باإلاهىٟاث ؤو اإلاٗلىماث بىٓم الخانت وؤلانضاعاث بالبرامج واإلاخٗل٣ت اإلاجاوعة الخ٣ى١ق  ألابدار ؤو ألاصبُت ؤو ال٨ٍٟغ
خم  اإلاٗلىماجُت قب٨ت ٖلى مخاخت باجذ التي الٗلمُت ى ألانلي ناخبها بلي جيؿب ؤن صونق جضاولها و وسخها ٍو  يغعا ًلخ٤ ما َو

ت ؤو بالظَىُت حٗٝغ التي الخ٣ى١ق مً الُاثٟت بهظٍ بلُٛا .   (2)ال٨ٍٟغ

                                                           
زلمد السعيد رشدى ، االنًتنت واجلوانب القانونية لنظم ادلعلومات ، حبث مقدـ إىل ادلؤسبر العلمي الثاين لكلية احلقوؽ ،جامعة حلواف  /د   - 

. وما يليها   ـ ص 999 مارس / 5 -  بعنواف االعالـ والقانوف الذي عقد ىف الفًتة من      
 
 . 5 ص  995 ، 2 اجلرائم ادلتصلة باحلاسوب االيل وأبعادىا الدولية ، دراسة مقارنة ، ،مصر، ط عر الفاروؽ ، ادلشكالت اذلامة ىف/ د - 2
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ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق مىته٩ي مىاظهت في الدكضص بلي الخاظت بإمـ بهىا ُٞه ق٪ ال مما  الٗال٢ت طاث ال٣ىاهحن ن وؤ زانت ال٨ٍٟغ
 اإلاال٠ خماًت ٢اهىنق ؤن ؤزغيق هاخُت مً و هاخُت مً َظا اإلاٗلىماجُت ج٣ىُت اؾخسضام بةؾاءة جخم التي ألاٞٗا٫ ججغم لم

جي إلاجاوعةا والخ٣ى١ق .  الاهتها٧اث َظٍ مىاظهت في ٢انغا ػا٫ ال الَى

مت ئزتاث مشيلت :الثالث الـشع . ؤلالىتروهُت الجٍش

مت    مت مىيٕى خُض مً جخمحز مؿخجضة اظغامُت ْاَغة ؤلال٨تروهُت الجٍغ  وؤهماٍ مغج٨بحها وؾماث اعج٩ابها ووؾُلت الجٍغ
م ل٩ل اإلااصي للغ٦ً اإلاجؿضة الاظغامي الؿلى٥  مً الكب٨ت ؤجاخخه وما ًىم بٗض ًىما ؤهماَها جُىعق م٘ ، خضي ٖلى ةظٍغ

ا ٖلى الخبراء ٌٗمل التي ال٣ٗباث مً بزباتها ظٗل العج٩ابها،مما ظضًضة ٞغم  ٖلى هاظٗت بزباث وؾاثل بًجاص ؤظل مً ٦ؿَغ

. الخد٤ُ٣ في واضر ؤؾلىب واٖخماص ٖالُت ٞىُت زبرة جخُلب ؤجها ؤؾاؽ

.  ؤلالىخــشوهُت الجــشاةم وئزـتــاث شاؾاهذ ضعىبــت أظتاب  -1

 التي ٞالجــــغاثــم ، بظغامه ٖلى جض٫ آزاع الجاوي جغ٥ لٗضم هٓغا وطل٪ وبزباتها ؤلا٦دكاٝ بهٗىبت اإلاٗلىماجُت الجغاثم جمخاػ -أ
هٗب ص٣ُ٢ت عمـــىػق هي ، ألاع٢ــــام و الـــغمــىػق بصزـــا٫ بــىاؾُت جخم .  بالهضٞت ا٦دكاٞها ًخم مـا ٖـــاصة َظا٫ وبزبــاتها ا٦دكاٞها ٍو

مت -ب  ًم٨ً ماصًت ؤصلت وال بإ٢ىالهم الاؾخضال٫ ًم٨ً قهىصا جتر٥ ال وبظل٪ ملمىؾت آزــاعا جتر٥ ال اإلاٗلىمـــاجُت ٞالجــــٍغ
.  مغثُت ٚحر ال٨تروهُت هبًاث بىاؾُت وجىاولها اإلاٗلىماث ه٣ل ٞحها اٞترايُت،ًخم بِئت في ج٣٘ ألجها ٞدهها

 ٞةجها زم ومً الخ٣ُٗض مً ال٨شحر ٖلحها ًًٟي الظي الخ٣جي بالُاب٘ الخاالث ؤٚلب في جدؿم ٞحها الخىُٟظ وؾُلت ٦ظل٪-ث
 وهٓم ال٨مبُىجغ بخ٣ىُاث زانا بإلااما جخُلب ألجها ، مٗها الخٗامل الخ٣لُضي اإلاد٤٣ ٖلى ًهٗب ٞىُت زبرة بلى جدخاط

 اإلاٗلىماث

مت مـــاصي صلُــل ٖلى الٗشـــىعق ًهٗب -ر  بال ٌؿخٛــغ١ق ال م٣ٗضة وج٣ىُت ٞىُت وؾــاثل الجـــاوي بؾخســـضام بلى عاظـــ٘ وطل٪ للجـــٍغ
  بـــه والخالٖب الــضلُل مدى ٞحهـا ًخـم مٗضوصة زـــىاوي

 الخٗامل ال٣ًاثُت يبُُتا٫ عظا٫ ٌؿخُُ٘ ال ولظل٪ ، مخــابٗتهــا ٖىـض اإلاٗلــىماجُت الخ٨ىــىلـىظُـا ٞـي وجد٨مـا زبـغة جخُلب - ط

.  الال٨ترووي الضلُل بجالٝ في ًدؿبب ال ختى مخسهو اإلاد٤٣ ٩ًىنق ؤن البض ، والخدغيق البدض ؤزىاء ومهاعة باختراُٞت

 لِـ ؤزغ بلض في جدضر الىدُجت ل٨ً و مٗحن بلض في ؤلاظغامي الؿلى٥ ًخم ٢ض ؾاب٣ا بِىا ٨ٞما   صولي، حٗاونق وظىص ٖضم -ح

 . اإلاجغمحن بلض في ؤزاٍع الؿلى٥ َظا طًيذ ؤن بالًغوعة
  الجؼاثغ في مدٓىعق َى ٞما ، اإلاجغم الٟٗل ٖلى ؤلاجٟا١ ٖضم بالخالي و  ال٣اهىهُت، الىٓم بزخالٝ  -ر 

ا في مباح ألازال٢ُت الىاخُت مً       . الضو٫ق مً ٚحَر
٘ الخُىعق -د مت الؿَغ  في ؤلاؾخمغاع و  والخسٍغب للٗبض ال٣ٗباث طٌٍ مً  اإلاجغم ،ؤؾخٟاصة ل٣ًاًا البُُئت اإلاٗالجت و للجٍغ

مت .  الجٍغ

مت بها جدؿم التي الخانت الُبُٗت و٦ظا ألاؾباب ولهظٍ       ٗاث ببٌٗ ؤصي الجٍغ  ٦إؾلىبحن اإلاٗاًىت و الخبرة جبجى الى الدكَغ

مت و٦ك٠ الخد٤ُ٣ و لئلزباث  . الجٍغ
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:  واإلاعاًىت الختـــــشة-2

مت زهىنُت و ًخماش ى زام هٕى مً اإلاجا٫ َظا في زبرةا٫ ج٩ىنق ؤن ًجب :الخبرة-أ     بٌٗ حٗمل ٢ض ،و ؤلال٨تروهُت الجٍغ
 الخبحر ًخدلى ؤن ًجب الهضص َظا وفي.الازترا١ في زبراتهم مً ؤلاؾخٟاصة ؤظل مً ال٣غانىت بٌٗ جإَُل بٖاصة ٖلى الضو٫ق

الث ت جغ٦ُب ،مٗٝغ ٖالُت ٞىُت م٣ضعة و بمَا  اإلاٗلىماحي الىٓام ٖؼ٫ق ٦ُُٟت ألاهترهذ، لكب٨ت قاملت ال٨مبُىجغ،مٗٞغ

 .(1)جل٠ صونق ألاصلت ٖلى والخٟاّ

 مؿغخا وظىص مً بض ال اإلاٗاًىت لخ٩ىنق و ، ؤلال٨تروهُت الجغاثم بٌٗ ل٨ك٠ ٦ةظغاء  خال اإلاٗاًىت  ج٩ىنق ٢ض: اإلاعاًىـــــت -ب    
مت  الؼمجي الٟاع١ق ؤن ًدضر ٢ض ٦ما ،و وظضث بن اصًتالم آلازاع ٖل الخٟاّ نٗىبت بالخالي و جدضًضٍ ًهٗب ما َظا و ، للجٍغ

مت خضور بحن  الجهت جبلُٜ مً بض ال اإلاٗاًىت إلظغاء و اإلااصي الضلُل ا٦دكاٝ في ؾلبا ًازغ مما واؾٗا ب٦دكاٞها و الجٍغ
لت  جضابحر  صةٕ جىاٞغ ًجب مد٨مت مٗاًىت ج٩ىنق ؤن وختى اإلاىظىصة ألاصلت ٖلى الخدٟٔ ؤظل مً زانت  بخ٣ىُت ٖاإلاُا اإلاَا

.  ٍٞغ٤ يمً الٗمل ال٨هغباجي، الخُاع به٣ُإ ٖضم يمان مجها،

٘ في الىٓغ بٖاصة و ال٣ًاثُت الًبُُت جإَُل ٞةن ال٣ى٫ق زالنت و     ؤظل مً مجها بض ال يغوعة ؤيخى ًد٨مها الظي الدكَغ

 .الاؾخضاللي للٗمل اإلاجا٫ ٞخذ

مت مً الجضاةشي  اإلاششع مىكف: الثاوي اإلاتدث . لىتروهُتؤلا الجٍش

م      جي الهُٗض ٖلى الاهترهذ ظغاثم م٩اٞدت و يبِ نٗىبت ٚع  في الجؼاثغيق اإلاكٕغ بها ٢ام مٗخبرة ظهىص َىا٥ ؤن بال الَى
مت إلا٩اٞدت ٢ىاهحن ويٗذ التي الٗغبُت الضو٫ق بجل مخإزغا اإلادا٦م، ٖلى ٢اهىها وبخالتهم الاهترهذ ٢غانىت مداعبت  ظٍغ

 الخغ٦ت َظٍ وبضؤث الاهترهذ، ظغاثم جىٓم ٢اهىهُت جغؾىت هجض الخلُج، بلى اإلادُِ مً الٗغبي ًَالى امخضاص ٞٗلى الاهترهذ،
لى الشالشت ألالُٟت بضاًت مىظ والاهدكاع الٓهىعق في ت مىخه٠ مىظ ألازو ٖو  ؤولها التي ألامىعق ؤَم ومً مجها، ألاولى الٗكٍغ

 الضولت، خماًت ٖلى اَخماماجه ٧ل ع٦ؼ ؤهه ٦ما. الٗام امالىٔ ٖلى والخٟاّ الضولت ؤمً ٢هىيق ؤَمُت الجؼاثغيق اإلاكٕغ

. ؤَضاٞه ؤؾمى مً وظٗلها

ُا٧ل وزانت ٖامت ٢ىاهحن بنضاع ، الجؼاثغيق اإلاكٕغ خاو٫ق   ٗىص ؤلال٨تروهُت، للجغاثم للخهضي وؤظهؼة َو  ؤؾباب َو
الم ج٨ىىلىظُا جُىعق ظهت مً الاهترهذ ظغاثم بدىُٓم الاَخمام مت ا١هِ احؿإ بلى ؤصي ؤلٖا  ال ؤنبدذ ٞهي ؤلال٨تروهُت الجٍغ
مت ٖلى ج٣خهغ ً الهاج٠ ٍَغ٤ ًٖ جغج٨ب ظغاثم ٖضة بلى بحؿٗذ وبهما واخضة ظٍغ  َظٍ جغج٨ب ،وال ال٨مبُىجغ ٍَغ٤ ٖو

مت  ٚحر الخ٣لُضي الجىاجي ال٣اهىنق ٧ىنق ؤزغيق ظهت ومً اإلاٗىىيق الصخو بلى حٗضث بل ٣ِٞ َبُعي شخو َٝغ مً الجٍغ
ُت مبضؤ ٖلى خاٞٓتالم طل٪ بلى ي٠ُ الخضًشت الال٨تروهُت الجغاثم اؾدُٗاب ٖلى ٢اصع ؼ ٖلى مخ٨ال ، الجىاثُت الكٖغ  حٍٗؼ

اصة اإلاٗلىماجُت في اإلاخسههحن والخبراء ال٣اهىهُت الجهاث بحن الخٗاونق لُه.إلا٩اٞدتها الضولي الخٗاونق ٖلى ٍػ  َظا زههىا ،ٖو

ُت الٗامت ،ال٣ىاهحن بلى اإلابدض مت٫ اإلاىٓمت اإلاىيٖى  اإلاُلب)الجؼاثُت ؤلاظغاءاث  ،ال٣اهىنق(ألاو٫ق اإلاُلب)ؤلال٨تروهُت لجٍغ
. (الشالض اإلاُلب)ؤلال٨تروهُت للجغاثم للخهضي الخانت والهُا٧ل ،وال٣ىاهحن(الشاوي

 

 

                                                           
 .20،ص 998 أسامة أبو احلجاج ،دليلك الشخصي اىل األنًتنت ،دار النهضة ادلصرية،القاىرة ،/ د  - 
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ٌ  اإلاؿلب مت اإلاىكمت اإلاىغىعُت العامت اللىاهين: ألاو : ؤلالىتروهُت للجٍش

مت جىُٓم الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤزو ٢ض    لُه زانت، وؤزغيق ٖامت ب٣ىاهحن ؤلال٨تروهُت الجٍغ  ألاو٫، اإلاُلب ٢ؿمىا ٖو

. (الشالض الٟٕغ)الجؼاثُت ؤلاظغاءاث ،٢اهىنق(الشاوي الٟٕغ)ال٣ٗىباث ال٣اهىنق ،(ألاو٫ق الٟٕغ)الضؾخىعق

ٌ  الـشع  : الجضاةشي  الذظخىس : ألاو

 الخ٣ى١ق خماًت (  )2016 ؾىت له اإلاٗض٫ هىنقال٣ا بمىظب ٖلُه الُاعتق الخٗضًل و٦ظا 1996 لؿىت الجؼاثغ صؾخىعق ٦ٟل     

اث و ألاؾاؾُت  الضؾخىعٍت اإلاباصت َظٍ ج٨َغـ جم ٢ض و. ؤلاوؿان خغمت بهتها٥ ٖضم الضولت جًمً ؤن ٖلى و الٟغصًت، الخٍغ
ُٗت ههىم بىاؾُت الخُب٤ُ في  ٧ل جدٓغ التي و ؤزغيق زانت و٢ىاهحن الجىاثُت ؤلاظغاءاث و ال٣ٗىباث ٢اهىنق ؤوعصَا حكَغ

: الٗامت الضؾخىعٍت اإلاباصت ؤَم ومً. الخ٣ى١ق بهظٍ مؿاؽ

اث : 38 اإلاادة  ٍ ت الخغ   ُ  مًمىهت واإلاىاًَ ؤلاوؿان وخ٣ى١ق ألاؾاؾ

ت :44 إلاادة  ٍ ق الابخ٩اع خغ  ي ال٨ٟغي   .للمىاًَ مًمىهت والٗلمي والٟج 
٠ خ٣ى١ق

 
 .ال٣اهىنق ًدمحها اإلاال

ق حجؼ ًجىػق ال ت ؤو حسجُل ؤو مُبٕى ؤي   ً بلُٜ وؾاثل مً ؤزغيق وؾُلت ؤ الم الخ  ق وؤلٖا
 
ق ؤمغ بم٣خط ى بال اث . ٢ًاجي   الخٍغ

ت ألا٧اصًمُت   . ال٣اهىنق بَاع   في وجماعؽ مًمىهت   الٗلمي البدض وخٍغ
  . لؤلمت اإلاؿخضامت للخىمُت زضمت وجشمُىه   الٗلمي البدض جغ٢ُت ٖلى الضولت حٗمل

ه ةوخغم ، الخانت اإلاىاًَ خُاة خغمت اهتها٥ ًجىػق ال دمحها قٞغ ت ، ال٣اهىنق ،ٍو  ب٩ل الخانت ؤلاجهاالث و اإلاغاؾالث ؾٍغ

 وؾاثل مً ؤزغيق وؾُلت ؤًت ؤو حسجُل ؤو مُبٕى ؤي حجؼ ًجىػق وال اإلاال٠ خ٣ى١ق ًدمي ال٣اهىنق  ؤن". مًمىهت ؤق٩الها
الم الخبلُٜ  . ٢ًاجي ؤمغ بال وؤلٖا

:  العلىباث كاهىن : الثاوي الـشع     

م بلى ػاثغيقالج اإلاكٕغ جُغ١ق ل٣ض  اإلاٗلىماجُت الشىعة ؤٞغػجه بما جإزٍغ هدُجت وطل٪ آلالي الخاؾب بإهٓمت اإلااؾت ألاٞٗا٫ ججٍغ

 في - اإلااعر 15-04 ع٢م ال٣ٗىباث ال٣اهىنق بمىظب ٢اهىنق حٗضًل بلى الجؼاثغيق اإلاكٕغ صٞ٘ مما ؤلاظغام مً ظضًضة ؤق٩ا٫ مً

مبر 10  " للمُُٗاث آلالُت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ ٖىىان جدذ ال٣ٗىباث ٢اهىنق اإلاخًمً 156-66 -ع٢م ألمغ اإلاخمم 2004 هٞى
خًمً   .7م٨غعق اإلااصة394 بلى م٨غعق 394 اإلااصة مً مىاص زماهُت ال٣ؿم َظا ٍو

 صٌؿمبر 20 في اإلااعر 23-06 ع٢م -٢اهىنق بمىظب ال٣ٗىباث ٢اهىنق ٖلى آزغ حٗضًل الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤصزل 2006 ٖام وفي    
 جم و٢ض للمُُٗاث، آلالُت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلااؾت بالجغاثم والخام م٨غعق الؿاب٘ ال٣ؿم  الخٗضًل َظا ؽم خُض 2006

 ًغظ٘ وعبما 15-04 ال٣اهىنق مً ال٣ؿم َظا في الىاعصة ، بالىهىم اإلاؿاؽ صونق ٣ِٞ ألاٞٗا٫ لهظٍ اإلا٣غعة ال٣ٗىبت حكضًض
جي ؤلا٢خهاص ٖلى ًازغ بةٖخباٍع ؤلاظغام مً إلاؿخدضرا الىٕى َظا بسُىعة الىعي بػصًاص بلى الخٗضًل َظا ؾبب  بالضعظت الَى
ماع بمسخل٠ الجمُ٘ ٢بل مً بل اإلاش٣ٟت الُب٣ت مً ٣ِٞ لِـ بعج٩ابه وقُٕى ألاولى اث ألٖا  جبؿُِ هدُجت الخٗلُم ومؿخٍى

. اإلاٗلىماث لى٣ل ٧ىؾُلت ألاهترهذ وبهدكاع اإلاٗلىماث الخ٨ىىلىظُا وؾاثل

                                                           
1

 .14 اٌو١ٍّخ اٌغو٠لح ػلك ٌٍلٍزٛه اٌّؼلي 2016-03-6 فٟ اٌّإهؿ 01-16 هلُ اٌمبْٔٛ -
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: لها اإلالشس  والعلىباث الجضاةشي  العلىباث كاهىن  في ؤلالىتروهُت مالجشاب أهىاع -أوال 

 م٨غعق الؿاب٘ ال٣ؿم في زانا ٢ؿما الجؼاثغيق اإلاكٕغ ُٞه ؤؾخدضر والظي واإلاخمم اإلاٗض٫ الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ل٣اهىنق َب٣ا

لى(1)للمُُٗاث ألالُت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ ٖىىان جدذ ألامىا٫ يض الجىذ و بالجىاًاث الخام الشالض الٟهل مً  ،ٖو
: ماًلي بلى جهيُٟها ًم٨ً ألاؾاؽ َظا

  للمُُٗاث آلالُت للمٗالجت اإلاىٓىمت مً ظؼء ؤو ٧ل في ُٞه، الكغوٕ ؤو الٛل -1

 .(2)اإلاىٓمت إلاُُٗاث حُٛحر ؤو خظٝ -2

. (3) اإلاُُٗاث هٓام في حٗضًل او اصزا٫ -3         

حر ؤو ججمُ٘ او بدض ؤو جهمُم  -4     الاججاع ؤو وكغ ؤو جٞى

 .(4)اإلاُُٗاث اؾخٗما٫ ؤو وكغ ؤو بٞكاء ؤو خُاػة -5         

        6- ً .   (5)ؤقغاع ظمُٗت ج٩ٍى

مت الكغعي الغ٦ً جمشل والتي  الؿاب٣ت ال٣اهىهُت اإلاىاص زال٫ مً    ٘ في ؤلال٨تروهُت للجٍغ  َظٍ ه٠ُُ٨ ًم٨ً  الجؼاثغيق الدكَغ
 و ألاماهت زُاهت و الازخالؽ ظغاثم يمً مً حٗخبر وهي باإلاجخم٘ واإلاًغة الٛحر ؤمىا٫ يض ظغاثم بإجها اإلاجغمت ألاٞٗا٫

خباع الؿغ٢ت ٚحر الىهب  .ماصًا الٛحر ما٫ ٖلى الاؾدُالء ٞٗل الؿغ٢ت ؤن اٖل

 

 

 

                                                           
   ،ادلعدؿ وادلتمم   200نوفمرب 0 ادلؤرخ يف 5 - 0القانوف رقم  - 

اىل مائة ألف دينار كل من يدخل أو يبقى عن      يعاقب باحلبس من ثالثة اشهر اىل سنة و بغرامة من مخسُت ألف "  مكرر 394المادة: أنظر  -2     
تضاعف العقوبة اذا ترتب عن ذلك حذؼ أو تغيَت  .االلية للمعطيات أو حياوؿ ذلك  طريق الغش يف كل أو جزء من ادلنظومة للمعاجلة          
اشهر اىل سنتُت و   06و إذا ترتب على األفعاؿ ادلذكورة أعاله زبريب نظاـ أشغاؿ ادلنظومة تكوف العقوبة احلبس من .دلعطيات ادلنظمة           
  "لف دينار غرامة من مخسُت ألف اىل مائة و مخسوف أ          

كل من   2000.000دج اىل 500.000سنوات و بغرامة من  0اسهر اىل 06يعاقب باحلبس من"   مكرر 394لمادةا: أنظر -        
   "ادخل بطريقة الغش معطيات يف نظاـ أو أزاؿ او عدؿ بطريقة الغش ادلعطيات اليت يتضمنها         

دج كل   5000.000دج اىل 000.000 سنوات و بغرامة من  0باحلبس من شهرين اىليعاقب "  2مكرر  9 ادلادة: أنظر  -        
:   من يقـو عمدا و عن طريق الغش دبا يلي          

تصميم أو حبث او ذبميع أو توفَت أو نشر أو االذبار يف معطيات سلزنة أو معاجلة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية   -      
  .كب هبا اجلرائم ادلنصوص عليها يف ىذا القسم ديكن ترت          

  حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعماؿ ألي غرض كاف ادلعطيات ادلتحصل عليها من إحدى اجلرائم ادلنصوص عليها يف ىذا القسم  -2    

أو أكثر من اجلرائم ادلنصوص   كل من شارؾ يف رلموعة أو يف اتفاؽ تألف بغرض االعداد جلردية "  5مكرر 394المادة :أنظر -5      
   ."عليها يف ىذا القسم و كاف ىذا التحضَت رلسد أو عدة أفعاؿ مادية يعاقب بالعقوبات ادلقررة للجردية ذاهتا        
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: الجشاةم لهزٍ اإلالشسة العلىباث:زاهُا 

 لئلظغام اإلا٣غعة ال٣ٗىباث ٞةن ؤإلاٗلىماحي لئلظغام صولُتا٫ الاجٟا٢ُت مً 13و11،12 للمىاص ٖلى وبىاءا ال٣ٗىباث ل٣اهىنق َب٣ا
ت ؾالبت ٣ٖىباث وجخًمً عاصٖت ج٩ىنق ؤن ًجب ؤإلاٗلىماحي ٣ىباث ؤنلُت ٣ٖىباث في جخمشل والتي  للخٍغ  جُب٤ ج٨مُلُت ٖو

.  اإلاٗىىيق الصخو و الُبُعي، الصخو ٖلى

:  الؿتُعي الصخظ على اإلاؿتلت العلىباث -1
 

:  ألاضلُت العلىباث -أ 

 ؤل٠ زمؿحن مً ٢ُمتها جتراوح الٛغامت و اإلاغج٨ب الٟٗل خؿب ؾىىاث، زالزت بلى قهٍغً مً مضتها جتراوح الخبـ ٣ٖىبت    -

مت) بالٛل والب٣اء الضزى٫ق: اإلاغج٨ب الٟٗل صط،خؿب ؤل٠ ماثت زمؿت بلي صط  بالٛل والب٣اء ،الضزى٫ق(البؿُُت الجٍغ
مت) خضاء اإلاىٓىمت إلاُُٗاث حُٛحر ؤو خظٝ ألاٞٗا٫ َظٍ  ًٖ جبجغ بطا ال٣ٗىبت جًا٠ٖ و(اإلاكضصة الجٍغ  ٖلى ؤلٗمضي ،الٖا

. (1) اإلاُُٗاث

:  الخىمُلُت العلىباث-ب

مت بعج٩اب في اإلاؿخسضمت الىؾاثل و البرامج و ألاظهؼة  حكمل اإلاهاصعة      –  اإلاٗلىماجُت، باألهٓمت اإلااؾت الجغاثم مً الجٍغ
مت مدال ج٩ىنق التي (les sites) باإلاىا٢٘ ًخٗل٤ وألامغ اإلاىا٢٘ بٚال١ و .الىُت خؿً الٛحر خ٣ى١ق مغاٖاة م٘  الجغاثم مً لجٍغ

مت ٧اهذ بطا الاؾخٛال٫ م٩ان ؤو اإلادل وبٚال١ اإلاٗلىماجُت، باألهٓمت اإلااؾت  بٚال١ طل٪ ومشا٫ مال٨ها بٗلم اعج٨بذ ٢ض الجٍغ

  .(2) مال٨ها لضي الٗلم ٖىانغ عجىاٝ قٍغ الجغاثم َظٍ مشل مىه جغج٨ب الظي الال٨ترووي اإلا٣هى

مت في الششوع علىبت -ث  : الجٍش

 باألهٓمت اإلااؾت للجغاثم باليؿبت الجؼاثغيق اإلاكٕغ واٖخمضٍ ؤإلاٗلىماحي لئلظغام الضولُت الاجٟا٢ُت مً 11 اإلااصة به ظاءث
 مٗا٢ب الكغوٕ ؤنبذ ،بط لىماجُتاإلا٘ باألهٓمت اإلااؾت ألاٞٗا٫ مً ٢ضع ؤ٦بر لدكمل ال٣ٗىبت هُا١ جىؾ٘ ،بدُض اإلاٗلىماجُت

   .(3) طاتها الجىدت ٖلى اإلا٣غعة ٣ٖىبت بىٟـ ٖلُه

:  اإلاشذدة الكشوؾ -ر 

مت ٣ٖىبت به حكضص ْٝغ ٖلى ال٣اهىنق هو خد٤٣ الىٓام، صازل اإلاكغوٕ ٚحر والب٣اء الضزى٫ق ظٍغ  ٖىضما الٓٝغ َظا ٍو

 جًا٠ٖ اإلاىٓىمت، اقخٛا٫ هٓام جسٍغب وبما الىٓام ًدخىحها التي اإلاُُٗاث حُٛحر ؤو خظٝ بما الب٣اء و الضزى٫ق ًٖ ًيخج

مت اؾتهضٞذ اطا ال٣ٗىبت جي الضٞإ الجٍغ  . (4) الٗامت اإلااؾؿاث و الهُئاث ؤو الَى

                                                           
 .2مكرر 9 ،  مكرر 9 مكرر، 9 ادلواد القانونية السابقة،: أنظر  - 

غَت حسن النية حيكم دبصادرة األجهزة و الربامج و الوسائل ادلستخدمة مع  مع االحتفاظ حبقوؽ اؿ"  6مكرر 394المادة :أنظر- 2      
اغالؽ ادلواقع اليت تكوف زلال جلردية من اجلرائم ادلعاقب عليها وفقا ذلذا القسم على اغالؽ احملل أو مكاف استغالؿ إذا كانت          
  ."اجلردية قد ارتكبت بعلم مالكها          

   ."يعاقب على الشروع يف ارتكاب اجلنحة ادلنصوص عليها يف ىذا القسم بالعقوبات ادلقررة على اجلنحة ذاهتا "  7مكرر  9 دةادلا:أنظر -      

تضاعف العقوبة ادلنصوص عليها يف ىذا القسم اذا استهدفت اجلردية الدفاع الوطٍت أو اذليئات و ادلؤسسات  "   مكرر  9 ادلادة: أنظر -      
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:   اإلاعىىي  الصخظ على اإلاؿتلت العلىباث-2 

٩ا ؤو ؤنلُا ٞاٖال بهٟخه ؾىاء الجغاثم َظٍ ًٖ اإلاٗىىيق الصخو ٌؿإ٫ مت ًٖ ٌؿإ٫ ٦ما مخضزال ؤو قٍغ  ؤو الخامت الجٍغ

مت  ج٩ىنق ؤن بكٍغ طل٪ ،٧ل ٞحها الكغوٕ . ممشلُه ؤو ؤًٖاثه ؤخض بىاؾُت اإلاٗىىيق الصخو لخؿاب اعج٨بذ ٢ض الجٍغ

  اإلا٣غعق ألا٢ص ى الخض مغاث زمـ حٗاص٫ التي الٛغامت في جخمشل اإلاٗىىيق الصخو ٣ٖىبت وبالخالي       

 الجؼاثُت اإلاؿاولُت جدضص ال٣ٗىباث ٢اهىنق اإلاخًمً 04/15 ال٣اهىنق مً م٨غعق 18 اصةالم هو ؤن ٖلما . (1) الُبُعي للصخو      

 .ام٣غعة وال٣ٗىباث اإلاٗىىيق للصخو

: الجىاتي الاجـاق علىبت -3

 باألهٓمت اإلااؾت للجغاثم الخدًحر بٛغى ،(2) 5 م٨غعق 394 اإلااصة بىو الجىاجي الاجٟا١ مٗا٢بت مبضؤ الجؼاثغيق اإلاكٕغ  جبجى
٣ىبت جُتاإلاٗلىما مت ٣ٖىبت هٟـ ج٩ىنق الاجٟا١ في الاقترا٥ ،ٖو  ج٩ىنق الجغاثم حٗضصث ٞةطا لها الخدًحر جم التي الجٍغ

مت ٣ٖىبت هي ال٣ٗىبت  .ألاقض الجٍغ

 . الجضاةشي  الجضاةُت ؤلاحشاءاث كاهىن : الشاوي اإلاُلب

مت إلاخابٗت باليؿبت     متا بها جدب٘ التي ؤلاظغاءاث بىٟـ جخم الال٨تروهُت الجٍغ  واؾخجىاب واإلاٗاًىت الخ٣لُضًت،٧الخٟخِل لجٍغ

 في الجمهىعٍت لى٦ُل اإلادلي الازخهام جمضًض ٖلى هو الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤن ٚحر.  والخبرة والكهاصة والدؿغب والًبِ اإلاتهم
   (3)الجؼاثُت ؤلاظغاءاث ٢اهىنق مً 37 اإلااصة في ؤلال٨تروهُت الجغاثم

 اإلاىٓىمت ٖلى اإلاىهب الخٟخِل بن ؤٖخبر خُض  اإلاٗضلت  (4)ال٣اهىنق هٟـ م7ً ال٣ٟغة 45 اصةالم في الخٟخِل ٖلى هو ٦ما        
ُت، الك٩لُت الكغوٍ خُض مً الٗامت ؤلاظغاثُت ال٣ىاٖض في ، ٖلُه اإلاخٗاٝع الخٟخِل ًٖ ًسخل٠ اإلاٗلىماجُت  واإلاىيٖى
 في الىاعصة ألاخ٩ام جُب٤ ال ناعمت،وبالخالي ٖضب٣ىا اإلاكٕغ ؤخاَخه ٢ض الخد٤ُ٣ ؤلاظغاءاث مً بظغاء ٧ان وبن ٞالخٟخِل

ل٨تروهُت بالجغاثم ألامغ حٗل٤ بطا الجؼاثُت ؤلاظغاءاث ٞاهىنق مً 44 اإلااصة
ٌل
مت في الىٓغ جى٠ُ٢ ٖلى وهو. ا  اإلاؿاؽ ظٍغ

 م٨غعق 65 اإلااصة مً الهىعق والخ٣اٍ ألانىاث وحسجُل اإلاغاؾالث اٖتراى"  ٖلى و٦ظا(5 ) 6ال٣ٟغة 51 اإلااصة في اإلاٗالجت بإهٓمت

 ٢اض ي ؤو ال٣ًاثُت الؿلُت مً بإمغ جد٤ُ٣ بَاع في بال يبُها ًجىػق ؤال ٖلى هو الجىاثُت ؤلاظغاءاث ٢اهىنق ؤن ٦ما. (6)10 /5

                                                                                                                                                                                           

  ."خلاضعة للقانوف العاـ دوف االخالؿ بتطبيق عقوبات اشد ا          

يعاقب الشخص ادلعنوي الذي يرتكب احدى اجلرائم ادلنصوص عليها يف ىذا القسم بغرامة تعادؿ مخس مرات  "  4مكرر 394المادة :أنظر-         
   "احلد األقصى ادلقرر للشخص الطبيعي           

 .،السابق ذكرىا5مكرر 9 : أنظر ادلادة  -2  

-66،يػػعػدؿ ويػػتػػمػم األمػر رقػػم  2015 يػػولػػيػػو سػػنػة 23مػػؤرخ يف  02-5 من قانوف اإلجراءات اجلنائية ادلعدؿ وادلتمم بأمػػػػر رقػػػم  7 ادلادة :أنظر-  
 .0 اءات اجلزائية،اجلريدة الرمسية عدد وادلػػػتػػضػػػمن قػػػانػػػوف اإلجػػر 966 يػػونػػػيػػػو سػػػنػػػة  8ادلػػؤرخ يف   155

 .6ص      8،اجلريدة الرمسية عدد2006ديسمرب 20ادلؤرخ يف  22-06من قانوف اإلجراءات اجلنائية ادلعدؿ وادلتمم بقانوف رقػػػم  5 ادلادة   :أنظر - 4

 .7،ص 8،اجلريدة الرمسية عدد2006ديسمرب 20ادلؤرخ يف  22-06من قانوف اإلجراءات اجلنائية ادلعدؿ وادلتمم بقانوف رقػػػم   5ادلادة  :أنظر - 5

،بفصل رابع   8ص   8،اجلريدة الرمسية عدد2006ديسمرب 20ادلؤرخ يف  22-06قػػػم  تمم الباب الثاني من الكتاب األول بقانون رقم:أنظر- 6
 .0 مكرر65حىت 5مكرر 65واد من ويشمل امل"يف اعًتاض ادلراسالت و تسجيل األصوات والتقاط الصور"بعنواف            
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 و اإلاغاؾالث بٖتراى في" ٖىىان جدذ الغاب٘ الٟهل في اإلاخمم و اإلاٗض٫ ؤلاظغاءاث ل٣اهىنق َب٣ا ؤهه ٚحر. الىُابت ؤو الخد٤ُ٣

ت في الخد٤ُ٣ ؤو الخدغيق يغوعة خالت في ؤهه ٖلى(3/5م٨غعق 65) اإلااصة ههذ". الهىعق بلخ٣اٍ و ثألانىا حسجُل  مً مجمٖى
تراى ًإطن ؤن اإلاسخو الجمهىعٍت لى٦ُل ًجىػق للمُُٗاث آلالُت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلااؾت الجغاثم يمجها مً الجغاثم  و باإٖل

ت ؤو زانت بهٟت به اإلاخٍٟى ال٨الم حسجُل و بض و جشبُذ و اٍبلخ٤ ؤظل مً اإلاٗىُحن مىا٣ٞت صونق ج٣ىُت جغجِباث وي٘  ؾٍغ

مت بظغاءاث هٟـ ٖلحها جُب٤ واإلادا٦مت الخد٤ُ٣ بظغاءاث لىهىم باليؿبت ؤما. (1)ٖامت ؤو زانت ؤما٦ً في  الجٍغ

 .الخ٣لُضًت

: ؤلالىتروهُت للجشاةم للخطذي الخاضت والهُاول اللىاهين :الثالث اإلاؿلب

  والهُا٧ل ،(ألاو٫ق الٟٕغ) ؤلال٨تروهُت للجغاثم للخهضي الخانت اإلاُلب،ال٣ىاهحن اَظ في جىاولىا   

: ًلي ٦ما (الشاوي الٟٕغ)ؤلال٨تروهُت للجغاثم للخهضي الخانت   

ٌ  الـشع   ؤلالىتروهُت للجشاةم للخطذي الخاضت اللىاهين :ألاو

ذ كاهىن :أوال      :   والالظلىُت العلىُت والاجطاالث البًر

ض اإلاخٗل٣ت الٗامت ال٣ىاٖض ًدضص الظي ال٣اهىنق ٢غاءباؾذ    الظي الخُىعق مىا٦بت حؿإع ؤهه الخٓىا بدُض والاجهاالث بالبًر
ٗاث قهضجه الث اظغاء بم٩ان الؿهىلت مً باث لظل٪ الخ٨ىىلىجي الخُىعق مؿاًغة الٗاإلاُت الدكَغ  الٍُغ٤ ًٖ اإلاالُت الخدٍى

 ؤو ال٨تروهُت ؤو ٖاصًت صٞ٘ خىالاث اؾخٗما٫ ٖلى مىه  84 /2اإلااصة ههذ ٦ما ، (2)ٌ مً 87 اإلااصة ٖلُه ههذ ما طل٪ الال٨ترووي

 وبد٨م هٟؿه له حؿى٫ق مً ل٩ل بجؼاء مىه 127 اإلااصة ؤجذ بِىما .(4)اإلاغاؾالث بخترام ٖلى مىه105 اإلااصة في هو ٦ما،. (3)"بغ٢ُت
ض ًسغب ؤو ًدى٫ق ؤو ًٟخذ ؤن مهىخه اث٠ ٧اٞت مً بالخغمان الجاوي ٌٗا٢ب  ًىته٨ه ؤو البًر  مً الٗمىمُت الخضماث ؤو الْى
 . (5)ؾىىاث ٖكغ بلى زمـ

                                                           
يعدؿ و يتمم األمر رقم   2006ديسمرب سنة  20ادلوافق  27  ذي القعدة عاـ  29مؤرخ يف  22  –06القانوف رقم : انظر - 

و ادلتضمن قانوف اإلجراءات اجلنائية  . 966 يونيو سنة  8ادلوافق  86  صفر عاـ  8 ادلؤرخ يف 55 -66            
إذا أقتضت ضرورات التحري يف اجلردية ادلتلبس هبا أو التحقيق اإلبتدائي يف جرائم  "  /5مكرر  65ادلادة . اجلزائري            
ادلخذرات أو اجلردية ادلنظمة العابرة للحدود الوطنية أو اجلرائم ادلاسة بأنظمة ادلعاجلة اآللية للمعطيات أو جرائم              
ؿ أواإلرىاب أو اجلرائم ادلتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرؼ و كذا جرائم الفساد، جیوز لوكيل اجلمهورية  تبييض األموا            
وضع الًتتيبات التقنية، دوف موافقة ادلعنيُت من أجل التقاط و تثبيت و بث و تسجيل   : -ادلختص بأف يأذف دبا يأيت             
 ...". أو سرية من طرؼ شخص أو عدة أشخاص يف أماكن خاصة أو عموميةالكالـ ادلتفوه بو بصفة خاصة             

أف  ديكن " على أنو. 05/08/2000ادلؤرخ يف 2000 - 0والالسلكية رقم  واإلتصاالت السلكية من قانوف الربيد 87ادلادة -  
الطريق  عن أو الربؽ أو بالربيد واحملولة ادلتعامل عن الصادرة احلواالت بواسطة النظاـ الداخلي ضمن األمواؿ ترسل       
 "اإللكًتوين      

الكًتونية  أو عادية دفع حواالت استعماؿ عن القانوف ىذا من 89 ادلادة أحكاـ تطبق "من نفس القانوف، 2/ 8ادلادة  :أنظر-3
 'برقية أو  
 " تالديكن يف أي حاؿ من األحواؿ ابتهاؾ حرمة ادلراسال"من نفس القانوف05 ادلادة :أنظر -4

يقـو  الربيد مصلحة عن مندوب أو مستخدـ الدولة أو أعواف من عوف أو موظف كل "من نفس القانوف، 27 ادلادة:أنظر  - 5
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 :الخأمُىاث كاهىن :زاهُا

مت جىُٓم بلى ٦ظل٪ ال٣اهىنق َظا جُغ١ق ٢ض       ٢اهىهُت ههىم ،في(1)الاظخماعي الًمان َُئاث زال٫ مً ؤلال٨تروهُت الجٍغ
 التراب ٧ل في نالخت وهي الٗالط بؿبب مجاها بظخماُٖا له للمامً حؿلم التي الال٨تروهُت  البُا٢ت جسو ٖضًضة

جي،و٦ظا  ٦لي خظٝ ؤو وسخ ؤو بخٗضًل الٛل ٍَغ٤ ًٖ ٣ًىم مً او اإلاكغوٕ ٚحر الاؾخٗما٫ خالت في  اإلا٣غعة للجؼاءاث الَى
ت ؤو الخ٣ىُت للمُُٗاث ظؼجي ؤو  له٩ُل الال٨ترووي جاحاإلا٠ في ؤو اظخماُٖا له للمامً الال٨تروهُت البُا٢ت في اإلاضعظت ؤلاصاٍع

. (2)2م٨غعق93 اإلااصة خؿب الال٨تروهُت للبُا٢ت الصخت إلاهً الال٨ترووي اإلاٟخاح في ؤو الٗالط

 :ومياؿدتها وؤلاجطاٌ ؤلاعالم بخىىىلىحُا اإلاخطلت الجشاةم مً بالىكاًت الخاص اللاهىن :زالثا

الم بخ٨ىىلىظُا اإلاخهلت للجغاثم مىٓما ال٣اهىنق َظا ظاء        باإلاىٓىمت  ًخٗل٤ ما و٧ل وؤلاجها٫ ؤلٖا

 و مغا٢بت مً.(3)ؤلال٨تروهُت الاجهاالث بدؿُحر اإلاخٗل٣ت واإلاُُٗاث الخضماث، وم٣ضمى اإلاٗلىماجُت، واإلاُُٗاث اإلاٗلىماجُت، 
 ٖلى.الؿحر بدغ٦ت اإلاخٗل٣ت اإلاُُٗاث خٟٔ اإلاٗلىماجُت،و اإلاُُٗاث حجؼ الًغوعة،و ٖىض اإلاٗلىماجُت اإلاىٓىماث جٟخِل

 بخ٨ىىلىظُا اإلاخهلت الجغاثم مً للى٢اًت الىَىُت الهُئت مهام بوكاء ٖلى ،وؤزحرا ؤلاهترهذ زضمت بم٣ضمي الخانت ؤلالتزاماث

الم . وم٩اٞدتها والاجها٫ ؤلٖا

 ؤلالىتروهُت للجشاةم للخطذي الخاضت الهُاول :الثاوي الـشع

 : والاجطاٌ ؤلاعالم ًابخىىىلىج اإلاخطلت الجشاةم مً للىكاًت الىؾىُت الهُئت :أوال

الم بخ٨ىىلىظُا اإلاخهلت الجغاثم مً بالى٢اًت الخام 2009  ؤوث 5 في اإلااعر 09-04ع٢م ال٣اهىنق بمىظب وؤوكئذ     ؤلٖا

 الى٢اًت، الٗملُاث وجيؿ٤ُ وبصاعة الضولي وألامجي ال٣ًاجي الخٗاونق جُٟٗل الىَىُت الهُئت مهام ومً .وم٩اٞدتها والاجها٫
خضاءاث خالت ٢ًاثُت،في بسبراث بال٣ُام ج٩لُٟها بم٩اهُت م٘ وألامىُت ال٣ًاثُت للجهاث هُتالخ٤ وإلاؿاٖضة  مىٓىمت ٖلى الٖا

جي الضٞإ ؤو الضولت ماؾؿاث حهضص هدى ٖلى مٗلىماجُت جي ؤلال٢خهاص ؤلاؾتراجُجُت اإلاهالر ؤو الَى  .( 4)الَى

                                                                                                                                                                                           

إىل  أشهر ثالثة من باحلبس يعاقب إتالفها أو اختالسها أو فضها يسهل الربيد أو إىل مسلمة رسائل إتالؼ أو اختالس             
مصلحة  يف أو مندوب مستخدـ كل نفسها بالعقوبة ويعاقب دج 500.000 إىل دج 30.000 من غرامةسنوات وب مخس             
 مخس إىل من العمومية الوظائف أو اخلدمات كافة من باحلرماف ذلك عن فضال اجلاين ويعاقب. زلتواىا يذيع أو برقية يتلف أو خيتلس أو الربؽ             

 "سنوات عشر

   8/ 0وادلعدؿ وادلتمم لقانوف 2008/ 0/ 2ادلؤرخ يف  08/ 0من القانوف رقم   مكرر65،وادلادة  رمكر 6أنظر ادلادة -9 
ادلتعلق بالتامينات            

باحلبس  يعاقب ، بو ادلعموؿ التشريع يف ادلنصوص عليها بالعقوبات اإلخالؿ دوف"من نفس القانوف،   و2مكرر  9أنظر ادلادة -2
غَت  االستعماؿ هبدؼ يستلم أو يسلم من دج كل 200.000 إىل دج 100.000من  وبغرامة سنوات سخم إىل سنتُت من       
 " الصحة دلهن االلكًتوين ادلفتاح أو العالج ذليكل االلكًتوين ادلفتاح أو اجتماعيا لو للمؤمن االلكًتونية البطاقة ادلشروع       

وادلتعلق بالوقاية من اجلرائم ادلتصلة   05/08/2009ادلؤرخ يف  09- 0رقم من قانوف  ادلواد من ادلادة الثانية حىت :أنظر -  
  .بتكنولوجيا اإلعالـ واإلتصاؿ ومكافحتها          

واالتصاؿ  اإلعالـ بتكنولوجيا ادلتصلة اجلرائم من اخلاص بالوقاية 2009أوت   5 يف ادلؤرخ 09- 0القانوف رقم:أنظر- 
 .ذكرهالسابق  ومكافحتها           



  2017 مارس  24 - 25طرابلس | الجرائم اإللكترونية: الرابع عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

133 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 اإلاخخططت الجضاةُت اللػاةُت الهُئاث:زاهُا

 اإلااؾت بالجغاثم جسخو الجؼاثُت ؤلاظغاءاث ل٣اهىنق واإلاخمم اإلاٗض٫ 10/11/2004 في اإلااعر04/14 ال٣اهىنق بمىظب ؤوكئذ   
 للمغؾىم َب٣ا مىؾ٘ ب٢لُمي ازخهام جخمخ٘.ط.ط.ب.١ مً 40،و37،329للمىاص َب٣ا للمُُٗاث آلالُت اإلاٗالجت بإهٓمت

الم بخ٨ىىلىظُا اإلاخهلت اًاُٞال٣ٌ جىٓغ بدُض.05/01/2006 في اإلااعر 06/348 ع٢م الخىُٟضي  الخاعط في اإلاغج٨بت والاجها٫ ؤلٖا
جي الضٞإ ؤو الضولت  ماؾؿاث حؿتهضٝ ٧اهذ بطا ؤظىبُا مغج٨بها ٧ان ولى ختى . (1)04/09 ع٢م ال٣اهىنق مً 15 اإلااصة الَى

 . الجشاةم وعلم الجىاةُت لألدلت الىؾني اإلاعهذ:زالث

ً ، الخبرة بهجاػ جًمً ظمُٗها ، مسخلٟت الاثمج في مخسههت صاثغة ٖكغة اخضي مً ًخ٩ىنق  ج٣ضًم و والخٗلُم الخ٩ٍى
الم صاثغة ،و الخ٣ىُت اإلاؿاٖضاث  ٦ما للٗضالت، ٌؿاٖض  ع٢مي صلُل ٧ل وج٣ضًم وجدلُل بمٗالجت م٩لٟت والال٨ترووي آلالي ؤلٖا

  .( 2)اإلاٗاًىاث في للمد٣٣حن ج٣ىُت مؿاٖضة ج٣ضم

ت:سااعا  وؾنياٌ لألمً العامت اإلاذًٍش

ت َضٍ جخهضي     مت اإلاضًٍغ ىيق الجاهب مجها وؤ ظىاهب ٖضة مً ؤلال٨تروهُت للجٍغ ت حٟٛل لم بدُض الخٖى  لؤلمً الٗامت اإلاضًٍغ
جي ُت  الى٢اًت ًٖ الَى ظا  الخٖى ت صعوؽ لخىُٓم بغمجتها زال٫ مً  َو ٍى ىاع مسخل٠ في جٖى  في اإلاكاع٦ت و٦ظا الضعاؾُت ألَا

جي والىضواث اإلالخ٣ُاث ُت قإجها مً التي الخٓاَغاث وظمُ٘ ةالَى  .الال٨تروهُت الجغاثم زُىعة خى٫ق اإلاىاًَ جٖى

مت م٩اٞدت بَاع في وصاثما       ،ٞإ٦ضث الجغاثم مً الىٕى َظا ًخسظٍ ما ٖاصة الظي الضولي للبٗض وهٓغا الال٨تروهُت الجٍغ

تها ت الضولُت اإلاىٓمت في الٟٗالت ًٍٖى  الضولي اإلاٗلىماحي  للخباص٫ مجاالث جدُذ زحرةألا َاجهINTERPOL الجىاثُت للكَغ
 ال٣بٌ ؤوامغ ووكغ الضولُت ال٣ًاثُت الاهاباث مباقغة و٦ظا ، اإلاجغمحن بدؿلُم اإلاخٗل٣ت ال٣ًاثُت ؤلاظغاءاث وحؿهل

  .(3)صولُا ٖجهم للمبدىر

: الخاجمت

 بق٩االث مً ًُغخه وما باإلاىيٕى إلإلاام٫ مداولت ،وبهما مٗم٣ا بدشا ؤٖخبٍر ال والظي اإلاخىاي٘، الٗمل َظا زاجمت في

. الضعاؾت إلاىيٕى مُٟضة عؤًىاَا التي الا٢تراخاث بٌٗ ٢ضمىا ٦ما َامت ظض هخاثج بلى جىنلىا ،ل٣ض ظضًضة مباصت و ٖضًضة

: الىخاةج -أ

: الضعاؾت لها جىنلذ التي الىخاثج ؤَم

مت ماوٗا ظامٗا حٍٗغ٠ ٖلى ًخ٤ٟ لم -  .ؤلال٨تروهُت للجٍغ
                                                           

   اجلنائية لألدلة الوطٍت ،ادلعهد ادلعلوماتية اجلردية رلاؿ يف اجلنائية التحقيقات مسار حوؿ مداخلة عياش، ىواري: أنظر - 
 . ،ص6 20وعلم اإلجراـ ، جامعة بسكرة كلية احلقوؽ،            

،  االلكًتونية اجلرائم مكافحة يف لوطٍتا لألمن العامة ادلديرية دور بعنواف مداخلة ، الرمحاف عبد محالوي/ د:أنظر - 
 ص ، 2016 ، احلقوؽ كلية بسكرة  جامعة             

  ط، د ، بَتوت ، والنشر للطباعة اجلامعية دار ، االيل احلاسب لربامج اجلنائية احلماية ، القهوجي القادر عبد علي/د:أنظر-  
. 20 ، ص  1999           
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مت زهاثو صعاؾت ٫زال مً جبحن - مت جماما مٛاًغة ٢اهىهُت بُبُٗت جخمخ٘ ؤجها ؤلال٨تروهُت الجٍغ  .الخ٣لُضًت للجٍغ

 .اإلاؿخدضزت الجغاثم َظٍ ؤمام الخ٣لُضًت ال٣ىاهحن ٢هىعق -

م - مت،بال لهظٍ للخهضي الجؼاثغيق اإلاكٕغ بظتهاص ٚع  .بهغامت ٞحها للخد٨م بظاجه ٢اثم ب٣اهىنق ًسهها لم ؤهه الجٍغ

 اإلال٨ُت بد٣ى١ق ًخٗل٤ ُٞما زانت ، ال٣اهىهُت ال٣ىاٖض حٗضًل اإلاكٕغ ٖلى ًدخم والخ٣جي الخ٨ىىلىجي الخُىعق بن -
ت   .الغ٢مُت بِئت في للخُب٤ُ ٢ابلت حٗض لم اإلاجاوعة والخ٣ى١ق ال٨ٍٟغ

خضاءاث إلاىاظهت  ٧اُٞت ٚحر حٗخبر اإلاجاوعة والخ٣ى١ق اإلاال٠ خ٣ى١ق لخماًت الىيُٗت الىهىم ؤن -  الىا٢ٗت الٖا
 . الاهترهذ ٖبر حهاٖل

:  الاكتراخاث -ب    

- ً غ ؤجها بدُض الٛمىى، مً وزالُت واضخت ٢اهىهُت ههىنا ًىي٘ ؤن اإلاكٕغ واظب م  اظخماُٖت ْىاَغ ؾخَا
 .مؿخ٣بال ظضًضة

 ٖلى جدُل ؤن ًم٨ً الغ٢مي ألامً خماًت ؤن ؤؾاؽ ٖلىقاإلاىاًَ، خماًت في ًض٤٢ ؤن ًجب الىهىم وي٘ ٖىض -
اث وخماًت ألاشخام، خماًت مابحن اوحجتر مخٗضصة مٟاَُم ا اإلاجمٖى حَر . ٚو

ت زال٫ مً ظغاثم َظٍ إلا٩اٞدت الضولي الخٗاونق يغوعة - ٗاث مجمٖى ىُت حكَغ .  وب٢لُمُت صولُت واجٟا٢ُاث َو

بُت الضوعاث ٣ٖض - .  ؤلال٨تروهُت الجغاثم بم٩اٞدت حٗخجي التي الخضٍع

 الجغاثم مً الىٕى  َظا م٘ الخٗامل ٦ُُٟت ٖلى الٗامت الىُابت و٦ظا ال٣ًاثُت الًبُُت ؤٞغاص وجإَُل جضٍعب يغوعة     - 

 .الخبرة ؤصخاب مً الخ٣ىُحن م٘ وبالخٗاونق

 بدماًت الجىاجي اإلاكٕغ ٨ًٟلها ؤن ًجب جخ٩امل وختى زانت اإلاىاًَ ولخ٣ى١ق ٖامت ؤلاوؿان لخ٣ى١ق اختراما -

ظا الغاصٖت، ال٣اهىهُت  . نىعَا بمسخل٠ ٢٘اإلاىا ازترا١ ووؾاثل إلاىا٢٘ بالخهضي َو

 

: اإلاشاحع كاةمت

: اإلاطادس باللؼت العشبُت: أوال  

اث صاع ، ألاهترهذ قب٨ت ٖلى اإلاٗلىماجُت الجغاثم ، ًىؾ٠ ٞغط ؤمحرق-1 ت   الجامُٗت اإلاُبٖى .ق 2009 ، ألاؾ٨ىضٍع

.قق2008.، بحروث ، "قجدضي الخ٠ُ٨ والًبِ "قمجي الاق٣غ ، ال٣اهىن والاهترهذ ق-2

ق.2006صاع ال٨خب ال٣اهىهُت مهغ قاح بُىمي حجاػي ، الضلُل الجىاجي و التزوٍغ في ظغاثم ال٨مبُىجغ و الاهترهذ ،ٖبض الٟذ -3

ت،قوالىزاث٤ ال٨خب صاع ، الجىاجي والبدض الٟجي الجىاجي الخد٤ُ٣ قغح مغاص، الٟخاح ٖبض-4  .2006اإلاهٍغ

ت والىزاث٤ ال٨خبقصاع،ققغح ظغاثم ال٨مبُىجغ و الاهترهذ ،قٖبض الٟخاح مغاص ق-5 .قق2005،ققاإلاهٍغ

ان ، ظغاثم الخاؾب الالي و ؤمً البُاهاث،بحروث،ق-6  .2002مدمض ٖاص٫ ٍع
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ق.1999،(2)الٗضص صبي وال٣اهىن،قألامً مجلت الٟجي الجىاجي الخد٤ُ٣ ؤنى٫ق اإلاٗلىماجُت، الجغاثم عؾخم، َكام مدمض-7

ت،ال٣اَغةؤؾامت ؤبى الدجاط ،صلُل٪ الصخص ي الى ألاهترهذ ،صاع -8 .قق1998، الجهًت اإلاهٍغ

، 2ٖغ الٟاعو١ ، اإلاك٨الث الهامت فى الجغاثم اإلاخهلت بالخاؾىب الالي وابٗاصَا الضولُت ، صعاؾت م٣اعهت ، مهغ ، ٍ -9

.قق1995

قق.1994، اؾٍُى ق،الجىاهب الاظغاثُت للجغاثم اإلاٗلىماجُت ـ م٨خبت الاالث الخضًشتق،َكام مدمض عؾخم ق-10

لي ٖامغ ؤبى يػ٥ مدمض-11  . 1993ال٣اَغة الٗغبُت الجهًت صاع ، الخام ال٣ؿم ال٣ٗىباث ٢اهىنق ، ال٣هىجي ال٣اصع ٖبض ٖو

٘ اإلا٣اعن، الُبٗت ألاولى صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ق-12 .قق1992َضي ٢ك٣ىف ، ظغاثم الخاؾب الال٨ترووي في الدكَغ

الخام، بضون ع٢م الُبٗت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة قال٣ؿمق-مدمىص هجُب خؿجي، قغح ٢اهىن ال٣ٗىباث ق-13

.ق1992

 :ؤجمشاث وهذواث علمُتالم: زاهُا     

اع الجغاثم اإلاٗلىماجُت ، خى٫ق ، ملخ٣ى الضًً ٖؼ الضًً ٖؼ اإلا٣ضمق-1ق  وم٩اٞدتها اإلاٗلىماجُت الجغاثم مً للى٢اًت ال٣اهىوي الَا

 .16/11/2015:بؿ٨غة في ،

صي ، الاهترهذ والجىاهب ال٣اهىهُت لىٓم اإلاٗلىماث ، بدض م٣ضم بلى اإلااجمغ الٗلمي الشاوي ل٩لُت مدمض الؿُٗض عفقق-2

الم وال٣اهىن الظي ٣ٖض فى الٟترة مً  .قق1999ماعؽ /ق15-14الخ٣ى١، ظامٗت  خلىان بٗىىان الٖا

ت صوعق بٗىىان مضازلت ، الغخمان ٖبض خمالويقق-3 جي لؤلمً الٗامت اإلاضًٍغ ق ظامٗت ، الال٨تروهُت الجغاثم ةم٩اٞذ في الَى

.ق 2016 ، الخ٣ى١ق ٧لُت     بؿ٨غة

: اللىاهين وألاجـاكُاث:زالثا     

مبرق10اإلااعر فيق15-04ال٣اهىن ع٢مق-1 ضة الغؾمي ٖضصق2004هٞى  .71اإلاٗض٫ واإلاخمم ل٣اهىن ال٣ٗىباث،  الجٍغ

ــخــمـم ألامـغ ع٢ــم  2015 ًــىلــُــى ؾــىـت 23مــاعر في ق02-٢15اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت اإلاٗض٫ واإلاخمم بإمــــغ ع٢ـــم ق-2 ،ٌــٗـض٫ ٍو

ُـــى ؾـــىـــت ق8اإلاــاعر في ق 66-155 ضة الغؾمُت ٖضص ق1966ًــىهـــ ق.40واإلاـــخــًـــمً ٢ـــاهـــىن ؤلاظــغاءاث الجؼاثُت،الجٍغ

ضة الغؾمُت ٖضص2006صٌؿمبرق20اإلااعر في ق22-٢06اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت اإلاٗض٫ واإلاخمم ب٣اهىن ع٢ـــم ق-3 قق84،الجٍغ

ق.8و7وق6م

ضق-4 ت الغؾمُت ٖضص05/08/2000اإلااعر ق2000ق-03والالؾل٨ُت ع٢م  وؤلاجهاالث الؿل٨ُت ٢اهىن البًر .قق48،الجٍغ

ض اإلاخٗل٤ بالخامُىاثق01/83واإلاٗض٫ واإلاخمم ل٣اهىن 23/01/2008اإلااعر في ق01/08ال٣اهىن ع٢م ق-5 ة لغؾمُت ،الجٍغ

 29ٖضص

ٖالم وؤلاجها٫ ق05/08/2009اإلااعر في ق09-٢04اهىن ع٢مق-6
 

واإلاخٗل٤ بالى٢اًت مً الجغاثم اإلاخهلت بخ٨ىىلىظُا ؤلا

ضة الغؾمُت، ٖضص  .وم٩اٞدتها ق.47الجٍغ

.قاإلااصة الاولى بالخهىم التي خضصث مٟاَُم اإلاهُلخاث ق2001اجٟا٢ُت بىصابؿذ لالجداص الاوعوبي ق-7
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تالم:سااعا :ضادس باللؼت الـشوعُت والاهجليًز  

 ,Tom forester, Essential proplems to Hig-Tech Society First MIT Pres edition, Cambridge, Massachusetts -1ق 

ق ,1989

2- P . Catala , Les transformations de droit par l„ informatique , émergence du droit l' informatique , ed  des 

Parques 1983 . 

  3-  Merle et Vitu , droit penal special . Paris 1976 no 2213 .Crim 29 Avril 1986 J .C.P 1987 – 11-20  
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 اهمىرحااإلاطشؿُت الجشاةم الجشاةم اإلاالُت ؤلالىتروهُت  

 لتىان \ حىاناٌ العُاس ي حامعت والاعالم الذولُت بالعالكاث مداغشدهخىس  الذ ممذوح العضي 

 

 

Abstract: 

Within the development of the social network and the communication, the evolution of the 

globalization a connection was created between finance and communication field that lead to the 

usage of e banking by companies, banks, industrial institution.  

This revolution urges the humanity to move from traditional way of thinking in order to adapt 

the new system's needs. This development affects positively the economical and financial fields. 

Under these new aspects the online trading found its way into the markets, creating on the same 

level a path for the backers to improve their technological skills which threaten any online 

exchange or deals. n our research, we are trying to shed light on financial crimes in banks, 

especially in the last few years of the third millennium which has witnessed the development of 

technology and techniques of electronic communication which has reflected itself on the banks 

and managing variable and fixed expenses of its business and developing its services with 

companies and clients, motivated by commercial and financial competition. Banks started 

adopting latest technologies to provide electronic services to its clients. The intended financial 

and electronic processes that banks and financial companies have from innovative services that 

depend on electronic communication that can only be accessed by members that are signed up 

with this. According to the terms of membership determined by companies, banks and 

commercial banking networks through one of the electronic ports as a means of direct 

communication with clients. Hence, we are now in a new world that has repeated extortion, 

penetration and illegal profits. Looting, fraud or crimes deliberately harm to individuals and 

institutions of the state or to other countries. And this fact came through the rise of electronic 

crimes which have increased in the past few years. With the increasing reliance on cyberspace 

for the transmission of money and commerce by the infrastructure of this space which has 

increased the maturity and awareness of crooks and thieves of the new space who are called 

(Hackers) and these group of people that carry out fraud operations through quality work and 

their operations work with good coordination and preparation of the attacks to be more effective 

with high financial returns for these groups , through the use of technology and programming 

which are approved by the programming and information companies 
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 :ملخظ

 حٗاوي التي الاػمت جُىعق ومضي الال٨تروهُت، اإلاالُت الجغاثم اق٩الُت اْهاع الى َظا ٖملىا في جىاوله هداو٫ق الظي اإلاىيٕى حهضٝ

ُت ال٣ُاٖاث مجها  اإلادخالحن  ٖمل بخُىعق بضوعَا ؾاَمذ التي .الاهترهذ ٖالم في والخ٨ىىلىظُا الخ٣ىُت جُىعق بؿبب اإلاهٞغ
٣ا ًخُىعونق باجىا خُض ال٣ُإ لهظا اؾخسضامهم بؿبب الال٨تروهُحن  حَغ خاولىا لظل٪ الخضًشت الخ٣ىُت َظٍ لخُىعق ٞو

 :للمك٩لت مٗالجخىا في الخالُت الاؾئلت

ا اإلاالُت الجغاثم1-  . الٗىإلات بٗالم اإلاغجبِ الٗالمي الا٢خهاص ٖلى وجإزحَر

ُت اإلااؾؿاث صازل الال٨تروهُت الخ٣ىُت جُىعق2- غ بضوعَا ؾاَمذ والتي اإلاهٞغ  . الٗالمي الها٦غ لضي ظضًضة مٟاَُم بخٍُى

اث جدبٗها التي الىؾاثل3- ُت اإلاالُت الخؿاباث ٞخذ ٖلى حٗمل يالذ اإلاجمٖى  الٗامت للخهىنُاث زغ١ق وحك٩ل واإلاهٞغ

 . والخانت

 جدضثها التي الايغاع ًٖ جىجم التي الاق٩الُت إلاٗالجت ٞغيُاث وي٘ الى ه٣ضمها التي اإلاداولت زال٫ مً الضعاؾت َظٍ تهضٝ

 :بالخالي وج٨مً اإلااصي الاخخُا٫ ٖملُاث

دت َظٍ إلاداعبت إلاىاَىحنا ٧اٞت لضي ٖامت ز٣اٞت وكغ -  . الكٍغ

غ-   . الٗملُاث َظٍ مً الخض جداو٫ق التي الال٨تروهُت والخ٣ىُاث البرامج جٍُى

ما٫ اإلاسلحن ومالخ٣ت إلاٗا٢بت والضولُت اإلادلُت ال٣ىاهحن اؾخسضام-  . والاخخُا٫ الا٢خهاصًت باإٖل

غ-  . الٗلمُت والضعاؾاث اثالضوعق زال٫ مً الٗالم في والخ٣ىُت الامىُت اإلاغا٢بت قب٩اث جٍُى

 

 : اإلالذمت  

 اإلاٗلىماث زىعة زال٫ مً .عخابه في وِٗل التي الاجهاالث مجا٫ في الهاثل والىجاح .الٗى٨بىجُت الكب٩اث جُىعق بٓل

ا بخضي واإلاٗلىماث الاجهاالث ق٩لذ التي الٗىإلات بٓل و ال٩ىوي الٗالم ٖلى هٟؿها ٨ٖؿذ والتي الجضًضة  والتي ع٧اثَؼ

ٗت بُغ٢ت َاهٟـ ٨ٖؿذ ت في الشاهُت الغ٦حزة ٖلى ؾَغ  ظهت مً والا٢خهاص اإلاا٫ ٖالم بحن ال٨بحر الترابِ هدُجت ال٩ىهُت ال٣ٍغ
الم  اإلاالُت الكغ٧اث صٞ٘ مما ، الاهترهذ قب٩اث ٍَغ٤ ًٖ الاجها٫ عابِ زال٫ ومً .ازغيق ظهت مً واإلاٗلىماث الخىانل ٖو

ت ٘ ا٫الاهخ٤ والبىى٥ واإلاهاٝع ال٨بحرة والخجاٍع  صٞ٘ في الغثِس ي الٗامل ٩ًىنق ل٩ي الال٨ترووي الًٟاء اؾخسضام هدى الؿَغ
 الخ٨ٟحر ٧ل مً اوؾ٘ خغ٧اتها باجذ التي الٗىإلات ٖالم في الجضًضة الخُاة مؿخىيق الى والا٢خهاصًت اإلاالُت الخجاعة

ُت الى٣لت َظٍ حٗخبر باجذ خُض الخ٣لُضي ت خُاة في الىٖى  البكغيق الخ٨ٟحر جُىعق مغاخل مً ظضًضة مغخلت البكٍغ

 الى الخُىعق َظا ؾاَم مما  ، اإلاغجي ٚحر للخدغ٥ َامل الخاعجي للًٟاء ظٗل مما والاهترهذ، اإلاٗلىماث ٖالم اهدكاع بٓل 
 ؾُُغة بٓل اإلاا٫ ٖالم في الخضًض والخُىعق الخ٣ىُت  بضوعٍ ٌٗخمض باث الظي والخجاعة اإلاا٫ ٖالم ٖلى  الاًجابي او٩ٗاؾه 

 . 1ال٩ىهُت الخُاة ٖلى جهاصًتالا١ الٗىإلات

                                                           
1
 .40،ٓ ،2010، ث١وٚد ٠1خ ِؼبٕوح ،كاه اٌط١ٍؼخ ،ِٛؾّل فوؽبد ،لٚب٠ب الزٖبك- 
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 الىمِ َظا ٌٗخبر ازغيق هاخُت ٞمً الاهترهذ، ٖالم الى مًاٞت ٢ُمت حٗض التي الال٨تروهُت الخجاعة وبضء الامىا٫ وظىص بن
 الًٟاء واللهىم اإلادخالحن مً للٗضًض َاثلت ظظب ٖملُت في بضوعٍ ؾاَم والظي والخجاعيق اإلاالي الٗمل مً الجضًض

حهم ًؼصاص باث لظًًا الال٨ترووي، لم الخ٨ىىلىظُا جُىعق بدؿب  وهطجهم ٖو  َظٍ باجذ خُض واإلاٗلىماث الاجهاالث ٖو
ت خاظت الٓاَغة  الخ٨ىىلىظُا باجذ ٖالم في ٖالُت مالُت مىاٞ٘ وطاث ٞٗالُت ا٦ثر ج٩ىنق ٧ي وخاظتهم .ظهىصَم لخيؿ٤ُ يغوٍع

 . اإلاُلىبت اإلاالُت والخغ٧اث الٗملُاث ٧ل في جخد٨م

 مً ظضًضة ؤق٩ا٫ ٞغى بلى .الاجهاالث و والبرمجُاث ألاظهؼة مجا٫ في الخضًشت الخ٨ىىلىظُت الخدىالث ؤصث اوبضوعٍ
  واإلاٗلىماث باال٢خهاص اإلاغجبُت اإلاٗامالث

 والخضماث الؿل٘ وبُ٘ قغاء بٗملُاث ًخهل ما ٧ل جىُٟظ ًٖ ٖباعة وهي ، الال٨تروهُت الخجاعة هجض ألاق٩ا٫ َظٍ ابغػق ومً

ت والكب٩اث الاهترهذ قب٨ت ٖبر ماثواإلاٗلى  للخضوص حٗضحها و٦ظل٪ ، ال٨تروهُا البُاهاث جباص٫ زال٫ ومً , ألازغيق الخجاٍع

ت اإلاٗامالث خغ٦ت ج٣ُض التي واإلا٩اهُت الؼمىُت  . الخجاٍع

ٗخبر  اؾخدضار جم خُض الاجهاالث، مجا٫ في الهاثل الخ٨ىىلىجي الخُىعق ؤٞغػَا التي ألامىعق مً الال٨ترووي اإلاهغفي الٗمل َو
 الخضماث مً الاؾخٟاصة الٗمُل بةم٩ان وؤنبذ ؤلال٨تروهُت، الخجاعة ومخُلباث لُبُٗت مالثمت ج٩ىنق ظضًضة صٞ٘ وؾاثل

ُت  . والال٨ترووي الهاجٟي الاجها٫ ٍَغ٤ ًٖ والخضماث الؿل٘ ٞىاجحر ٦ؿضاص اإلاهٞغ

ُت ٞاإلاٗامالث غث الال٨تروهُت اإلاهٞغ ما٫ ظضًضة ٞغم لٓهىعق ؤصث اجها ٦ما ، للٗمالء ةباليؿب اإلاؼاًا مً ٖضصا ٞو  البىى٥ أٖل
ل، ألاظل في الغبدُت جد٤ُ٣ بلى ، جىاٞؿُت محزة جد٤ُ٣ مً حر و٦ظل٪ الٍُى ٣ُت ٞغم جٞى  واؾ٘ وجىػَ٘ ظضًضة، حؿٍى

ُت الخضمت ظىصة جدؿحن بلى ، الاهدكاع م ل٨ً . اإلاهٞغ غتها التي الٗضًضة اإلاؼاًا َظٍ ٚع  التي الال٨تروهُت ُٞتاإلاهغ اإلاٗامالث ٞو
ت الى٢ذ هٟـ في  هي  التي اإلاٗلىماث وؤمً ؤلال٨تروهُت الٗملُاث بحن وز٤ُ اعجباٍ َىا٥ ٧ىنق ، اإلاساَغ مً بالٗضًض مدٟٞى

ل) ٖملُاث بظغاء ؤو طاتها، الٗمالء ؤعنضة في الٗبض بلى جاصي ٢ض   الٗمالء خؿاباث زال٫ مً مبخ٨غة (ال٨ترووي والضٞ٘ الخدٍى

 ٦بحرة مؿاولُاث ٖلحها ٌؿخىظب مما اإلاساَغ، َظٍ لخ٣بل الجاص الٗمل ؾىيق اإلاهاٝع ؤمام ٨ًً لم الخدضًاث َظٍ وإلاىاظهت
ت لخدضًض قاملت مساَغ بصاعة جبجي زال٫ مً إلاىاظهتها  ووي٘ الغ٢ابُت الىؾاثل زال٫ مً مجها والخض اإلاساَغ، َظٍ ٍَى

ى  إلاىاظهتها اإلاىاؾبت الٗملُت الؿُاؾاث  جدمل ؤؾاؽ ٖلى البى٪ إلاؿاولُت  1988ٖام الهاصعة ألاوعوبُت الخىنُت جبيخه ما َو

 الال٨تروهُت الى٣ىص مهضعيق بحن الٗال٢ت بكان   1 /11/ 88 ألاوعوبُت الخىنُت مً  / 71  اإلااصة جىو خُض . اإلاساَغ
 في اإلادضصة للٗملُاث الخاَئ الخىُٟظ ؤو الخىُٟظ ٖضم هخاثج ٖلى اإلاؿتهل٪ ؤمام مؿاو٫ البى٪ اإلاهضع ؤن ٖلى واإلاؿتهل٨حن

 بك٩ل بغ٢ابخه اإلاهضع ٣ًىم ال ال٨ترووي ظهاػ زال٫ مً الٗملُاث َظٍ جىُٟظ جم بطا زانت الاجٟا٢ُت َظٍ مً ألاولى اإلااصة
  .  1مىٟغص بك٩ل ؤو مباقغ

 

 

 

                                                           

 
 الجديدة الجامعة االولى، دار لمنقود، الطبعة االلكتروني النقل في الكومبيوتر اخطاء عن البنك مسؤولية:،  غنام محمد شريف ، د  -  
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 : والعىإلات الاكخطاد

مل صوعق ًسخل٠ لم الظي الٗىإلات ؾُُغة بٓل الٗالمي الا٢خهاص جُىعق م٘ ٣ا جُىعا جُىعق بل الؿاب٤، ٖملها ًٖ بىى٥ا٫ ٖو  ٞو

ىـت، ٖملُـت ٞهـي ، الخُٟت ، 1الخ٣ُ٣ُت الٗىإلات  بان هغيق ان ًم٨ً بدُض الخ٨ىىلىظُت للخُىعاث   وحٗمُـم ٞـغى مجها ًـغاص م٣ى 
ـا الٛغبُـت، الخًـاعة همِ ـ٠ اإلادلُت، ألاؾىا١ اهٟخـاح بهـضٝ ٖاإلاُت بهبٛـت وجهضًَغ  ٢خهاصًتالا اإلاىخجـاث وجهٍغ

 للمىاٞؿـت ؾـى١ق ُٚاء، لها  وظضث ؾـلٗت، ٖـً ٖبـاعة قـيء ٧ل ًهبـذ خُـض والٗاإلاُت؛ والش٣اُٞـت والاظخماُٖت والؿُاؾـُت
ُمىـت اإلاخ٩اٞئت، ٚـحر غاٝ ٞـغم مًاٖٟـت ٌٗـي الـظي ٞالص يء الا٢ـىي، ز٣اٞـت َو ـت ألَا  ال٣ـىة ٖىانـغ ٖلـى حؿـُُغ الـتي ال٣ٍى

ت والخ٨ىىلىظُـت ٖلمُـتوا٫ الا٢خهاصًت  . 2والٗؿـ٨ٍغ

غ بمىظت اعجبُذ ٦ٓاَغة اإلاالُت 3ٞالٗىإلات  ٣ٞض للضو٫، والى٣ضًت اإلاالُت الاهٓمت واهضماط الدكاب٪ بظل٪ ٞاػصاص اإلاالي الخدٍغ
 اليالم الىٓام م٘ مخ٩املت الضو٫ق َظٍ وؤنبدذ الخضوص ٖبر اإلاالُت الخض٣ٞاث ٖلى ال٣ُىص بةلٛاء الضو٫ق مً ال٨شحر ٢امذ

غ اجٟا٢ُت بغوػ زال٫ مً 5للخجاعة الٗاإلاُت اإلاىٓمت اجٟا٢ُت بَاع الٗالمي الاججاٍ َظا صٖم و٢ض ،4الٗالمي  في الخجاعة جدٍغ

ُت اإلاالُت الخضماث اث ح٤ُٗ و ألامىا٫ عئوؽ جض٤ٞ صونق جدى٫ق التي ال٣ُىص بػالت ؤو واإلاهٞغ ُت اإلاالُت اإلااؾؿاث خٍغ  .واإلاهٞغ

ىا ما٫ حؿهُل وظىصَا مً الٛغى ٧ان الال٨تروهُت البىى٥ اهدكاع بضاًت  ان ٖلى الخإ٦ُض مً البض َو ُت الٖا  واإلاالُت اإلاهٞغ

ما٫ ،الن 6بٌٗ ٖلى بًٗه الٗالم واهٟخاح الا٢خهاصًت الٗىإلات بٓل ُت ٖملُاث  ج٣ضًم مً ال٨الؾ٨ُُت البى٨ُت الٖا  مهٞغ
 الاظؿام الى الخدضًض ٖملُت صزلذ لظل٪ الخالي، الا٢خهاصي عالخُى جىاؾب حٗض لم الخ٣لُضًت بالُغ١ق والؼباثً الٗمالء بلى

ُت ُت بالٗملُاث ج٣ىم البىى٥ جل٪ لخهبذ الٗاإلاُت اإلاهٞغ  ٖبر ؤلال٨ترووي الٗملُاث ٖلحها ؾُُغث التي الخضًشت اإلاهٞغ
 . 7الاهترهذ قب٨ت في اإلاىظىص الال٨ترووي مى٢ٗها

داو٫ق  ، 8الضولُت للٗال٢اث الغثِس ي اإلا٩ىنق الٗىهغ اضخذ الخالُت الضولُت اعةالخج بان  ٦خابه في الخإ٦ُض  طًاب مدمض.ص ٍو

لت بٟترة الٗالمي الا٢خهاص وكا ٢بل ج٩ىهذ و٢ض الٗال٢اث، لهظٍ جُىعا والا٦ثر الا٢ضم الك٩ل ٞةجها  الخجاعة ٞان. 9ٍَى
 الاولُت اإلاىاص اؾخحراص بًٟل لخُىعقوا الىمى مً جم٨ً الظي الالي، الاهخاط لخُىعق الا٢خهاصًت الكغوٍ زل٣ذ بالظاث الضولُت

 عاؽ مً وؿبي ٞاثٌ ْهىعق في ؾاَم آلاالث اؾخسضام ًٖ الىاظم الاعباح همى ان ،٦ما الخاعجي الُلب واحؿإ والخاماث

ل ٖملُت في وؾٕغ الٗالمي، الا٢خهاص وكىء اؾاؽ وي٘ الظي الامغ ، 10الخاعط الى وجهضًٍغ اإلاا٫   . 11اإلاىخجت ال٣ىيق جضٍو

                                                           
1
والسياسـية والعسـكرية، جهــاد لمنشــر والتوزيــع،  لمجاالت االقتصاديةا فيهيمنـة منفـردة : ولمةالع فيمضممـة،  لمة، كممـة العواهللعبـد  صبرياعيـل مسا - 

 .43 ،ص،  1999،   مصــر، ط
2
ٌزٛى٠غ كاه أثٟ اٌفلاء اٌؼب١ٍِخ ٌٍْٕو ٚا ِغّٛػخ ،هؤٜ اٍزْواف١خ فٟ ِطٍغ اٌموْ اٌٛاؽل ٚاٌؼْو٠ٓ  ٌّخ االلزٖبك٠خاٌؼٛ،ػّبه غوثٟ اٌؾ١ٍُ ػجل . ك - 

 . 28، ٓ 2013روعّخ ٍٛه٠خ، ٚاي
3
ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو،  ٌّإٍَخ اٌؼوث١خا ِّٛبْ، ػّبْػجل اٌؾ١ّل  ِإٍَخ   ،ك٠بد اٌموْ اٌٛاؽل ٚاٌؼْو٠ٓرؼثو٘بْ غ١ٍْٛ، اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ أِبَ .ك - 

2000 ، ٓ، 12. 

 28، ٓ، 1997ؽي٠وا221ْ اٌؼلكٍزمجً اٌؼوثٟ، اٌُ ِغٍخ ،ٚاٌؼوة،اٌؼٌّٛخ ٔب٠ف ػٍٟ ػج١ل،  -
4
  

-
5

 ،2003اٌؼوث١خ اٌّزؾلح،  األِبهاد، كاه اٌىزبة اٌغبِؼٟ،  ٌٍلٌٚخ فٟ اٌؼبٌُ اٌضبٌش االلزٖبكٞؽَٓ ٌط١ف وبظُ اٌيث١لٞ، اٌؼٌّٛخ ٚ َِزمجً اٌلٚه 

 ٓ،132.  
6
 .50، ٓ،2013ا٠ف١ٍٓ ٕالػ اٌّٖطفٝ ،االلزٖبك ٚاٌٖؾفٟ ِب ٠ّٙٗ ِٓ ِؼٍِٛبد ،كاه اٌْوق ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ،كِْك،- 

7
 .115، ٓ، 2009، ػّبْ، ٚاٌزٛى٠غ ٌٍْٕو اٌضمبفخ كاه، االٌٚٝ  اٌطجؼخ، االٔزؤذ ػجو اٌجٕى١خ االٌىزو١ٔٚخ اٌقلِبد، فوٚح اثٛ ِؾّل ِؾّٛك  - 

. 10-9،ٓ،2010ِؾّل ك٠بة ،اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ فٟ ػٖو اٌؼٌّٛخ ،كاه إًٌّٙ اٌٍجٕبٟٔ ٌٍلهاٍبد ٚاٌضٛص١ك، ث١وٚد .ك-
8
  

9
ٚعواَ ِٛٛجَْٛ، ِب اٌؼٌّٛخ؟ االلزٖبك اٌؼبٌّٟ ٚاِىب١ٔبد اٌزؾىُ ،روعّخ فبٌؼ ػجل اٌغجبه، ٍٍٍَخ ػبٌُ اٌؼوفخ ثٛي ١٘وٍذ - 

 .    105،ٓ،2001،اٌى٠ٛذ،
10

 .37،ٓ،1981ِب٠ىً ربٔيه ٚافوْٚ، روعّخ ػف١ف اٌوىاى، ِإٍَخ االثؾبس اٌؼوث١خ ،ث١وٚد،- 
11

 .10-9ِؾّل ك٠بة، ِوعغ ٍبثك ،ٓ.ك  -
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داو٫ق  ميكاة باهه البى٪ ًه٠ خُض ٖام، بك٩ل البىى٥ لٗمل ا٢خهاصي جٟؿحر اُٖاء 1  ٦خابه في الضبِس ي واثل ٦خىعقص ٍو
 ٖغى الخ٣اء م٩ان ٞهى بُٗا، او قغاء او وا٢غايا واصزاعا خٟٓا الٛحر وامىا٫ امىالها بةصاعة حٗمل مخسههت ا٢خهاصًت

م٨ً .ٖلحها بالُلب الامىا٫ الخ٣اء ج ٍو م٨ً للمهاٝع والخضًشت ال٨الؾ٨ُُت ًٟاثالخٗغ ٖلى الخٍٗغ  هي اإلاهاٝع بان ال٣ى٫ق ٍو
خحن بحن مالي ٧ىؾُِ حٗمل ماؾؿت  : مجمٖى

ت- ت هي  :الاولى اإلاجمٖى  .وجىمُخه ٖلُه الخٟاّ الى وجدخاط الامىا٫ مً ٞاثٌ لضحهم الٗمالء مجمٖى

ت- ت هي  : الشاهُت اإلاجمٖى  .الاؾتهال٥ او الدكُٛل او الاؾدشماع اَمها ٚغاىال الامىا٫، الى جدخاط اًًا الٗمالء مً مجمٖى

غاى لهظٍ وو٣ٞا خحن بحن الٚا ش ٖبر الٗاإلاُت اإلاهاٝع ٖمل بضؤ 2اإلاجمٖى  اؾاؾه ٖلى ج٣ىم التي الهضٝ الن جضعظُا ًخُىعق الخاٍع
ُت الٗملُت اؾاؾه اث م٘ اإلاالُت اإلاىاٞ٘ جباص٫ هي اإلاهٞغ  ،بما اإلاجخم٘ مهلخت م٘ ًخٗاعى ال بما الٗمالء، مً مجمٖى

ُت البِئت في اإلاؿخمغ الخٛحر م٘ ًخماش ى  . 3اإلاهٞغ

 : اإلاطشؿُت الخىىىلىحُت جؿىس 

 عجب اهه بال بالٗمالء، والاجها٫ اإلاٗلىماث ه٣ل ؾهلذ التي البى٨ُت الٗملُاث مً وؾ٘ البىى٥ في الغ٢مي الىٓام اؾخسضام بن
ٗاث بٌٗ ٟٞي ال٣اهىهُت، الازاع بٌٗ  اإلاىٓمت ال٣ىاٖض ًٖ البدض مداولت ٖىض اإلاكا٧ل مً الٗضًض ًٓهغ  الٗغبُت الدكَغ

ٗا اَاعاث صازل الال٨تروهُت البى٨ُت للٗملُاث غظ٘ ، حكَغ ٗاث َظٍ ٢هىعق اَمها اؾباب لٗضة طل٪ ٍو  اؾدُٗاب ًٖ الدكَغ

 بىيىح اإلاك٩لت وجٓهغ . ٖمىما الخضًشت بالىؾاثل الخٗامالث اَاع وفي بل ، ٣ِٞ اإلاجا٫ َظا في لِـ الخضًشت الخُىعاث
جي الا٢خهاص ٖلى مازغ خُىيق بمجا٫ الامغ ًخٗل٤ ٖىضما ا٦ثر  مالثمت ٖضم مً ٌك٩ى الظي البى٩ي ٧ال٣ُإ بغمخه الَى

 جل٪ اؾخسضام ٢4اهىهُت مضي ًٖ الدؿائ٫ق الى ًضٖى مما ، ُٞه الخضًشت والخُىعاث الخ٨ىىلىظُا الُه جىنلذ ما الى ال٣اهىنق
اثالذ إلزباث البى٩ي ال٣ُإ في الىؾاثل  . ال٣اهىهُت نٞغ

 ازغيق ظهت ومً الخُىعاث، لخل٪ الٗامت ال٣ىاٖض اؾدُٗاب مضي ما باهه  الاظابت ٖلُه ًجب الظي  الؿاا٫ ًُغح َىا ومً
 الايغاع مٗه انبذ الظي الص يء ، الاهترهذ بِئت في للٗمل البىى٥ صزى٫ق ٖىض ا٦ثر البى٩ي بالٗمل اإلادُُت اإلاساَغ جىؾٗذ
 صاثغة جىؾُ٘ الى اصي طل٪ ٧ل ، الخ٣لُضًت الخضماث ْل في ٖلُه ٧اهذ مما وعوصا ا٦ثر الخجاع او ل٨حناإلاؿخه الٗمالء بمهالر

 . 5الغ٢مي الىٓام اؾخسضام في للخُإ هدُجت جدضر التي الايغاع مىاظهت في البى٪ مؿاولُت

 بالٗملُاث وال٣ُام ال٨تروهُت بىى٧ا ٖلحها ًُل٤ التي البىى٥ جل٪ خ٤ مً ٧ان بطا ٖما البضاًت في الجض٫ مً ال٨شحر ؤزاع و٢ض

ُت  . الخ٣لُضًت البىى٥ به ج٣ىم التي اإلاهٞغ

ُت الٗملُاث ب٩اٞت ال٣ُام خ٣ها مً اهه البىى٥ جل٪ لهالر خؿم ان ًلبض لم الجض٫ َظا ؤن بال ٣ت اإلاهٞغ  بل٨تروهُت، بٍُغ

حر م٨جها الخ٣لُضًت، البىى٥ ًٖ ممحزاث مً ُٞه إلاا وطل٪  . هٟؿه للبى٪ ؤو للٗمالء ؾىاء مىا٫وألا والجهض الى٢ذ جٞى

                                                           
.19،ٓ 2015ارؾبك اٌّٖبهف اٌؼوث١خ،ث١وٚد –٠َٟ،اٌؼًّ اٌّٖوفٟ فٟ ٌجٕبْ ِٓ اٌٛاعٙخ اٌمب١ٔٛٔخ، اكاهح اٌجؾٛس ٚائً اٌلة.ك-

1
  

.72-67،ٓ،1964-1963ِؾّل ػٍٟ هٙب اي عبٍُ ،االئزّبْ ٚاٌؼًّ اٌّٖوفٟ فٟ اٌؼواق اٌمل٠ُ ،كاه اٌزٚبِٓ ثغلاك -
2
  

.20ك،ٚائً اٌلث١َٟ، ِوعغ ٍبثك، ٓ،-
3
  

4
، 1997، ث١وٚد ، 1ال، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍّٖبهف ٌٍّٚٙٓ اٌزبثؼخ ٌٍّٙٓ اٌّٖوف١خ فٟ ٌجٕبْ ،ِإٍَخ ػٍٟ ٍؼل ّٚووبئٗ ٌٍطجبػخ ِٛبٌه ػت.ك- 

،ٓ152-153 .  
5
.15، ٓ،١ِٕ2005و اٌغ١ٕج١ٟٙ ِّٚلٚػ اٌغ١ٕج١ٟٙ، اٌجٕٛن االٌىزو١ٔٚخ ، كاه اٌفىو اٌغبِؼٟ ،االٍىٕله٠خ ،-   
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 البىى٥ ٢ُام بن الخىُٟظ ؤو الخىُٟظ ٖضم هخاثج ٖلى اإلاؿتهل٪ ؤمام مؿاو٫ البى٪ اإلاهضع ؤن ٖلى واإلاؿتهل٨حن الال٨تروهُت

ت  :   ؤَمها مً والتي 1البىى٥ ٖلى حٗىص التي ال٨شحرة للٟىاثض ٌٗىص الاهترهذ ٖبر اإلاالُت وزضماتها ؤوكُتها بدؿٍى

ظا ، البى٪ الى لالهخ٣ا٫ الخاظت بضونق اإلاسخلٟت البى٨ُت اإلاٗامالث بٌٗ ألظغاء البى٪ ًخدملها التي الى٣ٟاث جسٌُٟ-1  ما َو
حر بلى ًاصي  ج٣اعنق ال الاهترهذ ٖبر للبى٪ مى٢٘ اوكاء ج٩لٟت الن البُٗضة اإلاىا٤َ في للبى٪ ظضًضة ٞغوٕ بوكاء ج٩لٟت جٞى

مالت واظهؼة مباوي مً ًدخاظه بما ، له ظضًض ٕٞغ بوكاء بخ٩لٟت  مى٢ٗه ٖبر البى٪ ٞمماعؾت  .ونُاهت ومؿدىضاث مضعبت ٖو
٤ ، الاهترهذ ٖبر  م٘ ٖال٢خه وجضُٖم جىاٞؿُت محزة امخال٥ ٖلى حؿاٖضٍ البى٨ُت اإلاٗامالث وبٌٗ البى٨ُت زضماجه حؿٍى

اصة الى ًاصي مما ٖمالثه تالذ اإلاٗامالث مؿخىيق الى والاعج٣اء به اعجباَهم ٍػ  . ظاٍع

ؼ-2 غ ال٨ٟغيق اإلاا٫ عاؽ حٍٗؼ  . اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا وجٍُى

ُت الٗملُاث بن-3  . الى٢ذ مضاع ٖلى مخىانال وظٗله البىى٥ بحن الخٗامل لخِؿحر جاصي الال٨تروهُت اإلاهٞغ

 . الخ٣لُضًت الخىاظؼ وعٞ٘ الجٛغاُٞت اإلاؿاٞاث ازخهاع -4

 . واإلاكتريق الباج٘ بحن مباقغة ٖال٢اث ٢ُام -5

حر-6 ض جٞى  . والاؾدشماع الٗمل ٞغم مً اإلاٍؼ

ؼ اٖالمُت هاٞضة البىى٥ في الاهترهذ اؾخسضام ٌك٩ل-7 ٟاث زال٫ مً وطل٪ ، الكٟاُٞت لخٍٗؼ  ٖملُت جماعؽ ٞةجها الخٍٗغ
الم وزضماث ، جغوٍج  وؾاثغ والضاعؾحن الباخشحن جهٝغ جدذ وويٗها اإلاالُت وماقغاجه وجُىعٍ البى٪ بيكإة ٌؿاٖض ٞاإٖل

غاٝ  . 2 باألمغ اإلاٗىُت الازغيق الَا

بضو  و٧ل ؤؾغة ٧ل ج٣ىم اإلاخ٣ضمت البلضان ٟٞي الُىمُت، الخُاة قاون في مازغة ؤنبدذ واإلاٗلىماث الاجها٫ زىعة ؤن ٍو

ت ماؾؿت غاى الاهترهذ قب٨ت باؾخٗما٫ ججاٍع ٤ أٚل ُت الٗملُاث بٌٗ لخىُٟظ ؤو الدؿٍى  زال٫ اإلاخى٢٘ ومً  . 3اإلاهٞغ
 بهظٍ ؾتهخم التي الخضًشت، الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث وب٣اء هجاح في عثِؿُا ٖامال الاهترهذ قب٨ت ج٩ىنق ؤن اصمتال٤ الؿىىاث

   .  4الخضمت

 الخ٨خالث ْل في زُاعا ولِـ خخمُا ؤمغا ؤنبذ الٗالمي، الا٢خهاص م٘ والٗمل الال٨تروهُت الخجاعة زىعة بغ٧ىب اللخا١ ٞةن

ُت الٗملُاث جمىده إلاا هٓغا . والؼمان اإلا٩ان خىاظؼ ٦ؿغث التي الٗاإلاُت  بٌٗ ٞان جىاٞؿُت محزة مً الال٨تروهُت اإلاهٞغ
حر بضؤث ال٨بحرة البىى٥ ُت الخضماث ؤَمُت جخٟهم الغ٢ابُت الؿلُاث وبضؤث الخضمت، َظٍ بخٞى ظا الال٨تروهُت، اإلاهٞغ  َو

 .اهترهذ بىى٥ لىظىص ؾُاصي

 

 

                                                           
 
1
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3
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 :اإلاطشؾ في الالىترووي الخؿىس 

 بدىا ،ٞإهىا والاوؿاهُت الخُاجُت اإلاجاالث ٧اٞت ٖلى هٟؿه ٨ٖـ الظي الجضًض الٗالمي والاجهالي الال٨ترووي للخُىعق وو٣ٞا

 .الؼباثً زضماث حؿهُل في ؤلال٨تروهُت الٗملُاث ٖلى ٖمله في ٌٗخمض باث الظي اإلاهغفي ال٣ُإ في  الشىعة َظٍ نضي هغيق

ُت الٗملُاث ان تمجم هي اإلاهغفي ال٣ُإ في اإلاهٞغ ُت الخضماث مً ٖو ت اإلاهٞغ  الىٓام ٢بل مً وج٣ضم جيكا التي اإلاخىٖى

ت الخ٨ىىلىظُت الىؾاثِ وؾاثغ الال٨تروهُت الىؾاثِ زال٫ مً اإلاهغفي  . 1اإلاخىٖى

 زضماث جإمحن في حؿاَم والتي  الٗاإلاُت الخُىعاث زال٫ مً واإلاالي اإلاهغفي ال٣ُإ بهما ًخمخ٘ الظي للخإزحر و لل٣ابلُت وهٓغ
ُتمو  ْهىعق الى والاجهاالث اإلاٗلىماث لخ٨ىىلىظُا اإلادؿإع الىمى  َظا اصي ل٣ض  ، الٗىإلات بىمى مخىاؾبا مخ٣ضمت ومالُت  ٞع

ت مخٛحراث ٍغ ما٫ نُٗض ٖلى ؾىاء  الٗالم في ظَى  الٗمل َبُٗت نُٗض ٖلى او ، 2 الىاؽ لٗامت الصخهُت الخُاة او الٖا

 . طاجه بدض واإلاالي اإلاهغفي

ا٦ض خماص بان ٦3خابه في الضبِس ي واثل  .ص ٍو  الخضًشت الال٨تروهُت الىؾاثِ ٖلى اؾاس ي بك٩ل ٌٗخمض الاججاٍ َظا همى ٖلى الٖا
ُت، والبُا٢اث والخضماث، والبُاهاث اإلاٗلىماث، جباص٫ ٍَغ٤ ًٖ الاهترهذ وقب٨ت الاجهاالث زٍُى ،واَمها  اإلاهٞغ

٘ الخُىعق َظا وم٘ ، الخلٟىهُت عؾاثلوا٫ الال٨تروهُت، واإلاُالث الال٨تروهُت، والخىا٢ُ٘  اإلاهغفي ال٣ُإ اٖخمضٍ الظي الؿَغ
غ الى صاثمت بداظت ال٣ُإ ًب٣ى الخ٨ىىلىجي الخُىعق بٓل  الٗملُاث جىُٟظ في حؿاَم جؼا٫ ال التي  الاجهاالث اهٓمت جٍُى

ُت اإلاالُت ت واإلاهٞغ  .ا٢ل و٧لٟت ا٦ثر بؿٖغ

ُتا الٗملُت ٧لٟت ان ٖلى الاخهاءاث صلذ ٣ٞض ا اإلاهٝغ ًجغحها التي إلاهٞغ ٨ُا صوالعا 1,07  جبلٜ ًضٍو  اطا ؾيخا 55 م٣ابل امٍغ
ا جمذ  . 4اإلاهغفي الاهترهذ ٖبر ؾيخحن الى لخهل ،ATM الالي الهغاٝ ٖبر ؾيخا  25  الى لخىسٌٟ الهاج٠ ٖبر ًضٍو

 :  اإلاالي الاخخُاٌ اعماٌ جؿىس 

 وال٨خب اإلاغاظ٘ مً الٗضًض ٖلى التر٦حز زال٫ مً اإلاهاٝع في جغج٨ب التي اإلاالُت الجغاثم ٖلى الاياءة َظا بدشىا في هداو٫ق

ُت َٟغة قهضث ٢ض الشالشت الالُٟت مً الازحرة الؿىىاث بان وزانت ،5الاؾالُب َظٍ بضعاؾت ؾاَمذ التي  مجا٫ في هٖى

، ٖلى هٟؿها ٨ٖؿذ ؤلال٨ترووي، الخىانل وج٣ىُاث الخ٨ىىلىظُا،  اإلاى٣ىلت الامىا٫ اصاعة في واٖمالها اإلاهاٝع
غ والشابخت،  جبجي في واإلاهاٝع البىى٥ ،صؤبذ واإلاالي الخجاعيق الخىاٞـ وبضاٞ٘ ، َىا ومً والؼباثً الكغ٧اث م٘ زضماتها وجٍُى

حر الخ٣ىُاث اخضر ُت الخضماث لخٞى  لها ج٣ىم التي وؤلال٨تروهُت اإلاالُت بالٗملُاث واإلا٣هىص لٗمالئها ؤلال٨تروهُت اإلاهٞغ
ُتالم الكغ٧اث  ازخهاع ٖلى ٖملذ خُض ال٨تروهُت اجهالُت قب٩اث ٖلى حٗخمض ومبخ٨غة ظضًضة زضماث مً والبىى٥ نٞغ

                                                           
1
 -Gkoutzinis , Apostolos , Internet  Banking and the Law in Europe,Cambridge University Press,UK,2006,P7. 

2
 -Khoury Elie,E-Banking Era,PhD Thesis,New Port Unversity,Beirut 2003,P1(Not Published) 

3
  .21،ٓ،2010،ارؾبك اٌّٖبهف اٌؼوث١خ  ث١وٚد 2ٚائً اٌلث١َٟ،ك١ًٌ اٌؼ١ٍّبد االٌىزو١ٔٚخ  فٟ اٌمطبع اٌّٖوفٟ اٌٛالغ ٚاالصبه اٌمب١ٔٛٔخ، ٛ.ك- 

.5،ٓ 2001هث١خ ث١وٚد اؽّل ٍفو، اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزْو٠ؼبد فٟ اٌؼًّ اٌّٖوفٟ ،ِؾبٙوح اٌم١ذ فٟ ٔلٚح ارؾبك اٌّٖبهف اٌغ-
4
  

5
 . 6،ٓ  1998، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح، 2ِٛؾّل ٍبِٟ اٌْٛا، صٛهح اٌّؼٍِٛبد ٚأؼىبٍبرٙب ػٍٝ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد،  - 

 . 152،ٓ  2004، كاه اٌضمبفخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، 1ِٛؾّل ؽّبك ا١ٌٙزٟ، اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ ٚاٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ،  

 .53-52، ،ٓ  2008، األهكْ، 1ٛلبكه إٌِّٟٛ، اٌغوائُ اٌّؼٍِٛبر١خ، كاه اٌضمبفخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ٔٙال ػجل اي

 . 33 ،،ٓ 2011، اٌمب٘وح، ، 1، ٠ٍٛٛف ؽَٓ ٠ٍٛف، اٌغوائُ اٌل١ٌٚخ ٌالٔزؤذ، اٌّووي اٌمِٟٛ ٌالٕلاهاد اٌمب١ٔٛٔخ
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ت لكغوٍ وو٣ٞا . ٞحها اإلاكتر٦حن ٖلى ٣ِٞ الحها الضزى٫ق نالخُاث  والكب٩اث والبىى٥ الكغ٧اث جدضصَا التي الًٍٗى

ُت ت اإلاهٞغ    . الٗمالء م٘ اإلاباقغ لالجها٫ ٧ىؾُلت  ٦تروهُتؤلا٫  الكب٩اث ٖلى اإلاىاٞظ اخض زال٫ مً وطل٪ والخجاٍع

ىا  لؤلٞغاص الاطي حٗمض او والاخخُا٫ والؿلب اإلاكغوٕ ٚحر والغبذ والازترا١ الابتزاػ ظغاثم ُٞه ًخ٨غعق ظضًض ٖالم امام بدىا َو

ظٍ ، الازغيق للضو٫ق او الضولت وإلااؾؿاث  الؿىىاث زال٫ اػصاصث التي الال٨تروهُت الجغاثم اػصًاص زال٫ مً ظاءث الخ٣ُ٣ت َو

 . اإلاايُت

خماص اػصًاص وم٘  ًؼصاص باث خُض الًٟاء، لهظا الخدخُت البيُت بىاؾُت والخجاعة الامىا٫ لخىا٢ل ؤلال٨ترووي الًٟاء ٖلى الٖا

ظٍ ،(اله٩اعػق ) الاشخام َاالء ٖلى ًُل٤ الظًً الجضًض ال٣ًاء ولهىم اإلادخالحن، ووعي هطج اإلا٣ابل في دت َو  التي الكٍغ

ُت اٖما٫ زال٫ مجى ٖملُتها ج٨مً اث َظٍ ٖملُاث وج٨مً ، هٖى ضاص الخيؿ٤ُ ٖملُاث في اإلاجمٖى  لهجماتهم الجُض والٖا
اث، لهظٍ  ٖالُت مالُت ٖىاثض وطاث ، ٞٗالُت ا٦ثر لخ٩ىنق  والبرمجت الخ٨ىىلىظُا لىؾاثل اؾخسضامهم زال٫ مً اإلاجمٖى

 مخضاولت والىؾاثل اإلاىاص َظٍ انبدذ خُض الال٨تروهُت لىماثواإلا٘ البرمجت قغ٧اث ٢بل مً حٗخمض التي الخضًشت

 الؾخسضام جمذ يبُها جم التي الال٨تروهُت الجغاثم مً %70 وؿبت الى حكحر التي الضعاؾاث مغا٦ؼ وبدؿب ، الجمُ٘ بإًضي
 حٗض ولم لجامٗاثوا اإلاٗاَض في وجُب٣ُُت ٖملُت  ٞىىنق جضعؽ اإلاىاص َظٍ اضخذ التي الاهترهذ بىاؾُت وزهىنا الخاؾىب

٣ت اؾخسضامها إلاداو٫ق بالٗضًض صٞ٘ ،مما البكغ مً مُٗىت بٟئت  مدهىعة  . ؾلبُت او اًجابُت بٍُغ

غ في باإلؾغإ ملؼمت الخ٣لُضًت ٞالبىى٥ ُت الخضماث وجدضًض جٍُى  ؤهه ٦ما . الخالُت اإلاغخلت مخُلباث م٘ ًخالءم ٦ما اإلاهٞغ
ٟحن صٍعبوث بٖضاص ٖلى الٗمل الخ٩ىمُت الجهاث ٖلى ما٫ آلالُت الخاؾباث اؾخسضام ٖلى اإلاْى ُت وألٖا  الال٨تروهُت، اإلاهٞغ

ضاص عي وؤلٖا ا ٖلى والٗمل الال٨تروهُت الشىعة َظٍ بمىخجاث لالٖتراٝ الدكَغ حَر  .1جٞى

 ٞتللهحر صٞٗت بُٖاء اظل مً وطل٪ ، الؿبل وؤٌؿغ بإعزو البىى٥ ج٣ضمها التي الال٨تروهُت الخضماث بان هغيق َىا ومً 
ٟاث الخضماث لتروٍج ٦ىاٞضة الاهترهذ اؾدشماع مً البىى٥ جخم٨ً ل٩ي بضاًتها في الػالذ التي الال٨تروهُت خذ والخٍٗغ  َغ١ق ٞو

ُت الٗملُاث مغج٨ؼ ألاهترهذ ُٞه ؤنبدذ ٖهغ في البىى٥ َظٍ ، ؤمام ظضًضة   . 2ؤلال٨تروهُت اإلاهٞغ

 : الالىترووي الاخخُاٌ وأظالُب أهىاع

خي الخُىعق امام الى٢ٝى مً بضال البضاًت في مت وكإة زال٫ مً الال٨تروهُت للجغاثم الخاٍع ا اإلاٗلىماجُت الجٍغ  ومساََغ

ٗاث ال٣ىاهحن وانضاع الضولي الخٗاونق زال٫ مً م٩اٞدتها في الهامت والخُىاث  . 3والدكَغ

مت الال٨ترووي ؤلاخخُا٫ وؾاثل  امام ؾيخى٠٢ ٦ما  في الخالٖب خُض مً اخخُالُت َغ١ق اؾخٗما٫ زال٫ مً اإلاٗلىماجُت والجٍغ
لها ًخم التي بالبُاهاث الخالٖب و٦ظل٪ البرامج، في والخالٖب اإلاضزالث  صخُدت ٚحر قٟغة اؾخٗما٫ الى اياٞت بٗض ًٖ جدٍى
 جىاولىا طل٪ الى اياٞت الىاجج، والًغعق اإلاا٫ حؿلم بحن ػها ومي خ٤ وظه صونق الٛحر ما٫ حؿلم ٖلى الاؾخالء و٦ُُٟت للضزى٫،
ل اهٓمت مجا٫ مً اإلاٗلىماحي ؤلاخخُا٫ ل هٓام في الخالٖب َغ١ق خضصها لظل٪ اياٞت لؤلمىا٫ الال٨ترووي الخمٍى  الخمٍى

                                                           
1
 .12، ٓ، 2005، ث١وٚد ،1، ِْٕٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ ٛ"ا١ٌْه، اٌٖٛه"ح ػيح ؽّل اٌؾظ ١ٍٍّبْ ،إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍّٖبهف االٌىزوٟٚٔ- 

2
، 2000اٌزغبهح  االٌىزو١ٔٚخ ٚاٌقلِبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّٖوف١خ ػجو االٔزو١ٔذ، ارؾبك اٌّٖبهف اٌؼوث١خ ،ث١وٚد ،"ػٍٟ ٔؾٍخ، أظّخ اٌلفغ االٌىزوٟٚٔ - 

،ٓ306. 
3
، 2004 اٌجؾو٠ٓ ، األٚي، اٌؼلك اٌّغٍل االٚي، ، اٌؾمٛق ِغٍخ ، ٌٍغو٠ّخ االلزٖبك٠خ ِؾلكاداي ، اٌغو٠ّخ الزٖبك٠بد ، َ اٌَال ػجل هٙب .ك - 

،ٓ181. 
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ق الال٨تروهُت . الال٨ترووي
ً
ق وبِىا ، الجغاثم َظٍ في الخد٤ُ٣ ومىهج عخل ا م ٖلى الى٢ٝى خُض مً وجدضًضا

ً
 ٢ىاٖض ؤًًا

٘ الابدار ٩ٞل. 1ٞحها الضلُل واؾترظإ وٕاًجاص للخد٤ُ٣ والخسُُِ هُتالال٨ترو الجغاثم مُضان في والًبِ الخٟخِل  والدكَغ
مت الال٨ترووي ؤلاخخُا٫ امام للى٢ٝى مُغة باجذ واإلادلُت الٗاإلاُت  ؤلاخخُالُت الُغ١ق اؾخٗما٫ زال٫ مً اإلاٗلىماجُت والجٍغ

لها ًخم التي ثبالبُاها الخالٖب و٦ظل٪ البرامج في والخالٖب اإلاضزالث في الخالٖب خُض مً  اؾخٗما٫ الى اياٞت بٗض ًٖ جدٍى

  .للضزى٫ق صخُدت ٚحر قٟغة

غ١ق  اإلاٗلىماحي ؤلاخخُا٫ الى اياٞت الىاجج، والًغعق اإلاا٫ حؿلم بحن والخمحز خ٤ وظه صونق الٛحر ما٫ حؿلم ٖملُت في الغصٕ َو

ل اهٓمت مجا٫ مً ل هٓام في الخالٖب َغ١ق و٦ظل٪ لؤلمىا٫ الال٨ترووي الخمٍى  . 2الال٨ترووي الخمٍى

ىا اث جماعؾه التي  3 الجغاثم اهىإ اؾخٗغاى مً البض َو  الٛحر ما٫ ٖلى والدؿلِ الامىا٫ ؾلب في الٗاإلاُت الاخخُا٫ مجمٖى

 :هدضصَا والتي

 . والازخالؽ الضازلُت اإلاٗامالث اخخُا٫ •

ت اإلاالُت ال٣غوى اخخُا٫ •  . وال٣ٗاٍع

 .الشالض الُٝغ التزاماث اخخُا٫ •

ملُاث الاثخمان بُا٢اث ا٫اختي •  . آلالي الهغاٝ ٖو

ُت الىخضاث باألٞكىعق اإلاخٗل٣ت اإلاٗامالث اخخُا٫ •  .الخاعظُت اإلاهٞغ

ُت الخىالاث اخخُا٫ • ؿُل اإلاهٞغ  . ألامىا٫ ٚو

خذ الك٩ُاث واخخُا٫ الهىاص٤ً ؤمىاء ٖلى الاخخُا٫ •  . الخؿاباث ٞو

 . البىى٥ ٖمالء ٖلى الاخخُا٫ •

 .  الاهترهذ قب٨ت ٖلى اإلاؼوعة البىى٥ مىا٢٘ هذالاهتر اخخُا٫ •

 . اإلا٣ضمت الضٞٗت واخخُا٫ اإلاالُت وألاوعا١ الؿىضاث اخخُا٫ •

  .الاثخمان بُا٢اث و والكغ٧اث البىى٥ ٖمالء مٗلىماث لؿغ٢ت الال٨ترووي الاخخُا٫ •

 . الاخخُالي الهاجٟي والاجها٫ الصخهُت واهخدا٫ الاظخماُٖت الهىضؾت •

 . اإلاهغفي الخجؿـ •

 . الخ٨ىىلىظُا باؾخسضام البىى٥ ووزاث٤ مؿدىضاث جدهحن •

ُت خمالث بصاعة •  . الاخخُا٫ يض الٗمالء جٖى

                                                           
1
 . 9،ٓ، 1980، ِطجؼخ عبِؼخ ثغلاك ،" االلزٖبك٠خ اٌغوائُ " اٌؼمٛثبد لبْٔٛ ، اٌؾل٠ضٟ اٌوىاق ػجل فقوٞ.ك - 

2
 .493ٓ،  2010اٌٛالغ ٚاالصبه اٌمب١ٔٛٔخ ، ارؾبك اٌّٖبهف اٌؼوث١خ ،ث١وٚد،  ٚائً اٌلث١َٟ ، ك١ًٌ اٌؼ١ٍّبد اٌّٖوف١خ فٟ اٌمطبع اٌّٖوفٟ.ك - 

3
 .  74، ٓ، 2004،  اٌغل٠لح اٌمب٘وح ٌٍْٕو اٌغبِؼخ كاه ، اإلٍىٕله٠خ عبِؼخ اٌؾمٛق و١ٍخ ، اٌغوائُ اٌّؼٍِٛبر١خ اٌؼو٠بْ، ػٍٟ ِؾّل .ك - 
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 . الاخخُا٫ إلا٩اٞدت البهمت وبغهامج الى٣ضًت السخىباث بهظاع بغهامج •

 . الاخخُا٫ ٖملُاث م٩اٞدت جىنُاث •

ىاث جُب٣ُاث •    . ٖملُت وجمٍغ

 :الهاهش لذي الشاتعت ألاظالُب

 : الى ه٣ؿمها ان ًم٨ً والتي الها٦غ ٢بل مً 1اؾخسضامها ًخم التي  الاؾالُب هظ٦غ ان ًم٨ً َىا ومً

ت مٟهىمها في بؿُُت ج٣لُضٍ ٖملُت :الخضمت حجب هجماث- ا، في ٢ٍى  ًم٨ً ال الُلباث مً ٖضص اعؾا٫ ٖلى حٗخمض جإزحَر
غ غ اؾدُٗاب َا٢ت ؤن لىٟغى جدمله، للؿحٞر ضص الشاهُت في مٗلىمت ؤل٠ هي مٗحن ؾحٞر  َى الى٢ذ هٟـ في اإلاهاظمحن ٖو
غ طاث ٖلى هجماتهم مغ٦ٍؼً مهاظم ؤالٝ زمؿت ُب قضًض بُئ في ًدؿبب مما ًخدمل لً َبٗا الؿحٞر  ؾ٣ٍى" زم ومً ٖو

غ   .الهجىم بجهاء خحن بلى الٗمل ًٖ ُٞخى٠٢ 2 "الؿحٞر

غ مٗم٣ت صعاؾت الى الخالت َظٍ في الها٦غ ٣ًىم  :ألامىُت الشٛغاث-  مشل به اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث وظم٘ الجىاهب ظمُ٘ مً للؿحٞر
غ، في اإلاٟخىخت اإلاىاٞظ الدكُٛل، هٓام هٕى ا ٖلُه، اإلاشبخت البرامج الؿحٞر حَر  ٖلى بٗض ُٞما حؿاٖضٍ التي اإلاهمت ألامىعق مً ٚو

غ بصاعة الى الىلىط مً جم٨ىه الىٓام صازل سٛغة وبًجاص جدضًض  .ٌكاء ٦ما به والٗبض ئو٫مـ بهٟت الؿحٞر

 ٖلى ألازحر ٌٗمل خُض ؤلاصاعة بغامج ملٟاث َُئت ٖلى مخى٨غ بغهامج اإلاؿتهضٝ الجهاػ صازل الها٦غ ًؼعٕ :َغواصة ؤخهىت-
غ، بلى زالله مً الخٟاء في الدؿلل مً الها٦غ ًم٨ً زلٟي باب ٞخذ  ٧لماث  وؾغ٢ت ال٨ُبىعص ٖلى الخجؿـ و٦ظل٪ الؿحٞر

ا الؿغ  . 3مىعقألا مً وزحَر

 ؾىت في اإلاُضان ٖلى ظِل ٌؿببها التي الخؿاثغ هٟـ في ًدؿبب ؤن الٗمغ مً الٗكٍغً ًخجاوػق لم لكاب الؿهل مً ٞانبذ

ت مً جخ٩ىنق مُٗىت إلاىٓمت ًم٨ً و٦ظل٪ ٧املت، كلىا صولت ؤمً حهضصوا ؤن الها٦غ مً مجمٖى  الخؿاؾت ال٣ُاٖاث ظمُ٘ َو

 ال٨ُان م٘ خهل ما مشل ٢هىيق َىاعتق خالت في ًجٗلها مما خ٩ىمُت مىا٢٘و وألامً، والخٗلُم الصخت، ٢ُاٖاث مشل

 .مغاث ٖضة الههُىوي

 ٌ  : ألاهترهذ بىاظؿت ضخمت امىاٌ على الخطى

 ٚحر ؤو ٢اهىهُت بُغ١ق ٧اهذ ؾىاء الاهترهذ ٖلى مً مهمت مالُت زغوة ظم٘ ٖلى الازترا١ فى ٢ضعاتهم الها٦غػق مً ٦شحر ٌؿخٛل

  مهاعتهم اؾخٗما٫ زال٫ مً ملُىهحرا لُهبذ الها٦غ ٌؿخٛلها التي الُغ١ق ؤ٦ثر بلى هخُغ١ق ؾٝى ال٣ٟغة َظٍ فى اما . ٢اهىهُت

 :بالخالي مٟهل بك٩ل ٖلحها وهخٗٝغ الُغ١ق َظٍ ًٖ هٓغة هل٣ي صٖىها اطن ، والازترا١ وألامً الخماًت مجا٫ وفي

 

 

                                                           
1
 .17،ٓ،1982، ث١وٚد اٌغبِؼ١خ، اٌلاه اٌغوائُ ٚاٌؼمبة، ػٍُ كاهٍخ ، ػبِو أثٛ ىوٟ ِؾّل .ك  - 

 
 .49،ص  2008،  طنهال عبد القادر المومني، الجرائم المعموماتية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 2
3
 - http://www.aljoumhouria.com/news/index/349683 

 2017فجوا٠و \ّجبٛ 1ّق١ٖزه ٌَولخ اِٛاٌه، ٕؾ١فخ اٌغّٙٛه٠خ اٌٍجٕب١ٔخ ، ثزبه٠ـ "ٖٔبثٛ ف١َجٛن"و١ف ٠ٕزؾً 

http://www.aljoumhouria.com/news/index/349683
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 :Phishing أو الاخخُاٌ-

 طو شخو مً مهمت عؾالت اجها ٖلى ألاشخام إلاالًحن "ٚالبا الغؾالت هٟـ" ؾاثلالغ مً اإلاالًحن اعؾا٫ ٖلى الها٦غ ٌٗخمض
 الا٣ًإ مداولت زم ومً للطخُت جدظًغ ٖلى ٚالبا الغؾالت َظٍ وجدخىيق ؾُاصًت، ظهت ؤو بى٪ باؾم ؤو مهم مى٢٘ ؤو ؾلُت

ضم يٟٗه ه٣ِ اؾخٛال٫ ه٣ِ زال٫ مً وانُُاص به  بخىظُه ٣ًىم زم والاهترهذ، يالاٞتراى الٗالم فى ال٩اُٞت زبرجه ٖو

 . 1مجها والٛغى الىو، خؿب ٖلى ؤو بالصخو الخام بالبى٪ جماما قبحهت مؼوعة نٟدت بلى الطخُت

م عً-  :التىىن ؾٍش

ٗخمض البىى٥، ٍَغ٤ ًٖ الضوالعاث ومالًحن ألاٝ ظم٘ للها٦غ ًم٨ً  ٢اٖضة ازترا١ ٍَغ٤ ًٖ بىى٥ مً اإلاا٫ ظم٘ فى الها٦غ َو

 ."اًمُالث باؾىعصاث اثخماهُت بُا٢اث" مً باإلاؿخسضمحن الخانت ومٗلىماث بُاهاث ظمُ٘ وسخب بالبى٪ الخانت بُاهاث
اث الخانت ألاهٓمت ازترا١ ؤًًا َىا٥ ؤن ٦ما ٟحن اخض زضإ ؤو بالبىى٥ الخانت الالُت بالهٞغ  ٖلى للخهى٫ق بالبى٪ اإلاْى

ؿخسضمها ٖمالثه ؤو البى٪ ًٖ مهمت مٗلىماث  .يضَم َو

 : ألامىُت الثؼشاث-

 ًاَى، ِٞؿبى٥،): مشل اإلاكهىعة اإلاىا٢٘ فى الخُىعة ٚاًت فى ؤمىُت سٛغاث با٦دكاٝ ٣ًىمىنق مً الها٦غػق مً الٗضًض ًىظض

خم ألامىُت الشٛغاث َظٍ إلا٨دكٟى مهمت مالُت م٩اٞأث ج٣ضم اإلاىا٢٘ َظٍ َبٗا .( الخ ... ؾىوى  الثدت في الها٦غ اؾم بياٞت ٍو
 200 مً الشٛغة ؾٗغ ًبضؤ بظل٪ مخسههت مىا٢٘ فى الشٛغاث َظٍ ببُ٘ ٣ًىم البٌٗ ل٨ً .اإلاىا٢٘ طٍبه الازال٢ُحن الها٦غػق

ض ؤو صوالع ال٠ 10 بلى صوالع  .2وؤَمُتها الامىُت الشٛغة زُىعة جهي٠ُ خؿب ٖلى ، ًٍؼ

 :الاهترهذ على والتُع الششاء مىاكع

 خٟٔ ٖلى اإلاىا٢٘ َظٍ ؤٚلب ج٣ىم خُض الاهترهذ ٖلى هخجاثم وبُ٘ بكغاء زانت مىا٢٘ باؾتهضاٝ الها٦غػق مً ال٨شحر ٣ًىم

ا صونق باإلاى٢٘ زانت بُاهاث ٢اٖضة فى ٖمالئها بُاهاث  لظل٪ .البى٨ُت والخؿاباث والباؾىعصاث الاثخمان بُا٢اث مشل حكٟحَر

ذ ألازحرة الؿىىاث في ت ٖٞغ  ٢اٖضة مً اإلاٗلىماث مً مالًحن وسخب ازترا١ ( eBay مى٢٘ مشل ) اإلاكهىعة اإلاىا٢٘ مً مجمٖى
 .الخالُت الى٣ُت في ٖىه ؾيخ٩لم الظي الؿىصاء الؿى١ق في ببُٗها ٣ًىمىنق ؤو الها٦غػق ٌؿخٛلها البُاهاث َظٍ َبٗا. بُاهاتها

 : Black market العىداء العىق -

٣ت بلُه الضزى٫ق ًم٨ً ال الظي الخٟي باألهترهذ ٌؿمى ما َىا٥ هٗب الٗاصًت بالٍُغ  ؤصخاب جدب٘ ًتألامً الؿلُاث ٖلى ٍو

 .ازغ لص يء او للها٦غػق ٧اهذ ؾىاء بضازله جخم التي اله٣ٟاث

 بُا٢اث مً آلاالٝ ٖلى ال٣ىاٖض َظٍ جدخىيق للبُ٘، بُاهاث ٢ىاٖض لٗغى  اإلآلم الاهترهذ الى الها٦غػق مً ال٨شحر ًلجإ
ا والباؾىعصاث الاثخمان حَر  مٗغوٞت ؾ٨غبخاث فى ٧اهذ ؾىاء ؤمىُت سٛغاث لبُ٘ ؾاب٣ا اقغها ٦ما ؤو. اإلاهمت اإلاٗلىماث مً ٚو

                                                           
1
 - http://www.aljoumhouria.com/news/index/349683 

 .، ِوعغ ٍبثك 2017فجوا٠و \ّجبٛ 1ّق١ٖزه ٌَولخ اِٛاٌه، ٕؾ١فخ اٌغّٙٛه٠خ اٌٍجٕب١ٔخ ، ثزبه٠ـ "ٖٔبثٛ ف١َجٛن"و١ف ٠ٕزؾً  ،

2 :الحرة الموسوعة الوٌكٌبٌدٌا آِ اٌّؼٍِٛبد فٟ-
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9

%88%D9%85%D8%A7%D8%AA 

http://www.aljoumhouria.com/news/index/349683
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ت مىا٢٘ فى شخهُت خؿاباث وختى بل بى٨ُت خؿاباث ؤو مكهىعة مىا٢٘ فى او ظىمال ، بَغـ الىعص مشل  ؤ٢ل بؿٗغ مضٖٞى

 .الُبُعي مً

 :وؤلاحتاس التهذًذ-

 ناخبه م٘ الخٟاوى الها٦غ ًبضؤ اإلاى٢٘ ازترا١ وبٗض ومكهىعق ٦بحر قىب ٦مى٢٘ له َضٝ جدضًض الها٦غ ٖلى اإلام٨ً مً
 مً مالًحن بل آلاالٝ ٖلى جدخىيق التي البُاهاث ٢اٖضة بمسر ًاطًه ال وؤن الشٛغاث له ٌؿض ؤن م٣ابل مىه ؤمىا٫ بإزظ

ظٍ اإلاى٢٘ َظا ازتر١ق ؤهه ٌٗلً ال وؤن الضوالعاث ما٫ َو اب" قبحهت الٖا اًت "باإلَع ذ تهضًض ألهه الخُىعة فى ٚو  ابتزاػ و نٍغ
 الها٦غ ٖلى اإلام٨ً مً خُض ، وملمىؾت ماصًت ٚحر اإلاى٢٘ َظا مىخجاث ٧اهذ بطا زُىعة ؤ٦ثر التهضًض ٧ىنقويق اإلاى٢٘، إلصاعة

بها ٣ًىم ؤن  .1بُٗها اٖاصة ؤو الاهترهذ قب٨ت ٖلى بدؿٍغ

 : العيرؿشاث مىاكع ا تراق-

غاث مىا٢٘ ازترا١ اإلاهاظم ٖلى اإلام٨ً مً ب الىابٌ ال٣لب بمشابت ج٩ىنق التي الؿحٞر غاث َظٍ مً ٞالٗضًض مت،ٖا للٍى  الؿحٞر
 ٌسخب بإن الاؾخًاٞاث مىا٢٘ مً ؤ٦بر بك٩ل الها٦غ ٌؿخُٟض اإلاىا٢٘، مً آلاالٝ بل مئاث ٖلى جدخىيق والاؾخًاٞاث

ب لخضماث قغ٦ت ٧اهذ بطا زهىنا ؾاب٣ا، ٖجها ج٩لمىا التي الؿىصاء الؿى١ق فى اًًا وبُٗها مىخجاتها  اإلاخ٩املت الٍى

 .والبرمجُاث

 :ؤلالىتروهُت حشاةماٌ جيلـت

 الٗالم، مؿخىيق ٖلى ؤلال٨تروهُت والجغاثم للتهضًضاث ؤلاظمالُت الخ٩لٟت بان  ": بٗىىان زبر في الجضًض الٗغبي صخُٟت ه٣لذ 

لُىهاث  6 ؾدخجاوػق اع بهظا  ."2021 ٖام في صوالع جٍغ مت مٗض٫ ج٩ىنق  الَا لُىهاث زالزت بىدى اعجٟاٖا  سجلذ ٢ض الجٍغ  صوالع جٍغ
٣ا .2015 مٖا في  بً ٖبضالغخمً الض٦خىعق الٗغبي الى٣ض نىضو١ق بصاعة مجلـ وعثِـ الٗام اإلاضًغ ال٣اَا التي  لل٩لمت ٞو

ش بالضوخت ؤٖماله اٞخخدذ والظي اإلاالي ال٣ُإ في اإلاٗلىماث ألمً الشالض الؿىىيق اإلااجمغ زال٫ ، الخمُضي ٖبضهللا  2 بخاٍع
مبر /الشاوي حكٍغً م ٖلى الجغاثم جل٪ ج٩لٟت بان حهاٝ  خضص خُض ،2 2016 هٞى  وحكحر اإلاهضع، خؿب ج٣ضًغاتها جٟاوث مً الٚغ

ُت اإلاالُت الهىاٖت ؤن بلى  في اإلادؿإع بالىمى مجها ظاهب في جخمشل مؿبى٢ت، ٚحر جدضًاث جىاظه  الٗالم في واإلاهٞغ

ٗىص  .الخضًشت اإلاالُت الخ٣ىُاث اؾخسضاماث ُت اإلااؾؿاث طزاع مً اإلا٣ضمت الخ٣ىُاث الى الؿبب َو  هىاحي حُٛي باجذ اإلاهٞغ
ما٫ الخضماث ؤهىإ مً ٖضًضة ُت، وألٖا ُت اإلاالُت اإلااؾؿاث خغم وؤن اإلاهٞغ  مىا٦بت ٖلى الؿُا١، َظا في واإلاهٞغ

ُت اإلاالُت والخضماث وألاوكُت الخ٣ىُاث اصة ج٣ابله ؤلال٨تروهُت، واإلاهٞغ  والتي ؤلال٨تروهُت، والتهضًضاث اإلاساَغ في ٍػ

ا تهضًًضا ٌك٩ل الظي ألامغ ٦بحرة، وج٩لٟتها جضاُٖاتها ؤنبدذ ًُ ُت اإلاالُت الٗملُاث و٦ٟاءة لؿالمت مخىام  ؤن بلى وهبه .واإلاهٞغ
ت اإلاهاٝع  واإلاٗامالث للٗملُاث ؤلال٨تروهُت التهضًضاث إلاىاظهت متزاًضا اَخماما ؤولذ الٗغبُت، الى٣ض وماؾؿاث اإلاغ٦ٍؼ

                                                           
196-188،ٓ ،  2013ائُ اٌّب١ٌخ فٟ اٌفٚبء االٌىزوٟٚٔ، ّووخ اٌّطجٛػبد ٌٍزٛى٠غ ٚ ٌٍْٕو، ث١وٚد ،فٚو مهح، اٌغو.ك-

1
  

2
 .2016ٔٛفّجو  2، - 2021رو١ٍ٠ٛٔبد كٚاله رىٍفخ اٌغوائُ اإلٌىزو١ٔٚخ ػب١ٌّبً فٟ  6 ٕؾ١فخ اٌؼوثٟ اٌغل٠ل، - 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/11/2/6-

%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2021#sthash.SAaULUtA.dpuf 

 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/11/2/6-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2021#sthash.SAaULUtA.dpuf
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/11/2/6-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2021#sthash.SAaULUtA.dpuf
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/11/2/6-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2021#sthash.SAaULUtA.dpuf
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/11/2/6-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2021#sthash.SAaULUtA.dpuf
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/11/2/6-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2021#sthash.SAaULUtA.dpuf
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/11/2/6-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2021#sthash.SAaULUtA.dpuf
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ُت، ُت، اإلاٗلىماث ؤمً مخُلباث لخٗلُماث مؿخمغ لخدضًض اظتح َىا٥ ماػالذ طل٪ وم٘ اإلاهٞغ ٣ًا اإلاهٞغ  ألًٞل ٞو

ُت اإلاالُت اإلااؾؿاث التزام اؾخمغاع مً الخإ٦ض ومخابٗت الضولُت، واإلاباصت اإلاٗاًحر  .اإلاخُلباث بهظٍ واإلاهٞغ

 

 :  الخاجمت

ٗت وحٛحراث جُىعاث الا٢خهاصي الٗالم واظه ل٣ض  الا٢خهاصًت اإلاُاصًً قتى في ، وال٣ٟحرة الٛىُت الضو٫ق ظمُ٘ اظخاخذ ؾَغ
 والتي الال٨تروهُت الى٣ىص مهُلر اهدكاع الخُىعاث َظٍ بحن ومً ، والخىُٓمُت واله٩ُلُت والؿُاؾُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت

 لها ان ٦ما للضٞ٘ ٦إصاة جهلر ٞهي الٗاصًت، الى٣ىص زهاثو مً لها إلاا وطل٪ ومخُىعة ٖاصًت ه٣ىص اجها ٖلى مٟهىمها ٣ًىم
 لٗل الٗىامل مً ٖضص ٖلى الال٨تروهُت الى٣ىص وجُىعق اهدكاع ًخى٠٢ وؾٝى لل٣ُمت، ومسؼنق  للخباص٫ ووؾُلت ابغاء ٢ىة

لى ،1والاهترهذ وال٨مبُىجغ الاجهاالث مجا٫ في الخ٨ىىلىجي الخُىعق  اَمها  مً ٖام ب٣بى٫ق الى٣ىص َظٍ جمخ٘ مضي ٖو
 والا٢ل الىامُت الضو٫ق في الى٣ىص بهظٍ الخٗامل ًخإزغ ان اإلادخمل مً ٞاهه ولهظا  ازغيق هاخُت مً الباجٗحن ومً  اإلاؿتهل٨حن

 . ج٣ضما

م ُت الخغ٦ت مً وبالٚغ  بالبىى٥ ٌؿمى ما الخُىعق َظا قىاَض اخض مً و٧ان ٦بحرا جُىعا خضًشا قهضث ٢ض الٗاإلاُت اإلاهٞغ

ى الاهترهذ، قب٩اث زال٫ مً  لبُ٘وا الكغاء ٖملُاث اظغاء اإلاهاٝع لٗمالء الؿماح ومىه ،2 الال٨تروهُت   البىى٥ ظٗل ما َو
 الاوؾاٍ في واؾٗا عواظا الازحرة الؿىىاث في وج٨دؿب لالهدباٍ ملٟذ بك٩ل  الا٢خهاصي الخُىعق في حؿاَم  الال٨تروهُت

المُت  .اإلاسخلٟت واإلااؾؿاث الٖا

م ول٨ً  ومغ٦ؼ اإلاالُت  والخجاعة والبىى٥ الى٣ىص جىمُت في  ؾاَمذ التي  واإلاٗلىماجُت الخ٨ىىلىظُت الخُىعاث اؾخسضام ان ٚع
ل  َظا همى ٖلى اإلاخُىعة البالص ؾُُغة هالخٔ ٞةهىا  ، الال٨تروهُت والبىى٥ الال٨تروهُت والخجاعة ؤلال٨تروهُت بالى٣ىص الخدٍى
 مً الها٦غ وقب٩اث الاخخُا٫ جُىعق مك٩لت امام اإلاجا٫ جٟخذ التي اإلاٗلىماث بخ٨ىىلىظُا جد٨مها الى ٌٗىص والؿبب ال٣ُإ

 والاجهاالث الخ٨ىىلىظُا ٖالم في واإلاخُىعة الخضًشت للىؾاثل اؾخسضامها بؿبب والخام الٗالم اإلاا٫ ٖلى الؿُى زال٫

الم   .اإلاجا٫ َظا في اإلاؿخسضمت والُغ١ق الالي الخاؾىب اهٓمت وصعاؾاث البرمجت ٖو

 لهظٍ الخ٣لُضًت البىى٥ صزى٫ق بًغوعة ًلؼم اإلاىاٞؿت ٖلى اث٢ضع مً جمل٨ه وبما الاهترهذ قب٨ت الٗاإلاُت البىى٥ صزى٫ق ٞةن
٣ا الٗمالء و٢ُام لخضماتها الاظىبُت البىى٥ ٖغى ًٖ الىاظمت الجضًضة الخدضًاث إلاىاظهت الخضمت  بحن باإلا٣اعهت لظل٪ ٞو

 . ًىاؾبهم ما الزخُاع البىى٥ ظمُ٘ زضماث

 الٗىإلات ابىابها ٞخدذ التي الٗاإلاُت الخجاعة جُىعق وبؿبب عوهُتالال٨ذ اإلاهاٝع ٖالم في اإلادؿإع الخُىعق َظٍ ٖلى وبىاء
ٗت سٛغاتها ؾمدذ والتي الا٢خهاصًت،  الاؾخيخاظاث امام للى٢ٝى صٞٗىا مما واإلادخالحن الها٦غ ٢بل مً لالزترا١  الؿَغ

 :الخالُت

خماص يغوعة-1 ه، ٢اهىهُت جىُٓمُت صٞاُٖت زٍُى ٖلى الٖا  حؿحر الخ٨ىىلىظُت باإلاىخىظاث الخٗامل ججٗل وع٢ابُت حؿُحًر
٤ جي الا٢خهاص ًسضم ما ٞو ت اًجاص ًجب لظل٪ والٗالمي، الَى  . اإلاٗلىمت وخماًت للخىز٤ُ الىؾاثل مً م٣بىلت مجمٖى

                                                           
1
 .17ٓ،2009 .ػّبْ,ٚاٌزٛى٠غ ٌٍْٕو اٌضمبفخ ، كاه1االٔزؤذ، ٛ ػجو االٌىزو١ٔٚخ اٌجٕى١خ فوٚح، اٌقلِبد اثٛ ِؾّل ِؾّٛك .ك - 

2
 .137، ٓ،2001ِؾّل ِطو، االكاهح اٌؾل٠ضخ فٟ اٌجٕٛن اٌزغبه٠خ، كاه اٌؾٍجٟ ٌٍّْٕٛهاد اٌؾمٛل١خ، ث١وٚد، - 
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ت ٖلى ًداٞٔ الال٨ترووي للى٣ىص ال٣اهىوي الخىُٓم ٩ًىنق ان-2  ج٣ضًم زال٫ مً صولت ٧ل صؾخىعق ٨ًٟلها التي الاٞغاص خٍغ
ت ٖلى للمداٞٓت ال٩اُٞت الًماهاث ت اله٣ٟاث ابغام ٖىض وطل٪ ، الاجها٫ قب٨ت ٖبر اإلاالُت البُاهاث ؾٍغ  بحن الخجاٍع

غاٝ  .الال٨تروهُت وزانت اإلاسخلٟت الَا

غ بخ٣ضًم والال٨تروهُت الٗاصًت البى٨ُت الجهاث التزام-3  الخ٨ىىلىظُت اإلاكا٧ل َبُٗت ًٖ  صوعٍت بهٟت ه٣ضًت اخهاثُت ج٣اٍع

  .وػباثجها اإلااؾؿت لها حٗغىث التي واإلاالُت

 وابغام الامىا٫ وجبٌُ ٚؿل ٖملُاث في البىى٥ مجها حٗاوي التي اإلااؾؿاث بمكا٧ل البى٨ُت او اإلاالُت اإلااؾؿت مً الاَخمام-4
ت اإلاالُت اله٣ٟاث  او الٗاصًت اإلااؾؿاث حٗخمضَا التي والاعنضة البهماث والهىعق والك٩ُاث مغا٢بت، و٦ظل٪ اإلاكبَى

 . هُتالال٨ترو

 التي الٗاإلاُت اإلاالُت اإلااؾؿاث م٘ بالخيؿ٤ُ اإلاباقغ اإلاٗجي اإلاغ٦ؼيق اإلاهٝغ م٘ بالخيؿ٤ُ مٗىُت اإلاالُت اإلااؾؿاث ٧ل-5
 .اإلاىاَىحن خ٣ى١ق ًدٟٔ الظي اإلاالي بالىٓام الٗمل وخماًت بؿحر وتهخم جغا٢ب

ت الؼباثً مجها حٗاوي التي اإلاكا٧ل ًٖ وال٨ك٠ بُجها ُٞما الخيؿ٤ُ زال٫ مً الها٦غ بمداعبت مٗىُت واإلاهاٝع البىى٥-6  إلاٗٞغ
ٗاث ٢ىاهحن هو ٖلى والٗمل الاخخُا٫ اؾالُب  ًىو التي ال٣اهىهُت اإلا٣ٗاباث ٖلى والٗمل اإلادخالحن وجداعب جدا٦م وحكَغ

 . بلض ٧ل في الضؾخىعق ٖلحها

غ مٗىُت الٗاإلاُت الاجها٫ وقغ٧اث الخ٨ىىلىظُت واإلااؾؿاث والضو٫ق والبىى٥ اإلاالُت اإلااؾؿاث -7  الخماًت وؾاثل بخٍُى
جب الؼباثً، م٘ بها  للخٗامل اإلاهاٝع في اؾخسضامها ًم٨ً التي الال٨تروهُت غ واإلاؿخمغ الٟىعي الٗمل ٍو  الىؾاثل لخٍُى

  .الؼباثً م٘ الخٗامل في ال٨تروهُا اؾخسضامها ًخم التي الخ٨ىىلىظُت

 اخخُاظاث جٟانُل ٖلى حٗمل ان اإلاهاٝع ٖلى ًخىظب الٗاإلاُت واإلاىاٞؿت الٗىإلات ْل في والبى٩ي اإلاهغفي ال٣ُإ همى م٘-8
ُت، الؿى١ق ، ٖلحها ج٣ىم التي الاَضاٝ م٘ ًخٗاعى ال بما وطل٪ اإلاهٞغ  َبُٗت ٖلى جخٗٝغ ان مً البض و٦ظل٪ اإلاهاٝع

ُت اإلاالُت والكغ٧اث ال٣ًاء م٘ الخيؿ٤ُ زال٫ مً بها جلخ٤ التي والازُاع اإلاىاٞؿت  .واإلاهٞغ

٘ الٗمل-9 ٘ ٖلى الؿَغ  الٗاملحن لضي ال٨ٟاءاث وعٞ٘ الخضًشت، والبرامج الال٨تروهُت، الخضماث واصزا٫ الخ٣ىُاث مؿخىيق ٞع

غ ال٨ٟاءاث جدضًض بهضٝ الال٨تروهُت البرمجت في  .اإلاهاٝع في اإلاٗخمضة البرامجُت الخ٣ىُاث وجدضًض الخبراث وجٍُى

 حٗاوي التي واإلاكا٧ل واإلاىاٞؿت والاؾىا١ اإلاالُت الخُىعاث إلاىظهت وزُِ مخُىعة اؾتراجُجُاث بىي٘ مٗىُت اإلاهاٝع-10

  .والباثً واإلاهاٝع ال٣ًاء ٖلى صاثمت زُىعة وحك٩ل الؼباثً تهضص التي الخ٨ىىلىظُت الخُىعاث مجها

غ الى الٗمل-11  البرمجت  وقغ٧اث ثًوالبا واإلاهاع ال٣ًاء بحن الخيؿ٤ُ زال٫ مً واإلاالي الا٢خهاصي الامً م٩اٞدت ظهاػ جٍُى

  . مالُا واإلادخالحن الها٦غػق ومالخ٣ت اإلاالُت الجغاثم بم٩اٞدت بضوعَا حؿاَم التي
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ادة الاعماٌ الالىتروهُت  ُيلُت ودوسَا  في جدلُم ٍس الخؿتُلاث الخىىَى

دساظت جؿتُلُت  
م الخذساوي .د.م.ا م. م.م      خامذ هٍش   امعت الىىؿتج،   خمُذة هٍش

الجامعت الاظالمُت في لتىان   خعين ظعذ الخشظان التاخث

 

 

 اإلاؿخسلو

٩ُلُت الخُب٣ُاث واَمُت صوعق ٖلى الخٗٝغ اظل مً بدشُت ٦مداولت البدض َظا ظاء اصة جد٤ُ٣ في الخ٨ىَى ما٫ ٍع  الٖا
 الىمظظت باؾخسضام لالزخباع همىططا٫ نالخُت وازخباع ، ٨َُلي اهمىطط ج٣ضًم م٘ ،  ٖكىاثُت ُٖىت ٖلى طل٪ جُب٤ُ وجم ،

 للٗلىم الاخهاثُت الغػمت بغهامج باؾخسضام اإلاخٛحراث بحن الٗال٢اث ازخباع زم ، (Structural Equation Model )(SEM) اله٩ُلُت
ت ٖلى الخهى٫ق جم الىخاثج يىء وفي  ، (SPSS V.18) الاظخماُٖت  ٣ًاثالخُب ابٗاص جبجي يغوعة اَمها الاؾخيخاظاث مً مجمٖى

٩ُلُت ما٫ مىٓماث ٢بل مً الخ٨ىَى اصة جد٤ُ٣ ٖلى الاًجابي الو٩ٗاؾها ووطل٪ الٖا .   الٗمل في الٍغ

 البدض مىهجُت: الاو٫ق اإلابدض

 البدض مك٩لت/ اوال

ما٫ مىٓماث في والخجضًض الخُٛحر ٢غاع ٌك٩ل  والخ٣ضم الخُىعق ْل في وزانت اإلاخاهُت الضعاؾت ٌؿخد٤ مكغوٖا الٖا
 مً اٖمالها همِ في حُٛحراث اظغاء ٖلحها وجٟغى اإلاىٓماث ٍَغ٤ حٗترى التي وال٣ٗباث اإلاٗى٢اث وظىص مٞغ مً ػاص الظي
 صوعق بغػق َىا ومً ، الخ٣ُٗض قضًض الخىاٞس ي الىي٘ مؿاًغة مً جم٨جها ٖمل ْغوٝ الى والخىنل اإلاٗى٢اث جل٪ ججاوػق اظل

٩ُلُت الخُب٣ُاث ا الخ٨ىَى ت خلىال ج٣ضم التي الىؾاثل اخض باٖخباَع  قاجها مً وججضًض حُٛحر ٖملُت اخضار الى تهضٝ ظظٍع
اصة مخُلباث جد٤ُ٣ في وحؿاَم اإلاىٓمت اصاء ٖلى اًجابا جى٨ٗـ ان ما٫ ٍع ظا ، الٖا  الى جدخاط بدشُت مك٩لت مامشل َو

. الضعاؾت

  البدض اَمُت/  زاهُا

اصة جمشل ُت الخ٣ى٫ق اخض الٍغ ما٫٫ اإلاٗانغة اإلاضاعؽ جىاولتها التي اإلاٗٞغ  الى للىنى٫ق ؾُٗا والخدلُل بالضعاؾت اٖل

اصة مٟهىم ا٢ترنق و٢ض ، (Superior Profit) اإلاخٟى٢ت الغبدُت ما٫ ٖالم في اهدكغ الظي الاؾخدضار بمٟهىم ٢ضًما الٍغ  الٖا

(Business World) ، اصة انبدذ الازحرة الاوهت وفي ، الُاباهُت البِئت في وزهىنا  اٖتالصج زال٫ مً الؿب٤ حٗجي الٍغ

 ًٖ البدض باث َىا ومً (287: 2013، ؾالم وابى ، الضوعي) الخمحز لخد٤ُ٣ اإلاساَغة وجدمل والىجاح والخهمُم والا٢ضام
اصة جد٤ُ٣ في حؿاَم ان ًم٨ً التي والاؾالُب الىؾاثل ا مهما امغا الٍغ ظا ، وخٍُى  باٖخباٍع البدض لهظا اَمُت اُٖى ما َو

٩ُلُت بالخُب٣ُاث جخمشل التي الخضًشت الاصواث بٌٗ في ًسىى اصة مً ظؼءا جد٤٣ ان ًم٨ً والتي الخ٨ىَى . اإلايكىصة الٍغ
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 البدض اَضاٝ/ زالشا

ت للبدض الغثِس ي الهضٝ ٌٗض ٩ُلُت الخُب٣ُاث هجاح مُٗاع مٗٞغ  اإلاىٓمت اصاء جدؿحن ٖلى ٢ضعتها ومضي الخ٨ىَى

اصة وجد٤ُ٣ ما٫ ٍع .  ا٧اصًمُت هٓغ وظهت مً وطل٪ ، الٖا

 

 البدض عيُاثٝ/  عابٗا

ت داللت راث اسجتاؽ عالكت حذجى:   ألاولى الشةِعُت الـشغُت ُيلُت الخؿتُلاث) بين معىٍى ادة)و (الخىىَى  الاعماٌ ٍس

ُت الٟغيُاث ٖجها وجىبش٤  . (الالىتروهُت : آلاجُت الٟٖغ

ت اعجباٍ ٖال٢ت جىظض (1 اصة)و (الخىُٓمي الخُٛحر) بحن مٗىٍى ما٫ ٍع . (الال٨تروهُت الٖا

ت اعجباٍ ال٢تٕ جىظض (2 ُٟي الخهمُم) بحن مٗىٍى اصة)و (الْى ما٫ ٍع  .(الال٨تروهُت الٖا

ت اعجباٍ ٖال٢ت جىظض (3 اصة)و (الخىُٓمي اله٩ُل) بحن مٗىٍى ما٫ ٍع  .(الال٨تروهُت الٖا

ُيلُت الخؿتُلاث) جإزش:   الثاهُت الشةِعُت الـشغُت ادة) في (الخىىَى  اثالٟغض ي ٖجها وجىبش٤ .(الالىتروهُت الاعماٌ ٍس
ُت : آلاجُت الٟٖغ

ا (الخىُٓمي الخُٛحر) ًازغ (1 اصة) في مٗىٍى ما٫ ٍع . (الال٨تروهُت الٖا

ُٟي الخهمُم) ًازغ (2 ا (الْى اصة) في مٗىٍى ما٫ ٍع  .(الال٨تروهُت الٖا

ا (الخىُٓمي اله٩ُل) ًازغ (3 اصة) في مٗىٍى ما٫ ٍع  .(الال٨تروهُت الٖا

 الٟغض ي اإلاسُِ/  زامؿا

خحنمج للبدض الٟغض ي اإلاسُِ ًخًمً :   و٧االحي اإلاخٛحراث مً مٖى

٩ُلُت الخُب٣ُاث): اإلاعخلل اإلاخؼير (1 ُٟي ،الخهمُم الخىُٓمي الخُٛحر) وحكمل : (الخ٨ىَى  ( الخىُٓمي ،اله٩ُل الْى

ادة):  اإلاعخمذ اإلاخؼير (2  . (الالىتروهُت الاعماٌ ٍس
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  (1) الك٩ل

 الٟغض ي البدض ؤهمىطط

ُىت مجخم٘/:  ؾاصؾا   البدض ٖو

ت ظامٗت ٧لُاث بٌٗ اؾاجظة مً البدض مجخم٘ ٧ىنقًذ  خؿابها جم ، بُجهم مً ٖكىاثُت ُٖىت ازخُاع جم خُض ، ال٩ٞى

 جم ٖلُه وبىاءا ، (n>=139) ٩ًىنق ان ًجب الُٗىت حجم ان الى الخىنل وجم (Steven K. Thompson,2002 :10) مٗاصلت بدؿب
تاإلاى الاؾخماعاث ٖضص وبلٜ ، ٖكىاثُا الُٗىت ازخُاع اصة جىػَ٘ جم و٢ض ، اؾخماعة (250) ٖػ  الُٗىت لدجم اإلاُلىب الٗضص في ٍػ

 ل٩ي 200 مً ا٦بر الُٗىت ج٩ىنق ان ًخُلب والظي اله٨ُلي الاهمىطط بىاء قٍغ جد٤٣ بُاهاث ٖلى الخهى٫ق اظل مً وطل٪
د٤٣ ظُضة بيؿبت م٣بىال الىمىطط ٩ًىنق  ٖضص و٧ان ، اؾخماعة (218) اؾترظإ جم ،اإلاُاب٣ت لجىصة اإلاُلىبت الكغوٍ ٍو

ىا ، اؾخماعة (207) مجها للخدلُل الهالر .  اإلاُلىب للٗضص مىاؾبت وهي ، (n=207) الُٗىت حجم انبذ َو

 الؿاب٣ت الضعاؾاث/  ؾابٗا

ُيلُت بالخؿتُلاث مخعللت دساظاث (1  الخىىَى

ا حامعت) دساظت - أ   (2010، الهىذ ، ٍس

ال٢خه الخىُٓمي الخُٛحر (ORGANIZATIONAL CHANGE AND DEVELOPMENT) الضعاؾت ٖىىان غ ٖو  . بالخٍُى

ت الضعاؾت َظٍ جىاولذ  غ الى حهضٝ الظي الخىُٓمي الخُٛحر اخضار في حؿاَم التي الٗىامل مً مجمٖى ما٫ جٍُى  الٖا
٩ُلُت الخُٛحراث باؾخسضام الخىُٓمي الخُٛحر بٗملُت ال٣ُام َى الٗىانغ َظٍ اخض و٧ان ، ٖام بك٩ل  لذجىم و٢ض  ، الخ٨ىَى

ت الٗىانغ بٌٗ جدضًض اَمها الاؾخيخاظاث مً ٖضص الى الضعاؾت  بٟهم جمشلذ ، اإلاُلىبت الخُٛحر ٖملُت الخضار الًغوٍع
 الجُل ٞهم يغوعة الى باالياٞت باإلاىاَب والاَخمام اإلاالي الاصاء جدؿحن جخُلب التي الٛض ومىٓماث الٗاإلاُت الخىظهاث اَم

. الٗاملت ال٣ىيق مً ال٣اصم

التطبيقاث 

 التكنوهيكليت

 التغيير التنظيمي

 

 

ريادة 

 االعمال 

 

 

 

  الخدمة

 الصحية

 التصميم الوظيفي

 الهيكل التنظيمي

 

 

 



  2017 مارس  24 - 25طرابلس | الجرائم اإللكترونية: الرابع عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

156 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 (2015 ُػش، مدمذ حامعت ، الدعُير علىم في دهخىساٍ اؾشوخت ، ماوع) دساظت - ب

ت اإلاىاعص جىمُت اؾتراجُجُت ؤزغ:  الضعاؾت ٖىىان  الجامٗاث مً ُٖىت خالت صعاؾت الجامٗاث في ألاٞغاص ؤصاء ٖلى البكٍغ
ت .  الجؼاثٍغ

ت اإلاىاعص اؾتراجُجُت ازغ جدضًض بهضٝ الضعاؾت َظٍ ظاثذ  اإلاىهج اٖخمضث وا٢ض ، الجامٗاث في اصالاٞغ اصاء في البكٍغ
ٟحن لالؾاجظة الخالت صعاؾت زال٫ مً الخدلُلي الىنٟي حن وإلاْى غ جُب٣ُاث وخضصث ، بالجامٗاث والاصاٍع  الخىُٓمي الخٍُى

٩ُلُت والخُب٣ُاث الاوؿاهُت بالخُب٣ُاث ت اإلاىاعص اصاعة وجُب٣ُاث الخ٨ىَى  نا ٖلى الضعاؾت وا٦ضث ، والاؾتراجُجُت البكٍغ

غ الخىُٓمي والخٗلم الخضٍعب مً ٧ل ت اإلاىاعص لخىمُت اإلاهمت الاؾتراجُجُاث جمشل والابضإ الخىُٓمي والخٍُى . البكٍغ

ادة مخعللت دساظاث (2   الاعماٌ بٍش

ت الاكخطادًت للعلىم الؼشي  مجلت ، وا شون ، الخذساوي ) دساظت - أ  (2013، 27العذد ، والاداٍس

اصة:  الضعاؾت ٖىىان ما٫ ْماثإلاً ٦مضزل الٍغ  ال٨ٟغيق اإلاا٫ عاؽ مٟهىم جبجي ْل في اإلاٗانغة الٖا

اصة جد٤ُ٣ في ال٨ٟغيق اإلاا٫ عاؽ ازغ جدلُل الى البدض َظا حهضٝ ما٫ ٍع  والخ٣ص ي الضعاؾت ٖلى اٖخمض و٢ض ، الٖا
 الاٞخ٣اع ان الى البدض وجىنل ، م٣ترح اهمىطط لخ٣ضًم اله٨ُلي الخدلُل اٖخماص وجم ، البُاهاث لجم٘ ٧اؾلىب والاؾدباهت

اصة جد٤ُ٣ ٖلى ؾُازغ اإلاالُت للمسههاث  ولضحها ، ال٨ٟغيق مالها بغاؽ اإلاىٓمت لضي اَخمام َىال٪ ٧ان اهه خا٫ في ختى الٍغ

.  ازخهانها مجا٫ في عاثضة ج٩ىنق ان اظل مً خشِشت ظهىص

 (2005، لالبذاع الشااع العلمي اإلاإجمش ، الخـاجي) دساظت - ب

اصة:  الضعاؾت ٖىىان  وال٣ُمت ألانى٫ق اإلآلت،: ؾتراجُجُتؤلا الٍغ

اصة اٞتراض ي اهمىطط جهىعق الى الضعاؾت َظٍ َضٞذ  الاؾتراجُجُت اإلآلت ابٗاص بحن الٗال٢ت ًٟؿغ الاؾتراجُجُت للٍغ
ىانغ اصة اؾتراجُجُاث ٖو اصة الاؾتراجُجُت ال٣ُمت ٖلى طل٪ او٩ٗاؽ ومضي الٍغ  مؿاع ج٣ُُم مداولت الى باالياٞت ، لللٍغ

اصة ما٫ ماؾؿاث في الٍغ ت جبؿُِ ٖملُت ًٟغى للٗال٢اث مى٣ُي اهمىطط الى الضعاؾت جىنلذ و٢ض ،  الٗغبُت الٖا  ًٖ اإلاٗٞغ

اصة اصة لخىظه اإلاؿىضة الخدخُت بالبيُت والخ٨ٟحر ، الٗغبُت والٗغبُت الضولُت الٗغبُت الاؾتراجُجُت الٍغ .  الٍغ

 (2013، 37 العذد ، ًتالاكخطاد للعلىم اؼذاد ولُت مجلت ، العامشاتي) دساظت - ت

اصة: الضعاؾت ٖىىان ٣ي الاصاء ٞاٖلُت وػٍاصة الال٨ترووي البُ٘ في الٍغ ما٫ إلاىٓماث الدؿٍى  الٖا

 الخ٩ال٠ُ في جسٌُٟ مً اإلاىٓماث جد٣٣ه ان وماًم٨ً الال٨جروهُت البُ٘ اؾالُب ٖلى الخٗٝغ الى  الضعاؾت َضٞذ
اصة جد٤ُ٣ وبالخالي ٞحها الٗاملحن واهخاظُت اإلاىٓمت اهخاظُت في وعٞ٘ ، والاعباح اإلابُٗاث في وػٍاصة  خضصث و٢ض اٖمالها، في الٍغ

ا الضعاؾت ىنق الاهترهذ ومؼاصاث الال٨تروهُت اإلاغا٦ؼ بىاؾُت والبُ٘ اإلاباقغ الال٨ترووي بالبُ٘ ٖىانَغ  الخٟاٖلي والخلٍٟؼ
 البىاء في الجضًضة الاؾالُب اؾدُٗابو ٞهم  بًغوعة الخىنُت ٞغيذ هخاثج الى لبضعاؾت ،جىنلذ اإلادمى٫ق والهاج٠

ما٫ إلاىٓماث الخىُٓمي اصة مً جخم٨ً التي الاصاء َغ١ق الى باالياٞت الٖا   جىاٞؿُت محزة وبىاء اٖمالها اصاء في الٍغ
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 الشاوي اإلابدض

اع  للبدض الىٓغيق الَا

٩ُلُت الخُب٣ُاث  مٟهىم/  اوال   الخ٨ىَى

ما٫ مجا٫ في واإلاهخمحن الباخشحن لضي اؾاؾُت باَمُت ٢ُاؾه ابٗاصو الخىُٓمي والخجضًض الخُٛحر مىيٕى ًدٓــى  ، الٖا
اث الىٓغ وظهاث مً الٗضًض اإلاجا٫ َظا في بغػث و٢ض غ زانت وعئيق ا٨ٞغا ج٣ضم التي والىٍٓغ  والخُٛحر والخجضًض بالخٍُى

 وبغػق ، بها اإلادُُت البِئت م٘ حٗاٌلوا٫ جىاػجها ٖلى اإلاداٞٓت بهضٝ اوكُتها بازخالٝ اإلاىٓماث الُه حؿعى والظي ، الخىُٓمي
٩ُلُت الخُب٣ُاث مٟهىم ُٟي اإلاؿاع حٗضًل اظل مً وجصخُخي ٖالجي ٧اظغاء الخ٨ىَى  ْل في الخىُٓمي الاصاء وجدؿحن الْى

٩ُلُت الخُب٣ُاث مٟهىم و٢ضم ، الخ٣ُٗض قضًضة البِئت غ يمً الُه اقاع الظي (Gary,2004 :26) الخ٨ىَى  والخجضًض الخٍُى

 في ؾدؿاَم التي الىؾاثل اخض باٖخباٍع (2: 2013، الخضعاويق) الُه واقاع ، صاثم ب٩ل اإلاىٓماث الُه حؿعى الظي ًميالخىٔ

ؼ اصة.  الغ٢مُت للمىٓماث والٟاٖلُت ال٨ٟاءة حٍٗؼ غ اإلاهخمحن ٌكٛل ما ٖو  الهُا٧ل في حُٛحراث بخضار الخىُٓمي بالخٍُى
اث٠ وجهمُم والُغ١ق  مً الٗضًض طل٪ في ٌؿخســـضم خُض الخىُٓمُت، الٟٗالُت جدؿحن بهضٝ اإلااؾؿاث بمٗٓم الْى

ٟىنق ٣ًىم يىءٍ في الظي الغؾمي، اله٩ُل حُٛحر بغهامج ؤَمها مً ألاؾالُب  الخىُٓمُت الهُا٧ل ًٖ البُاهاث بخجمُ٘ اإلاْى

ظا (33: 2015، ماو٘) ال٣اثمت اإلاك٩لت لخل ظضًض همِ جُب٤ُ زم ، الخالُت  وحٗضًالث حُٛحراث بخضار ًخُلب الامغ َو
 اؾخمغاع لًمان البُئُت اإلاخُلباث وبعياء الُاعثت اإلاخٛحراث م٘ الخىا٤ٞ ؤظل مً للمىٓمت اله٨ُلي الخهمُم في م٣هىصة

 اإلاىٓمت في الاٞغاص اصواع جدضًض وحؿهُل بىجاح الخُِ جىُٟظ في ٌؿاٖض ان قاهه مً وطل٪ (14: 2011، ٖلي) الىٓام خُاة
م) ال٣غاعاث واجساط  اؾتراجُجُت جبجي يغوعة الى (Tiffany&Lutjens,1998 :76) ٌكحر الهضص َظا وفي (104: 2010، خٍغ

٩ُلُت  جد٤٣ التي البضاثل الًجاص ، مؿب٣ا مسُِ حُٛحر يمً اإلاٗلىماث وج٨ىىلىظُا الخىُٓمي اله٩ُل صمج زال٫ مً ج٨ىَى

. مدضص و٢ذ يمً ؾلُمت هخاثج

٩ُلُت الخُب٣ُاث حٍٗغ٠ ًم٨ً ماج٣ضم زال٫ ومً  الخىُٓمُت الهُا٧ل في حٛحر ٖملُت اخضار جمشل اجها الى الخ٨ىَى

اث٠ وجهمُم والُغ١ق .  ال٣اثمت اإلاكا٧ل لخل ظضًض واؾلىب همِ جُب٤ُ زم ، الْى

٩ُلُت الخُب٣ُاث م٩ىهاث/  زاهُا   الخ٨ىَى

٩ُلُت الخُب٣ُاث جخًمً  : (Balatesht,2010 :33) الاحي الخ٨ىَى

 الخىكُمي الخؼُير (1

ت بِئت ْل في إلاىٓماثا حِٗل ت اإلاىاعص في والخىٕى الخُٛحر مدؿاٖع  وفي ، ومهاعاتها وعٚباتها خاظتها خُض مً البكٍغ
اثٟها جهمُم اٖاصة ٖلى جا٦ض اإلاىٓماث اٚلب ٞان الىا٢٘ ٘ الى ًاصي طل٪ الن ظُضة بهىعة ْو دؿً الاٞغاص ٦ٟاءة ٞع  ٍو

ُت ٣هض (260: 2014، ونالر ، ؾلمان) الٗمل خُاة هٖى  ه٣ُت الى خالُت جىاػنق ه٣ُت مً الخدى٫ق الٗام بمٗىاٍ بالخُٛحر ٍو
اع َظا ،وفي مجها اخؿً ج٩ىنق ان ًٟترى ازغيق الى ويُٗت مً الخدى٫ق اي ، مؿتهضٞت جىاػنق غ جم الَا  لخدب٘ بُاهُت هماطط جٍُى

 (Jackson,1995) ٢ضمه الظي الخهىعق يمً بمجملها وج٣٘ ، الخُٛحر ٢غاعاث جغقُض بٛغى الخىُٓمي الخُٛحر ٖملُت مؿاع
 (2) الك٩ل في مىضر َى و٦ما ، ( 64: 2012، خؿحن )(TO-BE) خالت الى (AS-IS) خالت مً الاهخ٣ا٫ ُٞه ًدلل والظي
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 (2) الك٩ل

 (Jackson) هٓغ وظهت مً الخىُٓمي الخُٛحر

ما٫ مىٓماث في الخىُٓمي الخُٛحر ازغ ٢ُاؽ بق٩الُت ، عخُم ، خؿحن:  اإلاهضع  بٛضاص مجلت ، مجهجي مضزل  -ألٖا
. 2012، 32 الٗضص ، الا٢خهاصًت للٗلىم

 الىقُـي الخطمُم (2

ُٟي الخهمُم بمىيٕى اإلاهخمحن مً ال٨شحر خاو٫ق م وظهاث في ازخلٟىا اجهم الا له مىخض حٍٗغ٠ وي٘ الْى  هَٓغ

ها ٖام وبك٩ل ، للمىيٕى ت واإلاهاعاث الٗمل مدخىيق مىانٟاث جدضًض جمشل باجها:  2000، الٗلي) ٖٞغ  ان ًيبػي التي الًغوٍع
ها الؿُا١ هٟـ وفي ،  لالصاء الخضٍعب الى الخاظت ًٖ ًٞال اإلادخىيق طل٪ الصاء الٗامل الٟغص ًمخل٨ها  ٖٞغ

(Schermerhorn,2001 :308) اث٠ وحٍٗغ٠ جدضًض ٖملُت اجها ٖلى  لالٞغاص اإلادضص الٗمل اإلاهماث جسهُو زال٫ مً الْى
ظٍ ، والٟغ١ق ُٟي الغيا وجد٤ُ٣ للٗمل ٖا٫ اصاء جد٤ُ٣ في ؾهمث ان ًيبػي الٗملُت َو  الخهمُم حٍٗغ٠ ًخم َىا ومً ، الْى

ُٟي ان مىانٟاث جدضًض ًمشل اهه ٖلى (35: 2007، الجباع ٖبض) وخؿب الْى ُُٟت والٗال٢اث والُغاث٤ للمدخٍى  اظل مً الْى
اث٠ ًًال٣اثم الاٞغاص خاظاث م٘ الخا٫ و٦ظل٪ والخ٣ىُت الخىُٓمُى الاخخُاظاث جلبُت  وجىُٓم حُٛحر ٖملُت َى اي ، بالْى

اث ُُٟت الٗملُاث او/ و اإلادخٍى اصة اظل مً الْى ُٟي الغيا ٍػ .  امشل اصاء مؿخىيق وجىلُض الْى

 الخىكُمي الهُيل (3

ت بُا٢ت ًمشل مىٓمت ؤي ٩َُل ان (Gerloff,1985:222) ًا٦ض    ُٟت الهٍى  ازباع حؿخُُ٘ البُا٢ت َظٍ وان ، اإلاىٓمت لخل٪ الخٍٗغ
 ٌٗخ٣ض التي بالٗال٢اث ًغجبِ ما وبسانت اإلاىٓمت جل٪ حك٨ُل ٦ُُٟت ًٖ ٞحها الٗاملحن ٚحر والاٞغاص اإلاىٓمت اًٖاء مً ٧ل

تها او اإلاىٓمت مسُِ ان ٦ما ، جىاظضَا بًغوعة اإلاىٓمت جل٪ وماؾؿىا مسُُىا  الظي الٛغى م٘ جدىاؾب ان ًيبػي زاَع

وكإث
ُت
ما اإلاهى٘ هاًتب ًٖ جسخل٠ الؿ٨ً ٞبىاًت) اظله مً ا  ان ًيبػي آزغ ظاهب ومً ... (اإلاؿدكٟى بىاًت ًٖ ًسخلٟان َو

ق ٞحها، حٗمل التي البِئت م٘ اإلاىٓمت بىاًت جدىاؾب
ً
...  خاعة بِئت في الىا٢ٗت جل٪ ًٖ باعصة بِئت في الىا٢ٗت البىاًت جسخل٠ ٞمشال

٨ظا  ٖلى الؿُُغة اظــل مً اإلاىٓمت جًٗها ًاعاثر لٗضة هخـاط َى الخىُٓمي ٞاله٩ُل .(199: 2001وآزغون، خغخىف) َو
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 بن وبما (Jones:1995:127) مسخلٟت بُـــغ١ق وألاٞغاص اإلاىاعص ٖــلى الؿـُُغة للمضعاء جدُذ مسخلٟت َُا٧ل ٞهىا٥ وألاٞغاص، الــمىاعص،
ت مً مخ٩ىهت اإلاىٓمت ىبت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ اظل مً مٗا ٌٗملىنق ألاٞغاص مً مجمٖى  ًبضئون ال مىٓمت ؤي صازل ٞاألٞغاص اإلاٚغ
٣ت الٗمل  الخىُٓمي للـــه٩ُل الخ٣ُ٣ي الــضوعق ًـــبضء اإلاىُل٤ َظا ٞمً والؿُُغة للخيؿ٤ُ آلُت َىا٥ ج٨ً لم ما ٖكىاثُت بٍُغ

غ جدؿحن ًمشل َىا ومً (24: 2005، مهضي)  والاجها٫ الخيؿ٤ُ اهماٍ مً وهمِ الٗمل ج٣ؿُم الخىُٓمي اله٩ُل وجٍُى
. الاوكُت وجىُٓم ٖملا٫ وجض٤ٞ والخىانل

اصة/  زالشا ما٫ ٍع  الٖا

ما٫ مىٓماث جدؿاب٤ اصة الى للىنى٫ق بُجها ُٞما الٖا  الاولى ج٩ىنق وان اإلاىٓماث لخل٪ الىجاح صًمىمت اظل مً وطل٪ الٍغ
 إلاباصعةا ناخبت لخ٩ىنق الاؾىا١ الى ال٣ُمت طاث واإلاخٟغصة الجضًضة اإلاىخجاث َغح الى صاثما حؿعى لظل٪ ، اإلاىاٞؿحن بحن مً

اصة وحٗٝغ (74: 2014، ؾلمان) الاو٫ق اإلاخدغ٥ ل٣ب جازظ اي الاولى ً ٖلى ال٣ابلُت اجها مبضٕ، وكاٍ باجها الٍغ  ش يء وبىاء ج٩ٍى

بت اجها اي ، ٖملُا الش يء مً ما  ُٞما  ومخىا٢ًت، مكىقت آزغون ًغاَا التي والٟغنت (A Knack of Sensing) الاخؿاؽ مَى
اصي ًمشل ما٫ ًسل٤ الظي عاإلابخ٪ َى الٍغ غاث٤ مىٓماث زال٫ مً ألٖا  اإلاىٓماث مً ظضًضة ؤق٩ا٫ ؤو ؤؾىا١ ؤو بهخاط ؤَو

ت باجها حٗٝغ ٦ما (72: 2012 ، وؾلمان ، الُٟدان) الثروة جد٤ُ٣ ؤظل مً ما٫ ببضء اإلاخٗل٣ت الخهاثو مً مجمٖى  الٖا

ا وجدمل ، وجىُٓمها ، لها والخسُُِ اصة مغث و٢ض ، (561:  2007 ، واصَعـ ، بيالٛا٫) اصاعتها في والابضإ مساََغ  بمغاخل الٍغ

ق  (3) الك٩ل ٌٗغيها مسخلٟت
ً
اصي ومً ، ألاؾخمغاع ختى اإلاكغوٕ والصة زم باإلاٟهىم بضءا ما٫ اإلاال٪ اإلاضًغ الى اإلادخمل الٍغ  أٖل

اصي مغوعا وهاجخت ٢اثمت ظضًضة ٩ُلُت ًاالخُب٣ُاث الظي الىاش ىء بالٍغ ما٫ الخ٨ىَى  .ألٖا

 

 
 (3) ٧لالل

اصة مغاخل  الٍغ

Source : Tracogna, Andrea ,Entrepreneurship Development: Key Issues & Challenges,2009. 
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اصة لِكمل الغ٢مُت البِئت ٖهغ في اإلاٟهىم جُىعق و٢ض ما٫ في الٍغ  ًٖ جبدض اإلاىٓماث وانبدذ ، الال٨تروهُت الٖا
ُٟيا الخهمُم البِئت في الب٣اء اظل مً ظضًضة وؾاثل اصة مٟهىم وبغػق ، لالٖما٫ لْى  ًغجبِ انبذ والظي الال٨تروهُت الٍغ

ت ٦بحرا اعجباَا ما٫) مشل اإلاٟاَُم مً بمجمٖى ٤ ، الال٨ترووي البُ٘ ، الال٨تروهُت الخجاعة ، الال٨تروهُت الٖا  الال٨ترووي الدؿٍى

ا (الال٨ترووي الدؿى١ق ، حَر ما٫ مً ال٨شحر ٚو  مٟهىما هجض ان ًم٨ً َىا ومً ، الخ٨ىىلىجي لخُىعقبا اعجبُذ التي واإلاٟاَُم الٖا
اصة قامال ما٫ لٍغ ما٫ الصاعة والاهماٍ واإلاماعؾاث الُغاث٤ في بالخٟى١ق ًخمشل الا٦تروهُت الٖا  .الغ٢مُت البِئت في الٖا

 الشالض اإلابدض

  الخُب٣ُي الجاهب

  اإلاخٛحراث هماطط بىاء/ اوال

ُيلُت الخؿتُلاث (1  الخىىَى

٩ُلُت، الخُب٣ُاث إلاخٛحر الخى٦ُضي الٗاملي الخدلُل ازخباع الى (4) الك٩ل في َغةالٓا الىخاثج حكحر خطر الخ٨ىَى  ٍو
حر يُٟٗت للىمىطط اإلاُاب٣ت ظىصة ماقغاث بان ٩ىنق ، اإلاُلىبت الكغوٍ جد٤٣ لم اجها خُض م٣بىلت ٚو  م٣بى٫ق الىمىطط ٍو
ت ج٩ىنق ان ًجب الىمىطط ج٣ضًغاث مُ٘ط ان ٦ما ،  الىماطط لجىصة اإلاُلىبت الكغوٍ م٘ ٢ُمه م٣اعهت بٗض  وال٣ٟغاث ، مٗىٍى

 ج٩ىنق ان ًجب للىمىطط اإلاُاب٣ت ظىصة جد٤٣ التي اإلااقغاث قغوٍ ان ٦ما (0.40) مً ا٦بر حكب٘ طاث

(RMSEA<0.08)و(GFI>0.90) و(CFI>0.95) و(NFI>0.90)( Wan,2013 :200). 
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  (4) الك٩ل

٩ُلُت الخُب٣ُاث مخٛحر اهمىطط  الخ٨ىَى

٪  ، الخٗضًل بٗض م٣بىلت وحكبٗاجه الىمىطط ج٣ضًغاث ان الى ٌكحر الظي (5) الك٩ل في ٦ما الخٗضًل بٗض الىمىطط ونقٍو
.  اإلاُلىبت الاخهاثُت للكغوٍ مُاب٣ت وهي ، ٢ُاؾه اظل مً ماويٗذ ٢ُاؽ ٖلى ٢اصعة لالبٗاص ال٣ٟغاث ٞان َىا ومً
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 (5) الك٩ل

٩ُلُت الخُب٣ُاث مخٛحر اهمىطط  الخٗضًل بٗض الخ٨ىَى

ادة مخؼير (2  الالىتروهُت الاعماٌ ٍس

 اإلاُاب٣ت ظىصة ماقغاث بان ًخطر (6) الك٩ل في الٗاملي الخدلُل همىطط يمً اإلاؿخسغظت ال٣ُم مغاظٗت مً
ىا ، ، اإلاُلىبت الكغوٍ ًد٤٣ لم ل٩ىهه م٣بى٫ق ٚحر الىمىطط ٞان َىا ومً يُٟٗت للىمىطط  الخٗضًالث اظغاء مً البض َو

 .اإلاٟترى الخٗضًل صلُل جىنُاث بدؿب ال٣ٟغاث وحٗضًل بدظٝ الىمىطط لىٕ اإلاُلىبت
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 (6) الك٩ل

اصة مخٛحر اهمىطط  ما٫ ٍع   الال٨تروهُت الٖا

 

٩ىنق  ، الخٗضًل بٗض م٣بىلت وحكبٗاجه الىمىطط ج٣ضًغاث ان الى ٌكحر الظي (7) الك٩ل في ٦ما الخٗضًل بٗض الىمىطط ٍو

.  اإلاُلىبت الاخهاثُت للكغوٍ مُاب٣ت وهي ، ٢ُاؾه اظل مً ماويٗذ ٢ُاؽ ٖلى صعة٢ا لالبٗاص ال٣ٟغاث ٞان َىا ومً
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 (7) الك٩ل

اصة مخٛحر اهمىطط  ما٫ ٍع  الخٗضًل بٗض الال٨تروهُت الٖا

 

 الاعجباٍ ٖال٢اث/  زاهُا

ُت الٟغيُت ازخباع/  1  ألاولى الٟٖغ

ُت الٟغيُت جد٤٣ ًٖ (1) الجضو٫ق هخاثج ٌكحر ً بحن مىظبت اعجباٍ ٖال٢ت وظىصب وطل٪ ألاولى الٟٖغ  الخُٛحر) اإلاخٛحًر
ما٫ وعٍاصة الخىُٓمي ت هالخٔ (t) ٢ُم مخابٗت ومً ، (0.742) الاعجباٍ مٗامل ٢ُمت بلٛذ خُض ،(الال٨تروهُت الٖا  ٖال٢ت مٗىٍى

ً بحن الاعجباٍ خماص اإلاخٛحًر ت ٖلى بااٖل .  الجضولُت مً ا٦بر اإلادؿىبت ٧اهذ خُض (t) ٢ُمت مٗىٍى
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ما٫ وعٍاصة الخىُٓمي الخُٛحر بحن الاعجباٍ ٖال٢اث هخاثج (1) لجضو٫قا  الال٨تروهُت الٖا

ادة اإلاخؼيراث  الجذولُت (t) الالىتروهُت الاعماٌ ٍس

 0.01 0.05 **0.742 الخىكُمي الخؼُير

 (t)2.36 1.66 13.747 اإلادعىبت 

P-Value 0.000  

 (= 0.01) الذاللت معخىي  عىذ معىىي  الاسجتاؽ حعني  )**( (= 0.05) لتالذال معخىي  عىذ معىىي  الاسجتاؽ حعني (*)

ُت الٟغيُت ازخباع/  2  الشاهُت الٟٖغ

ً بحن مىظبت اعجباٍ ٖال٢ت بىظىص وطل٪ الٟغيُت َظٍ جد٤٣ الى الىخاثج حكحر ُٟي الخهمُم) اإلاخٛحًر  وعٍاصة الْى

ما٫ ت هالخٔ (t) ٢ُم مخابٗت ومً ، (0.752) ٢ُمتها بلٛذ خُض ،(ل٨تروهُتالا الٖا ً بحن الاعجباٍ ٖال٢ت مٗىٍى خماص اإلاخٛحًر  بااٖل

ت ٖلى .  الجضولُت مً ا٦بر اإلادؿىبت ٧اهذ خُض (t) ٢ُمت مٗىٍى

ُٟي الخهمُم بحن الاعجباٍ ٖال٢اث هخاثج (2) الجضو٫ق ما٫ وعٍاصة الْى  الال٨تروهُت الٖا

ادة  اإلاخؼيراث  الجذولُت (t)  الالىتروهُت الاعماٌ ٍس

 0.01 0.05 **0.752 الىقُـي الخطمُم

 (t)2.36 1.66 14.144 اإلادعىبت 

P-Value 0.000  

 (= 0.01) الذاللت معخىي  عىذ معىىي  الاسجتاؽ حعني  )**( (= 0.05) الذاللت معخىي  عىذ معىىي  الاسجتاؽ حعني (*)

ُت الٟغيُت ازخباع/  3  الشالشت الٟٖغ

ً بحن مىظبت اعجباٍ ٖال٢ت بىظىص وطل٪ الٟغيُت َظٍ جد٤٣ الى (3) الجضو٫ق ٌكحر  وعٍاصة الخىُٓمي اله٩ُل) اإلاخٛحًر

ما٫ ت هالخٔ (t) ٢ُم مخابٗت ومً ، (0.830) ٢ُمتها بلٛذ خُض ،(الال٨تروهُت الٖا ً ًًب الاعجباٍ ٖال٢ت مٗىٍى خماص اإلاخٛحًر  بااٖل
ت ٖلى .  الجضولُت مً ا٦بر اإلادؿىبت ٧اهذ خُض (t) ٢ُمت مٗىٍى
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ما٫ وعٍاصة الخىُٓمي اله٩ُل بحن الاعجباٍ ٖال٢اث هخاثج (3) الجضو٫ق  الال٨تروهُت الٖا

ادة  اإلاخؼيراث  الجذولُت (t)  الالىتروهُت الاعماٌ ٍس

 0.01 0.05 **0.830 الخىكُمي الهُيل

 (t)2.36 1.66 18.446 اإلادعىبت 

P-Value 0.000  

 (= 0.01) الذاللت معخىي  عىذ معىىي  الاسجتاؽ حعني )**( (= 0.05) الذاللت معخىي  عىذ معىىي  الاسجتاؽ حعني (*)

:  ألاولى الغثِؿت الٟغيُت

 بحن مىظبت اعجباٍ ٖال٢ت بىظىص وطل٪ ألاولى الغثِؿُت الٟغيُت ١جد٤ ًخطر (4) الجضو٫ق في الىاعصة الىخاثج مً

٩ُلُت الخُب٣ُاث) اإلاخٛحراث ما٫ وعٍاصة الخ٨ىَى خطر ، (الال٨تروهُت الٖا  اعجباٍ وظىص بلى حكحر التي اإلااقغاث زال٫ مً ٍو

تمًٗ هالخٔ (t) ٢ُم مخابٗت ومً ، (0.861) ٢ُمتها بلٛذ خُض ال٨لي اإلاؿخىيق ٖلى بُجها مىظب  ٧اهذ خُض الاعجباٍ ٖال٢ت ٍو
.   الجضولُت مً ا٦بر اإلادؿىبت (t) ٢ُمت

٩ُلُت الخُب٣ُاث بحن الاعجباٍ ٖال٢اث هخاثج (4) الجضو٫ق ما٫ وعٍاصة الخ٨ىَى  الال٨تروهُت الٖا

اصة  اإلاخٛحراث ما٫ ٍع  الجضولُت (t)  الال٨تروهُت الٖا

٩ُلُت الخُب٣ُاث  0.01 0.05 **0.861 الخ٨ىَى

 (t) 2.36 1.66 20.976 اإلادؿىبت 

P-Value 0.000  

 (= 0.01) الذاللت معخىي  عىذ معىىي  الاسجتاؽ حعني )**( (= 0.05) الذاللت معخىي  عىذ معىىي  الاسجتاؽ حعني (*)

  الخإزحر ٖال٢اث جدلُل/ زاهُا

 ق
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:  الاحي ًخطر (5) صو٫قالج في الىاعصة ال٣ُم مغاظٗت زال٫ مً

:  الاولى الـشعُت الـشغُت (1

ا ًازغ الخىُٓمي الخُٛحر ان اصة) في مٗىٍى ما٫ ٍع  الجضولُت مً ؤ٦بر اإلادؿىبت (F) ٢ُمت ٧اهذ خُض ، (الال٨تروهُت الٖا

ت مؿخىيق ٖىض ظا ، (0.742) ()و٢ُمت ، (0.574) () اإلاٗلمت ٢ُمت بلٛذ و٢ض ،(0,05 ) اإلاٗىٍى  م٣ضاٍع حُٛحرا ان الى ٌكحر َو
ق ًدضر الخىُٓمي الخُٛحر في (1)

ً
اصة في (0.742) م٣ضاٍع حُٛحرا ما٫ ٍع  .  الال٨تروهُت الٖا

اصة) اإلاٗخمض اإلاخٛحر في الخانلت الخٛحراث مً (%55.1 )(الخىُٓمي الخُٛحر) اإلاؿخ٣ل اإلاخٛحر ًٟؿغ ٦ظل٪ ما٫ ٍع  الٖا

خماص (الال٨تروهُت  . الٟغيُت جخد٤ َىا ومً ، (R2=0.551) بلٛذ التي جدضًضاوا٫ الخٟؿحر مٗامل ٢ُمت ٖلى بااٖل

:  الثاهُت الـشعُت الـشغُت (2

ُٟي الخهمُم جازغ ا الْى اصة) في مٗىٍى ما٫ ٍع  ال٣ُمت مً ؤ٦بر اإلادؿىبت (F) ٢ُمت ٧اهذ خُض (الال٨تروهُت الٖا

ت مؿخىيق ٖىض الجضولُت ظا ،(0.752) () و٢ُمت ، (0.604) حٗاص٫ () وب٣ُمت ،(0.05 ) اإلاٗىٍى ق ان ٌٗجي  َو
ً
 (1) م٣ضاٍع حُٛحرا

ُٟي الخهمُم في اصة في (0.752) م٣ضاٍع حُٛحر بلى ٣ًىص الْى ما٫ ٍع  الخانلت الخٛحراث مً (56.5%) ًٟؿغ واهه. الال٨تروهُت الٖا
اصة) اإلاٗخمض اإلاخٛحر في ما٫ ٍع  جخد٤ َىا مًو ، (R2=0.565) اوالخدضًض الخٟؿحر مٗامل ٢ُمت بلٛذ اط (الال٨تروهُت الٖا

 . الٟغيُت

:  الثالثت الـشعُت الـشغُت (3

ت صاللت طو ؤزغا الخىُٓمي اله٩ُل بٗض ؤْهغ اصة) في مٗىٍى ما٫ ٍع  مً ؤ٦بر اإلادؿىبت (F) ٢ُمت ٧اهذ بط (الال٨تروهُت الٖا

ظا ،(0.830) () و٢ُمت ، (0.714) حٗاص٫ () وب٣ُمت ،(0.05 ) مؿخىيق ٖىض الجضولُت ال٣ُمت ق ان ٌٗجي  َو
ً
 (1) م٣ضاٍع حُٛحرا

اصة في (0.830) م٣ضاٍع حُٛحر بلى ٣ًىص الخىُٓمي اله٩ُل في ما٫ ٍع  في الخانلت الخٛحراث مً (68.8%) ًٟؿغ واهه. الال٨تروهُت الٖا

اصة) اإلاٗخمض اإلاخٛحر ما٫ ٍع  . الٟغيُت جخد٤ َىا ومً ، (R2=0.688) اوالخدضًض الخٟؿحر مٗامل ٢ُمت بلٛذ اط (الال٨تروهُت الٖا

٩ُلُت الخُب٣ُاث ؤزغ (5) الجضو٫ق اصة في الخ٨ىَى ما٫ ٍع  الال٨تروهُت الٖا

اصة اإلااقغاث الابٗاص ما٫ ٍع  الال٨تروهُت الٖا

الخؼُير
 

كُمي
الخى

 

F 188.97 

P 0.000 

R2 0.551 

 0.574 

 0.742 
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طمُم
الخ

 
الىقُـي

 

F 200.061 

P 0.000 

R2 0.565 

 0.604 

 0.752 

ل
الهُي

 
اٌ

كُمي
جى

 

F 340.26 

P 0.000 

R2 0.688 

 0.714 

 0.830 

ق: اإلاهضع
ً
٣ا  الخاؾىب لىخاثج ٞو

لى  الخُب٣ُاث ابٗاص ؤن الى (8) والك٩ل (6) الجضو٫ق في الخدلُلُت اإلااقغاث حكحر مجخمٗت الابٗاص مؿخىيق ٖو

٩ُلُت ا جازحرا لها ٧ان مجخمٗت الخ٨ىَى اصة) في مٗىٍى ما٫ ٍع  جازحرا مجخمٗت الابٗاص اْهغث خُض ظؼجي وبك٩ل ، (الال٨تروهُت الٖا

ا ت ال٣ضعة وان ، اإلاخٗضص الاهدضاع همىطط يمً مٗىٍى  اإلاخٛحر في الخانلت الخٛحراث مً (%75.2) بلٛذ للىمىطط الخٟؿحًر
اصة) اإلاٗخمض ما٫ ٍع  . (R2=0.752) الخدضًض مٗامل ٢ُمت بلٛذ بط (الال٨تروهُت الٖا

 :الاجُت بالهُٛت اإلاخٗضص الاهدضاع همىطط مٗاصلت ج٩ىنق وبهظا 

332211 XXXY   

Y= 0.815+0.215(x1) +0.261(x2) +0.478(x3) 

اصة=  ما٫ ٍع الال٨تروهُت الٖا  0.815+(0.215)( (الخىُٓمي الخُٛحر  ) +0.261( ُٟي الخهمُم الْى ) +0.478( الخىُٓمي اله٩ُل ) 

   (6) الجضو٫ق
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٩ُلُت الخُب٣ُاث ابٗاص ألزغ الخدلُل هخاثج زالنت اصة في مجخمٗت الخ٨ىَى ما٫ ٍع   الال٨تروهُت الٖا

   R2 Df F P اإلاخؼيراث

 الخىُٓمي الخُٛحر

0.815 

0.215 

0.752 3,203 153.79 

0.001 

ُٟي الخهمُم  0.000 0.261 الْى

 0.000 0.478 الخىُٓمي اله٩ُل

 (SPSS v.18) بغهامج مسغظاث:  اإلاهضع

 

 
  مجخمٗت الابٗاص لخازحر اإلاخٗضص الاهدضاع همىطط ٖامالثم (8) الك٩ل

 (AMOS v.18) بغهامج مسغظاث:  اإلاهضع

 ق
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 الغاب٘ اإلابدض

 والخىنُاث الاؾخيخاظاث 

 الاؾخيخاظاث/ اوال

٩ُلُت الخُب٣ُاث حٗض (1  البُئُت اإلاخٛحراث م٘ الخ٠ُ٨ في ٞاٖلت مؿاٖمت حؿاَم التي الخضًشت الاؾالُب مً الخ٨ىَى
 .للمىٓماث صاءالا وجدؿً

اصة جخُلب (2 ما٫ ٍع ض اظغاء الى الال٨تروهُت الٖا  ومغاٖاة الخضًشت الاؾالُب الى للخىنل والخدلُل الضعاؾاث مً اإلاٍؼ
 .الٗالمي للخُىعق مىا٦بتها

ما٫ وعٍاصة اله٩ُلُت الخُب٣ُاث بحن اًجابُت ٖال٢ت َىال٪ ان الىخاثج ازبدذ (3  ٧لما جخٗؼػق الٗال٢ت وان الال٨تروهُت الٖا

 .  الخُب٣ُاث َظٍ مً ظؼء او ٧ل اصثػ

٩ُلُت الخُب٣ُاث ان الى الىخاثج حكحر (4 اصة وجد٤ُ٣ جدؿحن في مباقغ بك٩ل جازغ الخ٨ىَى ما٫ ٍع  ، الال٨تروهُت الٖا

ُت الابٗاص بان اجطر و٢ض  . مىٟغصة مجخمٗت جازغ الٟٖغ

٩ُلُت الخُب٣ُاث ابٗاص ان الى الىخاثج زال٫ مً ًخطر (5 اصة في ومجخمٗت مىٟغصة اقغمب بك٩ل ازغث الخ٨ىَى  ٍع
ما٫  َىا ومً الىمىطط، يمً الاولى اإلاغجبت الخىُٓمي اله٩ُل سجل و٢ض الابٗاص بحن مخٟاوجا ٧ان الخازحر ان الا الال٨تروهُت الٖا

ُٟي الخهمُم ، الخىُٓمي اله٩ُل) جغجُبها اٖاصة ًم٨ً  .( الخىُٓمي الخُٛحر ، الْى

 ظىصة لكغوٍ مؿخىفي واهه جد٤٣ ٢ض اهه اله٩ُلُت الىمظظت باؾلىب لهجدىيق جم والظي الٟغض ي الىمىطط ازبذ (6
 .الخالُت الضعاؾت بِئت م٘ اإلادكابهت البِئت طاث واإلااؾؿاث اإلاىٓماث في اٖخماصٍ ًم٨ً َىا ومً للىماطط اإلاُاب٣ت

 الخىنُاث/ زاهُا

٘ الخخًان اإلاىاؾبت الٓغوٝ تهُئت (1 اصًت اإلاكاَع  الضٖم الى ًدخاظىنق الظًً الباخشحن ٢بل مً اإلا٣ضمت ؾُما وال الٍغ

. واإلاٗىىيق اإلااصي

اصة واإلااؾؿاث اإلاىٓماث ٖلى ًجب (2 غ للبدض اإلاسههت اإلاالُت الخسهُهاث ٍػ  البدض مغاٖاة م٘ ، والخٍُى

غ ال٣ابلت الخضًشت الاؾالُب ًٖ باؾخمغاع  .والخدضًض للخٍُى

٤ الخىُٓمي اله٩ُل بىاء اٖاصة يغوعة (3 ُُٟت الٗال٢اث جسضم مضعوؾت ٖلمُت زُت ٞو  الخىاػنق خهى٫ق وجًمً الْى
ضم الا٢ؿام بحن  .بُجها ُٞما الخضازل ٖو

اصًت الٟغم ًٖ والبدض ، اإلاكابهت البِئت طاث الىاجخت الخجاعب مً الاؾخٟاصة (4  يُإ صونق للخُب٤ُ ال٣ابلت الٍغ
اصًت ٞغم في الجهىص  .مدا٧اتها الًم٨ً م٣ٗضة ٍع

 اإلاُلىب الخىُٓمي الخُٛحر باظغاء ج٣ىم ان الخ٨ىىلىجي والخ٣ضم جُىعقا٫ َظا ْل وفي اإلاىٓماث ٖلى لؼاما انبذ (5

٩ُلها ٖملُاتها جهمُم واٖاصة  .الخىُٓمي َو
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حر ، لالبضإ الضاٖمت البُئُت الٓغوٝ تهُئت م٘ الخٗلُمُت اإلااؾؿاث صازل الٗلمي والبدض بالخٗلُم الاَخمام (6  وجٞى

 . والخ٨ىىلىظُت اإلااصًت الخدخُت البيُت

اإلاهاصع 

اإلاهاصع الٗغبُت /قوالا

ت ، اإلااجمغ الٗلمي  (1 م ، الضوع الاؾتراجُجي لالبخ٩اع الخ٨ىىلىجي ال٩اسر في ا٢خهاص اإلاٗٞغ الخضعاوي ، خامض ٦ٍغ

.ق2013الاو٫ لٟا٧لتي ال٣اهىن والاصاعة ، 

ت اإلاىٓمت والؿلى٥ الخىُٓمي "قخغخىف ، ٖاص٫ و صاٚغ ، مى٣ظ ،  (2 ت صاع ال٨خب للُباٖت والً"قهٍٓغ قغ ، مضًٍغ

 .ق2001بٛضاص ،

م ، خؿحن (3 ما٫ ، ٖمان ، صاع الخامض ،  والجماٖاث في ألاٞغاص ، الؿلى٥ الخىُٓمي ، ؾلى٥  خٍغ  .2004مىٓماجاأٖل

ما٫  خؿحن ، عخُم ، بق٩الُت ٢ُاؽ ؤزغ الخُٛحر الخىُٓمي في مىٓماث (4 مضزل مجهجي ، مجلت بٛضاص للٗلىم ق-ألٖا

 .2012،ق32الا٢خهاصًت ، الٗضص 

اصة في ْل الخىمُت اإلاؿخضامت ، صعاؾت مُضاهُت ، الضوعي ، (5 ا مُل٪ ، وابى ؾالم ، ب٨غ اخمض ، ز٣اٞت الٍغ ػ٦ٍغ

.ق2013، ق58مجلت صًالى ، الٗضص 

اصة ؤالؾتراجُجُت (6 ؼ الٍغ ٠ُ ٖىامل الىجاح الخاؾمه في حٍٗؼ بدض مُضاوي في قغ٦تي  ؾلمان ، مهىض ٧اْم ، جْى

.ق2014عؾالت ماظؿخحر في الاصاعة الٗامت ، ظامٗت بٛضاص ،قجىػَ٘ اإلاىخجاث الىُُٟت ومهافي الىؾِ ،

ُٟت في اصاء م٩اجب اإلاٟدكحن الٗامُحن بدض  (7 م ،ازغ اٖاصة جهمُم الْى ؾلمان ٞايل خمض ، ونالر ، ٞالح ٦ٍغ

ت ، ظامٗت بٛضاص ، الٗضص   .2014،ق80مُضاوي ، مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت والاصاٍع

ُٟت في ٞاٖلُت ٞغ١ الٗمل صعاؾت جُب٣ُُت في مضًىت الُب ، عؾالت ٖبض الجباع ، بغا١ َالب ، ازغ  جو (8 مُم الْى

 .٧2007لُت الاصاعة والا٢خهاص ،ق–ماظؿخحر في ظامٗت بٛضاص 

ؼ ٢ُمت الؼبىن الضازلي صعاؾت جدلُلُت في  (9 ٖلي ، ا٢ضؽ خؿً ؤزغ ٖملُاث اٖاصة اله٩ُلت الخىُٓمُت في حٍٗؼ

ي حك٨ُالث وػاعة الهىاٖت واإلاٗاصن ، عؾالت ماظؿخحر في الاصاعة الٗامت  الكغ٦ت الٗامت للهىاٖاث ال٨هغباثُت اخض

 .2011،ظامٗت بٛضاص ، 

الٗلي ، ٖبض الؿخاع مدمض ، اصاعة الاهخاط والٗملُاث مضزل ٦مي ، صاع واثل لليكغ والخىػَ٘ ، ٖمان ، الاعصن  (10

،2000. 

 .قق2007، الاعصن ، ق1واثل لليكغ والخىػَ٘ ، ٍقالٛالبي ، َاَغ ، واصَعـ ، واثل ، الاصاعة الاؾتراجُجُت ، صاع (11

ما٫ خايىاث الُٟدان ، اًشاع ٖبض الهاصي ، وؾلمان ، ؾٗضون مدؿً ،صوعق (12 ؼ في الٖا اصة حٍٗؼ  اإلاىٓماث ،مجلت ٍع

.ق2012، ق30الٗضص  الجامٗت الا٢خهاصًت للٗلىم بٛضاص ٧لُت
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ت ٖلى ؤص (13 ىت ، ؤزغ اؾتراجُجُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ اء ألاٞغاص في الجامٗاث ، عاؾت خالت ٖلى ُٖىت مً ماو٘ ،ؾبًر

ت ، عؾالت ماظؿخحر في ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت مدمض زًُغ ، الجؼاثغ ،  .ق2015الجامٗاث الجؼاثٍغ

مهضي ، زماثل ، جإزحر اله٩ُل الخىُٓمي و الالجإ٦ض البُئي في ٞاٖلُت بٌٗ ٧لُاث ظامٗت بٛضاص وال٩لُاث ألاَلُت  (14

 .2005لت ماظؿخحر في الاصاعة الٗامت ، ظامٗت بٛضاص ،صعاؾت مُضاهُت ، عؾا
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م الاعخماد اإلاعدىذي الالىترووي  جتُِؼ ألامىاٌ عً ؾٍش
ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت    "أ"لُىذة عتذ هللا  أظخارة معاعذة   

حامعت مدمذ الطذًم بً ًحي ، حُجل، الجضاةش 

  

Résumé  

 Le commerce international est financé par diverses opérations de financement. Quasi 

ignoré des lois dans presque tous les pays du monde, Le crédit documentaire est le meilleur 

moyen de financement dans le domaine du commerce international. 

 Le crédit documentaire dématérialisé est né avec l’extension de l’utilisation des 

technologies. Contrairement à la lettre de crédit traditionnelle qui repose sur l'échange de 

documents papier, le crédit documentaire dématérialisé est principalement basé sur l'échange de 

documents par e-mail, et le paiement du vendeur est effectué par le transfert électronique de 

fonds.   

 Cependant, en dépit des avantages que ce mécanisme offre au commerce international, il 

est devenu un outil de blanchiment d'argent par voie électronique. 

 Les banques et   les institutions financières, afin de lutter contre ce type de crimes 

électroniques, doivent prendre toutes les mesures nécessaires, elles sont notamment obligées de 

contrôler et assurer le suivi de ces transferts financiers et de demander des titulaires de comptes 

toutes leurs informations personnelles et celles qui sont associées aux opérations financières 

effectuées 

 

 ملخظ

ل ًخم ل ٖملُاث ال٫ر مً الخاعظُت الخجاعة جمٍى ٗخبر مسخلٟت، جمٍى خماص َو  في مجهى٫ق الكبه اإلاؿدىضي الٖا
لب الضازلُت ال٣ىاهحن ل وؾُلت ؤًٞل الٗالم، صو٫ق أٚل ت مهمت وؤصاة الخاعظُت، الخجاعة مجا٫ في للخمٍى  الضولُت البُٕى لدؿٍى

لها خماص ٌٗٝغ ما ْهغ ،الخ٨ىىلىظُا اؾخسضام احؿإ وم٘. وجمٍى  ٖلى ألاؾاؽ في ٣ًىم والظي جغووي،الال٪ اإلاؿدىضي بااٖل
ض زال٫ مً واإلاؿدىضاث الىزاث٤ جباص٫ خم الال٨ترووي، البًر ل آلُت ٍَغ٤ ًٖ الباج٘ إلاهلخت ُٞه الضٞ٘ ٍو  الال٨ترووي الخدٍى

خماص ٨ٖـ ٖلى ،لؤلمىا٫ .  الىع٢ُت اإلاؿدىضاث جباص٫ ٖلى ٣ًىم الظي الخ٣لُضي اإلاؿدىضي الٖا

 بال الخاعظُت، الخجاعة مجا٫ في ٖملُت ٞىاثض مً اإلاؿدىضاث لخباص٫ الال٨تروهُت لُتآلا َظٍ ٢ضمخه ما وعٚم ؤهه ٚحر

٣ت ألامىا٫ جبٌُِ في حؿخٛل ؤصاة ؤنبدذ ؤجها  الال٨تروهُت الضٞ٘ ؤهٓمت ٞحها اإلاجغمىنق ٌؿخٛل بدُض. ال٨تروهُت بٍُغ

ل هلها جبًُِها بُٛت الخؿاباث، بحن ال٣ظعة ؤمىالهم لخدٍى ا ًٖ ٞو . ميالجغ مهضَع

 ؤلاظغاءاث ٧ل باجساط الال٨تروهُت الجغاثم مً الىٕى َظا م٩اٞدت ؾبُل وفي اإلاالُت، واإلااؾؿاث البىى٥ جلتزم لظل٪
ت الث َظٍ وجدب٘ بمغا٢بت وزهىنا لظل٪، الًغوٍع  اإلاٗلىماث ب٩ل الخؿاباث ؤصخاب مُالبت ٖلى والٗمل اإلاالُت الخدٍى

 . اإلاىٟظة اإلاالُت وبالٗملُاث بهم اإلاغجبُت
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: ملذمت

ل ًخم ل ٖملُاث زال٫ مً الخاعظُت الخجاعة جمٍى لها اإلاغاص اليكاَاث َبُٗت م٘ جغجبِ والتي مسخلٟت، جمٍى . جمٍى
 الخجاعة بخىؾُ٘ حؿمذ التي الُغ١ق ؤًٞل ًٖ والبدض الخاعط، م٘ والخضماث الؿل٘ جباص٫ ٖملُاث حؿهُل ؤظل ٞمً

 البى٩ي الىٓام ٌؿمذ لخىُٟظَا، اإلاالُت بالكغوٍ زانت جغجبِ حيوا٫ جىاظهها التي الٗغا٢ُل مً والخس٠ُٟ الخاعظُت،

غ١ق ؤهىإ ٖضة بلى باللجىء ل َو .  للخمٍى

ٗخبر خماص َو ل وؾُلت ؤًٞل اإلاؿدىضي الٖا خماص ٖملُاث نىعق وبخضي  الخاعظُت، الخجاعة مجا٫ في للخمٍى  الٖا

ُت، ت ثاإلاباصال مجا٫ في واإلاكتريق الباج٘ مً ل٩ل يمان وؤًٞل بل اإلاهٞغ . الضولُت الخجاٍع

هىعق الخُاة، مىاحي ظمُ٘ مؿذ التي اإلاظَلت الخ٨ىىلىظُت الخُىعاث وم٘ خماص  ْهغ اإلاٗلىماجُت، ٖهغ ْو  الٖا
ٝغ ظضًضة، نىعة في اإلاؿدىضي خماص ٖو  الباج٘ مً ٧ل بحن الخٗامل ٖلى باألؾاؽ ًغج٨ؼ والظي الال٨ترووي، اإلاؿدىضي بااٖل

ع ِّ
اء محزة ٣ًضم ؤهه ًٖ هاَُ٪. الىع٢ُت اإلاؿدىضاث مدل خلذ التي الال٨تروهُت إلاؿدىضاثبا اإلاؿخىعص واإلاكتريق اإلاهض   الٞى

. الال٨تروهُت الضٞ٘ ؤهٓمت ٍَغ٤ ًٖ للباج٘

م ؤهه ٚحر غتها التي اإلاؼاًا ٧ل مً وبالٚغ  مً حؿلم لم ؤجها بال الضولُت، الخجاعة مجا٫ في الجضًضة الخ٣ىُت َظٍ ٞو

خضاء . ال٨تروهُا ألامىا٫ جبٌُِ في الؾخٛاللها َغ١ق بلى إلاجغمىنقا جىنل خُض ٖلحها، الٖا

 اإلاعدىذي الاعخماد وان ئرا: الخالُت ؤلاشيالُت عً إلحابت مداولت َى اإلاذا لت َزٍ مً الهذؾ ًىىن  وعلُه،
مت َزٍ إلاياؿدت اإلاخخزة آلالُاث ؿماهي ألامىاٌ، جتُِؼ في ٌعخؼل الالىترووي  دسحت على حعذ التي اإلاعلىماجُت الجٍش

   الخؿىسة؟ مً هتيرة

ٌ  اإلاتدث  الاكخطادًت والعىإلات الخىىىلىحُت الثىسة اؿشاصاث: ألاو

٘ ًٖ هاَُ٪ اإلاُاصًً، قتى في الخالي الٗهغ ٌكهضٍ الظي الخ٣جي الخ٣ضم بن  الضو٫، بحن الا٢خهاصًت الخىاظؼ ٞع
 اإلاجا٫ الؾُما اإلاجاالث، مسخل٠ في ولىظُاالخ٨ً اؾخٗما٫ ٖلى ألاٞغاص ب٢با٫ اػصًاص ًٖ ؤؾٟغث التي اإلآاَغ مً حٗخبر

خماص ْهغ ؤًً الا٢خهاص، ٖهب ٌٗخبر الظي الخجاعيق ل وؾاثل مً ٧ىؾُلت الال٨ترووي اإلاؿدىضي الٖا  الخاعظُت، الخجاعة جمٍى
 ٢بل، مً مىظىصة ٧اهذ ظغاثم مً اإلاؿخدضزت الىماطط بٌٗ وجٓهغ بل الجغاثم، مً ظضًضة ؤهىإ جخىلض اإلا٣ابل، في ول٨ً

 .  الٗلمي الخ٣ضم بلُه ونل ما اؾخٛال٫ ٖلى اإلاجغمىنق ٞحها ٌٗمل

ٌ  اإلاؿلب  الالىترووي اإلاعدىذي الاعخماد جلىُت قهىس : ألاو

ض خل الضولُت، الخجاعة مجا٫ في لها م٩اها ٖام، بك٩ل الخضًشت الخ٨ىىلىظُاث و٧ل الاهترهِذ ؤزظث ؤن مىظ  البًر

ض ؤهىإ ٧ل مدل الال٨ترووي خماص  الخاعظُت الخجاعة في الضٞ٘ وؾاثل ؤن ٦ما. ألازغيق البًر ٣ها حك٤ ؤزظث اإلاؿدىضي، ٧ااٖل  ٍَغ

                                                           
 .   ، اجلزائر،  200لطرش الطاىر، تقنيات البنوؾ، الطبعة الثانية، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، _ 1

2
_ LIMOGES Isabel, MIVILLE-DE CHENE KARL ; TOUNSI Ferid, le commerce international, l’univers du livre, 

Tunis, 2006, p 235. 
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 الظي الضوعق ٖلى اإلاداٞٓت مً ًمىٗها لم َبُٗتها في الخُىعق َظا ؤن ٚحر وع٢ُت، ٧اهذ ؤن بٗض ال٨تروهُت لخهبذ الغ٢مىت، هدى

ى به، ؤهُُذ ل َو .      الضولُت الخجاعة ٣ٖىص جىُٟظ خؿً ويمان جمٍى

ٌ  سعالف  الذولُت الخجاسة اخخُاحاث الصدًاد هىدُجت الالىترووي اإلاعدىذي الاعخماد: ألاو

ل، ٖلى الخهى٫ق ٖلى الضولُت الخجاعة مجا٫ في حٗمل التي اإلااؾؿاث اَخمام ًغج٨ؼ لى الخمٍى ت ٖو  ببغام ؾٖغ

ت الٗملُاث ت اله٣ٟت ؾالمت مىزى٢ُت ٖلى هاَُ٪ وجىُٟظَا، الخجاٍع  البىى٥ ٨ٖٟذ الؿبب، اولهظ. الضولُت الخجاٍع
ت الٗملُاث مً الىٕى َظا في اإلاكاع٦ت اإلاالُت واإلااؾؿاث ُت جدؿحن ٖلى الٗمل ٖلى الخجاٍع  لؼباثجها ج٣ضمها التي الخضماث هٖى

خماصاث مجا٫ في الم ج٨ىىلىظُاث مجا٫ في اإلالخّى الخُىعق ظاهب بلى. اإلاؿدىضًت الٖا  محزاث مً ٣ًضمه ٢ض وما والاجها٫، الٖا

ت الٗملُاث َظٍ في اإلاكاع٦ت لؤلَغاٝ ةجىاٞس ي غة ج٨ً لم الضولُت الخجاٍع .  الى٢ذ وازخهاع الخ٩لٟت ٦سٌٟ ٢بل، مً مخٞى

. الضولُت بالخجاعة اإلاخٗل٣ت للىزاث٤ الال٨ترووي الخباص٫ هدى الخىظه بلى الخاظت جىامي بلى ؤصث ٖىامل ٧لها

 ًخم التي ألاوعا١ مً ال٨بحرة ال٨مُت َى الال٨تروهُت، اإلاؿدىضاث اٖخماص هدى اإلاتزاًض الاججاٍ ًٟؿغ آزغ ٖامل

ت اإلاٗامالث إلبغام اؾخٗمالها  واإلاىعصًً ٧الؼباثً: الٟاٖلحن مً ٦بحرا ٖضصا وج٣دم مد٨مت بصاعة جخُلب والتي الضولُت، الخجاٍع
ت والىا٢لحن والبىى٥ ٞغ م والجماع٥ الضولُت الخجاعة ٚو حَر الوة. ٚو  مً ال٨شحر ٖلى الضولُت الخجاعة حٗخمض طل٪، ٖلى ٖو

ظا مىخضة، ٚحر جؼا٫ ال الضولُت الىزاث٤ ؤن ٦ما. مًمىجها وبدؿب الٗملُت ؤَغاٝ بدؿب جسخل٠ التي الاظغاءاث  ب٨ٗـ َو

ذ التي البى٨ُت الىزاث٤ .   الك٩ل مؿخىيق ٖلى ؤو اإلادخىيق مؿخىيق ٖلى ؾىاء الخىخُض، مؿإلت بسهىم ج٣ضما ٖٞغ

ضم الىزاث٤ ٨ٞثرة ٘ ؤن قإجها مً ٖىامل مىخضة ططهما اٖخماص ٖو  ًم٨ً الظًً الى٢ذ، وجًُ٘ اإلاٗاملت ج٩ال٠ُ جٞغ

ما خماص خالت في ازخهاَع . الال٨ترووي اإلاؿدىضي الٖا

لُه، خماصاث لخ٣ىُت اإلاددكم اللجىء بىاصع وبٓهىعق ٖو خماص اؾخٗما٫ مً والاهخ٣ا٫ الال٨تروهُت، اإلاؿدىضًت الٖا  الٖا

خماص بلى الىعقي اإلاؿدىضي ا، وجُىعا جؼاًضا ٖٝغ ؤن لبض ما والظي الضولُت، الخجاعة مجا٫ في  الال٨ترووي إلاؿدىضيا الٖا  ملخْى
ت، اإلاٗامالث في الال٨تروهُت الىؾاثِ اؾخسضام جُىعق م٘ ت ؤنضعث الؿىاء، ٖلى الضولُت ؤو الىَىُت الخجاٍع  الخجاعة ٚٞغ

مبر 25 في الضولُت  ملخ٤" ٌؿمى اإلاؿدىضًت، لالٖخماصاث  _اإلاىخضة ٖغاٝوألا ألانى٫ق ليكغة ًًاٝ ظضًضا ملخ٣ا 2002 هٞى

غاٝ ألانى٫ق جُب.  "(1.1 ؤلانضاع) الال٨ترووي للخ٣ضًم اإلاؿدىضًت لالٖخماصاث اإلاىخضة وألٖا  ألاؾئلت ٖلى اإلالخ٤ َظا ٍو
دمل للمؿخٗملحن، الٗملُت ت َُاجه بحن ٍو  ا٫مج جىضر ماصة ٖكغة ازىتي ومً م٣ضمت، مً ؤؾاؾا جخ٩ىنق ؤخ٩ام مجمٖى

                                                           
1

 .67 ، ص0 20دراسة ربليلية، دار الكتب القانونية، مصر، : حسُت ، مسؤولية ادلصرؼ يف االعتماد ادلستندي وادلخاطر اليت تواجهو خبتيار صابر بايز_ 
2
_ RAKOTONANAHARY Salohy Miadana, La fraude et la dématérialisation du crédit documentaire, mémoire 

présenté à la faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Maitrise en droit des affaires (LL.M), 

Faculté de droit, Université de Montréal, septembre 2005, p.p 23_ 25. Disponible sur site internet : 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/2361/11734168.PDF 
3
_ DOISE Dominique, « la révision 2007 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires –RUU 

600- », le journal d’information de l’union de banques arabes et françaises, hors-série, Dialogue N°51- juin 2007, p 

03. Disponible sur site internet : www.ubaf.fr/dcmnt/dialogues.pdf 
4
_ The official name for this publication is “Supplement to the Uniform Customs and Practice for Documentary 

Credits for Electronic Presentation (Version 1.1)”. It uses the acronym “eUCP” : ICC Uniform Customs and practice 

for Documentary Credits 2007 revision, UCP 60. . Disponible sur site internet 

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600 

  .600 األصوؿ واألعراؼ ادلوحدة لالعتمادات ادلستندية، نشرة رقم

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/2361/11734168.PDF
http://www.ubaf.fr/dcmnt/dialogues.pdf
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600
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غاٝ ألانى٫ق ملخ٤ جُب٤ُ و٦ُُٟت ال٢خه  الال٨ترووي للخ٣ضًم اإلاؿدىضًت لالٖخماصاث اإلاىخضة وألٖا غاٝ بال٣ىاٖض ٖو  وألٖا

.  اإلاؿدىضًت لالٖخماصاث اإلاىخضة

غاٝ باألنى٫ق اإلاخٗل٤ اإلالخ٤ َظا ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع  الال٨ترووي للخ٣ضًم اإلاؿدىضًت لالٖخماصاث اإلاىخضة وألٖا
غاٝ نى٫قألا ٨ًمل  جم بطا ما خالت في الال٨تروهُت السجالث ج٣ضًم م٘ مخالثما ل٩ُىنق اإلاؿدىضًت، لالٖخماصاث اإلاىخضة وألٖا

٣ت ٢ضمذ ؤو لىخضَا، ج٣ضًمها غاٝ ألانى٫ق ملخ٤ ؤن ٦ما.  الىع٢ُت اإلاؿدىضاث بٞغ  اإلاؿدىضًت، لالٖخماصاث اإلاىخضة وألٖا

خماص ٣ٖض نغاخت هو بطا بال مؿدىضي اٖخماص ؤي ٖلى ًُب٤ ال ،2007 ؾىت حٗضًل آزغ ٖٝغ والظي  ٖلى اإلاؿدىضي الٖا

 .  طل٪

 الخللُذي اإلاعدىذي الاعخماد عً الالىترووي اإلاعدىذي الاعخماد جمُيز: الثاوي الـشع

 الخجاعة مجا٫ في ويمان صٞ٘ وؾُلت ًٖ ٖباعة ؤهه ؾىيق الال٨ترووي، اإلاؿدىضي لالٖخماص مدضص حٍٗغ٠ ًىظض ال

خماص قإن طل٪ ٝي قإهه الضولُت ظا. الخ٣لُضي اإلاؿدىضي الٖا ق ألازحر َو ضُّص َٗك اء ووؾُلت البى٨ُت، اإلاماعؾت ابخ٩اعاث مً ٌُت  آمىت، ٞو
ً

 
ت الٗملُت في اإلاؿخُٟض)  الباج٘ جم٨ خماص مً الضولُت الخجاٍع  مالءة بٗضم اإلاغجبُت اإلاساَغ ٖلى الخٛلب مً (اإلاؿدىضي الٖا

خماص بٟخذ آلامغ) اإلاكتريق ق ؤو هِخه، بؿىء ؤو ، (هضياإلاؿذ الٖا ضِّ
ْٗد بُت .    بُجهما جٟهل التي اإلاؿاٞت بِّ

خماص هضع البى٪) البى٪ مً ناصع م٨خىب حٗهض ًٖ ٖباعة الخ٣لُضي اإلاؿدىضي والٖا خماص مُت  َلب ٖلى بىاء (الٖا
هضع اإلاكتريق) ػبىهه وحٗلُماث خماص بٟخذ ألامغ مُت  آلاظا٫ وفي زحر،ألا َظا ٣ًضم ؤن م٣ابل اإلاؿخُٟض، للباج٘ ًضٞ٘ بإن (الٖا

خماص نالخُت مضة زال٫ الؿىضاث َظٍ ج٣ضم ؤن وبكٍغ اإلادضصة، الؿىضاث الخٗهض في ٖلحها اإلاخ٤ٟ وبالكغوٍ  . الٖا

 ؤًت مً مجغصة ال٣ٗض، ؤَغاٝ بها ًخٗامل التي واإلاؿدىضاث الىزاث٤ ٞةن الال٨ترووي، اإلاؿدىضي لالٖخماص باليؿبت ؤما

حر وع٢ُت، صٖامت حر ملمىؾت ٚو  َظٍ ؤن ٚحر ،"ال٨تروهُت مؿدىضاث" ؤجها ؤي الال٨ترووي، الك٩ل جخسظ بل ماصًت، ٚو
ضة الخ٣لُضًت الىع٢ُت اإلاؿدىضاث ًٖ مدخىاَا في جسخل٠ ال الال٨تروهُت اإلاؿدىضاث ت للمٗامالث اإلاٍا  والتي الضولُت، الخجاٍع

ً بحن للخٗامل مالثمت وبُاهاث جىيُداث ٖلى جدخىيق ً) إلاؿخىعصًًوا (الباجٗحن) اإلاهضٍع  هجض البُاهاث، جل٪ ومً ،(اإلاكتًر

                                                           
 . ادلستندية للتقدمي االلكًتوين يقصد هبا االعتمادات ادلستندية االلكًتونية االعتمادات_  

2
_ PASCALE Richard, « Crédit documentaire » : la Chambre de commerce internationale publie un Guide du 

supplément électronique aux UCP 500.  Disponible sur site internet  

http://www.legalnewsinternational.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91824&catid=1053:fina

nce-internationale&Itemid=628 
3

 :، متوفر على ادلوقع االلكًتوين . اإلصدار   -600نشرة اؿ للتقدمي االلكًتوين، ملحق األصوؿ واألعراؼ ادلوحدة لالعتمادات ادلستندييةمن   0ادلادة إ _ 
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600 

 :متوفر على ادلوقع االلكًتوين. 600من األصوؿ واألعراؼ ادلوحدة لالعتمادات ادلستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، النشرة   0ادلادة _  
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600 

5
_ DOISE Dominique, « la révision 2007 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires –RUU 

600- », le journal d’information de l’union de banques arabes et françaises, hors-série, Dialogue N°51- juin 2007, p 

02. . Disponible sur site internet  www.ubaf.fr/dcmnt/dialogues.pdf 
6
_ PIEDELIEVRE Stéphane, PUTAM Emmanuel, Droit bancaire, ECONOMICA, 2011, Paris, P 570.  

http://www.legalnewsinternational.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91824&catid=1053:finance-internationale&Itemid=628
http://www.legalnewsinternational.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91824&catid=1053:finance-internationale&Itemid=628
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600
http://www.ubaf.fr/dcmnt/dialogues.pdf
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ش الكاخىت، الؿُٟىت واؾم الخٗامل، ؤَغاٝ اؾماء  واؾم ،(الصخً بىلُهت) الصخً ؾىض وع٢م البًاٖت شخً وجاٍع

خماص وع٢م البى٪ . ال٨ترووي مؿدىض ؤي ًدخىحها التي البُاهاث هٟـ وهي ، اإلاؿدىضي الٖا

يَكق و٢ض  ِّ
م  غاٝ ألانى٫ق لخ٤م في الال٨ترووي الؿىض ؾُت  الال٨ترووي للخ٣ضًم اإلاؿدىضًت لالٖخماصاث اإلاىخضة وألٖا

ا جم بُاهاث ٌٗجي والظي ،"الالىترووي السجل"ب جها ؤو اؾخالمها ؤو ببغا٢ها ؤو بعؾالها ؤو بهخاظها ؤو بوكاَئ  بىؾاثل جسٍؼ

خم  .ال٨تروهُت ض زال٫ مً الال٨تروهُت واإلاؿدىضاث الىزاث٤ َظٍ جباص٫ ٍو .  ل٨تروويالا البًر

ل ٖملُت ؤًت ج٨دس ي وختى ال٣اهىهُت، الىاخُت مً ؤهه ٚحر  ال٣اهىهُت ال٣ُمت هٟـ للمٗلىماث ال٨تروهُت جدٍى

: الخالُت الكغوٍ الٗملُت جخًمً ؤن البض الىع٢ُت، للمؿدىضاث اإلاٗهىصة

ت اإلاٗلىمت ج٩ىنق ؤن ًجب_   مً ًخم٨ً خُض وؿان،ؤلا ًٟهمها بلٛت الخاؾىب ؤظهؼة زال٫ مً لل٣غاءة ٢ابلت الخجاٍع

ت ظا بةعؾالها، ٢ام ومً اإلاٗلىمت مدخىيق مٗٞغ . ISO للخىخُض الضولُت اإلاىٓمت بلُه طَبذ ما َو

حر ٖلى الٗمل يغوعة_   مً الخجغص ٖلى ألاؾاؽ في ٌٗخمض والظي الىٓام، َظا إلاؿخسضمي باليؿبت الخام ألامان جٞى
ً بما خىاؾِب،ا٫ ٖلى بال لها م٩ان ال والتي الىع٢ُت، اإلاؿدىضاث

 
 في عؾاثل ق٩ل في اإلاؿدىضاث َظٍ بلٛاء ؤو حٗضًل مً ًم٨

اع ُٚاب ؤن ولى. و٢ذ ؤي  الجؼاثغ، ومجها زانت، الٗغبُت الضو٫ق مً ٦شحر في الال٨تروهُت، الٗملُاث ًد٨م الظي ال٣اهىوي ؤلَا
. ألواجها ؾاب٣ت ٨ٞغة للمٗلىماث جغوويالال٪ الخباص٫ بىٓام الٗمل بإن ال٣ى٫ق بلى ًاصي مما بها، الٗمل مؿإلت ٦شحرا ٤ٌُٗ

حر مً بض ال ولظل٪  اع جٞى  اٖتراٝ بلى ًدخاط جُب٣ُها ألن  اإلاؿخدضزت، الٗملُاث مً الىٕى بهظا اإلاخٗل٤ ال٣اهىوي ؤلَا
ى ووَجي، صولي ٢اهىوي ا ًإزظ ؤن قإهه مً الظي ألامغ َو  ةوال٣اهىوي الخ٨ىىلىظُت اإلاٟاع٢اث ْل في زانت ٦بحرا، ػمىُا قَى

.   الضو٫ق بحن

 الىتروهُا ألامىاٌ جتُِؼ عملُاث في الالىترووي اإلاعدىذي الاعخماد اظخؼالٌ: الثاوي اإلاؿلب

ت صواٞ٘ َىا٥ ٧اهذ بطا خماص ج٣ىُت ابخ٩اع بلى صٖذ ٢ٍى  ؤٖالٍ، بلُه ؤلاقاعة ؾب٣ذ ٦ما الال٨ترووي اإلاؿدىضي الٖا
 مً ألامىا٫ جبٌُِ لُخم اؾخٛاللها ًخم وؾُلت بلى ٞخدى٫ق مكغوٖت، ٚحر صولُت ٖملُاث بظغاء في الاؾخٛال٫ مً ًٟلذ لم ٞةهه

٣ت زاللها خماص ج٣ىُت اٖخماص ظاهب ٞةلى. ال٨تروهُت بٍُغ ت اإلاٗاملت ؤَغاٝ بحن الخٗامل ٖلى الال٨ترووي اإلاؿدىضي الٖا  الخجاٍع
خماص ميص ئ البى٪ التزام ٞةن ال٨تروهُت، مؿدىضاث بىاؾُت الضولُت اء الٖا خماص مً اإلاؿخُٟض ةإلاهلر بالٞى  اإلاؿدىضي، الٖا

ع، الباج٘ َى والظي . ألامىا٫ جبٌُِ ٖملُاث في آلالُت َظٍ اؾخٛلذ َىا ومً الال٨ترووي، الضٞ٘ آلُت ٍَغ٤ ًٖ ؾ٩ُىنق اإلاهض 

 

 

                                                           
. 79  -78 ص . ، ص2009والتطبيقات، مركز االسكندرية للكتاب، االسكندرية، مصر،  األسس القانونية: زلمد مدحت عزمي، ادلعامالت التجارية االلكًتونية_   
 .، ادلرجع السابق . اإلصدار  -للتقدمي االلكًتوين 600من ملحق األصوؿ واألعراؼ ادلوحدة لالعتمادات ادلستندية نشرة   0ادلادة إ _ 2
 .07 ، ص 2007االلكًتونية ونصوص التشريع، دار الكتب القانونية، مصر،  عبد الفتاح بيومي حجازي، جردية غسل ادلواؿ بُت الوسائط _  

، ماي 09رللة ادلفكر، كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، جامعة بسكرة، اجلزائر، العدد  ، "األرضية القانونية لالعتماد ادلستندي االلكًتوين"سعدي عبد احلليم، _   
        http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php . 59 - 9ص . ، ص  20

http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php
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ٌ  الـشع  الالىترووي اإلاعدىذي الاعخماد في الالىترووي الذؿع جلىُت: ألاو

خماص، زُاب في واإلادضصة لىبتاإلاِ باإلاؿدىضاث اإلاؿخُٟض ًخ٣ضم ؤن بمجغص  هٝغ الٖا
ُت
خماص ٢ُمت له ج  ٢بل مً الٖا

خماص مهضع البى٪ خد٤٣ ، ميكئه ؤو الٖا خماص مهضع البى٪ جإ٦ض بٗض اإلاؿخُٟض إلاهلخت بالضٞ٘ الالتزام َظا ٍو  مً الٖا
ت الؿالمت . بها اإلاخ٣ضم للمؿدىضاث الٓاٍَغ

لُه، خماص ٧ان بطاو ٖو  البى٩ي لل٣ُإ باليؿبت ٢هىيق ؤَمُت ٨ًدؿب اإلادىؾب ؤو الال٨ترووي اإلاؿدىضي الٖا
 ٖهغ ْهىعق بلى ؤصث الضولُت، للخجاعة الخضًشت آلالُاث مخُلباث ٞةن ،الضولُت الخجاعة مجا٫ في الٗاملت للكغ٧اث وباليؿبت

اث ٣ت واٖخماصَا الال٨تروهُت اإلاضٖٞى اء ٦ٍُغ  ال٨تروهُا بالضٞ٘ ًلتزم لالٖخماص اإلاهضع البى٪ ؤن بط   .اإلاجا٫ َظا في للٞى

ل هٓام باٖخماص اإلاؿخُٟض، خؿاب بلى ال٨تروهُا ألامىا٫ جيخ٣ل بدُض اإلاؿخُٟض، إلاهلخت  ٞخىٟظ. لؤلمىا٫ الال٨ترووي الخدٍى

  . ٢هحر و٢ذ في الضٞ٘ ٖملُت

ل ٌٗخبر اث ألاولى اللبىت لؤلمىا٫ الال٨ترووي الخدٍى  ا٫مج في الخُىعق ؤق٩ا٫ ؤخض ٌٗض ٦ما الال٨تروهُت، للمضٖٞى

خمشل. ال٣ُضًت بالى٣ىص الضٞ٘  بلى خؿاب مً الى٣ىص َظٍ وجدٍغ٪ ه٣ل في الال٨تروهُت الىؾاثل اؾخسضام في الخُىعق َظا ٍو
٣هض ػباثىه، مً البى٪ ًخل٣اَا التي الضٞ٘ ألوامغ جىُٟظا آزغ ل ٍو ل لؤلمىا٫، الال٨ترووي بالخدٍى  خؿاب مً ألامىا٫ جدٍى

ل في ٖلُه اإلاٗى٫ق َى البى٩ي الىٓام ؤن ؤؾاؽ ٖلى.  ػبىهه مً البى٪ ل٣اَاًذ التي الضٞ٘ ألوامغ جىُٟظا آلزغ،  وجدٍغ٪ جدٍى

 .  ألامىا٫

ٗخمض ل َو : ٧الخالي وهي ، ال٨شحرة الضٞ٘ ؤهٓمت مً عثِؿُت ؤهىإ زالزت ٖلى لؤلمىا٫ الال٨ترووي الخدٍى

ٟذ :SWIFT هكام " الٗالم ٖبر الضولُت اإلاالُت ولالؾل٨ُت الؿل٨ُت الاجهاالث ظمُٗت" لٗباعة ازخهاع هي ؾٍى

Society World Inter Bank Financial Telecommunication، الث عؾاثل لى٣ل قب٨ت وهي ا الخضوص، ٖبر الخدٍى  بلج٩ُا، في م٣َغ
الث ٖاإلاُت قب٨ت وؤَم ؤ٦بر وحٗض  ًتألاوعوب البىى٥ ؤ٦بر مً بى٩ا 239 بحن ما وكإث و٢ض الٗالم، في الال٨تروهُت اإلاالُت للخدٍى

٨ُت .   1973 لؿىت البلج٩ُي ال٣اهىنق بمىظب طل٪ و٧ان بغو٦ؿل في وألامٍغ

                                                           
1

دراسة يف القانوف الواجب التطبيق على عمليات البنوؾ ذات الطبيعة الدولية، الطبعة األوىل، دار اجلامعة : عكاشة زلمد عبد العاؿ، قانوف العمليات ادلصرفية الدولية_ 
 .65 ، ص 2007اجلديدة، االسكندرية، 

2
_ HADJ MBAREK Haroun, La dématérialisation des opérations de crédits documentaires internationaux, 

Mémoire présenté pour l'obtention du grade Maître en Droit (LL.M.), à la Faculté des études supérieures de 

l'Université Laval, avril 2002, p 75. Disponible sur site internet  www.theses.ulaval.ca/2002/24062/24062.pdf  
3
_ RAKOTONANAHARY Salohy Miadana, op. cit., p158. 

 . 0، ص 2009ـ القانوين، دراسة ربليلية ومقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، مصر، ادلاىية والتنظي: أمحد السيد لبيب إبراىيم، الدفع بالنقود االلكًتونية_  
أمحد سفر، أنظمة : Electronic Funds Transfer وباإلصلليزية Transfert Électronique de Fondsالتحويل ادلايل االلكًتوين، ويسمى باللغة الفرنسية  _5

 .65، ص 2008، منشورات احلليب احلقوقية، بَتوت، لبناف، الدفع االلكًتونية، الطبعة األوىل
6
 MOUMOUNI Charles, Droit et pratique du :وىذا معناه أنو يوجد أنواع أخرى ف أنظمة التحويل االلكًتوين لألمواؿ، فلمزيد من التفصيل راجع_  

paiement électronique des ventes internationales, Tome 1,  thèse présentée pour l’obtention du grade de docteur en 

droit, faculté de droit, université LAVAL, Québec, octobre 2001, p 90 etc.                                          
 .70، ص 2 20، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماف، األردف، سليماف ضيف اهلل الزبن، التحويل االلكًتوين لألمواؿ ومسؤولية البنوؾ القانونية، الطبعة األوىل_ 7

http://www.theses.ulaval.ca/2002/24062/24062.pdf
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ٟذ هٓام ٌؿخسضم ت في الؿٍى اث حؿٍى  ومسخل٠ الضٞ٘ حٗلُماث البىى٥ زالله مً جغؾل خُض الضولُت، اإلاضٖٞى

ٟذ لجمُٗت اإلاىخمُت البىى٥ ٧ل بحن ٖلُه ومخٗاٝع ومىخض ٢ُاس ي وبك٩ل ألازغي، ؤلاقٗاعاث ؤهىإ .  الؿٍى

لُه، ت، البىى٥ بحن الضٞ٘ وحٗلُماث عؾاثل بى٣ل ٣ِٞ الىٓام َظا ٌؿمذ ٖو  ٌؿمذ ؤن صونق الضولُت، ؤو الجهٍى

ؿخسضم. الخؿاباث بحن اإلا٣انت بةظغاء ل ه٣ل في الضولُت الخجاعة مجا٫ في َو  باله٣ٟت، اإلاخٗل٣ت اإلاالُت اإلاٗلىماث وجدٍى
ٟذ عؾاثل وجدخىيق شبخا مخٗل٣ت مدضصة بُاهاث ٖلى ؾٍى خماص َبُٗت خؿب الضٞ٘، ٖملُت وجىُٟظ وه٣ل بوكاء ٍع  اإلاىاؾب الٖا

 .  البُ٘ لٗملُت

ت لٗباعة ازخهاع هي قُبـ: CHIPS هكام اث م٣انت ٚٞغ  Clearing House Interbank Payment البىى٥ بحن اإلاضٖٞى

System ، ى جي هٓام َو ى صولي، بٗض له َو ت ثالى١ق هٟـ في ٌٗمل والظي آلالي للى٣ل قب٨ت َو  للبىى٥ باليؿبت م٣انت ٦ٛٞغ
٩ي بالضوالع اإلا٣ىمت الضولُت اإلاٗامالث في واإلاكاع٦ت الكب٨ت لهظٍ اإلاىخمُت لُه. ألامٍغ  اإلاالُت الغؾاثل لى٣ل آلُت قُبـ ٌٗض ٖو

ى ى. ألامىا٫ لى٣ل آلُت الى٢ذ هٟـ في َو با ًدخ٨غ َو الث ٧ل ج٣ٍغ الث اإلاغجبُت اإلاالُت الخدٍى  العبالضو الضولُت بالخدٍى

٩ي ىع٦ُت اإلا٣انت بِذ ظمُٗت ٢بل مً الكب٨ت َظٍ بوكاء جم و٢ض. ألامٍغ ٗمل ، الىٍُى  ًخهل مغ٦ؼيق بداؾىب الىٓام َظا َو
ًاء البىى٥ بدىاؾِب ٨ُت البىى٥ بحن بالضوالع ألامىا٫ ًدى٫ق بدُض الجمُٗت، في اإلاكاع٦ت ألٖا     زاعط ألاظىبُت والبىى٥ ألامٍغ

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث .  ألامٍغ

ل قب٩اث ؤخض ،Federal Reserve Wire Network لٗباعة ازخهاع هي ُٞضواًغ: Fedwire هكام  الال٨ترووي الخدٍى
٨ُت، اإلاخدضة الىالًاث في ال٨بحرة اإلابالٜ طاث لؤلمىا٫  الال٨ترووي الىٓام ُٞضواًغ ٌٗض ؤٖالٍ، اإلاظ٧ىعق قُبـ ظاهب بلى ألامٍغ

٩ي الٟضعالي لالخخُاَي"  لىٓام ٞسالٞا. FEDNET ُٞضهِذ قب٨ت ٍَغ٤ ًٖ بُجها ُٞما جغجبِ بى٩ا، 12 مً ج٩ىنقي والظي ،"ألامٍغ
 ٖملُت ٧ل بمىاؾبت جخم واإلا٣انت الٟىعق ٖلى جخم البىى٥ بحن ُٞضواًغ بىاؾُت لؤلمىا٫ الال٨ترووي الى٣ل ٞةن قُبـ،

ل جي بٗض له الىٓام َظا ؤن ٦ما ، جدٍى  الىٓام َظا في اإلاكتر٦ت البىى٥ بحن وا٫لؤلم الال٨ترووي بالى٣ل حهخم بمٗجى ٣ِٞ، َو
٨ُت، اإلاخدضة الىالًاث صازل ظا ألامٍغ .  قُبـ هٓام زالٝ ٖلى َو

 ألامىاٌ لختُِؼ الالىترووي الذؿع جلىُت  اظخؼالٌ: الثاوي الـشع

خماص زُاب ظٗل بن خماصاث مجا٫ في والاخخُا٫ الٛل ٖلى جماما ٣ًط ي ال ال٨تروهُا، الٖا  ٧ان بط اإلاؿدىضًت، الٖا

خى٢٘ خماص الخٗامل ًاصي ؤن ًُت  ؤزبذ الٗملي الىا٢٘ ؤن ٚحر.  الٛل و٢ٕى  اخخما٫ مً الخض بلى الال٨ترووي اإلاؿدىضي بااٖل
 ابخ٩اع في اإلاجغمىنق ًجتهض ما ب٣ضع لؤلٞغاص، الُىمُت الخٗامالث حؿهُل ٖلى حؿاٖض ج٣ىُاث جبخ٨غ ما ٞب٣ضع جماما، ال٨ٗـ

                                                           
 .70أمحد سفر، ادلرجع السابق، ص _  

2
_ HADJ MBAREK Haroun, op. cit., p 175. 

3
_ MOUMOUNI Charles, op. cit., p 90.   

4
 . 7_ 70ص . سليماف ضيف اهلل الزبن، ادلرجع السابق، ص _

5
_ MOUMOUNI Charles, op. cit., p. p 91_ 92. 

6
_ Comme le dit James E. BYRNE et Dan TAYLOR dans une publication de la Chambre de commerce 

internationale sur le guide du eRUU : « That is not to say that fraud can be eliminatedfrom credit transactions 

simply by the use of electronic presentation, but only that the possibilities for fraud become more 

limited. » ; voire : RAKOTONANAHARY Salohy Miadana, op. cit.,p 20. 
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خماص بىاؾُت الخٗامل ٌٗخبر بط. الخضًشت ج٣ىُاثا٫ َظٍ زال٫ مً ًغج٨بىجها ظغاثم  ؤزُغ مً الال٨ترووي اإلاؿدىضي الٖا

.  ؤمىالهم لخبٌُِ الجىاة بلحها ًلجإ ٢ض التي الىؾاثل

خماص  في ًيخ٣ل اله٣ٟت مبلٜ ؤن ٦ما الال٨تروهُت، باإلاؿدىضاث الخٗامل ؤؾاؽ ٖلى ٣ًىم الال٨ترووي اإلاؿدىضي ٞااٖل
خماص هٓام ٣ت ل٨تروويالا اإلاؿدىضي الٖا خماص ٞاجذ بى٪ مً ال٨تروهُت بٍُغ خماص اإلاؿخُٟض، بلى الٖا  الى٣ل ؤهٓمت ؤخض ٖلى بااٖل

  .ؤٖالٍ اإلاظ٧ىعة لؤلمىا٫ الال٨ترووي

لُه، ل عملُت ؤنبدذ ٖو ٣ت لألمىاٌ الالىترووي الخدٍى  لخبٌُِ ألامىا٫ مبًُىا بلحها ًلجإ التي اإلاشالُت الٍُغ

ت مً الخضًض الخ٨ىىلىجي ألاؾلىب َظا به ًخمحز ما يلب٠ وطل٪.  زاللها مً ؤمىالهم  ٟٞي. 3الٗملُاث اظغاء في ٦بحرة ؾٖغ
ل ًم٨ً الخالت َظٍ خماص، ٞاجذ ٢بل مً مكغوٖت ٚحر بإمىا٫ الؿضاص مىه ًخم الظي اإلاهضع جمٍى ب والظي الٖا  ٚؿل في ًٚغ

 -مكغوٖت ٚحر -٦بحرة مالُت بمبالٜ بًضاٖاث بٗمل ٣ًىم خُض اإلاسضعاث، في ٧اإلججاع مكغوٕ، ٚحر ٍَغ٤ مً اإلاخدهلت ؤمىاله
ٟخذ به، الخام البى٪ لضي خماصاث ٍو ل ًخم زم ، اإلاؿخُٟض لهالر الال٨تروهُت اإلاؿدىضًت الٖا  بلى بغ٢ُا ألامىا٫ َظٍ جدٍى

خماص مً اإلاؿخُٟض خؿاب  ؤلهٌـ لً الٗمُل بى٪ ألن وطل٪ ألامىا٫، َظٍ مهضع ًٖ ال٨ك٠ بم٩اهُت صونق اإلاؿدىضي، الٖا

.  ألامىا٫ مهضع ًخدغيق لً اإلاؿخُٟض بى٪ ؤن ٦ما ألامىا٫، َظٍ مهضع ًٖ

ل ع، ؤو اإلاؿخُٟض، الباج٘ بلى اإلاؿخىعص، ؤو اإلاكتريق خؿاب مً ال٨تروهُا ًخم ألامىا٫ ٞخدٍى ِّ
 ام٩اهُت صونق اإلاهض 

ت ل ٖملُاث ؤن طل٪ ألامىا٫، جل٪ مهضع ع٢ابت ام٩اهُت وصونق ؤزغي، مٗلىماث ؤًت مٗٞغ ٣ت جخم الال٨ترووي الخدٍى  بٍُغ
ٗت ل ٖملُاث ًجٗل ما الى٢ذ، هٟـ في وآمىت وم٣ٗضة ؾَغ ٗت آزغ خؿاب بلى خؿاب مً ال٣ظعة ألامىا٫ جدٍى  ًهٗب ؾَغ

ظا. جدبٗها ل هٓام ألن َو . ٣ِٞ ألامىا٫ ه٣ل ٖلى ٣ًخهغ ٞهى ؤزغي، مٗلىمت ؤًت بى٣ل ٌؿمذ ال لؤلمىا٫ الال٨ترووي الخدٍى

ظٍ ضونق الظًً اإلاجغمىن، ٚلهاٌؿذ التي الشٛغة هي َو . ٣ِٞ ألامىا٫ ٖلى ًىهب الال٨ترووي الى٣ل ألن ؤمىالهم، جبٌُِ ًٍغ

٣ت حٗض وبظل٪ خماصاث ٞخذ ٍَغ . الال٨تروهُت الىؾاثِ ٖبر ألامىا٫ لخبٌُِ مشالُت وؾُلت الال٨تروهُت اإلاؿدىضًت الٖا

مت اعج٩اب ٖلى اإلاترجبت آلازاع ومً لالخذ ٖملُت باؾخٛال٫ ألامىا٫ ظٍغ  َظٍ مشل ؤن لؤلمىا٫، الال٨ترووي ٍو
الث لى اإلاالُت وألاؾىا١ البىى٥ وي٘ ٖلى جازغ ؤن قإجها مً الخاعط بلى ٦بحرة بمبالٜ اإلاٟاظئت اإلاالُت الخدٍى  مً به جخمخ٘ ما ٖو

.  لضحها والبى٩ي اإلاالي الىٓام اؾخ٣غاع حهضص مما ز٣ت،

٣ىم ،  F/ EDIاإلاالُت للبُاهاث ويالال٨ترو الخباص٫ بىٓام ٌؿمى آزغ هٓام َىا٥ ؤهه ٚحر  الخباص٫ ٖلى الىٓام َظا ٍو
 بلى خؿاب مً ألامىا٫ ه٣ل ًٖ هاَُ٪ بالٟىاجحر، اإلاخٗل٣ت واإلاٗلىماث ٧اإلابلٜ باله٣ٟت، اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث ل٩ل الال٨ترووي

                                                           
 .07 عبد الفتاح بيومي حجازي، ادلرجع السابق، ص _  
 .68سليماف ضيف اهلل الزبن، ادلرجع السابق، ص _ 2

3
اآلثار : ، ادللتقى الوطٍت حوؿ االقتصاد غَت الرمسي يف اجلزائر"(عمليات تبييض األمواؿ)بنكية غَت ادلشروعة وأثرىا على االقتصاد العمليات اؿ"بقبق ليلى امسهاف، _  

متوفر على  .  ، ص جلزائرموالي الطاىر، والية سعيدة، ا. ، معهد العلـو االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيَت، ادلركز اجلامعي د(ادلداخل القياسية)وسبل الًتويض 
  https://www.univ-saida.dz/siteecg/wp-content/.../bekbek.pdf   :ادلوقع االلكًتوين

 .09 _ 08 ص . عبد الفتاح بيومي حجازي، ادلرجع السابق، ص_  
 .68_ 68ص . ادلرجع السابق، ص سليماف ضيف اهلل،_ 5
6

 _Financial Electronic Data interchange : 67أمحد سفر، ادلرجع السابق، ص. 

https://www.univ-saida.dz/siteecg/wp-content/.../bekbek.pdf
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. باله٣ٟت اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث لىٕ ًىهب ٦ظل٪ وبهما اإلاالُت، اإلابالٜ ٖلى ٣ًخهغ ال الال٨ترووي الى٣ل ؤن بمٗجى آزغ، خؿاب
م ول٨ً ال٨بري، الكغ٧اث ؾىيق بلُه جلجإ ال ٞةهه الٗالُت، الىٓام َظا لخ٩لٟت ٞىٓغا غ ٞةهه طل٪ ٚع  ل٩ل ؤ٦ثر ؤماها ًٞى

غاٝ .  الىٓام َظا في اإلاكاع٦ت ألَا

مت مياؿدت: الثاوي اإلاتدث  الالىتروهُت الىظاةـ عبر ألامىاٌ جتُِؼ حٍش

 ظغاء ألازغي، هي جخُىعق الخبٌُِ بٗملُاث ال٣ُام ؤؾالُب ٞةن جخُىع، ألامىا٫ جبٌُِ اٞدتم٪ وؾاثل ٧اهذ بطا
لى ،الضو٫ق لخضوص الٗابغة الٗملُاث والؾُما ، اإلاظَل الخ٨ىىلىجي الخ٣ضم  ًٖ البدض في ٢ضما اإلاط ي مً بض ال ألاؾاؽ َظا ٖو

مت إلا٩اٞدت الؿبل ؤخؿً . الجٍغ

ٌ  اإلاؿلب مت مىكع: ألاو  الجضاةشي  اإلاعلىماجُت الجشاةم بمياؿدت اإلاخعلم اللاهىن  في مىاٌألا جتُِؼ حٍش

مت م٩اٞدت بلى ظاَضة حؿعى الٗالم صو٫ق ٧ل ؤن ٖلى بزىان ًسخل٠ ال  ٖلى مغة ٧ل في والٗمل ألامىا٫، جبٌُِ ظٍغ
 مؿخىيق ٖلى صرجذ التي الخُىعاث ٧ل إلاىا٦بت وطل٪ مغة، ٧ل في الجغاثم مً الىٕى َظا إلا٩اٞدت اإلاٗضة ال٣ىاهحن حٗضًل

مت لى طاتها خض في الجٍغ ا التي الُغ١ق مؿخىيق ٖو  ؤيغاع مً جسلٟه إلاا هٓغا وطل٪ اعج٩ابها، في اإلاجغمىنق مغة ٧ل في ًبخ٨َغ
 وآلاٞاث ألايغاع مسخل٠ ًٖ هاَُ٪ ٩٦ل، الٗالمي الا٢خهاص اؾخ٣غاع وتهضص بل الضو٫، ا٢خهاصًاث جمـ ا٢خهاصًت

 مىٓمت ظغاثم َى الجغاثم مً الىٕى َظا ؤن وباٖخباع. اؾخصىاء صونق اإلاجخم٘ ٞئاث ٧ل ؽجم والتي حؿببها، التي الاظخماُٖت
ان، ٖابغة ه ًجضع ٞةهه لؤلَو ؼ ؾبُل في الضولي الخٗاونق بَاع في اإلابظولت الجهىص بلى ٦ظل٪ الخىٍى غ١ق آلُاث حٍٗؼ  اإلا٩اٞدت َو

. الضولُت

مت لخهىنُت وهٓغا ٗاثالدل في اإلاكٕغ ٖمض اإلاٗلىماجُت، الجٍغ  بم٩اٞدت زام ٢اهىنق بنضاع بلى اإلا٣اعهت َع
 مً بالى٢اًت زانت ههىنا ؤٞغص ٖىضما طل٪، ٢بل ٞٗل ٦ما الال٨تروهُت، بالجغاثم ؤًًا ٌؿمى ما ؤو اإلاٗلىماجُت الجغاثم
مت، َظٍ مشل اؾدُٗاب ٖلى ال٣ٗىباث ج٣ىحن ٢ضعة ٖضم بؿبب وطل٪ وم٩اٞدتها، ألامىا٫ جبٌُِ  لخهىنُتها، هٓغا الجٍغ

مت ٞهي . بظاتها ٢اثمت مؿخ٣لت ظٍغ

مت ول٨ً، مت ألامىا٫ جبٌُِ ظٍغ مت ال٨تروهُت، ٦جٍغ  مخٗل٤ ألاو٫ق الىن٠: الخٗبحر صر بن مؼصوط ون٠ طاث ظٍغ

مت مها، ٖلى الٗالم صو٫ق ٧ل اج٣ٟذ والتي طاتها، خض في الخبٌُِ بجٍغ لى ججٍغ  الشاوي الىن٠ ؤما. وم٩اٞدتها لها الخهضي ٖو
مت نٟت ٖلحها ؤيٟى ما اعج٩ابها، في اؾخٛلذ التي إلاخُىعةا بالخ٣ىُت ُٞخٗل٤  بال٣ىاهحن ًٟترى لظل٪. الال٨تروهُت الجٍغ

مت لهظٍ الخهضي اإلاٗلىماجُت الجغاثم بم٩اٞدت اإلاخٗل٣ت  .الجٍغ

ٗاث مٗٓم جخ٤ٟ ٘ ومجها اإلا٣اعهت، الدكَغ : لؤلمىا٫ جبًُِا ٌٗخبر ؤهه ٖلى الجؼاثغيق الدكَغ

ل_ ؤ مت، مً مباقغة ٚحر ؤو مباقغة ٖاثضاث ؤجها الٟاٖل ٖلم م٘ لها،ه٤ ؤو ألامىا٫ جدٍى ه ؤو بزٟاء بٛغى ظٍغ  جمٍى
مت اعج٩اب في مخىعٍ شخو ؤي مؿاٖضة ؤو ، ألامىا٫ لخل٪ اإلاكغوٕ ٚحر اإلاهضع  َظٍ مجها ٖلحها جدهلذ التي ألانلُت الجٍغ

. ألٞٗاله ال٣اهىهُت آلازاع مً ؤلاٞالث ٖلى ألامىا٫،

                                                           
 .29 ، ص 2007مصطفى كماؿ طو، األوراؽ التجارية ووسائل الدفع االلكًتونية احلديثة، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مصر، _  
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ا ؤو لؤلمىا٫ الخ٣ُ٣ُت الُبُٗت ًهجمى ؤو بزٟاء_ ب  الخ٣ى١ق ؤو خغ٦تها ؤو ٞحها الخهٝغ ٦ُُٟت ؤو م٩اجها ؤو مهضَع

   ....بظغامُت ٖاثضاث ؤجها الٟاٖل ٖلم م٘ به، اإلاخٗل٣ت

عي الخٍٗغ٠ َظا ؤن ًالخٔ ما بن مت الشالر ألاع٧ان بخىيُذ ٦ُٟل  الدكَغ ىضما ألامىا٫، جبٌُِ لجٍغ  ًٖ هخدضر ٖو
مت جل٪ ؤجها هجض الال٨تروهُت، الىؾاثِ ٖبر ٫ألامىا جبٌُِ خماص ؤي مٗلىماجُت، مىٓىمت ٍَغ٤ ًٖ جغج٨ب التي الجٍغ  بااٖل

ل ج٣ىُت ٖلى ا ٩ًىنق والتي لؤلمىا٫، الال٨ترووي الخدٍى . مكغوٕ ٚحر الخا٫ بُبُٗت مهضَع

إل  بخ٨ىىلىظُاث اإلاخهلت لجغاثما مً للى٢اًت الخانت ال٣ىاٖض اإلاخًمً ال٣اهىنق مً الشاهُت اإلااصة هو ٖلى وبااَل

الم :  ًلي ما ٖلى جىو ؤجها هجض ، الجؼاثغيق والاجها٫ الٖا

: ًإحي ما ال٣اهىنق َظا مٟهىم في ٣ًهض"

 في اإلادضصة للمُُٗاث آلالُت اإلاٗالجت بإهٓمت اإلاؿاؽ ظغاثم: والاجطاٌ ؤلاعالم بخىىىلىحُاث اإلاخطلت الجشاةم_ أ

مت وؤي ال٣ٗىباث ٢اهىنق ."  الال٨تروهُت لالجهاالث هٓام ؤو مٗلىماجُت مىٓىمت ٍَغ٤ ًٖ اعج٩ابها ٌؿهل ؤو بجغج٪ ؤزغيق ظٍغ

مت ٖلى نغاخت ًىو لم اإلاكٕغ ؤن ؤٖالٍ، اإلاظ٧ىعق اإلااصة هو ٖلى ًالخٔ ما  الىؾاثِ ٖبر ألامىا٫ جبٌُِ ظٍغ

مت وؤي"....  ٖباعة ل٨ً الال٨تروهُت،  لالجهاالث هٓام ؤو مٗلىماجُت مىٓىمت ٍَغ٤ ًٖ اعج٩ابها ٌؿهل ؤو جغج٨ب ؤزغيق ظٍغ

مت ؤًت  ْهىعق إلم٩اهُت جدؿبا مٟخىخا اإلاجا٫ جغ٥ اإلاكٕغ ؤن ٖلى جض٫ ،"الال٨تروهُت  ٍَغ٤ ًٖ اعج٩ابها ًم٨ً ؤزغيق ظٍغ
ظا مٗلىماجُت، مىٓىمت ُه ٖلى ًض٫ بهما ش يء ٖلى ص٫ بن َو  وخحن، و٢ذ ٧ل في وجخُىعق ٦شحرة ؤلاظغامُت الؿبل بإن الخام ٖو

م ٖلى نغاخت الىو بلى هدخاط بل ٧اٝ، ٚحر الىو َظا ًب٣ى ول٨ً. خضوص لها ولِـ واؾٗت عمحناإلاج وخُلت  جبٌُِ ججٍغ

 .الال٨تروهُت الىؾاثِ ٍَغ٤ ًٖ ألامىا٫

لى  م قإن في واضخا ؤلاماعاحي اإلاكٕغ ٧ان الجؼاثغي، اإلاكٕغ زالٝ ٖو  ٖبر جخم التي ألامىا٫ جبٌُِ ٖملُت ججٍغ

:  ؤهه ٖلى نغاخت هو ٖىضما ٥وط٫ الال٨تروهُت، الىؾاثِ

ض ال مضة بالخبـ ٌٗا٢ب ألامىا٫، ٚؿل ٢اهىنق في ٖلحها اإلاىهىم ألاخ٩ام مغاٖاة م٘"  ؾىىاث ؾب٘ ٖلى جٍؼ
م ؤل٠ زمؿماثت ًٖ ج٣ل ال التي وبالٛغامت م ملُىوي ججاوػق وال صَع ، ؤحى مً ٧ل صَع

ً
 ؤو مٗلىماجُت، قب٨ت باؾخسضام ٖمضا

 :آلاجُت ألاٞٗا٫ مً ؤي اإلاٗلىماث، ج٣ىُت وؾاثل بخضي ؤو ال٨ترووي، مٗلىماث هٓام

ل .1 ه ؤو بزٟاء ب٣هض بًضاٖها ؤو ه٣لها ؤو اإلاكغوٖت ٚحر ألامىا٫ جدٍى  .لها اإلاكغوٕ ٚحر اإلاهضع جمٍى

ه ؤو بزٟاء .2 ا ؤو اإلاكغوٖت ٚحر ألامىا٫ خ٣ُ٣ت جمٍى  .مل٨ُتها ؤو بها اإلاخٗل٣ت الخ٣ى١ق ؤو خغ٦تها ؤو مهضَع

ا مكغوُٖت بٗضم الٗلم م٘ اإلاكغوٖت ٚحر ألامىا٫ اؾخسضام ؤو خُاػة ؤو ا٦دؿاب .3   .مهضَع

                                                           
، يتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ وسبويل اإلرىاب ومكافحتهما، اجلريدة الرمسية للجمهورية 2005فيفري  06ادلؤرخ يف ،  0_ 05من القانوف رقم  02ادلادة _  

 .2005فيفري  09، ادلؤرخة يف   اجلزائرية الدديوقراطية الشعبية العدد 
ئم ادلتصلة بتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ ومكافحتها، اجلريدة الرمسية ، يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرا2009أوث  5، مؤرخ يف  0_  09قانوف رقم _ 2

 .2009أوث  6 ، ادلؤرخة 7 للجمهورية اجلزائرية الدديوقراطية الشعبية العدد 
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ٗا٢ب ق ؤصاع ؤو ؤوكإ مً ٧ل ال٣ٗىبت بظاث َو
ً
ق مى٢ٗا

ً
 الكب٨ت ٖلى مٗلىماث وكغ ؤو ٖلُه ؤقٝغ ؤو ال٨تروهُا

  ؤو اإلاٗلىماجُت

 . "ٖلحها للخدٍغٌ ؤو اإلااصة طٌٍ مً ألاولى ال٣ٟغة في ٖلحها اإلاىهىم ألاٞٗا٫ مً ؤي اعج٩اب لدؿهُل مٗلىماث ج٣ىُت وؾُلت

 ال٣ٗىبت حكضًض بلى 2012 ؾىت الهاصع الجضًض ال٣اهىنق َظا بمىظب ؤلاماعاحي اإلاكٕغ اججه ٣ٞض طل٪، مً ؤ٦ثر بل 
مت اعج٩اب خالت في اإلا٣غعة ٘ خُض اإلاٗلىماجُت، قب٨ت باؾخسضام ألامىا٫ جبٌُِ ظٍغ  بحن جىدهغ وظٗلها الٛغامت ٢ُمت مً ٞع

مص ؤل٠ زمؿماثت م وملُىوي ؤصوى، ٦دض َع  واإلالػى 2006 لؿىت ال٣ضًم ال٣اهىنق ْل في الٛغامت ٧اهذ ؤن بٗض ؤ٢ص ى، ٦دض صَع

م ؤل٠ زالزحن بحن جتراوح م، ؤل٠ وماثتي صَع   . الخبـ ٣ٖىبت مضة هٟـ ٖلى ؤلاب٣اء م٘ صَع

٘ بكإن ؤلاماعاحي اإلاكٕغ اجسظٍ الظي ال٣غاع بن مت ًغج٨ب الظي الجاوي ٖلى اإلا٣غعة الٛغامت ٞع  ألامىا٫ جبٌُِ ظٍغ
ُه ًا٦ض ٦ما الجغاثم، مً اإلاؿخدضر الىٕى َظا مشل واهدكاع جىامي مؿإلت ًا٦ض بهما اإلاٗلىماجُت، قب٨ت باؾخٗما٫  الخام ٖو

مت َظٍ ٖلى هو ٢ض ؤلاقاعة ؾب٣ذ ٦ما وؤهه زانت الجغاثم، َظٍ إلاشل الخهضي بًغوعة ا الجٍغ مت واٖخبَر  مٗلىماجُت ظٍغ

.  بد٤

ل عملُاث مشاكتت: الثاوي باإلاؿل   ألامىاٌ جتُِؼ مً للىكاًت هاحشاء لألمىاٌ الالىترووي الخدٍى

ض البى٪، مؿخىيق ٖلى مكغوٖت ٚحر ؤمىا٫ بىظىص مؿب٣ا الخيبا ألاخُان مً ٦شحر في ًهٗب ٍؼ  بطا نٗىبت ألامغ ٍو
ل آلُاث ٌؿخسضمىنق ال٣ظعة ألامىا٫ ؤصخاب ٧ان خماص ًم٨ً ول٨ً  ألامىا٫، َظٍ لخبٌُِ لؤلمىا٫ الال٨ترووي الخدٍى  ٖلى الٖا

ٟي ٩ىنق ألامىا٫، جبٌُِ قبهت وظىص ًٖ ال٨ك٠ في اإلاالُت واإلااؾؿاث البىى٥ مْى خماص طل٪ ٍو ت ٖلى بااٖل  مً مجمٖى
غث، بن التي اإلااقغاث  اإلاالُت الٗملُاث مجا٫ في اإلااقغاث َظٍ وجخمشل ألامىا٫، جبٌُِ قبهت وظىص ٖلى جض٫ ٞةجها جٞى

  : ًلي ُٞما هُتالال٨ترو

 الث ٖضة الخؿاباث ؤخض جل٣ى بطا  الخؿاب ناخب مىالُت مغخلت في ل٣ُىم الدجم نٛحرة ال٨تروهُت مالُت جدٍى
الث ت اله٣ٟت زمً لدؿضًض ألامىا٫ َظٍ اؾخٗما٫ ًخم بإن. آزغ بلض بلى ال٨تروهُا ٦بحرة بخدٍى  الضولُت الخجاٍع

خماص مً اإلاؿخُٟض الباج٘ إلاهلخت  . الال٨ترووي اإلاؿدىضي الٖا

 مٗغوٞت بلضان مً مىخٓم بك٩ل ٦بحرة صٞٗاث ًخل٣ىنق ؤو ال٨تروهُا ٦بحرة مبالٜ باؾخمغاع ًىصٖىنق ػباثً وظىص 
 .اإلاسضعاث وججاعة بةهخاط

 الث ٣ت الخاعط بلى جدى٫ق زم ال٨تروهُا الخاعط مً البى٪ ػبىنق باؾم جهل التي الخدٍى  زم جىصٕ ال ؤي هٟؿها، بالٍُغ

ا حسخب لها ألامغ ُُٞٗي خؿابه، بلى ال٨تروهُا جدى٫ق ؤمىالا اإلاؿخىعص ًخل٣ى ٦إن.  ألازغيق مىا٫ألا مً ٦ٛحَر  بخدٍى

                                                           
: وينمتوفر على ادلوقع االلكًت :يف شأف مكافحة جرائم تقنية ادلعلومات 2 20لسنة  (5)من ادلرسـو بقانوف اربادي رقم  7 ادلادة _  

www.adjd.gov.ae/...contentmanagement.../Fed.Cyber.Crimes.Law  
بد الفتاح بيومي حجازي، جردية غسيل األمواؿ عرب ع: ، يف شأف مكافحة جرائم تقنية ادلعلومات ادللغى2006لسنة  (2)من القانوف االربادي اإلمارايت رقم  9 ادلادة _ 2

  . 0 ، ص 2009دراسة معمقة عن جردية غسل األمواؿ عرب الوسائط االلكًتونية يف التشريعات ادلقارنة، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، مصر، : شبكة االنًتنيت
  .7 ادلرجع السابق، ص بقبق ليلى امسهاف، _  

http://www.adjd.gov.ae/...contentmanagement.../Fed.Cyber.Crimes.Law
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ى بالخاعط، خؿاب بلى خماص مً اإلاؿخُٟض الباج٘ خؿاب َو  ٞهىا. بسخبها ٣ًىم ؤن صونق الال٨ترووي، اإلاؿدىضي الٖا

جب مكغوٖت، ٚحر مهاصع طاث ألامىا٫ َظٍ بإن الك٪ ٣ًىم لهاب مجها الخسلو ٍو .  الخاعط في آزغ خؿاب بلى جدٍى

 زال٫ مً اإلاكغوٖت ٚحر ألامىا٫ جض٤ٞ اػصًاص ًٖ هاَُ٪ اإلاجغمحن، ٢بل مً اإلاالي ال٣ُإ اؾخسضام ؾىء بن 
الث الث زضماث ٖلى الخهى٫ق ٖملُت جًبِ و٢اثُت ٢ىاٖض وي٘ اؾخىظب اإلاالُت، الخدٍى  مً وجم٨ً الال٨تروهُت، الخدٍى

.  وظىصَا خالت في مىا٫ألا جبٌُِ قبهت ٖلى ال٨ك٠

ت ٖكغ الؿاصؾت الخىنُت ظاءث و٢ض  غ مً الخإ٦ض بلى تهضٝ والتي ال٣ىاٖض، َظٍ جىضر اإلاالي الٗمل إلاجمٖى  جٞى

ل باآلمغ اإلاخٗل٣ت والض٣ُ٢ت الالػمت اإلاٗلىماث ٧ل  َظٍ بصعاط ًخم وؤن ، الٗملُت مً اإلاؿخُٟض و٦ظا الال٨ترووي بالخدٍى
لالخذ عؾالت في اإلاٗلىماث ل اإلاهاخب الضٞ٘ همىطط ؤو ٍو ىض. البرقي للخدٍى  الؿلُاث بلى اإلاٗلىماث َظٍ جدى٫ق الا٢خًاء، ٖو

لُه،. اإلاٗىُت اإلاالُت واإلااؾؿاث اإلاالي الاؾخٗالم مٗالجت زلُت وبلى ال٣ًاثُت  يغوعة ٖلى ؤٖالٍ اإلاظ٧ىعة الخىنُت جهغ ٖو

الث إلاغا٢بت اإلاغا٢بت، وؤهٓمت الىؾاثل ٧ل ج٨َغـ  .الخ٣ُ٣ي و٢تها في وعنضَا ل٨تروهُتالا الخدٍى

لى  الث بَاع في اإلاالُت واإلااؾؿاث البىى٥ ٖلى لؼاما ؤنبذ ألاؾاؽ، َظا ٖو  بض٢ت جخد٤٣ ؤن  الال٨تروهُت، الخدٍى
ت مً ظا مجها، واإلاؿخُٟض بالٗملُت آلامغ ٍَى ل في اإلاٗخمض الىٓام ٧اهذ مهما وطل٪ ٖىىاهحهما، بلى باإلياٞت َو  الخدٍى

   (SWIFT, ARTC, ATC) لؤلمىا٫ وويالال٨تر

ا الجؼاثغ بى٪ ظهخه مً ؤنضع لظل٪، وجُب٣ُا  الث إلاٗالجت جىظحهُت زَُى  َظٍ ظاءث خُض الال٨تروهُت، الخدٍى
ؼ بهضٝ الخىظحهُت الخٍُى ل ٖملُاث ٖلى الغ٢ابت حٍٗؼ  اإلادىلت ألامىا٫ مؿاع جدب٘ بًمان لؤلمىا٫، الال٨ترووي الخدٍى

الث ألامغ ٖل٤ًذ ٞٗىضما. ووظهتها  يمان الجؼاثغ في الٗاملت اإلاالُت واإلااؾؿاث البىى٥ ٖلى ُٞخىظب للخضوص، الٗابغة بالخدٍى
ا١ الث بظباعيق وبك٩ل بٞع  مً ٣ًابلها ما ؤو ؤوعو 1000 ؤو صوالع 1000 ٢ُمتها جخٗضي التي الخاعط وبلى مً الال٨تروهُت الخدٍى

: الخالُت باإلاٗلىماث ألازغي، الٗمالث

ل ألامغ مهضع ٢بو٫ق اؾم_  .  الال٨ترووي بالخدٍى

. الٗملُت جىُٟظ في اإلاٗخمض الخؿاب وع٢م_ 

ىىان_  ل ألامغ مهضع ٖو جي الخٍٗغ٠ وع٢م الال٨ترووي بالخدٍى ش ؤو الؼبىنق حٍٗغ٠ وع٢م به، الخام الَى .  الىالصة وم٩ان جاٍع

ل ٖملُت مً اإلاؿخُٟض ول٣ب اؾم_  . الال٨ترووي الخدٍى

ل في اإلاٗخمض اإلاؿخُٟض خؿاب ع٢م_ ًه ُٞجب الخؿاب، ع٢م وظىص ٖضم خالت وفي الٗملُت، جدٍى  للخم٨ً مغظعي بغ٢م حٍٗى
ا جدب٘ مً ٤ مهاَع . اإلاهضع طاث ٞو

                                                           
1
_Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la 

prolifération, les recommandations du GAFI, février 2012, Mises à jour en février 2016. Disponible sur site 

internet  www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/recommandations-gafi.html      
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية وسبويل اإلرىاب ومكافحتهما، ، يتعلق بالوقاية من تبييض األمواؿ 2 20نوفمرب  28، ادلؤرخ يف  0_2 من النظاـ رقم  6 ادلادة _ 2

  .  20فيفري  27، ادلؤرخة يف 2 الدديوقراطية الشعبية العدد 

http://www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/recommandations-gafi.html
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الث باليؿبت ؤما   البىى٥ ٞخ٨خٟي ٣ًابلها، ما ؤو ؤوعو 1000 ؤو صوالع 1000 ٢ُمتها جخجاوػق ال التي الال٨تروهُت للخدٍى
 اإلاٗلىماث صخت مً الخد٤٣ ٌٗض وال للٗملُت، اإلاىخض اإلاغظعي الغ٢م ؤو الخؿاب وع٢م صاإلاؿخٟي ول٣ب اؾم ٖلى بالخهى٫ق

ا .    ألامىا٫ جبٌُِ في الاقدباٍ خالت في بال يغوٍع

 البرامج طل٪، ٖلى صلُل وزحر ألامىا٫، جبٌُِ م٩اٞدت بَاع في ٦بحرا حٗاوها جبضي الجؼاثغ ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع
بُت بُت الضوعاث مً الٗضًض بظغاء جم بدُض الجؼاثغ، في الٗاملت اإلاالُت ئؾؿاثالم ويٗتها التي الخضٍع ٟحن لخضٍعب الخضٍع  اإلاْى

ت الٗامت والاججاَاث والُغ١ق باألؾالُب اإلاخٗل٣ت واإلاٗلىماث الجضًضة الخُىعاث ٖلى اَالٖهم ًًمً بما  لخبٌُِ الجاٍع
ل ألامىا٫ اب، وجمٍى داث وؿبت اعجٟإ ًٖ هاَُ٪ ؤلاَع  الٗملُاث خى٫ق اإلاالُت واإلااؾؿاث البىى٥ ٞبل مً اإلا٣ضمت الخهٍغ

ت، دا 159 بلٛذ والتي اإلاكبَى  .  2015 ؾىت بالكبهت جهٍغ

 ٖملُاث ٧ل بمغا٢بت ج٣ط ي والتي اإلاالُت واإلااؾؿاث البىى٥ ٖاج٤ ٖلى ج٣٘ التي الالتزاماث َظٍ ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع 
الث مت بسُىعة الخام الىعي صجا٥ ومىٟظحها، لؤلمىا٫ الال٨تروهُت الخدٍى  اإلا٩اٞدت، في والجضًت وبٗىا٢بها، ألامىا٫ جبٌُِ ظٍغ

ض التي اإلاٗى٢اث بٌٗ َىا٥ ؤهه بال مت َظٍ ومىاظهت ا٦دكاٝ نٗىبت مً جٍؼ  ما في اإلاٗى٢اث َظٍ وجخمشل الال٨تروهُت، الجٍغ

 : ًلي

م :مخؿىس  معلىماحي هكام وحىد عذم .1  والضو٫ق الٗغبُت، الضو٫ق في ًتاإلاًٗ الؿلُاث جبظلها التي الجهىص ٚع
غ ؾبُل في ٖامت بهٟت الىامُت  الضو٫ق بلُه ونلذ ٖما البٗض ٧ل بُٗضا ًب٣ى ؤهه بال اإلاٗلىماحي، الىٓام جٍُى
 والتي اإلاٗلىماجُت، ؤهٓمتها ٖلى الخدضًشاث مً ل٨شحر جٟخ٣غ الىامُت الضو٫ق ؤن هجض خُض اإلاجا٫، َظا في الٛغبُت

٘ ؾغيق بك٩ل ألامىا٫ مهضع نم الخد٤٣ حؿهل ؤن قإجها مً  مشا٫ ؤنض١ الجؼاثغيق البى٩ي والىٓام.  وؾَغ
غ ال ٧ىهه طل٪، ٖلى ُت الٗملُاث جدب٘ ٖلى حؿاٖض التي اإلاخُىعة اإلاٗلىماجُت ألاهٓمت َظٍ مشل ٖلى ًخٞى  اإلاهٞغ

.  اإلا٩اٞدت ٖملُت ٖلى ؾلبا ًى٨ٗـ مما الجؼاثغ، في الٗاملت ألاظىبُت البىى٥ ٞغوٕ م٘ م٣اعهت الال٨تروهُت،

ظا  .َظا ًىمىا بلى الال٨تروهُت الضٞ٘ وؾاثل اؾخٗما٫ في الجؼاثغ جإزغ ؤؾباب مً ٌٗض َو

عاث مً الىثير كطىس  .2 مت مياؿدت عً الدشَش  مما :الالىتروهُت الىظاةـ عبر جخم التي ألامىاٌ جتُِؼ حٍش

مت اوكاع ٖلى ؾاٖض م ٖلى نغاخت ٖلى نغاخت جىو ال بطا. الجٍغ  جخم التي ألامىا٫ ًٌُجب ٖملُاث ججٍغ

.  الال٨تروهُت الضٞ٘ ؤهٓمت باؾخٛال٫

 الخاجمت

خماص ٍَغ٤ ًٖ ألامىا٫ جبٌُِ مىيٕى خى٫ق اإلا٣خًب البدض َظا زال٫ مً  والظي الال٨ترووي، اإلاؿدىضي الٖا
لا ؤؾاؽ ٖلى وج٣ىم الال٨تروهُت، اإلاؿدىضاث جباص٫ ٖلى حٗخمض التي الخ٣ىُت َظٍ اؾخٛال٫ ًخم ؤهه ظلُا اجطر  لخدٍى

                                                           
1
_ Lignes directrices relatives aux virements électroniques, Alger le 23 décembre 2015, banque d’Algérie, p 03. . 

Disponible sur site internet :  http://www.bank-of-algeria.dz/html/docs.htm 
أفريل  27إلرىاب، تقرير ادلتابعة السابع للجزائر حوؿ مكافحة غسل األمواؿ وسبويل ا: رلموعة العمل ادلايل دلنظقة الشرؽ األوسط ومشاؿ افريقيا، تقرير التقييم ادلتبادؿ_ 2

   http://www.menafatf.org/arb/Home.asp :متوفر على ادلوقع االلكًتوين. 2 _ 6 ص . ، ص6 20

 .29. 28ص . بقبق ليلى امسهاف، ادلرجع السابق، ص_  
، ادللتقى الوطٍت حوؿ اجلردية ادلعلوماتية بُت الوقاية وادلكافحة، من تنظيم (ادلكافحة والعوائق )ط االلكًتونية باخويا دريس، انتشار جرائم غسل األمواؿ عرب الوسائ_   

.   ، ص 5 20نوفمرب  7 و 6 قسم احلقوؽ وسلرب احلقوؽ واحلريات يف األنظمة ادلقارنة، جامعة بسكرة، اجلزائر، يومي 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/docs.htm
http://www.menafatf.org/arb/Home.asp
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غ ًخم بدُض لؤلمىا٫، الال٨ترووي لها الخؿاباث في مكغوٖت ٚحر مهاصع طاث ٦بحرة مالُت مبالٜ جمٍغ  صونق ال٨تروهُا، وجدٍى

: الخالُت الىخاةج ئلى جىضلىا وظهتها، وال ألامىا٫، مهضع ا٦دكاٝ ام٩اهُت

مت زُىعة بالىٓغ -  زهىنا ألانٗضة، زخل٠م ٖلى ؤيغاع مً جسلٟه وما طاتها، خض في ألامىا٫ جبٌُِ ظٍغ
جي الا٢خهاص ٖلى  ألامىا٫، لخبٌُِ ؤؾالُب ابخ٩اع في اإلاجغمحن جٟجن بلى وبالىٓغ ؾىاء، خض ٖلى والٗالمي الَى
 مً جم٨ُجهم زال٫ مً لؤلٞغاص، الُىمُت الخُاث لدؿهل الال٨ترووي للضٞ٘ آلُاث ُٞه ْهغث الظي الى٢ذ وفي

ت ٣ت الُىمُت مٗامالتهم حؿٍى  ٖملُاث في حؿخٛل ؤنبدذ ٧ىجها ه٣مت، بلى آلالُاث َظٍ ولذجذ آلُت، بٍُغ
 مؿإلت ًسو ُٞما واضخا ٨ًً لم رلً سػم اإلاششع ؿان اإلاكغوٖت، ٚحر اإلاهاصع طاث لؤلمىا٫ الخبٌُِ

م م ٖلى نغاخت ًىو لم ٧ىهه الال٨تروهُت، الجغاثم مً الىٕى َظا ججٍغ مت ألامىا٫ جبٌُِ ججٍغ  ٦جٍغ
الم بخ٨ىىلىظُاث اإلاخهلت بالجغاثم حٗل٤الم ال٣اهىنق في ال٨تروهُت ٗاث بٌٗ زالٝ ٖلى والاجها٫، الٖا  الدكَغ

 .طل٪ بلى ؾبا٢ت ٧اهذ التي اإلا٣اعهت

غ ٖضم بن - ت، البىى٥ وبالخهىم الىامُت، الضو٫ق في البىى٥ جٞى  مً مخُىع، مٗلىماحي هٓام ٖلى الجؼاثٍغ
 .الال٨تروهُت لىؾاثِا ٖبر جخم التي ألامىا٫ جبٌُِ م٩اٞدت ٖملُت ٌٗغ٢ل ؤن قإهه

:  الخالُت الخىضُاث هلذم ٦ما

 م مى٘ بلى اإلااؾت الخاظت ج٣ىم  هىص ي وبالخالي الال٨تروهُت، الىؾاثِ اؾخسضام اؾاءة نىعق ٧ل وججٍغ
م ٖلى نغاخت الىو بًغوعة  الال٨تروهُت، الىؾاثِ َظٍ ٖبر جخم التي ألامىا٫ جبٌُِ ٖملُاث ججٍغ
 .الكإن َظا في واضخا ان٥ الظي ؤلاماعاحي باإلاكٕغ ا٢خضاء

 غ بًغوعة هىص ي  ٢ُمت ج٩ىنق ؤن ٖلى والتر٦حز الجغاثم، َظٍ مشل ًغج٨ب مً ٧ل بػاء ناعمت ٣ٖىباث ج٣ٍغ
 مكغوٖت، ٚحر بُغ١ق والثرواث ألامىا٫  ظم٘ َى ألامىا٫ جبٌُِ مً الهضٝ ألن مغجٟٗت، اإلاالُت الٛغاماث

 َظا الثرواث، جل٪ مً بدغماجهم ؤي الٗمل، ؽظً هٟـ مً ال٣ٗىبت ج٩ىنق ؤن ؤولى باب مً ٩ًىنق ولظل٪

 .ظهت مً

 ًجدؿم ؤن اإلاٟغوى مً والتي الال٨تروهُت، الىؾاثِ باؾخٛال٫ ٧ان ألامىا٫ جبٌُِ وألن ؤزغي، ظهت وم 
حر خضاء ؾبُل في جبظ٫ مًاٖٟت ظهىصا َىا٥ ؤن ٞاأل٦ُض بها، للمخٗاملحن باليؿبت ألامان بخٞى  َظٍ ٖلى الٖا

غ ؤن ًم٨ً التي الشٛغاث ٧ل ًٖ والبدض الىؾاثِ مت اعج٩اب في لدؿخٛل جخٞى  ألامىا٫، جبٌُِ ظٍغ
 في بالدشذد هزلً هىص ي َزا وعلى ٦ظل٪، ؤؾالُبهم ا٦دكاٝ مً الغ٢ابُت الؿلُاث جخم٨ً ال وبدُض
 ًجب والتي اإلاالُت للٛغاماث باليؿبت ؤو للجاوي اإلا٣غعة السجً بمضة ألامغ ؤحٗل٤ ؾىاء ال٣ٗىباث، جى٢ُ٘

 . ؤلاقاعة ؾب٣ذ ٦ما مغجٟٗت ٧ىنقث ؤن

 الخ٨ىىلىظُت الشىعة جيخجه ما ٧ل اؾخٛال٫ مً جم٨ىه التي الؿبل ٧ل ًٖ البدض ًٖ ًخىاوى ال اإلاجغم بن 
مخه، اعج٩اب في الجىصة ٖالُت ج٣ىُاث مً مت م٩اٞدت ٞةن لظل٪  ظٍغ  مً ٩ًىنق ال ألامىا٫ جبٌُِ ظٍغ

 َزٍ بخؿتُم الـعلي الالتزام جلخض ي ٞدتاإلا٩ا ول٨ً ٣ِٞ، ال٣اهىهُت الىهىم بنضاع زال٫

 . ؤظله مً وظضث الظي الهضٝ ًد٤٣ مما ،الىطىص
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 غ ٖلى العمل غشوسة ئلى هزلً هيته هما  ختى طل٪، بلى جٟخ٣غ التي الضو٫ق لضي اإلاٗلىماجُت ألاهٓمت جٍُى
ٗاث ٖلُه جىو ما بحن جىاؾ٤ َىا٥ ٩ًىنق  زضاماؾذ يغوعة م٘. الٗملي الىا٢٘ وبحن الىَىُت الدكَغ

غ التي الال٨ترووي الخباص٫ ؤهٓمت  مً للخض وطل٪ للؼباثً، باليؿبت ؤو للبىى٥ باليؿبت ؾىاء ؤ٦ثر ؤماها جٞى
مت اعج٩اب م وطل٪ ال٨تروهُا، ألامىا٫ جبٌُِ ظٍغ  ٖملُاث ًٖ الىاظمت الخؿاثغ ألن البآَت، ج٩لٟتها ٚع

ل ؤهٓمت اؾخسضام ج٩لٟت ب٨شحر جٟى١ق ؤن ًم٨ً الخبٌُِ . مىتآلا الخدٍى

 

: كاةمت اإلاشاحع

. اإلاشاحع باللؼت العشبُت: أوال

I. الىخب. 

اإلااَُت والخىُٓم ال٣اهىوي، صعاؾت جدلُلُت وم٣اعهت، صاع :قؤخمض الؿُض لبِب ببغاَُم، الضٞ٘ بالى٣ىص الال٨تروهُت .1

ت، مهغ،  ق.2009الجامٗت الجضًضة، الاؾ٨ىضٍع

 .2008قىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث، لبىان، ؤخمض ؾٟغ، ؤهٓمت الضٞ٘ الال٨تروهُت، الُبٗت ألاولى، مً .2

خماص اإلاؿدىضي واإلاساَغ التي جىاظهه .3 صعاؾت جدلُلُت، صاع :قبسخُاع نابغ باًؼ خؿحن ، مؿاولُت اإلاهٝغ في الٖا

 .2010ال٨خب ال٣اهىهُت، مهغ، 

ل الال٨ترووي لؤلمىا٫ ومؿاولُت البىى٥ ال٣اهىهُت، الُبٗت  .4 ألاولى، صاع الش٣اٞت ؾلُمان ي٠ُ هللا الؼبً، الخدٍى

 .2012لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، 

٘، صاع ال٨خب  .5 مت ٚؿل ألامىا٫ بحن الىؾاثِ الال٨تروهُت وههىم الدكَغ ٖبض الٟخاح بُىمي حجاػي، ظٍغ

ق.2007ال٣اهىهُت، مهغ، 

مت ٚؿُل ألامىا٫ ٖبر قب٨ت الاهترهِذ .6 مت ٚؿل:قٖبض الٟخاح بُىمي حجاػي، ظٍغ ألامىا٫ قصعاؾت مٗم٣ت ًٖ ظٍغ

ٗاث اإلا٣اعهت، الُبٗت ألاولى، صاع الجهًت الٗغبُت، مهغ،   .2009ٖبر الىؾاثِ الال٨تروهُت في الدكَغ

ُت الضولُت .7 صعاؾت في ال٣اهىن الىاظب الخُب٤ُ ٖلى ٖملُاث :ق٩ٖاقت مدمض ٖبض الٗا٫، ٢اهىن الٗملُاث اإلاهٞغ

ت، البىى٥ طاث الُبُٗت الضولُت، الُبٗت ألاولى، صاع الجامٗت ا ق2007لجضًضة، الاؾ٨ىضٍع

اث الجامُٗت،  .8  .، الجؼاثغ2003لُغف الُاَغ، ج٣ىُاث البىى٥، الُبٗت الشاهُت، صًىان اإلاُبٖى

ت الال٨تروهُت .9 ت لل٨خاب، :قمدمض مضخذ ٖؼمي، اإلاٗامالث الخجاٍع ألاؾـ ال٣اهىهُت والخُب٣ُاث، مغ٦ؼ الاؾ٨ىضٍع

ت، مهغ،  ق.2009الاؾ٨ىضٍع

ت، مهُٟى ٦ما٫ َه، ألاوعا١  .10 ت ووؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت الخضًشت، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع الخجاٍع

 .2007مهغ، 

II. اإلالاالث العلمُت. 

،  مجلت اإلا٨ٟغ، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم "ألاعيُت ال٣اهىهُت لالٖخماص اإلاؿدىضي الال٨ترووي"ؾٗضي ٖبض الخلُم، 

غ ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي.ق2013، ماي 09الؿُاؾُت، ظامٗت بؿ٨غة، الجؼاثغ، الٗضص  -http://fdsp.univ :قمخٞى

biskra.dz/index.php 

http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php
http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php
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III. اإلاذا الث. 

ا صَعـ، اهدكاع ظغاثم ٚؿل ألامىا٫ ٖبر الىؾاثِ الال٨تروهُت  .1 جي خى٫ (اإلا٩اٞدت والٗىاث٤ق)بازٍى ، اإلالخ٣ى الَى

مت اإلاٗلىماجُت بحن  اث في ألاهٓمت الجٍغ الى٢اًت واإلا٩اٞدت، مً جىُٓم ٢ؿم الخ٣ى١ ومسبر الخ٣ى١ والخٍغ

مبر ق17وق16اإلا٣اعهت، ظامٗت بؿ٨غة، الجؼاثغ، ًىمي  .ق14، م 2015هٞى

ا ٖلى الا٢خهاص "ب٣ب٤ لُلى اؾمهان،  .2 ، اإلالخ٣ى "(ٖملُاث جبٌُِ ألامىا٫)الٗملُاث البى٨ُت ٚحر اإلاكغوٖت وؤزَغ

جي خى٫ الا٢خهاص ، مٗهض الٗلىم (اإلاضازل ال٣ُاؾُت)آلازاع وؾبل التروٌٍ :قٚحر الغؾمي في الجؼاثغقالَى

لىم الدؿُحر، اإلاغ٦ؼ الجامعي ص ت ٖو مىالي الُاَغ، والًت ؾُٗضة، الجؼاثغ، بضون .قالا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع

غ ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي.قؾىت قhttps://www.univ-saida.dz/siteecg/wp-content/.../bekbek.pdf:قمخٞى

IV. الىطىص اللاهىهُت. 

ت -1 : الىطىص اللاهىهُت الجضاةٍش

عُت -أ  :الىطىص الدشَش

اب 2005ُٟٞغي ق06، ماعر في 01_ق٢05اهىن ع٢م  .1 ل ؤلاَع ، ًخٗل٤ بالى٢اًت مً جبٌُِ ألامىا٫ وجمٍى

ت الضًمى٢غاَُت الكٗبُت الٗضص وم٩اٞدخه ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ُٟٞغي ق09، اإلااعزت في 11ما، الجٍغ

ق.2005

، ًخًمً ال٣ىاٖض الخانت للى٢اًت مً الجغاثم اإلاخهلت 2009ؤور ق5، ماعر في 04_قق٢09اهىن ع٢م  .2

ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼات الم والاجها٫ وم٩اٞدتها، الجٍغ ت الضًمى٢غاَُت الكٗبُت بخ٨ىىلىظُاث ؤلٖا ٍع

 .2009ؤور ق16، اإلااعزت 47الٗضص 

 :الىطىص الخىكُمُت -ب

مبر ق28، اإلااعر في 03_12الىٓام ع٢م  اب وم٩اٞدتهما، 2012هٞى ل ؤلاَع ، ًخٗل٤ بالى٢اًت مً جبٌُِ ألامىا٫ وجمٍى

ت الضًمى٢غاَُت الكٗبُت الٗضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ق.2013ُٟٞغي ق27ي ، اإلااعزت 12ٝالجٍغ

 :الىطىص اللاهىهُت العشبُت -2

غ ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي.قفي قإن م٩اٞدت ظغاثم ج٣ىُت اإلاٗلىماثق2012لؿىت ق(5)اإلاغؾىم ب٣اهىن اجداصي ع٢م  :قمخٞى

www.adjd.gov.ae/...contentmanagement.../Fed.Cyber.Crimes.Law 

V. الىزاةم. 

غ الخ٣ُُم اإلاخباص٫ .  ٣ُا، ج٣ٍغ ت الٗمل اإلاالي إلاى٣ٓت الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ اٍٞغ غ اإلاخابٗت الؿاب٘ :قمجمٖى ج٣ٍغ

اب،  ل ؤلاَع ل ق27للجؼاثغ خى٫ م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ وجمٍى غ ٖلى اإلاى٢٘ .ق32_ق16م .ق، م2016ؤٍٞغ مخٞى

 ققhttp://www.menafatf.org/arb/Home.asp:قالال٨ترووي

ت الخجاعة الضولُت، اليكغة  .  غاٝ اإلاىخضة لالٖخماصاث اإلاؿدىضًت الهاصعة ًٖ ٚٞغ غ ٖلى .ق600ألانى٫ وألٖا مخٞى

 http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600:قاإلاى٢٘ الال٨ترووي

https://www.univ-saida.dz/siteecg/wp-content/.../bekbek.pdf
http://www.adjd.gov.ae/...contentmanagement.../Fed.Cyber.Crimes.Law
http://www.menafatf.org/arb/Home.asp
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600
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غاٝ اإلاىخضة لالٖخماصاث اإلاؿدىضًُت للخ٣ضًم الال٨ترووي، اليكغة  .3 ، باللٛت 1.1ؤلانضاع قق-600ملخ٤ ألانى٫ وألٖا

غ ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي.قالٗغبُت  http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?38600-600:قمخٞى

ق

 اإلاغاظ٘ باللٛت الٟغوؿُت:قزاهُا

I. Ouvrages. 

1. LIMOGES Isabel, MIVILLE-DE CHENE KARL ; TOUNSI  Ferid, le commerce international, 

l„univers du livre, Tunis, 2006. 

2. PIEDELIEVRE Stéphane, PUTAM Emmanuel, Droit bancaire, ECONOMICA, 2011, Paris. 

II. Thèses 

1. MOUMOUNI Charles, Droit et pratique du paiement électronique des ventes internationales, Tome 
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الخيلـت الاكخطادًت والاحخماعُت لىظاةل الذؿع الالىتروهُت 

ت وآؿاكها  جدلُل الخجشبت الجضاةٍش
ل أخمذ. د.أ –بىشعىس الؼاصي سغُت . د  ؾٍى

 (GPES)مخبر بدث الخىهمت العمىمُت والاكخطاد الاحخماعي 

قالجضاةش -ن حامعت جلمعا –ولُت العلىم الاكخطادًت 

  

 

 

 

Abstract: 

The system of values changed during last twenty years, witch crime ramps at an increasing rate, 

and gain legitimacy in all societies. Criminal justified their growth reasons that crime resemble 

of any other economic activity. In addition, compensates by a material interest transferred from 

one person to another or from one country to another or from public property for private 

property, in order to redistributing wealth through tricks and illegal techniques. With information 

technology and Informatics, the crime became very easy and in multiples forms, which has 

become daily in terrible evolution, and broke into our lives to occupy an important part 

irreplaceable. In contrast, crimes invaded values, ethics system, and caused considerable 

financial costs, which calls for accelerating the fight against the phenomenon to reduce them. 

In this context, Algeria is seeking to involve the electronic payment methods in different 

economic sectors to the goal of speeding up transactions and keep up with technological 

development, without neglecting the risk of cyber-crime faces the economy and society together. 

Proceeding from these considerations, this study seeks to analyze the economic and social cost 

caused by electronic payment methods to reap all positive results and exclude negative effects 

resulting therefrom. 

Keywords: economic crime - electronic payment methods - the economic and social cost - ethics 

- Algeria. 

 JEL Code: K24 - O32     
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: ملخظ

خحن زال٫ ال٣ُم مىٓىمت حٛحرث مت باهدكاع ًغجحنألار الٗكٍغ . اإلاجخمٗاث ٧ل في مكغوُٖتها وا٦دؿاب متزاًض، بمٗض٫ الجٍغ
مت مغج٨بى بغعق  مً ؤو آلزغ شخو مً جدى٫ق ماصًت مىٟٗت ج٣ابله آزغ ا٢خهاصي وكاٍ بإي بدكبحهها جىامحها ؤؾباب الجٍغ

 ولٗل.  مكغوٖت ٚحر وؤؾالُب خُل زال٫ مً الثروة جىػَ٘ بٖاصة لهضٝ مُٗىحن، ألٞغاص الٗامت اإلامخل٩اث مً ؤو ألزغيق صولت
مت ؾهل ما ضص الجٍغ ُب بك٩ل جخُىعق ؤنبدذ التي واإلاٗلىماجُت اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا ؤق٩الها، في ٖو  وا٢خدمذ ًىمُا َع

 ج٩ال٠ُ في وحؿببذ وألازال١ ال٣ُم مىٓىمت ٚؼث طل٪ م٣ابل. ٖىه الاؾخٛىاء ًم٨ً ال مجها مهم ظؼء ناعث ؤن بلى خُاجىا
.  مجها للخض الٓاَغة بتمداع في ؤلاؾغإ ٌؿخضعي مما ة،مٗخبر مالُت

٘ لهضٝ الا٢خهاصًت ال٣ُاٖاث مسخل٠ في الال٨تروهُت الضٞ٘ وؾاثل ا٢دام بلى الجؼاثغ حؿعى الؿُا١ َظا في  اإلاٗامالث حؿَغ

مت زُغ بَما٫ صونق الخ٨ىىلىجي، الخُىعق ومىا٦بت . مٗا واإلاجخم٘ باال٢خهاص اإلادض١ الال٨تروهُت الجٍغ

خباعاث، َظٍ مً هُال٢اا  ًٖ الىاظمت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخ٩لٟت خؿاب ومداولت جدلُل بلى الضعاؾت َظٍ حؿعى الٖا

. ٖجها الىاظمت الؿلبُت ألازاع واؾدبٗاص لها ؤلاًجابُت الىخاثج ٣ِٞ لججي ؤلال٨تروهُت الضٞ٘ وؾاثل

مت: اإلاـخاخُت اليلماث   –وألازال١ ال٣ُم -والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخ٩لٟت  –ل٨تروهُتؤلا الضٞ٘ وؾاثل  -الا٢خهاصًت الجٍغ
. الجؼاثغ

 K24  -   O32   : JEL 

 

 ملذمت

ت ؾٗذ  ؤنبدذ ؤن بلى   الخاظاث، وػٍاصة ألاػماث هدُجت مٟهىمه حٛحر الظي الىمى جد٤ُ٣ بلى جُىعَا مغاخل ٖبر البكٍغ

 Klasen, 2005 & Ravaillon, 2004 & Commission de) ظخماعيوالا الا٢خهاصي بك٣ُه الكامل الىمى بلى الىنى٫ق ٚاًتها
planification, 2007  ). 

 ج٨ىىلىظُا وجُىعق الا٢خهاصًاث ٖىإلات وهدُجت الُاثلت، ألاعباح وجد٤ُ٣ والى٣ض الخباص٫ هٓم بلى اإلا٣اًًت مً مغث لظل٪

ت، بىجحرة اإلاٗلىماث  جُلب الظي اإلاؿخضامت الخىمُت مهُلر زال٫ مً 1للخىمُت ألالُٟت ؤَضاٝ مً مهم ظؼء ججؿض مدؿاٖع

.  (Stiglitz, Sen et Fitoussi, 2009) للثروة ٖاص٫ جىػَ٘

ا مضاَا، احؿ٘ ،2 الا٢خهاصًت الجغاثم مً ومخىٕى مهم ٖضص الٗالم عنض باإلا٣ابل  والا٢خهاصًاث الخ٩ىماث ٧اَل اع٢ذ وآزاَع

. اإلاد٤٣ الىمى هخاثج و٢ُضث وألاٞغاص،

 بضونق ًُا٫ ؤن ًم٨ً ٞهل وألاط٦ُاء، الٗبا٢غة به خلم َاإلاا الظي الٟاخل الغبذ في جخمشل ٖضًضة،ٕ الخىؽ َظا صواٞ٘

مت لى (الا٢خهاصًت الخ٩لٟت) الٗاصي الا٢خهاصي اليكاٍ ٖلى ؤزٍغ ما اإلاغج٨بت؟ الا٢خهاصًت الجٍغ  الضزل جىػَ٘ بٖاصة ٖو

 ؟(الاظخماُٖت الخ٩لٟت) والثروة

                                                           
1
 Rapport du Groupe de réflexion sur le retard pris dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement, Nations Unies New York, 2015 
2
 Sondage Global Economic Crime Survey, 2016, publié par PwC. 

https://www.pwc.com/ca/fr/deals/publications/2016-02-Global-Crime-Survey-Canada-FR.pdf
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مت جىامي ماثاإلاٗلى ج٨ىىلىظُا خٟؼث ٦ظل٪  الكباب عواصَا ،(%80) ال٨تروهُت ٦بحرة بيؿبت ؤنبدذ ختى الا٢خهاصًت الجٍغ
لت لؿاٖاث ب٣ائهم هدُجت ت، ؤهٓمت ازترا١ ٖىض ًخد٤٣ هجاخهم بإن مهىوؾىنق باألهترهِذ، مخهلحن ٍَى  بصعا٥ صونق ممىٖى

مت بحن الٟانل الخض . صواإلاٗخا اإلاكغوٕ الا٢خهاصي واليكاٍ ؤلال٨تروهُت الجٍغ

 ؤو وحكاب٨ها الخاالث ح٣ٗض جُب٣ُها، في والخماَل ال٣ىاهحن لٛمىى ًغظ٘ ٢ض الال٨ترووي بالجغم واإلاىٓماث ألاٞغاص اؾخمغاع
  الخىُٓمي؟ والجهاػ الجىاثُت الٗضالت لىٓام ؤ٦ثر ًغظ٘

مت حكٕغ ؤزغيق ؤؾباب ج٩ىنق ٢ض غاى ؤلال٨تروهُت الجٍغ  مما ؤ٦ثر وصٖمها ولُتص ؾُاصة هدُجت ؤو ؾُاؾُت، ومهالر ؤمىُت أٚل

الث ٌؿمذ مت ٖىامل بظل٪ ٞخيكإ ،1والخ٩ىماث الضو٫ق مؿخىيق ٖلى الثروة بخدٍى  ؤو الخابٗت الضو٫ق مؿخىيق ٖلى الجٍغ

ض الاظخماُٖت الٟىاع١ق ًضٖم مما والضهُا، اإلاخىؾُت الُب٣ت خ٣ى١ق لخىته٪ ال٣ٟحرة، ٍؼ  بظل٪ ٞخخىؾ٘. الُب٣اث بحن الهىة ٍو
مت ًٖ اإلاترجبت والٗىاثض ًاالطخا ٖضص) الاظغام قب٨ت مت زل٤ في بظل٪ وجدؿبب (الجٍغ .  ٩٦ل ؤلاوؿاهُت يض ظٍغ

 زم اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىظُا في جد٨مذ التي جل٪ ٖلُه ٞداػث الىمى، لبلٙى الضو٫ق ؾل٨خه مؿاع اإلاٟخىح والا٢خهاص الٗىإلات
 ظؿُم تهضًض اإلا٣ابل في ل٨ً الكامل، همىا٫ واخغاػ ؤهٓمتها ع٢مىت زال٫ مً الٟغنت َظٍ ال٦دؿاب خٓا مجها ألا٢ل شجٗذ

لػي الٟغنت َظٍ ًٟى١ق ٤ُٗ ألاَضاٝ بلٙى ُٞٗغ٢ل ؤلال٨ترووي، ألامً مساَغ في ًخمشل ؤلاهجاػ، َظا ٍو  الغ٢مُت الُمىخاث َو

.  ؤظلها مً ال٨شحر الٗالم اؾدشمغ التي

مت ًخإزغ ال٩ل بطن مت م٩اٞدت جخًمً خحن في. مباقغ ٚحر وؤ مباقغ بك٩ل ج٩لٟتها ًخدمل ومى٣ُُا ؤلال٨تروهُت بالجٍغ  الجٍغ

مت الخهضي ج٩لٟت: هي الخ٩ال٠ُ مً ؤهىإ زالر الا٢خهاصًت  ج٩لٟت بلى باإلياٞت مجها اإلاخًغعونق ًخدملها التي والخ٩لٟت للجٍغ
.  (G.BECKER, 1976) اإلاجخم٘ ؤٞغاص ًضٞٗها

مبر 10 في اإلااعر 15-04 ال٣ٗىباث ٢اهىنق) والىَىُت2الضولُت الجهىص وعٚم  مً للى٢اًت (2009 ؤوث 5 في اإلااعر 04-09 و 2004 هٞى
مت لُه جماما، مجها الخض بلى الضو٫ق ونى٫ق هخى٢٘ ال الال٨تروهُت الجٍغ ت الخ٩لٟت بحن مشلى جىلُٟت بًجاص ًجب ٖو  اإلاضٖٞى

مت إلا٩اٞدت . اإلا٩اٞدت مً اإلاد٣٣ت واإلاىٟٗت الجٍغ

 لججي الا٢خهاصًت ال٣ُاٖاث مسخل٠ في الال٨تروهُت الضٞ٘ وؾاثل ماالثاؾخ٘ جىؾُ٘ مىانلت ًٖ الجؼاثغ جدىاػ٫ق لً ؤ٦ُض

ت زماع مت مالػمت ًجٗلها الخضًشت، والخ٨ىىلىظُاث الغ٢مىت وجدضي. اإلاٗامالث في والض٢ت الؿٖغ  ًجبر مما ؤلال٨تروهُت، للجٍغ

جي الا٢خهاص ع٢مىت بطن. ج٩لٟتها صٞ٘ ٖلى واإلاجخم٘ الا٢خهاص مً ٧ل خباع في جإزظ مضعوؾت بسُى ج٩ىنق ؤن ًجب الَى  الٖا
 مم٨ً خض أل٢ص ى جضهُتها ومداولت ؤلال٨تروهُت الضٞ٘ وؾاثل ًٖ الىاظمت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخ٩لٟت حجم وحعي

. ٖجها الىاظمت الؿلبُت ألازاع واؾدبٗاص لها ؤلاًجابُت الىخاثج ٣ِٞ لخدهُل

 

 

                                                           
1
٘لف . رٛف١و ٍٚبئً اٌغو٠ّخ، عو٠ّخ وجوٜ فٟ ؽل مارٙب ِضً رغن٠خ إٌياػبد ِٓ أعً ث١غ األٍٍؾخ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ أهثبػ ٛبئٍخ ٚر١ٍٛغ ٍٛق األٍٍؾخ  

عٕٛث١خ ٍٛق عناة ٌنٌه، ثبإلٙبفخ ئٌٝ ٔٙت وً ِٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ ٚه١ٍٚب ث١غ وً أزبعٙب ِٓ األٍٍؾخ ِّب عؼً ِٓ أفو٠م١ب اٌٍٛطٝ ٚاي

 (Touil &Bouchaour, 2014, L’Afrique richesse et fratricides)ٌزٍٛغ أوضو ٛبٌغ . ِٛاهك٘ب اٌطج١ؼ١خ، فغؼٍٙب ػوٙخ أوضو ٌٍغو٠ّخ ٚاٌفمو

 
2
 .990 ، وفي إنجمترا سنة 988 ، وفي فرنسا سنة 984 قانون سنة  USAفي  
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: هي ؤظؼاء 3 بلى البدض َظا ٢ؿمىا الُغح َظا إلاٗالجت

مت -1  وؤع٢ام مٟاَُم: الا٢خهاصًت الجٍغ
مت جُىعق -2  والىخاثج ألاؾباب الال٨تروهُت، الجٍغ

  الال٨تروهُت الضٞ٘ لىؾاثل الجؼاثغ في والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخ٩لٟت  -3

مت -1  وأسكام مـاَُم: الاكخطادًت الجٍش

مت جغجبِ اع َبُٗتها ٧اهذ مهما الجٍغ  ٢ض وكاٍ ٞهي ٖجها، الىاظمت اإلاىٟٗت ؤو زلالض ألاخُان ؤٚلب في ٞهضٞها اإلااصي، باإَل

ى اإلااصًت، الىاخُت مً 1الا٢خهاصي اليكاٍ ٌكبه حر للخ٤ اإلاسال٠ اليكاٍ َو ى ال٣اهىهُت، الىاخُت مً اإلاكغوٕ ٚو  ؤًًا َو
ُت الىاخُت مً اإلادغم الٟٗل .  الكٖغ

ف -1-1 مت حعٍش : الاكخطادًت الجٍش

مت حٗاٍع٠ جسخل٠ مت ص٣ُ٢ت مٟاَُم ًلي ُٞما وٗغى ؾٝى لظا خض،البا جسهو خؿب الا٢خهاصًت الجٍغ  للجٍغ

 .      الخبؿُِ ؤظل مً الا٢خهاصًت

مت -  ٌؿخضعي الظي ؤلازم ؤو الظهب ؤًًا وهي اللىم، ٣ًابله وم٨غوٍ مدبظ ٚحر ٞٗل هي: لٛت الا٢خهاصًت الجٍغ
 .ال٣ٗاب

مت  - ٌ ًلؼم لٛحر،با يغعق بلى ًاصي ٖمضي ٚحر ؤو ٖمضي زُإ هي: ال٣اهىنق في الا٢خهاصًت الجٍغ ٗا٢ب الخٍٗى  ٖلُه َو
خباٍع ال٣اهىنق  . الاظخماُٖت للمهلخت مسالٟا اٖل

مت  - دؿبب ال٣اهىن، ًضًىه واإلامخل٩اث، الثرواث ٖلى اٖخضاء هي: الا٢خهاص في الا٢خهاصًت الجٍغ  ألامً ايٗاٝ في ٍو
مت هُا١ ًخٗضي اظخماُٖا يغعا ًلخ٤ ويُاٖه، الا٢خهاصي  . ٩٦ل اإلاجخم٘ لِكمل الجٍغ

مت -  باعج٩ابه، وخظع ٖىه هللا ههى ؤلاؾالمي، الضًً ل٣ىاٖض مسال٠ ٞٗل ٧ل حكمل: الاؾالم في الا٢خهاصًت الجٍغ
اث٠ ًمـ ل وجىػَ٘، اؾدشماع اهخاط، مً الا٢خهاصًت والؿلى٧اث الْى  ...  جمٍى

مت أهىاع -1-2 : الاكخطادًت الجٍش

مت ؤن بلى ؾاب٣ا ؤقغها ، لل٣اهىنق زال٠م ا٢خهاصي ؾلى٥ ٧ل حكمل الا٢خهاصًت الجٍغ إزغ والكٕغ  الاٞغاص صزل ٖلى ؾلبا ٍو
اَُت، ٞغنت يُإ الٗالم ٩ًل٠ وبالخالي والا٢خهاصًاث واإلاجخم٘  ظهىص ٦غؾذ ؾام، اؾتراجُجي َضٝ ٧اهذ َاإلاا التي الٞغ

مت ؤهىإ حٗضصث. جد٣ُ٣ه ألظل مترا٦مت ٦بحرة  الىٓام ٌٗتَب بلى باإلياٞت وخاظُاتها، اإلاجخمٗاث بخُىعق الا٢خهاصًت الجٍغ

٘ ٞمً ،2(الاؾالمي هُىلبرالي، اقترا٧ي، عؤؾمالي،) الؿاثض الا٢خهاصي  وظغاثم ألامىا٫ ٚؿُل بلى والاخخ٩اع ألاؾٗاع ٞع
ٗام البىاء مجا٫ في الٗمىمُت واله٣ٟاث والال٨تروهُت اإلاالُت اإلاٗامالث  ٞكملذ الؿُاؾُت الخضوص حٗضث ؤن بلى...والَا

ب، ...   وألاؾلخت صعاثواإلاش الٗملت ججاعة التهٍغ

                                                           
1
 Gary Becker, The Economic Approach to Human Behavior, Univ of Chicago Press, 1976. 

2
اٌّووي اٌؼوثٟ  –، ثؾش ِملَ ٌٍٕلٚح اٌؼ١ٍّخ اٌؾبك٠خ ٚاألهثؼْٛ "أٔٛاع اٌغوائُ االلزٖبك٠خ فٟ إٌظبَ اٌوأٍّبٌٟ ٚاالّزواوٟ"ِؾّل ؽبِل ػجل هللا،    

 1996   -09 -29ٌٍلهاٍبد األ١ِٕخ ٚاٌزله٠ت، اٌو٠بٗ فٟ 
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ت ال٨خب ٧ل) صًيُت هٓغ وظهت مً  الغقىة، مشال) الالػم الجهض بظ٫ ٖضم ؤو الخباثض ًٖ هاجج مدغم ٦ؿب ٧ل ،(الؿماٍو

مت ٌٗخبر (الىاؾ٘ بمٟهىمه الخ٠ُُٟ .  واإلاجخم٘ بالٟغص يغعا ًلخ٤ ألهه ا٢خهاصًت ظٍغ

اع مً الخغوط هي بطن ىب اإلاباح ؤلَا  ًىؾ٘ الظي والىهي، والخدظًغ اإلامىٕى صاثغة بلى خ٣ُ٣ُت مىٟٗت ٖىه ًيخج الظي واإلاٚغ
مت، خ٣ل   الجٍغ

ضام جُب٤ُ ٖضم) ال٣ٗىبت بخس٠ُٟ الىيعي ال٣اهىنق بخٛاض ي -  .اإلاؿاءلت ُٚاب ظاهب بلى ،(وال٣هام ؤلٖا

مت، مً اإلاد٤٣ الٟاخل الٛجى - ت الاظخماُٖت الاؾدشماعاث مً بكب٨ت وحُُٛخه الجٍغ  الجمُٗاث ألاًخام، صوعق) والخحًر
ت،  .    (...والبُالحن الكباب لٟاثضة الخؿىت ال٣غوى الخحًر

 بلى باإلياٞت وال٣غنىت، اإلامىٕى ازترا١ ٖلى ٌؿاٖض مما الاجها٫ ووؾاثل اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا زُغ جىامي -
ت ٦ك٠ نٗىبت  .مغج٨بها ٍَى

مت ؤًًا جغجبِ -  . انباإلاً واؾخٛال٫ (الؿلُت اإلاالُت، الا٢خهاصًت،) بال٣ىة الجٍغ

ضم الؿِئت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الٓغوٝ -  .الخىػَ٘ في اإلاؿاواة ٖو

: بلى الا٢خهاصًت الجغاثم ج٣ؿُم ًم٨ً     

  ،1(مالُت ججاعة، نىاٖت، ػعاٖت،) الا٢خهاصي اليكاٍ هٕى خؿب -

اث٠ ؤؾاؽ ٖلى -   ،(...جباص٫ اؾدشماع، اؾتهال٥، اهخاط، مً) الا٢خهاصًت الْى

 ٣ٖىباتها وؤزغيق 2الهىٗت الاؾغاٝ، التزوٍغ، الٛل، الغبا، ٧الؿغ٢ت، والؿىت ال٨خاب في ةمدضص ٣ٖىباث لها ظغاثم -

 .وال٣ًاء ال٣اهىنق ًدضصَا

مت أسوان   .الاكخطادًت الجٍش

مت اجسظث  ًجٗلها مما اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىظُا جُىعق والػمذ الاٞتراض ي الٗالم جُلبذ ظضًضة اق٩اال مازغا الا٢خهاصًت الجٍغ
مت ًٖ وجخمحز لخهىنُتا ببٌٗ جخمخ٘ مت ؤع٧ان ٞدو الًغوعيق مً لظا. الخ٣لُضًت الجٍغ  مٗاًحر هجض. الا٢خهاصًت الجٍغ

مت ال٣ُام  :٧الخالي الجٍغ

مت، ًمشل الظي اإلالمىؽ اإلااصي الٟٗل ؤو الؿلى٥ طل٪ َى: اإلااصي الغ٦ً - ى الجٍغ  ٖىانغ زالر مً ًخ٩ىنق ؤؾاس ي، قٍغ َو
ال٢ت والىدُجت الٟٗل، هي . 3بُجهما ًتالؿبب ٖو

غ ٌكتٍر:  اإلاٗىىيق الغ٦ً -  آلزغ، هٓام مً ًخٛحر َى ل٨ً لل٣ٗىبت، م٣ُاؽ َى الجىاجي ال٣هض ؤن ؤي ،4ؤلاعاصة و الٗلم جٞى
.   مخُلب ٚحر الجىاجي ال٣هض ٧ان ٧لما قضًض الىٓام ٧ان ٩ٞلما

                                                           
1
، 1999، ِإٍَخ ّجبة اٌغبِؼخ، اإلٍىٕله٠خ، "اٌغوائُ االلزٖبك٠خ ٚأصو٘ب ػٍٝ اٌز١ّٕخ فٟ االلزٖبك اإلٍالِٟ"فٍف ثٓ ١ٍٍّبْ ثٓ ٕبٌؼ إٌّوٜ،   

ٓ22. 

.رزّضً فٟ اٌقّو ٚاٌّقلهاد ٚع١ّغ اٌََّٛ اٌٚبهح 
2
  

3
  81، ٓ 2009ة اٌغبِؼٟ اٌؾل٠ش، ، اٌّىذ"اٌغوائُ االلزٖبك٠خ اٌزم١ٍل٠خ ٚاٌَّزؾلصخ"َٔو٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل،   

  69، ٓ 2013ِنووح ِبعَز١و، و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، ر١يٞ ٚىٚ، " اٌغو٠ّخ اٌّورىجخ ػجو األٔزو١ٔذ"ٕغ١و ٠ٍٛف،  
4
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مت ًدضص الظي ال٣اهىوي الىو َى:  الكغعي الغ٦ً - مت ًىظض ٞال ٣ٖىبت، لها ًدضص و الجٍغ .  ٢اهىنق بضونق ظٍغ

مت جؿىس -2 . الاكخطادًت الجٍش

مت ش، ٢ضم ٢ضًمت الا٢خهاصًت الجٍغ ا بغػق الخاٍع ت الضو٫ق في ؤزَغ  اَخمذ التي والخًاعاث ال٣اهىنق بخُب٤ُ اٖخيذ التي ال٣ٍى
ىهُت ٧الخًاعة الا٢خهاصًت، الخُاة في الضولت بخضزل طل٪ وججؿض الٗض٫، بة٢امت  للؿ٣ي الىُل اٍمي جىػَ٘ زال٫ مً الٟٖغ

ضم  ٢اهىهُت ههىم بًٟل ،2الخىُٓم َظا مسالٟت ٖلى واإلاٗا٢بت الا٢خهاص، بدىُٓم الغومان اَخم ٦ما. 1ألاوػان في الٛل ٖو

 للجهاػ صازلُت بنالخاث مً ؾىه إلاا قامل، هٓام الٗغا١ في عابي خمى ٢اهىنق اٖخبر ؤًًا .الخبىب وججاعة باؾخحراص حٗل٣ذ
ضٞذ ؤلاصاعيق  الخؿىت ألازال١ لضٖم ؤلاؾالم ظاء وؤ٦ُض. الغقىة ٖلى وال٣ًاء اإلآالم وعٞ٘ الؿ٩ان مِٗكت ًًجدـ بلى َو

.  وآلازغة الضهُا في ال٣ٗاب ٞله وجىلى زال٠ وإلاً بالجىت، طل٪ ًٖ وؤظؼيق باجباٖها وعٚب ٞإـمغ واإلاجخم٘، الٟغص وتهظًب

مت َضٝحؿذ لم الىا٢٘ في ل٨جها الكإن، بهظا نضعث ال٣ىاهحن مً الٗضًض  ٖباعة ٧اهذ بهما ٖلحها، وال٣ًاء الا٢خهاصًت الجٍغ

 خ٨م في 1311 ؾىت نضع ٢اهىنق ٞغوؿا في هجض اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى. ٩َُلُت ازخالالث جصخُذ لٛغى مالُت ٣ٖىباث ًٖ

(Philippe IV) لخدؿحن الٛظاثُت الخبىب جهضًغ بدٓغ ً  اإلااصة في 1810 ؾىت الٟغوس ي ال٣ٗىباث ٢اهىنق وي٘ زم باَعـ، جمٍى
م ٖلى بٗضَا وما 413 ما٫ وظمُ٘ والٟىىنق والخجاعة بالهىاٖت اإلاخٗل٣ت اللىاثذ مسالٟت ججٍغ . 3الٟغوؿُت بالهىاٖت الًاعة ألٖا

 لخماًت ظؼثُت ههىم وي٘ بالًغوعة جبٗه الا٢خهاصًت الخُاة في للضولت واؾ٘ بخضزل الٗكغون ال٣غنق جمحز و٢ض 

 الا٢خهاصًت ألاػمت وفي والشاهُت ألاولى الٗاإلاُخحن الخغبحن زال٫ زانت بهىعة جضزلا٫ حجم واػصاص. الا٢خهاصًت الخىُٓماث

ً بىٓام اإلاسلت ألاٞٗا٫ ججغم ظؼاثُت ههىم ٞهضعث 1929 ؾىت  واؾخحراصَا الٛظاثُت الخبىب وججاعة والدؿٗحر الخمٍى
ا، ملُاث وجهضًَغ  الؿُاؾت خماًت مبضؤ الغؤؾمالُت الضو٫ق ثجبن ؤن طل٪ هدُجت مً و٧ان...  والاؾدشماع والخىػَ٘ ؤلاهخاط ٖو

ت ب٣ٗىباث وجإًُضَا ا٢خهاصًت بدىُٓماث الا٢خهاصًت  .4ظؼاثُت ؤو ا٢خهاصًت ؤو بصاٍع

مت جُىعث الخضًض، الٗهغ في . (مسخلِ ؤو مٟخىح، مسُِ، ا٢خهاص) 5الا٢خهاصًت ألاهٓمت ازخالٝ م٘ الا٢خهاصًت الجٍغ

ت ٖلى الغؤؾمالي ال٨ٟغ اٖخمض خُض  وبخد٤ُ٣ ،(الغبذ)اإلاىٟٗت لخُٗٓم ؾُٗا (وعؤؾما٫ الٗمل) ؤلاهخاط ٖىامل او٫قجض خٍغ

٣ت الجماُٖت اإلاهالر جد٤ُ٣ ٖجها ًيخج ؾٝى الصخهُت اإلاىٟٗت  وجضزل الخغة اإلاىاٞؿت ؾُاصة بطن. مباقغة ٚحر بٍُغ
مت ٨ٞغة صٖم 6للضولت بؿُِ ت لذَا مهما خحن، في. اإلابرع َى الغبذ صاٞ٘ ألن الا٢خهاصًت، الجٍغ  ًم٨ً ال واؾ٘، هُا١ الخٍغ

 الخانت واإلاهلخت الغبذ جد٤ُ٣ ؤن بمٗجى. والاظخماُٖت والا٢خهاصًت وألامىُت الؿُاؾُت والخضوص الضولت ؾُاصة ججخاح ان
خىؾ٘ مدضص هُا١ ًخٗضي ؤن ًم٨ً ال ٨ظا. والاظخماعي والا٢خهاصي الؿُاس ي، ألامً خؿاب ٖلى ٍو  َظٍ ًٖ زغوط ٧ل َو

                                                           
1
 قصة سيدنا يوسف وسورة المطففينهٜٚ اٌموآْ اٌىو٠ُ لٖٔ وض١وح ػٓ اٌغِ ٚاٌَولخ ِٕٙب   

2
 "رات القانونية والمحاماةالستشاا" ،عصام هالل عفيفي  

3
مثل إفشاء أسرار الصناعة في الخارج وتصدير بضائع ذات صنف رديء، وجميع أشكال التحالف الضارة بالصناعة والمضاربة عمى   

 .والقيماألسعار 
 

4
  http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?5900-%C7%E1%CC%D1%ED%E3%C9-

%C7%E1%C7%DE%CA%D5%C7%CF%ED%C9 
5
 .71، ػّبْ، 2007ٓ، كاه اٌضمبفخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، "اٌَّإ١ٌٚخ اٌغيائ١خ ػٓ اٌغوائُ االلزٖبك٠خ"أٔٛه ِؾّل ٕللٟ اٌَّبػلح،   

6
 . (To keep out the ring)، ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌؼاللبد اٌزغبه٠خ ٚاٌٖٕبػ١خ رجمٝ اٌلٌٚخ فبهعب أٞ "كػٗ ٠ؼًّ كػٗ ٠ّو: "اٌّمٌٛخ ا١ٌْٙوح ٢كَ ١ٍّش  
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ُت الخضوص) الخضوص مت ٌٗخبر (وال٣اهىهُت الكٖغ  ٢1ىاهحن هي والىُىلبرالي اللبرالي الىٓام في الهاصعة ال٣ىاهحن الىا٢٘ في ل٨ً. ظٍغ
 وصوعٍت ٖابغة مُٗىت ؤػماث إلاىاظهت هي ؤي والاخخ٩اع، الخطخم ٧البُالت، الا٢خهاصًت اإلاكا٧ل مً الا٢خهاصي الىٓام جدمي

مت زانت ٢ىاهحن ولِؿذ ،(آلزغ خحن مً جخ٨غعق)  والخضَىعق والاظخماعي، الا٢خهاصي ألازغ ٞحها ًغاعى الا٢خهاصًت بالجٍغ
.            واإلاجخم٘ الٟغص ًىاظهه الظي والخُغ الخ٩ىماث جخدمله الظي والٗبء اإلاد٤٣

ت الٗىإلات ُٚاء جدذ مت خمُذ الخباص٫، وخٍغ ت الؿِئت اإلاٗامالث حُُٛت ٞخم الا٢خهاصًت، الجٍغ  ة،خؿً بمٗامالث واإلاكبَى

جها مت بًٟل ؤَمُتها ػاصث التي 2.الجباجي الىُٗم مىا٤َ وكإث ٖو  60 مً ؤ٦ثر 2009 في ٖضصَا ؤنبذ الا٢خهاصًت، الجٍغ
 الجيؿُت اإلاخٗضصة الكغ٧اث ؤعباح مً %31 وجمخل٪ الٗالم، عؤؾما٫ مً % 26 وجمؿ٪ الٗالم ؾ٩ان مً 1،2 جمشل مى٣ُت،

٨ُت م. 3ألامٍغ  ال٢خهاص وصٖمها و٢ٗها مً الخس٠ُٟ ختى ؤو اؾدئهالها مم٨ً ٨ًً لم ؤجها بال اإلاىا٤َ لهظٍ الىاضر الخُغ ٚع

مت        4.( Stiglitz, 2002) الجٍغ

مت، ا٢خهاص ًضٖم الىُىلبرالي الىٓام ؤن ًا٦ض مما ىاء الجٍغ  الباقي) الباقي خؿاب ٖلى مهالخهم وخماًت الٗالم مً ظؼء إٚل

.  (الىامُت الضو٫ق ًمشل

ض (,Oxfam 2017) مىٓمت وخؿب ىُاء بحن الٟجىة ٌٗم٤ مما مدؿإع وجغا٦م مخهاٖضة بىجحرة ٚجى ألا٦ثر زغوة جٍؼ .  وال٣ٟغاء ألٚا

 %  0,7 ٣ِٞ ًمل٩ىنق ٧اهىا الٗالم في ٣ٞغا ألا٦ثر الؿ٩ان هه٠ ؤن ( The Global Wealth Databook ، 2013) اخهاثُاث جبحن و

 الؿىىاث في والالمؿاواة الخٟاوث جىؾ٘ ٖلى ًض٫ وما. صوالع ملُاع 1700 خىالي ؤي ،2013 في الٗاإلاُت الهاُٞت الثروة مً
 ملُاع 409 ؤي الٗالم، زغوة مً % 0, 2 ٣ِٞ 2016 ؾىت ًمل٩ىنق ٧اهىا الٗالم في ٣ٞغا ألا٦ثر الؿ٩ان هه٠ ؤن هجض ألازحرة،

   .5الٗالم في ٣ٞغا ألا٦ثر الؿ٩ان جىػَ٘ الخالي الك٩ل ًبحن. (Crédit Suisse، 2016) خؿب صوالع

 

                                                           
1
اٌنٞ عوِذ ف١ٗ  (Clayton Act, USA,1914)اٌمبٟٙ ثّٕغ فٍك اٌزىزالد االلزٖبك٠خ أٚ االؽزىبه، ٚلبْٔٛ  ( Sherman, USA, 1890)لبْٔٛ   

 .   إٌّبفَخ غ١و اٌْوػ١خ
2
ٚاٌْووبد األِو٠ى١خ رٙوثب ِٓ رُ ئففبء أِٛاي ٙؾب٠ب إٌبى١٠ٓ ثا٠لاػٙب فٟ ؽَبثبد ثٕى١خ ٠ٍَٛو٠خ، صُ ٌغأد ا١ٌٙب إٌقجخ اٌفو١َٔخ  1930فٟ   

 ِٕٙب ال رلفغ اٌٚوائت، ثؼل مٌه ٟ٘ ١ٍٍٚخ ٌغ١ًَ أِٛاي اٌّقلهاد ٚاٌىبى٠ٕٛ٘بد ٚاألٍٍؾخ    1/3ؽٛاٌٟ  1995-1989اٌٚو٠جخ، ففٟ اٌفزوح 
3
 7َٔو٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل، ِوعغ ٍبثك، ٓ   

4
 Stiglitz, Joseph E. “Globalization and Its Discontents”. New York: W.W. Norton, 2002.  

5
 Note méthodologique pour le rapport 2017 d’Oxfam « une économie au service des 99 % », Dossier technique 

d’Oxfam, Janvier 2017. 
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 الٗالم ؾ٩ان مً ٣ٞغا ألا٦ثر للىه٠ ؤلا٢لُمي الخىػَ٘ :(1) الشيل

 Dossier technique d’Oxfam, Janvier 2017 :إلاطذسا

٩ا مً َم ٣ٞغا ألا٦ثر الؿ٩ان هه٠ مً % 1 ٣ِٞ ؤن (1) الك٩ل ًبحن  مىسًٟت صو٫ق في ٌِٗكىنق % 70 بِىما الكمالُت، ؤمٍغ

ا الضزل .  مضًىهُت وألا٦ثَر

: ٧ىجهم في جخمشل الؿ٩ان مً %20 بإ٣ٞغ اعجباَا ألا٦ثر"  الخُغ ٖىامل" ؤن الىخاثج جٓهغ ،(Crédit Suisse، 2016) خؿب اثماص

حر قباب، ت الٗىامل بِىما صعاس ي، مؿخىيق لهم ولِـ متزوظحن ٚو  ٌكخٛلىنق ال ؤ٦ثر، ؤو ؤَٟا٫ زالزت لضحهم: ب جخٗل٤ الشاهٍى

.  مٗى٢حن ؤو (بُالت)

مت لخُىعق زهبت ؤعيُت ًمشل َظا ٧ل :  ؤصهاٍ (2) الك٩ل ٨ٌٗؿها ٦ما ؤهىاٖها بكتى الا٢خهاصًت الجٍغ

 
 2016و 2014 لؿىت الٗالمي اإلاؿخىيق ٖلى الا٢خهاصًت الجغاثم جهي٠ُ: (2) الك٩ل

 Comment lutter contre le crime organisé international? Bilgesu Aydın: اإلاهضع

 ؾىت مً (%5 بلى 3 مً مخىؾِ بمٗض٫) نٛحرة بيؿبت اهسًٟذ الا٢خهاصًت للجغاثم 1لُضًتالخ٤ ألاهىإ ؤن الك٩ل ًىضر
اصة، مغشر الاظمالي الا٢خهاصًت الجغاثم مٗض٫ ًجٗل مما. %8 بيؿبت ػاص الال٨تروهُت الجغاثم ٖضي ما ،2016 بلى 2014  للٍؼ

    .2030 ؾىت م٘ % 11 مٗض٫ بلى لُهل

م  ؾىت % 37 مً اهسٌٟ الا٢خهاصًت لجغاثما مٗض٫ ؤن (Global Economic Crime Survey, 2016) اخهاثُاث ؤْهغث ؤهه ٚع
با) 2016 ؾىت % 36 بلى 2014 ً، اإلادخالحن وعصٕ ال٣اهىنق هدُجت جدؿً ٌٗجي ال َظا ،(مؿخ٣غ َى ج٣ٍغ  هدُجت ٩ًىنق عبما واإلاؼوٍع

. ؤصهاٍ ألاق٩ا٫ ٝي مبحن َى ٦ما. وجضاُٖاتها 2008 ؤػمت بؿبب الؿُىلت وحؿغب الخىا١ ج٤ًُِ

 

 

                                                           
2007اٌـ ...وً اٌغوائُ االلزٖبك٠خ غ١و االٌىزو١ٔٚخ ِٓ غِ، ري٠ٚو، رٙوة ٙو٠جٟ، ٍولخ هؤًٚ األِٛاي، رج١١٘ األِٛاي 

1
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 ٌ  الٗالمي الا٢خهاصًت لجغاثما مٗض٫ جُىعق :(1) الجذو

 (%) الا٢خهاصًت لجغاثما مٗض٫ الؿىىاث

2001 43 

2003 37 

2005 45 

2007 43 

2009 30 

2011 34 

2014 37 

2016 36 

 

: الخالي الك٩ل ويٗىا ؤٖالٍ الجضو٫ق مُُٗاث ومً

 

 الٗالمي ٢خهاصًتالا لجغاثما مٗض٫ جُىعق :(3) الشيل

    6 م ،Global Economic Crime Survey, 2016  اخهاثُاث :اإلاطذس

 اهسٟاى ٞسجل الٗالم، مىا٤َ مسخل٠ مؿخىيق ٖلى الا٢خهاصًت لجغاثما جىػَ٘ في ال٨بحر الخٟاوث اإلاٗض٫، َظا زباث ًسٟي
٩ا مً ٧ل في ٣ُا، في مدؿىؽ اعجٟإ الا٢خهاصًت عاثملجا مٗض٫ سجل بِىما الٛغبُت، وؤعوبا والالجُيُت، الكمالُت، ؤمٍغ  بٍٞغ

. الكغ٢ُت وؤعوبا ألاوؾِ، والكغ١ق

 الٗالم في الجٛغاُٞت اإلاىا٤َ ٖلى الا٢خهاصًت لجغاثما جىػَ٘: (2) الجضو٫ق

43

37

45 43

30
34

37 36

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2014 2016

)%(معدل الجرائم االقتصادية 
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 لؿىت الا٢خهاصًت لجغاثما مٗض٫ اإلاىا٤َ
2014 (%) 

 لؿىت الا٢خهاصًت لجغاثما مٗض٫
2016 (%) 

٣ُا  57 50 بٍٞغ
 40 35 الكغ٢ُت ؤوعوبا
٩ا  37 41 الكمالُت ؤمٍغ
 33 39 الٛغبُت ؤوعوبا
 30 32 الهاصي واإلادُِ آؾُا

٩ا  28 35 الالجُيُت ؤمٍغ
 25 21 ألاوؾِ الكغ١ق
 36 37 الٗالم

 
 الٗالم في الجٛغاُٞت اإلاىا٤َ ٖلى الا٢خهاصًت لجغاثما جىػَ٘ :(4) الشيل

 6 م ،Global Economic Crime Survey, 2016  اخهاثُاث :اإلاطذس

مت %64 بيؿبت ألانى٫ق ازخالؽ في جخمشل ألاؾاؾُت الا٢خهاصًت الجغاثم بإن اإلاهضع هٟـ ؤٞاص ٦ما  ؤلال٨تروهُت والجٍغ

 زم الاؾتهال٥، ؾل٘ جىػَ٘ ٢ُإ ًلُه الٗمىمي، ال٣ُإ زم اإلاالُت، الخضماث ب٣ىة وجمـ. %24 بيؿبت والٟؿاص %32 بيؿبت

.  نٛحرة بيؿب ؤزغيق ٢ُاٖاث ظاهب بلى اإلاىانالث، ٢ُإ

مت مً الضو٫ق ؤَم وههِب . ؤصهاٍ الجضو٫ق في وٗغيه ،2016 لؿىت الا٢خهاصًت الجٍغ

 

 

 

50

35

41 39

32
35

21

37

57

40
37

33
30 28

25

36

إفرٌقٌا أوروبا الشرقٌة أمرٌكا الشمالٌة أوروبا الغربٌة آسٌا والمحٌط 
الهادي

أمرٌكا الالتٌنٌة الشرق األوسط العالم

2016و 2014توزيع الجرائم االقتصادية على المناطق الجغرافية في العالم بين  

)%( 2014معدل الجرائم االقتصادٌة لسنة  )%( 2016معدل الجرائم االقتصادٌة لسنة 
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 ٌ  الٗالم في الضو٫ق ؤَم ٖلى الا٢خهاصًت لجغاثما جىػَ٘ :(3) الجذو

 لؿىت الا٢خهاصًت لجغاثما مٗض٫ الضو٫ق
2016 (%) 

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث  38 ألامٍغ

 55 اإلاخدضة اإلامل٨ت

 55 ااؾباوي

 68 ٞغوؿا

 48 عوؾُا

 52 اؾترالُا

٣ُا ظىىب  69 اٍٞغ

 36 الٗالم

  7م ،Global Economic Crime Survey, 2016  اخهاثُاث :اإلاطذس 

٣ُا وظىىب ٞغوؿا مً ٧ل خُٓذ ؤهه الجضو٫ق ًبحن مت مٗضالث بإٖلى اٍٞغ . الا٢خهاصًت الجٍغ

مت جؿىس  -2  والىخاةج ألاظتاب الالىتروهُت، الجٍش

ؿعى مٗها، والخٟاٖل الخٗامل ٖلى مجبر ًب٣ى وألازُاع، باإلاساٝو وخٟذ بُئخه ح٣ٗضث ٞمهما بُبٗه، اظخماعي الاوؿان  َو

. اإلاخضزلحن مسخل٠ ًٖ الىاجج الًغعق وج٣لُل الؿٗاصة لخد٤ُ٣ ظاَضا

ض وجى٢٘ اإلا٨شٟت، واؾخسضاماتها اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا بًغوعة الجمُ٘ ؾلم غ مً اإلاٍؼ  حكحر خُض. اإلاؿخ٣بل في والض٢ت الخٍُى
 باليؿبت %9 ب متزاًض بمٗض٫ ؤي الؿ٩ان، مً %50 ؤي ،(En ligne) باألهترهِذ مخٗامل ملُاع 3،77 بلى 2016 في الاخهاثُاث

.  2020 خضوص في %11 مً ؤ٦ثر وبلى 20141 لؿىت

كمل. الؿ٩ان مً % 37 ؤي الاظخماعي، الخىانل قب٩اث ٖلى مسجل ملُاع 2،79و  مىا٤َ ٧ل ال٨ش٠ُ ٫الاؾخٗما َظا َو
: ٧2الخالي لخخىػٕ الٗالم،

 

 

 

                                                           
1
 Rapport annual KPCB (Kleiner Perkins Caufield and Byers) 

2
 http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet 

http://www.kpcb.com/internet-trends
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 ٌ  (%) الٗالم في ؤلاهترهذ اهدكاع مٗض٫ :(4) حذو

 (%) الٗالم في ؤلاهترهذ اهدكاع مٗض٫ اإلاىا٤َ

٣ُا  29 اٍٞغ

٩ا  88 الكمالُت ؤمٍغ

 84 الٛغبُت ؤوعوبا

 33 الجىىبُت آؾُا

قhttp://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internetق:اإلاطذس

، الٗالمي الخ٣جي الخ٣ضم ٖلى الضالت ألاع٢ام َظٍ ٣ًابل مت وحؿإع جًا٠ٖ مً ًس٠ُ ما واهدكاٍع  ٖلى الال٨تروهُت للجٍغ

ٟا٫ اليؿاء زانت اإلاجخم٘ ٞئاث ل٩ل قامال واؾ٘ ٖالمي هُا١  بالٜ ملُىنق 500 هدى و٢ٕى بلى الاخهاثُاث وحكحر. وألَا

  .ًىمُا ضخُت ملُىنق ٖاص٫ي ما ؤي ؤلال٨تروهُت، التهضًضاث ضخُت

غ بٌٗ وجا٦ض  الؿىصاء الؿى١ق ٢ُمت ججاوػث ٢ض ؤلال٨تروهُت الجغاثم ٧لٟت وؤن الشاهُت، في ضخُت 14 وظىص الى الخ٣اٍع

 1.ؤلال٨تروهُت للجغاثم ضخاًا ٧اهىا % 69 ؤي الٗالم خى٫ق البالٛحن زلثي وؤن صوالع، ملُاع 288 جبلٜ والتي والهحروًٍ، لل٩ى٧اًحن

٨ُت اإلااؾؿاث ؤن 2(McAfee, 2014   & CSIS ) ؤٖضَا صعاؾت اعثؤف ٦ما .    الا٢خهاصًت الجغاثم مً جًغعا ألا٦ثر هي ألامٍغ

ف-2-1    مت حعٍش : وأظتابها الالىتروهُت الجٍش

 محج ًٖ مجخمٗىا لخيبه الخُغ ؤظغاؽ ج٣ٕغ بظغامُت ْىاَغ ، Cyber Crimes ٌؿمى ما ؤو والاهترهذ، ال٨مبُىجغ ظغاثم حٗض
 ع٢مُت، ؤص١ بمٗجى ؤو بل٨تروهُت بِئت في وجدضر جيكإ ط٦ُت ظغاثم ؤجها زانت ٖجها، جىجم ؤن ًم٨ً التي والخؿاثغ اإلاساَغ
ها مخل٩ىنق الظ٧اء مغجٟعي ؤشخام ٣ًتٞر ت ؤصواث ٍو اث ٖلى ٩٦ل للمجخم٘ زؿاثغ ٌؿبب مما الخ٣ىُت، اإلاٗٞغ  اإلاؿخٍى

 الٓىاَغ َظٍ مشل مً ٦بحر بك٩ل جخإزغ لم الٗغبُت مجخمٗاجىا ٧اهذ بطا .وألامىُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت
 ؤما. 3اإلاٗلىماحي اإلاجغم وؾماث ال٣اهىوي، ومٟهىمها الٓىاَغ، بخل٪ مهخمت ؤضخذ ٦شحرة ٖغبُت صوال َىا٥ ؤن بال ؤلاظغامُت،

مت  ؤو ألاٞغاص يض جغج٨ب التي إلاسالٟاثا هي ؤلال٨تروهُت والجغاثم ال٣اهىنق ٖلى الخاعظت وألاٞٗا٫ الؿلى٦ُاث ٞهي الجٍغ
اث مت بضاٞ٘ ألاٞغاص مً اإلاجمٖى  مباقغ ٚحر او مباقغ للطخُت ٣ٖلي او ماصي ؤطي ؤو الطخُت ؾمٗت بًظاء وب٣هض الجٍغ

ها. 4ؤلاهترهذ مشل الاجهاالث قب٩اث باؾخسضام ٗٞغ  ٦إصاة اعج٩ابه في ال٨مبُىجغ ٌؿخسضم اظغامي ٞٗل ٧ل“ ٞىعؾتر ظىنق َو

                                                           
1
  See more at : http://www.elkhabar.com/press/article/14109/#sthash.ATsHIkLl.dpuf 

2
 le Center for Strategic and International Studies 

 6 20 ،العربي الديمقراطي المركز ،مرعي رشاد جبريل اسراء 31

.سابق مرجع ،مرعي رشاد جبريل اسراء   4
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هاويق عثِؿُت ٨ُت اإلاخدضة بالىالًاث الخ٣ىُت ج٣ُُم م٨خب ٖٞغ مت“ اجها الامٍغ ت البُاهاث ٞحها جلٗب التي الجٍغ  والبرامج ال٨مبُىجٍغ

 .عثِؿُا صوعا اإلاٗلىماجُت

 :ؤؾبابها -

مت ؤؾباب جسخل٠ ها خؿب ؤلال٨تروهُت الجٍغ . (الٗالم اإلاجخم٘، الٟغص،) جىُٟظٍ ومؿخىيق الجاوي وهٕى اإلاؿتهضٝ وهٕى هٖى
حن، ظغاثم ؤؾباب ًٖ جسخل٠ والهٛاع والهىاٍ الكباب عاثمٞج ٤ وجسخل٠ اإلادتٞر  ججاعة ؤو مٗلىماث ؤو ؾغ٢ت َضٞها ٞو

 .الخ شخهُت ؤو باإلاٗلىماث

مت عثِؿُت ؤؾباب وال٣ٟغ الاظخماعي والا٢هاء التهمِل ٩ًىنق ٢ض  الجمُ٘ اإلاجخم٘ ًدخًً ؤن ًجب لظا ؤلال٨تروهُت، للجٍغ

صج٘ ٟٗل َو .  1مكاع٦تهم ٍو

مت هخاثج-2-2 : الال٨تروهُت الجٍغ

 .الضولي اإلاؿخىيق ٖلى -

ا، صوالع ملُاع 445 الٗالمي الا٢خهاص الال٨تروهُت الجغاثم ج٩ل٠   صوالع ملُاع 575و ؤصوى ٦دض صوالع ملُاع 375 بحن وجتراوح ؾىٍى
 ج٣ٟضٍ ما ؤصهاٍ الك٩ل ًمشل خُض. الٗالم وخ٩ىماث بلضان إلاٗٓم ال٣ىمي الضزل ب٨شحر ًٟى١ق ألاصوى الخض ختى .2ؤٖلى ٦دض

مت ًٖ الىاظم ؤلاظمالي اإلادلي الىاجج مً الضو٫ق  USA في ٖمل مىهب 200000 زؿاعة الضعاؾت جخى٢٘ ٦ما. الال٨تروهُت الجٍغ
 .ؤوعوبا في 150000 وخىالي

                                                           
1 This entry was posted in Secretary General, United Nations on October 17, 2016 by Nagat Amin 
2 Véronique Arène avec IDG NS, publié le 10 Juin 2014 

 

http://khartoum.sites.unicnetwork.org/category/secretary-general/
http://khartoum.sites.unicnetwork.org/category/united-nations/
http://khartoum.sites.unicnetwork.org/2016/10/17/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7/
http://khartoum.sites.unicnetwork.org/author/nagatwilliam/
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مت هدُجت ؤلاظمالي اإلادلي الىاجج مً الٗالم صو٫ق ج٣ٟضٍ ما وؿب: (5) الك٩ل  الال٨تروهُت الجٍغ

 McAfee, 2014: عاإلاهض

مت ج٩لٟت جُىعق صو٫، 7 في قغ٦ت 252 ٫ ؤزغيق م٣اعهت صعاؾت بُيذ ٦ما  :الخالي الك٩ل ًٓهٍغ ٦ما الال٨تروهُت الجٍغ

 
مت ج٩لٟت جُىعق :(6) الشيل  صو٫ق 7 في قغ٦ت 252 ٫ الال٨تروهُت الجٍغ

 Cost of Cyber Crime Study: Global Benchmark Study of Global Companies 2015 :اإلاطذس
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ت الخ٩لٟت مخىؾِ الك٩ل ًمشل  وهي ؾىىاث، لشالر م٣اعهت م٘ مىٟهلت، قغ٦ت 252 ٫ صو٫ق 7 في ؤلاهترهذ لجغاثم الخ٣ضًٍغ

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث في ٦بحر بك٩ل واضخت ل ًخم. ألامٍغ ٩ي صوالع بلى الخ٩ال٠ُ ؤع٢ام جدٍى غاى ؤمٍغ . 1اإلا٣اعهت أٚل

ىضر. اإلادلُت بالٗمالث ٢ُاؾها جم. 2015و 2014 ٖامي بحن ؤلاهترهذ ظغاثم ج٩ال٠ُ في الخٛحر نافي ًلخو ؤصهاٍ (7) والك٩ل  ٍو

اصة ؤ٦بر الك٩ل مت ؤلاظمالُت الخ٩لٟت في ٍػ %  8و. الترجِب ٖلى ،% 19و % 29 ب اإلاخدضة والىالًاث عوؾُا في ؤلال٨تروهُت للجٍغ

اصة ؤ٢ل حسجل بط ؤإلااهُا، في ت الخ٩لٟت بظمالي في ٍػ . الؿىٍى

 
مت ج٩لٟت حٛحر :(8) الك٩ل  (2015-2014) بحن الال٨تروهُت الجٍغ

 Cost of Cyber Crime Study: Global Benchmark Study of Global Companies, 2015: اإلاهضع

 

مت جتر٥ لم : هجض ؤَمها الال٨ترووي الاظغام إلا٩اٞدت الضولُت ألاظهؼة مً الٗضًض وظضث بل مغا٢بت، صونق الال٨تروهُت الجٍغ

ت الا٢خهاصًت، والخىمُت الخٗاونق مىٓمت اإلاخدضة، ألامم َُئت  الاظغام ل٣م٘ اإلاغ٦ؼيق الضًىان ،(GAFI) اإلاالي الٗمل مجمٖى
 ...  (وبلج٩ُا بٟغوؿا) اإلاىٓم واإلاالي الا٢خهاصي

 ملُاع 155،74 بلى ًهل ؤن ًخى٢٘ الظي (cyberassurance) الٗالمي الال٨ترووي ألامً ٢ُإ في اإلاد٤٣ الاؾدشماع بلى باإلياٞت
 اإلاخدضة، الىالًاث في اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا مساَغ يض الخإمحن ؾى١ق مً %90 ًتر٦ؼ ؤهه الٗلم م٘. 2019 ؾىت في صوالع

ٗاث وؾخىظض  ٢ض والظي اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىظُا مساَغ مً الخإمحن ؾى١ق همى بلى ؾُاصي مما ؤزغي، ؤما٦ً في مكابهت حكَغ

ؼ ًخد٤٣   .2ال٣غاع ومخسظي ٢اصةا٫ لضي الىعي بخٍٗؼ

 ًخم ال مٗٓمها ألن بض٢ت، ؤلاهترهذ قب٨ت ٖلى وال٣غنىت الخبِشت الهجماث ًٖ الىاظمت ألايغاع ج٣ضًغ الهٗب مً طل٪ وم٘

. ٖجها الخبلُٜ

                                                           
1
 Cost of Cyber Crime Study: Global Benchmark Study of Global Companies, 2015 

2
 Avec Bill Goodwin de ComputerWeekly (groupe TechTarget). 
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ت ب٣ىة ؤظله مً الاؾدشماع ًجب واضر، ٖبء جمشل ؤنبدذ بطن  آزغ زُغ مً والخض ال٣اثم الًغعق لخس٠ُٟ وؾٖغ

.  وؾالمتهم الجمُ٘ ؤمً حهضص ألانٗضة، ظمُ٘ ٖلى ْموؤٕ ؤ٦بر مؿخ٣بلي

. الجؼاثغ في -

م مت تهضًضاث مً حؿلم لم ؤجها بال الجؼاثغ، في البؿُِ ؤلال٨ترووي الخٗامل حجم ٚع  َظٍ جدخل خُض ،الال٨تروهُت الجٍغ

٣ُا ؤولى مغاجب ألازحرة غبُا بٍٞغ مت خُض مً ٖو  ما مجها، اإلاؿاولحن اثخؿاب حؿخثن ولم ،% 85 بيؿبت ؤلال٨تروهُت، الجٍغ

غ واَخماماث ُٖىاث ؤبغػق بحن مً ظٗلها . 1اإلاسخهت الضولُت والهُئاث اإلاىٓماث ج٣اٍع

مت 1055 ،2016 ؾىت سجل خُض  مت بمٗض٫ ؤي شخو، 946 مً ؤ٦ثر ٞحها جىعٍ ،ال٨تروهُت ظٍغ  زماوي ٧ل ال٨تروهُت ظٍغ

ى. ؾاٖت 24 ٧ل ظغاثم وزالر ؾاٖاث،  مً ٢لُل ٚحر ٖضصا ؤن بلى بالىٓغ الىا٢٘ ًٖ بُٗضا ٩ًىنق ٢ض ؤهه البٌٗ ًغيق ع٢م َو

 2.الخبلُٜ ز٣اٞت وه٣و الًُٟدت مً الخٝى ًخ٣ضمها مسخلٟت ألؾباب بالخبلُٜ ٣ًىمىنق ال ؤلال٨ترووي ؤلاظغام ضخاًا

متا٫ جُىعق الخالي الجضو٫ق في وٗغى . 20163 بلى 2013 ؾىت مً الجؼاثغ في الال٨تروهُت ظٍغ

متطا٫ جُىعق :(5) ظضو٫ق . 2016 بلى 2013 ؾىت مً الجؼاثغ في الال٨تروهُت ٍع

 (2016 -2013) الجؼاثغ في الال٨تروهُت ظغاثما٫ ٖضص الؿىىاث
2013 91 
2014 246 
2015 567 
2016 1055 

 http://www.echoroukonline.com/ara/articles/513381.html: الغابِ مً اخهاثُاث: اإلاهضع

ت التزاًض وجحرة لىا جخىضر ختى مسُِ ٖلى ألاع٢ام و٨ٗـ . واإلاخىامُت اإلادؿاٖع

 

                                                           
1
 http://www.elkhabar.com/press/article/14109/ 

2
 http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200235/205130, Février, 2017   

3
 http://www.echoroukonline.com/ara/articles/513381.html 
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 (2016 -2013) الجؼاثغ في الال٨تروهُت ظغاثما٫ ٖضص :(8) الشيل

 إلاىاظهت مد٨مت زُت بىي٘ الاؾخعجا٫ ٌؿخضعي مما ،2016 بلى 2015 مً جًا٠ٖ الال٨تروهُت ظغاثما٫ ٖضص ؤن الك٩ل ًبحن
 الخٟخذ عاًت جدذ ٩٦ل، وؤلاوؿاهُت وألازال١، والضًً، ٣ٖى٫،ا٫ ُٚب الظي الٗاعم، الال٨تروهُت ظغاثما٫ ؾُل

      !!!! والخ٨ىىلىظُا

 .الالىتروهُت الذؿع لىظاةل الجضاةش في والاحخماعُت الاكخطادًت الخيلـت -3

مت الجضاةش في والاحخماعُت الاكخطادًت الخيلـت 3-1  الالىتروهُت للجٍش

مت واعج٩اب للخُإ الاوؿان ًضٞ٘ الظي ألاؾاس ي اإلادغ٥ لٗل  ألازال١ ج٣ُضٍ ٢ض ل٨ً الثروة، حُٗٓم َى الال٨تروهُت الجٍغ
ت الكغاج٘ ٖلُه خشذ وما ٖلحها، وكإ التي الخؿىت ُض للخحر جدٟحز مً الؿماٍو  ال٣ىاهحن ووظىص ًسالٟها، إلاً بال٣ٗاب والٖى

م والضؾاجحر  للما٫ ؾُٗه ٖىض هخاثج مً ًد٤٣ ما ٣ًِـ ؤن ًجب الصخهُت إلاهلخخه اإلاضع٥ الٟغص بطن. ألاٞغاص ؾلى٥ لخ٣ٍى

٣اعهه  وبهظٍ. وال٣اهىنق الكٕغ م٘ ًدىا٢ٌ ما مغاٖاة صونق ال٨ؿب جد٤ُ٣ في الخماصي ًٖ الىاججت اإلادخملت الخ٩لٟت م٘ ٍو
٣ت ت صًيُت) بال٣ىاهحن الازال٫ ٖىض اإلاخى٢ٗت واإلاباقغة اإلالمىؾت اإلااصًت الخ٩لٟت ٣ًضع الخؿابُت الٍُغ  الخ٩لٟت و٦ظل٪ (وصهٍُى

. ؤ٦بر زؿاعة في ؾببا ٞخجٗله والالمؿاواة، آٞاث مً اإلاجخم٘ ًخدملها التي الاظخماُٖت

مت ًخإزغ ال٩ل بطن  (G.BECKER, 1976) خؿب. مباقغ ٚحر ؤو مباقغ بك٩ل ج٩لٟتها ًخدمل ومى٣ُُا ؤلال٨تروهُت بالجٍغ

مت م٩اٞدت جخًمً مت الخهضي ج٩لٟت: هي الخ٩ال٠ُ مً ؤهىإ زالر الا٢خهاصًت الجٍغ  ًخدملها التي والخ٩لٟت للجٍغ

.   والاؾخ٣غاع باألمً وؤلازال٫ الؿِئت وألازال١ آلاٞاث جٟص ي هدُجت اإلاجخم٘، ؤٞغاص ًضٞٗها ج٩لٟت بلى باإلياٞت مجها اإلاخًغعونق

ت اإلاالُت الخ٩لٟت الا٢خهاصًت، الخ٩لٟت حكمل الاظخماُٖت، الخ٩لٟت ًٖ الىٓغ بٌٛ مت إلاىاظهت اإلاضٖٞى  ٢اث،جد٣ي مً الجٍغ

مت مً والخماًت الغ٢ابت ًٖ جيخج مباقغة مالُت مىٟٗت جخد٤٣ الخ٩لٟت َظٍ وم٣ابل...ألامجي والجهاػ مسابغاث،  ومىه. الجٍغ
 وبالخالي الخىاػن، بخضار ؤي واإلاىٟٗت للخ٩لٟت اإلاشلى ال٣ُم لخُٗي اإلا٩اٞدت مً الىاججت اإلاىٟٗت م٘ اإلا٩اٞدت الخ٩لٟت جخ٣اَ٘

متا٫ مً ؤصوى مؿخىيق ٢بى٫ق ٍغ ما ؤ٦ثر اإلاجخم٘ ٩ًل٠ ٢ض طل٪ ألن مىه، الخسلو ًم٨ً ال (ألامشل الدجم) ظٍغ  .ًٞى

MR = MC 

 
مت حجم :(9)الشيل  اإلاجخم٘ في ألامشل الال٨تروهُت الجٍغ

 359م ،2013 ألاعصن، واثل، ،"الجؼجي الا٢خهاص مباصت" َاوي، بً الغػا١ ٖبض: اإلاطذس
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مت ًٖ الىاظمت ؤلاظمالُت الخ٩لٟت جىيُذ ًم٨ً : الخالي الجضو٫ق في الال٨تروهُت الجٍغ

 ٌ مت ًٖ الىاظمت ؤلاظمالُت للخ٩لٟت ملخو :(6) حذو  الال٨تروهُت الجٍغ

 جضهُتها؟ ًخم ٠ُ٦ ًخدملها؟ مً هي؟ ما 
 الخ٩لٟت

 الا٢خهاصًت
ت اإلاالُت ال٣ُمت -  اإلاضٖٞى

. الال٨ترووي ألامً لخد٤ُ٣

 الىاججت اإلاالُت الخؿاعة -
مت ًٖ . جغوهُتالال٪ الجٍغ

 الثروة مً ٣ًخُ٘ ظؼء: الٗاصي الٟغص -
 الخ٩ىمي والاهٟا١

 ٢ض زؿاعة (الطخُت) اإلاخىعٍ الٟغص -
 ؤلاٞالؽ بلى جاصي

ل: اإلاجخم٘ - : ٖىه لُىجم الثروة، جدٍى
 والهجغة البُالت الالمؿاواة،

 مىظه اؾدشماع ٧ل زؿاعة: الا٢خهاص -

ت للخىمُت .  البكٍغ

 ُٞه الاهٟا١ صبترش ي الال٨ترووي ألامً صٖم -

- ً  ألامجي الجهاػ ؤٞغاص ج٩ٍى

 ؤلاباٙل َغ١ق حؿهُل -
 وججضًضٍ الٟٗلي، بالخُب٤ُ ال٣اهىنق حكضًض -

.  اإلاؿخدضزت الجغاثم م٘ لُخماش ى صوعٍت بهٟت

 الخ٩لٟت
 الاظخماُٖت

ت ج٩لٟت  في جخجؿض مٗىٍى
 َضم ألاٞغاص، اخباٍ

م ٢ضعاتهم،  ٖلى ججبَر
 مما الاوٗؼا٫، ؤو الخىاَا

 ٧ل مً ال٣ُمت ٣ًٟض
 حٛظًت إلخضار اؾدشماع
 جصدر ٨ٖؿُت

.   الازخالالث

 والش٣ت ألازال١ بخالش ي الٟغص-

  الاوؿاهُت ال٣ُم بهضم اإلاجخم٘-
 مكا٧ل زل٤: الا٢خهاص-

 الىمى وجلػي حٗغ٢ل اظخماُٖت
 اإلاد٤٣ الا٢خهاصي

 

ُت -  الخٖى

 الغ٢ابت -

 و ٢ُاؾه للخُغ، الخ٣ُ٣ي الخ٣ضًغ -
 ٖلى م٩اٞدخه ٖلى الجاص الٗمل
اث ظمُ٘     اإلاؿخٍى

 الخ٩لٟت
 ؤلاظمالُت

ل الخىمُت، جإزغ  جدٍى
 اإلاجخم٘ َكاقت الثروة،

غيخه  لالزخال٫ ٖو

 والازالقي الضًجي الىإػ جىمُت- والا٢خهاص واإلاجخم٘ الٟغص
ً والخٗلُم التربُت في ؤ٦ثر الاؾدشماع- . والخ٩ٍى

ضم الٟغم ٞخذ  ٖلى الخىا١ ج٤ًُِ ٖو
 الكباب

 الاهدكاع مً لخض٫ الٟٗلي ال٣ٗاب-
. ال٣ىاهحن جدضًض -

 ٞغنت الا٢هاء ألن لل٩ل، اإلاجخم٘ اخخًان

مت مدٟؼة .  للجٍغ

 الباخشان بٖضاص مً: اإلاطذس

مت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخ٩ال٠ُ جضهُت الجمُ٘ َضٝ ال٨بحر، الخُغ ؤمام . الال٨تروهُت للجٍغ

 ق
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: ٧الخالي الخُي بالىمىطط جمشُلها ًم٨ىىا

Min CT= f (C posT +C perT +C crim + C security num +C society) 

                       S/C :       C posT ≤ Rentabilité LT 

                                     C crim ≤ C formt  

                                      C crim+ C security num ≤ Rentabilité Marginale  

 

C posT, C perT, C crim, C security num, C society ≥ 0 

C posT  :الخ٨ىىلىظُا ا٢خىاء ج٩لٟت 

C perT  :1 الخ٨ىىلىظُا زؿاعة ج٩لٟت 

C crim  :مت م٩اٞدت ج٩لٟت  الجٍغ

C security num  :2 الغ٢مي ألامً في الاؾدشماع ج٩لٟت 

C society  :الاظخماُٖت الخ٩لٟت 

Rentabilité LT  :البُٗض اإلاضي ٖلى الخ٨ىىلىظُا ا٢خىاء مً اإلاد٣٣ت صًتاإلاغصو 

C formt  :ج٩لٟت ً  الخ٩ٍى

Rentabilité Marginale  :مت إلا٩اٞدت الخضًت اإلاغصوصًت  الجٍغ

. الجضاةش في الالىتروهُت الذؿع لىظاةل والاحخماعُت الاكخطادًت الخيلـت-3-2

 .الال٨تروهُت الضٞ٘ وؾاثل جُىعق -

 جضٖم وؾُلت الا٢خهاص ع٢مىت و. ألانٗضة ظمُ٘ ٖلى ٞٗالت وبنالخاث ٖم٤ُ حُٛحر بخضار جضعيٌـ الكامل، الىمى جد٤ُ٣
ت اإلاٗامالث حجم الىا٢٘ في ل٨ً. الضٞ٘ وؾاثل جدضًض زال٫ مً الخُٛحر َظا  حجم م3ً %1 ٣ِٞ جمشل الال٨تروهُت الخجاٍع

ت، اإلاٗامالث ض وم٩اجب البىى٥ مً) الال٨تروهُت اإلاىػٖاث مً السخب ٖلى ج٣خهغ والتي الخجاٍع .  (البًر

حن ٖؼوٝ ًغظ٘ ٢ض  الضٞ٘ وؾاثل جىُٓم في الجؼاثغيق اإلاكٕغ جإزغ بلى الال٨تروهُت الضٞ٘ وؾاثل اؾخٗما٫ ًٖ الجؼاثٍغ

 ٢اهىنق ههىم ٦ٟاًت ٖضم ظاهب بلى. لها اإلاىٓمت ال٣اهىهُت الىهىم ُٚاب بلى باإلياٞت ،2005 ٢اهىنق بمىظب الخضًشت
حر ٖلى 4الجؼاثغيق ال٣ٗىباث  اإلااؾؿاث صوعق ٢هىعق ؤزغيق ظهت ومً ظهت، مً 5بها واإلاخٗاملحن الضٞ٘ لىؾاثل ظؼاثُت خماًت جٞى

                                                           
. رل١ِو اٌزىٌٕٛٛع١ب ػٕل اٌَولخ، لوٕٕخ اٌجواِظ، أٞ اٍزضّبه ثلْٚ ِوكٚك٠خ 
1
  

2
  .كػُ األِٓ اٌولّٟ ػٍٝ اٌَّزٜٛ إٌٟٛٛ ٚاٌلٌٟٚ  

3
http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=316532  

4
 .2009أٚد  5اٌّإهؿ فٟ  04-09 ٚ 2004ٔٛفّجو  10اٌّإهؿ فٟ  15-04لبْٔٛ اٌؼمٛثبد   

.  222، 2016ٌٓخ، ، ِبع١َز١و، عبِؼخ اٌَّٟ"ٍٚبئً اٌلفغ اٌؾل٠ضخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ"فْخ ؽ١َجخ،  
5
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 بلى ًغظ٘ الال٨تروهُت، الضٞ٘ وؾاثل ججاٍ ز٣تهم و٦ؿب اإلاخٗاملحن ؾلى٥ في حُٛحر بخضار في واإلاالُت البى٨ُت اإلااؾؿاث

ُت الاجها٫ ُٚاب . والخٖى

ت ال٣ُاٖاث مً ٦بحر ٖضص لِكمل الال٨ترووي الضٞ٘ هٓام جىؾُ٘ ٖلى الجؼاثغ خغنذ طل٪ م٘ ل٨ً  في والخضماجُت الخجاٍع

 زاهُت مغخلت وفي ،(الاثخمان بُا٢اث) الال٨تروهُت البُا٢اث بىاؾُت والسخب الال٨تروهُت اإلاىػٖاث بخٗمُم ؤولى مغخلت
ى ألاهترهِذ، ٍَغ٤ ًٖ الضٞ٘ في جمشلذ  ماؾؿاث الى باإلياٞت والٛاػ، باءال٨هغ جىػَ٘ قغ٦ت اإلاُاٍ، جىػَ٘ ماؾؿت لهالر َو

.  1والدجؼ الى٣ل

 .الجؼاثغ في الال٨تروهُت الضٞ٘ لىؾاثل اإلاخى٢ٗت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخ٩لٟت -

ت ٞهي الال٨ترووي، الضٞ٘ مجا٫ في بؿُُت الجؼاثغ ججغبت ٧اهذ وبن ختى  ًخُلب وجىؾٗها هجاخها مً و٧ل. باإلاساَغ مدٟٞى
 جإمحن وؤًًا اإلا٣ُٗت، الاه٣ُاٖاث ٧ل وبخٟاصي ألاهترهذ بكب٨ت مًمىنق عبِب بضوعٍ ًخد٤٣ طيوا٫ اإلاخٗاملحن، ز٣ت صٖم

ملُاث ؤلال٨تروهُت الهجماث ٌؿدبٗض مد٨م ٢اهىوي  2.والازخالؽ والؿغ٢ت ال٣غنىت ٖو

م ومؿخعجل يغوعيق ٖبء الال٨ترووي ألامً بطن  بؿبب الال٨ترووي ألامً ٖبء لخدمل اإلاًُغ ال٩ل. و٢ُىصٍ ٧الُٟهث ٚع

اهحن اث خماًت مؿاولُت: َما ؤؾاؾُحن َع  وبالخالي. (ؤلاعر ؤي) اإلاجخم٘ زغوة وخماًت ،(الخانت الخُاة) الٟغصًت الخٍغ

:  3بما اإلاساَغ، حؿُحر بَاع في ججٗلىا اإلاؿاولُت

  الجىصة، ؤؾلىب وجبجي الى٣اثو، في الخد٨م زال٫ مً -

. والجغاثم الهجماث وبم٩اهُاث ا٢٘و ٖلى والخٗٝغ التهضًضاث ٖلى ؤ٦ثر التر٦حز ؤو -

الم بدماًت اهُل٤ وم٣ٗض، هاضج، ٚحر واؾ٘، هُا١ ؤًًا َى 4(Cyber sécurité) الال٨ترووي ألامً  خماًت زم ،(1985) آلالي ؤلٖا

 . 5(2015) الكامل ألامً بلى وزلو ،(2008) الغ٢مي ألامً بلى ونل ؤن بلى (2000) اإلاٗلىمت

حر الالػمت والخ٩ال٠ُ والدؿُحر الا٢خىاء ج٩ال٠ُ مجمٕى م٣اعهت ًجب الال٨تروهُت الضٞ٘ وؾاثل٫ اإلاخى٢ٗت الخ٩لٟت لخ٣ضًغ  لخٞى

حر ؤن ؤ٦ُض. (والؿالمت الخماًت) اإلاد٣٣ت اإلاىٟٗت م٘ الال٨ترووي ألامً  ال ممحزة ٢ُمت طو بص يء بالًغوعة ًغجبِ ألامً جٞى

ت الٗالمت اإلااؾؿت في ٩ًىنق ٢ض ٖىه، الخسلي ًم٨ً اث٠ في ًخمشل ؤن ًم٨ً ٦ما البىعنت، في ؾٗغ ؤو ،الخجاٍع  مىانب) ْو

ٟا٫ ؤو ،(ٖمل  ؤو ماُٞا، ؤو مدخالحن، ؤو اإلاىاٞؿحن، ٢بل مً ٩ًىنق ٢ض للخُغ وباليؿبت. (الصخت) خُاة ؤو ،(اإلاؿخ٣بل) ألَا
 ؤو ٞغصي بك٩ل) ٞ٘ؾىض ؤ٦ُض باألمان، ٞٗال ؤلاخؿاؽ ؤي جضهِخه، ؤو الخُغ وإلاى٘. وخ٩ىماث صو٫ق ختى ؤو مىٓمت، متظغيق

ت، مً ال٣لُل (ظماعي . اإلاا٫ مً ال٨شحر ق٪ وبضونق يغوعي، الى٢ذ ؤًًا الخٍغ
                                                           

1
 http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=316532 

َِز٠ٛبد، أٚال  3أّبه اٌقج١و االلزٖبكٞ ٠ٌٛٔ لواه ئٌٝ ٙوٚهح رفؼ١ً ِب ٠َّٝ ثبألِٓ اٌّؼٍِٛبرٟ ػٕل ئعواء اٌلفغ اإلٌىزوٟٚٔ، ٚاٌنٞ ٠زُ ػٍٝ   2

ػ١ٍّخ اٌْواء أٚ اٌلفغ اإلٌىزوٟٚٔ، صب١ٔب الثل ِٓ رأ١ِٓ ِٛالغ األٔزؤذ اٌزٟ ٠زُ ِٓ فالٌٙب ر٠َٛك  اٌزأول ِٓ رأ١ِٓ اٌغٙبى ِٓ اٌزغٌَ اٌنٞ رزُ ِٓ فالٌٗ

اٌْجىبد اٌزٟ إٌّزغبد ٚاٌقلِبد ِغ رغٕت اٌم١بَ ثّؼبِالد اٌْواء ػجو اٌّٛالغ غ١و اٌّؼوٚفخ ٚاٌّْجٛ٘خ، صبٌضب االٍزؼبٔخ ثبٌجوِغ١بد ٚأعٙيح رأ١ِٓ 

 .ثبٌّبئخ ئال أٔٙب رمًٍ ؽلح ػ١ٍّبد اٌموٕٕخ ٚاٌزغٌَ 100هغُ ػلَ ّٙبٔٙب ثَٕجخ 

 
3
 Réfalo.Pierre-Luc, « La sécurité numérique de l’entreprise », Eyrolles, Paris 2013, p 16. 

4
L’union internationale des télécommunications a proposé en 2010 la définition suivante : l’ensemble des politiques, 

outils, concept de sécurité, méthodes de gestion des risques, formations… voir Réfalo.P-L, op.cit. p26 
5
Réfalo.P-L, op.cit. p26 
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 واإلااؾؿاث ،(الُلب-الٗغى) الؿى١ق في الٟاٖلحن ٧ل ٌكغ٥ والاؾخ٣هاء، للخد٤ُ٣ واؾ٘ مجا٫ الال٨ترووي ألامً ًمشل

. والباخشحن اإلاهىُت، والجمُٗاث الٗمىمُت،

: الاظخماُٖت والخ٩لٟت الا٢خهاصًت الخ٩لٟت جًم الال٨تروهُت، الضٞ٘ بىؾاثل زانتا٫ الاظمالُت ج٩لٟت٫ باليؿبت

 بلى جى٣ؿم الا٢خهاصًت الخ٩لٟت :

: وحكمل الشابخت الخ٩ال٠ُ-1

 ٧لٟذ الجؼاثغيق ال٣اهىنق خؿب ٌٗمل ٞغوس ي بى٪ (Société Générale) بى٪ في مشال الال٨تروهُت، اإلاىػٖاث ا٢خىاء  -

خىػٕ الىاخض ٕللمىػق صط ملُىنق 18 خىالي جي التراب ٖلى ٍو  .صط ملُىنق 1566 بلى الا٢خىاء ج٩لٟت جغظ٘ و٧الت، 87 الَى

 .   البى٪ ومغصوصًت الؼباثً ٖضص م٘ جدىاؾب الدؿُحر، وج٩ال٠ُ ألاهترهِذ زضمت ج٩ال٠ُ -

: وحكمل اإلاخٛحرة الخ٩ال٠ُ-2

ب، الًُإ، الهُاهت، ج٩ال٠ُ -  الؿغ٢ت الخسٍغ

 واإلاؿاولُت والخماًت، ألامً ًخُلب الظي ألامغ ألَمُت هٓغا. ومؿخمغة متزاًضة ج٩ىنق وماٖم الال٨ترووي، ألامً ج٩لٟت
 (Abraham Lincoln) م٣ىلت َظا ٖلى صلُل زحر ؤ٦بر، زُغ ًسل٤ ٢ض جضهُتها، في والخ٨ٟحر. لخماًخه اإلاٟغويت

 «Si vous pensez que l’éducation coute cher, essayez l’ignorance ! » .1  

 واإلادخاظحن ال٣ٟغاء ٖضص جدؿ٘، الالمؿاواة ٞجىة الخىمُت، الٛاء ال٣ُم، يُإ في جخجؿض الاظخماُٖت، ٧لٟتالذ 
ض،  . ظضًضة وج٩ال٠ُ ؤ٦بر بهٟا١ ًخُلب مما ًٍؼ

 خل في حؿاَم ٢ىيق ا٢خهاص لبىاء وؾُلت الال٨تروهُت لخ٩ىمتا ومجها الال٨تروهُت ؤلاصاعة ج٩ىنق ؤن واإلاخى٢٘ اإلاٟغوى مً و٧ان
 وهي اكل وجيالُف اعلى بأداء جٟاٖل ووؾُلت ،كىي  مجخمع بىاء في حؿاَم اظخماُٖت زضمت وؾُلت و ا٢خهاصًت، ق٨الثم

ل والبِء الخإزحر مٓاَغ ٧ل باظخُاػ اصاء وؾُلت اًًا  :الخالي الك٩ل ًىضر هما .الخ٩ىمي الجهاػ في والتَر
 

  

                                                           
1
 Réfalo.P-L, op.cit. p225  
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 الالىتروهُت للخىىمت يوالاحخماع الاكخطادي الذوس : (10) الشيل

 http://www.arablaw.org/Download/E-goverment_General.doc :    اإلاطذس

مت مهضصة جب٣ى طل٪ م٘ ل٨ً والغ٢مىت، الال٨تروهُت لخ٩ىمتا وجٟى١ق هجاح بىاصع ظلُا ْهغث  صٞ٘ ؤي هُتالال٨ترو بالجٍغ

 ٖاملحن بضوعٍ ًخُلب والظي الال٨ترووي، ألامً في الاؾدشماع جضهُتها ٖلى ٌٗمل. مخىامُت مخى٢ٗت واظخماُٖت ا٢خهاصًت ج٩لٟت

ً الخى٦مت َما ؤؾاؾُحن  . والخ٩ٍى

.   اجمت

مت ٚؼث ذٝ. الُب٣اث ٧ل لخمـ ٞحها وحٛلٛلذ والىامُت، مجها اإلاخ٣ضمت اإلاجخمٗاث، ٧ل الا٢خهاصًت الجٍغ اث اهسَغ  اإلاؿخٍى
ت  بلى باإلياٞت الٟٗالُت، وؤ٣ٞضَا الخىمُت ٖملُت ؤٖا١ مما اإلاكغوٖت، ٚحر واإلاٗامالث الٟؿاص في مٗا والضهُا الٗلُا ؤلاصاٍع

  ٩٦.1ل والضولت والخ٩ىمت لل٣اهىنق والالمباالة، الاخترام ٖضم ؾُاصة

مت الىاؾ٘ الاهدكاع  مشل) آزغ بلى جىُٓم مً والاهخ٣ا٫ للخدى٫ق وهدُجت ماُٖتالاظذ للخدىالث اوُٗاٝ ه٣ُت ؤًًا َى للجٍغ
بت لؿىىاث مؿخٗمغاث ٧اهذ التي الىامُت الضو٫ق  مغخلت مً لالهخ٣ا٫ َبُُٗت هدُجت (الجغم) الا٢خهاصي الاهدغاٝ ٦إن ،(٢ٍغ

.  آلزغ هٓام مً ؤو ألزغيق

 الخ٩لٟت جخجاوػق لم َاإلاا) مغبذ اؾدشماع ما لخض يجب٤ الال٨تروهُت، الضٞ٘ لىؾاثل اإلاخى٢ٗت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت والخ٩لٟت
ت مت إلاىاظهت اإلاضٖٞى حر ؤو الجٍغ ً الغثِس ي مدىعٍ ،2(الخىاػنق خالت ؤي ٖجها، الىاظمت اإلاىٟٗت ألامً، لخٞى  وجضٍعب ج٩ٍى

                                                           
1
 214، ٓ 2009 وٕله٠خ،اإلًاٌَّزؾلصخ، اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾل٠ش،  –اٌغوائُ االلزٖبك٠خ اٌزم١ٍل٠خ "َٔو٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل،   

2
 G.BECKER, op.cit.  

http://www.arablaw.org/Download/E-goverment_General.doc
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مت ًضٞ٘ زلخه و٦ؿب ،ووؿاٍؤ ألازحر َظا التزام ويمان. الثششي  العىطش . (0=َغالخ) شً ال اعُذا الال٨تروهُت بالجٍغ

 .الكامل الىمى وجد٤ُ٣ والغ٢مىت، الخ٨ىىلىظُا زماع بججي ٌؿمذ مما. الخ٩ال٠ُ وجىٗضم اإلابظولت الجهىص جشمً وبظل٪
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 آلُاث جـعُل الخماًت والىكاًت مً الجشاةم ؤلالىتروهُت

 (بالجشاةم ؤلالىتروهُت ئوشاء غتؿُت  اضت)
ض مىس ى الذبىس ، حامعت اإلاىىؿُت مطش. د  .عمش عتذالعٍض

  

 

 

Abstract 

In many states, the specialization in investigation and in rule on the electronic crimes relates to 

the seizure device in charge of research and investigation. Besides, the ordinary jurisdiction in 

its criminal aspect. Making such kinds of crimes too difficult to be explored or to be proved. This 

is due to the lack of know-how scientific and technical experience for the judiciary men in this 

area. Though the law often permits the expertise support to determine the circumstances of the 

case and then to approach the truth. However, the investigator's experience as well as his 

briefed at the crime's given data are what we have to rely upon to achieve justice. 

The difficulty of discovering such kind of crimes, primarily, and the inability of doing an 

investigation without resorting to experience, secondly, make us in front of un equitable 

equation. Its first party is the investigation devices lacking experience in the field of computers, 

the internet and e-transactions. Its second party is the hackers that are highly skilled and well 

coped with the recent information and communication in the world of technology. Therefore, 

there is a necessity to calling for the establishment of a seizure, a device or a special body to 

investigate and search this type of crimes. It does not have to be relied on physical strength or 

training but to be dependent on technical skills in the field of information and communication 

technology as a first stage to create a specialist jurisdiction ruling in these crimes. 

 

 التدث ملخظ

 بالبدض اإلا٩ل٠ الًبُُت ظهاػ بلى ؤلال٨تروهُت الجغاثم في والٟهل الخد٤ُ٣ في الازخهام ٌٗىص الضو٫ق مً ٦شحر في
ى الجؼاجي، ظاهبه في الٗاصي ال٣ًاء و٦ظل٪ والخدغي،  ، ظضا نٗب الجغاثم مً الىٕى َظا وبزباث ا٦دكاٝ مً ٖلًج ما َو

 مً ٦شحر في ال٣اهىنق ؤن وعٚم اإلاجا٫، َظا في وال٣ًاء الًبُُت لغظا٫ والٟىُت الٗلمُت والخبرة الضعاًت لى٣و هٓغا وطل٪
 بى٢اج٘ بخاَخهو اإلاد٤٣ زبرة ؤن بال الخ٣ُ٣ت، بلى والىنى٫ق ال٣ًُت مالبؿاث لخدضًض بالخبرة الاؾخٗاهت ًجحز ألاخُان

مت ومُُٗاث  . الٗضالت جد٤ُ٣ في ٖلُه اإلاٗى٫ق َى الجٍغ

مت مً الىٕى َظا ا٦دكاٝ نٗىبت بن ضم ألاولى بالضعظت الجٍغ  بلى اللجىء صونق ٞحها والخد٤ُ٣ الخدغيق ٖلى ال٣ضعة ٖو
ها مخ٩اٞئت ٚحر مٗاصلت ؤمام ًًٗىا زاهُت، بضعظت الخبرة  وؤلاهترهذ ال٨مبُىجغ ٫مجا في زبرتهم بى٣و الخد٤ُ٣ ؤظهؼة َٞغ

 ٖالم في ظضًض ٧ل ًىا٦بىنق ٖالُت بمهاعاث ًخمخٗىنق مدخالىنق ٢غانىت آلازغ والُٝغ ظهت، مً ؤلال٨تروهُت واإلاٗامالث
.  ؤزغيق ظهت مً والاجها٫ اإلاٗلىماجُت



  2017 مارس  24 - 25طرابلس | الجرائم اإللكترونية: الرابع عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

216 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 ؤلاظغام، مً الىٕى َظا في والخد٤ُ٣ للخدغيق زانت َُئت ؤو ظهاػ ؤو يبُُت بةوكاء اإلاىاصاة الًغوعيق مً ٧ان لظا
الم ج٨ىىلىظُا مجا٫ في والخ٣ُت الٟىُت اإلاهاعة ٖلى حٗخمض ما ب٣ضع والخضٍعب البضهُت ال٣ىة ٖلى حٗخمض ال  وطل٪ والاجها٫، ؤلٖا

. الجغاثم َظٍ في ًٟهل مسخو ٢ًاء إلوكاء ؤولى ٦مغخلت

 وخضَا، الجغاثم مً خضزتاإلاؿذ ألاهماٍ َظٍ جىاظه ؤن والخُىعق الخ٣ضم مً بلٛذ مهما صولت ألي ًم٨ً ال ؤهه خُض
ؼ مً مٟغ ٞال ولظل٪  الىامُت للضو٫ق اإلاؿاٖضة ج٣ضًم مً الضو٫ق لهظٍ مٟغ ال زم ؤلاظغاجي، الجاهب في الضولي الخٗاونق حٍٗؼ

ؼ .  ؤلال٨تروهُت الجغاثم مً ألاهىإ َظٍ في والخد٤ُ٣ بالخدغيق اإلاخسههت ماؾؿاتها لخٍٗؼ

 

 ملذمت

ضة حٗض ق ألا٦ثر ٌ٘اإلاىاى مً ؤلال٨تروهُت الجٍغ
ً
 َظٍ ؤزظث ٞل٣ض,  واإلادلي وؤلا٢لُمي الضولي اإلاؿخىيق ٖلى اهدكاعا

مت ا,  الجٍغ ق, ج٣ىُاث مً بها ًخهل وما للخ٨ىىلىظُا الؿلبي الاؾخسضام هخاط باٖخباَع
ً
ق خحزا

ً
 الجاهب بهظا الاَخمام مً ٦بحرا

ق الخضًشت الٓاَغة َظٍ ًٖ الىاقئت آلازاع لجؿامت وطل٪
ً
ا  .الخُاة ظاالثم ظمُ٘ وفي ما هٖى

ىاظه م الجغاثم مسخل٠ اإلاكٕغ ٍو ُت، اإلا٩اٞدت مً ٦ىٕى وال٣ٗاب بالخجٍغ  الجغاثم َظٍ يبِ ؾبُل وفي اإلاىيٖى
غ مغج٨بحها ٖلى وال٣بٌ ت ؤلام٩اهُاث اإلاكٕغ ًٞى  ًب٣ي َىا وألامغ ؤلاظغاثُت، اإلا٩اٞدت مً ٦ىٕى لظل٪ الالػمت واإلااصًت البكٍغ

 ج٣٘ ظغاثم ٖاصًت ٚحر ظغاثم بهضص ٦ىا ما بطا ًسخل٠ ؤهه بال ٖاصًت، ج٣لُضًت ظغاثم بهضص مىاص ما بق٩ا٫ ؤي ًشحر ال ٖاصًا

. اٞتراض ي ٖالم في

 الىٓم بإمً اإلاؿاؽ ؤو ؤلال٨تروهُت الٗملُاث في بالخضزل ًخم مكغوٕ ٚحر ؾلى٥ ٧ل هي ؤلال٨تروهُت والجغاثم
ًم ٢لبذ الجغاثم َظٍ حٗالجها، التي واإلاُُٗاث اإلاٗلىماجُت  ٢خالُت، مهاعاث ؤو بضهُت ب٣ىة ًخٗل٤ ألامغ ٌٗض ٞلم الخد٤ُ٣، واٍػ

ت بمضي وبهما الم إلاخُلباث وبج٣اهه اإلاٗلىماث لخ٣ىُت اإلاد٤٣ مٗٞغ ت ٞهظٍ والاجها٫، آلالي ؤلٖا  في حؿاَم التي هي اإلاٗٞغ

 .ؤلال٨ترووي اإلاجغم ٖلى ال٣بٌ

لى والخد٤ُ٣ بالبدض اإلاسخهت ألاظهؼة و٢ٟذ لُبهاوؤؾا ؤهماَها وجىٕى ؤلال٨تروهُت الجغاثم جؼاًض ْل وفي  عؤؾها ٖو
ى الجغاثم، مً الىٕى َظا ومالخ٣ت الخُىعق َظا مىا٦بت ًٖ ٖاظؼة ال٣ًاثُت الًبُُت  الضو٫ق مً بالٗضًض صٞ٘ الظي ألامغ َو

 .ؤلاظغام مً الىٕى َظا م٘ الخٗامل حؿخُُ٘ مسخهت ؤظهؼة بوكاء بلى

غث َل وهي ٖجها، ؤلاظابت الىع٢ت َظٍ او٫قجذ التي ؤلاق٩الُت هُغح َىا ومً ٗاث ٞو  ؤلام٩اهُاث الٗغبُت الدكَغ
ت  ؟ ؤلال٨تروهُت الجغاثم في والخدغيق للبدض واإلااصًت البكٍغ

٤ ؤلاق٩ا٫ َظا ًٖ ؤلاظابت وؾىداو٫ق  : الخالُحن اإلادىعًٍ ٞو

 . ؤلال٨تروهُت بالجغاثم زانت يبُُت بوكاء صواٞ٘:  ألاو٫ق اإلابدض

ت" ؤلال٨تروهُت بالجغاثم زانت ألظهؼة هماطط:  الشاوي اإلابدض  " ألاهترهِذ قَغ
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ٌ  اإلاتدث  ألاو

 ؤلالىتروهُت بالجشاةم  اضت غتؿُت ئوشاء دواؿع

 لؤليغاع بالىٓغ وطل٪ زُىعة، الجغاثم ؤ٦ثر ًٖ م٩اهتها ج٣ل وال الخضًض الٗهغ ظغاثم ؤلال٨تروهُت الجغاثم حٗخبر
مت م٩اٞدت بًغوعة اإلاىاصًت ألانىاث حٗالذ َىا ومً ؤلاظغام، مً الىٕى اَظ ٞحها ًدؿبب ؤن ًم٨ً التي الٟاصخت  الجٍغ

ق ؤلال٨تروهُت،
ً
ا التي للخهاثو هٓغا  .الٗاصًت الجغاثم ب٣ُت ًٖ جمحَز

 اإلاُلبحن زال٫ مً وطل٪ ؤلال٨تروهُت بالجغاثم زانت يبُُت بوكاء صواٞ٘ اإلابدض َظا في ؾىدىاو٫ق طل٪ ٖلى وبىاءا
 :  الخالُحن

.  ال٣ًاثُت الًبُُت ؤظهؼة ٖلى ؤلال٨تروهُت الجغاثم خضازت: ألاو٫ق لباإلاِ

مت ومؿغح م٣ٗضة ظغاثم:  الشاوي اإلاُلب .  له خضوص ال ظٍغ

 

ٌ  اإلاؿلب  . اللػاةُت الػتؿُت أحهضة على ؤلالىتروهُت الجشاةم خذازت: ألاو

ٌ  الـشع  مجهضة وػير حاَضة ػير كػاةُت غتؿُت: ألاو

 ٩ًىنق خُض اإلااصي، الىا٢٘ في ج٣٘ والتي الٗاصًت الجغاثم في والخد٤ُ٣ البدض ٖلى ل٣ًاثُتا الًبُُت ؤًٖاء اٖخاص
مت و٢ٕى م٩ان بلى الخى٣ل الؿهل مً  والخد٤ُ٣ ٖلحهم وال٣بٌ الجغاثم، مغج٨بي ٖلى والاؾخضال٫ ألاصلت ًٖ والبدض الجٍغ

ت جخُلب ٖملُت وهي مٗهم، ق جسخل٠ وهي ؤلال٨تروهُت ظغاثما٫ ْهغث ختى ؤؾاس ي، بك٩ل بضهُت ومهاعة ظاٍَؼ
ً
 ًٖ جماما

 ؤظهؼة في َىاعتق ٞإخضزذ ؛العج٩ابها اإلاؿخٗملت والىؾاثل ٖجها اإلاترجبت وآلازاع الى٢ٕى ٦ُُٟت خُض مً الخ٣لُضًت الجغاثم
ىضَا والخد٤ُ٣، ال٣ًاجي الًبِ  ال والتي الجغاثم َظٍ مشل في والخدغيق للبدض زانت ؤظهؼة إلوكاء ألانىاث حٗالذ ٖو

باث ٖلى ٖخمضث ىلىظُت اإلااصًت الخضٍع ٨غيق ٖملي مؿخىيق ٖلى حٗخمض وبهما والٟحًز  الاجها٫ مجا٫ في زانت ومهاعاث مٗحن ٞو

 .(1) الال٨تروهُت البِئت في اإلاجغمحن ومُاعصة الاٞتراض ي الٗالم في والاؾخضال٫ الخدغيق اإلاد٤٣ ٌؿخُُ٘ ختى ,والاهترهِذ

ى  اإلاؿخىيق ٖلى ألاظهؼة َظٍ مشل بوكاء بًغوعة هاصث والتي اإلاٗلىماحي إلظغام٫ بىصابِؿذ اجٟا٢ُت بلُه ؤقاعث ما َو

جي ُٗت ؤلاظغاءاث وؾً الَى  مً ًدبجى ؤن َٝغ ٧ل ٖلى ًجب: "... ؤهه ٖلى(14) ماصتها في ظاء خُض لظل٪ الالػمت الدكَغ
ُٗت ؤلاظغاءاث ت ؤجها ًغيق ؤزغيق بظغاءاث ؤي ؤو الدكَغ  في ٖلحها اإلاىهىم ؤلاظغاءاثٕ ووى الؿلُاث بوكاء ؤظل مً يغوٍع

                                                           
1

 .45، ٓ 2000اٌؾل٠ضخ، ِٖو،  ْ٘بَ ِؾّل فو٠ل هٍزُ ، اٌغٛأت اإلعوائ١خ ٌٍغوائُ اٌّؼٍِٛبر١خ، ِىزجخ ا٢الد.. ٠ٕظو  
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 ٖضم في بالخ٤ ًدخٟٔ بإن َٝغ ل٩ل الاجٟا٢ُت ؾمدذ و٢ض " (1)الخانت الجىاثُت ؤلاظغاءاث ؤو الخ٣ىُاث بٛغى ال٣ؿم َظا

 .(2) ٣ِٞ مُٗىت ظغاثم ٖلى بال بلحها اإلاكاع ؤلاظغاءاث جُب٤ُ

ٗاث ؤٚلب جىو ولم َظا  الجغاثم في والٟهل للخد٤ُ٣ مسخهت ٢ًاثُت ظهاث وظىص ٖلى الٗغبُت الدكَغ
ى الجؼاجي، ظاهبه في الٗاصي ال٣ًاء بلى ال٣ًاًا َظٍ في للىٓغ الازخهام ٌٗىص وبالخالي ؤلال٨تروهُت،  في الٟهل ًجٗل ما َو

ق ٧ان بما الهٗىبت مً الجغاثم َظٍ مشل
ً
 ؤن وعٚم اإلاجا٫، َظا في ال٣ًاء لغظا٫ والٟىُت الٗلمُت والخبرة الضعاًت لى٣و هٓغا

 وبخاَخه ال٣اض ي زبرة ؤن بال الخ٣ُ٣ت، بلى والىنى٫ق ال٣ًُت مالبؿاث لخدضًض بالخبرة الاؾخٗاهت لل٣اض ي ًجحز ل٣اهىنقا

 .الخ٣ُ٣ت ٦ك٠ في حؿاَم التي هي ال٣ًُت ومُُٗاث بى٢اج٘

ً ػير غتؿُت أعػاء: الثاوي الـشع  مدترؿين مجشمين مىاحهت في حاٍَض

 ال٣اهىن، في اإلاظ٦ٍغً ال٣ًاثُت الًبُُت ؤًٖاء بلى ؤلال٨تروهُت لجغاثما في والخدغيق البدض في الازخهام ٌٗىص
ها مخ٩اٞئت ٚحر مٗاصلت ؤمام ًًٗىا مما  ال٨مبُىجغ ٖالم مجا٫ في زبرتهم بى٣و والخد٤ُ٣ والخدغيق البدض ؤظهؼة َٞغ

 ٖالم في ظضًض ٧ل وا٦بىنقي ٖالُت بمهاعاث ًخمخٗىنق مدخالىنق ٢غانىت آلازغ والُٝغ ؤلال٨تروهُت، واإلاٗامالث وؤلاهترهذ

 .والاجها٫ اإلاٗلىماجُت

ق
ً
 في والخدغيق البدض الٗاصًت الًبُُت ؤًٖاء ٖلى اإلاؿخدُل مً ٞةهه ٌُُٗه ال الص يء ٞا٢ض ال٣اثل اإلاشل بلى اؾدىاصا

 ؤو ظغام،ؤلا مً الىٕى بهظا مسخهت ؤظهؼة وظىص بلى الضٖىة مً مىام ال َىا ومً مغج٨بحها، م٘ والخٗامل ؤلال٨تروهُت الجغاثم
 ٖلى للخضٍعب مضعوؾت مىاهج وي٘ و٦ظا ٞحها، والخدغيق البدض لهم اإلاسى٫ق ألاشخام ومهاعاث زبرة جىمُت ٖلى الٗمل ٖلى

٘ الخ٣جي الخُىعق زهىنُت طل٪ في مغاٖحن الجغاثم، مً الىٕى َظا وبزباث الخد٤ُ٣  بَما٫ صونق الاجها٫، مجا٫ في الؿَغ

 . الخاالث َظٍ مشل في الضولي الخٗاونق

 (3)ؤلال٨ترووي اإلاجغم مىانٟاث .

ت وؿخسلو ؤن ًم٨ً  الخٗٝغ ٌؿاٖض والتي ، ؤلال٨ترووي اإلاجغم بها ًخمحز التي واإلاىانٟاث الؿماث مً مجمٖى

ٗض اإلاجغمحن، مً الجضًض الىمِ َظا مىاظهت ٖلحها مت ٖىىا الظًً الباخشحن ؤَم مً واخض (parker) ألاؾخاط َو  بالجٍغ
غيق زانت، بهٟت ؤلال٨ترووي واإلاجغم ٖامه بهٟت ؤلال٨تروهُت  ببٌٗ ًخمحز ٧ان وبن ؤلال٨ترووي اإلاجغم ؤن (parker) ٍو

 .ٖلُت ال٣ٗاب جى٢ُ٘ ًخُلب بظغامي لٟٗل مغج٨با ٧ىهه ًٖ ًسغط ال الجهاًت في اهه بال الخانت الؿماث

ُما  :الٗاصًحن اإلاجغمحن مً ٚحٍر ًٖ جمحٍز الٛالب في والتي ؤلال٨ترووي للمجغم الٗضًضة الهٟاث لبٌٗ ٖغيا ًلي ٞو

                                                           
 

1
ػ١ٍٙب ٚفمب ٌٍّبكح ػٍٝ اٌغوائُ اٌغٕبئ١خ إٌّٖٛٓ  1وّب ٠زٛعت ػٍٝ وً ٛوف أْ ٠طجك اٌٍَطبد ٚاإلعواءاد اٌّْبه ئ١ٌٙب فٟ اٌفموح  

ِٓ االرفبل١خ، ٟٚ٘ اٌغوائُ اٌّبٍخ ثَو٠خ ٍٚالِخ ئربؽخ اٌج١بٔبد ٚإٌظُ اٌّؼٍِٛبر١خ ٚاٌغوائُ اٌّؼٍِٛبر١خ اٌّزٍٖخ ثبٌؾبٍت  11ئٌٝ  2

ٌضب١ٔخ ِٓ اٌّبكح ، أٔظو اٌفموح ا..ا٢ٌٟ، ٚاٌغوائُ اٌٛالؼخ ػٍٝ اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ ٚوً اٌغوائُ اٌغٕبئ١خ اٌّزووجخ ػٓ ٛو٠ك ٔظبَ ِؼٍِٛبرٟ

. اٌّنوٛهح أػالٖ
2

١ْ٠ٚو اٌزمو٠و اٌزف١َوٞ ٌٍٕٔ اٌّنوٛه أػالٖ أْ ع١ّغ اٌلٚي األٛواف فٟ االرفبل١خ ٠غت ػ١ٍٙب إٌٔ فٟ لبٔٛٔٙب اٌلافٍٟ ػٍٝ أْ  

... اٌّؼٍِٛبد ٍٛاء ارقند ّىال ئٌىزو١ٔٚب أٚ هل١ّب ٠ّىٓ أْ رَزقلَ ول١ًٌ أِبَ اٌمٚبء

. 174، ٓ 2007اؽّل، ارفبل١خ ثٛكاثَذ ٌّىبفؾخ عوائُ اٌّؼٍِٛبد، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح، ٍٕخ ٘الٌٟ ػجل هللا .. ٠ٕظو
3

 .72، ٓ ٠1994ٌٛٔ فبٌل ػوة ِٖطفٟ، عوائُ اٌؾبٍٛة، كهاٍخ ِمبهٔخ، هٍبٌخ ِبعَز١و ِملِخ ئٌٝ اٌغبِؼخ األهك١ٔخ .. ٠ٕظو  
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 مخسهو مجغم ، ؤلال٨ترووي اإلاجغم: ؤوال

 َظا في ًخسههىنق ؤجهم ؤي ال٨مبُىجغ ظغاثم ؾىيق ًغج٨بىنق ال اإلاجغمحن مً ٖضصا ؤن ال٣ًاًا مً ٖضًض في جبحن
 ًغج٨ب الظي عماإلاج ؤن ٨ٌٗـ مما ألازغي، الخ٣لُضًت الجغاثم مً هٕى بإي نلت ؤي لهم ٩ًىنق ؤن صونق الجغاثم، مً الىٕى

 .ؤلاظغام مً الىٕى َظا في مخسهو الٛالب في مجغم َى ؤلال٨تروهُت الجغاثم

 ؤلاظغام بلى ٖاثض مجغم ، ؤلال٨ترووي اإلاجغم: زاهُا 

بت مً اهُال٢ا ال٨مبُىجغ مجا٫ في ؤزغيق ظغاثم اعج٩اب بلى اإلاٗلىماث مجغمي مً ٦شحر ٌٗىص  بلى ؤصث التي الشٛغاث ؾض في الٚغ
ىصي الؿاب٣ت، اإلاغة في اإلادا٦مت بلى ج٣ضًمهم بلى وؤصث حهمٖل الخٗٝغ  ألامغ بهم ًيخهي و٢ض ؤلاظغام، بلى الٗىصة بلى طل٪ ٍو

 .اإلادا٦مت بلى ج٣ضًمهم بلى الخالُت اإلاغة في ٦ظل٪

 مدتٝر مجغم ، ؤلال٨ترووي اإلاجغم: زالشا 

 ٣ًخط ى ألامغ ال٨مبُىجغ ٍَغ٤ ًٖ الجغاثم َظٍ ًغج٨بٌ ؤن خُض ظغاثمه، جىُٟظ في ٦بحرة باختراُٞت ؤلال٨ترووي اإلاجغم ًخمخ٘
 لخماًت اإلاخسههىنق ؤوظضَا التي ال٣ٗباث ٖلى الخٛلب بلى للخىنل اإلاجا٫ َظا في والاختراُٞت والخسهو الض٢ت مً ال٨شحر

ت واإلااؾؿاث البىى٥ خالت في ٦ما ال٨مبُىجغ ؤهٓمت  .الٗؿ٨ٍغ

 ٖى٠ُ ٚحر مجغم ، ؤلال٨ترووي اإلاجغم: عابٗا

 ٞهى  –الخُلت  –بظغام بلى ًيخمي ألهه وطل٪ ظغاثمهم جىُٟظ في بخاجا الٗى٠ بلى ًلجإونق ال الظًً اإلاجغمحن مً ؤلال٨ترووي إلاجغما

ظا ظغاثمه، اعج٩اب في الٗى٠ بلى ًلجا ال  .به لل٣ُام الٗىاء مً ٢ضعا ؤي ٌؿخلؼم ال الجغاثم مً الىٕى َو

خمخ٘, ط٧ى مجغم ؤلال٨ترووي ٞاإلاجغم ، ج٣ضم ٖما ًٞال  باإلاهاعة ًخمخ٘ وؤًًا الٗضاء ؤخض ًىانب ال ؤي الاظخماعي، بالخ٠ُ٨  ٍو

ت  .الش٣اٞت مً ٖالُت صعظت ٖلى ٦شحرة وؤخُاها واإلاٗٞغ

 (1) ؤلال٨ترووي اإلاجغم زهاثو. 

ت ٦ظل٪ ؤلال٨ترووي اإلاجغم ًخمحز  :وهى اإلاجغمحن، مً ٚحرة ًٖ ٖامت بهٟت جمحٍز التي الخهاثو مً بمجمٖى

 اإلاهاعة: ؤوال

مت جىُٟظ ًخُلب  الضعاؾت ٍَغ٤ ًٖ ٨ًدؿبها ٢ض والتي الٟاٖل، بها ًخمخ٘ اإلاهاعة مً ٢ضعا ؤلال٨تروهُت الجٍغ
ً، م٘ الاظخماعي الخٟاٖل بمجغص ؤو الخ٨ىىلىجي، مجا٫ في اإلا٨دؿبت الخبرة ٍَغ٤ ًٖ ؤو اإلاجا٫، َظا في اإلاخسههت  آلازٍغ

ظٍ ظا, الٗلم مً ال٣ضع َظا ٖلى جغوويؤلال٪ اإلاجغم ٩ًىنق ؤن في ٢اٖضة لِؿذ َو  اهجر مً ظاهب ؤن الٗملي الىا٢٘ ازبخه ما َو

. ؤلاظغام مً الىٕى َظا العج٩اب الالػمت اإلاهاعة ًخل٣ىا لم اإلاٗلىماجُت، مجغمي

 

 
                                                           

1
 Dr. Francillon, Les crimes inormatiques et d'autres crimes dans le domaine de la technologie 

informatique en france Rev. int.  pén, 1990, vol 64, p. 293. 
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ت: زاهُا  اإلاٗٞغ

ت جمحز مخه، ٧امال جهىعا ٩ًىنق ؤن ؤلال٨ترووي اإلاجغم ٌؿخُُ٘ خُض اإلاٗلىماجُت، مجغمي اإلاٗٞغ غظ٘ لجٍغ  بلى طل٪ ٍو

مت ُٞه جماعؽ الظي اإلاهغح ؤن مخه ًُب٤ ؤن ٌؿخُُ٘ ٞالٟاٖل, ألاولى الخاؾب هٓام َى ؤلال٨تروهُت الجٍغ  ؤهٓمت ٖلى ظٍغ
مت جىُٟظ ٢بل وطل٪ ممازلت  الجٍغ

 الىؾُلت: زالشا

غاص مخه إلجمام ؤلال٨ترووي اإلاجغم ًدخاظها التي ؤلام٩اهُاث بها ٍو ظٍ,  ظٍغ  ألاخُان، ٚالب في ج٩ىنق ٢ض الىؾاثل َو
 ٧ان بطا ؤما الكاجٗت ألاهٓمت مً ال٨مبُىجغ بت ٌٗمل الظي الىٓام ٧ان بطا زهىنا ٖلحها الخهى٫ق وؾهلت بؿُُت وؾاثل

ت، ٚحر ألاهٓمت مً الىٓام لى م٣ٗضة الىؾاثل َظٍ ٞخ٩ىنق اإلاإلٞى  .الهٗىبت مً ٢ضع ٖو

 الؿلُت: عابٗا

مخه، اعج٩اب مً جم٨ىه والتي ؤلال٨ترووي اإلاجغم َاب ًخمخ٘ التي واإلاؼاًا الخ٣ى١ق بالؿلُت، ٣ًهض  مً ٨ٞشحر ظٍغ

مت مدل اإلاٗلىماث مىاظهت في مباقغة ٚحر ؤو مباقغة ؾلُت لضحهم اإلاٗلىماجُت مجغمي  .الجٍغ

 ج٩ىنق ٢ض وؤًًا اإلاٗلىماث ٖلى ًدخىيق الظي الىٓام بلى بالضزى٫ق الخانت الكٟغة في الؿلُت َظٍ جخمشل و٢ض
ُت ج٩ىنق ٢ض الؿلُت ؤن ٦ما اإلاٗامالث، وبظغاء الالى الخاؾب بلى الضزى٫ق في الجاوي ١ح ًٖ ٖباعة الؿلُت  اإلام٨ً مً قٖغ

ُت ٚحر ج٩ىنق ؤن  .آزغ بصخو الخانت الضزى٫ق قٟغة ؾغ٢ت خالت في ٦ما قٖغ

 الباٖض: زامؿا

ى بت َو ٣ت اإلااصي الغبذ جد٤ُ٣ في الٚغ ًل مكغوٖت ٚحر بٍُغ متا٫ اعج٩اب وعاء ألاو٫ق الباٖض َى ٍو  اإلاٗلىماجُت ظٍغ

غيق. ,  اإلاٗلىماجُت ظغاثم اعج٩اب ٖلى ألاخُان ؤٚلب في الباٖض َى ٌٗض ال اإلااصي الغبذ ؤن في طل٪ ًسال٠ ما ؤًًا البٌٗ ٍو
بت مجغص وؤًًا الٗمل، عب مً الاهخ٣ام مشل الباٖض هي ج٩ىنق الٛالب في ؤزغيق ٖضًضة ؤمىعق َىا٥ وبهما  هٓام ٢هغ في الٚغ

 . ألامجي ظؼةخا وازترا١ الخاؾب

   

مت ومعشح معلذة حشاةم:  الثاوي اإلاؿلب  له خذود ال حٍش

ٌ  الـشع  : العادًت الجشاةم عً مخمّيزة ؤلالىتروهُت الجشاةم: ألاو

ى ؤلال٨تروهُت بالجغاثم مسخو ظهاػ إلوكاء الضاُٖت الٗىامل ؤَم مً  ٧ىجها الجغاثم، لهظٍ اإلامحزة الُبُٗت َو

ق واإلامحزاث الخهاثو بحن ومً الٗاصًت الجغاثم في ألامغ َى مشلما ماصًت آزاع جتر٥ وال اٞترايُت بِئت في ج٣٘ ظغاثم
ً
 : هجض ؤًًا

مت:  أوال مت ؤلالىتروهُت الجٍش  : للخذود عابشة حٍش
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مت مت ٞهي الجٛغاُٞت بالخضوص حٗتٝر ال ؤلال٨تروهُت الجٍغ  الخىاؾِب جخمخ٘ خُض واإلا٩ان، الؼمان جستر١ق ظٍغ
 بلى ؤصث ٢ض ألامُا٫ آالٝ بُجها ًٟهل ؤهٓمت بحن وجباصلها اإلاٗلىماث مً ٦بحرة ٦مُاث ه٣ل في َاثلت بم٣ضعة ؤلاهترهِذ وقب٩اث

مت جخإزغ ٢ض مسخلٟت صو٫ق في مخٗضصة ؤما٦ً ؤن ماصاَا هدُجت  .(1) واخض آن في الىاخضة ؤلال٨تروهُت بالجٍغ

 ؤن صونق واإلا٩ان الؼمان جستر١ق قب٩اث ٖبر جذمى٠ مجخم٘ ٞهى الجٛغاُٞت بالخضوص ٌٗتٝر ال اإلاٗلىماحي ٞاإلاجخم٘

. الخضوص لخغؽ جسً٘

 الضو٫ق ٖبر اإلاٗلىماث ه٣ل ؤمام ج٠٣ ملمىؾت ؤو مغثُت خضوص َىا٥ ٌٗض لم اإلاٗلىماث قب٩اث ْهىعق ٞبٗض
 بُجها نل٠ً ؤهٓمت بحن وجباصلها اإلاٗلىماث مً ٦بحرة ٦مُاث ه٣ل في وقب٩اتها الخىاؾِب بها جخمخ٘ التي ٞاإلا٣ضعة اإلاسخلٟت،

مت جخإزغ ٢ض مسخلٟت صو٫ق في مخٗضصة ؤما٦ً ؤن ماصاَا هدُجت بلى ؤصث ٢ض ألامُا٫ آالٝ  واخض آن في الىاخضة اإلاٗلىماجُت بالجٍغ

مت اعج٩اب ؤلام٩ان ظٗل الخضًشت الخ٣ىُت ؤهٓمت ٖبر اإلاٗلىماث خغ٦ت في ٞالؿهىلت.   صولت في مىظىص خاؾىب ٍَغ٤ ًٖ ظٍغ

 .(2) ؤزغيق صولت في ؤلاظغامي الٟٗل ًخد٤٣ بِىما مُٗىت

مت بها جخمحز التي الُبُٗت َظٍ مت ٧ىجها ؤلال٨تروهُت الجٍغ  خى٫ق اإلاكا٧ل مً الٗضًض زل٣ذ للخضوص ٖابغة ظٍغ
مت، بهظٍ ال٣ًاجي الازخهام ناخبت الضولت جدضًض  بلى باإلياٞت جُب٣ُه الىاظب ل٣اهىنق جدضًض خى٫ق و٦ظل٪ الجٍغ

حر ال٣ًاثُت، خ٣تاإلاال بةظغاءاث جخٗل٤ بق٩الُاث ا التي الى٣اٍ مً طل٪ ٚو  .ٖام بك٩ل للخضوص الٗابغة الجغاثم جشحَر

 الضولي البٗض بلى الىٓغ لٟخذ التي ال٣ًاًا مً (الاًضػ) اإلا٨دؿبت اإلاىاٖت ه٣و مغى باؾم اإلاٗغوٞت ال٣ًُت ٧اهذ
 اليسخ مً ٦بحر ٖضص بخىػَ٘ ألاشخام صؤح ٢ُام في 1989 ٖام خضزذ التي ال٣ًُت َظٍ و٢اج٘ وجخلخو اإلاٗلىماجُت، للجغاثم
 َظا ؤن بال اإلا٨دؿبت، اإلاىاٖت ه٣و بمغى الخانت الىهاثذ بٌٗ بُٖاء بلى ْاٍَغ في َضٝ الظي البرامج بإزظ الخانت

 الٗمل ًٖ الخاؾىب ظهاػ حُُٗل حكُٛله ٖلى ًترجب ٧ان بط ؛(َغواصٍ خهان ) ٞحروؽ ٖلى ًدخىيق ٧ان خ٣ُ٣خه في البرهامج
 اإلاججي ًخم٨ً ختى مٗحن ٖىىان ٖلى ًغؾل مالي مبلٜ بُلب زاللها مً الٟاٖل ٣ًىم الكاقت ٖلى ٖباعة طل٪ ٖضب جٓهغ زم

 في بىب ظىػ٠ٍ اإلاتهم ٖلى ال٣بٌ بل٣اء جم 1990 ٖام مً ٞبراًغ مً الشالض ٝو للٟحروؽ؛ مًاص ٖلى الخهى٫ق مً ٖلُه
اًى ٨ُت، اإلاخدضة بالىالًاث ؤَو  ؤن خُض ؤلاهجلحزي، ال٣ًاء ؤمام إلادا٦مخه لها حؿلُمه بُلب جدضةالم اإلامل٨ت وج٣ضمذ ألامٍغ
٩ي ال٣ًاء وا٤ٞ وبالٟٗل اإلاخدضة، اإلامل٨ت صازل مً جم ٢ض البرهامج َظا بعؾا٫  بخضي جىظُه وجم اإلاتهم، حؿلُم ٖلى ألامٍغ

 ، (3)ال٣ٗلُت خالخه بؿبب مغحؿذ لم اإلاتهم مدا٦مت بظغاءاث ؤن بال مسخلٟت، صو٫ق في مٗٓمها و٢ٗذ بلُه ابتزاػ تهمت ٖكغة
 :هاخُخحن مً ؤَمُتها ال٣ًُت لهظٍ ٞةن ألامغ ٧ان ومهما

مت في متهم حؿلُم ٞحها ًخم التي ألاولى اإلاغة ؤجها:  ألاولى  .مٗلىماجُت ظٍغ

  .(ٞحروؽ) زبِض بغهامج بٖضاص بتهمت للمدا٦مت شخو ٞحها ٣ًم التي ألاولى اإلاغة ؤجها:  الشاهُت

مت الخانت ٌٗتالُب لهظٍ وهدُجت ق اإلاٗلىماجُت للجٍغ
ً
 والخؿاثغ الضولي، اإلاؿخىيق ٖلى حك٩لها التي للخُىعة وهٓغا

 اإلاٗاَضاث في ًخمشل الضولي والخٗاونق.  الجغاثم لهظٍ الخهضي ؤظل مً اإلا٨ش٠ الضولي الخٗاونق ُٞجب بها؛ جدؿبب ٢ض التي

                                                           
1

. 94ٓ،2001، اإلٍىٕله٠خ ، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح ٌٍْٕو ، فىوح اٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌجواِظ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ ، ِؾّل ِؾّل ّزب ...٠ٕظو  
2

.  51ٓ،  2008،ػّبْ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، كاه اٌضمبفخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ، اٌغوائُ اٌّؼٍِٛبر١خ ، ٌِّٕٟٛ ٔٙال ػجل اٌمبكه ا.. ٠ٕظو  
3

، ِنووح ١ًٌٕ كهعخ اٌّبعَز١و فٟ اٌمبْٔٛ،  و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ ، ، اٌغو٠ّخ اٌّورىجخ ػجو اإلٔزؤذ ، ٕغ١و ٠ٍٛف .. ٠ٕظو  

. 22ٓ  48، ٘بِِ هلُ  2013ئو ، ر١يٞ ٚىٚ، اٌغيا –عبِؼخ ٌِٛٛك ِؼّوٞ 
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حر ٖلى حٗمل التي الضولُت والاجٟا٢ُاث ًاء لضو٫قا بحن الخيؿ٤ُ مً ظى جٞى  اإلاٗلىماجُت بمجغمي ؤلا٣ًإ ٨ًٟل الظي ألامغ ألٖا

 .الٗاص٫ لل٣ًاء وج٣ضًمهم

مت خى٫ق الضولي بالخٗاونق اإلاخٗل٣ت اإلاكا٧ل ؤَم ج٨مً  مكتر٥ ٖام مٟهىم َىا٥ ًىظض ال ؤهه في ؤلال٨تروهُت الجٍغ

مت لهظٍ اإلا٩ىنق اليكاٍ نىعق خى٫ق الضو٫ق بحن ت صي٫ الخبرة ه٣و ؤن بلى باإلياٞت. الجٍغ  في وال٣ًاء الاصٖاء وظهاث الكَغ
مت ٖىانغ لخمدُو اإلاجا٫ َظا ق ٌك٩ل ٞحها لئلصاهت ٖجها ألاصلت وظم٘ وظضث بن الجٍغ

ً
 مجا٫ في الخٗاونق ؤمام ٦ظل٪ ٖاث٣ا

 . الجغاثم مً الىٕى َظا م٩اٞدت

: اججاَحن في الضو٫ق حٗمل ؤن بض ال ؤلال٨ترووي لئلظغام الخهضي ؤظل مً وبالخالي

 .الجغاثم َظٍ إلا٩اٞدت اإلاالثمت ال٣ىاهحن بؿً اإلاسخلٟت الضو٫ق ج٣ىم خُض ازليص:  ألاو٫ق

ٗاث عجؼ مً اإلاٗلىماجُت مجغمى ٌؿخُٟض ال ختى الضولُت، اجٟا٢ُاث ٣ٖض ٍَغ٤ ًٖ صولي:  الشاوي  هاخُت، مً الضازلُت الدكَغ

ُاب  . الجغاثم َظٍ وآزاع هخاثج مً الضولي اإلاجخم٘ لخماًت جخهضي التي الضولُت الاجٟا٢ُاث ٚو

 
ًال
مت وازتاث اهدشاؾ ضعىبت:  زاهُا :  اإلاعلىماجُت الجٍش

 ٢ضعة ؤن باإلياٞت ا٦دكاٞها، في الهٗىبت وعاء ٠٣ً اعج٩ابها، بٗض زاعجي ؤزغ ألي الجغاثم مً الىٕى َظا جغ٥ ٖضم

ق ٖامال ٌك٩ل وظحز ْٝغ في ؤلاصاهت صلُل جضمحر ٖلى الجاوي
ً
 . الجغاثم مً الىٕى َظا ا٦دكاٝ نٗىبت في بياُٞا

 
ًال
مت ئزتاث ضعىبت:  زالثا  : ؤلالىتروهُت الجٍش

 اإلاسخو ؤو والخبحر واضخت آزاع جتر٥ ال ؤلال٨تروهُت الجغاثم ؤن َى اإلاد٣٣حن جىاظه التي الٗملُت الهٗىباث مً

ا مدىب ٣ًىم اإلاجغم ؤن َى الجغاثم َظٍ بزباث نٗىبت في والؿبب ، (1) وبزباتها وح٣ٗبها ٦كٟها ٌؿخُُ٘ مً ٣ِٞ  آزاَع

 . بلحهم جىنل الظي وآلازاع

مت ٞا٦دكاٝ  َظٍ و٢ٕى ا٦دكاٝ خا٫ في ختى ول٨ً بالؿهل لِـ  –وؤقغها ؾب٤ ٦ما  –ؤمغ اإلاٗلىماجُت الجٍغ

مت . الهٗاب مً ال٨شحر ٦ظل٪ به ًدُِ ؤمغ بزباتها ٞةن ٖجها وؤلاباٙل الجٍغ

مت  بِئت في ؤع٧اجها لخ٣ىم اإلالمىؽ اإلااصي الىا٢٘ بَاع طزاع ج٣٘ خُض ج٣لُضًت ٚحر بِئت في جخم ؤلال٨تروهُت ٞالجٍغ
ق جؼصاص ألامىعق ًجٗل مما وؤلاهترهذ الخاؾىب

ً
 ج٩ىنق البِئت َظٍ ٟٞي. واإلاالخ٣ت الخد٤ُ٣ وؤظهؼة ألامً ؾلُاث لضي ح٣ُٗضا

 الضلُل َمـ عؤم ًجٗل مما ؤإلاٗلىماحي الىٓام ٖبر جيؿاب مغثُت ٚحر بل٨تروهُت هبًاث ًٖ ٖباعة اإلاٗلىماث و البُاهاث

ق ومدٍى
ً
ق الٟاٖل ٢بل مً ٧لُا

ً
. الؿهىلت ٚاًت في ؤمغا

 البُاهاث لخماًت ؤمىُت حٗلُماث الخاؾىب هٓام في الجىاة ؤخض ؤصزل ؤإلااهُا قهضتها التي الخاالث بخضي ٟٞي  
 بطا وطل٪ ٦هغباجي مجا٫ بىاؾُت بال٩امل البُاهاث َظٍ مدى قإجها مً بلحها الىنى٫ق بلى الغامُت اإلاداوالث مً صازله اإلاسؼهت

. (1)الٛحر ٢بل مً ازترا٢ه جم

                                                           
1

، ِنووح ١ًٌٕ كهعخ  ٠09/04ٕظو ، اؽّل َِؼٛك ِو٠ُ، آ١ٌبد ِىبفؾخ عوائُ رىٌٕٛٛع١بد اإلػالَ ٚاالرٖبي فٟ ٙٛء اٌمبْٔٛ هلُ 

 . 12، ٓ  2013اٌّبعَز١و،  و١ٍخ اٌؾمٛق ، عبِؼخ ٚهلٍخ، اٌغيائو ، 
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غ٢ها اإلاٗاًىت وؾاثل ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع ق جٟلر ال الخ٣لُضًت َو
ً
مت َظٍ بزباث في ٚالبا ق الجٍغ

ً
 الخانت لُبُٗتها هٓغا

مت ًٖ جسخل٠ التي ق جسل٠ خُض ألاخضار، ٖلُه ججغيق مؿغح لها ٞاألزحرة الخ٣لُضًت، الجٍغ
ً
ظا ألاصلت ٖلحها مج٣ى ماصًت آزاعا  َو

مت، ًٖ ال٨ك٠ في الجىاجي والخد٤ُ٣ الاؾخضال٫ ؾلُاث ؤمام اإلاجا٫ ٌُٗي اإلاؿغح  والخدٟٔ اإلاٗاًىت ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ الجٍغ
مت، زلٟتها التي اإلااصًت آلازاع ٖلى مت مؿغح ٨ٞغة ل٨ً الجٍغ مت في الجٍغ  ًٖ ؤلاٞهاح في صوعٍ ًخًاء٫ اإلاٗلىماجُت الجٍغ

: (2)لؿببحن وطل٪ اإلاُلىبت ألصلت٫ اإلااصًت الخ٣اث٤

مت بن:  ألاو٫ق ق جسل٠ ال اإلاٗلىماجُت الجٍغ
ً
. ماصًت آزاعا

ق بن: الشاوي 
ً
مت مؿغح بلى ًغصونق ألاشخام مً ٦شحرا مت و٢ٕى ػمان مً الٟترة زال٫ الجٍغ  الخد٤ُ٣ ؤو ا٦دكاٞها وختى الجٍغ

لت ٞترة هي ٞحها ، ٍَى
ً
ق ٌُٗي الظي ألامغ وؿبُا

ً
ٗبشىا ًخلٟىا ؤو ٌٛحروا ؤن آلزٍغ٫ً ؤو للجاوي مجاال  وظضث، بن اإلااصًت باآلزاع َو

مت في اإلاٗاًىت مً اإلاؿخ٣اة ألاصلت صاللت في الك٪ ًىعر الظي ألامغ . اإلاٗلىماجُت الجٍغ

ت لضي والخ٣ىُت الٟىُت الخبرة ه٣و ٞةن طل٪ بلى باإلياٞت ق ٌك٩ل وال٣ًاء ؤلاصٖاء وظهاث الكَغ
ً
ق ٖاث٣ا

ً
 ؤؾاؾُا

متا٫ بزباث ؤمام  اإلاٗىماث ج٣ىُت مجا٫ في الجهاث َظٍ وجإَُل جضٍعب ًخُلب الجغاثم مً الىٕى َظا ؤن طل٪ اإلاٗلىماجُت ظٍغ

ق والخضٍعب الخبرة لى٣و وهدُجت. وؤلاهترهذ الخاؾىب بِئت في واإلاالخ٣ت والخٟخِل ألاصلت ظم٘ و٦ُُٟت
ً
 ؤظهؼة جس٤ٟ ما ٦شحرا

ت مت ؤَمُت ج٣ضًغ في الكَغ ق مغج٨بحها ويبِ ٚمىيها ل٨ك٠ جبظ٫ ٞال اإلاٗلىماجُت الجٍغ
ً
ظٍ جدىاؾب ظهىصا  بل. ألاَمُت َو

اث بمدٍى الضلُل ًضمغ ٢ض اإلاد٤٣ بن  ألا٢غام م٘ بسكىهت بالخٗامل ؤو بَما٫ ؤو مىه زُإ ًٖ الهلبت الاؾُىاهت مدخٍى

. (3) اإلاغهت

مت معشح:  الثاوي الـشع :  مخال  ي حٍش

مت مؿغح بضؤ ؤلاظغامي اليكاٍ صواعؤ ُٞه اهتهذ الظي اإلا٩ان َى الجٍغ  ، وؤٖىاهه الجىاجي اإلاد٤٣ وكاٍ مىه ٍو
مت مؿغح في زلٟها التي آلازاع وا٢٘ مً الجاوي ًٖ البدض ب٣هض  ؤخؿً بطا الظي الهامذ، الكاَض بمشابت حٗض والتي الجٍغ

  .(4) الخ٣ُ٣ت ًٖ ال٨ك٠ في ٦بحر ق٩ل في حؿاَم ما٦ضة مٗلىماث ٖلى خهل اؾدىُا٢ه الجىاجي اإلاد٤٣

مت مؿغح ؤن بال ق ًسخل٠ ؤلال٨تروهُت الجٍغ
ً
 وا٢٘ في ج٣٘ ألازحرة َظٍ ٧اهذ ٞةطا الخ٣لُضًت، الجغاثم مؿغح ًٖ جماما

مت ٞةن مُٗىت وخضوص ملمىؽ ى ، له خضوص ال اٞتراض ي وا٢٘ في ج٣٘ ؤلال٨تروهُت الجٍغ  مً الٗضًض ًسل٤ الظي ألامغ َو
 ؤمام ج٠٣ ملمىؾت ؤو مغثُت خضوص َىا٥ ٌٗض لم اإلاٗلىماث قب٩اث ْهىعق ٞبٗض للمد٣٣حن، وال٣اهىهُت الىا٢ُٗت ؤلاق٩الُاث

 ًٟهل ؤهٓمت بحن وجباصلها اإلاٗلىماث ه٣ل في وقب٩اتها الخىاؾِب بها جخمخ٘ التي ٞاإلا٣ضعة اإلاسخلٟت، الضو٫ق ٖبر اإلاٗلىماث ه٣ل
مت و٢ٕى بم٩اهُت بلى ؤصث ٢ض ألامُا٫ آالٝ بُجها  ٖبر اإلاٗلىماث خغ٦ت في ٞالؿهىلت واخض، ػمً وفي مخٗضصة ؤما٦ً في الجٍغ

                                                                                                                                                                                           
1

، ؽ١ش رؾوٓ أوضو اٌغٙبد ..ػٕٙب ِٓ اإلعواَ ٘ٛ ئؽغبَ اٌّغٕٟ ػ١ٍٗ ػٓ اٌزج١ٍغِٚٓ ث١ٓ أٍجبة اٌزٟ رؾٛي كْٚ اوزْبف ٘نا إٌٛع  

ِٓ عواء مٌه ػٍٝ ػلَ اٌىْف رغٕجبً ٌإلٙواه ثَّؼزٙب ِٚىبٔزٙب ٚ٘ي  اٌزٟ رزؼوٗ أٔظّزٙب اٌّؼٍِٛبر١خ ٌالٔزٙبن أٚ رّٕٝ ثقَبئو فبكؽخ

ٚرُ االٛالع ػ١ٍٗ ثزبه٠ـ  2012اٌغوائُ اٌّؼٍِٛبر١خ، ِمبي ِْٕٛه ٍٕخ  ، أٔظو أوضو رفب١ًٕ ٔٙال ػجل اٌمبكه اٌّإِٕٟ،..اٌضمخ فٟ وفبءرٙب

 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/409974 :ػٍٝ اٌّٛلغ اٌزبٌٟ َِبءاً  9اٌَبػخ  7/1/2017
2

َِبءاً  9اٌَبػخ  7/1/2017ٚرُ االٛالع ػ١ٍٗ ثزبه٠ـ  2012كه اٌّإِٕٟ ، اٌغوائُ اٌّؼٍِٛبر١خ، ِمبي ِْٕٛه ٍٕخ ٔٙال ػجل اٌمب... ٠ٕظو 

 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/409974 :ػٍٝ اٌّٛلغ اٌزبٌٟ 
3

، ِنووح ١ًٌٕ كهعخ اٌّبعَز١و فٟ اٌمبْٔٛ،  و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ ، ، اٌغو٠ّخ اٌّورىجخ ػجو اإلٔزؤذ ، غ١و ٠ٍٛف ٓ.. ٠ٕظو  

 .14، ٓ  2013ر١يٞ ٚىٚ، اٌغيائو ،  –عبِؼخ ٌِٛٛك ِؼّوٞ 
4

. 70ٓ،  2007ػجل اٌفزبػ ِواك، اٌزؾم١ك اٌفٕٟ اٌغٕبئٟ، اإلٍىٕله٠خ، ِٖو، ٍٕخ ..٠ٕظو 

 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/409974
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/409974


  2017 مارس  24 - 25طرابلس | الجرائم اإللكترونية: الرابع عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

224 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

مت اعج٩اب ؤلام٩ان مً ظٗل الخضًشت الخ٣ىُت ؤهٓمت  الٟٗل ًخد٤٣ بِىما مُٗىت صولت في مىظىص خاؾىب ٍَغ٤ ًٖ ظٍغ

. (1) ؤزغيق صولت في ؤلاظغامي

مت بها جخمحز التي الُبُٗت َظٍ ا اإلاٗلىماجُت الجٍغ مت باٖخباَع  خى٫ق اإلاكا٧ل مً الٗضًض زل٤ للخضوص ٖابغة ظٍغ
مت، بهظٍ ال٣ًاجي الازخهام ناخبت الضولت جدضًض  بلى باإلياٞت جُب٣ُه، الىاظب ال٣اهىنق جدضًض خى٫ق و٦ظل٪ الجٍغ

حر ال٣ًاثُت، اإلاالخ٣ت بةظغاءاث جخٗل٤ بق٩الُاث ا التي الى٣اٍ مً طل٪ ٚو  ،..ٖام بك٩ل للخضوص الٗابغة الجغاثم جشحَر
ًاء ًم٨ً ٠ُ٨ٞ حر اإلاجهٍؼً ٚحر الًبُُت أٖل  زاعط ٩ًىهىا و٢ض اإلاخالش ي اإلاؿغح َظا في اإلاتهمحن مخابٗت الجاٍَؼً ٚو
 ؟ للضولت ؤلاٞتراض ي ؤلا٢لُمي الىُا١

 عجؼ ٦كٟذ والتي ، ال٣ٟه واظهذ التي اإلاك٨الث مً حٗض الاٞتراض ي الٗالم ٖبر ال٣ًاجي الازخهام مؿإلت بن
 جخٗضص وبالخالي مُٗىت صولت ؤو شخو لؿلُت ًسً٘ ال الاهترهِذ اءٌٞ ؤن طل٪ في والؿبب ، الٗامت ؤلاظغاثُت ال٣ىاٖض
ض مً البض ؤهه ٣ٞها والغاجر بها، اإلاغجبُت الضو٫ق بخٗضص الجغاثم مً الىٕى َظا جد٨م ؤن ًم٨ً التي ؤلاظغاثُت ال٣ىاهحن  ُ  الخ٣

خباع بٗحن ألازظ م٘ الجىاجي، الىو ب٢لُمُت بمبضؤ  ٖلى (22) ماصتها في بىصابِؿذ اجٟا٢ُت ٦ضجا بِىما الاخخُاَُت، اإلاباصت الٖا
 الازخهام ُٞٗض الضولت، ب٢لُم زاعط اإلاجغم ٧ان ولى ختى الجغاثم َظٍ اعج٩اب ٖلى ال٣ٗاب َٝغ صولت ٧ل ٖلى ًخٗحن ؤهه

ق
ً
ى الضولت ب٢لُم صازل اإلاٗخضي خاؾىب هٓام ٧ان بطا مى٣ٗضا  يمً للطخُت الٗاثض الخاؾىب هٓام ٧ان ؤو زاعظها، َو
 الؿالٟت اإلااصة مً الغابٗت ال٣ٟغة ؤقاعث ٦ما الضولت، ب٢لُم صازل الىنى٫ق ظهت ؤو ؤلاعؾا٫ مهضع ٧ان ؤو ؤلا٢لُمي، الىُا١

مت ٧اهذ وبطا ، (2)الضازلي ٢اهىجها م٘ ًدىاؾب بما الازخهام مٗاًحر مً ؤزغيق ؤق٩ا٫ اجساط لؤلَغاٝ ًجىػق ؤهه الظ٦غ  الجٍغ
 اإلاالثم اإلا٩ان لخدضًض بُجها ُٞما جدكاوعق الضو٫ق َظٍ ٞةن صولت مً ؤ٦ثر نامازذ في جضزل بل٨تروهُت بِئت في الىا٢ٗت

. الخسهو اػصواط ججىب ًخم ختى للمدا٦مت

٩ي ال٣ًاء لجإ و٢ض خماص الازخهام مك٩لت لخل ألامٍغ  اإلادا٦م ججٗل والتي الصخص ي الازخهام مبضؤ ٖلى بااٖل

٨ُت  : َما خالخحن في وطل٪ ؤلاهترهِذ ظغاثم بىٓغ جسخو ألامٍغ

مت مغج٨ب وظىص ٖىض:  ألاولى الخالت  .الضولت ب٢لُم في الجٍغ

مت إلاغج٨ب ٩ًىنق ٖىضما:  الشاهُت الخالت  .(3) الضولت صازل الاجها٫ مً ؤصوى خض الجٍغ

 الثاوي اإلاتدث

" ؤلاهترهذ ششؾت" ؤلالىتروهُت بالجشاةم  اضت ألحهضة همارج

 اججهذ مغج٨بحها و٦ك٠ ٞحها الخد٤ُ٣ ًٖ ال٣ًاثُت الًبُُت ةؤظهؼ وعجؼ ظهت مً ؤلال٨ترووي ؤلاظغام جؼاًض ؤمام

ٗاث مً الٗضًض  .ؤلال٨تروهُت الجغاثم في والخدغيق للبدض زانت ؤظهؼة اٖخماص هدى اإلا٣اعهت الدكَغ

 َىا٥ ولظل٪ والخد٤ُ٣، ال٣ًاجي الًبِ وؤظهؼة ال٣ًاء ؤظهؼة في َىاعتق ؤلال٨تروهُت الجغاثم ؤخضزذ ل٣ض وٗم

ق جسخل٠ الجغاثم بهظٍ زانت ظهؼةؤ إلوكاء يغوعة
ً
ى ،(1)الٗاصًت الًبِ ؤظهؼة ًٖ جماما  بىصابِؿذ اجٟا٢ُت ظٗل ما َو

                                                           
1

 .3ٔٙال ػجل اٌمبكه إٌِّٟٛ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ.. ٠ٕظو 
2

 .200، ٓ  2011، ث١وٚد ، ٌَٕخ1ِؾّل ٛبهق ػجل اٌوؤٚف، عو٠ّخ االؽز١بي ػجو اإلٔزو١ٔذ، ِْٕٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ٛ .. أٔظو 
3

. 207ٌّوعغ اٌَبثك، ٓاٌوؤٚف، ا أٔظو ِؾّل ٛبهق ػجل، ٠ٚؼزّل اٌمٚبء األِو٠ىٟ فٟ رطج١مٗ ٌٙنا اٌّجلأ ػٍٝ ػلح ٔظو٠بد  
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جي اإلاؿخىيق ٖلى ألاظهؼة َظٍ مشل بوكاء بًغوعة جىاصي اإلاٗلىماحي لئلظغام ُٗت ؤلاظغاءاث وؾً,  (2) الَى  لظل٪ الالػمت الدكَغ

ُٗت ؤلاظغاءاث مً ًدبجى ؤن ٝعٍ ٧ل ٖلى ًجب: "... ؤهه ٖلى (14) ماصتها في ظاء خُض  ؤجها ًغيق ؤزغيق بظغاءاث ؤي ؤو الدكَغ
ت  الجىاثُت ؤلاظغاءاث ؤو الخ٣ىُاث بٛغى ال٣ؿم َظا في ٖلحها اإلاىهىم ؤلاظغاءاث ووي٘ الؿلُاث بوكاء ؤظل مً يغوٍع

 مً مُٗىت ٞئت ٖلى بال ابلُه اإلاكاع ؤلاظغاءاث جُب٤ُ ٖضم في بالخ٤ ًدخٟٔ بإن َٝغ ل٩ل الاجٟا٢ُت وحؿمذ ، (3) الخانت

  .(4) الجغاثم

ٌ  اإلاؿلب اث في ؤلاهترهِذ لششؾت همارج:  ألاو عٌر   اإلالاسهت الدشَش

ٌ  الـشع ىُت اإلاخدذة الىالًاث في:  ألاو  : ألامٍش

 اإلاخدضة الىالًاث هجض ؤلال٨تروهُت الجغاثم في والخدغيق للبدض زانت ؤظهؼة بوكاء مجا٫ في الؿبا٢ت الضو٫ق بحن مً
٩ي ق ؤخضزذ والتي ةألامٍغ

ً
ق ٖضصا

ً
مت إلا٩اٞدت اإلاغ٦ؼيق اإلا٨خب هجض الىخضاث َظٍ بحن ومً اإلاخسههت، الىخضاث مً ٦بحرا  الجٍغ

ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق وظغاثم الخاؾىب ظغاثم ٢ؿم و٦ظل٪ والاجهاالث، اإلاٗلىماث بخ٨ىىلىظُا اإلاغجبُت  بوكاٍئ جم الظي ال٨ٍٟغ

 ظغاثم ووخضة الخىاؾِب، امً مٗهض هجض و٦ظل٪,  (5 )(2000) ؾىت هُابت و٦ُل 20 بلى  ؤًٖاثه ٖضص ونل و٢ض ، (1991) ؾىت

ترؤؾها الٗالُت بالخ٣ىُت اإلاغجبُت الجغاثم في مسخهت وخضة وهي الاهترهِذ   .(6) الٟضعالي الخد٣ُ٣اث إلا٨خب مؿاٖض مضًغ ٍو

ىظض اًى والًت في ٍو  مً ؤلال٨تروهُت اإلاىا٢٘ خماًت بلى تهضٝ التي الضولُت اإلاىٓماث بخضي اإلاخدضة الىالًاث في ؤَو

ت الازترا١ ٖملُاث ، مٗها جخٗا٢ض التي اإلاىا٢٘ خماًت ٖلى اإلاىٓمت َظٍ حٗمل خُض ، (internet police) ؤلاهترهذ قَغ
ً
 عؾمُا

 ؤ٦ثر اإلاداولت ج٨غاع جم وبطا ٢بلها، مً اإلادمُت اإلاىا٢٘ ؤخض ازترا١ مداولت صونق الخُلىلت ٍَغ٤ ًٖ ماصي م٣ابل هٓحر وطل٪

                                                                                                                                                                                           
1

٠غت أْ رزٛفو ٌلٜ اٌّلهة اٌٖالؽ١بد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌملهاد اٌن١ٕ٘خ ٚإٌف١َخ ؽزٝ ٠أرٟ اٌزى٠ٛٓ ٚاٌزله٠ت صّبهٖ، ٚرْزوٛ ثؼ٘ اٌغٙبد  

١ٌٍٙب ٍٕٛاد فٟ ِغبالد ػ١ٍّبد اٌؾبٍت ا٢ٌٟ، ٚاٌجوِغخ ٚر١ُّٖ إٌظُ ٚرؼ 5أْ رزٛفو فٟ ِزٍمٟ اٌزى٠ٛٓ ٚاٌزله٠ت فجوح ال رمً ػٓ 

 .ٚئكاهح اٌّْوٚػبد

ِٚٓ ث١ٓ أُ٘ اٌؼٕبٕو اٌزٟ ٠غت أْ ٠زٍمب٘ب اٌّإً٘ ٌٍزى٠ٛٓ وً ِب ٠زؼٍك ثبٌّقبٛو ٚاٌزٙل٠لاد اٌزٟ ٠زؼوٗ ٌٙب ٔظبَ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ، 

١ٌٍٙب، ٚأٍب١ٌت ٚونٌه أٔٛاع اٌغوائُ إٌبّئخ ػٓ ئٍبءح اٍزقلاِٗ صُ أُ٘ ئعواءاد اٌزؾوٞ ٚاٌجؾش ٚاٌزقط١ٜ، ٚو١ف١خ رغ١ّغ اٌّؼٍِٛبد ٚرؼ

ِٛاعٙخ اٌٙغّبد اإلٌىزو١ٔٚخ ٚو١ف١خ اٌولبثخ ػ١ٍٙب، ٠ّٚٚٓ اٌزله٠ت أ٠ٚبً اٌزؼوف ػٍٝ أكٌخ اإلصجبد فٟ اٌّغبي اإلٌىزوٟٚٔ ٚونٌه 

 .45ْ٘بَ ِؾّل فو٠ل هٍزُ ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ .. ، أٔظو رفب١ًٕ أوضو..ئعواءاد اٌزفز١ِ ٚاٌٚجٜ
2

اٌّزؼٍك ثّْبوً اإلعواءاد اٌغيائ١خ  11/09/1995اٌّإهفخ فٟ  95/13ٌٌ األٚهٚثٟ هلُ ٚلل ٔٔ ػٍٝ مٌه أ٠ٚبً رٛع١ٗ اٌّظ 

اٌّزؼٍمخ ثزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد، ؽ١ش كػذ ئٌٝ ئْٔبء ٚؽلاد فبٕخ ثّىبفؾخ عوائُ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ ٚئػلاك ثواِظ فبٕخ ٌزأ١ً٘ رىٌٕٛٛع١ب 

... اٌّؼٍِٛبد

. 104، 2007ٍٕٓخ،ٌغوائُ اإلٔزو١ٔذ، كاه اٌفىو اٌغبِؼٟ،ِٖو  ٔج١ٍخ ٘جخ ٘وٚاٌخ، اٌغٛأت اإلعوائ١خ.. ٠ٕظو  -
3

ػٍٝ اٌغوائُ اٌغٕبئ١خ  1ئ١ٌٙب فٟ اٌفموح  ٚأّبهد اٌفموح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌّبكح أٔٗ ٠غت ػٍٝ وً ٛوف أْ ٠طجك اٌٍَطبد ٚاإلعواءاد اٌّْبه 

ٍٚالِخ ئربؽخ اٌج١بٔبد ٚإٌظُ اٌّؼٍِٛبر١خ ٚاٌغوائُ  اٌغوائُ اٌّبٍخ ثَو٠خ ِٓ االرفبل١خ، ٟٚ٘ 11ئٌٝ  2إٌّٖٛٓ ػ١ٍٙب ٚفمب ٌٍّبكح 

 .ِؼٍِٛبرٟ  ثبٌؾبٍت ا٢ٌٟ، ٚاٌغوائُ اٌٛالؼخ ػٍٝ اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ ٚوً اٌغوائُ اٌغٕبئ١خ اٌّزووجخ ػٓ ٛو٠ك ٔظبَ اٌّؼٍِٛبر١خ اٌّزٍٖخ
4

إٌٔ فٟ لبٔٛٔٙب اٌلافٍٟ ػٍٝ أْ  ٠غت ػ١ٍٙب١ْ٠ٚو اٌزمو٠و اٌزف١َوٞ ٌٍٕٔ اٌّنوٛه أػالٖ أْ ع١ّغ اٌلٚي األٛواف فٟ االرفبل١خ  

أٔظو، ٘الٌٟ ػجل هللا اؽّل، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ ... رَزقلَ ول١ًٌ أِبَ اٌمٚبء اٌّؼٍِٛبد ٍٛاء ارقند ّىال ئٌىزو١ٔٚب أٚ هل١ّب ٠ّىٓ أْ

174 .
5

أٔظو، ٔج١ٍخ ٘جخ ٘وٚاٌخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ...ٌٗٚلل ثلأ ٘نا اٌمَُ وٛؽلح ربثؼخ ٌٛىاهح اٌلفبع صُ إٔجؼ لَّب لبئُ ثنارٗ ػٕلِب وضود أػّب 

ٓ108 . 
6

ِورىجٟ اٌغوائُ اٌٛالؼخ فٟ ث١ئخ  وّب ٠ٛعل ِىزت هئ١ٌ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚ٘ٛ ِىزت ِفٛٗ ِٓ ٛوف ِل٠و اٌزؾم١مبد اٌفلهاٌٟ ٌّالؽمخ 

ثبٌّْبهوخ ِغ  1998فلها١ٌخ األِو٠ى١خ ٍٕخ اٌزؾز١خ ربثغ ٌٍّجبؽش اي ، ٚلل رُ ئْٔبء اٌّووي إٌٟٛٛ ٌؾّب٠خ اٌج١ٕخ...األػّبي اإلٌىزو١ٔٚخ

 . 110أٔظو، ٔج١ٍخ ٘جخ ٘وٚاٌخ، اٌّوعغ اٌَبثك   ، ٓ.. ػٚٛ 135ٍوٞ ػلك أػٚبئٗ  ٚى٠و اٌلفبع، ٠ٚزىْٛ ِٓ فو٠ك

ِٓ االؽز١بي ِووياً ٌزٍمٟ اٌْىبٜٚ  وّب لبَ ِىزت اٌزؾم١مبد اٌفلهاٌٟ ثبالّزوان ِغ اٌّووي إٌٟٛٛ ٌغوائُ مٚٞ ا١ٌبلبد اٌج١ٚبء ثأْبء

. رٙلف ئٌٝ اٌز١َٕك فٟ ِىبفؾخ اٌموٕٕخ اٌّؼٍِٛبر١خ اإلٌىزوٟٚٔ ٚرٍٟ مٌه ئْٔبء ٚوبٌخ ربثؼخ ٌّىزت اٌزؾم١ك اٌفلهاٌٟ
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 ًٟكل بدُض ألاهترهِذ قب٨ت م٘ الخىانل ًٖ اإلاؿاو٫ الجؼء ججمُض ًخم" الها٦غ" ؤلال٨ترووي اإلاجغم هٟـ ٢بل مً مغة مً
 مً ؤلال٨تروهُت الخجاعة مىا٢٘ بٌٗ هجض اإلاىٓمت َظٍ ٢بل مً اإلادمُت اإلاىا٢٘ بحن ومً مٗها، الخىانل في الخاؾب هٓام

 . والضٞإ الضازلُت وػاعاث ومىا٢٘ ،الُٟضعالُت اإلاباخض ومى٢٘ ؤلاهترهذ، ٖلى

 ؿشوعا في:  الثاوي الـشع

 وطل٪ والاجها٫، اإلاٗلىماث بخ٨ىىلىظُا اإلاخٗل٤ ؤلاظغام إلا٩اٞدت اإلاغ٦ؼيق اإلا٨خب بةوكاء الٟغوس ي اإلاكٕغ ٢ام

خىاظض (2000/405) ع٢م اإلاغؾىم بمىظب ت مؿخىيق ٖلى ٍو ت اإلاضًٍغ ت اإلاغ٦ٍؼ  الاهترهِذ ٢ؿم اءبول جم ٦ما, (1) ال٣ًاثُت للكَغ
ى,  (1998) ؾىت والىزاث٣ُت ال٣اهىهُت للبدىر الخ٣ىُت للمهلخت جاب٘ جي للضع٥ جاب٘ ٢ؿم َو خ٩ىنق الَى ق  (13) مً ٍو

ً
 مً صع٦ُا

خىلى وج٣ىُحن مهىضؾحن بحن  هجض ٦ما اإلا٣ٗضة، ؤلال٨ترووي الخٟخِل بٗملُاث وال٣ُام اإلاٗلىماث، مٗالجت مهمت ال٣ؿم َظا ٍو

ق
ً
جي، الضع٥ في الجىاثُت البدىر إلاٗهض الخاب٘ إلاٗلىماحيا ال٣ؿم ؤًًا  ج٣ضًم في مهمخه وجخمشل (1992) ؾىت ؤوكإ الظي الَى

 اإلاخٗل٣ت جل٪ زانت الخىاؾب في اإلاضمجت البُاهاث جدلُل و٦ظا ع٢ابت، ؤو اٖتراى ؤو زبرة ق٩ل ٖلى الخ٣ىُت اإلاؿاٖضة

ت باإلاٗامالث   .(2) واإلاالُت ؤلال٨تروهُت الخجاٍع

ق هجض ٞغوؿا في اإلاسخهت ألاظهؼة بحن ومً
ً
 اإلاٗلىماث بخ٨ىىلىظُا اإلاخٗل٤ ؤلاظغام إلا٩اٞدت اإلاغ٦ؼيق اإلا٨خب ؤًًا

خىاظض (2000/405)ع٢م اإلاغؾىم بمىظب ؤوكإ والظي والاجها٫، ت مؿخىيق ٖلى ٍو ت اإلاضًٍغ ت اإلاغ٦ٍؼ ىا٥, (3) ال٣ًاثُت للكَغ  َو
 الاخخُا٫ بجغاثم جسخو ٞغ١ق ؤعبٗت مً وجخ٩ىنق الٗملُاث وخضة وهي مهامه، إلاباقغة اإلا٨خب بها ٌؿخٗحن وخضاث زالر

 ببرامج مجهؼة وخضة وهي الخ٣ىُت اإلاؿاٖضاث ووخضة الاجها٫، قب٩اث ٖلى الىا٢ٗت الجغاثم و٦ظل٪ الضٞ٘ وؾاثل بىاؾُت
 الخدلُل صةوح حٗمل خحن في الاهترهِذ، قب٨ت في ال٣ًاثُت الخضزالث حؿهُل ٖلى حٗمل مخُىعة، ج٨ىىلىظُت ووؾاثل

. (4)ال٣ًاثُت اليكاَاث مً اإلاخدهلت اإلاٗلىماث مٗالجت ٖلى الٗلمي والخىز٤ُ

 : ؤلالىتروهُت بالجشاةم مخخطت أحهضة جىىًٍ مجاٌ في الذولي الخعاون  غشوسة:  الثالث الـشع

ا م٘ وجيؿ٤ُ حٗاونق صونق مً ؤلال٨تروهُت الجغاثم مىاظهت في الىجاح ًم٨جها صولت مً ما ألهه  ٞمً الضو٫، مً ٚحَر

ً مجا٫ في صولي حٗاونق وظىص الًغوعيق ت ال٩ىاصع ٞخضٍعب,  (5) الٗضالت عظا٫ ج٩ٍى  الضو٫ق ظمُ٘ في اإلاؿخىيق بىٟـ لِـ البكٍغ

                                                           
1

٠َٚزؼ١ٓ ٘نا اٌّىزت ثضالس ٚؽلاد ٌّجبّوح ِٙبِٗ ، رزىْٛ اٌٛؽلح األٌٚٝ ٟٚ٘ ٚؽلح اٌؼ١ٍّبد ِٓ أهثؼخ فوق رقزٔ ثغوائُ االؽز١بي  

ٌلفغ ٚونٌه اٌغوائُ اٌٛالؼخ ػٍٝ ّجىبد االرٖبي، أِب اٌٛؽلح اٌضب١ٔخ فٟٙ ٚؽلح اٌَّبػلاد اٌزم١ٕخ ٟٚ٘ ٚؽلح ِغٙيح ثٛاٍطخ ٍٚبئً ا

ثجواِظ ٍٚٚبئً رىٌٕٛٛع١خ ِزطٛهح، رؼًّ ػٍٝ ر١ًَٙ اٌزلفالد اٌمٚبئ١خ فٟ ّجىخ االٔزو١ٔذ، فٟ ؽ١ٓ رؼًّ ٚؽلح اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزٛص١ك 

 .رؾٍٖخ ِٓ إٌْبٛبد اٌمٚبئ١خاٌؼٍّٟ ػٍٝ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد اٌُ
2

ِٚٓ اٌلٚي اٌزٟ رٖلد ٌٙنا إٌٛع ِٓ اٌغوائُ اٌَّزؾلصخ ٔغل أ٠ٚبً ٘ٛٔىٛٔظ، ؽ١ش أْٔأد لٛح فبٕخ رلػٝ ثمٛح ِىبفؾخ لوٕٕخ  

ّأد عٙخ ، وّب ٔغل أ٠ٚبً ا١ٌٖٓ ؽ١ش أْ..االٔزو١ٔذ، ٚلل ٍبّ٘ذ ٘نٖ اٌمٛح فٟ ئ٠مبف ػلك وج١و ِٓ األّقبٓ فٟ ِلح ٚع١يح ِٓ رأ١ٍَٙب

 .139ٔج١ٍخ ٘جخ ٘وٚاٌخ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ ... أٔظو أوضو رفب١ًٕ...  2000ِقزٖخ رلػٝ ثبٌمٛح اٌّٚبكح ٌٍٙبووى ٍٕخ 
3

 .٠َٚٙو ػٍٝ َِبػلح اٌّىزت وً ِٓ ٚىاهح اٌلفبع ٚااللزٖبك ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌٖٕبػخ 
4

هعبي ِٓ اٌلهن  3ّو١ٛب ٚ  32اد ٚاالرٖبالد ٠زىْٛ ١ِْٔٓو أْ اٌّىزت اٌّوويٞ ٌّىبفؾخ اإلعواَ اٌّزؼٍك ثزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍَٛ 

 .إٌٟٛٛ ٚ٘ٛ فٟ ريا٠ل َِزّو ؽَت اٌؾبعخ
5

ؽ١ش رٙلف ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ ئٌٝ رغ١و ٍٍٛوُٙ ٚهفغ َِزٜٛ ِٙبهرُٙ ٚارغب٘برُٙ، ثّب ٠ىفً ؽَٓ ئٔغبى اٌؼًّ اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌمٚبئٟ  

ٚرُ االٛالع ػ١ٍٗ ،  2014فٟ ِٛاعٙخ عوائُ اإلٔزؤذ، ِمبي ِْٕٛه ثزبه٠ـ ، أٔظو، ؽ١َٓ ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ١ٍف، اٌغٙٛك اٌل١ٌٚخ ...ٚاٌزٕف١نٞ

 www.minshawi.com.. َِبءاً ػٍٝ اٌّٛلغ اٌزبٌٟ  8اٌَبػخ  25/12/2016ثزبه٠ـ 

http://www.minshawi.com/
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ق ًسخل٠ وبهما
ً
ٗاث بٌٗ في الىٓغ ؤمٗىا ولى ٖضمه، مً الضولت لخ٣ضم جبٗا  صٖذ ؤجها لىظضها ؤلا٢لُمُت ؤو الضولُت الدكَغ

ذ  .(1) بُجها ُٞما الخبراث وه٣ل الخضٍعب مجا٫ في الضو٫ق بحن حٗاونق وظىص يغوعة بلى الىو وبهٍغ

كتٍر غ ؤن َو ً ًإحي ختى والىٟؿُت الظَىُت وال٣ضعاث الٗلمُت الهالخُاث اإلاضعب في جخٞى ، والخضٍعب الخ٩ٍى  زماٍع
غ ؤن الجهاث بٌٗ وحكتٍر ً مخل٣ي في جخٞى  والبرمجت آلالي، بالخاؽ ٖملُاث مجاالث في ٧اُٞت زبرة والخضٍعب الخ٩ٍى

ل ًخل٣اَا ؤن ًجب التي الٗىانغ ؤَم بحن ومً اإلاكغوٖاث، وبصاعة وجدلُلها الىٓم وجهمُم ً اإلاَا ت هي للخ٩ٍى  ما ٧ل مٗٞغ
 ؤَم زم اؾخسضامه، بؾاءة ًٖ الىاقئت الجغاثم ؤهىإ و٦ظا آلالي، الخاؾب هٓام لها ًخٗغى التي والتهضًضاث باإلاساَغ ًخٗل٤

 و٦ُُٟت ؤلال٨تروهُت الهجماث مىاظهت وؤؾالُب وجدلُلها، اإلاٗلىماث ججمُ٘ و٦ُُٟت والخسُُِ، والبدض الخدغيق بظغاءاث

ًمً ٖلحها، الغ٢ابت ق الخضٍعب ٍو
ً
  .(2) والًبِ الخٟخِل بظغاءاث و٦ظل٪ ؤلال٨ترووي اإلاجا٫ في ؤلازباث ؤصلت ٖلى الخٗٝغ ؤًًا

غ ؾبُل في الجؼاثغ وججتهض َظا ت الاؾخسباعاث مً زبراء ؤقٝغ خُض وال٣ًاثُت الًبُُت ؤظهؼتها جٍُى  اإلاغ٦ٍؼ

٨ُت مالء ألامٍغ يُت وعقت ٖلى الٟضعالي، الخد٣ُ٣اث م٨خب مً ٖو مت م٩اٞدت خى٫ق و٧اهذ,   (2010) ؾىت ج٩ٍى  اإلاٗلىماجُت الجٍغ
ت يباٍ لٟاثضة مت إلاداعبت الخ٨ىىلىظُاث آزغ ٖلى بَالٖهم بلى تهضٝ وهي وال٣ًاة، ال٣ًاثُت الكَغ  و٦ُُٟت الجٍغ

بُت الىعقت ٖلى ؤلاقغاٝ في قاع٥ و٢ض واإلا٣اياة، الخد٤ُ٣ في ؤلال٨تروهُت ألاصلت اؾخسضام  الجغاثم في زبراء الخضٍع
ت، واإلال٨ُت الخاؾىبُت مت و٢ؿم ال٨ٍٟغ ٨ُت، الٗض٫ لىػاعة الخابٗت ألامىا٫ وابتزاػ اإلاىٓمت الجٍغ  َظٍ مً اؾخٟاص و٢ض ألامٍغ

بُت الىعقت ت مً يباٍ (10) ٢غابت الخضٍع ق (60) و ال٣ًاثُت الكَغ
ً
مت في مخسهها  اههب و٢ض الجؼاثغ، في اإلاىٓمت الجٍغ

، والخُب٣ُي الىٓغيق الجاهب ٖلى الخضٍعب
ً
 الجغاثم ٖلى الضلُل وب٢امت الخدغيق بظغاءاث ج٣ىُاث ٖلى الخٗٝغ جم ٦ما مٗا

ال٢ت اإلاٗلىماجُت، مت ٖو مت اإلاٗلىماجُت الجٍغ ض الاهترهذ اؾخٛال٫ و٦ُُٟت واإلاُُٗاث وماثاإلاٗل وؤمً اإلاىٓمت بالجٍغ  والبًر

 .(3)اإلاجا٫ َظا في الضولي الخٗاونق و٦ظا الال٨ترووي

 الجغاثم مً اإلاؿخدضزت ألاهماٍ َظٍ جىاظه ؤن والخُىعق الخ٣ضم مً بلٛذ مهما صولت ألي ًم٨ً ال ؤهه والخلُلت
ؼ مً مٟغ ٞال ولظل٪ وخضَا،  للضو٫ق اإلاؿاٖضة ج٣ضًم مً الضو٫ق لهظٍ مٟغ ال زم اجي،ؤلاظغ الجاهب في الضولي الخٗاونق حٍٗؼ

ؼ الىامُت .  والخد٤ُ٣ بالخدغيق اإلاخسههت ماؾؿاتها لخٍٗؼ

 

 

                                                           
1

ِٓ ِْوٚع االرفبل١خ اٌؼوث١خ ٌّىبفؾخ  9َ، ٚاٌّبكح 2000ِٓ ارفبل١خ األُِ اٌّزؾلح ٌّىبفؾخ اٌغو٠ّخ إٌّظّخ ٌَٕخ 29أٔظو ِضال اٌّبكح  

 .اٌغو٠ّخ إٌّظّخ ػجو اٌؾلٚك
2

عل٠و ثبٌنوو ؽ١ش ٠زٛاعل ٌلٜ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ ِىزت َِبػلح ٚرله٠ت ٚأعٙيح اإلكػبء اٌؼبَ فٟ اٌقبهط، ٚ٘ٛ ربثغ ٌٛىاهح  

ػي٠ي ِإٍَبد اٌؼلاٌخ اٌغيائ١خ فٟ كٚي أفوٜ، ٚرؼي٠ي ئكاهح اٌمٚبء فٟ اٌؼلي األ١ِوو١خ، ِىٍف رؾل٠لاً ثزٛف١و اٌَّبػلح اٌالىِخ ٌذ

اٌقبهط، وّب رمّلَ ٚىاهح اٌؼلي األ١ِوو١خ َِبػلاد ٌزط٠ٛو اٌمطبع اٌمٚبئٟ فٟ ػلك ِٓ اٌجٍلاْ فٟ أفو٠م١ب، ٚآ١ٍب، ٚأٚهٚثب اٌْول١خ 

، ثّب مٌه ه١ٍٚب ٚاٌْوق األٍٜٚ ، َِزؼ١ٕخ فٟ مٌه ثقجوح ٚاٌٍٛطٝ ٚأ١ِووب اٌالر١ٕ١خ ِٕٚطمخ ؽٛٗ اٌىبه٠جٟ، ٚاٌلٚي اٌَّزمٍخ ؽل٠ضبً 

 www.minshawi.comأٔظو، ؽ١َٓ ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ١ٍف، اٌّوعغ اٌَبثك، ػٍٝ اٌّٛلغ .. اٌٛؽلاد اٌّزقٖٖخ اٌزبثؼخ ٌٙب
3

ّواوخ أوضو ''ف١ل ث١وً فالي رٍه إٌّبٍجخ، أْ ٚإّطٓ ِٙزّخ ثاهٍبء ِٓ عبٔت آفو، لبي ٍف١و اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ ثبٌغيائو، كا 

فؼب١ٌخ ث١ٓ اٌغيائو ٚثالكٖ فٟ ِغبي ِىبفؾخ اٌغو٠ّخ اٌّؼٍِٛبر١خ، ؽ١ش أٔٗ ِٓ اٌّف١ل ِؼوفخ ٍٍٛن ِمزوف ٘نٖ اٌغو٠ّخ فٟ اٌلٚي 

ٚرُ االٛالع ػٍٝ ،  2015ٌِٛبد، ِمبي ِْٕٛه ثزبه٠ـ ػضّبْ ٌؾ١برٟ، ٚهّخ ؽٛي اٌغو٠ّخ اإلٌىزو١ٔٚخ ٚأِٓ اٌّغ، ٠ٕظو  ، ..''اٌّقزٍفخ

: َِبءاً ػٍٝ اٌّٛلغ اٌزبٌٟ  7اٌَبػخ ،  17/12/2016اٌّمبي ثزبه٠ـ 

http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=235287 
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 الخاجمت

ق ه٣ى٫ق ؤن ًم٨ً ألازحر في مت ؤن    بُبُٗت ألامغ َظا ٞإن, اإلاٗغوٞت الخ٣لُضًت الجغاثم ب٣ُت ًٖ جخمحز ؤلال٨تروهُت الجٍغ

مت َظٍ بها جخمخ٘ التي الخهاثو بلى عاظ٘ الخا٫ ظٍ,  الجٍغ  في ٖىهغ الخ٣ىُت وألاهٓمت الخاؾب ؤن في جخمشل الخهاثو َو
مت ٦ك٠ ٞإن لظل٪,  جىُٟظَا ق ؤمغا ٩ًىنق وبزباتها ٞحها والخد٤ُ٣ ؤلال٨تروهُت الجٍغ

ً
ض وما. نٗبا  ؤجها نٗىبت طل٪ ؤمغ ًٍؼ

مت اإلا٩اهُت مٟهىم جد٨م التي ال٣ىاٖض ظمُ٘ ٖلى وحٛلبذ الجٛغاُٞت الخىاظؼ ٦ؿغث ْاَغة مت ٞهي ولظل٪,  للجٍغ  ال ظٍغ

مت ٖىانغ مً ٖىهغ ٧ل هجض ٣ٞض,   بالخضوص حٗتٝر  ألايغاع ٧اهذ وبالىدُجت, مُٗىت صولت ب٢لُم ؤو ما م٩ان في مخد٤٣ الجٍغ
مت َظٍ حؿببها التي والخؿاثغ ق ٖالُت الجٍغ

ً
 . الخ٣لُضًت بالجغاثم ٢ىعهذ ما بطا مؿخمغة بهىعة ومتزاًضة ظضا

ق ٩ًىنق الجغاثم َظٍ ًغج٨ب الظي الصخو ٞإن,  ج٣ضم إلاا وهدُجت
ً
ا ق ما هٖى

ً
, الخ٣لُضًت الجغاثم مجغمي ًٖ مخمحزا

 جمخٗه و اجهاٞه  بلى بياٞت الظي اإلاٗلىماحي باإلاجغم ًضعى ما ؤمام وبهما ٖاصي مؼوع ؤو مدخا٫ ؤو ؾاع١ق ؤمام لؿىا ٞىدً

ق ًمخل٪ هجضٍ الٗاصي اإلاجغم بسهاثو
ً
ا  البِئت ج٩ىنق التي, الغ٢مُت الخ٣ىُت بلُه ونلذ ما بإخضر اًتوصع الظ٧اء مً هٖى

. ؤلاظغامي وكاَه إلاماعؾت

ق ٩ًىنق الظي ؤلاظغامي اليكاٍ لخىُٟظ اإلاُلىبت اإلاهاعة لضًه ؤهه ًٖ هاَُ٪ 
ً
ق امخال٦ه مً هابٗا

ً
ت مً ٢ضعا  واإلاهاعة اإلاٗٞغ

ت بضواٞ٘ ًخمحز ؤهه هجض,  ألاخُان اٚلب يٝو,   اإلاجا٫ بهظا الٗملُت زبرجه ؤو صعاؾخه ظغاء ٨ًدؿبها ٢ض التي  بحن ما مخىٖى

اب ؤو الخدضي ؤو الًٟى٫ق ؤو اإلااصي اإلا٨ؿب ؤو الاهخ٣ام  َاالء ٞةن بالخالي. الخ...  الؿُاؾُت ألاوكُت ؤو الابتزاػ ؤو ؤلاَع
 ؤوكُت اعؾتبمم ٞئت ٧ل جسخو لهم ٖضًضة َىاث٠ وظىص ٖلُه جغجب ومدضصة زانت بدؿمُاث ًىنٟىنق هجضَم اإلاجغمىنق

م البرامج م٣لضي ؤو الٟاًغوؾاث ناوعي ؤو ٧ال٣غانىت مُٗىت حَر ... ٚو

 ج٣لُضًت ظغاثم ؤو ٢بل مً مٗغوٞت ج٨ً لم ظضًضة مبخ٨غة ظغاثم اٞغػق ٢ض الجغاثم لهظٍ الىا٢٘ ؤن زاوي ظاهب مً

اع َظا في بظلذ و٢ض. ظضًض بإؾلىب جغج٨ب  مؿخىيق ٖلى ؾىاء وهُتؤلال٨تر الجغاثم جهي٠ُ اظل مً ٦شحرة ظهىص ؤلَا

 ظغاثم ؤجها ؤزبدذ ٢ض ؤلال٨تروهُت الجغاثم ؤن وخُض. ؤلا٢لُمُت ؤو الضولُت اإلاىٓماث مؿخىيق ٖلى ؤو لل٣ٟهاء الٟغصي اإلاجهىص
ا ًم٨ً ال ق بلحها اإلاكاع الخهاثو وهدُجت ٢ىؾحن بحن خهَغ

ً
, ألاشخام يض ظغاثم: هي َىاث٠ ؤعب٘ بلى جهى٠ ٞإجها,  ؾاب٣ا

,   الخا٫ وبُبُٗت. واإلااؾؿاث واإلاىٓماث الضولت امً يض وظغاثم,  ألامىا٫ يض وظغاثم, الٗامت واإلاهلخت ز٣تا٫ يض وظغاثم
ظا. وظىصٍ وتهضص للمجخم٘ الصخُذ البىاء جسال٠ بظغامُت ؤوكُت جمشل ٖضًضة مؿمُاث َاثٟت ٧ل جدذ ًىُىيق  َو

 ؤي اؾدُٗاب ٖلى ٢اصع جهي٠ُ وي٘ خاولىا ٞإهىا طل٪٫. خماًتها بلى اإلاكٕغ ؾعى التي اإلاهلخت مبضؤ مً هاب٘ الخ٣ؿُم
اع َظا في مؿخجضاث ق, الجغاثم َظٍ لىيُٗت ومخٟهم ؤلَا

ً
 ج٩ىنق الظًً اإلاٗلىماث وج٨ىىلىظُا بالخاؾب جغجبِ وؤجها زهىنا

ق لهما
ً
مت جىُٟظ في مخباًىت ؤصواعا  . الجٍغ

ت اإلااصًت ٧اهُاثوؤلام الىؾاثل وظهؼث الٗضة الضولت ؤٖضث ٞمهما ؾب٤ ما ٖلى وبىاءا مت إلاىاظهت والبكٍغ  ما، ظٍغ
مت َظٍ مً الخض ٞةن ق الاؾخٗضاص َظا ٧ان بطا بال ًخإحى لً مغج٨بحها ٖلى وال٣بٌ الجٍغ

ً
مت، َبُٗت م٘ مخىاؾبا مت الجٍغ  والجٍغ

ق جسخل٠ ؤلال٨تروهُت
ً
ق ازخالٞا

ً
ا جها خُض مً ألازغي، الجغاثم ًٖ ظظٍع ا واعج٩ابها ج٩ٍى  ٞةهه لهظا مغج٨بحها، وختى وهُا٢ها وآزاَع

خدغيق ًبدض ؤن اإلام٨ً ٚحر مً ق ٧ان مً بال ٞحها ٍو
ً
الم ج٣ىُاث مً ومخم٨ىا الجغاثم َظٍ بُبُٗت ملما  والاجها٫ ؤلٖا

:  ًلي ما بلى اإلاكٕغ هضٖى َىا ومً واإلاٗلىماجُت،
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ً يغوعة -1 الم ج٨ىىلىظُا ظغاثم في مخسههحن ٢ًاة ج٩ٍى . والاجها٫ ؤلٖا

ً يغوعة  -2 الم مجا٫ في الٗاصًت بُُتالٌ ؤًٖاء ج٩ٍى ضَم والاجها٫ ؤلٖا  ل٨ك٠ الالػمت، بالىؾاثل وجٍؼ
. زام ظهاػ بوكاء خحن بلى بؾدبا٢ُت ٦سُىة ؤلال٨تروهُت الجغاثم

 .ؤلاظغام مً الىٕى َظا لضاعؾت مخسههت مغا٦ؼ بوكاء -3

مت إلا٩اٞدت الضولي الخٗاونق يغوعة -4 ً ؤلال٨تروهُت الجٍغ  .جدغيقوا٫ البدض في مسخهت ؤظهؼة وج٩ٍى
ًاء ٦مؿاٖضًً للٗمل ؤلال٨تروهُت الجغاثم مغج٨بي اؾخ٣ُاب يغوعة -5  . الًبُُت أٖل

 

: كاةمت اإلاطادس واإلاشاحع

الىخب  : أوال 

ت، مهغ، ؾىت  -1  .2007ٖبض الٟخاح مغاص، الخد٤ُ٣ الٟجي الجىاجي، ؤلاؾ٨ىضٍع

مت الاخخُا٫ ٖبر ؤلاهترهِذ، ميكىعاث الخلبي الخ٤ -2 ، ظٍغ ، بحروث ، 1و٢ُت، ٍ مدمض َاع١ ٖبض الغئٝو

 .ق2011لؿىت

ت ،قصاع الجامٗت الجضًضة لليكغ ،ق٨ٞغة الخماًت الجىاثُت لبرامج الخاؾب آلالي ،قمدمض مدمض قخا  -3 ،قؤلاؾ٨ىضٍع

 .ق2001

 .2007ؾىت،هبُلت َبت َغوالت ، الجىاهب ؤلاظغاثُت لجغاثم ؤلاهترهِذ، صاع ال٨ٟغ الجامعي ، مهغ  -4

 .2008،ٖمان ،قالُبٗت ألاولى ،قصاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ،قعاثم اإلاٗلىماجُت الج،قجهال ٖبض ال٣اصع اإلاىمجي  -5

ض عؾخم، الجىاهب ؤلاظغاثُت للجغاثم اإلاٗلىماجُت، م٨خبت آلاالث الخضًشت، مهغ،  -6  .2000َكام مدمض ٍٞغ

 .2011،ة َاللي ٖبض هللا اخمض، اجٟا٢ُت بىصابؿذ إلا٩اٞدت ظغاثم اإلاٗلىماث، صاع الجهًت الٗغبُت،ال٣اَغ -7

8- Dr. Francillon, Les crimes inormatiques et d'autres crimes dans le domaine de la technologie 

informatique en france Rev. int.  pén, 1999. 

 

اإلالاالث  : زاهُا

:قخؿحن بً ؾُٗض بً ؾ٠ُ، الجهىص الضولُت في مىاظهت ظغاثم ؤلاهترهذ، م٣ا٫ ميكىع ٖلى اإلاى٢٘ الخالي  -1

www.minshawi.comق

 جهال ٖبض ال٣اصع اإلاىمجي، الجغاثم اإلاٗلىماجُت، م٣ا٫ ميكىع ٖلى اإلاى٢٘ الخالي، -2

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/409974 

مت ؤلال٨تروهُت وؤمً اإلاٗلىماث، م٣ا٫ ميكىعق -3 :قٖلى اإلاى٢٘ الخاليقٖشمان لخُاحي، وعقت خى٫ الجٍغ

http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=235287ق

 

 

http://www.minshawi.com/
http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=235287
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الشظاةل الجامعُت  : زالثا 

الم والاجها٫ في يىء ال٣اهىن ع٢م  -1 م، آلُاث م٩اٞدت ظغاثم ج٨ىىلىظُاث ؤلٖا مظ٦غة ،ق09/04اخمض مؿٗىص مٍغ

.قق2013لىُل صعظت اإلااظؿخحر، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت وع٢لت ، الجؼاثغ ، 

مت اإلاغج٨بت ٖبر ؤلاهترهذ ،قنٛحر ًىؾ٠  -2 ، مظ٦غة لىُل صعظت اإلااظؿخحر في ال٣اهىن،  ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم ،قالجٍغ

 .ق2013جحزي وػو، الجؼاثغ ، ق–الؿُاؾُت ، ظامٗت مىلىص مٗمغي 

الخاؾىب ، صعاؾت م٣اعهت ، عؾالت ماظؿخحر م٣ضمت بلى الجامٗت ألاعصهُت ًىوـ زالض ٖغب مهُٟي ، ظغاثم  -3

 .ق1994

الاجـاكُاث   : سااعا 

اإلااعر ق14/252الاجٟا٢ُت الٗغبُت إلا٩اٞدت ظغاثم ج٣ىُت اإلاٗلىماث اإلاهاص١ ٖلحها بمىظب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  -1

ضة عؾمُت ٖضص ق2014ؾبخمبر 8في  .قق57ٖلى ظٍغ

 . 2001ظغام اإلاٗلىماحي لؿىت اجٟا٢ُت بىصابِؿذ لئل -2
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Lutte contre les atteintes aux  systèmes de traitements 

automatisés de données à la lumière de la loi 09/04. 
BOUASRIA OMAR Université de la formation continue. 

 

 

 

 :قملخظ

ق

ت مً اإلاخًمً ا٫ق09/04ل٣ض ظاء ال٣اهىن  ع٢م ققققق الم وم٩اٞدتها، بمجمٖى ٢ىاٖض الخانت للى٢اًت مً الجغاثم اإلاخهلت بخ٨ىىلىظُاث ؤلٖا

:قواإلاخمشلت في،قؤلاظغاءاث  إلا٩اٞدت الجغاثم اإلااؾت بإهٓمت اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث

.قجٟخِل اإلاىٓىماث اإلاٗلىماجُت-

.قصة للؿلُاثالالتزام الظي ٣ً٘ ٖلى م٣ضمي الخضماث في ج٣ضًم ًض الٗىن و اإلاؿإ-

الٗضًض مً آلالُاث  اإلاخٗل٣ت بالخٗاون و ق٣ٞ09/04ض ؤخضر اإلاكٕغ الجؼاثغي مً زال٫ ال٣اهىن ع٢م ،قو مً ؤظل يمان ٞٗالُت  َضٍ ألاخ٩ام

:قو طل٪ بالىٓغ للُاب٘ الٗابغ للخضوص لهظا الىٕى مً ؤلاظغام،ًخٗل٤ ألامغ َىاب،قاإلاؿاٖضة ال٣ًاثُت

ىُت للى٢اًت مً  - الم وم٩اٞدتهاالهُئت الَى .قالجغاثم اإلاخهلت بخ٨ىىلىظُاث ؤلٖا

 .ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت باإلاؿاٖضة ال٣ًاثُت الضولُت -

خضاءاث التي  ت مضي ٞٗالُت َظٍ ؤلاظغاءاث في مجا٫ م٩اٞدت الٖا و اهُال٢ا مما ؾب٤ ٞةن الؿاا٫ الظي ًشاع في َظا اإلاًماع ًخمشل في مٗٞغ

 .جُا٫ ؤهٓمت اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث

 

 

Résumé : 

    La loi 09/04 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les 

infractions liées aux TIC prévoit des mesures plus adéquates contre les atteintes aux  systèmes de 

traitements automatisé de données   à savoir : 

 

- Les  perquisitions des systèmes informatiques . 

- L’obligation des fournisseurs de service d’adhérer au processus de lutte. 

 

     Et dans le but de garantir l’efficacité de l’accomplissement de ces taches, le législateur 

Algérien à travers la loi 09/04 a créé des mécanismes d’assistance et de coopération, et ce vu le 

caractère transfrontalier des ces infractions, il s’agit là de : 
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-L’organe national de lutte contre les infractions liées aux TIC 

-Les règles d’entraide  judiciaire internationale.   

 

        Ceci nous amène à poser la problématique suivante : quelles efficacités peuvent avoir de 

telles règles en matière de lutte  contre les atteintes aux systèmes de traitements automatisé de 

données  à la lumière de la loi 09/04   ?? 

 

 

Introduction : 

 

      Avec  l’engagement de l’Algérie d’intégrer les nouvelles technologies de la communication 

et de l’information « T.I.C », c’est développé une nouvelles forme de délinquance informatique, 

l’atteinte aux systèmes de traitements automatisé de données « S.T.A.D », en est l’illustration. 

     Devant cette situation, l’Etat Algérien  a été amené à concevoir  un model de lutte adéquat 

contre les risques liés à ce type d’atteinte, et ce  en s’inspirant des expériences de pays initiateur 

ayant une grande avancée en la matière. 

      A ce titre, les dispositions du code pénal Algérien
1
, permettaient de sanctionner la plus part 

des infractions liés aux « T.I.C », même sous une autres qualification des faits, cependant 

certains agissements demeuraient en dehors du  champ de la répression, ou du moins l’objet 

d’une discussion doctrine-jurisprudentielle. 

    Si pour une partie de la doctrine française, une donnée, un logiciel ne constituent pas des 

« choses » mais seulement un bien matériel ce qui n’incombe pas soustraction de son 

propriétaire
2
 , cette orientation, a été par la suite remise en cause par la  cour de cassation  

considérant dans son arrêt  du  14 Novembre 2000 que le contenue informationnel peut faire 

l’objet de soustraction  et constituant ainsi l’élément matériel du délit en question
3
. 

   Dans ce contexte, il a été plus qu’indispensable de promulguer un arsenal de lois pouvant 

apporter des solutions adéquates et éventuellement réprimer cette forme inédite de fraude. 

  Cette adaptation s’est réaliser avec l’adoption en 2004 la loi n°04-15 du 10 Novembre 2004 

relative à la protection des systèmes informatiques
4
, dont l’inspiration provient exclusivement  

de la loi Française n°88-19 du 5 Janvier 1988 dite loi Godfrain relative  à la fraude 

informatique
5
 , en parallèle vint la loi n°14-04 le 10 Novembre 2004 modifiant et complétant 

l'ordonnance n°66-155 du 08 Juin 1966 portant code de procédure pénale, puis la loi  n°06-22 du 

20 Décembre 2006 , en effet ces deux lois avaient pour but  l'élargissement de la compétence 

territoriale du procureur de la république, du juge d'instruction et aussi la compétence territoriale 

des officiers de la police judiciaire sur tout le territoire national . 

                                                           
1
 -Voir : L’ordonnance N°66-156 du 08 Juin 1966 portant code pénal, modifié et complété.     

2
 -Voir : M. Veron, Droit pénal spécial, Armand Colin, 8

e
 éd.2000, P 232. 

3
 -Voir : Cass.crim.14 Novembre 2000, N°6789. 

4
 -Voir : La loi N°04-15 du 10 Novembre 2004, modifiant et complétant l’ordonnance n°66-156 du 08 Juin 1966 

portant code pénale, JORADP N°71, P 7-10, du 10 Novembre 2004. 
5
 -Voir : Journal officiel de la République Française du 6 Janvier 1988, P 213. 
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    Sauf que cette panoplie de règles procédurales  concernaient à la fois les atteintes aux 

S.T.A.D, mais aussi les autres infractions à savoir : le trafic de drogue, le crime transnational 

organisé, le blanchiment d'argent, le terrorisme et d'infractions relatives à la législation des 

changes. 

    Cependant la spécificité des infractions liées aux T.I.C  et en en particulier  les atteintes  aux 

S.T.A.D  notamment leurs dimension internationale rend plus que nécessaire la mise en place  

des moyens propices afin de lutter efficacement contre cette nouvelle forme de délinquance, 

c’est ainsi que vint loi N°09/04 du 5 aout 2009 portant les règles particulières relative à la 

prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies et de la communication
1
 , qui 

contient de nombreuses dispositions destinées à renforcer l'efficacité des enquêtes et 

investigations liées aux infractions portant atteintes aux S.T.A.D  ainsi que toute autre infraction 

commise ou dont la commission est facilitée par un système informatique ou un système de 

communication électronique
2
.  

    De ce qui précède notre étude portera essentiellement sur le dispositif de lutte mis en place 

afin de réprimer  les atteintes aux S.T.A.D  à savoir, les moyens d’investigation (I), en suite nous 

verrons les mécanismes d’assistance et de  coopération (II) et ce vu le caractère transfrontalier 

des ces infractions.  

    Ceci nous amène à poser la problématique suivante : quelles efficacités peuvent avoir de telles 

règles en matière de lutte  contre les atteintes aux systèmes de traitements automatisé de données  

à la lumière de la loi 09/04   ??   

    I) Moyens d’investigation 

 

      Afin de lutter contre toute  atteintes aux systèmes  de traitements automatisées  de donnés  le 

législateur algérien par le biais de la loi 09/04 a adopté des techniques plus adéquates à cette 

nouvelle forme de délinquance, il s’agit la de permettre aux autorités judiciaire compétentes  à 

l’instar des officiers et agents de la police judiciaire  de recourir  à ce genre de pratiques. 

      En effet Les enquêtes doivent se faire de façon classique tout en intégrant les nouvelles 

méthodes dans la recherche des indices à savoir : les perquisitions des systèmes informatiques 

(1), et des réquisitions aux fournisseurs d’accès qui sont souvent adressées dans le but 

d’identifier via les adresses IP, les auteurs des échanges par internet (2).       

 

1- Les perquisitions des systèmes informatiques      

 

       L’article 05 de la loi N° 09/04 applicable en la matière, dispose que les autorités judiciaires 

ainsi que les officiers de la police judiciaire  agissant dans le cadre de procédure pénale peuvent  

au cours d’une perquisition dans les conditions prévues par la loi , accéder à un système 

informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux données informatiques qui y sont stockées 

ou accéder à  un système de stockage informatique . 

Dans le cas ou il est avéré que les données recherchées, accessibles au moyen du premier 

système, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, 

leur obtention se fait avec le concours des autorités étrangères compétentes conformément aux 

accords internationaux pertinents et suivant le principe de la réciprocité.  

                                                           
1
 - Joradp N°47, P 4-7du 16 Août 2009.  

2
 - Voir: Abdelhakim Bennouar, les techniques spéciales d’enquête et d’investigation en Algérie, Master2 

profesionnel  mention droit des activités transnationales 2009, Université Lille 2, France, P 4.   
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     De ce qui précède, nous constatons que ces perquisitions englobent à la fois les systèmes de 

traitements présents sur le territoire national et ceux présents dans un territoire étrangers et Dès 

lors  nous nous référons aux règles d’entraide judicaires.  

 

     Cependant , procéder  à une commission rogatoire internationale dans le cas ou les données  

été déplacées jusqu'à un serveur situé à l’étranger , peut s’avéré  trop long et inefficace et peut 

être utilisé  au profit du délinquant informatique ,  dans cette sphère certains traités 

internationaux connaissent  une grande avancée , à titre d’exemple, nous avons la solution 

apportée par la convention du conseil de l’Europe sur la cybercriminalité du 23 Novembre 2001 

qui incite chaque partie membre à adopter « les mesures législatives et autres qui se révèlent 

nécessaires pour veiller à ce que, lorsque ses autorités perquisitionnent ou accèdent d’une façon 

similaire à un système informatique spécifique ou à une partie de celui-ci , conformément au 

paragraphe1 (a) , et ont les raisons de penser que les données recherchées sont stockées dans un 

autre système informatique ou dans une partie de celui-ci situé sur son territoire, et que ces 

données sont légalement accessibles à partir du système initial ou disponibles pour ce système 

initial , lesdites autorités soient en mesure d’étendre rapidement la perquisition ou un d’un accès 

d’une façon similaire à l’autre système ». 

 

        A son tour  le législateur algérien par le biais de la loi  N°09/04 , dans le volé concernant les 

règles d’entraide judiciaires  et notamment l’article 16 a prévu certaine mesure pouvant 

apportées une solution plus au moins efficace au problème et ce  en énonçant que  « en cas 

d’urgence, et sous réserve des conventions internationales et du principe de réciprocité, les 

demandes d’entraide judiciaire visées à l’alinéa précédent sont recevables si elles sont formulées 

par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique pour 

autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification ».   

 

      Aussi il faut  rappeler que  les perquisitions des systèmes informatiques répondent aux 

mêmes exigences des perquisitions que celles du monde physique c’est ç dire qu’une 

perquisition ne peut s’effectuer que pour collecter les éléments de preuve sur l’infraction dans le 

juge a été saisi
1
.   

  

      Dans la même orientation vient se rajouter l’article 06 de la même loi qui stipule que 

« Lorsque l’autorité effectuant la perquisition découvre, dans un système informatique, des 

données stockées qui sont utiles à la recherche des infractions ou leurs auteurs, et que la saisie de 

l’intégralité du système n’est pas nécessaire, les données en question de même que celles qui 

sont nécessaires à leur compréhension, sont copiées sur des supports de stockage informatique 

pouvant être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le code de procédure 

pénale ... ». 

 

L’Alinéa 02 quant à lui, stipule que  « .. Toute fois  l’autorité effectuant la perquisition et la 

saisie doit, en tout état de cause, veiller à l’intégrité des données du système informatique en 

question. » 

 

                                                           
1
-Myriam QUEMENER et Joel FERRY, Cybercriminalité, Défi mondial et réponses, Ed ECONOMICA, PARIS, 

2007, P 238. 
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     En effet l’article précité permet le copiage des contenus de ces systèmes sur tout support de 

stockage qui peut être  saisi dans le cadre de ladite loi, il pourrait s’agir  de cédéroms, de clés 

USB et tout autre support remplissant la même fonction. 

 

    En réalité et en se référant  aux bonnes pratiques les perquisitions doivent s’effectuer en 

garantissant l’intégrité des éléments de preuve tel que le démarrage de l’ordinateur qui doit se 

faire à partir d’un disque dur externe et ce dans le soucis  d’empêcher toute destruction  des 

données par un logiciel installé par l’auteur de l’infraction
1
. 

 

      2-Réquisition des fournisseurs d’accès  

      L’article 10 de la  N°09/04 , dans son Alenia0 1 dispose que « Dans le cadre de l’application 

des dispositions de la présente loi, les fournisseurs de services sont tenus de prêter leur assistance 

aux autorités chargées des enquêtes judiciaires pour la collecte ou l’enregistrement, en temps 

réel, des données relatives au contenu des communications et de mettre à leur disposition les 

données qu’ils sont tenus de conserver en vertu de l’article 11 ci-dessous ». 

      L’Alinéa 02 quant à lui , prévoit que les fournisseurs de services sont tenus de garder la 

confidentialité des opérations qu’ils effectuent sur réquisition des enquêteurs et les informations 

qui s’y rapportent et ce sous peine des sanctions prévues en matière de violation du secret de 

l’enquête et de l’instruction . 

     Dans la même orientation, et à fin d’assurer le bon déroulement de l’enquête en question, la 

loi N° 09/04 dans sont article 11 premier alinéa, engage les fournisseurs  de services à 

conserver : les données permettant l’identification des utilisateurs du service , les données 

relatives aux équipements terminaux des communications utilisées , les caractéristiques 

techniques ainsi que la date, le temps et la durée de chaque  communication,  les données 

relatives aux services complémentaires requis ou utilisés et leurs fournisseurs , les données 

permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication ainsi que les adresses des sites 

visités. 

     Le deuxième alinéa du même  article incombe  les opérateurs téléphonique à conserver les 

données  permettant l’identification des utilisateurs du service pour une durée n’excédant pas an, 

a défaut de se conformer l’alinéa 03  prévoit que «  la responsabilité pénale des personnes 

physiques et morales est engagée lorsque cela a eu pour conséquence d’entraver le bon 

déroulement des enquêtes judiciaires. La peine encourue par la personne physique est 

l’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et l’amende de 50.000 DA à 500.000 DA » 

    le cinquième alinéa prévoit la responsabilité  pénale  des personnes morales dans les 

conditions prévues par le code pénal. 

    Des dispositions similaires sont prévus dans l’article  12 de la loi N°09/04 qui oblige les 

fournisseurs d’internet à intervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont ils autorisent l’accès 

en cas d’infraction aux lois, les stocker ou les rendre inaccessibles dès qu’ils en ont pris 

connaissance directement ou indirectement , mais aussi de mettre en place des dispositifs 

techniques permettant de limiter l’accessibilité aux distributeurs contenant des informations 

contraires à l’ordre public ou aux bonnes murs et en informer les abonnés. 

                                                           
1
- Philippe Belloir, l’application des règles de procédure pénale aux infractions commises sur le réseau internet », 

Expertises des systèmes informatiques, Août-Septembre 2002, P 293. 
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     En effet  les dispositions précitées on été mis en place que par soucis de faciliter 

l’identification des personnes présumées d’avoir été impliquées dans des atteintes liées aux 

S.T.A.D  et de l’importance que représente   la lutte contre  l’anonymat, et d’ailleurs elle ne sont 

finalement que la transposition intégrale de la loi Française c'est-à-dire  la loi du 1
er

 aout 2000 

qui prévoit dans son article 43-9 que « les fournisseurs d’accès et d’hébergement sont tenus de 

détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant 

contribué à la création d’un contenu des services dont elles sont prestataires »
1
 , quant à l’article 

17 de la loi sur la sécurité quotidienne du 31 Octobre 2001 prévoit, à la charge des fournisseurs 

d’accès , l’obligation de conserver les données de connexion pendant une durée d’un an. 

  

       Pour la jurisprudence du conseil d’Etat Français dans son avis sur la loi du 30 Septembre 

1986 applicable aux services télématiques,  il suggère que :« chaque fournisseur d’accès devrait 

être en mesure de fournir l’identité de ses clients lors d’une demande d’abonnement , ce que 

certain pratique déjà ».
2
,  et dans son rapport sur la loi du 31 Octobre 2001 sur la sécurité 

quotidienne , insiste sur la « grande valeur informationnelle pour les services d’enquête de 

données telles que le login, les heures de début et de fin de connexion, les adresses IP
3
. 

 

     A titre de comparaison entre les deux législateurs Algérien et Français , nous relevons ici une 

grand écart en matière de respect des droits et libertés , si pour l’un les prérogative de décider de 

telles mesures sont de la compétences exclusives du procureur de la république ou du juge 

d’instruction selon les cas , ce qui  nous amène  dans certains cas  à une utilisation abusives de 

ces mesures graves , la législation française  quant à elle dans l’article 77-1-1 du code de 

procédure pénale dispose  que sur autorisation du procureur de la République , l’officier de 

police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévus par le premier alinéa de l’article 60-1, sur 

autorisation du juge des libertés qui est le garant des droits et libertés . 

 

     Comme conclusion de la première partie de cette étude, nous constatons que le législateur 

algérien à assimiler  des règles procédurales appropriées à cette nouvelle forme de délinquance  

et ce en introduisant  dans le code de procédure pénal de nouvelles dispositions par la loi 

n°09/04, dans le but  été de renforcer l’efficacité des moyens d’investigations. 

 

    De ce qui va suivre, nous allons nous arrêté sur un autre aspect important de l’étude, il s’agit 

la des différents mécanismes d’assistance et de coopération, que sans elles les autres dispositions 

seraient vides de toute valeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
- Loi N°2000-79 du 1

er
 Août modifiant la loi N°86-1067 du 30 Septembre 1986 relative à la liberté de 

communication, JORF du 02 Août, P 11903. 
2
-Cité par : CHRISTIANE FERAL-SCHUHL , CYBER DROIT, Le Droit à l’épreuve de l’internet, DALLOZ, 3

e
 

édition, Paris, 2002 , P 58. 
3
- Cité par : CHRISTIANE FERAL-SCHUHL , op.cité, P 59. 
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      II. Mécanismes d’assistance et de  coopération 

 

     dans le but de garantir l’efficacité des enquêtes et investigations contre les atteintes liées aux 

S.T.A.D, le législateur Algérien à travers la loi N° 09/04 a créé des mécanismes d’assistance et 

de coopération, et ce vu le caractère transfrontalier des ces infractions, il s’agit là de : L’organe 

national de lutte contre les infractions liées aux TIC(1), et Les règles d’entraide  judiciaire 

internationales(2). 

 

       1-L’organe national de lutte contre les infractions liées aux (TIC) 

 

     Face à ces menaces qui ne cessent de prendre de l’ampleur , le législateur Algérien conscient 

des enjeux et de l’insuffisance des mécanismes traditionnels qui relèvent généralement de 

l’autorité judiciaire , a vu bon d’élargir le champ d’intervention et associer d’autres organes 

spécialisés dans la matière , sans doute cela s’inscrit dans une démarche de réflexion plus large . 

 

  A cet effet la loi N°09/04 dans son article 13 annonce la création d’un organe national de 

prévention et de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la 

communication. 

 

     L’article 14 quant à lui détermine les missions de l’organe à savoir, la dynamisation et la 

coordination des opérations de prévention et de lutte contre la criminalité liée aux technologies 

de l’information et de la communication ,l’assistance des autorités judiciaires et des services de 

police judiciaire en matière de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et 

de la communication, y compris à travers la collecte de l’information et les expertises judiciaires 

,l’échange d’informations avec ses interfaces à l’étranger aux fins de réunir toutes     données 

utiles à la localisation et à l’identification des auteurs des infractions liées aux technologies de 

l’information et de la communication .    

 

      Cependant, il est édicté dans l’article 13 alinéa 02 que la composition, l’organisation et les 

modalités de fonctionnement de l’organe seront fixés par voie réglementaire, il s’agit bien la du 

décret présidentiel N°15-261 du 08 Octobre 2015
1
.   

 

      En effet, ledit décret place la nouvelle autorité sous la tutelle du ministère de la justice, et ce 

en dépit qu’elle soit  une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale 

et de l’autonomie financière
2
, cela nous amène sans doute à nous demander sur les conséquences 

d’une telle subordination, surtout que l’article 07 du même décret stipule que : « Le comité 

directeur est présidé par le ministre chargé de la justice. Il est composé des membres suivants : le 

ministre chargé de l'intérieur,  le ministre chargé de la poste et des technologies de l'information 

et de la communication, le commandant de la gendarmerie nationale, le Directeur Général de la 

sureté nationale, un représentant de la Présidence de la République, un représentant du ministère 

de la défense nationale, deux magistrats de la Cour suprême désignés par le Conseil supérieur de 

la magistrature, Les représentants de la présidence de la République et du ministère de la défense 

nationale sont nommés par décret présidentiel » 

                                                           
1
 -Voir : Journal officiel de République Algérienne N°53 du 08 Octobre 2015, P14 à 18. 

2
 -Voir : L’article 02 du décret Présidentiel N°115-261 du 08 Octobre 2015. 



  2017 مارس  24 - 25طرابلس | الجرائم اإللكترونية: الرابع عشرأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

238 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 

     Il est clair que l’indépendance de cet organe est à remettre en question surtout que la présence 

de  magistrats ne représente qu’une minorité d’une majorité écrasante désignée par 

l’administration centrale.        

 

   En suite le décret, donne plus de détails concernant les missions de l’organe, il peut procéder à 

toutes opérations d’enquêtes et d’investigation  dans le cadre de prévention et de lutte contre les 

infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, il assiste les autorités 

judiciaires et les services de police judiciaire en matière de lutte contre les infractions liées aux 

technologies de l'information et de la communication ,il veille à l'exécution des demandes 

d'entraide Emanant de pays Etrangers et de développer l'Echange d'informations et de 

coopération au niveau international dans son domaine de compétence ,il contribuer à la 

formation d'enquêteurs spécialisés en matière d'investigations techniques liés aux technologies 

de l'information et de la communication
1
 . 

 

     Pour satisfaire à ses missions, l’organe comprend deux structures majeures, la première  qui 

est administrative  dont un comité directeur, et une direction générale, la deuxième technique 

dont une  direction de la surveillance préventive et de la veille Electronique, une direction de la 

coordination technique,  un centre des opérations techniques, des antennes régionales.   

 

 

      2-Les règles d’entraide  judiciaire internationales 

 

      Ayant prit conscience qu’une coopération internationale demeure indispensable en matière 

de lutte contre les atteinte aux S.T.D , et ce vu le caractère transfrontalier des ces infractions , 

que le législateur Algérien s’est doté par le biais de la loi N°  09/04 d’un arsenal juridique 

favorisant une coopération solide fondée sur un régime strict et souple à la fois pour pouvoir 

tenter d'atteindre cette cible mouvante que constitue ce fléau
2
. 

   

      En effet la coopération internationale dans ce  domaine selon CHRISTIANE FERAL-

SCHUHL dans son ouvrage « CYBER DROIT » est  « indispensable pour pouvoir étendre la 

perquisition à d’autres systèmes informatique lorsque les données sont stockées sur un territoire 

étranger »
3
. 

 

    Dans cette sphère la loi N°09/04 traite deux aspects, l’un concerne les règles de compétence 

judiciaire, et le deuxième concerne les modalités d’entraide judiciaire. 

 

    Pour le premier aspect, la l’article 15 prévoit que « les juridictions algériennes sont 

compétentes pour connaître des infractions liées aux technologies de l’information et de la 

communication commises en dehors du territoire national, lorsque leur auteur est un étranger et 

qu’elles ont pour cible les institutions de l’Etat algérien, la défense nationale ou les intérêts 

stratégiques de l’économie nationale » , en réalité le législateur algérien ne sort pas ici des règles 

générales de l’applicabilité du code pénale en fonction des principe de territorialité et de 

personnalité, qui veulent que le juge Algérien se prononce compétent dès qu’un fait constitutif de 

                                                           
1
 -Voir : Article 04 du décret Présidentiel N°115-261 du 08 Octobre 2015.  

2
 - Abdelhakim Bennouar, op.cité, P 55. 

3
 - CHRISTIANE FERAL-SCHUHL, op.cité, P 61. 
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l’infraction a été commis sur le territoire Algérien , aussi le juge Algérien est également 

compétent quand il s’agit d’infractions commises à l’étranger lorsque l’auteur est étrangers et 

dont l’infraction a pour cible les institutions de l’Etat Algérien, la défense nationale ou les 

intérêts stratégiques de l’économie nationale  
1
 , ce qui laisse à dire que le Droit  algérien retient 

une compétence large de son juge pénal national. 

 

    Concernant le deuxième aspect qui est les modalités d’entraide judiciaire , la loi 09/04 n’est 

pas sorti de ce qui pratiqué dans de nombreux pays qui connaissent une avancé considérable en 

matière de lutte contre ce type d’infraction ,en effet l’article 16 alinéa 01 stipule que «dans le 

cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des 

infractions comprises dans le champ d’application de la présente loi et la recherche de leurs 

auteurs, les autorités compétentes peuvent recourir à l’entraide judiciaire internationale pour 

recueillir des preuves sous forme électronique. » , l’alinéa 02 prévoit une certaine souplesse dans 

le traitements des demandes d’entraide judiciaire en énonçant qu’en «   En cas d’urgence, et sous 

réserve des conventions internationales et du principe de réciprocité, les demandes d’entraide 

judiciaire visées à l’alinéa précédent sont recevables si elles sont formulées par des moyens 

rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique pour autant que ces 

moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification ». 

      

        Cependant la question de  la corporation internationale pourrait susciter des interrogations, 

surtout que beaucoup de pays considèrent qu’une perquisition transfrontalière sur réseau , sans 

l’autorisation des autorités compétente du pays concerné , violerait la souveraineté de cet Etat , 

dans ce contexte l’article 18 de la même loi annonce explicitement que « L’exécution de la 

demande d’entraide est refusée si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale 

ou à l’ordre public »   

 

Conclusion : 

 

       A la fin de cette étude qui a porté sur le dispositif mis en place par le législateur algérien par 

le biais de la loi N°09/04 , et ce afin  de se doter de mécanismes efficaces de lutte contre les 

atteintes aux systèmes de traitements automatisé de données , nous constatons un réelle 

adaptation de ce dernier aux techniques adéquates  de lutte semblable a ce qui est pratiqué dans 

les juridictions  qui connaissent une avancée considérable en la matière. 

 

  Cependant et en se référant aux exigences de respect des droit de l’homme dont le principe de 

présomption d'innocence, la droit à la vie privé…. , il nous paraissait plus proche du principe 

d’un jugement équitable , de soumettre les mesures prévus par ladite loi , au contrôle a priori du 

juge des peines et libertés ,inexistant jusqu’à présent dans le système pénal algérien. 

 

  Aussi un autre aspect s’impose, sans doute celui qui concerne le volet de  la formation  des 

personnes chargées de réaliser des investigations dans le cadre de l’infraction informatique, dans 

ce cadre la, malgré les efforts fournis par l’Etat Algérien ces dernières années, il demeure plus 

qu’indispensable de renforcer d’avantage le processus de formation. 

 

 

                                                           
1
 - Voir l’article 588 du code de procédures pénales  Algérien, modifié et complété. 
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 التُان الخخامي للمإجمش الذولي الشااع عشش إلاشهض حُل التدث العلمي

" الجشاةم ؤلالىتروهُت" 
 2017ماسط /آراس  24-25  ؾشابلغ،لتىان 

 
ت والخجاسة الاكخطاد وصاسة سعاًت جدذ     ًتالٗلم للماؾؿاث الٗالمي الاجداص هٓم خعىن  بذس التُئُت واللٍش

UNSCIN ؤلالىتروهُت الجشاةم" ٖىىان جدذ ٖكغ الغاب٘ الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ  ماجمغ بُغابلـ اإلاهىضؾحن بى٣ابت"، 

.  الجضاةش  -جلمعان حامعت  –الاكخطادًت العلىم ولُت في الاظخماعي والا٢خهاص الٗمىمُت الخى٦مت مسبر م٘ الٗلمي بالخٗاونق
 زماهُت ٖلى البدشُت ؤوعا٢هم جىػٖذ ٖغبُت ظامُٗت ماؾؿاث ٖضة مً نوباخشى ؤؾاجظة اإلااجمغ في قاع٥ ٢ض و
ق ج٨ً لم الجغاثم مً ظضًضة ؤهماٍ ٖلى الًىء ٖلمُت،ؾلُذ ظلؿاث

ً
 ؤظهؼة ؤو مٗضاث ٖبر جىُٟظَا ًخم الؿاب٤ في مٗهىصة

اتها ؤو الاهترهذ قب٨ت ٖبر جبض ؤو بل٨تروهُت  الك٩ل ٖلى اإلاؿُغة، ٍعمداو ومسخل٠ اإلااجمغ َظا بق٩الُاث مؿذ و ، مدخٍى

 :آلاحي

ٌ  اإلادىس   اع: ألاو مت اإلاٟاَُمي ؤلَا . ؤلال٨تروهُت للجٍغ

الم ظغاثم :الثاوي اإلادىس  . الجضًض ؤلٖا
ت اإلال٨ُت خ٣ى١ق اهتها٥:الثالث اإلادىس  . ال٨ٍٟغ

. الضولت بإمً اإلاؿاؽ ظغاثم:الشااع اإلادىس 

 .واإلاجخمٗاث اثالا٢خهاصي ٖلى ؤلال٨تروهُت الجغاثم هخاثج :الخامغ اإلادىس 

ُٗت الجهىص :العادط اإلادىس  . ؤلال٨تروهُت الجغاثم م٩اٞدت مجا٫ في والضولُت الضازلُت الدكَغ
. ؤلال٨تروهُت الجغاثم مً والى٢اًت الخماًت جُٟٗل آلُاث: العااع اإلادىس 

. ؤلال٨تروهُت الجغاثم مً الخض في الٗمىمُت الخى٦مت صوعق: الثامً اإلادىس 
: ألاٞايل الؿاصة مً للماجمغ الخد٨ُمُت لٗلمُتا اللجىت حك٩لذ ول٣ض

. (عثًِؿا) الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ وعثِؿت الٗلمُت للماؾؿاث الٗالمي لئلجداص الٗامت ألامُىت اإلال، َالبي ؾغوع. ص
ل. ص.ؤ  اثغجلمؿان،الجؼ ظامٗت/الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت في الاظخماعي والا٢خهاص الٗمىمُت الخى٦مت مسبر مضًغؤخمض، ٍَى

ا عثًِؿا) ًُ . (قٞغ

  (الٗلمُت اللجىت عثِؿت) جلمؿان،الجؼاثغ الا٢خهاصًت،ظامٗت الٗلىم ٧لُت/ بىقٗىعق عيُت. ص
 .عقض،َىالهضا ابً والؿُاؾت،ظامٗت ال٣اهىنق ٧لُت/ الخحر ؤبى ؤخمض مهُٟى الؿُض. ص.ؤ

ضط،ؤؾخاط ظامٗت-بىٛاػيق ظامٗت/الخغاسي مٟخاح مُالص. ص .ؤ  .الخ٩ىمُت ؾ٩ىمى ظامٗت/ػاثغ ٦ُمبًر
 . ٦غصؾخان،الٗغا١ ظحهان،ب٢لُم ظامٗت/مدمض ال٣اصع ٖبض مٗتز. ص. م

ل ٖلي ظمٗت ؤهىعق. ص  . ٞلؿُحن،ٚؼة ظامٗت/الٍُى
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لي،الكل٠،الجؼاثغ بً خؿِبت ظامٗت/ؤمىت بىػٍىت ؤمدمضي. ص  .بٖى

ت الٗلىم ٧لُت/وُٗمت باعوصي. ص  .الجؼاثغ جلمؿان، ٢اًضبل ب٨غ ؤبى الدؿُحر،ظامٗت ٖلىم و الا٢خهاصًت،الخجاٍع
. الجؼاثغ. بجاًت محرة، الغخمان ٖبض الؿُاؾُت،ظامٗت والٗلىم الخ٣ى١ق ٧لُت/ؾغاٚىـي بىػٍـــــــــض. ص

 .ؤلاؾغاء،ٚؼة،ٞلؿُحن ظامٗت/صوخان خؿً .ص

 . وػو،الجؼاثغ جحزيق مٗمغيق مىلىص الؿُاؾُت،ظامٗت الٗلىم و الخ٣ى١ق ٧لُت/هىاعة خؿحن. ص
 . لجىان،لبىانا ظامٗت/ٖؼيق زالض. ص

 .  الجؼاثغ-1-باجىت ظامٗت LERIST بدض بمغ٦ؼ باخشت/ ؾُضَم َىاء زالضة. ص
٠،مهغ بجي ظامٗت/ؾُض ؤخمض ٞاًؼ عخاب. ص  .ؾٍى

ؼ ٖبض مذجىب اؾماُٖل الخخم ؾغ.ص  .مغوي،الؿىصان ؤلاؾالمُت،ٕٞغ صعمان ؤم ظامٗت/الؿىصان الٍٗؼ

اث مسبر/٢ىعاعيق ؾلُمان. ص ت اإلاسَُى ٣ُا،ظامٗت في الجؼاثٍغ  .صعاًت،ؤصعاع،الجؼاثغ ؤخمض بٍٞغ
ىت. ص . مهغي،٢ؿىُُىت الخمُض ٖبض الاوؿاهُت،ظامٗت الٗلىم و الاظخمإ ٖلم ٢ؿم/ؾلُماوي نبًر

اب ٖبض اإلاىٗم ٖبض. ص  . زانت،البهغة،الٗغا١ حٗلُمُت ماؾؿت مضًغ/ مدمض الَى
 .٫اإلاىم الؿُاؾُت،ظامٗت الٗلىم ٧لُت/البضعاوي خمُض زل٠ ٖضهان. ص

 .ؤلاؾغاء،ٚؼة،ٞلؿُحن ظامٗت/مُغ ٖالء. ص

 .  مؿُلت،الجؼاثغ واإلاجخم٘،ظامٗت الاجها٫ مسبر/ٞىػي ٖالوة. ص
ؼ ٖمغ. ص ُت،مهغ ظامٗت/ الضبىعق مىس ى ٖبضالٍٗؼ  .  اإلاىٞى

 .باجىت،الجؼاثغ ظامٗت/ٖا٢لي ًُٞلت. ص
ىبت مدمض. ص  .  جلمؿان G.P.E.S مسبر + (الجؼاثغ) ٚلحزان الجامعي اإلاغ٦ؼ/بَى

 .اإلاىنل،الٗغا١ ظامٗت/ٞخخي مِؿغ مدمض. ص
مي ٧لُت/هللا ٖبض زحريق هللا ٖبض مغجط ى. ص  . ٖمان الجامُٗت،ؾلُىت البًر

 . الجؼاثغ ،2 ؾ٠ُُ ظامٗت الؿُاؾُت والٗلىم الخ٣ى١ق ٧لُت/ نٟى هغظـ. ص

 . البىاقي،الجؼاثغ ؤم ظامٗت/وؾاع هىا٫. ص
م ٖبض بغو٣ٍاث ًخي. ص  . لجؼاثغجلمؿان،ا ظامٗت/ال٨ٍغ

 .بؿ٨غة،الجؼاثغ الخ٣ى١،ظامٗت ٢ؿم/قىقي جمام ٌِٗل. ص

 الخىضُاث ئلى مجُمىعت مً الىخاةج هي
ُ
طذ لجىت

ُ
: و كذ  ل

غث ل٣ض .1  زُغ مهضع حك٩ل ؤنبدذ  باإلا٣ابل اإلاؿاٞاث،ول٨ً و٢غبذ الخىانل وه٣ٟاث الى٢ذ الغ٢مُت الخ٨ىىلىظُا ٞو

. الضو٫ق و اإلااؾؿاث و ألاٞغاص وؤمً  خ٣ى١ق ٖلى

اث الٟغص ؤمً حهضص بما مكغوٕ ٚحر ألاخُان بٌٗ وإ،وفي ٚحر بك٩ل الخ٨ىىلىظُت الىؾاثِ ؾخٗملث .2  ٖلى واإلاجمٖى
.  ؾىاء خض
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مت ٚؼث ل٣ض .3  جمخض و٢ض.ال٣ُاٖاث ٧ل لخمـ ٞحها والىامُت،وحٛلٛلذ مجها اإلاجخمٗاث،اإلاخ٣ضمت ٧ل ؤلال٨تروهُت الجٍغ

 ؤلال٨تروهُت بالخغب ٌٗٝغ ما زال٫ مً الخدخُت بيُتها وجضمغ وجسغ١ق َاوا٢خهاص وؾُاصتها ؤمجها ٞتهضص الضو٫ق مؿخىيق بلى
اب  .  ؤلال٨ترووي وؤلاَع

مت جسخل٠ .4 ق ؤلال٨تروهُت الجٍغ
ً
ق ازخالٞا

ً
ا جها خُض مً ألازغي، الجغاثم باقي ًٖ ظظٍع ا واعج٩ابها ج٩ٍى  وختى وهُا٢ها وآزاَع

. وبزباتها اا٦دكاٞه ًهٗب ألاخُان بٌٗ وفي للخضوص ٖابغة هي و مغج٨بحها،
، الجغاثم ؤ٦ثر ؤلال٨تروهُت الجغاثم حٗخبر ٦ما .5

ً
ا  زهاثو مً به جخمحز إلاا طل٪ زُىعة ًً  ظمُ٘ و وال٣ًاء لل٣ىاهحن جدض

 .إلا٩اٞدتها ال٣اهىهُت الىؾاثل
ٗاث في ٢هىعق َىا٥ .6  .لها ماو٘ ظام٘ حٍٗغ٠ وي٘ لها،ؤو خض لىي٘ والضولُت الىَىُت الدكَغ

غ ألامىا٫ جبٌُِ بلى ويؤلال٨ترو الضٞ٘ آلُاث ؾاَمذ .7 ت مهاصع طاث ٦بحرة مالُت مبالٜ وجمٍغ حر مكبَى . مكغوٖت ٚو

: ًلي ُٞما هىعصَا ،الخىضُاث مً ظملت نُاٚت بلى اللجىت الىخاثج،جىنلذ َظٍ بلى واؾدىاًصا

ق":الجشاةم ؤلالىتروهُت"جىضُاث مإجمش 

:  ًإحي بما اإلااجمغ َظا ٞٗالُاث في اإلاكاع٧ىنق ألاؾاجظة ًىص ي   

غ ؤلال٨تروهُت الجغاثم مداعبت مؿاولُت الضولت ماؾؿاث مسخل٠ ٖاج٤ ٖلى ٣ً٘ .1 .  مجها الخماًت وؾاثل  وجٍُى
غ يغوعة .2 ٗغ٢ل ٨ًك٠ ؤن قإهه مً ماؾؿاتها وإلاسخل٠ للضو٫ق اإلاٗلىماجُت ألاهٓمت جٍُى  ٖبر جخم التي الجغاثم َو

 .الال٨تروهُت الىؾاثِ

ُت الخدؿِـ زال٫ مً ؤلال٨تروهُت ثمالجغا إلاداعبت وؾُلت ؤًٞل الى٢اًت حٗخبر .3  الس يء ؤلاؾخٗما٫ مساَغ ٖلى والخٖى
 .الخ٨ىىلىظُت الىؾاثِ إلاسخل٠

ُت يغوعة .4 مت ضخُت الى٢ٕى مساَغ مً الخٖى  الك٩ىيق وآلُاث للخ٣اض ي اإلاخاخت بالىؾاثل والخٍٗغ٠ ؤلال٨تروهُت، للجٍغ
 .الجغاثم َظٍ لطخاًا

ؼ يغوع .5 ىُت َُئاث وحك٨ُل للخضوص الٗابغة ؤلال٨تروهُت للجغاثم صيالخو مجا٫ في الضولي الخٗاونق حٍٗؼ  لىي٘ وصولُت َو
.  لها خض

عي اإلاجاٌ في .6 : الدشَش
 والضو٫، اإلااؾؿاث لؤلشخام، الغ٢مي ألامً لخد٤ُ٣ الٛمىى مً وزالُت واضخت ٢اهىهُت ههىم وي٘ يغوعة 

.  بدىُٟظَا الٟٗلي وؤلالتزام ة،وب٢لُمي صولُت اجٟا٢ُاث ؾً زال٫ مً اإلاجا٫ َظا في الضو٫ق حٗاونق ويغوعة
 ؤو اإلا٣غعة السجً بمضة ألامغ حٗل٤ ؾىاءًق ؤلال٨تروهُت الجغاثم مغج٨بي ٖلى ال٣ٗىباث جى٢ُ٘ في الدكضص يغوع 

 .اإلاالُت للٛغاماث باليؿبت
 غ يغوع ت اإلال٨ُت خماًت هٓام جٍُى ٗاث وجىخُض وجدؿحن ناعمت، ٢ىاهحن ووي٘ ال٨ٍٟغ .  اإلاجا٫ في الدكَغ
 الال٨تروهُت بالجغاثم مخسههت ومدا٦م زانت يبُُت بوكاء يغوعة ً ت ؤظهؼة وج٩ٍى  في مسخهت ظىاثُت وقَغ

. الاهترهِذ بجغاثم  والخدغيق البدض
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 وجإَُل جضٍعب يغوعة ً ت عظا٫ وج٩ٍى  الىٕى  َظا م٘ الخٗامل ٦ُُٟت ٖلى وال٣ًاة الٗامت الىُابت وؤٞغاص الكَغ

 .الخبرة ؤصخاب مً ًحنالخ٣ً م٘ وبالخٗاونق الجغاثم مً الجضًض

: ؤلاكخطادي اإلاجاٌ في .7
 واإلاالي الا٢خهاصي لؤلمً جد٣ًُ٣ا واإلاىاٞؿت وألاؾىا١ اإلاالُت الخُىعاث إلاىظهت وزُِ اؾتراجُجُاث وي٘ يغوعة 

 .البرمجت  وقغ٧اث  واإلاهاٝع ال٣ًاء بحن والخيؿ٤ُ
 خماص يغوعة ت ٢اهىهُت جىُٓمُت صٞاُٖت زٍُى ٖلى الٖا  الخ٨ىىلىظُت باإلاىخىظاث الخٗامل ٫جج٘ وع٢ابُت حؿحًر

٤ حؿحر جي الا٢خهاص ًسضم ما ٞو   .والٗالمي الَى
 ت ٖلى واإلاداٞٓت اإلاٗلىمت وخماًت جىز٤ُ يغوعة . الاجها٫ قب٨ت ٖبر اإلاالُت البُاهاث ؾٍغ
 ؾً زال٫ الال٨تروهُت،مً والخجاعة الاهترهذ ٖبر والدؿى١ق بٗض ًٖ الخٗا٢ض يمً والخاظغ اإلاؿتهل٪ خماًت يغوع 

ٗاث جي اإلاؿخىيق ٖلى زانت َُئاث وحك٨ُل صولُت واجٟا٢ُاث حكَغ . والضولي الَى
بُت وصوعاث مخسههت وماجمغاث ومدايغاث هضواث ٣ٖض مىانلت - ً مً مخٗضصة مىا٤َ في جضٍع . الٗغبي الَى

- ٘ ا اإلاٗىُت، الجهاث بلى اإلااجمغ َظا جىنُاث ٞع الم، الصخاٞت زال٫ مً واؾ٘ هُا١ ٖلى ووكَغ  ومسخل٠ وؤلٖا
. الاظخماعي الخىانل مىا٢٘

 اإلااجمغ َظا في اإلاكاع٦حن ظمُ٘ الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ و الٗلمُت للماؾؿاث الٗالمي الاجداص ًضٖى ألازحر وفي -

 باإلااجمغ الهُاٚت لجىت جىنُاث ٖلى بىاءًق و. اإلاخسههت والضعاؾاث اإلا٣االث ووكغ البدض مىانلت ومخدبٗحهم، وؤًٖائهم
يكغ  .الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ ًٖ الهاصعة اإلااجمغاث ؤٖما٫ ؾلؿلت يمً اإلااجمغ َظا ما٫ؤٕ  ؾخُت
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