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 * إهداء *

 إلى من صنع التفّوق متحّديًا الظروف, الشمعة التي تذوب لتنير دربي
                                                                                                                                                        أبي..... 

إلى من جّنتي تحت قدمييا, نبع العطاء الذي ال ينضب, من تتضّرع دومًا بالدعاء لي, وتجد 
 حي سعادتيا بنجا

 أمي..... 
 إلى ثالث زىراٍت فّواحة ُكّن إلى جانبي دومًا في جميع مراحل دراستي 

 شقيقاتي..... 
إلى الطفولة المشاغبة التي الزمتني طوال فترة الدراسة العميا, فخّففت عني العناء وزّودتني 

 باإلرادة واإلصرار عمى صنع مثٍل ُيحتَذى ليما 
 ُقراة العين ..... خالد وعمرو

                                            لى من نذر نفسو ووقف عمره ألكون ما أريد وقّدم لذلك الغالي والنفيس بغير حساب                                                   إ
 زوجي.....  

 إلى كّل من شحذ ىّمتي, وكّل من خّصني بدعاٍء صادٍق من القمب....
لى كّل طالب  عمٍم مجّد ..... وا 

 أىدي جيدي المتواضع راجيًة القبول .......
 
 
 
 
 



 
 شكر وتقدير

رشاد إلى العرفانأتقّدم بخالص الشكر و  إلخراج ىذه  الدكتور المشرف لما قّدمو لي من نصٍح وا 
لى  الدكاترة أعضاء لجنة الحكم لتفّضميم بقبول االشتراك في لجنة الحكم عمى ىذه الرسالة بصورتيا الحالية وا 

 ورىم, وجزاىم اهلل عني كل الخير.وما سيبذلونو من جيٍد في تقييميا, شاكرًة نصحيم ورحابة صدالرسالة 
 اح.كما أشكر كل شخٍص نصح لي وزّودني بالطاقة اإليجابية وشّجعني عمى المثابرة ليتكّمل عممي بالنج

 
 
 
 
 
 
 

                                                    

 
 

 
 
 
 
 
 



 ملّخص
االنترنتّمنّاالبتكاراتّالتيّتوّصلّإليياّالعقلّالبشريّفيّمجالّالمعموماتية,ّحيثّأزالتّّتعدّّ

ّالسياقّظيرتّ ّوفيّىذا ّصغيرٍة, ّإلىّقريٍة ّالعالم ّوساعدتّعمىّتحويل ّبينّالدول, ّالجغرافية الحدود
ّوتطّورتّعقودّالخدمةّالمعموماتية.

ّ ّوبالتاليّإنّالمشّرعّالسوريّلمّيتعّرضّليذا ّالمعموماتية, ّالثورة النوعّمنّالعقودّالتيّأفرزتيا
فإنّعقدّالخدمةّالمعموماتيةّلمّيندرجّضمنّالعقودّالمسّماة,ّولمُّيَنظَّمّبأحكامّخاصة,ّوىذاّماُّيحِدثّ

ّمشكالتّكثيرةّعمىّالصعيدّالعممي,ّلذلكّكانّالبّدّمنّمعالجةّىذاّالموضوعّمنّخاللّىذهّالدراسة.
ّالمعموماتيةّالخدمةّمجالّفيّاألساسّىيّرئيسيةّعقودّثالثةّدراسةّثالبحّيتضمن ّوىذه,

ّ.االلكترونيةّالمعموماتّببنوكّاالشتراكّوعقد,ّاإليواءّوعقد,ّالشبكةّإلىّالدخولّعقد:ّىيّالعقود
ّالمعموماتيةّوخصائصوّالفصل التمهيديتناولّ ّالخدمة ّماىيةّكلّمنّعقود ّوتضّمنّدراسة ,

منّخاللّالبحثّفيّالتزاماتّكلّّاآلثارّالقانونيةّالمترتبةّعمىّعقدّالخدمةّالمعموماتيةّالفصل األول
ّ ّأما ّبيا, ّوالمشترك ّالمعموماتية ّالخدمة ّمقدم ّالخدمةّّالفصل الثانيمن ّلعقد ّالقانونية ّالطبيعة فتناول

ّالمعموماتيةّمنّخاللّاستقراءّآراءّالفقوّالقانونيّوترجيحّالتكييفّالمناسبّلمعقد.
حّمفيومّعقدّشّرّمنّأبرزّالنتائجّ,ّوكانتضّمنتّأىمّالنتائجّوالتوصياتخاتمةّانتيىّالبحثّب

تحتّظلّالعقودّّعقودّالخدمةّالمعموماتيةّمنلّتكييفّكّوّالخدمةّالمعموماتيةّوااللتزاماتّالناشئةّعنو,
ّفكّيف ّمنّّتالمسماة, ّاالشتراكّببنوكّالمعموماتّااللكترونيةّعمىّأنيما ّالدخولّإلىّالشبكةّوعقد عقد

كماّكّيفتّعقدّاإليواءّعمىّأنوّعقدّإيجار,ّكذلكَّخُمَصّالبحثّإلىّمجموعةّمنّقبيلّعقودّالمقاولة,ّ
حمايةّّالتوصيات,ّمنياّضرورةّالنصّعمىّالتزامّمقدمّالخدمةّالمعموماتيةّباإلعالمّوالتبصير,ّضرورة

ّخاّصّكونوّالطرفّالمذِعن,ّ ضرورةّوضعّالقواعدّالقانونيةّالناظمةّلمسألةّالمشتركّالمعموماتيّبنصٍّ
ّالمضمونّ ّإزالة ّصالحية ّالمعموماتية ّالخدمة ّمقدم ّإعطاء ّمع ّااللكتروني, ّالموقع ّمضمون رقابة

المعموماتية,ّبحيثّيشممياّّلعقودّالخدمةالتنظيمّالقانونيّّااللكترونيّغيرّالمشروع,ّضرورةّاإلسراعّإلى
ّ ّجوانبيا, ّوبكّل ّالتيّجميعًا ّالقانونية ّالمشكالت ّلكل ّالحمول ّإيجاد ّوحدىا ّتستطيع ّال ّالعامة فالقواعد

ّالمعموماتية.ّالخدمةّتواجيناّفيّمجال
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ّمةمقدّ 
 غرفتو في كىك شخص أم فبإمكاف, مثيؿ لو يسبؽ لـ متزايدان  كتقاربان  مستمران  تضاؤالن  ـاليك  العالـ يشيد

 المعمكماتية الثركة ذلؾ مف كاألىـ, مباشرةن  العالـ في المكاصبلت ككسائؿ الناس حركة كيتابع يرل أف الصغيرة
 ماليةك  ة كسياسيةصاديكاقت جغرافية منيا, أسباب لعدة كذلؾ, آلخر أك لسبب عنا تحجب قد التي اليائمة

أف االنترنت كشفت المحجكب كعٌبدت الطرؽ لمكصكؿ إلى المعمكمة التي باتت في متناكؿ الجميع  غير ,ثقافيةك 
 بأقؿ التكاليؼ كأقصر األكقات كالطرؽ, كما زاؿ العالـ اليـك يتضاءؿ كتتبلشى حدكده حتى أصبح قريةن صغيرةن. 

, اليكمية حياتنا جكانب كافة عمى كنتائجو بظبللو يمقي اليـك العالـ في كالتقني العممي التقدـ فإ
, التقدـ ىذا سرٌ  ىي كالمعمكماتية. البشر لحياة أفضؿ مستكل كتحقيؽ البشرية ـتقدٌ  أماـ جديدة آفاقان  كيضيؼ

 عو أنكا ككالدة, قبؿ مف معركفة تكف لـ عبلقاتو  ظيكر المعمكماتي العصر ىذا في اليائؿ التطكر عمى ترٌتب كقد
 .لممستفيديف المعمكمات كصكؿ تسييؿ في جذرية تغييراتو  إحداث في األكؿ الدكر ليا كاف العقكد مف جديدة

الخدمة المعمكماتية ليست كاحدة بؿ ىي مجمكعة خدمات يكمؿ بعضيا بعضان, فمنيا ما يتضمف  إف
ا ما يتضمف احتكاء المكاقع الدخكؿ إلى االنترنت أم ربط المستخدـ بالشبكة أك بغيره مف المستخدميف, كمني

 عمى الشبكة, كمنيا ما يتضمف تكريد المعمكمات إلى المستخدميف. 
 الدخكؿ خدمة ـمقدٌ  مزٌكد الخدمة إلى جكءإال بالمٌ  شخص إلى االنترنت ال يمكف أف يتـٌ  أمٌ  دخكؿ إف

 اآلخريف بالمستخدميف أك بالمكاقع لمشتركيفا بربط ؿتتمثٌ  بحتة فنية طبيعة ذات خدماتو  ـيقدٌ  الذم االنترنت إلى
ألم شخص يريد االتصاؿ بالشبكة أف يبـر عقد الدخكؿ إلى الشبكة مع مقدـ ىذه  بدٌ  ال كاف لذا, لمشبكة
 العقكد تكاجد في األساس ىك العقد ىذا إف. حياكتصفٌ  المكاقع عمى بلعاالطٌ  مف يتمٌكف لكي الخدمة,

 التجارة عقكد إبراـ مثبلن  يمكف ال االنترنت إلى الدخكؿ خدمة  إتاحة فبغير, رنتاالنت عمى المبرمة االلكتركنية
 بيا القياـ يتـ التي التصرفات ككافة اليكمية التجارية المعامبلت عميو تقـك الذم المفصؿ باتت التي االلكتركنية

 .مراحميا خبلؿ
ع كالتصفح لممكاقع المكجكدة بلالغرض مف االتصاؿ باالنترنت ال يقتصر عمى مجٌرد االطٌ  أفٌ  غير

فقط, فيناؾ مف يحتاج إلى إنشاء مكقعو خاصو بو كنشره عمى االنترنت ليٌطمع عميو المستخدمكف ليا, فيقـك في 
صمب في الخادـ  يدعى متعٌيد اإليكاء الذم يخٌصص لو مساحة عمى قرصو  سبيؿ ذلؾ بالتعاقد مع شخصو 
 مف إضافية خدمات لو ـيقدٌ  كقد, بينيما االتفاؽ يتـ ما حسب خاصان  خادمان  لو ـالرئيسي المممكؾ لو, أك يقدٌ 

 .اإليكاء بعقد يسمى ما كىذا, ذلؾ كغير البرامج كتقديـ المكقع تصميـ
 إلى ةالممحٌ  الحاجة كانت, المعمكمات عمى كالحصكؿ لممعرفة األكسع المجاؿ ؿاالنترنت تمثٌ  أفٌ  كحيث

 لتكفيرؿ منيا صنفان مف المعمكمات المنٌظمة في قاعدة معمكمات, كذلؾ لممعمكمات كالتي يتناكؿ ك بنكؾو  إحداث
يبـر عقدان مع الكقت كالجيد, فالشخص الذم يرغب في الحصكؿ عمى نكعو معيف مف المعمكمات ما عميو إال أف 

ة كىك اتفاؽه بيف المعمكمات االلكتركني ببنكؾ االشتراؾ بنؾو يكٌرد لو ىذه المعمكمات, كيسٌمى ىذا العقد, بعقد
مكٌرد المعمكمات كالمستخدـ, يتـ إبرامو كتنفيذه عبر االنترنت, يمتـز المكرد بمقتضاه بأف يمٌكف المستخدـ مف 

 الكلكج إلى قكاعد المعمكمات لئلفادة مف خدماتيا نظير مقابؿو مالٌي يمتـز بو المستخدـ تجاه المكٌرد. 
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 الخدمة مجاؿ في األساس ىي رئيسية عقكد ثبلثة دراسة البحث يتضمف فسكؼ سبؽ مما انطبلقان 
 المعمكمات ببنكؾ االشتراؾ عقدك , اإليكاء عقدك , الشبكة إلى الدخكؿ عقد: ىي العقكد كىذه, المعمكماتية
 كالطبيعة عميو المترتبة القانكنية كاآلثار, العقكد ىذه مف عقد كؿ ماىية الدراسة ىذه كتتناكؿ, االلكتركنية
 تختمؼ ال التي العقكد ىذه ألركاف تتعٌرض فمـ, العامة القكاعد تكرار عف االبتعاد الباحثة تعٌمدتك , لو القانكنية
 كتب يفشرحيا بشكؿ مستفيض  شركع, كقد تـٌ م كسببو  كمحؿو  تراضو  مف, آخر عقدو  أم أركاف عف إطبلقان 
 .البحث ىذا مكضكع عف تخرج فيي كبالتالي, المدني القانكف شرح
ّ:لبحثاّموضوعّةأىميّ 

ال تزاؿ في مراحميا األكلى, كىنالؾ ضركرة ممٌحة لنشر ثقافة عقكد  ةإف التجربة المعمكماتية في سكري 
طبلع تيةالمعمكما  ىذا في المتقٌدمة الدكؿ بمككب لٌمحاؽ كذلؾ, النامية الدكؿ في كخاصة عمييا المجتمع كا 
 الفنية اإلمكانات تطكير ضركرة إلى النظر لفت مف بدٌ  ال ككذلؾ, يميث كال يسرع الذم المككب ىذا, المجاؿ
 .العقكد ىذه تفعيؿ مف نتمٌكف حتى, المعمكماتية التحتية البنية كتدعيـ

اختيار ىذا المكضكع بالنظر إلى ما تقدمو عقكد الخدمة المعمكماتية مف خدمات جميمة لمبشرية  تـٌ  لقد
كبلت القانكنية المعاصرة الناشئة عنيا, كالجدؿ بالتزامف مع غٌض المشرع بصره عنيا تمامان, رغـ كؿ المش

 .عمييا المترتبة القانكنية اآلثارالقانكني الذم أثارتو عالميان, حكؿ مفيـك ىذه العقكد كالطبيعة القانكنية ليا, ك 
ّالبحث:ّإعدادّاتصعوب

ّّالمتخص صةّالمراجعُّشحّ ّ-1
 دقيؽو  بشكؿو  مكضكع التجارة االلكتركنية التي عالجت مف الكتب كاألبحاث ةىائم ده اعدأاآلف  تكٌفرت
, السٌيما ما تعٌمؽ منيا متخٌصصان  كاحدان  مرجعان  تجد ال فإنؾ, أما بالنسبة لعقكد الخدمة المعمكماتية كمستفيض

, بؿ كؿ ما الطبيعة القانكنية ليذه العقكد ككذلؾبالمسؤكلية العقدية كاآلثار القانكنية لمعقد كالتزامات الطرفيف 
 .برامجحماية الك  ,كجرائـ االنترنت أخرل مكاضيع في أبحاثو  ضمف كريقات بضعف يتكٌفر ال يتجاكز يمكف أ

ّّالعصرّالمعموماتي:ّعقودّمنّعقدٌّّ-2
مف  مجمكعة قياـجزء مف عقكد تكنكلكجيا المعمكمات, كالذم يتطمب  ىكعقد الخدمة المعمكماتية  إف

, الفنية الناحية مف المعمكماتية الخدمة عقد لفيـ حثيثان  سعيان ىذا يستدعي العمميات التقنية المعٌقدة, كبالتالي فإٌف 
 .كسميـ كاضحو  قانكني   فيـو  تأسيس باإلمكاف يصبح حتى

ّ:المعموماتيةّالخدمةّعقدّحداثةّ-3
 مجاؿ في المتقٌدمة الدكؿكؿ يـك  ياب بيرناتلمتطكرات المستمرة كاالبتكارات الحديثة التي  نظران 

 يستجدٌ  لما دقيقة متابعةن  عاـٌ  بشكؿو  المعمكماتية عقكد في باحثو  أمٌ  مف تتطٌمب فيي لذا, المعمكمات تكنكلكجيا
 ةباؿ, لذا سأبحث في العقكد الرئيسالج بحممو تنكء أمره , كىذا ال شٌؾ في أنو الكاسع االفتراضي العالـ ىذا في

 .قـك عمييا الخدمة المعمكماتيةفي كقتنا ىذا األعمدة التي ت دٌ لمخدمة المعمكماتية, كالتي تع
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ّ:التكييفّصعوبةّ-4
 كنكعية المحؿ كطبيعة ظيكرىا حداثة في المعمكماتية الخدمات عقكد تكييؼ في تكمف الصعكبة لعؿ

 ماديةو  مرٌكبةو  عممياتو  عمى تنطكم عندما الجدؿ مف الكثير تثير أنيا كما. عنيا المتكلدة األداءات كتبايف
 ىذه تكييؼ محاكلة أىمية في شؾ ال, كلكف إلى اعتبارىا عقكدان غير مسماةو  الفقياء بعض, حيث يٌتجو كذىنية
 كيتـ, حداثتيا رغـ المذككرة العقكد جؿٌ  لتشمؿ تتسع أف, بمركنتيا يمكف التي المسماة العقكد إطار في العقكد

, القانكني األماف ساحة في يضعنا ذلؾ ألف, منيا مركبو  عقدو  خبلؿ مف أك المسماة العقكد أحد عبر التكييؼ
 الذم اإلرادة سمطاف في كالشطط الغمكٌ  تفادم ك, جية مف العامة القكاعد خبلؿ مف دائمان  المناسب الحؿ لكجكد

 عقدو  أماـ بأننا لمقكؿ التكييؼ عممية مف اليركب فكرة تبدك, ك أخرل جيةو  مف الضعيؼ الطرؼ حساب عمى يتـ
 الحمكؿ كتناقض, جية مف القانكني الفراغ الحتماؿ يعٌرضنا ذلؾ فأل, بيا مرٌحبو  غير فكرةن  مسٌمى غير

 .ُأخرل جيةو  مف المطٌبقة القكاعد تناسؽ كعدـ القضائية
ّ:البحثّإشكالية

إيجاد نظاـ تتمثؿ جٌميا بضركرة ال يعالج إشكالية كاحدة بؿ جممة معٌقدة مف اإلشكاليات  البحث ىذا إف
 , ككاف ىذا اليدؼ مف البحث.يةقانكني شامؿ لعقد الخدمة المعمكمات

ّ:البحثّأىداف
 عمى الكقكؼ خبلؿالبحث إلى محاكلة إيجاد نظاـ قانكني شامؿ لعقد الخدمة المعمكماتية, مف  ييدؼ

القانكنية, كالتعرؼ عمى مدل قابمية تطبيؽ القكاعد  طبيعتوك  آثارهكالتعريؼ بالعقد كأطرافو كخصائصو ك  ومفيكم
مكانية  , مف ككاضح دقيؽو  تصنيؼو  إلى أتكٌصؿ أف كأرجك, التقميديةإلحاقو بأحد العقكد المسماة العامة عميو, كا 

 .المعمكماتية الخدمة عقدخبلؿ تطكيع النظرية العامة لمعقد لتشمؿ 
 :البحثّمنيج

نظران ألىمية البحث مف الناحيتيف النظرية كالعممية, فقد اعتمدت الباحثة في إعداده عمى المنيجيف 
 ف:اآلتيي

الذم ييدؼ إلى استقراء كافة آراء الفقياء كاالجتيادات القضائية المتعمقة بالبحث كتحميميا  التحميميّالمنيج -ُ
 , مع بياف مبررات التي دفعت الباحثة إلى ذلؾ.بغية ترجيح أحدىا كاالنحياز إليوكالمقارنة فيما بينيا, 

ارنة فيما يخٌص البحث, بغية تحميميا كاالستفادة كييدؼ إلى عرض األنظمة القانكنية المق المقارنّالمنيج -ِ
 منيا في معالجة القصكر الذم يعترم النظاـ القانكني السكرم فيما يتعمؽ بالخدمة المعمكماتية.

ّ:البحثّخطة
دراسة اآلثار القانكنية جرت العادة في أصكؿ البحث عمى االنطبلؽ مف الطبيعة القانكنية لمعقد للقد 

لى قد ألجأت الباحثة إ غير تقميدم, حديثو  , كعقدو عقد الخدمة المعمكماتيةخصكصية ر أف المترتبة عميو, غي

                                                 
 .ُْ, َْص, سابؽ مرجع, االلكتركنية المسؤكلية, منصكر حسيف محمد -ُ
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, كلمسبب ذاتو كاف البدٌ مف التمييد لمخكض في آثار العقد الضركرة استدعتحسب ما  باع نيجو مختمؼو اتٌ 
 .تيام يشرح مفيـك العقد كخصائصو, كيسٌيؿ عمى الباحثة ميمٌ كطبيعتو القانكنية بفصؿو تمييد

 كؿٌ  مفيـكضكء ما تقٌدـ, تقتضي الدراسة تقسيـ البحث إلى فصميف يسبقيما فصؿه تمييدم يتناكؿ  في
مف عقكد الخدمة المعمكماتية كخصائصو. أما الفصؿ األكؿ فيبحث في اآلثار القانكنية لعقد الخدمة  عقدو 

 ني.لو فيأتي تفصيميا في الفصؿ الثا القانكنيةالطبيعة  أماك المعمكماتية, 
 
 
 
 
 
 
 

ّ  



5 

 

 

ّالتمييديّالفصل
ّخصائصوّوّالمعموماتيةّالخدمةّعقدّمفيوم

 كثيرة عممياتو  أفٌ  غيربسرعةو كسيكلةو فائقة,  يتـٌ  االنترنت عمى المكاقع حبتصفٌ  امنٌ  قياـ شخصو  إفٌ 
 إلى الدخكؿ خدمة)ىذه الخدمة لمستخدـ االنترنت,  تقديـ إتماـ أجؿ مف ذلؾ قبؿ تٌمتقد  كانت دةكمعقٌ 

 األمر ككذلؾ, العالـ دببلكمختمؼ  بمده يف اآلخريف مع كالتكاصؿ المكاقع حلتمكيف المستخدـ مف تصفٌ  (الشبكة
كىذا يككف  لذلؾ مجاؿلو ال تيحي لشخصو  يحتاج فيك األمصار جميع إلى تصؿ معمكمةن  يبثٌ  أف أحدنا أراد لك

عدادىا تنظيـ المعمكمات ب أفٌ  كماعف طريؽ تقديـ خدمة اإليكاء,   ـالمعمكمات بات يقدٌ  ببنكؾقكاعد كفيرستيا كا 
 إبراـ بكاسطة يتـ كىذاالحصكؿ عمى المعمكمة بالشكؿ المتكافؽ مع العصر المعمكماتي  مجاؿال تثٌمف في  خدمةن 
 .االلكتركنية المعمكمات ببنكؾ االشتراؾ عقد

 ذلؾك , كخصائصو منيا كؿ   تعريؼ حيث مف المعمكماتية الخدمة عقكد لمفاىيـ دراسةن  الفصؿ ىذا سيقٌدـ
 عقد خصائص فتناكؿ الثاني المبحث أما, المعمكماتية الخدمة عقد مفيـك األكؿ المبحث فتضمٌ , مبحثيف ضمف
ّ.يةالمعمكمات الخدمة

ّاألولّالمبحث
ّالمعموماتيةّالخدمةّعقدّمفيوم

 كذلؾ عمى  ,ؼ كؿو منيا كأطرافومفاىيـ عقكد الخدمة المعمكماتية مف خبلؿ تعري المبحث ىذا تضمفي
عقد اإليكاء, أما المطمب الثالث  مفيـك كالثاني, الشبكة إلى الدخكؿ عقد مفيـكثبلثة مطالب, يتناكؿ األكؿ 

  .عقد االشتراؾ ببنكؾ المعمكمات االلكتركنية مفيـك فيتناكؿ
ّاألولّالمطمب

ّّالشبكةّإلىّالدخولّعقدّمفيوم
مف العقكد التي كاف ليا األثر المحكرم في مجاؿ االتصاالت كالمعمكمات  دان عقيف أيدينا ب إفٌ 
فٌ ك . الشبكة إلى الدخكؿ عقد كىك االلكتركنية  عمىىذا العقد ىك األساس في تكاجد العقكد االلكتركنية المبرمة  ا 

 خبلؿ مف عميو كسنتعرؼ, كتركنيالإبراـ أم عقدو  ال يمكف الشبكةخدمة الدخكؿ إلى  االنترنت, فبغير إتاحة
 كثالثيا خدمة الخط الساخف. بأطرافو التعريؼ اثانييك  العقد بيذا التعريؼ اأكلي يتناكؿثبلثة فركع 

ّاألولّالفرع
ّالشبكةّإلىّالدخولّعقدّتعريف

Le contrat d’accés au réseau  

, الفنية الناحية مف الشبكة إلى الدخكؿ ؽيحقٌ  الذم العقد بأنو: الشبكة إلى الدخكؿ عقد ؼيعرٌ 
 la) ةالشبك إلى الدخكؿ مف تمكنو التي الفنية الكسائؿ لممشترؾ يتيح الخدمة مقدـ فإف, العقد ىذا بمقتضىك 

connexion a l’internet)  كما قد  , ُ الشبكةك  الكمبيكتر جياز بيف االتصاؿ يحقؽ الذم البرنامج أىمياك
                                                 
1
- Olivier Iteanu, les contrats du commerce  electronique, Droit et patrimoine,n 55 decembre 1997. P(53). 
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 لتسجيؿ الضركرية الفنية الخطكات ببعض الخدمة مقدـ كيقـك, المكدـ جياز مثؿ, البلزمةيقدـ أيضان األدكات 
   فالساخ بالخط المسماة الفنية المساعدة خدمة المشترؾ عمى الخدمة مقدـ يعرض ما كغالبان , الجديد المشترؾ

( hot line)  دهذلؾ لقاء مقابؿو مادم يسدٌ  المشكبلت الفنية التي قد يكاجييا األخير, كؿٌ  حؿٌ  تستيدؼ التيك 
 بتمكيف الخدمة مقدـ فيو يقـك عقده  ىك, الشبكة إلى الدخكؿ عقد إف القكؿ يمكف, مكجزةو  بعبارةو ك  .ُ المشترؾ
 .بمقابؿ الشبكة إلى ذالنفا مف المشترؾ

تككف مدة االشتراؾ غير  قدك  .ِ تجديده إعادة شركطك , لمتعاقد دةن محدٌ  ةن مدٌ  عادةن  العقد ىذا فيتضمٌ 
( الكصكؿ أك) الدخكؿ خدمة عقد محكر إذان  .أكليةو  مدةو  نظير العقد تجديد قبؿ االشتراؾ دفع مكاصمة مع دةمحدٌ 
 الخدمة مقدـ( متعٌيد الكصكؿ أك) مزٌكد خدمة النفاذ إلى الشبكة قياـ في ؿيتمثٌ  بكةالش إلى
(accès’Fournisseur d) معو المشتركيفمستخدمي االنترنت  بتزكيد (Les abonnes) تقديـ) عقد بمكجب 

 الكصكؿك  الشبكة إلى الدخكؿ مف نيـتمكٌ  التي الفنية الكسائؿك  اإلمكاناتك  باألجيزة( الشبكة إلى الدخكؿ خدمة
 .ّ مضمكنيا مطالعةك  حياتصفٌ  يبغكف التي االلكتركنية المكاقع لىإ

 في دك الخدمةمزك   يتنافس حيث, حصرىا يمكف ال دةمتجدٌ ك  متعددة ران صك  الشبكة إلى الدخكؿ لعقد إف
 المشترؾ حصكؿ بغية المشتركيف مف عددو  أكبر جذب إلى اختبلفيا عمى تيدؼ مميزةو  باقاتو ك  عركض تقديـ
 لنظاـ كفقان  المشترؾ دفعوي معيفو  اشتراؾو  مبمغ مقابؿ عمييا االتفاؽ يتـ مسبقةو  لشركطو  كفقان  انترنت خدمة عمى

 االتفاؽ يتـ طريقة بأم أك شحفو  كركت طريؽ عف يدفع أك, الدفع مسبقة البطاقة بكاسطة أك الشيرية الفاتكرة
 :الشبكة إلى الدخكؿ عقد أنكاع أشير مفك , المتاحة العركض بحسب المشترؾك  الخدمة مقدـ بيف عمييا

 الرقمي الخط خبلؿ مف االتصاؿ يككف الحالة ىذه كفي, ثابتو  ؼو ىات بعقد الممحؽ الشبكة إلى الدخكؿ عقد -ُ
 .ْالبصرية األلياؼ خبلؿ مف أك( DSL) لممشترؾ

                                                 
البحػػريف,  -دبػػي -األردف -مصػػر -أبػػك الحسػف مجاىػػد, الكسػػيط فػػي قػػانكف المعػامبلت االلكتركنيػػة كفقػػان ألحػػدث التشػػريعات فػي فرنسػػا ةأسػػام -ُ

, ـ ََِٕمصػػر, دار النيضػػة العربيػػة, الكتػػاب األكؿ, كيشػػمؿ الػػدخكؿ لقػػانكف المعػػامبلت االلكتركنيػػة )العقػػد االلكتركنػػي كاإلثبػػات االلكتركنػػي, 
 .ُْٖ-ُْٕص

 .ََُ, ٗٗص, ـ ََِٔ, االسكندرية, الجامعي الفكر دار, مقارنة دراسة, االلكتركني العقد إبراـ, إبراىيـ ممدكح خالد -ِ
 ُّجامعػة آؿ البيػت, منشػكر فػي مجمػة المنػارة, المجمػد  – مقارنػة تحميميػة دراسػة - االنترنت خدمات لمقدمي القانكني النظاـ, فرح قاسـ أحمد -ّ

ّ. كمخمػكفيِِـ, ص ََِٗ. كمحمد حسيف منصػكر, المسػؤكلية االلكتركنيػة, دار الجامعػة الجديػدة, االسػكندرية, ََُص  ـ, ََِٕ ,ٗ العدد
 .ُٕص  ,َُِِ. ,باتنة جامعة السياسية كالعمـك الحقكؽ كمية مف الحقكؽ في دكتكراه رسالةّ.االنترنت عبر االلكتركنية التجارة, الكىاب عبد

 ىػػذه مػػف العديػد يجمػػعيػػاؼ مصػػنكعة مػف الزجػػاج النقػػي, تكػكف طكيمػػة كرفيعػػة بحيػث ال يتجػػاكز سػػمكيا سػمؾ الشػػعرة. األليػاؼ البصػػرية ىػي أل -ْ
قػد أحػدثت األليػاؼ الضػكئية ثػكرة فػي عػالـ ك  .جػٌدان  بعيػدةو  لمسػافاتو  الضػكئية اإلشػارات نقػؿ في كتستخدـ, البصرية الكاببلت داخؿ حـز في األلياؼ

 :ؾ التكصيؿ العادية فيياالتصاالت لتميزىا عمى أسبل
أكثر قدرة عمى حمؿ المعمكمات الف األلياؼ الضكئية ارفع مف األسبلؾ العادية فانو يمكف كضع عػدد كبيػر منيػا داخػؿ الحزمػة الكاحػدة ممػا  -(ُ

 َٓيصػػؿ إلػػى  يزيػػد عػػدد خطػػكط اليػػاتؼ أك عػػدد قنػػكات البػػث التمفزيػػكني فػػي حبػػؿ كاحػػد. يكفػػي أف تعػػرؼ إف عػػرض النطػػاؽ لؤلليػػاؼ الضػػكئية
THZ   ٔفي حيف إف أكبر عرض نطاؽ يحتاجو البث التمفزيكني ال يتجاكزMhz.. 

سػـ بػرخر  ِٔ.ٕأقؿ حجما حيث أف نصؼ قطرىا أقؿ مف نصؼ قطر األسبلؾ النحاسية التقميديػة فمػثبل يمكػف اسػتبداؿ سػمؾ نحاسػي قطػره  -(ِ
 .ة خاصة عند مد األسبلؾ تحت األرضسـ كىذا يمثؿ أىمي ّٓٔ.َمف األلياؼ الضكئية قطره ال يتجاكز

 .كجـ ٔ.ّكجـ بأخرل مف األلياؼ الضكئية تزف فقط  ٓ.ْٗأخؼ كزنا فيمكف استبداؿ أسبلؾ نحاسية كزنيا  -(ّ
 .أقؿ لئلشارات المرسمة فقده  -(ْ
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 .ُ الذكية اليكاتؼ في الحاؿ ىك كما, محمكؿو  ىاتؼو  بعقد الممحؽ الشبكة إلى الدخكؿ عقد -ِ
 الفبلشة.يؽ عف طر  ذلؾك , الياتؼ عقد عف مستقمةو  بصكرةو  الشبكة إلى الدخكؿ عقد -ّ
 القمر بكاسطة أك الكبؿ بكاسطة االتصاؿ كيككف التمفزيكف خدمة مكٌفر مع المبـر الشبكة إلى الدخكؿ عقد -ْ

 .الصناعي
 مف الدفع يتـ أف أك, معينةو  شحفو  كركت طريؽ عف الرصيد تعبئة تتـ أف فإما, صكرو  ثبلث العقد ليذا

 .محدكدو  غير االستخداـ يككفك  ثابتو  بمبمغو ( مثبلن  شير) محددةو  لمدةو  العقد يككف أف أك, الشيرية الفاتكرة خبلؿ
ّالثانيّالفرع

ّالشبكةّلىإّالدخولّعقدّأطراف
خدمات  مقدـك , لبلتصاالت المنظمة الييئة: ىـك , جيات ثبلث ماـأ يجعمنا الشبكة إلى الدخكؿ عقد

, الخدمة مقدـك  الييئة بيف عقده , اثنيف عقديف أما أننا أم .الشبكة لىإاالنترنت, ثـ المشترؾ في عقد الدخكؿ 
 .الدراسة محؿ ىكك , المشترؾك  ةػالخدم مقدـ بيف رآخك 

دّ-1  ISP))ّالخدمةّمزو 
أك متعيد  Le fournisseur d’accès à Internet إلى االنترنت الكصكؿ متعيد عميو يطمؽ كما

 أك طبيعي شخصه  ىكك , ِالمنافذ دمكرٌ  أك provider  Internet serviceاالنترنت خدمة دالخدمة أك مزكٌ 
 التي المكاقع إلى الكصكؿ مف االنترنت مستخدمي يمٌكف الذم فيك, فنيةو  طبيعةو  ذم بعمؿو  يقـك اعتبارم
 ؽيحقٌ  لكفك , المعمكمات ـيقدٌ  ال أنو إال, المعمكمات نقؿ عممية في يتدٌخؿ شخصه  أنو مف بالرغـك , ّيرغبكف
 إذا االتصاؿ ىذا لقطع تدٌخمو يمكف لكف, البثٌ  محؿ ةالمادٌ  عمى السيطرة لو ليسك  بالشبكة فنيان  الغير اتصاؿ

                                                                                                                                                     

المرسمة مف خبلؿ األلياؼ المتجاكرة في الحبؿ الكاحد مما يضمف كضكح اإلشارة المرسمة سكاء أكانت محادثة  تداخؿ اإلشارات عدـ إمكانية -(ٓ
اإلشارة تنتقؿ بسرية تامة مما لو أىمية خاصة في تمفكنية أك بث تمفزيكني. كما أنيا ال تتعرض لمتداخبلت الكيركمغناطيسية مما يجعؿ 

 .األغراض العسكرية
 .غير قابمة لبلشتعاؿ مما يقمؿ مف خطر الحرائؽ -(ٔ
 .تحتاج إلى طاقة أقؿ في المكلدات ألف الفقد خبلؿ عممية التكصيؿ قميؿ -(ٕ
 نية.الثابا بايت غ/ميََُ مف أكثر إلى تصؿ حيث جدا عالية بسرعات ناتاالبي تنقؿ -(ٖ

بسبب ىذه المميزات فإف األلياؼ الضكئية دخمت في الكثير مف الصناعات كخصكصا االتصاالت كشبكات الكمبيكتر. كما تستخدـ في التصكير 
 .الطبي بأنكاعو ككذلؾ كمجسات عالية الجكدة لمتغير في درجة الحرارة كالضغط بما لو مف تطبيقات في التنقيب في باطف األرض

 .البصرم الميؼ, الحرة المكسكعة كيكيبيديا: انظر يؿالتفاص مف لمزيد
 كمية مف الحقكؽ في الدكتكراه درجة لنيؿ رسالة, مقارنة دراسة, االتصاالت خدمات لعقكد القانكني التنظيـ, الشعيبي مساعد قاسـ فؤاد -ُ

 .َٓص ,َُِِ,القاىرة بجامعة الحقكؽ
 كانكف, الثاني المجمد, الثاني العدد, السياسية كالعمـك لمقانكف القادسية مجمةاء االنترنت, المدنية لكسط المسؤكليةالميدم كاظـ ناصر,  عبد -ِ

 .ِِٖص, ََِٗ, األكؿ
, الجديدة الجامعة دار, دكتكراه رسالة, االنترنت عبر االلكتركنية المعامبلت عف الناشئة المدنية المسؤكلية, كيبلني محمكد الفتاح عبد -ّ

 .ُٖٗص,  َُُِ, االسكندرية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 عمى رقابةو  أية فيتضمٌ  ال, خالصه  فٌنيه  دكره  ىك بجٌمو دكره فإف بالتاليك  .ُ المادة بمحتكل تتعٌمؽ مخالفاتو  الحظ
 يمنعو مف حجب المكاقع المخالفة لمنظاـ لكٌف دكره الفني ال ِإليو الكلكج أٌمف الذم المكقع محتكل أك مضمكف
 .عميو كاجبان  ذلؾ يجعؿ بؿ العامة اآلدابالعاـ ك 

 خدمة الدخكؿمقٌدـ  ّعٌرؼ قانكف تنظيـ التكاصؿ عمى الشبكة كمكافحة الجريمة المعمكماتية السكرم
إلى المعمكمات كالخدمات  كالكصكؿ بأنو مقٌدـ الخدمات الذم يتيح لممشتركيف لديو النفاذ إلى الشبكة إلى الشبكة

 المتكٌفرة عمييا.
 خدمة ـمقدٌ , َُالمادة  -ََِّلسنة  َُقانكف تنظيـ االتصاالت المصرم رقـ  عٌرؼ كما

 أك تكفيرب يقـكك , منيا يستفيد أك االتصاؿ خدمات يستعمؿ اعتبارم أك طبيعي شخصو  أمٌ : بأنو صاالتاالتٌ 
 .المستعممة الكسيمة كانت أٌيان  االتصاالت تشغيؿ

 االنترنت شركات بأنيـ االنترنت خدمة مزٌكدم بالككيت ََِِْ لسنة َٕ رقـ قانكفالعٌرؼ كما 
 ذلؾ في بما لممشتركيف االنترنت خدمات لتقديـ صبلتالمكا كزارة قبؿ مف صةالمرخٌ  الفرعيةك  الرئيسية

 Cyberاالنترنت مقاىي يشمؿ بأنو االنترنت خدمة مقدمي عٌرؼ كما, االنترنت خدمة مقدمي مف المشتركيف

cafe  ـتقدٌ  خاصة أك عامة مراكز أك جيات أك ىيئات أٌيةك  الكمبيكتر خدمات مراكزك  محبلتك  التسمية مراكزك 
 .مقابؿ بدكف أك بمقابؿ ذلؾ كاف سكاء أنكاعيا بجميع االنترنت ماتخد

بأنو الشخص الذم يرٌخص لو بتقديـ خدمةو أك مقدـ الخدمة  ٓكما عٌرؼ قانكف االتصاالت القطرم
خدمات شبكة اتصاالت لتكفير أكثر مف خدمات االتصاالت لمجميكر, أك يرٌخص لو بتمٌمؾ أك إنشاء 

 شمؿ مقٌدمي المعمكمات أك المحتكل التي تقٌدـ بكاسطة شبكة االتصاالت.االتصاالت لمجميكر, كي
 الذم الشخص بأنو الخدمة مزكد بشأف حرية االتصاؿ َََِ سنة الصادر القانكففي فرنسا عٌرؼ 

 يمكف نكعو  مأ مف رسائؿ أك صكر أك مكاتب أك إلشارات الدائـك  المباشر بالتخزيف مقابؿ بدكف أك بمقابؿ يقـك
 مادةفي العف بعد بفرنسا  االتصاالتك  البريد قانكفكما عٌرؼ  .الجميكر تصٌرؼ تحت تكضع عمييا الحصكؿ

 المفتكحةك , بعد عف االتصاالت شبكة يستغؿ معنكم أك طبيعي شخص كؿ: بأنو الكصكؿ متعيدمنو  ُٓ -ِّ
 مف ِ -ِّ المادة أكضحت النص ىذا تطبيؽ لغاياتك . بعد عف االتصاالت خدمة ليـ ديكرٌ  أك, لمجميكر
 نقؿ فتؤمٌ  التي التجييزات مجمكعة أك تجييزو )كؿ  ىك بعد عف االتصاالت بشبكة المقصكد أف نفسو القانكف
 (.الشبكة ليذه النياية نقاط بيف إدارتيا مفك , المعمكمات تبادؿ مف كتمٌكف, بعد عف االتصاؿ إشارات كتكجيو

                                                 
, ـ ََُِ, العربية النيضة دار, باالنترنت المتعمقة لمجرائـ المكضكعية األحكاـ, الجنائي كالقانكف االنترنت, الصغير الباقي عبد جميؿ -ُ

, ـ ََِّ, االسكندرية, الجامعي الفكر دار, االلكتركنية لمحككمة القانكني النظاـ, األكؿ الكتاب, حجازم بيكمي الفتاح كعبد. ُُٓص
 كاالقتصادية القانكنية البحكث مجمة, االنترنت عبر لؤلطفاؿ اإلباحية المكاد لمقدمي الجنائية المسؤكلية, يكسؼ السعيد يكسؼ كأكمؿ. ّْْص

 .ٔص, َُُِ, المنصكرة جامعة
 .ِٖٗص, ـ ََِٔ, األكلى الطبعة, العربية النيضة دار, الحديثة االتصاؿ تقنيات عبر التعاقد, الجماؿ العزيز عبد حامد سمير -ِ
 .قانكف تنظيـ التكاصؿ عمى الشبكة كمكافحة الجريمة المعمكماتية السكرمنصت عمى  ذلؾ المادة األكلى مف  -ّ
 في الككيت. بشأف أسس كضكابط التراخيص لمقٌدمي خدمة االنترنت ََِِلسنة  َٕالقانكف رقـ  -ْ
 .ََِٔ لسنة( ّْ) رقـ بقانكف كـلمرسبا الصادر القطرم تالقانكف االتصاالمادة األكلى مف  -ٓ
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 الفرنسية الييئة عٌدت, الذكر سالفة ُٓ -ِّ المادة نٌص  في الكارد التعريؼ بيف الربط خبلؿ مف
 أف الكصؼ الكارد في نٌص  ,ُٖٗٗفي تقريرو ليا صدر في نياية عاـ  ,بعد عف االتصاالت قٌطاع لتنظيـ
, خبللو مف يمتـز الذم, ك مزٌكد الخدمةتطابؽ تمامان مع طبيعة العمؿ األصمي الذم يقـك بو ي ِ -ِّالمادة 
 بتأميفك , االنترنت شبكة إلى بإيصاليـ, بعمبلئو يربطو الذم( الدخكؿ خدمات تقديـ) عقد إلى استنادان 

دارتياك  المعمكمات بادؿلتك , تكجييياك  بعد عف االتصاالت إشارات لنقؿ البلزمة التجييزات  ذلؾ كؿ. مقابؿ لقاء ا 
مزٌكد  عمؿ يشٌبو مف ىناؾ أف نجدك . ُ الخدمة ىذه مف االستفادة شركط باحتراـ العمبلء ديتعيٌ  أف شريطة
( ماديان ) المعمكمات نقؿ في دكرىـ ينحصر ىؤالء أفٌ  عمى تأسيسان , البرؽ مكظؼ أك البريد مكٌزع بعمؿ الخدمة

 خبلؿ مف تمرٌ  التي الرسائؿ محتكل بمراقبة مخٌكؿو  غير أنو منيـ كؿه  في يفترضك  المختمفة الكحدات بيف
 .ِشبكتو

 إلى الدخكؿ خدمة تقديـ ىك( الكصكؿ متعٌيد أك) الدخكؿ خدمة لمزٌكد الرئيسي النشاط فإفٌ  النتيجة إذان 
 بكممةك  دخكؿ بمفتاح تزكيدىـ عميو فإف بالتاليك , ستخدمييام مف معو لممشتركيف( االنترنت) الدكلية الشبكة

رساؿك  استقباؿ بغية الكتركني ببريدو ك , سرٌ   المشتركيف عمى يقترح قد مزٌكد الخدمة أفٌ  إال, بيـ الخاصة الرسائؿ ا 
 قد كما, االنترنت عبر وبثٌ  ـٌ ليت, معٌيفو  معمكماتيٌ  مضمكفو  بإيكاء التعيُّد يقترح فقد, أخرل إضافيةن  خدماتو  معو
 صفحات تخزيف أك, لو التابعة الكيب صفحاتمعينةو عمى  بياناتو ك  معمكماتو  نشر أك, نقاشو  حمقات فتح يقترح
 مٌرةن  طمبيا تـٌ  حاؿ في إلييا كصكليـ عممية تسريع سبيؿ في كذلؾ, مؤٌقتةو  بصكرةو  مشترككه يتصٌفحيا التي الكيب
 الخاٌص  االلكتركني لممكقع الرئيسية الكيب صفحة بتجييز يقـك مزٌكد الخدمة فإفٌ  ياتالعمم ىذه كلتسييؿ, أخرل

 ىذه يقٌدـ ال ىنا الخدمة مزٌكد أفٌ  غير, المقٌدمة الخدمات مف المثمى االستفادة مف مشترككه يتمٌكف حتى, بو
 يتعٌمؽ فيما يخضع فيك بالتاليك , يكاءلئل متعٌيدان  بكصفو بؿ, فحسب كصكؿو  متعٌيد بكصفو اإلضافية الخدمات
 .الحقان  سنبحثو ما ىذاك , اإليكاء بعقد الخاصة لؤلحكاـ اإلضافية بالخدمات

ّ:بالخدمةّالمشتركّ-2
المشترؾ في عقد الدخكؿ إلى الشبكة ىك ذاؾ الشخص الذم يرغب باستخداـ االنترنت بقصد  إفٌ 

 .لو المشركع االستعماؿ حدكد تجاكز عدـ عميو يجبالحصكؿ عمى المعمكمات أك بيدؼ بٌثيا. ك 
  

 
 
 

                                                 
 .َّّخدمات االنترنت, مرجع سابؽ, صقاسـ فرح, النظاـ القانكني لمقدمي  أحمد -ُ
 استكماالن  مقٌدمة أطركحة, كالدكلية المحمية المعايير مع تكافقو كمدل االلكتركنية المكاقع في المعمكماتي األمف, العتيبي محمد بف عمر -ِ

 حساـ كأحمد .َٖـ, ص ََُِـك األمنية, الرياض, لمعم العربية نايؼ جامعة, األمنية العمـك في الفمسفة دكتكراه رجةد عمى الحصكؿ لمتطٌمبات
 ,ََِٓر النيضة العربية, القاىرة, دا, مقارنة دراسة -اآللي لمحاسب الجنائية الحماية: اآللي الحاسب استخداـ عف الناشئة الجرائـ, طو
 .ُِٓص
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ّالثالثّالفرع
ُّالساخنّالخطّخدمة

Hot line 

 إال سبيبلن  لحٌميا يعرؼ ال التي الفنية المشكبلت بعض الشبكة في تجكالو أثناء المشترؾ تعترض قد
الساخف, أك كما تدعى خدمة المساعدة الفنية, تقٌدـ ىذه الخدمة عف طريؽ الياتؼ,  الخطٌ  خدمة, الخدمة ـمقدٌ 
 قدك , بنكده أحد باعتبارىا الشبكة إلى الدخكؿ عقد ضمف المشترؾك  الخدمة مزٌكد بيف غالبان  عمييا االتفاؽ يتـك 

 الخط إلى خبللو الدخكؿ يمكنو الذم الكقت لممشترؾ الخدمة مقدـ يحدد بحيث, بشأنيا خاصه  اتفاؽه  يبـر
 الكقت متكٌسطك , الخدمة ىذه بيا تقٌدـ التي غةالمك , أقصى كحد   لمردٌ  المعقكلة االنتظار ةمدٌ ك , الساخف

 .ِ المشاكؿ ىذه لحؿٌ  المخٌصص
 المشترؾ يعمـ لكي, الكمبيكتر شاشة عمى لمكقت عٌدادو  إظيار الخدمة مقٌدـ عمى فإف, أخرل جيةو  مف

 كفاءة بمدل عممان  المشترؾ يحيط أف عميو أفٌ  كما, الساخف الخط خدمة استخداـ في صرفو الذم الكقت
 الخبرة فإف بالتاليك . الشبكة خدمات مف المثمى لبلستفادة البلزمة البرامج لو ـيقدٌ  أفك , المستخدمة الخطكط

 . ّ أف تتكفر في مقدـ الخدمة بدٌ  ال أمكر ىي المعالجة عمى القدرةك , الحكار كفاءةك  الفنية
ّالثانيّالمطمب

ّاإليواءّعقدّمفيوم
 بيافك  بأطرافوك  العقد بيذا التعريؼ خبلؿ مف ذلؾك , اإليكاء عقد مفيـك شرح المطمب ىذا في نتناكؿ

 , كذلؾ في ثبلثة فركع.بكاسطتيا االنترنت عبر المكاقع إيكاء يتـ التي الصكر
 
 
 
 
 

                                                 
أف يمتـز مقدـ الخدمة تجاه المشتركيف بما يمي:  عمى في فمسطيف ََِِاالنترنت كالمعمكماتية لسنة  قانكف مف( ِِ) المادة تنص -ُ
عبلـ, مقتدريف فنييف كبكاسطة لذلؾدعـ المشتركيف فنيان عمى مدار الساعة مف خبلؿ قسـو خاص مجٌيزو  -ْ. .........)  بطريقة المشتركيف كا 

 .(الخدمة بمقدـ االتصاؿ
 كسمير. ٗٓص مرجع سابؽ, المصرم كالفرنسي, القانكف بيف بيف مقارنة دراسة, االلكتركني العقد إبراـ, بيجت محمد التكاب عبد دأحم -ِ

قد االلكتركني, الع إبراـ, إبراىيـ ممدكح كخالد. ٕٓسابؽ, ص. كأسامة أبك الحسف مجاىد, مرجع ٖٔد العزيز الجماؿ, مرجع سابؽ, صعب حامد
. ِٔص, بيركت لبناف, الحقكقية الحمبي منشكرات, المقارف القانكف في االلكتركني العقد الدكلية العقكد, ناصيؼ كالياس. ََُمرجع سابؽ, ص

 .ِِلية االلكتركنية, مرجع سابؽ, صالمسؤك , منصكر حسيف كمحمد
  Michel Vivant,Commerce electronique cherche droit, Droit et patrimoine,n 55, Decembre1997. p44. و   

, ـ ََِٕ, شمس عيف جامعة, دكتكراه رسالة, مقارنة دراسة, االلكتركني االتصاؿ كسائؿ طريؽ عف التعاقد, مطمؽ يكسؼ محمكد مراد -ّ
 .ّٕص, سابؽ مرجع, الكىاب عبدّمخمكفيك  .ْٔلعقكد التجارة االلكتركنية, ص القانكني النظاـ, سعيد بف كلزىر. ّٓص
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ّاألولّالفرع
ّاإليواءّعقدّريفتع

Contrat d’hebergement 

 التقنية الكسائؿ مف يممكو ما( اإليكاء متعيد) الطرفيف أحد يضع بمقتضاه اتفاؽه  ىك اإليكاء عقد 
 لحظةو  أمٌ  في األخير ليتمٌكف, بالمجاف أك بمقابؿ ذلؾك ,  ُ(المشترؾ) اآلخر الطرؼ ؼتصرٌ  تحت المعمكماتيةك 

 .لمجميكر... أصكات, صكر, نصكص: معيفو  معمكماتيٌ  مضمكفو  بثٌ  مف
-ٔ المادةك , االلكتركنية التجارة حكؿ األكركبي التكجيو مف ُْ المادة عٌرفتيا كما اإليكاء خدمة إفٌ 

 أك طبيعي شخصه  يمارسو نشاطو  عف عبارة ىي, الرقمي االقتصاد في الثقة حكؿ الفرنسي القانكف مف ِ/ُ
بشكؿو مباشرو  ِ الخادمة حكاسيبو عمى Web pagesكيب  صفحاتك  الكتركنية مكاقع تخزيف إلى دؼيي, معنكم

 تمٌكنيـ التي المعمكماتيةك  التقنية الكسائؿ عمبلئو ؼتصرٌ  تحت خبللو مف يضعك , بالمجاف أك أجرو  مقابؿ, دائـك 
 الحمقاتك  المؤتمرات تنظيـك , أصكاتو ك  صكرو ك  نصكصو  مف, نتاالنتر  عمى يريدكف ما بثٌ  مف كقتو  أمٌ  في

نشاءك , Forum de discussion النقاشية  االلكتركنية المكاقع عمى Liens hypertexts المعمكماتية الركابط ا 
 .األخرل

 بشركط عممان  إحاطتو فيك , الخدمة طالب شخصية عمى ؼعرٌ الت في الجكىرم الدكر اإليكاء لعقد يككف
 لمعمكماتيةاك  التقنية الكسائؿ الستخداـ المشركعك  الصحيح اإلطار تجاكز عدـ بكجكب بإعبلموك , استعماليا

 .بالغيرك  اإليكاء بمتعٌيد الضرر إللحاؽ تفاديان  ذلؾك , لو المخصصة
 ىذا النكع مف العقكد, فإف عقد اإليكاء يعدٌ  يتناكؿ لـ مشٌرعنا أفقديف, ك أف العقد شريعة المتعا باعتبار
لمتعيد اإليكاء  األصمي االلتزاـ إلى فباإلضافة(, اإليكاء متعيدلتحديد التزامات مقدـ الخدمة ) المصدر األىـٌ 

 مف يرغبكف ما بثٌ  مف كيفالمشتر  تمٌكف التي المعمكماتيةك  التقنية اإلمكاناتك  الكسائؿ تقديـك المتمٌثؿ بإتاحة 
ذلؾ غالبان في السماح لممشتركيف معو  ككفيك  ,تعديميا أك حذفيا أك( بيانات أكأصكات أك صكر  مف) معمكمات

فإف عقد اإليكاء أحيانان يتضمف  , ّبو الخاصة ترباالنتفاع بمساحةو عمى القرص الصمب بأحد أجيزة الكمبيك 
اإلضافية, كالتزاـ متعٌيد اإليكاء بتقديـ المساعدة الفنية لممشتركيف, أك مساعدتيـ عمى إنشاء بعض الخدمات 

 مكاقع الكتركنية خاصة بيـ, أك تقديـ خدمات بريد الكتركني أك أنظمة البحث اآللي.
, اإليكاء دمةخ تقديـ سبيؿ في المتعاقديف سبيؿ تعترض قد التقنية أك الفنية اإلشكاليات مف كثيره  ىناؾ

 في خاصةك ) الشبكة إلى الدخكؿ عمى الشديد التزاحـ أك, اليدؼ االلكتركنية المكاقع إلى الدخكؿ كصعكبة

                                                 
, االلكتركني العقد إبراـ, إبراىيـ ممدكح كخالد. َٓص, سابؽ مرجع, المقارف القانكف في االلكتركني العقد الدكلية دالعقك , ناصيؼ الياس -ُ

 .َُٓص, سابؽ مرجع
األجيزة عمى حاسكب متخصص يكفر الخدمة لمجمكعة مف الحكاسيب التي تتقاسـ معو نسيج شبكة معمكماتية, كيختمؼ عدد  يطمؽ :الخادـ -ِ

كجكدة عمى الشبكات المعمكماتية بحسب النشاط المعمكماتي الذم يمارسو مكاطنك البمداف المختمفة, كالذم يعد دليبلن عمى رقٌي الم الخادمة
لمحمية الخدمات المعمكماتية المطركحة لممستخدـ, عمر بف محمد العتيبي, األمف المعمكماتي في المكاقع االلكتركنية كمدل تكافقو مع المعايير ا

 .َٓ, مرجع سابؽ, صكالدكلية
 . َٔ. كأسامة أبك الحسف مجاىد, مرجع سابؽ, صِّأميف الركمي, مرجع سابؽ, ص محمد  -ّ
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البحث بيف  يتـٌ  ىناك , األسباب مف ذلؾ لغير أك, بالشبكة لبلتصاؿ المفاجئ االنقطاع بسبب أك(, الذركة أكقات
 زاماتو العقدية.سطكر عقد اإليكاء عف مدل إخبلؿ المتعٌيد بالت

ّالثانيّالفرع
ّاإليواءّعقدّأطراف

 االلكتركني المكقع كصاحب المعمكماتية الخدمة مقدـ اإليكاء متعيدما أطراؼ عقد اإليكاء ى إف
 , كسيأتي التعريؼ بكؿ منيما في ىذا الفرع.ؾ بالخدمةالمشتر 

hébergement’d Fournisseurّ ّاإليواءّمتعي د:ّأولًّ
 تخزيف مىع بمكجبيا يعمؿ, االلكتركنية المكاقع بأصحاب عقكده  تربطو, معنكم أك طبيعي شخص ىك

)االنترنت(,  الدكلية بالشبكة دائـو  بشكؿو  المرتبطة حكاسيبو الخادمة عمى ىؤالء يبٌثيا التي المعمكماتك  البيانات
 .الساعة مدار عمى المعمكماتي مضمكنيا عمى الجميكر إطبلع مف يتمكنكف بحيث

مف القانكف الفرنسي حكؿ  ِ/ُ -ٔ المادةك , لكتركنيةاال التجارة حكؿ األكربي التكجيو مف ُْ المادة عٌرفتك 
 المعنكيكف أك الطبيعيكف األشخاص: )بأنيـ اإليكاء خدمة عمى القائميف األشخاصالثقة في االقتصاد الرقمي, 

 الكسائؿ تصرفيـ تحت يضعكفك , لعمبلئيـ المعمكماتية السجبلتك  البيانات تخزيف, بالمجاف لكك , يتكٌلكف الذيف
 .ُ(الساعة مدار عمى االلكتركني المخزكف ىذا إلى الكصكؿ مف تمٌكنيـ التي المعمكماتيةك  التقنية

 يرغب مف كؿ عمى حتمان  يفرض االنترنت إدارة في اإليكاء متعٌيد بو يضطمع الذم الياـ الدكر إف
 فيك, بخدماتو لبلستعانة ىؤالء أحد إلى يمجأ أف الشبكة عمى ما معمكماتيٌ  لمضمكفو  الدائـالمباشر ك  بالبثٌ 
 ىكك , لبلنترنت المكٌكنة العناصر مف أساسيان  عنصران  يشٌكؿ Centres serveuesمركزية  تخزيفو  أجيزة كمالؾ

يسعى في سبيؿ تقديـ خدمة اإليكاء لمشتركيو إلى تخصيص مساحةو عمى قرصو صمبو أك شريط مركرو لبٌث 
 مفتاح فيتضمٌ  خاصو  بحسابو  المشترؾ بتزكيد يقـك كما, الدكلية الشبكة عمى ابنشرى يرغبكفالمعمكمات التي 

 أك إضافة, ءاإليكا بمتعٌيد االتصاؿ مف يمٌكنو خاصو  ببرنامجو  بتزكيدهك , بو لمتعريؼ d’accéss Code الدخكؿ
 .معمكمات مف يريد ما تغيير أك حذؼ

 متعٌيد حكاسيب عمى الكيب لصفحاتك  االلكتركنية لممكاقع الدائـك  المباشر التخزيف أك اإليكاء إف
 الذملبسيط الناقؿ الفني ا عمؿ عف اإليكاء متعٌيد عمؿ زيميٌ  ما ىكك , باالنترنت الدكاـ عمى المرتبطةك , اإليكاء
 صفحة كؿ عف مؤٌقتةو  بنسخةو  أكتكماتيكيان  االحتفاظ – بالشبكة الجميكر اتصاؿ عممية تسريع سبيؿ في – يتكلى
 .ِالمستخدميف مف طالبييا إلى ينقميا كيب

 مستخدـ يفتمك عمى دكره يقتصر فاألخير, مزٌكد الخدمة عمؿ عف اإليكاء متعيد عمؿ يختمؼ كما
 إيكاءإلى المكقع الذم يريد تصفحو, أما متعيد اإليكاء فيك يقـك بإسكاف أك  كصكؿال أك الدخكؿ مف االنترنت
عبر االنترنت أم أنو يؤمف كجكد المكقع عمى الشبكة فيقـك صاحبو بعرض محتكياتو المعمكماتية مخٌزنةن  المكقع

                                                 
  ,(اإليكاء متعٌيدم لمسؤكلية خاصة)دراسة  المشركع غير االلكتركني المضمكف عف االنترنت خدمات مقدمي مسؤكلية, سٌيد جابر أشرؼ -ُ

 .ُٓصـ,  ََُِة العربية, القاىرة, دار النيض
 .ِّٓص, سابؽ مرجع, االنترنت خدمات لمقدمي القانكني النظاـ, فرح قاسـ أحمد -ِ
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فعمؿ متعٌيد اإليكاء يتشابو إلى حد  كبير بعمؿ مدير التحرير في . كمماتو أك رسكـو أك صكر صكرةعميو في 
 اإليكاء متعيد أف ذلؾ مف يفيـ الك , شخصو معيف إلعبلناتالصحؼ المكتكبة الذم يخصص مساحةن إعبلنية 

 مف الشبكة عبر اإلعبلنات ىذه ظيكر خدمة يؤمف الذم الشخص ىك بؿ ال, باإلعبلف يقـك الذم المعمف ىك
 عبر إعبلنو إظيار مف المعمف الك  مكقعو استخداـ مف المكقع صاحب فتمكٌ  ما ذلؾ فمكال, المؤكل المكقع ؿخبل

 .ُاالنترنت
 اإليواءّخدمةّفيّالمشترك:ّثانياًّ

 لؾذك , اإليكاء متعٌيد حكاسيب عمى المعمكماتية مادتو بإيكاء يرغب الذم االلكتركني المكقع مالؾ ىك
 لمتعٌيد المعمكماتيةك  التقنية الكسائؿ مف االستفادةك , Disque durباستخداـ مساحةو معينةو مف قرصو الصمب 

 المكقع صاحب المشترؾ يدفعو أجرو  مقابؿ يتـ ذلؾ كؿ, بالشبكة مباشرك  دائـو  اتصاؿو  عمى يبقى بحيث, اإليكاء
 مدةك , بٌثيا المراد المعمكمات حجـ مع مقداره يتناسب بحيث, يكاءاإل عقد في عميو االتفاؽ يتـك  الخدمة لمقدـ
 .اعتباريان  أك طبيعيان  شخصان  المكقع صاحب يككفك  ,بالمٌجاف الخدمة ىذه تقديـ يتـ قدك , البثٌ  ىذا

ّالثالثّالفرع
ّالنترنتّعبرّاإليواءّصور

  ِ:صكر أربع في تتمٌخص متعٌددةه  صكره  االنترنت عبر االلكتركنية المكاقع إيكاء لخدمة إف
 يشترؾ فيوك ,  L’hébergement mutualisé بالمشاركة اإليكاء أك التعاكني اإليكاء ىي األكلى الصكرة 

 اإليكاء تكمفة بقٌمة تتمٌيز الصكرة ىذه, لآلالؼ عددىا يصؿ قد المكاقع مف الكثير ذاتو الخادـ الجياز عمى
 L’hébergement فيي اإليكاء المميز أك اإليكاء االستئثارم ئليكاءل الثانية الصكرة أما, لممكاقع بالنسبة

dédié  , في تشاركو ال, عميو كحده مكقعو إيكاءب يستأثر بحيث, بو خاصه  خادـه  جيازه  مشترؾو  لكؿ يككف فيوك 
 بنظاـ اإليكاء فيي لئليكاء الثانية الصكرة أما. الخادـ ىذا إدارة في الحرية كامؿ لو يككفك , أخرل مكاقع ذلؾ
 يثبح, الجياز دارةإ نقطة في السابقة الصكرة مع كافؽتت L’hébergement clé en main (المفتاح تسميـ)

 اإليكاء متعٌيد تدٌخؿ ضركرة ىيك  أخرل نقطةو  في عنيا تفترؽك , بنفسو الخادـ الجياز إدارة حرية لممشترؾ يككف
,  La collecation التصنيؼ بطريؽ باإليكاء تعرؼك  لئليكاء الرابعة لصكرةا أخيران ك . اإلدارة ىذه في لمساعدتو

 يعرؼ الذمك , بو الخاص الخادـ الجياز مف جانبو  في لمتخزيف ساحةو م بتخصيص اإليكاء متعٌيد يقـك فيياك 
 يضع أف المشترؾ يستطيع بحيث, Centre de traitement des données البيانات معالجة بمركز

 .مساحتو التخزينية داخمو
 
 
 

                                                 
 .ُّص, سابؽ مرجع, االنترنت عبر لؤلطفاؿ اإلباحية المكاد لمقدمي الجنائية المسؤكلية, يكسؼ السعيد يكسؼ أكمؿ -ُ
 .ّٓر المشركع, مرجع سابؽ, صكني غيااللكتر  المضمكف عف االنترنت خدمات مقدمي مسؤكلية, سيد جابر أشرؼ -ِ
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 الثالثّالمطمب
ّالمعموماتّاللكترونيةّّببنوكعقدّالشتراكّّمفيوم

Contrat de banques de données 

المعمكمات االلكتركنية, كيسميو بعضيـ عقد تكريد المعمكمات عبر  ببنكؾعقد االشتراؾ 
اآلخر يطمؽ عميو اسـ عقد األمكاؿ بعضيـ , ك  Contrat du fourniture de contenaاالنترنت

الفرع األكؿ, كعناصره في الفرع الثاني, كأطرافو في ىذا المطمب التعريؼ بالعقد في في تناكؿ نكس, ُالمعمكماتية
 لثالث.ا فرعال

ّاألولّالفرع
ّبالعقدّالتعريف

 يعني االنترنت عبر المعمكمات تكريد إفٌ , المعمكمات تكريد بعبارة المقصكد تكضيح مف بدٌ  ال بدايةن 
 الكسائؿ سكاء, لذلؾ المتاحة بالكسائؿ ذلؾك , محتكاىاك  مضمكنيا عمى المستخدميف جميكر بلعاطك  نشرىا

, نص, فيديك, صكت, صكرة كانت سكاء) المعمكماتية المادة كضع يتـ بيذاك , المرئية أك المسمكعة أك المقركءة
. الكيب صفحات في متاحة تصبح أف أم, الدكلية الشبكة مستخدمي مف الجميكر ؼتصرٌ  تحت...( رسالة

 الشبكة عبر المعمكمات تكريد أفٌ  حيث, تكريدىا خدمة عف الشبكة عمى المعمكمات إيكاء خدمة تختمؼ بذلؾك 
 خدمة لمقدـ التقميدم الدكر حدكد يتعٌدل ما ىكك , محتكاىاك  مضمكنيا عمى الجميكر اطبلعك  نشرىا يعني
 .لو المممكؾ الخادـ عمى تخزينيا عمى يقتصر الذم( اإليكاء متعٌيد) اإليكاء

عممية تكريد المعمكمات عبر االنترنت عف طريؽ تحميؿ المساحة المستأجرة أك المعارة مف القرص  تتـٌ 
صمب أك مف أجيزة التخزيف المركزية أك الخادمات الرئيسية التي تتبع ممكيتيا لمتعٌيد اإليكاء بالمعمكمات ال
 كسيمة صاحب باعتباره _Fournisseur du contenu المحتكل مكرد أك المعمكمات مكرد يقـك التي البياناتك 

 .ِمعيف مكضكعو  حكؿ جمعيا أك تأليفياب -عمنيةو  اتصاؿو 
 الذم العقد بأنو ّعٌرفو مف فيناؾ, متعددةه  تعريفاته  لو االلكتركنية المعمكمات ببنكؾ االشتراؾ عقد إفٌ 

 االلتزاـ أك فنيٌ  أك أدبيٌ  مصٌنؼو  بإخراج المشترؾ ىكك , آخر شخصو  تجاه بااللتزاـ شخصه  خبللو مف يقـك
 .المشترؾ بكفائو يقـك مبمغو  مقابؿ خدمةو  بتكريد

 الذمك , االقتصادية المعامبلت تطٌكر عنيا أسفر اةبأنو عقده مف العقكد غير المسمٌ  ٓآخر عٌرفوكما 
 .معمكـو  نقدمٌ  مقابؿو  لقاء ذلؾك , ممتٌدةو  زمنيةو  فترةو  خبلؿ خدمةو  بتقديـ األطراؼ أحد يمتـز بمكجبو

                                                 
 .ٕٓأحمد عبد التكاب محمد بيجت, مرجع سابؽ, ص -ُ
 .ُّص ,سابؽ مرجع, فرح قاسـ أحمد -ِ
 .ُُٓص, ََِٓ, العربية النيضة دار, الخاص الدكلي القانكف في االلكتركنية المعمكمات خدمات عقكد, حكتو محمد ىشيمة أبك عادؿ -ّ
, ََِّ,العربية النيضة دار, مصر(, االنترنت لعقكد تطبيقية)دراسة  االلكتركنية المعمكمات قكاعد في االشتراؾ عقد, األباصيرم فاركؽ -ٓ

 .ُِْص
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المعمكمات ما ىك إال اتفاؽه بيف مكٌرد  ببنكؾإٌف عقد االشتراؾ  :فقاؿما عٌرفو بعض الفقياء ك
 مف المستخدـ يمٌكف بأف بمقتضاه المكرد يمتـز, االنترنت شبكة عبر تنفيذهك  إبرامو يتـ, مستخدـالمعمكمات ك 

 .ُالمكٌرد تجاه المستخدـ بو يمتـز ماليٌ  مقابؿو  نظير خدماتيا مف لئلفادة المعمكمات قكاعد إلى الكلكج
 تصٌرؼ تحت البيانات قاعدة صاحب أك المكٌرد يضع بمكجبو اتفاؽه  بأنو أيضان  آخر عٌرفوكما 

 .ِاحتياجاتو مع تتفؽ معمكماتو  مف يناسبو ما عمى الحصكؿ بيدؼ المعمكمات قاعدة إلى النفاذ خدمة المستخدـ
 معمكماتو  عمى الكتركنية بيانات قكاعد خبلؿ مف المشترؾ بمقتضاه يحصؿ الكتركني اتفاؽه  ىك: أيضان  قيؿ

 . ّبمقابؿ مكٌردو  مف الكتركنية
, أكصافو بٌيفك , العقد ىذا صرعنا كؿ فييا جمع, مقتضبةو  بعبارةو  جاء بأنو األخير التعريؼ يتمٌيز

 تخزيفك  بتجميع االلكتركنية المعمكمات ؾك بن قـكتىذا العقد  ففي .معو الدخكؿ مف العقكد مف غيره منعك 
 ىذه عف مالي بمقابؿو  البنؾ في لممشترؾ تقديميا بغية بينيا فيما التنسيؽك  تبكيبياك  تصنيفياك  ترتيبياك  المعمكمات

 .قراراتو اٌتخاذ في معمكماتو  مف عميو يحصؿ ما إلى شترؾالم ليستند الخدمة
 المعمكمات ببنكؾمف العسير حصر الكسائؿ االلكتركنية التي يتـ مف خبلليا إبراـ عقد االشتراؾ  إف
 ىذا إبراـ فإف عاـ بشكؿو ك  .جديد بكؿٌ  دكمان  يأتي لذما المعمكماتي عصرنا في التطكر سريعة فيي, االلكتركنية

 أك, المحمكؿ الياتؼ خبلؿ مف إما, الدكلية الشبكة عمى بياناتو  دةعقا في المستخدـ اشتراؾ خبلؿ مف يتـ العقد
 الزائر عمى يتعيف ما غالبان ك , التمفاز خبلؿ مف أك, المرئيةك  السمعية الخدمات في لبلشتراؾ األرضي الياتؼ
, االئتماف ببطاقة الخاصة البيانات ذلؾ في بما االشتراؾ لعقد نمكذجان  يمؤل أف االنترنت عمى البنؾ لمكقع

 بو الخاصيف المركر كممةك  المشترؾ اسـ عمى بعدىا ليحصؿ اإلرساؿ خانة عمى بالضغط الزائر يقـك بعدىاك 
 المشترؾ بيف التعاقد لشركط كفقان  خدماتو مف دةاالستفاك  البنؾ قكاعد إلى النفاذ يستطيع خبلليما مف ذيفمالك 
 .الخدمة مقدـك 

ّالثانيّالفرع
ّاللكترونيةّالمعموماتّببنوكّالشتراكّعقدّعناصر

 .المعمكمات كبنؾ ركنيةااللكت المعمكمات مف كؿ مفيـك كتكضيح تعريؼ الفرع ىذا في سنتناكؿ
 L’ information électronique  اللكترونيةّالمعموماتّ-أولًّّ

بأنيا:  قانكف تنظيـ التكاصؿ عمى الشبكة كمكافحة الجريمة المعمكماتية السكرم المعمكماتيعٌرؼ 
الثابتة أك المتحٌركة التي تحمؿ معنى  أك األصكات أك الصكر)العبلمات أك اإلشارات أك النصكص أك الرسائؿ 

 .ُقاببلن لئلدراؾ, مرتبطان بسياؽو محٌدد(

                                                 
 دار, مصر(, االنترنت عبر لمتعاقد مقارنة تطبيقية)دراسة  االلكتركنية المعمكمات ببنكؾ االشتراؾ لعقد القانكني النظاـ, البقمي مصطفى أيمف -ُ

 .َُُص, ََُِ, العربية النيضة
 .َُٖص, سابؽ مرجع, االلكتركني العقد إبراـ, إبراىيـ ممدكح خالد -ِ
 .ِٓٓص, سابؽ مرجع, الشعيبي مساعد قاسـ فؤاد -ّ
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, دبي إمارة في االلكتركنيةك  التجارية المعامبلت بشأف ََِِ لسنة( ِ) رقـ القانكف يعٌرؼكما 
 أك أصكاتو  أك رمكز أك نصكصو  ؿشك في الكتركنية خصائص ذات معمكمات) بأنيا االلكتركنية المعمكمات

 .ِ(البيانات قكاعد مف غيرىا أك حاسكب برامج أك صكرو  أك رسـك
 عنو تتمٌخض ما حصر صعكبة عف كاضحةن  فكرةن  تعطي السابؽ التعريؼ في)غيرىا(  كممة إف
 جديدةو  بصكرةو  االلكتركنية اتالمعمكم تظير فقد, سريعةو  تطٌكراتو  مف المعمكمات عصرك  الحديثة التكنكلكجيا

 ثـ صكر ثـ أصكات ثـ كتابيةو  بنصكصو  بدأت أنيا,حيث الحاضر الكقت في تخٌيميا باإلمكاف يكف لـ مبتكرةو 
 .فيديك مقاطع

 التعريؼ تناكؿ في الفقياء انقسـ قدك . دقيؽو لممصطمح تعريؼو  لكضع المحاكالت دتتعدٌ  فقد فقييان  أما
 الضيؽ المفيـك عميو يطمؽ الثانيك , لممعمكمات الكاسع بالمفيـك يعرؼ ما عميو مؽيط أكليما, اتجاىيف إلى

 :التالي النحك عمى ذلؾك , لممعمكمات
ّلممعموماتّالواسعّالمفيوم:ّاألولّالتجاه

 عمـل القانكنية النكاحي بدراسة الميتميف الفقياء أبرز مف ىكك  كاتاال الفرنسي الفقيو االتجاه بيذا نادل
 امتاز قدك . ّ(الكسائؿرسالة يمكف نقميا إلى الغير بأية كسيمةو مف  كؿ: )بأنيا المعمكمات عٌرؼ قدك , المعمكماتية

 .المعمكماتية مجاؿ في المستمر التطكر يضيفو ما باحتكاء تسمح التي بالمركنة التعريؼ ىذا
 تـ معينة ألحداث المجرد المادم النقؿ: )بأنيا المعمكمات عٌرؼ ْالفرنسي الفقو مف آخر جانبه 

 .(متنكعة مصادر مف عمييا الحصكؿ
 الخاصة الحالة أك الييئة: )بأنيا المعمكمات تعريؼ إلى ٔالفرنسي الفقو مف ثالث جانبه  ذىبكما 

 .(الغير إلى إببلغيا أك نقميا يمكف التيك  الطاقة أك لممادة
: بأنيا كصفيا عندما لممعمكمات الكاسع التعريؼ مسمؾ تأييد إلى ٖالمصرم والفق مف جانب ذىبكما 

 إلى المعمكمة تكصيؿ شأنيا مف إشارة أك عبلمة بفضؿ الغير إلى لمتكصيؿ قابمة رسالة جعؿ يستيدؼ)تعبير 
 .(الغير

ّالضيقّلممعموماتّالمفيوم:ّالثانيّلتجاها
كاسع لممعمكمات انتقاداتو كاف مف شأنيا أف جعمت جانبان مف الفقو إلى أنصار المفيـك ال يتكجٌ 

 تضيفو ماك  المالية قيمتيا عمى ترٌكزالفرنسي يتبٌنى تعريؼ المعمكمات مف كجية نظر االتجاىات الحديثة التي 

                                                                                                                                                     
( تاريخ ُٕالصادر بالمرسكـ التشريعي رقـ ) السكرم المعمكماتية الجريمة كمكافحة الشبكة عمىالمادة األكلى مف قانكف تنظيـ التكاصؿ  - ُ
ٖ/ِ/َُِِ. 
 (.ّ) المادة, دبي إمارة في كااللكتركنية التجارية المعامبلت بشأف ََِِ لسنة( ِ) رقـ القانكف -ِ

3
 -Pierre Catala, Ebauche d,une theorie Juridique de l,information, D. 1984,Chr.p.97. 

4
- Michel Vasseur, Des resposabilites encours par le banquier a raision des information avais et conseils 

dispenses a ses clients. Rev. Banque,1983,p.948. 
6
 -  Jean Galloux, Ebauche d,une definition Juridique de l,information, D.1994,Chr.p.229. 

 كمية, كاالقتصادية القانكنية مكـالع مجمة, االلكتركني الحاسب مكاجية في الخاصة لمحياة القانكنية الحماية, األىكاني كامؿ الديف حساـ -ٖ
 .ْص(, ْ) فقرة, َُٗٗ سنة, ِّ السنة, الثانيؽ, جامعة عيف شمس, العدد األكؿ ك الحقك 
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 مضمكنيا نكعية عمى المالية قيمتيا تتكٌقؼك  الغير إلى تنقؿ معنى ذات رسالة كؿ: )بأنيا أفكار مف المتمٌقي إلى
 .ُ(اإلعبلمي

 يمكف مالية قيمةك  معنى عمى تحتكم رسالة كؿ: )عٌرؼ المعمكمات بأنيا ِثافو مف الفقو الفرنسي جانبه 
 .(لديو الشؾ درجة مف تقٌمؿك  المتمٌقي يقيف مف تزيد بحيث, لمغير نقميا يمكف

 أف المصرم الفقو نيجو ما أغمب نجد فإننا الفرنسي الفقو معظـ عميو درجقد  اممٌ  العكس عمىبينما 
 مف الجانب ىذا ؼفعرٌ  .ْاإلعبلمي ثقميا عمى المالية قيمتيا تتكقؼ بحيث عمكماتلمم الضيؽ بالمفيـك أخذ
 .(مالية قيمة ذات معارؼ يمثؿ داـ ما ذلؾ غيرك  بياناتمف أرقاـ ك  بماؿو  يقٌكـ ما كؿ: )بأنيا المعمكمات ٓالفقو

 فالمعمكمة, كاحدة لحقيقة لمتعددةا المظاىر تناكال قد, الضيؽك  المكسع لممعمكمات التعريفيف أف يبدك
 عف المعمكمات تختمؼك  .اإلعبلمي مضمكنيا حسب المالية قيمتيا تتحدد, داللةك  معنى تحمؿ رسالة ىي

 اختزانياك  محتكاىا تكصيؼك  تصنيفياك  تجميعيا يتـ التي المجردة المعطيات بعض عف عبارة ىي التي البيانات
 إعطاء عمى تحميميا بعد تساعد بحيث, الحديثة االتصاؿ كسائؿ مف أخرل كسيمة ةأي أك الحاسكب داخؿ

 تحميبلن  البيانات جةمعال عف تنتج المعمكمات أف حيث, المعمكمات ركيزة ىي البيانات أف أم, المعمكمات
 مرٌكب تقريرو  شكؿ تأخذ ما عادةن  التي, أك ىي نتائج التفسيرات كالتعديبلت البيانات تجييز نتيجة فيي, تركيبان ك 

 البيانات نستخدـ فنحف, البيانات معالجة نتيجة ىي فالمعمكمات إذان  .البيانات ىذه تتضٌمنو ما الستخبلص
 يتـ كضع ىذه المعمكمات في نظاـو الكتركني يسمى بقاعدة البيانات أك بنؾ المعمكمات. .المعمكمات الستنتاج

Banque de donnéssّّالمعموماتّبنكّ:ثانياًّ
 مجاؿ فيبنكؾ المعمكمات االلكتركنية بأنيا: مؤسسات ضخمة تخٌصصت في التعامؿ  تعٌرؼ

 العمبلءمنظمة عمى نحكو معيف يسمح بتقديـ المشكرة إلى  ىيك , المعارؼ مف معيف بمجاؿو  المتعمقة المعمكمات
 تقـك ثـ بيانات قكاعد صكرة في تخزينياك  تنظيمياك  ترتيبياك  المعمكمات بجمع البنكؾ ىذه تقـكك , فييا الراغبيفك 

 .ٕ العمبلء أحد طمب عمى بناءن  ببٌثيا
 أخرل عناصر أك معطياتك  مصنفات مجمكعةقانكف الممكية الفكرية الفرنسي عمى أنيا: ) عٌرفيا قدل

 .ٖ(بكسائؿ الكتركنية أك بأية كسيمةو أخرل الكصكؿ إلييا انفراديان  يتـٌ , منيجيةو  أك نظاميةو  ىيئةو  في معٌدة مستقمة

                                                 
  . ّٖسامي عبد الصادؽ, خدمة المعمكمات الصكتية كااللتزامات الناشئة عنيا, مرجع سابؽ, ص محمد -ُ

2
 - Géraldine Danjaume , La responsabilite du fait de l,information, J.C.P. ed, G.1996, 1.No.3895.  

, العشماكم إبراىيـ كأيمف. ُِ, صُٗٗٗ دار النيضة العربية, القاىرة, تأميف عمى المعمكمات,ال, خياؿ المعطي عبد السيد محمكد -ْ
 .ّْص, ََِْ, القاىرة, العربية يضةالن دار, المعمكمات عف المدنية المسؤكلية

, ُْٗٗالقاىرة,  دار النيضة العربية, ,كالفرنسي المصرم القانكنيف في دراسة, المعمكمات خدمات عقكد, لطفي محمكد حساـ محمد -ٓ
 .ٓٔص

)التراسؿ   الحديثة االتصاؿ أجيزة عبر لمتعامؿ القانكنية لمجكانب دراسة, االلكتركنية لمتعامبلت القانكنية الجكانب, الميؿ أبك الدسكقي إبراىيـ -ٕ
 .َّ, ص ََِّجامعة الككيت,  – العممي النشر مجمس الناشر(, االلكتركني

ممدكح إبراىيـ, مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي مذككر لدل خالد  ُٖٗٗ/ٕ/ُالصادر في  ّٔٓ/ٖٗانكف رقـ المعدلة بالق ّ/ُِِ المادة -ٖ
 .َُٕمرجع سابؽ, ص
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 المنطقية الركابط يحٌدد نحكو  عمى ممفاتو  في مسجمةو  بياناتو  مجمكعة)بأنيا:  ُعٌرفيا بعض الفقوكما 
 .(المختمفة نكعياتيا بيف

 تجميعو  أك جمعك  اراختي: )أنو عمى األكركبية لمتشريعات كفقان  االلكتركنية المعمكمات بنؾ يعٌرؼ
 الصكرك  األصكاتك  كالنصكص أخرل بياناتو  ألية أك الحاسكب لبرامج أك مكسيقيةو  أك فنيةو  أك أدبيةو  لمؤٌلفاتو 

 إلييا الكصكؿ يمكفك , منيجيةو ك  منظمةو  بطريقةو  تخزينياك  تنسيقياك  ترتيبيا يجرم, الكقائعك  األرقاـك  الكثائؽك 
 . ّ(أخرل كسيمةو  بأية أك المعمكماتية بالكسائؿ استرجاعياك 

بشأف حماية حقكؽ المؤلؼ فيما  ُّٗٗلعاـ  ِٖالقرار الصادر عف كزير الثقافة المصرم رقـ  أٌما
 قد عٌرؼ قاعدة البيانات بأنيا: )تجميع متميز لمبيانات يتكافر فيو عنصر االبتكار أك الحاسكبيتعمؽ بمصٌنفات 
 يككف األشكاؿ مف شكؿو  بأمو ك  رمزو  أك لغةو  بأمٌ الحماية ك  يستحؽٌ  شخصي مجيكدو  أم أك الترتيب

 .4(أيضان  بكاسطتو استرجاعو يمكفك  حاسب بكاسطة مخزكنان 
 المرتبطة الفكرية المصنفات مف أنيا االلكتركنية المعمكمات بنكؾ خصائص مف أف ذلؾ مف يٌتضح

 .طريقو عف إال استخداميا يمكف الك , الحاسكبب
 الخدمة مقدـ عمى فقاتنالك  الجيدك  الكقت تختصر أنيا االلكتركنية المعمكمات بنكؾ خدمة مزايا مف

 تعالجياك  المعمكمات مف ىائؿو  لكـ   تٌتسعك , تكٌقؼ بدكفك  الساعة مدار عمى تعمؿك , كاءالس عمى المشترؾك 
, كافية قانكنية حماية إلى يحتاج ابتكارك  كطنية ثركة تمٌثؿك , بو القياـ البشر عمى يستحيؿ, يسيرةو  بطريقةو 

 في المعمكمة كانت لك ام عكس عمى, عنيا البحث سيكلةك  المعمكمة استرجاعالزمف في سرعة  تختصرك 
فان  فكريان  إنتاجان  تمٌثؿك , كالكتب تقميدية سجبلتو   يتاح ما غالبان ك , المؤلؼ حقكؽ لقكانيف كفقان  محمٌيان ك  بو معترى

 حتى, الحياة مجاالت مختمؼ تشمؿك , مداهك  االشتراؾ لنكعية كفقان  طريؽو  مف أكثرك  لغةو  مف بأكثر استخداميا
 عمى تياصبلحيا تكٌزعك  مركزيةك  محكمة بياناتو  قكاعد خبلؿ مف معارفيا تدير أخذت الحديثة المنظمات أف

 كيانان  ليا بأف المعمكمات قكاعد تتميز كما الختصاصاتيـ كفقان  المعمكمات قاعدة إلى لمدخكؿ المؤسسة أفراد
 التكرار تحاشيك  اإلضافةك  ؼالحذك  التغييرك  التعديؿ إدخاؿ مف يمكف مما(, شبكاتوك  الحاسب ذاكرة) ماديان 

 معنى تحمؿ ال التي الخاـ المعطيات عف تتمٌيز كما, القرار اٌتخاذ دعـ في ألىميتيا إضافةن , يسرك  بسيكلةو 
 .معرفةن  تشٌكؿ الك  معيف

 مختمؼ في عمميةو  مراجعك  قكانيفك  قضائيةن  أحكامان  يقدـ ما االلكتركنية المعمكمات بنكؾ مف ىناؾ
, الطيرىؼك  كالشعارات النغماتك  البرامجك  كاأللعاب الترفييية المكاضيع يقدـ ما منياك , المجاالتك  التخٌصصات

 ألسريةاك  النفسيةك  التجميميةك  الطبيةك  اإلداريةك  الثقافيةك  الصحيةك  كالتاريخية االقتصاديةك  الدينية المعمكماتك 
 الجنائية النظـك  السفر ككاالتك , المدني السجؿك , المركرك  امعاتالج بيانات قكاعد ذلؾ أمثمة مفك  .األخبارك 

 .المكحدة
                                                 

 .ٕٔ, صََِّالمعارؼ, االسكندرية,  منشأة, المؤلؼ حقكؽ لقانكف كفقان , البيانات لقكاعد القانكنية الحماية, الزعبي فارس عمي محمد -ُ
 .َُٖ, صََُِ, لبناف, ُطمطبكعات صادر, ميشاؿ عيسى, التنظيـ القانكني لشبكة االنترنت,  طكني -ّ
 .اآللي الحاسب بمصنفات يتعمؽ فيما المؤلؼ حقكؽ حماية بشأف ُّٗٗ لسنة ِٖ رقـ المصرم الثقافة كزير مف الصادر القرار -ْ
 



19 

 

 

يتعمؽ ببنكؾ المعمكمات كمدل صبلحية صاحب الحؽ في المعمكمات بممارسة حقكقو تجاه مف  فيما
, فيتكجب عمينا معرفة ما إذا كانت عممية تغذية بنؾ المعمكمات المعمكمات بنؾ تغذية أك تككيفيسعى إلى 

 الشخص بعيااتٌ  التي قةيكىذا يعتمد عمى الطر  .المصدرة الكثيقة عمى المؤلؼ حؽ امتيازات مف تقٌمؿ أف كفيم
, فإذا قاـ البنؾ باستخداـ النص األصمي لممعمكمة, يككف مف الضركرم الحصكؿ عمى مكافقة ؾالبن أنشأ الذم

 حصؿ قد يكف لـ فإف ,ؾ المعمكماتصاحب الحؽ في المعمكمات محؿ القاعدة حتى يككف باإلمكاف اعتماد تم
 عف البنؾ في المعمكمات تمؾ مف لبلستفادة أخرل كسائؿ اٌتباع, عندىا يتكٌجب عميو الحؽ صاحب مكافقة عمى
 .كالترتيب كالتمخيص الفيرسة نظـ طريؽ

ّالثالثّالفرع
ّاللكترونيةّالمعموماتّببنوكّالشتراكّعقدّأطراف

 المساىميف األشخاص زيادة إلى االلكتركنية المعمكمات خدمات تقديـ مجاؿ في المستمرٌ  التكٌسع أٌدل
 الدخكؿ مزٌكدك  الناقؿك  الخادـك  بالحجز القائـك  المبتكرك  الناشرك  الجامعك  المنتج مثؿ, المعمكمات تكريد مجاؿ في
 السمسمة ىذه لطكؿك , غيرىـك  السمسارك  النظاـ منفذك , المعمكماتي المكٌزعك  البحث آالت مكٌردك  اإليكاء متعٌيدك 

 .لمشترؾاك  الخدمة مقدـ ىماك , العقد في الرئيسيف الطرفيف عمى الدراسة تقتصر فسكؼ
ّ(المعموماتّبنك)ّالمعموماتيةّالخدمةّمقدم:ّأولًّ

 تخٌص  معمكماتو  مجمكعة مف متكامؿو  نيائي منتجو  كضع عمى قادره , اعتبارم أك طبيعي شخصه  ىك
 ٌردمج يككف قدك , ينتجيا مف نفسو ىك المعمكمات بنؾ يككف قدك , ُالجميكر تصٌرؼ تحت أكثر أك كاحدان  منتجان 
 المادة صاحب يككف قد المعمكمات مكٌرد أفٌ  أم, المعمكمات ببنؾ المشترؾك  المنتج بيف كسيمةو ك  ليا مكٌردو 

 الشبكة مستخدميك  المادة مؤلؼ بيف التكٌسط أم, جمعيا عمى دكره يقتصر أف يمكف كما, مؤلفياك  المعمكماتية
 المعمكماتية المادة مؤلؼ صفة معان  آفو لحالة األكلى في , فيٌتخذ في ا ِ مضمكنيا عمى االٌطبلع في الراغبيف

عمى  بناءن ك , فقط المعمكمة ناشر صفة الثانية الحالة في يٌتخذ بينما, التكريد خدمة خبلؿ مف, ليا الناشر صفةك 
ىذه الصفة األخيرة يقـك مكٌرد المعمكمات بنشرىا عمى الشبكة المعمكماتية بمقتضى عقد نشرو يربطو بمؤلؼ 

 لمادة المعمكماتية. ا
ّمور دىا:ّأنّيكونّمقدمّالخدمةّىوّمنتجياّّوّاألولىّالحالة

 بأنو( االلكتركنية لممعمكمات المنتج نفسو ىك يككف عندما أم) الحالة ىذه في الخدمة مقدـ يعٌرؼ
 مممككةن  مكماتالمع ىذه مفردات تككف أف يستكم, المعمكمات مجمكع يممؾ الذم المعنكم أك الطبيعي الشخص

 صياغتيا لو يتسٌنى حتى, بينيا الرابطة تحديد بيدؼ تحميمياك  معمكماتو  عدة بتجميع قاـ أنو أك مسبقةو  بصفةو  لو
 كسيمةو  أٌية أك المعمكماتية بالكسائؿ االستخداـ ميسكرة ماديةو  دعامةو  عمى تثبيتيا ثـ, بينيا فيما التنسيؽك  تنظيمياك 

                                                 
 .ٗٗص, سابؽ مرجع, محمد حساـ محمكد لطفي -ُ
 .ُٓص, سابؽ مرجع, فرح قاسـ أحمد -ِ
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 أك كميا بيا لمقياـ بالغير يستعيف أك كحده المنتج يد في كميا الكظائؼ ىذه تجتمع قدك , بعد عف لبلتصاؿ أخرل
 .القضائية لؤلحكاـ المنتج تعتبر مثبلٌ  فالمحاكـ. ُبأسرىا العممية عمى ىيمنتو يفقد أف دكف بعضيا

 مجمكعةو  عمى استئثاريةو  بحقكؽ عيتمت الذم االعتبارم أك الطبيعي صخالشبأٌنو:  ِعٌرفو بعض الفقو
 صاحب أك ليا مؤٌلفان  يككف أف ذلؾ في يستكمك , ترتيبياك  تنسيقياك  تجميعيا طريقة عمى أك المعمكمات مف

 تكصيفيا بعد المستخدميف جميكر إلى ببٌثيا بدكره يقـك الذم الخدمة لمقدـ يتيحيا بحيث, عمييا المؤلؼ حقكؽ
, المعرفة مجاالت مف معيفو  مجاؿو  في المتخصص االستئثارم ذلؾ يككف قدك , الخاصة أجيزتو عمى تثبيتياك 
 .مقٌدميا لو يكٌفرىا التي الياتؼ خطكط عبر الخدمة لمستخدـ ذىنيةو  طبيعةو  ذات مشكرةن  يقدـ الذمك 

ّ:ّأنّيكونّمقدمّالخدمةّىوّمور دىاّدونّأنّيكونّمنتجياّالثانيةّالحالة
 كؽالحق بأصحاب( المعمكمات مكرد) االلكتركنية المعمكمات خدمات مقدـ يستعيف عندماذلؾ يككف 

 أم الناقؿ خبلؿ مف يقٌدميا ثـ, الفكرية مصنفاتيـ استغبلؿ عمى معيـ يتعاقدك , المعمكمات ىذه عمى الفكرية
, الناقؿ نفسو ىك االلكتركنية المعمكمات خدمة مقدـ يككف قدك , المشترؾ إلى االنترنت أك االتصاالت شبكة

 أحكاؿو  في أنو غير, السينمائية كاألفبلـ كتركنيةال معمكماتو  بتقديـ االتصاالت شركات بعض تقـك عندما ذلؾك 
 التي المعمكمات إنتاج بعممية قياميا لصعكبة ذلؾك , النقؿ مجٌرد عمى االتصاالت شركات دكر يقتصر كثيرةو 
 السمكية أك سمكية اتصاالت شبكة يدير الذم المعنكم أك الطبيعي الشخص ىك فالناقؿ .ْلممتخٌصصيف تترؾ
 بيف يصؿ رسكؿو  مجرد فيك بالتاليك , المعمكمات إلى بالكلكج النيائي لممستخدـ تسمح ثبحي, بعدو  عف

 المعمكمات تكريد خدمة عقد في المشترؾ بيفك , عمييا الحؽ لو مف أك المعمكمات منتج المعمكماتي
 يضع معنكم أك طبيعي شخصه  ىكك , تقني بشخصو  االستعانة إلى المعمكمات مكرد يمجأ قد كما, ٓااللكتركنية

لضماف القياـ بخدمة تكريد المعمكمات االلكتركنية تحت تصٌرؼ  ضركريةو  برامج أك حكاسيب مف الفنية أجيزتو
 . ٔ عاـٌ  بكجوو  المعمكمات تركيجالمنتج أك مقدـ الخدمة أك مف لو الحؽ في تسكيؽ ك 

                                                 
 .ٖٗص, سابؽ جع مر, حكتو محمد ىشيمة أبك عادؿ -ُ
 .ٔٓص, سابؽ عمرج, عنيا الناشئة كااللتزامات الصكتية المعمكمات خدمة, الصادؽ عبد سامي محمد -ِ

 أك تعديميا أك تحكيرىا أك بتمخيصيا أك أخرل لغةو  إلى بترجمتيا ليـ يأذف كمف المصٌنفات)مؤلفك  ىـ المؤلفيف: أف دبي تمييز محكمة بٌينت
 مجاؿ يف كمتميز مبتكر ذىني إنتاج كؿ ىك الفكرم بالمصنؼ المقصكد كأف, جديدو  بشكؿو  المصنؼ تبرز التي األكجو مف ذلؾ غير أك شرحيا
 الطابع ىك القانكف ليذا كفقان  االبتكار مدلكؿ كأف, منو الغرض أك أىميتو أك عنو التعبير طريقة أك نكعو كاف أيان  العمـك أك الفنكف أك اآلداب

عداده كتنسيقو كصياغتو كتحقيقو تحضيره حيث مف, كالتميز  األصالة المصنؼ عمى يسبغ الذم اإلبداعي  عف دالكجك  حيز إلى لئلخراج كا 
شريكان في ذات المصنؼ  دٌ عمف ىذا القبيؿ مجرد قياـ شخصو باستقصاء بعض المعمكمات أك البيانات أك تجميعيا, كما ال ي يعدٌ  كال, نشره طريؽ

مف يٌدعي  , كعمىلوالفكرم إذ ىك ليس مبتكران لو, كالمؤلؼ ىك الذم يبتكر ذلؾ المصنؼ كيذكر اسمو عميو كينسب إليو عند نشره باعتباره مؤلفان 
حقكؽ  ََِٖخبلؼ ذلؾ, كأنو ىك المؤلؼ الحقيقي لممصنؼ, أك أنو شارؾ في تأليفو, يقع عميو عبء إثبات ما يٌدعيو.( القاعدة الصادرة سنة 

 مذككرطعف مدني.  ُُِ/ََِٖطعف مدني ك َُّ/ََِٖفي الطعف رقـ  ََِٖ – ٓ – ِٓالتي تضمنيا حكـ محكمة تمييز دبي بتاريخ 
 .ِْٖص  مرجع سابؽ, ,الشعيبياسـ مساعد ق  فؤادلدل 

 .ِْٖص, سابؽ مرجع, الشعيبي مساعد قاسـ فؤاد -ْ
 .ْْص, سابؽ مرجع, لطفي محمكد حساـ محمد -ٓ
 .َُُص, سابؽ مرجع, فرح قاسـ أحمد -ٔ
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 السمطة صاحب فإنو, اعتباريان  أـ طبيعيان  شخصان  كاف سكاءك , االلكتركنية المعمكمات مكٌرد دكر كاف أٌيان 
 فيك بالتاليك , بجمعو أك بتأليفو يقـك مف ىك ألنو, االلكتركني المعمكماتي المضمكف مراقبة في الكاممة الحقيقية
 النشر مدير دكر يشبو المعمكمات لمكٌرد الدكر ىذاك , ذلؾ عف االمتناع أك الشبكة لمستخدمي تكريده يممؾ

 يقـك منيـ فكؿ  , المسمكعةك  المرئية االتصاؿ كسائؿك , األنباء ككاالتك , المكتكبة الصحافة في التحرير رئيسك 
 بذلؾك , المشركعةك  الحقيقية المعمكماتية المادة تقديـ يضمف بشكؿو  إعبلمو كسيمة في المحٌررة المادة بمراقبة
 المعمكماتي المضمكف جمع أك بتأليؼ يقـك ال األخير أف حيث, اإليكاء متعٌيد عف المعمكمات مكٌرد يختمؼ

نماك , االلكتركني  لمجميكر ليتسٌنى المعمكمات مكٌرد مع اتفاقو عمى بناءن  أجيزتو عمى تخزينو عمى فقط يعمؿ ا 
 .الساعة مدار عمى عميو االٌطبلع

ّاللكترونيةّالمعموماتّكّوبنبّالمشترك:ّثانياًّ
ّ(اللكترونيةّالمعموماتّتوريدّخدمةّفيّالمشترك)

,  ُالمعمكمات بنؾ لدل المتكافرة المعمكمات عف يبحث الذم المعنكم أك الطبيعي الشخص ذلؾ ىك
 أحد مع المعمكمات ؾك بنب اشتراؾو  عقد بإبراـ يقـك المشترؾ فإف, معمكمات مف يمزمو ما عمى حصكلو سبيؿ فيك 

 .شابيو ما أك الياتفي االتصاؿ أك, الدكلية الشبكة خبلؿ مف االلكتركنية المعمكمات خدمات مقٌدمي
ّالمبحثّالثاني

ّخصائصّعقدّالخدمةّالمعموماتية
مشرع بتنظيـو يتناكلو ال كلـ, خاصة بقكاعد ينظـ لـ فيك, العامة لمقكاعد المعمكماتية الخدمة عقد يخضع

 عقدان  بككنو يٌتصؼ بؿ, الشكمية العقكد مف دٌ يعمعيف, لذلؾ فيك ال يندرج ضمف العقكد المسماة, كما أنو ال 
, إضافةن إلى ككنو عقد لمجانبيفممزمان  كعقدان , المدة عقكد مف زمنيان  كعقدان  معاكضةو  عقد لككنو إضافةن , رضائيان 
االتفاؽ عمى  تـٌ  التي المعمكماتية الخدمة نكع حسب آخر إلى قدو ع مف تختمؼ الخصائص ىذه أف غيرإذعاف, 
فقد يرد عمى عمؿ كقد يرد عمى االنتفاع بالشيء, كقد يككف مدنيان كما قد يككف مختمطان, كما قد يككف  تقديميا,

 بعض الخصائص كاختمفت فيالكتركنيان أك غير الكتركني, أم أف عقكد الخدمة المعمكماتية قد اشتركت في 
فيما يمي مف خبلؿ ثبلثة مطالب نتناكؿ في المطمب األكؿ الخصائص  تفصيمو سيأتي ما ىذاك  خربعضيا اآل

المشتركة لعقد الخدمة المعمكماتية كفي المطمب الثاني الخصائص غير المشتركة لعقد الخدمة المعمكماتية, كفي 
 عما يشابيو مف عقكد غير معمكماتية.المطمب الثالث تمييز عقد االشتراؾ ببنكؾ المعمكمات االلكتركنية 

 
 
 
 

                                                 
 .  ِٔص, سابؽ مرجع, حكتو محمد ىشيمة أبك عادؿ -ُ
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ّالمطمبّاألول
ّالخصائصّالمشتركةّلعقودّالخدمةّالمعموماتية

تشترؾ عقكد الخدمة المعمكماتية في خصائص معينة جمعتيا ضمف إطار كاحد فيي جميعان عقكد 
, كىذا ما نيةكعقكد الكترك  ممزمة لمجانبيف عقكده  ككذلؾ ىي كعقكد إذعاف رضائية كزمنية كعقكد معاكضة
 سنتناكلو مف خبلؿ الفركع التالية.

ّالفرعّاألولّ
ّعقدّالخدمةّالمعموماتيةّعقدّرضائي

Contrat consensual         

, دكف الحاجة المعمكماتية الخدمة كمقدـ المشترؾ إرادتي تبلقي بمجرد الخدمة المعمكماتية عقد ينعقد
ف مف شكميات تقٌيد رضائية العقد, فبل مانع يمنع مف إجراء العقد لمكتابة أك أم شكؿو آخر مما قد يتطٌمبو القانك 

طالما أف  معيف شكؿه  لمعقد يككف أف يشترط كال, الحالتيف بيف فارؽ فبل, كتابةن  أـ شفاىةن  العقد تـ كسكاءشفاىةن 
 تعميماتو  باعاتٌ  أك ىاتفي اتصاؿو  طريؽ عف ينعقد فقد القانكف لـ يتناكؿ ىذا العقد بطريقة انعقاده أك أحكامو

 المعمكمات عصر في السرعة متطٌمبات أف إال, الكتركني طمبو  تعبئة خبلؿ مفأك  معينة صكتية ىاتفية
الكتركني أك غير الكتركني, كحتى بالنسبة  كتابيٌ  نمكذجو  في المعمكماتية الخدمة عقد إفراغ عادة عنيا تمٌخضت

, العقد إتماـ عمى التأكيد أيقكنة عمى بالضغط تنتيي محددةو  خطكاتو  باتٌباع الكتركنيةو  بطريقةو لمعقكد التي تتـ 
 في الحاؿ ىك كما لمعقد ركنان  أك شرطان  تكليس, اإلثبات كسائؿ مف كسيمة في ىذه الحالة االلكتركنية الكتابة تعدٌ 

 شكبلن  يستمـز لـ القانكف أف طالما العقكد في األصؿ كىي, الرضائية خصيصة كتبقى, ُالمؤلؼ حقكؽ عقكد
 .بالقبكؿ اإليجاب فييا يقترف متاحةو  كسيمةو  بأية ينعقد فيك كبالتالي, معينان 

ّالثانيّالفرع
ّلمجانبينّممزمّعقدّالخدمةّالمعموماتيةّعقد

كؿ مف المتعاقديف في عقد الخدمة المعمكماتية التزاماتو متبادلة, ففي عقد الدخكؿ إلى  عاتؽ عمى يقع
 يمتـز كما, نتيجة بتحقيؽ التزاـه  كىك الشبكة إلى الدخكؿ خدمة بتقديـ رئيسي التزاـ الشبكة يمتـز مزٌكد الخدمة

 في يدخؿ تكميمي التزاـه  كىناؾ, االلكتركني كالعنكاف السر ككممة user name المستخدـ اسـ العميؿ بإعطاء
المشكبلت  ؿٌ ح إلى تيدؼ كالتي خدمة المساعدة التيميفكنية المسماة بخدمة الخط الساخف كىك العقدم اإلطار

 االشتراؾ قيمة بسداد فيمتـز, االنترنت مستخدـ عف أما, التيميفكفالفنية التي قد يكاجييا المشترؾ عف طريؽ 
 كؿو  عمى تترتب االلتزامات مف جممةو  إلى إضافةن . ِخدماتيا مف كاالستفادة االنترنت في كاإلبحار الدخكؿ مقابؿ
 . الحقان  بيانيا سيأتي العقد طرفي مف

                                                 
 .َِٓ, صسابؽ مرجعقاسـ الشعيبي,  كفؤاد. ُٔ, مرجع سابؽ, صالمحسف عبد محمكد -ُ
 امبلتعالم قانكف في الكسيط, مجاىد الحسف أبك كأسامة. ََُ, ٗٗص, سابؽ مرجع, االلكتركني العقد إبراـ, إبراىيـ ممدكح خالد -ِ

 .ُْٗ,ُْٕص, سابؽ مرجع, االلكتركنية
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 المعمكماتية المادة إيكاءبمقدـ الخدمة )متعيد اإليكاء(  يمتـزاألمر بالنسبة لعقد اإليكاء بحيث  كذلؾ
المممككة لو, كما يمتـز بتقديـ كافة الخدمات المدرجة  الحكاسيب)صاحب المكقع االلكتركني( عمى  لممشترؾ

 كتقديـ الخدمة استمرارية يضمف أف, كما يمتـز ب(المكقع)صاحب  المشترؾ اختارىا التي اإليكاءضمف باقة 
المشترؾ  كيمتـز, المتاحة الحمكؿ كتقديـ استفساراتو عمى اإلجابةعممية اإليكاء ك  يخٌص  بما لممشترؾ الفني الدعـ

 غير رقمي محتكل أك الكتركني مضمكف أم تحميؿ عف االمتناعبأداء المقابؿ المتفؽ عميو, ك  مف جانبو
 .اإليكاء متعٌيد بإضرار يتسبب أف شأنو مف عمؿ أم ككذلؾ, مشركع

 التزاماتو  العقد ىذا بيرتٌ األمر عينو فيما يتعمؽ بعقد االشتراؾ ببنكؾ المعمكمات االلكتركنية بحيث 
 قاعدة إلى النفاذ خدمة المشترؾ ؼتصرٌ  تحت يضع بأف يمتـز الخدمة مقدـ أف حيث, طرفيو كبل عمى متبادلة
 بالكسائؿ المشترؾ بتزكيد فيمتـز, كحاجاتو تتفؽ معمكمات مف يناسبو ما عمى لمحصكؿ)المعمكمات(  البيانات
 اسـ أك السرم بالرقـ المقترف بالبرنامج كتزكيده, يحتاجيا التي المعمكمات عمى الحصكؿ مف تمٌكنو التي الفنية

 لممشترؾ ةكالمشكر  كاإلرشاد النصح بتقديـ يمتـز كما, المعمكمات قاعدة إلى الدخكؿ لو ييٌسر الذم المستخدـ
 ككذلؾ المعمكمات قاعدة استخداـ عمى كتدريبو  إعدادو  مف يمـز ما كؿ لممشترؾ يقٌدـ بأف البنؾ يمتـز ككذلؾ

 كفي, كحديثة كشاممة دقيقة تككف أف يجب التي المكٌردة المعمكمات بشأف المشترؾ مطالب سرية عمى المحافظة
 كحسف المعمكمات قاعدة إلى الدخكؿمة بصدد عممية باحتراـ تعميمات مقدـ الخد المشترؾمقابؿ ذلؾ يمتـز 

 المقابؿ بسداد التزامو إلى باإلضافة, كخصكصيتيا معمكمات مف تتضمنو ما سرية عمى كالمحافظة, استخداميا
 .ُعميو المتفؽ المالي

ّّّالفرعّالثالثّ
ّمعاوضةّعقدّالخدمةّالمعموماتيةّعقد

في عقد الدخكؿ  الخدمة فمقدـ, يعطي لما مقاببلن  يأخذ رؾكالمشت المعمكماتية الخدمة مقدـ مف كبٌلن  إف
  .االشتراؾ مبمغ يسدد كالمشترؾ, المكاقع كتصٌفح ييٌيئ لممشترؾ خدمة النفاذ إلى الشبكة إلى الشبكة

 الصمب القرص مف مساحةو  بتخصيص يقـكفي عقد اإليكاء كىك متعٌيد اإليكاء  الخدمة مقدـكذلؾ فإف 
 كفي, االلكتركني المكقع صاحب بالخدمة المشترؾ لصالح باالنترنت الدكاـ عمىالمرتبط ك  يممكو الذم لممخٌدـ
 قد كلكف, األصؿ ىك بمقابؿ اإليكاء خدمة تقديـ إف .عميو المتٌفؽ المالي المبمغ يسٌدد المشترؾ فإف ذلؾ مقابؿ
 .مقابؿ بغير اإليكاء تقديـ فييا يتـ قد التي النادرة الحاالت بعض نجد

 االلكتركنية المعمكمات بنؾ فٌ ينو في عقد االشتراؾ ببنكؾ المعمكمات االلكتركنية, فنجد أاألمر ع
 لينيؿ المعمكمات قاعدة إلى الدخكؿ مكنة لممشترؾ يتيح فالبنؾ, يعطي لما مقاببلن  يأخذ منيما كؿ كالمشترؾ

  .عميو المتٌفؽ المالي المقابؿ بأداء يمتـز ذلؾ مقابؿ في كالمشترؾ, احتياجاتو يناسب ما منيا
ّ
ّ

                                                 
 .َُٖص, سابؽ مرجع, االلكتركني العقد إبراـ, إبراىيـ ممدكح خالد -ُ
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ّالرابعّالفرع
ّزمنيّعقدّالشبكةّإلىّالدخولّعقد

contrat successif 

 الذم المقياس ىك يككف بحيث, فيو جكىريان  عنصران  الزمف يككف الذم العقد: )بأنو الزمني العقد يعٌرؼ
 إال تقديرىا يمكف ال ةفالمنفع, بالزمف مقترنةن  إال تصكرىا يمكف ال أشياء ىناؾ بأف كذلؾ, العقد محؿ بو يقٌدر
 .ُ(معينة بمدةو 

إلى فيو الفسخ ال ينسحب الزمني  العقد أف إلى الفكرم كالعقد الزمني العقد بيف التفرقة أىمية ترجع
, التعاقد قبؿ عمييا كانا التي الحالة إلى المتعاقديف إعادة يمكف ال الفسخ حالة فيفالماضي لعدـ إمكانية ذلؾ, 

إلى الحالة التي كانا عمييا قبؿ  المتعاقديفمف العقد, بينما يمكف إعادة  شيءه  نٌفذ قد يككف الزمف بمركر ألنو
  التعاقد في العقد الفكرم.

 المشترؾ احتاج كمما يتجٌددعقدان زمنيان ألف تنفيذه يتـ خبلؿ فترةو ممتٌدةو, ك  الخدمة المعمكماتيةعقد  يعدٌ 
مقٌدـ الخدمة المعمكماتية  أفٌ  تنفيذىا حيثالمترٌتبة عميو ك  , فالزمف عنصره جكىرٌم في تحديد االلتزاماتذلؾ

 تجاه منيما كؿ حقكؽ لتحديد مقياسه  العقد ىذا في فالزمف, محددة غير أك محددة لمدة يرتبطاف كالمشترؾ بيا
 ىذا مع تتكافؽ التي المشترؾ حاجات إلشباع متعٌددةو  حقبو  عمى متتابعو  أك دكرمٌ  تنفيذو  تحقيؽ بقصد اآلخر
 .المتكٌرر التنفيذ

 فترةو  خبلؿ العقد تنفيذ تـ ما فإذا, ىامة نتائج زمنيان  عقدان  الخدمة المعمكماتية عقد اعتبار عمى يترتب
نما, رجعيٌ  أثرو  أم البطبلف أك لمفسخ يككف فبل كبالتالي, التنفيذ ىذا عف البصر غٌض  يمكف فبل الزمف مف  كا 

ف المشرع أعطى كبل المتعاقديف في العقكد الزمنية الحؽ في التحٌمؿ أ كما .فقط لممستقبؿ منيما أم   أثر يككف
ف حتى, شاء كقتو  مف العقد بإرادتو المنفردة في أمٌ   العقد خصائص مف, ك زمنيةو  مدةو  عمى نصان  العقد تضمف كا 

 االلتزامات بؿكتتقا, بالزمف مرتبطه  العقد ألف الطرفيف التزامات عمى يؤٌثر العقد كقؼأيضان أٌف  المعيكدة الزمني
 عمى ينطبؽ كؿ ذلؾ ,اإلعذار مف الفائدة لعدـ فيو التعكيض الستحقاؽ اإلعذار يمـز كال, تامان  تقاببلن  العقد في

 مقٌدـ الخدمة المعمكماتية كالمشترؾ بيا. بيف العقدية العبلقة
 كلذلؾ, ِالطارئة الظركؼ لنظرية يخضع أنو يعني زمني عقد الخدمة المعمكماتية عقد بأفٌ  القكؿ 

 كترٌتب, تكٌقعيا الكسع في يكف لـ عامة استثنائية حكادث طرأت فإذا, بذلؾ يتعمؽ فيما القانكف حكـ عميو ينطبؽ
ف – التعاقدم االلتزاـ تنفيذ أف حدكثيا عمى  بخسارةو  ييٌدده بحيث, لممديف مرىقان  صار – مستحيبلن  يصبح لـ كا 
 اتفاؽ كؿ باطبلن  كيقع, ذلؾ العدالة اقتضت إف المعقكؿ الحدٌ  إلى المرىؽ االلتزاـ يردٌ  أف لمقاضي جاز, فادحة
 .ّذلؾ خبلؼ عمى

                                                 
, ُٖٗٗ, منشكرات الحمبي الحقكقية, بيركت, االلتزاـ مصادر, الجزء األكؿالرزاؽ السنيكرم, الكسيط في شرح القانكف المدني,  عبد -ُ

 .ُّٗص
 .ٗٓص, سابؽال مرجعالفي شرح القانكف المدني,  الكسيطالرزاؽ السنيكرم,  عبد -ِ
 .( مف القانكف المدني السكرمُْٖ) المادةكذلؾ حسب ما يفيد نص  -ّ
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 الدكلية االتصاالت شبكة ضعؼ مسألة الشبكة إلى الدخكؿ عقد في الطارئ الحادث عمى األمثمة مف
 تكٌقعو يمكف ال ما كىك, المعمكماتية الخدمة مزٌكدم إرادة عف خارجو  سببو  ألمٌ  أك, مثبلن  البحرم السمؾ النقطاع

 كلعدـ, مرىقان  التزامان  المديف التزاـ سيجعؿ أنو في ريب ال ىذا مثؿ طارئ حادثو  ككقكع, دفعو المديف بكسع كال
المعقكؿ, فمف الصعكبة القكؿ بتكفير  الحدٌ  إلى الخدمة مزٌكد التزاـ يردٌ  أف لمقاضي يجكز الفسخ تصٌكر إمكانية

سبابو طارئةو, كأف يعفي المشترؾ مف بعض أقساط االشتراؾ خدمات االنترنت في حاؿ ضعفيا دكليان أل
 الماضية مثبلن, أك يمنحو مدةن قادمة مجانية.

 ظركؼ مثؿ في المعتاد الشخص قكامو مكضكعي بمعيارو  إليو ينظر اإلرىاؽ أف إلى اإلشارة تجدر
 .ُالمديف

ّالخامسالفرعّ
 الدخولّإلىّالشبكةّعقدّإذعانّّعقد

Contrats d’adhesion 
نٌ , ةعقد اإلذعاف ىك العقد الذم ال ينتج عف نقاشاتو حرٌ  إفٌ   اقتصاديان  األضعؼ الطرؼ بانضماـ ماكا 

 إلى الدخكؿ عقد عمى نحكـ أف كقبؿ ,ِلتعديمو إمكانيةو  أٌية دكف األقكل الطرؼ ًقبىؿ مف سمفان  المحرر لمنص
 :التالية كىي عافاإلذ عقد خصائص مع خصائصو تطابؽ مف بدٌ  ال إذعاف عقد بأنو الشبكة

فعمي أك قانكني لمسمعة أك لمخدمة يتمٌتع بيا مرجعه اقتصادٌم قكم, سكاء كاف عائدان لمقطاع  ّاحتكارو كجكد  -ُ
 , أك أف تككف المنافسة فييا محدكدة النطاؽ.العاـ أك لمقطاع الخاص

 يمكف ال بحيث المنتفعيف كأ لممستيمكيف بالنسبة كمالية ال ضركرية سمعة المحتكرة الخدمة تككف أف يجب -ِ
 كمف, آلخر زمفو  مف كيختمؼ, الكاقع بضكء عدميا مف الخدمة أك السمعة ضركرة كتتحٌدد, عنيا االستغناء

 .آلخر مكافو 
 كعمى, كاحدة بشركطو تكٌجو ىذه الشركط إلى الجميكر دكف تحديد, بحيث يصدر اإليجاب إلى الناس كاٌفةن ك  -ّ

 .حدكدةو م غير لمٌدةو  أم مستمرٌ  نحكو 
 .ْمطبكع نمكذجي قالب في الشركط ىذه تعرض -ْ

                                                 
جامعة القاىرة,  ,دكتكراه رسالة( مقارنة)دراسة  اإلسبلمي كالفقو المدني القانكف بيف الطارئة الظركؼ نظرية, محمد إبراىيـ الديف محي محمد -ُ

  .ْٖٔص
 .ْٓ, ّٓص, ََِٕ النظرية العامة لبللتزاـ, الطبعة األكلى, منشكرات جامعة حمب, -شرح القانكف المدني ,الدائـ دعب أحمد -ِ
أك االحتكار قرينةن عمى أف القبكؿ قد اقتصر عمى مجٌرد التسميـ بالشركط المعٌدة سمفان مف قبؿ الطرؼ المذعىف لو, دكف إمكانية مناقشتيا  يعدٌ  -ّ

نما لذاتو مقصكدان  ليس اركاالحتكتعديميا.  يتيح لو كضع شركط التعاقد بكقتو سابؽ كبصفةو  قكمينتج عنو مف كجكد المذعىف لو في مركزو  لما, كا 
. كىذا ما يستند إلى المفيـك الحديث لعقكد اإلذعاف كالذم تبٌناه الرأم السائد في فرنسا, كىك ينسجـ مع نصكص مناقشة أم فييا يقبؿ المستقمة 

فكرة االحتكار أك ضركرية السمعة, بؿ ىي المذكرة اإليضاحية لمقانكف المدني  إلىمنيما  السكرم كالمصرم فمـ ييًشر أم   يفقانكنكؿ مف ال
جامعة حمب, كمية الحقكؽ,  منشكراتذلؾ دكف االستناد إلى أٌم أساس. انظر: خالد الخطيب, الحماية القانكنية لممستيمؾ,  فعؿالمصرم مف 

  .َُِص, َُِِ
 . ٕٔ, ٕٓ, منشكرات الحمبي الحقكقية , لبناف, بيركت, صّ-ُعبد الرزاؽ السنيكرم, مصادر الحؽ في الفقو اإلسبلمي  -ْ
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 الخدمة ىذه تقديـ يحتكر قكمٌ  اقتصادمٌ  مرجعه  ىك مقٌدـ الخدمة فإف الخدمة المعمكماتية لعقد بالنسبة
 شكؿو  في إيجابو يعرض كىك ,جعؿ المنافسة فييا محدكدة النطاؽيسيطر عمييا سيطرةن ت األقؿٌ  عمى أك لمجميكر

 كأكثرىا المساكمة فييا تجكز ال مفٌصمةو  شركطو  عمى تحتكم مطبكعةو  بصيغةو  المناقشة يقبؿ ال نيائيٌ  بات  
 عظمت ميما يتجاكزه ال لمتعكيض أقصى حد   ككضع, العقدية مسؤكليتو مف تخٌفؼ تارةن  فيي, المكجب لمصمحة
 المراكز في المحسكس لمتفاكت نتيجةن  إال ذاؾ كما, المشترؾ مسؤكلية في تشٌدد كأخرل, المشترؾ أضرار

 فيميا يغمـ بحيث التعقيد مف مجمكعيا في, كىي المتكافئة غير التعاقدية العبلقة ىذه طرفي بيف االقتصادية
 يحٌدد كما, بيا التعامؿ كيفية كيحٌدد, االتصاؿ برامج -منفردان  – الخدمة مقدـ فيضع, المشتركيف أكساط عمى
لو المشاركة في كضع بنكد  يحؽٌ  أف دكف رفضيا أك الشركط بكامؿ ؿالقبك  إال لممشترؾكليس , االشتراؾ رسـك
 قالبو  في شركطو  صكرة عمى الغالب في ترد ألنيا كذلؾ ِفييا كرد ما بشأف مناقشاتو  أية إبداء دكف, ك ُالعقد
 لمتعاقد اإلذعاف ىذا كلكف, ّالرفض أك الرضا إال المشترؾ أماـ كليس, مكقعو عمى الخدمة مقدـ يضعو معيفو 
 مضطر   فيك, ْالتعاقد صٌحة في لو أثر ال الذم االقتصادم اإلكراه مف نكعه  ىك بؿ, الرضا يعيب إكراىان  ليس

 لبلتصاؿ الكحيدة كسيمتو ىك الشبكة إلى الدخكؿ فعقد, التعاقد عف لو غنى ال إذ الخدمة مقدـ بشركط لمقبكؿ
في يكمنا ىذا مف الحاجات اليكمية الممٌحة التي ال النشاطات, كبات االتصاؿ باالنترنت  بمختمؼ كالقياـ بالشبكة

 مكقعان  ينشد ممف لمجميكر بالنسبة ضركرية خدمةن  يقدـ, كذلؾ فإٌف متعٌيد اإليكاء يسع اإلنساف االستغناء عنيا
 الخدمات مف ذلؾ يتبع ما لو كيؤمف صفحاتو تؤكم افتراضيةن  مساحةن  لو يقٌدـ لمف بحاجةو  فيك, الشبكة عمى لو

 .عنيا االستغناء يسعو فبل, اإليكاء لعممية المبلزمة ةالفني
بيف صكرتيف لمدل إدراج  ٓالفقو بعض يفرؽفيما يتعمؽ بعقد االشتراؾ ببنكؾ المعمكمات االلكتركنية ف

 عقد فيك ثابتةو  شركطو  قائمة بيا تكجد مكاقع خبلؿ مف العقد ىذا تـ إذا :ىماعقد ضمف عقكد اإلذعاف, ك ىذا ال
 كالمشترؾ المعمكمات بنؾ بيف تفاكضان  ىناؾ أف يعني فيذا, االلكتركني البريد خبلؿ مف تـ إذا أما, إذعاف

 .اإلذعاف عقكد مف عقدان  الصكرة ىذه في يعد ال كبالتالي
 كضع خبلؿ مف االلكتركنية المعمكمات ؾك ببن االشتراؾ عقد في االلكتركني اإليجاب يتـ ما غالبان  لكف

 في لمراغب كليس كالتعاقد االشتراؾ شركط فييا يضع االلكتركني مكقعو عمى دمةالخ مقدـ ًقبىؿ مف نماذج
 مف جانبه  ذلؾ كيعٌمؿ, اإلذعاف عقكد مف الدراسة محؿ العقد يجعؿ ما كىك الشركط ىذه في مساكمتو االشتراؾ

 عمى المكاقع داـباستخ المتعٌمقة الفنية الناحية مف ضعيؼو العبلقة ىنا تتـ بيف مستخدـو جاىؿو ك  بأفٌ  ٔالفقو

                                                 
 .ْٗص, سابؽ مرجع, االلكتركني العقد, ناصيؼ الياس -ُ
 .ٕٓص, سابؽ مرجع, عنيا الناشئة كااللتزامات الصكتية المعمكمات خدمة, الصادؽ عبد سامي محمد -ِ
 .ِٓص, سابؽ مرجع, مطر الحميد عبد عنادؿ -ّ
 يضعيا مقٌررةو  بشركطو  التسميـ مجرد مىع يقتصر اإلذعاف عقكد في))القبكؿ  أف عمى تنص السكرم المدني القانكف مف( ََُ) المادة -ْ

 ((.فييا مناقشةن  يقبؿ كال المكجب
, مطر الحميد عبد كعنادؿ. ْٗص, ـ ََِٗ, الحقكؽ كمية بنيا جامعة إلى مقدمة دكتكراه رسالة, االلكتركني العقد, إبراىيـ أحمد مصطفى -ٓ
 .ْٔص, سابؽال مرجعال
 .ّٗص, سابؽ مرجع, حسيف الظاىر عبد محمد -ٔ
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 سمعة أك أساسية خدمة محمو يككف أف العقد في لئلذعاف الحديث المفيـك كفؽ يشترط ال ألنو كذلؾ, االنترنت
 .ُاآلخر المتعاقد عميو يطرحيا التي السمعة أك الخدمة تقديـ في االحتكار يتكافر أف يكفي إذ, ضركرية

 حكـاف نتيجة ىامة مف حيث أف ينطبؽ عميو عقد إذع الخدمة المعمكماتية عقديترتب عمى اعتبار 
 العقد تـ إذا) أنو عمى السكرم المدني القانكف مف( َُٓ) المادة نصت حيث اإلذعاف بعقكد المتعمؽ القانكف
 الطرؼ يعفي أف أك الشركط ىذه يعٌدؿ أف لمقاضي جاز, تعٌسفيةن  شركطان  تضٌمف قد ككاف, اإلذعاف بطريؽ
 (.ذلؾ خبلؼ عمى اٌتفاؽو  كؿ باطبلن  كيقع, العدالة بو تقضي مال كفقان  كذلؾ, منيا المذعف

ّالفرعّالسادس
ّعقدّالخدمةّالمعموماتيةّعقدّالكتروني

عبر االنترنت,  و كتنفيذهإبرام يتـٌ ٌد عقد الخدمة المعمكماتية عقدان الكتركنيان في أغمب الحاالت, يع
عقد الخدمة  فمجمس, ماديان  الطرفيف اللتقاء اجةو ح دكف بصريةو  أك سمعيةو  بطريقةو  القبكؿبتبلقي اإليجاب ك 

, كيتـٌ تنفيذه ِااللكتركنية الكسائؿ عبر تتـ العقد ىذا مراحؿ أفٌ  كما, حكميٌ  افتراضيٌ  مجمسه  ىك المعمكماتية
الكتركنيان بحصكؿ المشترؾ عمى الخدمة المعمكماتية المطمكبة, سكاء بتمٌكنو مف النفاذ إلى الشبكة كتصٌفح 

 أك بإيكاء مكقعو االلكتركني أك بنفاذه إلى قاعدة المعمكمات لبلستفادة منيا. المكاقع
 :صكر ثبلث بإحدل ىذا كيككف,  ّبعد عف إبراميا يتـ التي العقكد مف التعاقد كسيمة حيث مففيك 

 :األكلى الصكرة
 كجكد كفد العقد طرفي بيف المباشرة كالمشاىدة المحادثة خبلؿ مف الصكرة ىذه في التعاقد يككف

يتيح االنترنت  حيث, صاحبو منيما كؿ يسمع كالقابؿ فالمكجب, القابؿ كقبكؿ اإليجاب صدكر بيف زمني   فاصؿو 
 عف سكاء, شابييا ما أك (chat)بصكرةو مباشرةو عف طريؽ ما يسٌمى بغرؼ الدردشة  التحٌدثلطرفي العقد 

 .ْالكقت نفس في كالسريع اشرالمب الرد يمحقيا التي الكتابية أك الشفيية المحادثة طريؽ
 :الثانية الصكرة

 ما جيةو  أك شركةو  إلى رسالةو  بإرساؿ كتتـ, مباشرة غير الطريقة كىذه, االلكتركني البريد عبر التعاقد
 أتى إف أما, الحؽو  كقتو  في االلكتركني البريد عبر القبكؿ يأتي ثـ خدمةو  أك سمعةو  بشراء تجاىيا الرغبة إلبداء
 شركة تقـك كقد(, كفكرمٌ  سارو  عقدو  مجمس في ككأننا, )أم الكتابية المحادثة ضمف ذلؾ فيدخؿ ةو مباشر  بصكرةو 

 لمرسالة المستمـ الشخص رغب إذا كبالتالي, عناكينيـ عبر المشتركيف إلى عشكائية دعائية رسائؿ بإرساؿ ما
 .االشتراؾ تعميمات باعباتٌ  مراسمتيا خبلؿ مف معيا التعاقد أمكنو الشركة مع التعاقد في الدعائية

 
                                                 

 .َُٗ, َُٖص, سابؽ مرجع, االلكتركني العقد إبراـ, إبراىيـ ممدكح خالد -ُ
 . ِٕصسابؽ,  مرجعسييمة,  طميف -ِ

 .ْٔص, سابؽ مرجع, االلكتركني قدالع إبراـ, بيجت محمد التكاب عبد أحمد -ّ
 مقدـ بحث, االلكتركنية كالتجارة لممعامبلت االتحادم القانكف ضكء في قانكنية فقيية دراسة االلكتركني التعاقد, ربابعة سعيد محمد اهلل عبد -ْ

 بكمية المتحدة العربية اإلمارات بدكلة ظبي أبك ةإمار  في كالمنعقد( االلكتركنية كالحككمة االلكتركنية)التجارة  االلكتركنية المعامبلت مؤتمر إلى
 .َِٔص, ـ ََِٗ المتحدة العربية اإلمارات بجامعة القانكف
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 :الثالثة الصكرة
ينشئ مقٌدـ الخدمة  الصكرة ىذه كفي, لمتعاقد مجٌيزة بيانات قاعدة أم, مكقع مع التعاقدكىي 

 خدماتو خبللو مفكيقٌدـ , لمتعاقد مجٌيزة مرئية أك سمعية بيانات دعقكا خبلؿ مف مكقعان خاصان بو المعمكماتية
 مع التعاقد يتـ ثـ كمف, االشتراؾ مقابؿك  مكاصفاتيا كتحديد خدماتو بعرض قـكفي, االنترنت عمى المعمكماتية

 لتجييزه كفقان  معو التعامؿ إال القابؿ عمى كما, معمكماتيةو  خدماتو  تقديـ عمى – مبرمج – مؤتمت الكتركني مكقع
 بالخدمة باالشتراؾ بالراغ اقتناع كعند, كضعيا التي بالشركط الممتـز المكقع صاحب المكجب ًقبىؿ مف المسبؽ
 المبرمجة التقنية اآللة بيف العقد إبراـ يتـ كحينيا, دة االشتراؾكم العقد لطبيعة كفقان  معيف زر   عمى يضغط
 .ُباالشتراؾ كالراغب

ّالمطمبّالثاني
ّالخصائصّغيرّالمشتركةّلعقودّالخدمةّالمعموماتية

إال أف ىناؾ بعض الخصائص التي رغـ أف عقكد الخدمة المعمكماتية اشتركت في خصائص كثيرة 
اختمفت فييا بحسب طبيعة العقد فمف حيث محؿ االلتزاـ منيا ما كاف محمو القياـ بعمؿ كمنيا ما كاف محمو 

, كسيأتي بياف ذلؾ مف خبلؿ الفركع ان أك مختمط ان االنتفاع بالشيء, كما أنيا اختمفت مف حيث ككف العقد مدني
 التالية.

ّالفرعّاألول
ّدّالخدمةّالمعموماتيةّمنّحيثّالطابعتمييزّعقّو

ّ)مدني_ّمختمط(
يتميز عقد االشتراؾ ببنكؾ المعمكمات االلكتركنية عف عقد اإليكاء كعقد الدخكؿ إلى الشبكة بككنو 

 ,التجارم القانكفالفقو عمى استبعاد ما يتعمؽ باإلنتاج الذىني مف طائفة العقكد التجارية ك  , فقد استقرٌ عقدان مدنيان 
, االحتراؼ سبيؿ عمى المعمكمات صاحب ًقبىؿ مف مكرس كلك حتى المدنية العقكد مف العقد ىذا دٌ يعـ ث كمف

 تعكيضه  ىك الفكرم الحؽ صاحب يجنيو كما, صاحبيا لدل األدبية قيمتيا احتراـ في تتجمى ذلؾ مف كالحكمة
 .ِتجاريان  ربحان  كليس ذىنو نتاج عف

مر يختمؼ مع الناشر الذم يقـك بجمع ىذه األفكار كيستثمرىا تجاريان, إذ تقٌدـ فإف األ عمى الرغـ مٌما        
عممو في ىذه الصكرة عمبلن تجاريان, كاألمر عينو بالنسبة لمقدـ خدمات المعمكمات االلكتركنية, فيك يقـك  يعدٌ 

 فبحسب المشترؾ أما, لممشتركيف كتقديميا كتصنيفيا كتحميميا المعمكمات بجمع قاـ إذا لو بالنسبة بعمؿو تجارمٌ 
 أما, مدنيان  عقدان  يعدٌ  لممشترؾ بالنسبة العقد فإف, الشخصي االستعماؿ االشتراؾ مف الغرض كاف فإف, كضعو

 تجاريان  يصبح حينيا فالعقد, المعمكمات ىذه تسكيؽ إعادة االشتراؾ مف الغرض كاف أك تاجران  المشترؾ كاف إف
ّ.لممشترؾ بالنسبة

                                                 
 .ِٓٓقاسـ مساعد الشعيبي, مرجع سابؽ, ص فؤاد -ُ
 .ُّٕأيمف مصطفى البقمي, مرجع سابؽ, ص  -ِ
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أك أٌم مزٌكد خدمةو يقـك بتشغيميا  كؿ إلى الشبكة, بالنسبة لشركات االتصاالتعقد الدخ يعدٌ بالمقابؿ 
 إذا ما بيف فيفرؽ(, االنترنت لخدمات المستيمؾ) لممشترؾ بالنسبة أما, عقدان تجاريان  ُكتقديميا بشكؿ احترافيٌ 

 ما كبيف, تجاريان  عقدان  احيني العقد فيككف, تجارتو ألغراض التاجر أك كالشركة تجاريان  مستيمكان  المستيمؾ كاف
, كينطبؽ عمى عقد اإليكاء ما لممشترؾ بالنسبة مدنيان  عقدان  حينيا العقد فيككف, مدنيان  مستيمكان  المستيمؾ كاف إذا

ّينطبؽ عمى عقد الدخكؿ إلى الشبكة مف حيث ككنو عقدان مختمطان أك عقدان تجاريان.
ّالفرعّالثاني

ّيثّمحلّاللتزامتمييزّعقودّالخدمةّالمعموماتيةّمنّح
تختمؼ بعض عقكد الخدمة المعمكماتية عف بعضيا اآلخر مف حيث محؿ االلتزاـ, فمنيا ما ىك كارده 

 عمى القياـ بعمؿ كمنيا ما ىك كارد عمى االنتفاع بالشيء.
ّأوًل:ّعقدّالخدمةّالمعموماتيةّالواردّعمىّالقيامّبعمل

بعددو مف  مزٌكد الخدمةالقياـ بعمؿ, حيث يقـك  عقد الدخكؿ إلى الشبكة ىكفي األداء الرئيس  إفٌ 
 لنقؿ اإلشارات الحاممة لمبيانات, البلزمة كاألسبلؾ المكدـ تقديـ ذلؾ مفاألعماؿ لتنفيذ التزاماتو ًقبىؿ المشترؾ, ك 

 بقان مس معد   برنامجو ككذلؾ األمر عندما يتـ التعاقد مف خبلؿ , بالخدمة المشترؾ لتكصيؿ فنيةو  بأعماؿ القياـ ثـ
 لنا يٌتضح كبالتالي, االنترنت بشبكة ربطو إلى يصؿ حتى معينةو  ىاتفيةو  لخطكاتو  كفقان  المشترؾ مف أكامر يتمٌقى
 .افتراضيان  أك ذىنيان  عمبلن  أك ماديان  عمبلن  العمؿ ىذا كاف سكاءن  عمؿ عمى يرد الشبكة إلى الدخكؿ عقد أف

 القياـب فاألداء الرئيسي فيو يتمٌثؿ االلكتركنية اتالمعمكم ؾك ببن االشتراؾ لعقدكذلؾ األمر بالنسبة 
 دقيقةك  صحيحة المعمكمات ىذه تككف بأف يمتـز لممشترؾ معمكماتو  بتقديـ بنؾ المعمكمات يقـك حيث, بعمؿ

 كاف كسكاء, عميو المتفؽ الكقت في المشترؾ إلى تصؿ كأف قيمة ذاتك  كاضحةك  مكضكعيةك  حديثةك  شاممةك 
 .افتراضيان  أـ مادياٌ  أـ ذىنيان  العمؿ ىذا

ّثانيًا:ّعقدّالخدمةّالمعموماتيةّالواردّعمىّالنتفاعّبالشيء
 الخدمة مقدـ يمتـزيتصؼ عقد اإليكاء بأنو عقد معمكماتي يرد عمى االنتفاع بالشيء بحيث 

 حيف, معو المشترؾ المستخدـ كانتفاع تصٌرؼ تحت االلكتركنية الفنية إمكاناتو بكضعالمعمكماتية متعٌيد اإليكاء 
, كذلؾ بتخصيص مساحة عمى القرص الصمب المممكؾ لو أك منو جزءو  أك مكقعلم االفتراضية حيازةال لو ينقؿ

كذلؾ ببٌث ما يرغب مف معمكمات خبلؿ مدة معينة, لقاء  لمصمحتو بو االنتفاع مف كيمٌكنو عمى شريط مركر
. ّمقابؿو معمـك

ّ
ّ
ّ

                                                 
المعمكماتية السكرم: )يعٌد تقديـ الخدمات عمى الشبكة بالصفة ( مف قانكف تنظيـ التكاصؿ عمى الشبكة كمكافحة الجريمة ُّتنص المادة )  -ُ

 االحترافية عمبلن تجاريان بالمفيكـ الكارد في قانكف التجارة النافذ(.
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ّالثالثّالفرع
ّعقودّمنّيشابيوّعماّاللكترونيةّلمعموماتاّببنوكّالشتراكّعقدّتمييز

مف  يشابيو مما غيره عف تميزه خصائص بعدة يختص االلكتركنية المعمكمات ببنكؾ االشتراؾ عقد إف
 .دراستو ستتـ ما كىذا, الصكتية المعمكمات خدمة كعقد المشكرة كعقدعقكد 

, خدمة عقد بككنو ككذلؾ معمكمات عقد بككنو صؼيتٌ عقد االشتراؾ ببنكؾ المعمكمات االلكتركنية  إفٌ 
مختمفان ك بعض العقكد الخارجة عف نطاؽ عقكد الخدمة المعمكماتية  معخصائصو  فيما قد يجعمو مشتركان  ىذاك 

 كؿ عف االلكتركنية المعمكمات ببنكؾ االشتراؾ عقد تمييزكبناءن عمى ذلؾ سنحاكؿ عنيا في خصائص أخرل, 
 .الصكتية اتالمعمكم خدمة كعقد المشكرة عقد مف

ّالمشورةّوعقدّاللكترونيةّالمعموماتّببنوكّالشتراكّعقدّ:أولًّ
 كىك االستشارم كيدعى ميني أحدىما طرفيف بيف يبـر الذم العقد ذلؾ بأنو المشكرة عقد ؼيعرٌ 
 أف, العميؿ كيدعى اآلخر الطرؼ مكاجية في بمقتضاه يمتـز, الفنية المعرفة فركع مف معيفو  بفرعو  متخٌصصه 

 في فٌعالةو  بطريقةو  تؤٌثر أف شأنيا كمف الذىني األداء مجاؿ في تدخؿ كدراسةن  استشارةن  االستقبلؿ كجو عمى قٌدـي
 .ُالعميؿ قرارات تكجيو

 كتتمٌثؿ, الفركقات مف عددو  في المشكرة عقد عف االلكتركنية المعمكمات ؾك ببن االشتراؾ عقد يختمؼ
 :يمي بما الفركقات ىذه
 :الشخصي االعتبار عقكد مف شكرةالم تقديـ عقد -ُ

عقد تقديـ المشكرة مف العقكد التي تقـك عمى االعتبار الشخصي, أم أنيا تعتمد عمى الثقة التي  دٌ يع
 الحاؿ عميو لما خبلفان , العميؿ تقديريكلييا العميؿ لبلستشارم, فاالستشارم في عقد تقديـ المشكرة مكضع ثقة ك 

 المشترؾ فيو يعٌكؿ ال الذم الصكتية المعمكمات خدمة كعقد االلكتركنية تالمعمكما ببنكؾ االشتراؾ عقد في
 .ذاتيا بحدٌ  المعمكمة تيٌمو بؿ منتجيا أك الخدمة مقدـ شخص عمى
 :المينية العقكد مف المشكرة تقديـ عقد -ِ

ممارسان  يعدٌ  فاالستشارم, الفنية األنشطة فركع مف فرع في متخصص ميني مع يبـرالمشكرة  عقد
ف, المشكرة عقد صفات إحدل ىي المينية فالصفة. ِميني عقد العميؿ مع عقده يصبح ثـ مفينةو حرة, ك لم  كا 

 بشكؿو  المينية األنشطة كتعاظـ تكاثر ذلؾ مرجعباختبلؼ المسميات, ك  الميني العقد كصكر أشكاؿ اختمفت
 .ّالعميؿ يبغييا التي االستشارة تقديـ ىإل كصكالن , عممو يؤدم بأف ممتزـه  فيك, مينيان  باعتباره فاالستشارم, عاـٌ 

 يقـك ثـ, رأيو لتككيف يحتاجيا التي كالمعمكمات البيانات كافة عمى العميؿ مف بالتعرؼ االستشارم يقـك
 النيائي قراره فيٌتخذ, العميؿ إلى المكٌجية النصيحة بمثابة تعدٌ  التي االستشارة يقٌدـ حتى, كدراستيا بتحميميا

                                                 
 .ٔٓد تقديـ المشكرة, مرجع سابؽ, صعق, البراكم حسف حسيف حسف -ُ
 .ٗٓص, سابؽال مرجعالحسف حسيف حسف البراكم,  -ِ
كأحد تطبيقات الممكية الفكرية )دراسة مقارنة(, دار النيضة العربية, القاىرة,  كماتيةالمعم لبرامج القانكني اـالنظ, المصرم السعيد سعد -ّ

 . َِِ, صَُِِ
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 خدمات كعقد االلكتركنية المعمكمات ؾك ببن االشتراؾ لعقد خبلفان  كىذا, اتٌباعيا عدـ أك المشكرة باتٌباع
 .جاىزةن  معمكماتو  يقٌدـ بؿ كالتحميبلت الدراسات ىذه بمثؿ يقـك ال فييا الخدمة مقدـ ألف, الصكتية المعمكمات

 :التفاكضية العقكد مف المشكرة عقد -ّ
 كؿ يتمتع بحيث, التعاقد شركط كافة كالعميؿ االستشارم اقشين حيث المشكرة عقد في مساكمةه  تكجد

خدمات المعمكمات  كعقد االلكتركنية المعمكمات ؾك ببن االشتراؾ عقد بينما, اآلخر لمركز مساكو  بمركزو  منيما
 دكف مف رفضيا أك الشركط بكامؿ القبكؿ إال منيما أم   في لممشترؾ فميس, اإلذعاف عقكد مف ٌدافيعالصكتية 

 يضعو معيف قالبو  في شركطو  صكرة عمى الغالب في ترد ألنيا كذلؾ,  ُفييا كرد ما بشأف مناقشاتو  أية داءإب
 .ِالرفض أك الرضا إال المشترؾ أماـ كليس مكقعو عمى الخدمة مقدـ

بيف صكرتيف لمدل إدراج عقد االشتراؾ ببنكؾ المعمكمات االلكتركنية ضمف عقكد  ّالفقو بعض يفٌرؽ
إذا تـ ىذا العقد مف خبلؿ مكاقع تكجد بيا قائمة شركطو ثابتةو فيك عقد إذعاف, أما  ى,ىما: األكلاإلذعاف, ك 

 كبالتالي, كالمشترؾ المعمكمات بنؾ بيف تفاكضان  ىناؾ أف يعني فيذا, االلكتركني البريد خبلؿ مف تـ إذاالثانية, 
 .اإلذعاف عقكد مف عقدان  الصكرة ىذه في يعد ال

ّالمعموماتّالصوتيةّخدمةّوعقدّاللكترونيةّالمعموماتّببنوكّشتراكالّعقدّ:ثانياًّ
العقد الذم يبـر عبر الياتؼ بيف طرفيف: أحدىما مقدـ يعٌرؼ عقد خدمة المعمكمات الصكتية بأنو ذلؾ 

مف خبلؿ بث رسائؿ صكتية مسجمة ( الخدمة الصكتية كاآلخر مستخدـ الخدمة الصكتية )المستخدـ النيائي
أجيزتو الخاصة نظير مقابؿ مالي ييدفع عف كؿ دقيقة استخداـ ليذه الخدمة, ككفقان لتعريفة نقدية  كمثبتة عمى
 المعمكمات خدمة مقدـ أف حيث التكنكلكجي التقدـ عنيا ؼتكشٌ  التي اإلذعاف عقكد مف ىكك  محددة سمفان.

 تكفر بحيث, بيا االتصاؿ عند كتمقائيان  ذاتيان  تعمؿ التي الخاصة أجيزتو عمى محتكاىا بتسجيؿ يقـك الصكتية
 النيائي المستخدـ أف كما, معرفتيا في يرغب التي المعمكمة عمى كالحصكؿ إلييا الدخكؿ إمكانية لممستخدـ
 لممكالمات المالي المقابؿ بشأف الخدمة مقدـ مع التفاكض يممؾ ال العقد في فالمذعً  الطرؼ كىك لمخدمة
 إال المستخدـ يممؾ كال, سمفان  محٌدده  الدقيقة فسعر, الصكتية المعمكمة عمى حصكلو نظير يجرييا التي الياتفية

 .يرفضو أك يقبمو أف
 حيث مف الصكتية المعمكمات خدمات عقد مع االلكتركنية المعمكمات قكاعد في االشتراؾ عقد يشترؾ

 ىذه منيا تخرج التي األداة اختبلؼ رغـ معمكمات ىك أدائيما كمحؿ, الرضائية العقكد مف كبلىما أف
 فإف كذلؾ, اإلذعاف عقكد مف كبلىما كأفٌ , لمعقد المادم الكجكد غياب في كيشتركاف, المشترؾ إلى المعمكمات

 األداء الرئيس لكؿ  مف العقديف, فيما مف عقكد المعاكضة ال التبرع. يعدٌ  االشتراؾ أجرة بدفع االلتزاـ

                                                 
 .ٕٓات الناشئة عنيا, مرجع سابؽ, صكااللتزام الصكتية المعمكمات خدمة, الصادؽ عبد سامي محمد -ُ
 .ِٓعبد الحميد مطر, مرجع سابؽ, ص عنادؿ -ِ
, مطر الحميد عبد كعنادؿ. ْٗص, ـ ََِٗ, الحقكؽ كمية بنيا جامعة إلى مقدمة دكتكراه رسالة, االلكتركني العقد, إبراىيـ أحمد ىمصطف -ّ
 .ْٔص, سابؽال مرجعال
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 في كتتمٌثؿ بينيما اختبلؼو  نقاط ىناؾ أف إال العقديف بيف كالتكافؽ االلتقاء نقاط مف تقدـ ما رغـ
 :    اآلتي

ّ:وفوريتوّالعقدّزمنيةّحيثّمنّ-1
 فترةو  خبلؿ تنفيذىا يتـ التي الزمنية العقكد مف ىك االلكتركنية المعمكمات ببنكؾ االشتراؾ عقد إف

 متتابع أك دكرمٌ  تنفيذو  يؽتحق بقصد فييا الزمف عنصر يدخؿ كبالتالي, ذلؾ المشترؾ احتاج كمما كيتجدد, ممتدةو 
 .المتكٌرر التنفيذ ىذا مع تتكافؽ التي المشترؾ حاجات إلشباع متعددة حقبو  عمى

 جكىريان  عنصران  الزمف يمثؿ ال التي الفكرية العقكد مف الصكتية المعمكمات خدمات عقد فإف بالمقابؿ
, اقتنائيا في يرغب التي لممعمكمات خيراأل استخبلص بمجرد تنتيي كالمشترؾ الخدمة مقدـ بيف فالعبلقة, فييا

فعقد خدمات المعمكمات الصكتية عقدان فكريان حتى ك  كيظؿٌ  كاف المقابؿ المالي الذم يدفعو المشترؾ نظير  ا 
الدخكؿ إلى الخدمة يتـ تحصيمو في كقتو الحؽو مع المبالغ المستحقة لمشٌغؿ شبكة االتصاالت ضمف فكاتير 

. االشتراؾ المدفكعة عف استخ  داـ شبكات الياتؼ األرضي أك المحمكؿ فنككف في جميع األحكاؿ أماـ عقدو فكرم 
ّ:المعموماتّاستقاءّطريقةّحيثّمنّ-2

خدمات  عقد في تكجد ال االلكتركنية المعمكمات ؾك ببن االشتراؾ عقد بيا يتمٌيز خاصة مظاىر ىناؾ
 التعريؼ اسـ عمى المشترؾ حصكؿ طريؽ عف المعمكمات قاعدة إلى الدخكؿ يككفحيث , الصكتية المعمكمات
ذلؾ عقد االشتراؾ في  كمثاؿ, المعمكمات قاعدة إلى بالمركر يسمح الذم السرم كالرقـ لبلشتراؾ الشخصي

 أخبار أك ألغاز أك طيرىؼ أك رحبلت مكاعيد أك تشريعاتمكقعو يقدـ باقات قنكات فضائية أك أحكاـ قضائية أك 
 االشتراؾ عقد في السرم كالرقـ الشخصي لمتعريؼ رقـ كجكد كبالتالي . ُلؾذ شابو كما رياضية أك سياسية
 .االلكتركنية, بخبلؼ عقد خدمات المعمكمات الصكتية المعمكمات ببنكؾ

 أك فنية كسائؿ أم بتقديـ يمتـز ال الصكتية المعمكمات خدمات عقكد في الخدمة مقدـ أف كذلؾ نجد
 ببنكؾ االشتراؾ عقد في الحاؿ عميو لما خبلفان , الصكتية المعمكمات دةقاع استخداـ عمى المشترؾ تساعد تقنية

 التي الفنية الكسائؿ بكافة المشترؾ يزٌكد أف المعمكمات قاعدة منتج عمى فيو يتعيف الذم االلكتركنية المعمكمات
 .لذلؾ البلزمة بالبرامج كإمداده القاعدة ىذه إلى الدخكؿ عمى تساعده أف شأنيا مف
ّ:الماليّالمقابلّتقديرّثحيّمنّ-3

 العرض لقاعدة كفقان  المبمغ تقدير بحرية يتمتع االنترنت عبر االلكتركنية المعمكمات خدمات مقدـ إف
 بقكاعد محككـه  الصكتية المعمكمات خدمات عقد أف نجد بينما, منيا كالمستجدٌ  المعمكمات لحجـ ككفقان  كالطمب
 االتصاالت تنظيـ ىيئات تحٌددىا التي كباألسعار الخدمة ىذه فيو ـتقدٌ  الذم البمد في االتصاالت تنظيـ قانكف
 .فيو

 
 

                                                 
 المعمكمات خدمة, الصادؽ عبد سامي كمحمد. ٖٗص, سابؽ مرجع, كالشبكات المعمكماتية مجاؿ في المسؤكلية, رسبلف اسماعيؿ نبيمة -ُ

 .ٗٓص, سابؽ مرجع, عنيا الناشئة كااللتزامات الصكتية
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ّ:الماليّالمقابلّدفعّحيثّمنّ-4
 المحفظة أك مثبلن  كارد الفيزا طريؽ عف االلكتركنية المعمكمات ؾك ببن االشتراؾ عقد في الدفع يتـ

فكاتير  طريؽ عف يككف الصكتية كماتالمعم خدمات في الدفع نجد بينما, االلكتركني التحكيؿ أك ةيااللكتركن
 الخدمة لمقدـ الياتؼ خطكط مف عددو  بتخصيص قاـ أف سبؽ الذم ,االتصاالتالياتؼ المقٌدمة لمشٌغؿ شبكة 

 كالذممشغؿ شبكة االتصاالت أكالن باقتطاع نصيبو مف الفكاتير  كيقـك, المعمكماتي المحتكل بثٌ  في الستخداميا
 مف تبٌقى ما الصكتية المعمكمات خدمات مقدـ إعطاء ثـ, األجرة مجمؿ مف% َّ أك% َِ إلى مثبلن  يصؿ قد

 .مسبقان  المدفكعة البطاقات رصيد مف الفكرم الخصـ أك المبمغ
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ّاألولّلفصلا
ّالمعموماتيةّالخدمةّعقدّعمىّالمترتبةّاآلثار

 عمى تقع التي االلتزامات في تتمثؿ قانكنية آثاران  يرٌتب العقكد مف كغيره المعمكماتية الخدمة عقد إف
 عقد عمى المترتبة ثاراآل األكؿ المبحث يتناكؿ, مباحث ثبلثة في ذلؾ بحث سيتـك  ,العقد طرفي مف كؿ عاتؽ

 اآلثار فيتناكؿ الثالث المبحث أما, اإليكاء عقد عمى المترتبة اآلثار الثاني المبحث كيتناكؿ, الشبكة إلى الدخكؿ
 .االلكتركنية المعمكمات ؾك ببن االشتراؾ عقد عمى المترتبة

ّاألولّالمبحث
ّالشبكةّإلىّالدخولّعقدّعمىّالمترتبةّاآلثار

 خدمة مزٌكد أف جكىرىا, الطرفيف مف كؿو  عاتؽ عمى تقابمةم التزاماتو  الشبكة إلى الدخكؿ عقد بيرتٌ 
ا المبحث إلى مطمبيف, كبناءن عمى ذلؾ سنقسـ ىذ ,معمـك أجرو  مقابؿ باالنترنت االتصاؿ بإتاحة يمتـز الدخكؿ

 نتناكؿ في األكؿ التزامات مزٌكد الخدمة, كفي الثاني التزامات المشترؾ بالخدمة.
ّاألولّالمطمب

دّتزاماتال ّالخدمةّمزو 
 االلتزاـ ىك ىذااليدؼ الرئيسي مف ىذا العقد ىك تمكيف المشترؾ مف الدخكؿ إلى الشبكة, ك  إفٌ 

مف أف  بدٌ  ال بؿ, الفنية الناحية مف الشبكة إلى الكلكج مف تمكينو مجرد يكفي ال لكفك , الخدمة لمزٌكد الجكىرم
 التعاقد قبؿ التبصيرك  باإلعبلـ كااللتزاـ, عمييا, إضافة إلى مجمكعة مف االلتزامات يككف ذلؾ بالسرعة المتفؽ

 الخط) الفنية المساعدة خدمة تكفيرك , السر كممةك  المستخدـ اسـ المشترؾ بإعطاء االلتزاـك , وئأثنافي ك 
, ليا المقابؿك  مميزاتياك  الخدمة مف االستفادة في المشتركيف بيف التمييز بعدـ الخدمة مقدـ التزاـك (, الساخف

 الحفاظاإلباحية ك  عالمكاق إلى الدخكؿ تمنع التي األنظمة تركيبك , مفصمةك  صحيحةك  كاضحة فكاتير تقديـك 
 يجكز الك , منو المستقبمةك  لو المرسمة المعمكمات سريةك , المشترؾ بيانات سرية حيث مف, الميني السر عمى
كما أنو ال يجكز لو تحكيؿ الخدمة لمقدـ خدمة جديد دكف  ,يطمب مما أكثر لممشترؾ يقدـ أف الخدمة لمقدـ

مف  تفصيمو بحث سيتـ ذلؾ كؿ, العربية بالمغة الخدمة مكاصفات ككذلؾ يمتـز بتدكيفإشعار المشترؾ بذلؾ, 
 خبلؿ الفركع التالية.

ّالفرعّاألول
ّالتصالّجودةّضمانّوّعميياّالمتفقّبالسرعةّالشبكةّإلىّخولالدّمنّالمشتركّتمكين

 إلى الكلكج مف فنيان  المشترؾ تمكيف ىي منو الرئيسية الغايةك , الشبكة إلى الدخكؿ عقد جكىر إف
 :معان  التزاميف يتضمف االلتزاـ ىذاك , الخدمة مقدـ عاتؽ عمى يقع اـز الت أىـك  أكؿ فيك لذا, الشبكة

 يدحض لكي الخدمة لمزٌكد بالنسبة يكفي فبل, الشبكة إلى الكلكج مف المشترؾ بتمكيف نتيجة بتحقيؽ زاـالت -ُ
 طمبيا مف لكؿ الخدمة يقدـ أف عميو إف بؿ, الخدمة لتقديـ الكافية العناية بذؿ أنو يثبت أف, العقدية مسؤكليتو
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 لمسؤكليتو مكجبان  يككف, كجيزة لفترةو  لكك , مخدمةل انقطاع أك تأخير كؿك , المطمكبة الشركط استيفائو عند
 .القاىرة القكة أك, الغير خطأ أك, المشترؾ كخطأ, ذلؾ كراء فكا ما أجنبيان  سببان  أف يثبت لـ ما, العقدية

 الفنية العكامؿ عمى الفعمية السيطرة الخدمة لمقدـ داـ ما, االتصاؿ جكدة بضماف نتيجة بتحقيؽ التزاـ -ِ
 تحديد ذلؾ في بما, لمخدمة معينةو  مكاصفاتو  عمى المشترؾ مع الخدمة مقدـ يتفؽ فعندما, ذلؾ في المؤثرة
ادعاؤه بذؿ  يتومسؤكل لدحض يكفي الك , عميو االتفاؽ تـ لما كفقان  الخط سرعة تككف أف يمتـز, معينةو  سرعةو 
 :أمريف بيف التفرقة يمكفك ,  ُإمكاناتو عف خارجةن  االتصاؿ جكدة تككف أف إال, ذلؾ في العناية
 جكدةك  الشبكة إلى الدخكؿ مف المستخدـ بتمكيف التزاميا فيككف, اتصاالت شركة الخدمة مقدـ يككف أف, األكؿ

 فأاٌل يكك األمر الثاني,  ,االتصاالت عمى الفعمية السيطرةك  القدرة تمتمؾاالتصاؿ التزامان بتحقيؽ نتيجة, ككنيا 
 شركة غير خدمة مقدـ أم أك( لمخدمة مكزعان  كاف لك كماالسيطرة عمى االتصاالت ) القدرة عمى الخدمة لمقدـ

 .ِالمطمكبة العناية ببذؿ االلتزاـ يكفي فينا, االتصاالت
 االتصاالت خدمات بتقديـ مفكضة شركة أك اتصاالت شركة الخدمة مقدـ كاف سكاءك , األحكاؿ كؿ في

دكف تنفيذ االلتزاـ أك التأخر في تنفيذه  حيمكلتوك  األجنبي السبب تحقؽ بمجرد مسؤكليتو تنتفي, لمخدمة مكزعان  أك
, األزمات أكقات خاصةن ك  العميا السمطات مف قرار صدكر كأأك تنفيذه جزئيان, كأف ينقطع السمؾ البحرم لمشبكة, 

 مف القكة القاىرة. دٌ تع فييا لو يد ال مسائؿ فيذه
 مف المعمكماتي المنتج إعفاء شأنيا مف بنكدان  الشبكة إلى الدخكؿ عقد تضميف عمى العمؿ جرل قدل
 مف ألم   التقصيرك  الخطأ نسبة أك, االتصاالت شبكة تعٌطؿ أك الكيربائي التيار قطع حاالت في المسؤكلية
 .  ّ قاىرة قكةن  تشٌكؿ الحاالت ىذه مثؿ أف باعتبار الشبكة بيذه العامميف

ىك إتاحة االتصاؿ باالنترنت, إال أف عقد الدخكؿ إلى الشبكة  مزٌكد الخدمةااللتزاـ الرئيسي عمى  إف
 المكدـ بتقديـ فااللتزاـ, لبلتصاؿ الضركرية المكاد تكريدبغالبان ما يتضمف التزامات مكٌممة لذلؾ, مثؿ االلتزاـ 

 يشترم أف المشترؾ عمى مسبقان  الخدمة مقدـ يشترط أف مف يمنع ال ىذا لكفتزامات مقدـ الخدمة, ك مف ال يعدٌ 
 مفال تككف ىناؾ حاجة إلى المكدـ  قدك , الربط تكمفة تحٌمؿ عميو يشترط أك الخاصة نفقتو عمى المكدـ

 .ْ الذكية كاتؼالي طريؽ عف االشتراؾ أك الفبلشة بكاسطة االشتراؾ عند الحاؿ ىك كما, األساس
 تقدرك , التزامو ذتنفي عف التأخر لو يحؽ الك , لممشترؾ بتقديميا الخدمة مقدـ يمتـز, العقد إبراـ بمجرد

 الخدمة اشتراؾ قيمة بردٌ  مزٌكد الخدمة يمـزك  كاف التأخير يشكؿ تقصيران مف قبؿ مقدـ الخدمة. إذا ما المحكمة
ذاك  .العقد فيذتن عدـ حاؿ في  طمب أسباب يبيف أف عميو فإف, كاف سببو  ألم تأمينيان  مبمغا الخدمة مقدـ طمب ا 
 .تطبيقو طريقةك  مقدارهك , المبمغ ىذا

                                                 
 الكتابالبحريف, -دبي-األردف-مصر-فرنسا في التشريعات ألحدث كفقان  االلكتركنية المعامبلت قانكف في الكسيط, مجاىد الحسف أبك أسامة -ُ

 .ُُٓص, ََِٕ, العربية النيضة دار, مصر(, االلكتركني كاإلثبات االلكتركني)العقد  االلكتركنية المعامبلت لقانكف لدخكؿا كيشمؿ, األكؿ
 . ّٕ, صََِٖغريب شمقامي, التعاقد االلكتركني في التشريعات العربية )دراسة مقارنة(, مصر, دار الجامعة الجديدة,  شحاتة -ِ
 .ُُٓص, السابؽ المرجع, مجاىد الحسف أبك أسامة -ّ
 .َٓص, سابؽ مرجع, الشعيبي قاسـ فؤاد -ْ
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 يجكز, محصكرةك  خاصة حاالته  ىناؾ لكفك , المشترؾ إخطار بعد إال قطعيا الخدمة لمقدـ يجكز ال
 :يمي فيما تتمخصك , ترؾالمش إخطار دكف قطعيا الخدمة لمقدـ

 .القطع المسألة تستدعيك , األسبلؾ صيانة أك الياتؼ بجياز عيبو  كجكد -ُ
 .شخصو  أم حياة ييدد خطيرو  مكقؼو  حدكث -ِ
دراؾك , الياتؼ لخط مرخصو  غير استخداـو  أك غشو  أعماؿ حصكؿ الشركة اكتشاؼ -ّ  المشترؾ أف الشركة ا 

 .ذلؾ عف مسؤكؿه 
 .ُالخدمة بقطع االتصاالت لتنظيـ القكمي يازالج مف أمرو  صدكر -ْ

 الثانيّالفرع
ّالتبصيرّوّباإلعالمّاللتزام

 المستيمؾ عف التعاقدية المعمكمات بحجب العربي الكطف عمـك في االتصاالت شركات ففنٌ تت
 يتغاضى يجعمو ما ىذاك , المعمكماتي العصر لتقنيات المتسارع التطكر فيـ عف ضعفوك  جيموك  حاجتو استغبلؿك 

 إعبلناتيا خبلؿ مف دتتعمٌ  يفي بالمقابؿك , الكاحد لمفرد بالنسبة التكمفة قميمة تبدك قد التي حقكقو معظـ عف
ظيارك , خدماتيا بتمميع إغراءه  مفك , المادة ىك أخيران ك  أكالن  فاليدؼ, فخيا في بو اإليقاعك  التعاقد إلى يدفعو ما ا 

 األساليب مف المشترؾ لحماية التعاقد أثناءفي ك  قبؿ التبصيرك  باإلعبلـ الجكىرم االلتزاـ ىذا يأتي ىنا
 .لخدمةا لمقدـ االحتيالية

 االلتزاـ أيضان  يقاؿك , اإلخبار أك بالتبصير االلتزاـك  باإلعبلـ االلتزاـ فيقاؿ, االلتزاـ ىذا أسماء دتتعدٌ 
 بالمعمكمات المشترؾ تزكيد كجكب يقتضي مما, ذاتو المعنى تحمؿ كمياك  المعمكماتك  بالبيانات باإلفضاء

 .لمخدمة األساسية الصفاتك  الخصائص عف الكافية
 يمتـز بمكجبو, االستيبلؾ عقد طرفي أحد عمى القانكف يفرضو التزاـ: بأنو باإلعبلـ االلتزاـ ؼيعرٌ 

 مستخدمان , المناسب الكقت في ذلؾك , يجيميا الذم اآلخر لمطرؼ بالتعاقد المرتبطة الجكىرية بالبيانات باإلدالء
 .ِمحموك  لعقدا لطبيعة المبلئمة الكسيمةك , لممستيمؾ المفيكمة المغة ذلؾ في
 محؿ المعمكماتك  بالبيانات عممو إمكانية أك الميني عمـك  المعرفة فارؽ ىك باإلعبلـ االلتزاـ نشكء مناطك 

 .المستيمؾ إرادة في مؤثرةن  ككنيا مع المعمكمات بيذه مستيمؾال جيؿك , اإلعبلـ
 بدء لحظة مف يبدأ ىكك , لتعامؿا في النية حسف مبدأ في أساسو التبصيرك  باإلعبلـ االلتزاـ يجد
, التعاقد قبؿ األكؿ: نكعيف التبصيرك  باإلعبلـ لبللتزاـ أف أم, العقد تنفيذ مرحمة خبلؿ يستمرك , المفاكضات

 .التعاقد بعد الثانيك 
 
 

                                                 
 .المستخدميف حقكؽ حماية لجنة االتصاالت لتنظيـ القكمي الجياز عف كتصدر, بمصر االتصاالت خدمات دليؿ بعنكاف نشرة -ُ
  . http://gwww.ntra.gov.e.َُِّ/ٗ/ِِتاريخ االطبلع:   
 .ْْ, صََِٖمصطفى أحمد أبك عمرك, االلتزاـ باإلعبلـ في عقكد االستيبلؾ, مطبعة جامعة طنطا, مصر,  -ِ

http://www.ntra.gov.eg/
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ُّالتعاقدّقبلّباإلعالمّاللتزامّأوًل:
 :التالي ثاؿمال ؿخبل مف التعاقدم قبؿ االلتزاـ ىذا معنى لنا يظير

باشتراؾو ثابتو بمبمغو  االنترنت بخدمة المزكدة الحديثة اليكاتؼ مف ىاتفان  المشتركيف أحد يشترم أف يحدث قد
 لـ مضاعفةن  أضعافان  تكمفتيا تككف فسكؼ الةفعٌ  الخدمةك $ مثبلن, دكف درايةو منو بأنو إذا غادر الدكلة  َٓشيرمو 
 العتقاده الخدمة مف باالستفادة يرغبك  أياـو  ثبلثة أك يكميف لمدةك , رلأخ لدكلةو  بزيارةو ك  نفسو يجد, بحسبانو تكف
الفاتكرة  بأفٌ  فيفاجأ, مثبلن $ ََُ إلى التكمفة تصؿ بحيث, الدكلة داخؿ عف قميبلن  ترتفع الخارج في تكمفتيا بأف

ف بحسبانو, فمك كاف ما لـ يك ىكك $, َََٓ مبمغ إلى, معدكدة االتصاالتقد ارتفعت في ىذه الفترة القصيرة, ك 
 تكمفة بحقيقة الدكلة مغادرتو فكر األقؿ عمى نصيةو مقدـ الخدمة قد أعممو مسبقان بصريح العقد أك برسالةو 

 إليو المغادر البمد خدمات في االشتراؾ ؿفضٌ ك , الخدمة بيذه قبؿ لما, الخيار لو ترؾك , الخارجي االشتراؾ
 مشركعو  غير كاف لكك , المادم الكسب فرصة أنفسيـ عمى يفكتكف ال مةالخد مقدمي أف غير, نسبيان  زىيدو  بمبمغو 
 عف المتنع المشترؾ عمميا لك التي الخدمة تقديـ تفاصيؿ بعض عف السككت فيتعمدكف, األحياف مف كثيرو  في

 رسالةو  ؿبإرسا فيقـك, محدكد بمبمغو  ثابتو  اشتراؾو  عبر تككف التي الدردشة برسائؿ يتعمؽ فيما خاصةن ك , االشتراؾ
 بؿ مجانية غير بأنيا فيفاجأ, مضاؼ مئة المثاؿ سبيؿ عمى عددىـك  المشترؾ ىاتؼ عمى لممضافيف طريفةو 

 مبمغ ىناؾ بأف الخدمة مقدـ يعمف قدك  .التعاقدم قبؿ اإلعبلـ ضركرة يثير ما ىذاك , دكليةو  كاتصاالتو  محسكبةه 
, الشبكات جميع فيك  محدكدةو  غير لخدماتو  الياتؼ خدماتك  النترنتا خدمات في االشتراؾ لخط ثابتو  اشتراؾو 

 أنو عمى الداخمي النظاـ ينص كأف, اإلعبلف الك  العقد عنيا يكشؼ لـ أمكره  ىناؾ بأف المشترؾ يفاجأ ثـ
 عنيا زاد ماك , فقط دقيقة َٔ حدكد في مجانيان  العرض فيككف, األخرل الشركات بخطكط االتصاؿ بخصكص

فك , مسبقان  بذلؾ المشترؾ عمـ دكف إضافيةو  فاتكرةو  يف يحسب  الخدمة قطع يتـ فقد, اإلضافية فاتكرتو يسدد لـ ا 
 .عنو

 بإضافة فتقـك, المحمكؿ ىاتفو إلى رنتاالنت خدمة إضافة االتصاالت شركة مف المشترؾ يطمب أحيانان 
 يعتمد السعر كاف إذا خاصةن , الخدمة مكاصفاتك  السعر أىمياك , بشركطيا المشترؾ تبصر أف دكف الخدمة
 استخداـو  دكف ربماك , المحدكد االستخداـ رغـ, المبمغ مرتفعة بفاتكرةو  المشترؾ يفاجأ إذ, الفاتكرة نظاـ عمى
 مقدار إلى اإلضافة تككف أحيانان ك , التنزيؿ مقدار إلى ليسك  الشيرم االشتراؾ مدة إلى مبمغه  يضاؼ فقد, أحيانان 
 يككف ال التي األمكر مف ىذهك , جدان  مرتفعةن  فتصبح محمكؿو  ىاتؼو  عمى الخدمة لككف لكفك , فقط التنزيؿ

 .مسبقان  بيا عمـه  لممشترؾ
 صغيرو  بخطو  كتابتياك , الخدمة مقدـ لصالح بشركطو  عقدال حشكك  اإلعبلـ عدـ في دالتعمٌ  بسببلكف 

 العقد ةمدٌ  ىك الشبكة إلى الدخكؿ عقد في حقكقو عف المشترؾ يعرفو ما أف نجد, قراءتيا عف المشترؾ تزىد
 عمى تقع التي االلتزاماتك  الخدمات نكعية يعرؼ الك , سمفان  مدفكعةن  أحيانان  تككف التي األسعارك , اختارىا التي
 العقد نمكذج لقراءة الفرصة لو طى عٍ تي  لـ إذا لممشترؾ بالنسبة خطكرةن ك  غمكضان  األمكر تزدادك , الخدمة مقدـ عاتؽ

                                                 
 إيضاح -ّمقدـ الخدمة تجاه المشتركيف بما يمي ......  يمتـز : فمسطيف في ََِِ لسنة كالمعمكماتية االنترنت قانكفمف  ِِالمادة  نصت -ُ

 .االشتراؾ قبؿ لممشترؾ لخدمةا خصائص كجميع االشتراؾ رسـك
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 المشترؾ عميو يكقع ما كؿ أحيانان ك , المحمكؿ الياتؼ زر ضغطة طريؽ عف التعاقد يتـ كأف, التعاقد شركطك 
 التزامات بياف تتضمف الك ( لبلشتراؾ عامة شركط) عبارة ظيرىا عمى يكتبك , االشتراؾ طمب كثيقة فقط ىك
 تدكف كما, ُاألحكاؿ مف حاؿو  بأم عقدان  البعض يراىا ال قد القانكنية الناحية مف الكثيقة ىذهك , الخدمة مقدـ

 انتباه لجذب كبيرو  بخطو  اإلغراءات تبرز بينما, تقرأ تكاد ال بحيث صغيرو  بخطو  المشترؾ حقكؽك  التزامات
 يكتب كأف, العقد في ترل تكاد ال صغيرةو  فقرةو  خبلؿ مف يتكقعو يكف لـ بما المشترؾ يفاجأ أحيانان ك , ترؾالمش
 مف الشركات األخرل, أك أفٌ  ذاتيا دكف سكاىا  الشركة خطكط مف االتصاؿ فقط يتضمف العرض أف فييا

   (.محدكد غيرخط العريض عبارة )رغـ أف العرض مدكفه عميو بال معينة العرض في حدكدو 
ذاك , مقدمان  الدفع يتـك , االنترنت خدمة في مثبلن  سنة لمدة االشتراؾ يتـ عندما عينو األمر  أراد ا 

 كثيرةه  أمثمةه ك , المتبقية المدة عف االشتراؾ غممب استرداد لو يحؽ فبل مثبلن  األكؿ الشير في الخدمة إلغاء المشترؾ
 ال بطريقةو  العقد أحكاـ تيميشك  ,الخدمة مقدـ جية مف المشتركيف لحقكؽ الخطير االنتياؾ لمد تبيف جدان 

 النية حسف مبدأ الحائط عرض ضاربيف خبلؽاأل حساب عمى المادم الكسب كراء البلىث السعي سكل يبررىا
 غالبية دكنو يحكؿ ما اىذك , التزاماتوك  حقكقو مف بينةو  عمى متعاقدو  كؿ يككف أف يفترض الذم التعامؿ في

 في حاؿ أراد المطالبة بحقكقو.  غامضان ك  ضعيفان  المشترؾ مكقؼ يصبح بحيث, الخدمات مقدمي
 :مراعاتيا الخدمة مقدـ عمى يجب اليامة النقاط بعض باإلعبلـ االلتزاـ عف عيتفرٌ 

 .جازـو  بشكؿو  الخدمة مقدـ شخصية تحديد -ُ
 .الخدمة في عيكبو  ظيكر احتماؿ مف المشترؾ لحماية آلية تكفير -ِ
 .العربية كبالمغة لممشترؾ الخدمة حكؿ كمفصمة كحقيقية صحيحة بيانات تكفير -ّ
 .العقد فع العدكؿك  الفسخ في بحقو المشترؾ إعبلـ -ْ
 .بالتفصيؿ االشتراؾ طريقةك  الخدمة مقابؿ بمقدار المشترؾ إعبلـ -ٓ
 .اإليجاب لصبلحية المحدد بالكقت المشترؾ إعبلـ -ٔ

 عقد ىكك , الخدمة عقد في الضعيؼ الطرؼ باعتباره المشترؾ لصالح تفسيره يجب مبيـو  نصو  أمإٌف  
أف يككف لممشترؾ حؽ المطالبة باالطبلع عمى نمكذج العقد بكامؿ بنكده التي يجب أف تتضمف  بدٌ الك  . ِإذعاف

 ىذه ألف, لخدمةا مزكد التزامات خاصةن ك , االشتراؾ عقد بنكد لكؿ المتأنية القراءة حؽالتزامات الطرفيف معان, ك 
حؽ المطالبة بنسخةو عف  لوك , االشتراؾ عقد لو يخكليا التي الخدمات لو حتكضٌ ك  حقكقو تحدد التي ىي األخيرة

بتقديـ العقد الذم يككف  لؤلمريجب إعطاء الحؽ لمقضاء  كماالعقد في حاؿ التكقيع عمى االشتراؾ في الخدمة, 

                                                 
 السكرم المكقع عمى منشكر بحث, المتنقؿ الياتؼ في االشتراؾ عقد نزاعات, فاس, كالعقكد االلتزامات قانكف مركز, أخريؼ الحميد عبد -ُ

: االطبلع تاريخ ttp:h//www.barasy.com/forum/showthread.php?t=108&page=1 .القانكنية كالدراسات لبلستشارات
ُْ/ٗ/َُِّ. 

 .ٖٗص, سابؽ مرجع, الشعيبي مساعد قاسـ فؤاد -ِ

http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=108&page=1
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المؤكد أف التزاـ مقدـ الخدمة بتسميـ المشترؾ نسخةن  مفك , ُالدالء بوالخدمة كيمتنع عف تقديمو أك ا مقدـبحكزة 
 عند الرجكع يمكفك  ,التعامؿعف العقد ىك مف االلتزامات ما قبؿ التعاقدية التي يفرضيا مبدأ حسف النية في 

 اإلخبلؿ ذلؾ ثؿيتمك , التعاقد قبؿ تمت ككنيا( الضار الفعؿ عف) التقصيرية المسؤكلية قكاعد إلى بو اإلخبلؿ
 بيذه يريدىا يكف لـ بخدمةو  لبلشتراؾ المشترؾ يدفع الذم السمبي بالسككت ذلؾك , بعمؿ القياـ عف باالمتناع
 .الكيفية

 صراحةن  الحديثة القكانيف تناكلتو أف بعد باإلعبلـ لبللتزاـ أساسان  كحده يعد لـ ذكره السابؽ المبدأ لكف
 المستيمؾ حماية قانكف منياك , القانكني االلتزاـ أساس ىك القانكني النص ككففي, المستيمؾ حماية قكانيف في

 التي لمخدمة األساسية بالمكاصفات المستيمكيف إعبلـ سمعة أك خدمة مقدـ كؿ عمى) فيو كرد الذم السكرم
 نصو في الككيتي تركنيةااللك التجارة قانكف مشركع أكرده كذلؾك  ِ(المختصة لمجية النافذة األنظمة كفؽ يقدميا
 إبراـ قبؿ مفيكمةو ك  كاضحةو  بطريقةو  لممستيمؾ يكفر أف االلكتركنية الخدمات أك بالسمع يتعامؿ مف عمى)يجب 
 يجبك , تكمفتياك  إتماميا طريقةك  المعاممة مكضكعك , التعامؿ بأطراؼ المتصمة المعمكماتك  البيانات كؿ العقد
 .ّ(المعاممة مراحؿ جميع في عمييا لبلطبلع المستيمؾ تصرؼ تحت كضعياك , ان الكتركني المعمكمات ىذه تكفير
ّاللتزامّالتعاقديّباإلعالمّثانيًا:

كيقتضي مف المتعاقد أف يختار في تنفيذ العقد الطريقة تعاقدم باإلعبلـ يستند إلى العقد,  التزاـه  ىناؾ
 الخدمة مف االستفادة طريقةب تبصير المشترؾ في يتمثؿك تزاـ, التي تفرضيا األمانة كالنزاىة في تنفيذ االل

, كمخاطر سكء االستخداـ, ككيفية التحذيرية األمكرك , الدفع طريقةك  المقابؿ تحديدك  األساسية مكاصفاتياك 
 نترنتاال أف حيث ,ْالمشترؾ تيـٌ  التي األمكر مف ذلؾ غيرك  أك كيفية التعامؿ معيا في حاؿ حدكثيا, تفادييا,

عبلمومف تبصير المشترؾ ك  بدٌ  ال ىناتككف بطيئةن في بعض المناطؽ, ك  قد , منطقتو في الخدمة جكدة بمدل ا 
 .ٓالعقد تنفيذ فترة طكاؿ التبصيرك  باإلعبلـ االلتزاـ يستمرك , منطقتو في الخدمة جكدة بمدل العمـ حؽ فمممشترؾ

 بو يقع الذم الغمط أك الكتماف أك التدليس عف الخدمة مقدـ ةمسؤكلي تحت االلتزاـ ليذا المخالفة تندرج
 تصدر أف إلى العامة لمقكاعد كفقان  ذلؾك , الرضا في التأثير شأنو مف الذمك , التعاقد إلى الدافعك  المتعاقد
 جيؿك , الخدمات مقدمي تعسؼ ظؿ في ماسةن  باتت لممشترؾ حمايةن  تكفر, االلتزاـ بيذا خاصة نصكصه 
 .المعمكماتي العصر مستجدات استخداـك  الفنية بالنكاحي المشترؾ

ّ

                                                 
عبد الحميد أخريؼ, مركز قانكف االلتزامات كالعقكد, فاس, نزاعات عقد االشتراؾ في الياتؼ المتنقؿ, بحث منشكر عمى المكقع السكرم  -ُ

: االطبلع تاريخ http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=108&page=1ارات كالدراسات القانكنية. لبلستش
ُْ/ٗ/َُِّ. 

 .ِّلسكرم, المادة ا المستيمؾ حماية قانكف -ِ
 .ّٗي, المادة الككيت نيةااللكترك  المعامبلت قانكف -ّ
 .ِٔصمرجع سابؽ, خالد الخطيب, الحماية القانكنية لممستيمؾ,  -ْ
 .ٕٗ, صََِٕدار الجامعة الجديدة,  ,مصر, كالشبكات المعمكماتية مجاؿ في المسؤكلية, رسبلف اسماعيؿ نبيمة -ٓ
 

http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=108&page=1
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ّالثالثّالفرع
 Pass wordالسرّكممةّوUser nameّ المستخدماللتزامّبإعطاءّالمشتركّاسمّ

 يتمكف لكي ذلؾك , سر كممةك  معينان  عنكانان  المشترؾ يعطي بأف الشبكة إلى الدخكؿ خدمة مقدـ يمتـز
 أف الخدمة مقدـ عمىك , غيره دكف بالمشترؾ خاصان  مفتاحان  السر كممة تككفك , الشبكة إلى الكلكج مف تيمابكاسط
 تطفؿ إمكانية أك غمؽ دكف مفتكحان  خطو ترؾ مخاطر لو يبيفك , الشبكة إلى الكلكجك  استخداميا بطريقة يبصره

 خطو إف ىك ترؾ مفتكحان لآلخريف.  استغبلؿك  اآلخريف
 جعؿ دتعمٌ  إذا عينو األمرك , لو أعطيت التي السر لكممة إفشائو عف الناتجة المسؤكلية المشترؾ ؿيتحمٌ 

 حتى أك, المفتكح بخطو تستعيف التي الكايرلس تقنية عبر الشبكة إلى النفاذ مكنة لآلخريف ليتيح مفتكحان  خطو
 .خطو بكاسطة بالغير أضراران  فيمحقكف, يتوب في أسرتو ألفراد أك شركتو في لممكظفيف مفتكحة الشبكة يترؾ عندما

ّالرابعّالفرع
ّّالساخنّالخطّالياتفيةّالمساعدةّخدمةّبتوفيرّاللتزام

 .استفساراتيـك  المشتركيف تظمماتك  شكاكل خبللو مف ليتمقى ساخفو  خطو  بتكفير الخدمة مقدـ يمتـز
 فيجد, ذلؾ عكس ىك عمميان  يحدث ام أف إال, سرعةو  بأقصىك  مجانيةو  بصكرةو  الفني الدعـ خط تكفير عميوك 

ذلؾ  كؿٌ ك , مثبلن  االتصاؿ مف ساعةو  نصؼ يستغرؽ الذم الفني الدعـ إلى الكصكؿ في تعقيدان ك  صعكبةن  المشترؾ
 يتنافى ما ىذابمقابؿ, بينما يجد المشترؾ خط االشتراؾ في الخدمات أك إضافة خدماتو جديدةو يرد بسرعة البرؽ, ك 

 التي المعمكمات كؿ عمى الحصكؿ في المشترؾ يساعد أف الخدمة مقدـ عمى يكجب لذما الحضارم السمكؾ مع
 .يطمبيا

ّالخامسّالفرع
ّالمشتركينّبينّالتمييزّبعدمّاللتزام

 بالمكاصفات كافةن  لممشتركيف الخدمة تقديـ الخدمة مقدـ عمى يجب:)أنو عمى السعكدية الكثيقة تنص
 :التالية األمكر ذلؾ يشمؿك , بينيـ تمييزو  أك تفرقةو  أم دكفك , نفسيا الشركطك 
 كقت يبدأ متى بيافك , األكقات باقي عف الذركة أكقات في أسعارىا بيافك , المقدمة لمخدمات المالي المقابؿ -ُ

 .المشترؾ بمكافقة إال إدراجيا يجكز ال التيك , إضافية خدمة كؿ أسعار بيافك , التخفيض أكقاتك  أياـ بيافك  الذركة
 .المطمكبة الخدمة تكفير فيو يتـ الذم الكقت -ِ
 .المقدمة الخدمة جكدة -ّ
 .ُ(لبلتصاالت المنظمة الييئة عف تصدر شركط أم -ْ

 انترنت خطكط تقدـ كأف, غيرىا دكف المشتركيف مف لفئةو  مميزة خدمات تقديـ جكاز مع يتنافى ال ىذاإٌف 
 مف كؿ إلى مكجيان ك  عامان  كاف االستثناء أف طالما, ذلؾ شابو ما أك خاصةو  رو بأسعا الجامعاتك  المدارس لطبلب
  .معينةه  شركطه  عميو تنطبؽ

                                                 
 .الثالثة الفقرة, السادسة المادة, االنترنت كخدمات المعطيات خدمات لمقدمي الخدمة شركط كثيقة, السعكدية المعمكمات كتقنية االتصاالت ىيئة -ُ
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ّالسادسّالفرع
ّاإلباحيةّالمواقعّإلىّالدخولّتمنعّالتيّاألنظمةّبتركيبّاللتزام

 ىكك , العامة اآلدابك  العاـ لمنظاـ المخالفة المكاقع عمى ابةو رق دكف الشبكة يترؾ بأال مزٌكد الخدمة يمتـز 
 في ساىـ أك المعمكمات ىذه مصدر ىك كاف إذا إال كسائمو عبر تبثٌ  التي المشركعة غير البيانات عف يسأؿ ال

 .مشركعة غير أصبحت بحيث بتعديميا قاـ أك اختيارىا
 قياـ عدـ المرجحك , الفقياء بيف جدالن  الغير تجاه مزٌكد الخدمة مسؤكلية أثارت فقد زائيةالجالناحية  مف

 متابعة الك  ُاالنترنت عمى المكٌرد المحتكل مراقبة استطاعتو في ليسعممو فٌنٌي بحت ك  أفٌ  عمى تأسيسان , مسؤكليتو
 منع شأنيا مف التي األنظمة تركيب بمقدكره دكمان  يبقى لكفك ,  ِالشبكة عمى المضمكف مكٌرد المستخدـ تصرفات
 .اإلمكاف قدر االختراؽ ىذا حدكث

 تركيب الخدمات ىذه مقدـ عمى االنترنت خدمات لتقديـ المنظمة الحديثة العربية القكانيف بعض تفرض
 السماكية ألديافاك  األخبلؽك  القيـ مع المتعارضة المكاقع إلى الدخكؿ دكف يمكلةبالحالكفيمة  األنظمةك  البرامج

 تشغيؿك  بتركيب االنترنت خدمات مزكد يمتـز: )الككيتي القانكف عميو نص ما ذلؾ مفك , العربية التقاليدك  العاداتك 
 مثؿ المختمفة بالكسائؿك , األمفك  العاداتك اإلباحية أك المخالفة لمديف  المكاقعك  المكاد بمنع الكفيمة الرقابة أنظمة

 في التغيير لمكاكبة المستمر التحديث مع, سكاىا أك االلكتركني البريد أك المحادثة برامج كأ االنترنت صفحات
 الييئات بعض تقـكك ,  ّ(المختصة الكزارة قبؿ مف النظاـ كفاءة اعتماد يتـ أف عمىك , الجديدة العناكيفك  المكاقع
 حيث, اإلباحية المكاقع إلى بكاسطتيا الدخكؿ يمكف التي الكممات مف عدد أكبر بحجب لبلتصاالت المنظمة
ص المشرع السكرم كفي ىذا السياؽ ن, ْالخصكص بيذا كممة ََٓ بحجب اإلماراتية االتصاالت ىيئة قامت

كصكليـ إلى الكسائؿ التقنية التي تسمح لممشتركيف لديو بمنع عمى أف: )يكٌفر مقٌدـ خدمات النفاذ إلى الشبكة 
الييئة النكاظـ أك بعض أصناؼ المحتكل عمى الشبكة, عند رغبتيـ بذلؾ, كتضع  بعض المكاقع االلكتركنية

 .ٓكالمعايير التقنية البلزمة لتطبيؽ أحكاـ ىذه الفقرة(
ّالسابعّالفرع

ّمفصمةّوّصحيحةّوّواضحةّفواتيرّبتقديمّاللتزام
 كؿ نياية في لو المقدمة لمخدمات مفصمةك  صحيحةك  كاضحة بفكاتير المشترؾ بتزكيد الخدمة مقدـ يمتـز

 سجبلتو  في بالمشتركيف المتعمقةك  أصدرىا التي بالفكاتير يحتفظ أف الخدمة مقدـ عمى يجبك , سمفان  محددةو  مدةو 
 الشأف ىذا فيك , المشترؾ مع بخبلؼو  المتعمقة الفكاتير باستثناء, أشيرو  ستة إلى تصؿ قد, سمفان  تحدد لمدةو ك  معينةو 
 بفكاتير منتظمةو  بصفةو  المستخدميف تزكيد الخدمة مقدمي عمى يجب: )السعكدم االتصاالت نظاـ الئحة نصت

                                                 
 .األطركحة ىذه مف ْٖ الصفحة انظر - ُ
 .ََُِ, البحريف مممكة, لمشرطة الممكية األكاديمية, الثاني الجزء, مكاجيتيا كطرؽ المعمكماتية الجرائـ, قطب عمي محمد -ِ
 .ْٓ, كالمادة ّ/ّبط الترخيص لمقدمي خدمة االنترنت, المادة كضكا أسس بشأف ََِِ لعاـ َٕ رقـ الككيتي الكزارم القرار -ّ
 .َُِّ/ٗ/ِٕ:  االطبلع تاريخ,  http://www.uaehewar.net/forums/showthread.php?t=739الحكار اإلماراتي,  منتدل -ْ
 .ج الفقرة(, ّ) المادة, السكرم المعمكماتية الجريمة كمكافحة الشبكة عمى التكاصؿ تنظيـ قانكف -ٓ

http://www.uaehewar.net/forums/showthread.php?t=739
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. ليـ الممنكحة التراخيص في الكاردة الشركطك  الخدمة شركطك  البلئحة ليذه كفقان  مفصمةك  صحيحةك  كاضحة
 الفاتكرة صدكر تاريخ مف اعتباران  أشير ستة لمدة المستخدـ فكاتير افةبك االحتفاظ الخدمة مقدمي عمى يجبك 
 مقدـ فعمى, الفاتكرة عمى المستخدـ فييا يعترض التي الحاالت باستثناء, الطمب عند منيا بنسخةو  الييئة تزكيدك 

 .ُ(الخبلؼ حؿ مف االنتياء لحيف بيا االحتفاظ الخدمة
 بحيث, معينةو  بساعاتو  يحدد قدك , الخط لسرعة كفقان  مسبقان  يحدد ثابتو  بمغو كم تأتي الفكاتير مف نكعه  ىناؾ

 االشتراؾ مبمغ يككف قدك , مسبقان  تحديده يتـك  المشترؾ لرغبة يرجع ىذاك , المدة ىذه بانقضاء االشتراؾ ينقضي
 .مبمغو  مف فييا ما بنفاد االشتراؾ ينقضي بحيث, شحفو  بطاقات بكاسطة الدفع مسبؽ

 المؤسسة) الخدمة مقدـ عمى فيجب, محمكالن  أك أرضيان  ىاتفان  يتبع االنترنت بخدمة االشتراؾ كاف إذا
 كاضحةو  مفيكمةو  بألفاظ العربية المغة مستخدمان  حدل عمى مبمغو  كؿ تفاصيؿ يبيف أف( مثبلن  لبلتصاالت العامة
 .االشتراؾ عمى مفركضةن  معينةه  ضرائب ىنالؾ كاف إذا ما مبينان , لبس الك  فييا شؾ ال محددةو 

 أكليٌ  قسطو  تسديد يتـ بحيث, االنترنت بخدمة مزكدو  ذكيو  بياتؼو  مشمكلةن  االنترنت خدمة تككف أحيانان 
 لـ رسكـو  أم بتكضيح الخدمة مقدـ يمتـز كما .معينةو  بمزايا انترنت خدمة مقابؿ شيريةو  أقساطو  ثـ, قميبلن  مرتفعو 
 بعرضو مفصؿو يقٌدمو لممشترؾ عف كؿ مشتمبلت العقد.  يمتـزك  بؿ, عرضو إعبلنات في تكٌضح

ّالثامنّالفرع
ّبصيانةّالشبكةّوتطويرىاّاللتزام

فكر اكتشافيا مف قبمو, أك بمجرد إببلغ  الخدمات أعطاؿ بإصبلح يقـك أف الخدمة مقدـ عمى يجب
كالمعٌدات في مكقعو قبؿ الداخمية  التكصيبلت المشترؾ لمقدـ الخدمة بيذا العطؿ, كيمـز قياـ المشترؾ بالتحٌقؽ مف

االتصاؿ بمقٌدـ الخدمة, كيككف مقٌدـ الخدمة مسؤكالن عف شبكتو الخارجية كأجيزتو كمعٌداتو المتعٌمقة بتقديـ الخدمة 
, ألٌم سببو كاف, بما في ذلؾ كاٌفةن  , كيتحٌمؿ نفقات الصيانة كاإلصبلح المطمكبة لشبكتو كتجييزاتولممشترؾ

 ِتجة عف التقادـ الطبيعي لمشبكات كاألجيزة.النا
ّالتاسعّالفرع

ّيطمبياّلمّبخدمةٍّّالمشتركّتزويدّعدم
 ىذا فيك , طمبو عمى بناءن  لو قٌدمت التي الخدمات عف إالٌ  المشترؾ يحاسب أالٌ  العدالة قكاعد تقتضي

 المستخدـ مف المالي المقابؿ تحصيؿ الخدمة لمقدـ يحؽٌ  ال: )يمي ما مىع السعكدية البلئحة تنص الخصكص
 .ّ(يطمبيا لـ التي التجييزات أك االتصاالت خدمات عف

                                                 
 ُِالمقر بمكجب المرسكـ الممكي رقـ ـ/ ,جرمى ُِِْ/ّ/ٓ بتاريخ ْٕ رقـ الكزراء مجمس بقرار الصادر السعكدم االتصاالت نظاـ الئحة -ُ

 (.ُالخمسكف, فقرة )ق, الفصؿ الثامف, المادة الخامسة ك  ُِِْ/ّ/ُِبتاريخ 
 كثيقة شركط الخدمة لمقدمي خدمات المعطيات كخدمات االنترنت, ىيئة االتصاالت كتقنية المعمكمات السعكدية, المادة السادسة, الفقرة  _ِ
(ٔ.) 
 (.ُ) فقرة(, ٓٓ) المادة, الثامف الفصؿ, السعكدم االتصاالت نظاـ الئحة -ّ
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 مما أكثر تجييزاتو  أك بخدماتو  المشترؾ بتزكيد الخدمة مقدـ يقـك أف األحياف مف كثيران  يحدث قد لكف
, الخدمة لمقدـ التابعة العمبلء بخدمة االتصاؿ عميو فإفٌ , إشعاره دكف خدماتو  زيادة المشترؾ الحظ فإف, طمب
اٌل ك , بيا كاف أنصفتو فإف  إيجابان  تعتبر جديدةو  خدمةو  فكؿٌ . ُبذلؾ شككل لفتح االتصاالت ىيئات إلى بشككاه تكٌجو ا 

 بمقابؿو  السرعة كزيادة ,االنترنت لخدمة المميزات أك الخاصيات بعض ذلؾ مفك , المشترؾ قبكؿ إلى يحتاج جديدان 
 لو يترؾ أك, أمره مف بينةو  عمى ليككف بيا المشترؾ إشعار فيمـز, مجانيةن  المضافة الميزة كانت فإف, قميبلن  أعمى
السككت  دٌ تع التي العامة القكاعد عف تخرج المسألة ىذهك . مقابؿ بغيرك  لمصمحتو كانت لكك , اختيارىا في الحرية

  .ِامؿ معو قبكالن لمصمحة مف سبؽ التع
ّالعاشرّالفرع

ّتحويلّالخدمةّلمقدمّخدمةّانترنتّجديدّدونّإشعارّالمشتركّبذلكّعدم
 ىذه فيك , آخر خدمة مقدـ إلى إذنو دكف المشتركيف أحد بتحكيؿ الخدمة مقدـ يقـك أف يحصؿ قد

 نظير الجديد الخدمة لمقدـ تترتب ماليةو  طمباتو  أٌية مف مشترؾال تبرئة عمى السعكدية البلئحة تنص الحالة
 يفيد ما عمى البلئحة نصتك , اإلعادة تكاليؼ يتحمؿك  إليو إعادتو األصمي الخدمة مقدـ عمى يجبك  ,الخدمة

, لمسبقةا المستخدـ مكافقة دكف آخر خدمةو  مقدـ إلى لو تابعو  مستخدـو  أمٌ  تحكيؿ خدمةو  مقدـ ألمٌ  يحؽٌ  ال: )ذلؾ
 إليو نقمو تـ خدمةو  مقدـ أم لو يكفرىا اتصاالتو  خدمات نظير ماليٌ  مقابؿو  دفع عف مسؤكالن  المستخدـ يككف الك 

حالة قياـ المستخدـ بدفع مقابؿ تمؾ الخدمة, يقـك مقدـ الخدمة  فيك , الخدمات بتمؾ تزكيده طمبوك  مكافقتو دكف
الٌ ك , فكران  المستخدـ لىإبإعادة ذلؾ المقابؿ  مقدـ خدمة قاـ بتحكيؿ مستخدـو  أمٌ  ؿيتحمٌ ك , بذلؾ الييئة ألزمتو ا 

 .ّدكف مكافقتو المسبقة كافة التكاليؼ المترتبة عمى إعادة المستخدـ إلى مقدـ الخدمة األصمي(
 اإلغاؤى أك المشتركيف عف الخدمة جبح يجكز الك , خطيان  بإنذاره إالٌ  المشترؾ عف الخدمة قطع يجكز ال

 الخدمة استخدـ قد يككف أف أك, بالخدمة انتفاعو خبلؿ لمشبكة ماديةو  بأضرار تسٌبب قد المشترؾ يكف لـ ما
 إنذاره مف الرغـ عمى المستحٌقة األجكر دفع عف تخٌمؼ أك, العامة اآلداب أك النافذة لمتشريعات الفان خم دامان خاست

 بيف فنيةو  أك إداريةو  أك ماليةو  خبلفاتو  نتيجة المشتركيف عف الخدمة قطع األحكاؿ مف حاؿو  بأمٌ  يجكز الك , خٌطيان 
 يضرٌ  مما, الخدمة بقطع يفاجأ ال حتى, بالمشترؾ الضرر إلحاؽ تمنع كقائيةه  ضمانةه  ىذهك , ْليـ المرٌخص
 .بمصالحو

ّ
ّ
ّ

                                                 
 المستخدميف حقكؽ حماية لجنة, االتصاالت لتنظيـ القكمي الجياز مف النشرة ىذه تصدر, بمصر تاالتصاال خدمات دليؿ بعنكاف نشرة -ُ

 . http://www.ntra.gov.eg. َُِّ/ٗ/ِٖتاريخ االطبلع    
 .ٓٗص, سابؽ مرجع, الشعيبي قاسـ فؤاد -ِ
 (.ّ-ِ)الفقرة(, ٓٓ) المادة, لثامفا الفصؿ, السعكدم االتصاالت نظاـ الئحة -ّ
 )أ( . فقرة( , ٖٓ) رقـ المادة, األردني االتصاالت قانكف -ْ

http://www.ntra.gov.eg/
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 عشرّالحاديّالفرع
ّالعربيةّبالمغةّالخدمةّمواصفاتّتوضيح

 إفٌ  بؿ, العربية بالمغة كاحدةن  كممةن  نشراتيا في يجدكا أف دكف الخدماتك  السمع اقتناء العرب اعتاد لقد
 باألسكاؽ مكجكدةه  فيي ذلؾ معك , العربية بينيا مف ليس لغاتو  بثماني يكٌضح ما الخدماتك  السمع مف ؾىنال

 مع تعاممت الكزارية القرارات مف عدده  ىناؾك , الكيربائية األدكات أك كاألدكية الخطيرة السمع مف تككف قدك , العربية
فك  فيي, إخفاؤىا يجب عكرةه  كأنياك , شديدو  باستحياءو  العربية المغة  .رادعةو  عقكباتو  أٌية مف مجٌردةن  تصدر صدرت ا 

 ككنيا عف بلن فض, ركيكةو  عاٌميةو  عربيةو  بمغةو  أك أجنبٌيةو  بمغاتو  تقٌدـ التي لئلعبلنات بالنسبة عينو األمر
 حٌدان  تضع أف عاـ بشكؿو  االنترنت لخدمة أك لبلتصاالت المنظمة الجيات عمى فإفٌ  بالتاليك , مضٌممةن ك  خادعةن 
 .التجاكزات ىذه لمثؿ

التشريع الفرنسي عمى ضركرة استعماؿ المغة الفرنسية في التعبير عف اإليجاب في كؿ أنكاع  نٌص  لقد
 االدعاء في الحؽ العربية غةمال بحماية المعنٌية لمجمعيات تعطي أف عمكمان  العربية لقكانيفبا حرم  ك ,  ُالتجارة
 أـ ليا مصٌنعان  كاف سكاء, خدمات أـ كانت ان عسم منتجاتو في العربية بالمغة ييتـ ال مف كؿ مكاجية في المباشر
 لمغتيـك  لممشتركيف ضمانة تكفير نوشأ مف ىذاك , المستيمؾ حماية لجمعيات الحؽ ىذا إعطاء كذلؾك , مستكردان 

 .األـٌ 
ّعشرّالثانيّالفرع

ّالمينيّالسرّبحفظّاللتزام
 مف مباشرة بطريقة لعممو تصؿ التي, المعمكماتك  الكقائع إفشاء بعدـ شخصو  عاتؽ عمى يقع التزاـ ىك

 .ِمينتو ممارستو بمناسبة مباشرة غير بطريقةو  أك صاحبيا
 بتحقيؽ التزاـه  فيك بالتاليك , بعمؿو  القياـ عف اعتنباالم ان سمبي ان التزامااللتزاـ بحفظ السر الميني  عدٌ ي

 .نتيجة بتحقيؽ التزاـه  ىك عمؿ عف باالمتناع التزاـ كؿ الحاؿ بطبيعةك , نتيجةو 
 إال اإلفشاء يجكز الببعضيا, ك  بيا أك األشخاص بعض عمـ لمجرد السرية مف المعمكمات ىذه تجٌرد ال

  :ىيك , معينة حاالتو  في
 .اإلفشاء عمى( رسميان  يمثمو مف أك) الخطية السر صاحب مكافقة -ُ
 .المريض لمصمحة برخر يستعيف الذم كالطبيب, السر صاحب مصمحة اقتضاء -ِ
 (.مثبلن  كالقضاء) الرسمية الجيات طمب -ّ

 خدمة كعقد) معو المتعاقدك  الميني بيف المبـر العقد ىك المينية بالسرية لبللتزاـ القانكني األساس إف
العامة في حفظ خصكصيات اآلخريف,  اآلدابك  العاـ النظاـ ضركرات إلى إضافةن ( مثبلن  الشبكة إلى الدخكؿ

 التفاكض تـٌ  إف أما, مينتو ممارسة أثناء في أك بمناسبة أك بسبب الطبيب أك المحامي لعمـ تصؿ التي األسرارك
                                                 

 .Toubon بقانكف المسٌمى.  ـ ُْٗٗ/ٖ/ْ في الصادر الفرنسي التشريع مف( ِ) المادة -ُ
, القاىرة جامعة الحقكؽ كمية عف الصادرة قتصادكاال القانكف مجمة في منشكر بحث, المدنية كالمسؤكلية بالسرية االلتزاـ, الميدم نزيو معتز -ِ

 .ُّٖص, ََِٗ, كالثمانكف الثاني العدد
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الميني عمى أسرارو تخٌص المتعاقد معو, فتعمؿ قكاعد المسؤكلية التقصيرية  بلعاطٌ  إلى لأدٌ  مما, التعاقد يتـ لـك 
 .ُالسكاء عمى االعتبارمك  الطبيعي الشخص أسرار حماية المينية بالسرية االلتزاـ يشمؿك , إفشاءو  مف يحصؿ امٌ ع

, المشترؾ بيانات سرية عمى الحفاظ :يشمؿ الميني السر بحفظ المشترؾ تجاه الخدمة مقدـ التزاـ إف
 سرية عمى المحافظة الخدمة مقدـ عمى فإف بالتاليك  .ِلممشترؾ المستقبمةك  المرسمة المعمكمات سرية عمى الحفاظك 

حاؿو مف األحكاؿ إال في الحاالت  بأمٌ ك , كاف أم   إلى بإفشائيا يقـك فبل, بيكٌيتو تعٌرؼ التي تمؾ المشترؾ بيانات
 صبخصك ك  .الحككمية الجيات طمب أك مصمحتو أك, لممشترؾ الخطية المكافقة مأالتي تـٌ ذكرىا قبؿ قميؿ, 

 الجيات بحؽٌ  البلئحة ىذه في كرد ما يخؿٌ  ال) :أنوالحالة األخيرة, نصت الئحة نظاـ االتصاالت السعكدم عمى 
 المعمكمات عمى الحصكؿ في, المرعية األنظمة بمكجب ليا المخكلة صبلحياتيا ممارسة في المعنية الحككمية
 كما .ّ(المممكة ألنظمة كفقان  السرية المعمكمات عمى صكؿالح حؽ يمارس أف يجبك , بالمستخدـ المتعمقة السرية
 الخدمة مقدـ اتخاذ كجكب عمى االتصاالت خدمات مجاؿ في المستيمؾ بحماية المتعمقة االسترالية الكثيقة نصت

 .ْ(لممشترؾ الخصكصيةك  السرية بحماية الكفيمة اإلجراءات كؿ
)يجكز لمقٌدـ خدمات النفاذ إلى الشبكة تخزيف ؽ عمى أنو: كما نص مشرعنا السكرم في ىذا السيا

, شريطة أف يككف ذلؾ مباشرةن أك عف طريؽ العيدة بذلؾ إلى الغيرالمعمكمات المتبادلة عف طريقو تخزينان مؤٌقتان, 
قـك , كعميو أال يتحسيف تقديـ الخدمة, كأال يؤدم إلى انتياؾ خصكصية المستخدميف أك بياناتيـ الشخصيةبغرض 

 .ٓ.....( فكر انتفاء الحاجة إليو بأٌم تغيير عمى المحتكل المخٌزف, كالعمؿ عمى إتبلفو
 عمى فيجب, و الشخصيةبيانات عمى ينطبؽ ما المشترؾ مف المستقبمةك  المرسمة المعمكمات عمى ينطبؽ

 أك إلييا التنٌصت أك عمييا باالطبلع غيرىـ أك تابعيو مف أك مكظفيو مف شخصو  ألمٌ  السماح عدـ الخدمة مقدـ
 .تسجيميا

 يمتـزقانكف تنظيـ االتصاالت العماني: ) نٌص  الخصكص بيذا العربية القكانيف في كرد ما أىـ مفإٌف 
 ياعن الكشؼ أك بيا العبث عدـك , المنتفعيف إلى يؤٌدييا التي الخدمات بسرية االنترنت شبكة عمى الخدمات مكٌفر
 .ٔ(المختٌصة المحكمة عف يصدر أمرو  عمى بناءن  إالٌ  المنتفع عف بياناتو  أٌية عف أك

 بيانات عمى الحماية تقتصر لـك , معان  آفو  في اتصاالتوك  المشترؾ بيانات حماية النص ىذا فتضمٌ 
 يجعؿ محمكده  أمره  ىكك , فضفاضه ك  كاسعه  العبث مفيـكك , بيا العبث منع إلى امتدت بؿ, اتصاالتوك  المشترؾ
 المحكمة مف يصدر حصرمٌ  أمرو  عمى االستثناء عٌمؽ كما, االتصاالت أك البيانات بيذه إخبلؿو  ألمٌ  شامبلن  النص

  .جٌيده  أمره  ىكك , تحديدان  المختٌصة

                                                 
 .َِْص, السابؽ المرجع, الميدم نزيو معتز -ُ
2

كثيقة شركط الخدمة لمقدمي خدمات المعطيات كخدمات االنترنت, ىيئة االتصاالت كتقنية المعمكمات السعكدية, المادة ما ورد في _ وهذا مفاد 
 .دسةالسا

 (.ٓ) فقرة, كالخمسكف السادسة المادة, الثامف الفصؿ, السعكدم االتصاالت نظاـ الئحة -ّ
 .ََُص, سابؽ مرجع, الشعيبي قاسـ فؤاد -ْ
 .آ فقرة( ّ) المادة, السكرم المعمكماتية الجريمة كمكافحة الشبكة عمى التكاصؿ تنظيـ قانكف -ٓ
 . ََِٕ/ْٔ السمطاني بالمرسكـ تعديميا بعد,  مكرر( ّٕ) المادة, العماني االتصاالت تنظيـ قانكف -ٔ
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 ما, لكتركنيةاال المكاتباتك  المراسبلتك  االتصاالت سرية انتياكو حالة في مزٌكد الخدمة مسؤكلية تنيض
 البيانات معالجة في تعٌسفو حالة فيك , ُآخر سببو  ألم ليسك  الشبكة لتشغيؿ الفنية بالضركرة مبرران  تدٌخمو يكف لـ

 ضرران  الخاطئة معالجتو سٌببت لك المدنية مسؤكليتو إلى باإلضافة ائيان ز ج يسأؿ أف يمكف االسمية المعمكماتية
 .ِلمغير

 زكدبحيث أنزؿ العقاب بملسكرم عمى ضركرة حفظ السر الميني في ىذا المجاؿ لقد أٌكد مشرعنا ا
عمى الشبكة لتكاصؿ ا( مف قانكف تنظيـ ٗبنٌص المادة ) كذلؾ الخدمة الذم يقـك بإفشاء البيانات كالمعمكمات

المحتكل أك  يعاقب مقٌدـ الخدمات عمى الشبكة, الذم يقـك بإفشاء: )َُِِ سنةكمكافحة الجريمة المعمكماتية ل
بالغرامة مف مئتي ألؼ إلى  لديو, مخالفان بذلؾ التزامات المحافظة عمى سٌر المينة أك المعمكمات المخٌزنةالبيانات 

( مف َُالمادة )فقد تناكؿ المشرع المسكرم في كذلؾ , , مع حفظ حٌؽ المتضٌرر بالتعكيض(مميكف ليرة سكرية
مقٌدـ الخدمات عمى الشبكة, الذم  )يعاقبر كمعمكماتو مف أٌم تغيي بيانات المشترؾية االقانكف نفسو مسألة حم

بالحبس مف ستة أشير إلى  يقـك بصكرةو غير مشركعة بتغيير المحتكل أك البيانات أك المعمكمات المخٌزنة لديو
 .إلى مميكف ليرة سكرية, مع حفظ حٌؽ المتضٌرر بالمطالبة بالتعكيض(مئتٌي ألؼ ثبلث سنكات كالغرامة مف 

 فيتمكٌ  لـ لك كما, مشتركيو مع التعاقدية التزاماتو بأحد أخؿٌ  إذا مسؤكالن  مزٌكد الخدمة يككف عاـٌ  بشكؿو 
مف تكفير الكسائؿ الفنية التي تمٌكف المشترؾ مف الكلكج إلى الشبكة, أك امتنع عف إصبلح أم خمؿ في أدكاتو 

 التخفيؼ أك, مف المسؤكلية اءهف العقد إعفيتضمٌ غالبان ما لشبكة. ك كلو إلى االمشترؾ كدخالفنية قد يحكؿ بيف 
 أك الغٌش  عمى بانطكائيا أك بالتعٌسؼ تتصؼ أنيا يثبت لـ ما كتككف ىذه الشركط صحيحة كمنتجة آلثارىا, ,منيا

 مخالفتيا كأ, مشركعٌيتياك  صٌحتيا مدلك  الشركط ىذه تقدير في كاسعة تقديرية سمطة قاضيلمك , الجسيـ الخطأ
 .ّإلزامية قانكنية ألحكاـ

انطبلقان مف ككنو مف المينييف المتخٌصصيف في مجاؿ المعمكماتية, يككف مسؤكالن عمى  ,مزٌكد الخدمة فٌ إ
 الك , النتيجة تحٌقؽ عدـ لمجٌرد مسؤكليتو تتحٌقؽ ثـٌ  مفك . عناية ببذؿ ليسبتحقيؽ نتيجة, ك  أساس فكرة االلتزاـ

 ما كؿ بذؿ بأنو التذٌرع نفعان  يجديو الك , تحٌققيا دكف حاؿ الذم األجنبي السبب إثبات إال المسؤكلية مف يعفيو
  . ْذلؾ يستطع لـ لكنوك , المرجٌكة النتيجة لتحقيؽ جيدو  مف بكسعو

 كمزٌكد خدمة عممو جانب إلى, إضافية خدمات أك معمكمات بتقديـ العقد بمقتضى مزٌكد الخدمة يمتـز قد
 إلى ببٌثيا يقـك التي, الخدماتك  المعمكمات ىذه مضمكف عف مسؤكالن  يككف عندئذو ك , الشبكة إلى الدخكؿ

 معيـ المتعاقد المستخدميف تجاه التـز إذا مسؤكالن  يككف كما, اشتراؾ بعقكد معو كفيرتبط الذيف المستخدميف
 .ٓالفنية أدكاتو عبر المعركضة البياناتك  المعمكمات مضمكف بمراقبة

                                                 
 .َٔص, ََِٕ, االسكندرية, الجامعية الدار, مقارنة دراسة, االلكتركنية المعامبلت في المستيمؾ حماية, إبراىيـ ممدكح خالد -ُ
 .ُٖص, َََِ, طنطا معةجا, الحقكؽ كمية دكتكراه رسالة, اآللي الحاسب استخداـ عف الناشئة الجرائـ, طو حساـ أحمد -ِ
 .ِّٔص, سابؽ مرجع, االلكتركني العقد, ناصيؼ الياس -ّ
 .ِٕ ص, سابؽ مرجع, التكنكلكجية األخطار ضد التأميف, سركر شكرم محمد -ْ
 . ُّْعبد الباقي الصغير, االنترنت كالقانكف الجنائي, مرجع سابؽ, ص جميؿ -ٓ
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 عمى ما مكقعو  عبر يبثٌ  الذم كماتيمالمع المضمكف عف النفاذ إلى الشبكة خدمة مزٌكد مسؤكلية عف اأمٌ 
 الخادـ بيف يربط الذم الناقؿ بدكر قاـ فإذا, الخدمة ىذه حدكدك  يؤٌدييا التي الخدمة نكع عمى تتكقؼ فيي االنترنت
 مشركعية عدـ عف مسؤكليتو تنتفي, أخرل جيةو  مف االنترنت لمستخدـ الشخصي الكمبيكترك , جية مف الرئيسي

 قاـك , البسيط الدكر ىذا المعمكماتية دمةالخ حدكد تخٌطت إذا أما, المكقع عبر المكٌرد المعمكماتي المضمكف
, فينا تنيض معمكمات مف يريد ما بنشر مستغٌمو أك المكقع لصاحب يسمح الذممزٌكدىا بعمؿ متعيد اإليكاء 

المسؤكلية المدنية لمزكد الخدمة عف األضرار التي يسببيا لمغير نتيجة بٌث مضمكفو معمكماتٌي غير مشركعو عمى 
 عف مسؤكالن  يككف بالتاليك دكر الجديد يمٌكنو مف االطبلع عمى محتكل المعمكمات قبؿ نشرىا االنترنت, فيذا ال

 .ُمشركعيتيا عدـ
مزكد الخدمة ىك مجرد دكر فني خالص, يقتصر عمى ربط المستخدـ إلى أف دكر  آخر رأمه  يذىب

يمارس مزكد الخدمة أية رقابةو عمى مضمكف أك محتكل  بالمكقع الذم يختاره األخير بمحض إرادتو دكف أف
 .ِالمكقع

لقد عالج مشٌرعنا السكرم ىذه المسألة في قانكف تنظيـ التكاصؿ عمى الشبكة كمكافحة الجريمة 
غير مسؤكؿ عف مراقبة ( فقرة ب : )مقٌدـ خدمات النفاذ إلى الشبكة ّفي نص المادة ) َُِِلسنة  المعمكماتية
الكصكؿ إلى أٌم أف يمنع أك لدل مف يعيد إليو بذلؾ, لكف عميو  متبادؿ عف طريقو, أك المخٌزف لديوالمحتكل ال

, لؾ مف السمطة القضائية المختٌصة(بذ , في حاؿ كركد أمرو ةجزءو مف ىذا المحتكل خبلؿ ميمة أربع كعشريف ساع
نما جعؿ مسؤكليتو زٌكد خدمة الدخكؿ إلى الشبكة برقابة ممشٌرعنا لـ يمـز كبالتالي فإف  المضمكف االلكتركني, كا 

 بمنع الكصكؿ إليو, كىذا مكقؼه محمكد.ئي مكقكفة عمى صدكر أمر قضا
ّالثانيّالمطمب

ّالشبكةّإلىّالدخولّعقدّفيّالمشتركّالتزامات
 عمى تدؿ لتيا بياناتو بتقديـ كااللتزاـ, المشترؾ عاتؽ عمى التزاماتو  الشبكة إلى الدخكؿ عقد بيرتٌ 

 مبمغ بدفع يمتـز كما, المشترؾ عمى الجكىرم االلتزاـ ىكك ( االشتراؾ مبمغ) المالي المقابؿ بدفع االلتزاـك , شخصو
 اتفؽ لما كفقان  الخدمة باستخداـك , صيانتياك  لمخدمة البلزمة األجيزة تركيب مف الخدمة مقدـ بتمكيفك , التأميف
ىذه االلتزامات  ستأتيك , مف االستخداـ اآلخريف المشتركيف أك الخدمة بمقدـ ضراركعدـ اإل, العقد في عميو

 مف خبلؿ الفركع التالية. بالتفصيؿ
ّاألولّالفرع

ّالتعاقدّقبلّباإلعالمّاللتزام
 في صالمخصٌ  بالمكاف تكقيعوك  اسمو كتابةك , الخدمة تقديـ طمب نمكذج بتعبئة الخدمة طالب يقـك

رفاؽك , االنترنت خدمات لمقدمي التابعك  المختٌص  المكظؼ أماـ ذلؾك  الغرض ليذا المعٌدة االستمارة  الكثائؽ ا 
                                                 

 .ُْٗ, ََِٖ, االسكندرية, الجديدة الجامعة دار, االنترنت شبكة عبر التجارية تلئلعبلنا القانكني التنظيـ, غناـ محمد شريؼ -ُ
 .ُّص, سابؽ مرجع, االلكتركنية المسؤكلية, منصكر حسيف محمد -ِ
 



49 

 

 

 مف بالتأكد الخدمة مقدـ يقـكك (, السفر جكاز عف صكرة أك اليكية بطاقة عف صكرة مثؿ) لذلؾ المطمكبة الرسمية
 .الكثائؽ اكتماؿك  صبلحية

 ُجريمةو  ارتكاب تـٌ  ما إذا ةن خاصٌ , المشترؾ لتتٌبع ىامان  خيطان  تمٌثؿ أنيا في المعمكمات ىذه ضركرة تكمف
 :منياك , كثيرةو  حاالتو  في يحصؿ قد ىذاك , المشترؾ إلى الكصكؿ يصعب دكنيا مفك , وخطٌ  خبلؿ مف
 ة الشكارع بغرض الربح فييمؿ المكٌزع تعبئة النمكذج الخاص باالشتراؾ.بيع خطكط االشتراؾ عمى أرصف يتـٌ أف 

 كأف, المكزعيف بتحفيز – الطمب نمكذج تعبئة عف المكزعيف تقاعس لتبلفيك  – الخدمة مقدـ يقـك أحيانان 
 عيفالمكز  بعض يمجأ ذلؾ رغـك (, مثبلن  ليرة ََُ) رمزيان  مبمغان  المشترؾ ببيانات معبأ طمبو  كؿ عف يعطي

 استغبلؿ يتـ حيث, عمميـ دكف أبرياء ألشخاص بياناتو ك  بأسماء كىميةو  اشتراؾو  طمبات تعبئة إلى الربح بغرضك 
 عمميـ دكف ىؤالء بأسماء متعددةو  اشتراكاتو  طمبات لتعبئة بياناتو كتابة تتـك , لدييـ مكجكد ما لمشترؾو  ىكيةو  صكرة
 خطكط باستخراج مكظفييا بعض فيقـك خاصةو  عركض عف دمةالخ تقديـ شركات إحدل تعمف أحيانان ك , بذلؾ

 إدراؾو  دكف آلخر شخصو  مف الناس بيف تيادييا يتـك , الخطكط ىذه تداكؿ يتـ ثـ, بكثائقيـك  بأسمائيـ ألصدقائيـ
 .لمعكاقب

 التزاـه الخدمة, ك التزاـ المشترؾ بتقديـ بياناتو التزامان مزدكجان, فيك التزاـه عمى عاتؽ المشترؾ قبؿ مقدـ  يعدٌ 
 المصرم االتصاالت قانكف نص ذلؾ عمىك , لبلتصاالت المنظمة الحككمية الييئة قبؿ الخدمة مقدـ عاتؽ عمى
 الخدمات تمؾ تسكيؽ بيـ المنكط ككبلؤىـك  االتصاالت خدمات مشغمكك  مقدمك يمتـز....كما (: )ْٔ) المادة في

 ىذاك . ِ(بالدكلة المختمفة الجيات مفك  المكاطنيف مف مستخدمييا عف دقيقةو  بياناتو ك  معمكماتو  عمى بالحصكؿ
, لمقانكف العامة المبادئ في أساسو يجد بؿ, العقدية المسؤكلية إلى يستند ال فيك لذا, التعاقد عمى سابؽه  االلتزاـ
 .ّالعقكد تنفيذ في النية حسف كمبدأ

ّالثانيّالفرع
ّالماليّبلالمقاّبدفعّاللتزامّّّّ

 ليذاك , ْعميو المتفؽ االشتراؾ مقابؿ تسديد ىك المشترؾ عاتؽ عمى يقع الذم الجكىرم االلتزاـ إف
 إلى االنترنت استخداـ تعريفة حسابيتـ  قدك , المطمكبة لمسرعة كفقان  ثابتان  مبمغان  يككف فقد, متعٌددة صكره  المقابؿ
,  ٓاالنترنت خدمات مقدـ ألسعار كفقان  يجرييا التي الياتفية المكالمات سعر أك تكمفة يساكم بما المشترؾ فاتكرة

                                                 
 جريمة)يا: في المادة األكلى مف قانكف تنظيـ التكاصؿ عمى الشبكة كمكافحة الجريمة المعمكماتية السكرم تعريؼ الجريمة المعمكماتية بأن كرد -ُ

 , أك تقع عمى المنظكمات المعمكماتية أك الشبكة(.شبكةلباستخداـ األجيزة الحاسكبية أك اترتكب 
 ( .ْٔ) المادة, المصرم االتصاالت قانكف -ِ
 في منشكر بحث(, النيائي كالمستخدـ المعمكمات بنكؾ بيف العبلقة في)دراسة  المعمكماتية مجاؿ في الخطأ, عمي محمد الرحمف عبد جماؿ -ّ

 –. كالسيد محمد السيد عمراف, االلتزاـ باإلخبار ّّْ, صُٗٗٗ ,عدد تمكز ُّالسنة  ,العراؽ ,بابؿ جامعة, كاالقتصادية القانكنية البحكث مجمة
 .ُِّ, صُْٗٗ مصر, دار المطبكعات الجامعية, –دراسة مقارنة 

 ال فإنو, أجكر خدماتو تعرفة مف أم تعديؿ أك بتخفيضمى أنو:" إذا قاـ مقدـ الخدمة ( عٓ) السعكدية في مادتيا الثانية, الفقرة الكثيقةتنص  -ْ
 ".خفيضالت قرار لتنفيذ المحٌدد التاريخ قبؿ لو قٌدمت لخدمةو  الجديدة التعرفة بتطبيؽ المطالبة لممشترؾ يحؽٌ 

 .المستخدميف حقكؽ حماية لجنة, صاالتالجياز القكمي لتنظيـ االت عف تصدر, بمصر االتصاالت خدمات دليؿ بعنكاف نشرة -ٓ
 http://www.ntra.gov.eg. َُِّ/ٗ/َّ االطبلع تاريخ   

http://www.ntra.gov.eg/
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 تككفك , معيفو  بمبمغو  فبلشة المشترؾ يعطى بحيث, مقٌدمان  مدفكعةو  شحفو  كركتيككف االشتراؾ مف خبلؿ  قدك 
 تعبئة عميو فإف, الشبكة إلى الدخكؿ المشترؾ أراد ما إذا بعدىاك , التركيج قبيؿ مف محدكدةو  استخداـو  لمدة صالحةن 
 رةالفاتك  خبلؿ مف الدفع يتـك  التنزيؿ حجـك  لبلستخداـ كفقان  رصيدىا ينفد شحف كركت خبلؿ مف بطاقتو

 االلكتركني الدفع عمى االتصاالت شركات تشٌجعك , بنكي حسابو  مف التحكيؿ طريؽ عف أك االلكتركنية
 األكراؽ استيبلؾك  المراجعيف زحمة مف التخفيؼ في عمييا تعكد فائدةو  مف لذلؾ لما, إضافيةو  أرصدةو ك  بخصكماتو 

شغاؿك   .ُالعمبلء خدمة مكظفي ا 
 ذلؾعقد الدخكؿ إلى الشبكة عند امتناع المشترؾ عف سداد مقابؿ االشتراؾ, ك  لمقدـ الخدمة إنياء يحؽٌ 

 بؿ الخدمة بقطع يفاجئو أف لو ليس لكفك  ,عنو الفنية الكسائؿ قطعك  الشبكة إلى الدخكؿ مف المشترؾ بحرماف
 .سالفان  ذكرىا تـ خاصةو  حاالتو  في إال, اإلخطار مف بدٌ ال

ّالثالثّالفرع
ّالماليّالتأمينّبمغمّدفع

 الكقت في الخدمة مقابؿ سداد لتأميف ذلؾك  مالي مبمغو  دفع المشترؾ مف االنترنت خدمة مقدـ يطمب قد
 :عدة حاالتو في ىذا الشأف, تمٌخص فيما يمي ِالسعكدية الكثيقة حصرت قدك , المناسب

 .الخدمة مستحقات سداد لخدمةا طالب إمكانية عدـ عف الخدمة مقدـ لدل مؤكدةو  معمكماتو  كجكد -ُ
 شككل أك خبلؼو  محؿ ليستك , سدادىا يتـ لـك , المشترؾ عمى متراكمة متكررة غير ألجكرو  كبيرة مبالغ كجكد -ِ

 .الطرفيف بيف
 أك شككل بيف  إذا كاف عمى المشترؾ ديكف سابقة مستحٌقة الدفع لمقٌدـ الخدمة, كليست محٌؿ خبلؼو  -ّ

 .ّالطرفيف
مقدـ الخدمة أف يبٌيف لطالب الخدمة سبب طمب مبمغ التأميف كمقداره كطريقة تطبيقو, كأف يجب عمى 

لممشترؾ بناءن عمى سجؿ المشترؾ لديو في حالة ككنو قد سبؽ لو االشتراؾ بإحدل  ْاالئتماني يقـك بتحديد الحدٌ 
 ٓخدمات مقٌدـ الخدمة.

 
                                                 

 مرجع, سعيد بف كلزىر. ََُص, سابؽ مرجع, االلكتركني العقد إبراـ, إبراىيـ ممدكح كخالد. َُّص, سابؽ مرجع, الشعيبي قاسـ فؤاد -ُ
 .ُْٗص, سابؽ مرجع, االلكتركنية المعامبلت قانكف في الكسيط, مجاىد الحسف أبك كأسامة .ْٓص, سابؽ

 بكصفو الخدمة حساب في ليكدعو ما مشترؾو  مف الخدمة مقدـ يطمبو الذم المالي المبمغعمى أنو: " كرد في ىذه الكثيقة تعريؼ مبمغ التأميف -ِ
التأميف د أكجبت عمى مقدـ الخدمة أف يعيد إلى المشترؾ المبالغ التأمينية, أك المبالغ الفائضة مف قك  ".خدماتو مف االستفادة مقابؿ مالياي  تأميناي 

 المالي خبلؿ ثبلثيف يكمان مف تاريخ إلغاء الخدمة, أك زكاؿ سبب طمب التأميف.
قنية المعمكمات السعكدية, المادة الخامسة, كثيقة شركط الخدمة لمقدمي خدمات المعطيات كخدمات االنترنت الصادرة عف ىيئة االتصاالت كت -ّ

 ( . ُفقرة )
 استخداـ ألجكر األعمى االستيبلؾ حدٌ بأنو: " الحد االئتماني الكثيقة السعكدية المذككرة آنفان تعريؼ ( مفُٗالمادة األكلى, الفقرة ) في كرد -ْ

 ".لممشترؾ المقٌدمة الخدمات/  الخدمة
 (.ِ) الفقرة دمات المعطيات كخدمات االنترنت, ىيئة االتصاالت كتقنية المعمكمات السعكدية, المادة السادسة,كثيقة شركط الخدمة لمقدمي خ -ٓ
(ِ.) 
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ّالرابعّالفرع
ّصيانتياّوّالخدمةّيزةأجّتركيبّمنّالخدمةّمقدمّتمكين

مف دخكؿ منزلو أك شركتو لتأدية عمميـ في األكقات المناسبة  تابعيوك  الخدمة مقدـ بتمكيف المشترؾ يمتـز
 إذنان  الخدمة مقدـ بمنح يمتـز كما, تشغيميابغرض تركيب الخدمة أك استبداؿ األجيزة المركبة أك صيانتيا أك 

 التعكيض ذلؾ مقابؿ في الخدمة مقدـ لو يقدـ أف عمى الخاص ممكو في األعمدة نصب أك األسبلؾ بتمديد
 .الكيركمغناطيسية لؤلبراج بالنسبة الحاؿ ىك كما, بالمشترؾ اإلضرار في يتسبب أالٌ ك , العادؿ

يسمح لؤلشخاص المفٌكضيف المشترؾ أف يمتـز  -ُعمى أف: " في مادتيا السابعة تنص الكثيقة السعكدية
مة بالدخكؿ إلى المباني كالمكاقع التي يشغميا المشترؾ, أك تقع تحت سيطرتو, كأف يسمح ليـ مف قبؿ مقٌدـ الخد

 بالبقاء في تمؾ المكاقع بالقدر المطمكب كذلؾ لؤلغراض التالية:
القياـ بأعماؿ اإلصبلح أك الفحص ألٌم مف أجيزة كمعٌدات االتصاالت, أك أٌم مف األجيزة كالمعٌدات  -أ

 لو. خدمةو معينةالمرتبطة بتقديـ 
يا أك إزالتيا أك حبتركيب أم مف أجيزة االتصاالت كمعٌداتيا داخؿ المكقع, لتقديـ الخدمة لممشترؾ أك س -ب

 .استبداليا كصيانتيا أ
القياـ بأٌم غرضو مرتبط بتأسيس أجيزة االتصاالت كمعٌداتيا المؤمنة لممشترؾ مف قبؿ مقدـ الخدمة,  -ج

 دمة لو كالكائنة في مكقعو, أك القياـ بأعماؿ تشغيميا أك صيانتيا.كالمرتبطة بالخدمة المق
 ُيجب عمى مقدـ الخدمة إببلغ مشتركيو مسبقان بمكاعيد الصيانة المطمكبة, كذلؾ قبؿ كقتو كاؼو مف بدئيا." -ِ

 تبقى تيالك , لممشترؾ الخدمة لتكفير الخدمة مقدـ كضعيا التي األجيزة عمى بالحفاظ المشترؾ يمتـز كما
 مقدـ ممؾ مف كانت إف أما, فقط الستخدامو حكران  صارتك  اشتراىا قد المشترؾ يكف لـ ما, الخدمة لمقدـ ممكان 

 الخدمة لمقدـ فإف, األجيزة بيذه األضرارك  الخسائر بإلحاؽ إىماؿو  أك منو قصدو  عف المشترؾ تسببك , الخدمة
 .ِالمشترؾ بيا تسٌبب التي األضرار عف التعكيض ؽح كذلؾ لوك , استبداليا أك بإصبلحيا المطالبة حؽ

 خط أصبح بحيث ,أخرل عف االستغناءتقنياتو ك  إيجاد عف أسفرت المعمكماتي العصر مستجدات أف نجد
 بيرم الببلؾ خدمة في االشتراؾ طريؽ عف أك الفبلشة طريؽ عف خدمةو  مجرد( الغالب الكضع ىكك ) االشتراؾ
 بالنسبة حصؿ كما, الزكاؿ إلى طريقيا في شابييا ماك  المكدـ أجيزة أصبحت بحيث, ذكي   محمكؿو  ىاتؼو  ضمف
 . DVDاؿك   CDاؿ محٌميا حؿٌ  أف بعد, الفيديك أفبلـ أشرطةك  لمفمكبي

ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
 كثيقة شركط الخدمة لمقدمي خدمات المعطيات كخدمات االنترنت, ىيئة االتصاالت كتقنية المعمكمات السعكدية, المادة السابعة. -ُ
 (.ٓ) الفقرة, الخامسة المادة, السعكدية المعمكمات كتقنية االتصاالت ىيئة, االنترنت كخدمات المعطيات خدمات لمقدمي الخدمة شركط كثيقة -ِ
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ّالخامسّالفرع
ّالطرفينّلتفاقّوفقاًّّالخدمةّباستخدامّاللتزام

اتفؽ لممشترؾ استخداـ خدمة الدخكؿ إلى الشبكة أك السماح باستخداميا ألٌم غرضو مخالؼو لما  ليس
 لمقدـ فإف, يفعؿ لـ فإف, الخطية مكافقتو مىع الحصكؿعميو, فإف أراد ذلؾ, فإف عميو إببلغ مقدـ الخدمة ك 

 .ُالبلـز التخاذ االتصاالت تنظيـ ىيئة إلى تقريرو  رفع الخدمة
 فيقـك, فقط الشخصي لبلستخداـ االنترنت خط يككف أف عمى يتفؽ قد: الصدد ىذا في يأتي كمثاؿو 

 المشترؾ يقـك عندما ذاتو األمرك , عميو االتفاؽ تـ لما خبلفان , التجارم بمحمو خطو كصؿك  باستثماره لمشترؾا
 العممي الكاقع في يحصؿ ما أيضان  ذلؾ مفك , ترخيصو  دكف تجاريان  خطو استثمار يعيد أف أم, كصبلتو  بتكزيع

 أمٌ  يقدـ مقيى أك ألعابو  محؿ يقـك كأف, العقد مقتضى خبلؼ عمى الخدمة لخط عديدةو  استغبلليةو  مخالفاتو  مف
ليا خطان مف شقتو أك مف محمو التجارم دكف ترخيصو  يمدٌ ك , الحاسب أجيزة مف عدد بكضع المشركبات مف نكعو 

, ك   يثار في ىذا الصدد مسألتاف:بذلؾ لتفادم الرسـك
 خط يفتح أف الثانيةك , بمقابؿ دجد لمشتركيف الكصبلت مدٌ  طريؽ فعالمشترؾ باستغبلؿ خطو  قياـّاألكلى

 المسألتيف ىاتيف تناكؿ سيتـك , فام الكام تقنية بكاسطة المتطفميف قبؿ مف فيخترؽ بجيؿو  أك بعمـو  لمعامة االنترنت
 :اآلتي خبلؿ مف

ّترخيصٍّّدونّجددّلمشتركينّالوصالتّبمدّ ّالمشتركّقيام:ّولًّأ
 مف, لديو الزائدة السرعة استغبلؿ حؽ لممشترؾ ىؿ ىكك , القضية ىذه في نفسو يطرح تساؤؿه  ىناؾ

 القرائف مف عدده  يكجد بأنو القكؿ يمكف التساؤؿ ىذا عمى لئلجابةك  ؟ ذلؾ كراء مف الترٌبحك  كصبلتو  تكزيع خبلؿ
 باىظان  سيككف لبلشتراؾ المقابؿ فإف, جدان  عاليةن  الخط سرعة كانت فإذا, جائزه  االستغبلؿ ىذا أفٌ  خبلليا مف يتبٌيف
 االستغبلؿ ىذا خبلؿ مف الخدمة مقدـ يمحؽ ضرر ال فإنو بالتاليك , العادية السرعة ذم الشخصي لمخط خبلفان 
, األصمي المشترؾ مف مباشرةو  غير بطريقةو  لمخدمة المقابؿ عمى يحصؿ الطريقة بيذه فيك, ذلؾ مف العكس عمى

 طريؽ عف االشتراؾ سيجدكف بدكرىـ ىـك , بالكصبلت مٌدىـ الذيف بخٌطو المشتركيف مف يجمعيا بدكره ىكك 
فك  حتى لمصمحتيـ ىذاك , جديد خط   فتح مف ليـ أرخصك  أيسر الكصمة فك , الخدمة ببطء شعركا ا   مقدـ سككت ا 
 لذما المشترؾك , مجانان  خدماتو لو يسٌكؽ مف يجد فيك, الضمنية المكافقة قبيؿ مف ىك يجرم بما عممو مع الخدمة

 السرعة زيادة طمبك , الباطف مف لديو المشتركيف عدد زاد كمما السرعة زيادة يطمب سكؼ, الكصبلت بتكزيع يقـك
 مقدـ يصيب ضرر فبل, بحسابو شيءو  كؿٌ  أفٌ  طالماك , الخدمة لمقدـ األصمي المشترؾ يدفعو بمقابؿو  يككف

 .الخدمة
 قانكف لنصكص الحرفي التطبيؽ مع يصطدـ أٌنو إالٌ  المنطؽ مكافقتو مف بالرغـك , المتقٌدـ االستنتاج إفٌ 
, بيتو في خاصةن  محميةن  شبكةن  ينشئ بأٌنو الكصبلت مقدـ المشترؾ عمى فييحكىـ,  ِالدكؿ مختمؼ في االتصاالت

                                                 
 (.ِخدمات المعطيات كخدمات االنترنت, المادة الخامسة, فقرة ) لمقدمي الخدمة شركط كثيقة -ُ
 .األردني االتصاالت قانكفك  التكنسي صاالتاالت قانكفك  اإلماراتي االتصاالت قانكفك  المصرم االتصاالت قانكف كمنيا -ِ
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 كأ أسبلؾو  بمدٌ  إما ذلؾك , بشبكتو الجيراف مف مشتركيو فىيىًصؿي , ترخيص دكف تجاريان  الخاص خطو يستغؿٌ  بحيث
 معاممة المخالؼ الفرد ييعامؿ بحيث, العقاب شديد قانكنيٌ  ٍو  فخٌ  في كقع قد المشترؾ يككف ىناك , الكايرلس بكاسطة
 اإلنسانية دكاعي تخالؼ المعاممة ىذهك , ترخيصو  غير مف اتصاالتو  خدمات تقٌدـك  تشٌغؿ التي الجديدة الشركة

 .باالعتبار أخذهك  ذلؾ في النظر مف لمتشريعات بدٌ الك , العدالة قكاعدك 
ّفايّالوايّتقنيةّبواسطةّلمعامةّالنترنتّتحف:ّثانياًّ

 إلى تشيرك , كتعني االتصاؿ البلسمكي, wireless fidelity اختصار لعبارة هو Wi Fi مصطمح
 قدك , خطكرتيا رغـ مفٌصؿو  بشكؿو  نيفالقكا تنٌظميا لـ حديثةه  خدمةه  ىيك , أسبلؾ دكف بالشبكة االتصاؿ إمكانية
 المفتكحة الغير خطكط أحد عمى التطٌفؿ طريؽ عف االنترنت استخداـ اعتبار عمى الكثيريف عند العادة جرت

 ىذه أف نجدك , بو ينتفعكا كي لآلخريف خطو بفتح ضمنان  تنازؿ قد الخط صاحب لككف, مشركعان  أمران , استغبللوك 
 أك, خطو إغبلؽ المشتركيف أحد ينسى فقد, مشركعو  غير أمره  ىك اآلخريف خطكط إلى مؿفالتس, سميمة غير العادة

, منو إذفو  دكف يستغمكنو, خطو إلى كيثيرو  بمتسمميف فييفاجأ غيره دكف أقربائو ألحد خطو بإتاحة رغبتو تككف أف
 :منيا, بالمشترؾ حؽتم قد, كثيرةو  أضرار إلى باإلضافة, خطو بكاسطة الكتركنية جرائـ ارتكبكا لربماك 
 .استخداماتيـ حجـك  المتسمميف عدد بحسب, خطو سرعة في البطء -ُ
, ك  دنفا -ِ  ألف ذلؾبطاقة المشترؾ بأسرع ما يمكف, إذا كاف االشتراؾ محدكدان بكقتو معيفو أك بحجـ تنزيؿو محددو

 أك التنزيؿ بطء في ذلؾ كيجد, لؤلخير بالنسبة الخط جكدة فتتدٌنى, المشترؾ حصة مف لنفسو يقتطع المتسمؿ
 ةصكر  في تقطعاتو  ظيكر أك, الياتفية المكالمات انقطاع أك الصكت  رداءة أك الكيب صفحات عرض في البطء
 .مقابؿو  بغير يككف المتسمؿ قبؿ مف المشترؾ خط استنفاد أفٌ  إلى إضافةن , الفيديك

 المشترؾ تكاجد أكقات معرفة خبلليا مف يستطيع برامج بكاسطة المشترؾ عمى بالتجسس المتسمؿ يقـك قد -ّ
 .الخطكرة بالغ أمره  ىكك  عبر الشبكات البلسمكية المفتكحة, تمرٌ  التي البيانات مراقبة بإمكانو إف بؿ, الشبكة عمى

 يجعمو بطمبو  األخير يتقدـ لـ ما, المشترؾ عمى مؤمَّنان ك  محصكران  الخط الخدمة مقدـ يبقي أف األصؿ
 استخداـ سكء مسؤكلية أيضان  يتحمؿك  بؿ, اشتراكو دنفاك  خطو بطء عبء كحده يتحمؿ عندىاك , لآلخريف متاحان 
 جائزو  غير أمره  فيك, مفتكحان  خطو ترؾ لمجرد ضمنية مكافقة أنو عمى رؾالمشت سككت يؤخذ أف أما, لخطو الغير
 .قانكنان ك  شرعان 

 السادسّالفرع
ّمنّالستخدامّاآلخرينّالمشتركينّأوّالخدمةّبمقدمّضرارعدمّاإل

معٌدات اتصاالتو أك السماح باستخداميا المشترؾ باالمتناع عف استخداـ أية خدمةو أك تركيب أية  يمتـز
بطريقةو تتعارض مع األنظمة المرعية في الدكلة أك تخالؼ قكاعد اآلداب العامة, أك ليا طابعه تيديدٌم, أك تؤدم 

 يؤدم أف أك, جيةو  أك شخصو  ألمٌ  نكعو  أمٌ  مف ذلأإلى إحداث فزعو أك إزعاجو أك إرباؾو أك مضايقةو أك تشكيشو أك 
 الخدمة مقدمي أك, الخدمة بمقدـ الخاصة االتصاالت خدمات مف خدمةو  أم تشغيؿ أك تقديـ عاقةإ إلى ذلؾ
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 األفعاؿ ىذه كانت سكاءك , األفعاؿ تمؾ عف يترتب عما الكحيد المسؤكؿ ىك المشترؾ يعدٌ ك , ليـ المرخَّص اآلخريف
 ُ.الخدمة باستخداـ لو يسمح ـل أـسمح لو المشترؾ  سكاءك , آخر شخصو  عف أـ نفسو المشترؾ عف صادرةن 

 الٌتخاذ االتصاالت تنظيـ ىيئة إلى األمر برفع, المخالفة ىذه مثؿ حدكث حاؿ في الخدمة مقدـ يقـك
 قد التي األضرار عمى كأمثمةو ك  ,ِفكران  الخدمة بتعميؽ الخدمة مقدـ قياـ إلى إضافةن , ألنظمتيا كفقان  بشأنيا البلـز

 رسائؿ إرساؿ, الدينية الشعائرك  بالمقدسات تمٌس  االنترنت عمى مكاقع إنشاء, الغير تصيبك  المشترؾ بيا يتسبب
 ذلؾ مف األفعاؿ التي تككف أساسان لمسؤكليتو القانكنية.    غيرك , االنترنت عمى الغير قذؼ, لمغير اقتحامية

ّالثانيّالمبحث
ّالمترتبةّعمىّعقدّاإليواءّّالقانونيةّاآلثار

 متعٌيد حكاسيب عمى االلكتركني المكقع لصاحب المعمكماتية المادة إيكاءجكىر ىذا العقد ىك  إف
في ىذا المبحث  , كسنتناكؿالطرفيف مف كؿ   عاتؽ عمى متقابمةن  التزاماتو  يفرض ىذاك . معمـك أجرو  مقابؿ اإليكاء

التزامات متعٌيد اإليكاء في المطمب األكؿ, كالتزامات صاحب المكقع في المطمب الثاني, ثبلثة مطالب, 
 تركني غير المشركع في المطمب الثالث.كمسؤكلية متعٌيد اإليكاء عف المضمكف االلك

ّاألولّالمطمب
ّمتعي دّاإليواءّالتزامات

, االلتزامات مف ان عدد تجاه صاحب المكقع االلكتركني عقد اإليكاء عمى مقٌدـ ىذه الخدمة يفرض
الفركع  مف خبلؿىذه االلتزامات  سيأتي بيافجكىرىا تخصيص مساحة افتراضية عمى خادمو الرئيسي, ك 

 .التالية
ّاألولّالفرع

ّاإليواءّباقةّضمنّالمدرجةّالخدماتّكافةّتقديم
 صاحب اختارىاالباقة التي  ىيك ّ,اإليكاء باقة ضمف المدرجة الخدمات كافة بتقديـ اإليكاء متعٌيد يمتـز

 مركرو  شريط أك صمبو  قرصو  عمى مساحةو  تخصيص أساستقـك ىذه الخدمات عمى ك  ,يكاءاإل طالب  المكقع
 خاصو  بحسابو  بتزكيده يقـك كما, الدكلية الشبكة عمى بنشرىا المكقع صاحب يرغب التي المعمكمات لبثٌ 

                                                 
 عما مسؤكالن  المشترؾ يككف(: .... ّ, الفقرة )الخامسةتنص كثيقة شركط الخدمة لمقدمي خدمات المعطيات كخدمات االنترنت, في مادتيا  -ُ

 :التالية الحاالت مف أمٌ  في كذلؾ, ألنظمتيا كفقان  الييئة قبؿ مف عميو تفرض قد غرامات مف مخالفتو عمى يترٌتب
 المقٌدمة لممشترؾ, سكاء كانت مف قبؿ المشترؾ نفسو أك مف غيره. االستخداـ أك التشغيؿ غير المشركع لمخدمة -أ 
االستخداـ غير المشركع لمخدمة مف قبؿ المشترؾ أك مف غيره. بما في ذلؾ أٌم خمؿو أك تشكيش يسٌببو ىذا االستخداـ عمى مرافؽ مقٌدـ  -ب

 , كالناتج عف ىذا االستخداـ غير المشركع.اآلخريف المرٌخص ليـ مرافؽ مقدمي الخدمةأك  الخدمة
أك يسمح بيا عمى األجيزة كالمعٌدات كبرامج االتصاالت المٌتصمة  أم خسائر أك أضرار تنشأ نتيجة التعديبلت التي يقـك بيا المشترؾ -ج

 بالخدمة المقٌدمة لو, ميما كانت مبٌررات حدكثيا.
 (.ِ) فقرة, الخامسة المادة, االنترنت كخدمات المعطيات خدمات لمقدمي لخدمةا شركطة كثيق -ِ



55 

 

 

ضافةك ببرنامجو خاصو يمٌكنو مف االتصاؿ بمتعٌيد اإليكاء,  بتزكيدهك , بو لمتعريؼ الدخكؿ مفتاح يتضمف  أك ا 
 .ُمعمكمات مف يريد ما تغيير أك حذؼ

ّالصمبّ-أ ّالقرص ّعمى ّمعينة ّمساحة تقديـ مساحة معينة عمى القرص  الخدمات ىذه جكىر إفٌ  :تقديم
تاحةك , الصمب المممكؾ لمتعيد اإليكاء المضيؼ ذلؾ بحسب طريقة  يككفك  ,جميع األدكات الفنية البلزمة لذلؾ ا 

 .خادـ عمى معينة مساحة تقديـ يتـ أكاإليكاء فقد يتـ تقديـ الخادـ 
 إنشاء عمى دميفخالمست مساعدةك  إيكائو قبؿ المكقع بتصميـ إضافية خدمة اإليكاء متعيد يقدـ دق 

 أك, أك االلتزاـ بالمساعدة اآللي البحث أنظمة أك الكتركني بريد خدمات تقديـ أك, بيـ خاصة الكتركنية مكاقع
 .يكاءاإلذلؾ مف الخدمات التي قد تتضمنيا باقة  غيرك  ِبالمعمكمات المكقع صاحب تزكيد

 اإليكاء قبؿ المكقع تصميـ خدمة اإليكاء خدمة تتضمف قدّ:إيواؤهّالمرادّالموقعّتصميمّخدمةّتقديمّ-ب
 طاراإلمف الناحية الفنية ك  التي اختارىا المستخدـ بالمكاصفاتيمتـز متعٌيد اإليكاء مصٌمـ المكقع  عندىاك 

 قدك ,  (Domain) ّالنطاؽ اسـ طريؽ عف مستقؿٌ  اسـو  تحت أصالةن  ينشأ المكقع ىذاك , األيقكناتك  االفتتاحي
  .الخدمات باقة في مدرجه  ىك ما بحسب بمقابؿ أك مجانية الخدمة ىذه تككف قدك  ,آخر مكقعو  خبلؿ مف ذلؾ يتـ
 بأف اإليكاء متعيد الخدمة مزكد عاتؽ التزامانعمى اإليكاء خدمة تتضمف دقّ:اللكترونيّالبريدّخدمةتقديمّّّ-ج

 أك الرئيسي الخادـ عمى مساحة بحجز يقـكيقـك بتقديـ عنكاف بريد الكتركني أك أكثر لكؿ حساب أك اشتراؾ, ك 
 الكارد البريد باؿاستق يتـ المساحة ىذه فيك , المستخدـ بو يزكد الذم لمعنكاف االلكتركني بالبريد الخاص الخادـ
 الرسائؿ تحميؿ يتـ البريد قراءة برامج باستخداـ باالتصاؿ المستخدـ يقـك عندماك , حفظوك  بالمستخدـ الخاص

 .ْجيازه إلى كصمت التي
ّالثانيّالفرع

ّوالتبصيرّباإلعالمّاللتزام
 بالتخصص معو المشترؾ المكقع صاحب عف زيمتاه مقدمان لخدمةو معمكماتية ر متعيد اإليكاء باعتبا إفٌ 

الجياز األخير بطريقة التعامؿ مع برنامج اإليكاء كتشغيمو ككيفية االستفادة مف  تبصيريتعٌيف عميو  الميني
 حكؿ كمفصمة حقيقية صحيحة, كما يتكٌجب عميو أف يقٌدـ لممشترؾ بياناتو ول ةخٌصصالم المساحةأك  الخادـ

 .ال لبس فيو كال غمكض كاضح, كأف يحٌدد شخصيتو بشكؿو عربيةخدمة اإليكاء كبالمغة ال
 كالحاالت, العقد عف كالعدكؿ الفسخ في بحقوالمشترؾ  إعبلـيتفٌرع عف ىذا االلتزاـ أيضان كجكب  كما

 أمك  ,المشترؾ بمقدار مقابؿ الخدمة كطريقة االشتراؾ بالتفصيؿ إعبلـضركرة  ككذلؾ, فييا ذلؾ لو يحؽ التي

                                                 
 .ِّٓص, سابؽ مرجع, فرح قاسـ أحمد -ُ
 .ِّصسابؽ,  مرجعمحمد أميف الركمي, النظاـ القانكني لمتحكيـ االلكتركني,  -ِ

النطاؽ عمى االنترنت بأنو: )زمرة  تعريؼالجريمة المعمكماتية السكرم قانكف تنظيـ التكاصؿ عمى الشبكة كمكافحة  مف األكلى المادة في كرد - ّ
 كتندرج تحت اسـو كاحدو ىك اسـ النطاؽ(. أسماء المكاقع االلكتركنية عمى االنترنت, تخضع لسمطة إدارية كاحدة مف

 .ٖص, األردف, مؤتة جامعة, ألردنيةا الشريعة ألحكاـ كفقان  االنترنت شبكة عبر االلكتركنية التجارة عقكد, الخشركـ اهلل عبد -ْ
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 إذعاف عقد يكف, المعمكماتية الخدمة عقد في الضعيؼ الطرؼ رهباعتبا المشترؾ لصالح تفسيره يجب ـو مبي نصو 
 كما سبؽ ذكره.

ّالثالثّالفرع
Backupّ حتياطيالّنسخٍّالّإجراء

ىذا تعبير في تكنكلكجيا المعمكمات يدؿ عمى نسخ ك  لممكقع نسخو احتياطي بإجراء اإليكاء متعيد يقـك 
حتى يككف باإلمكاف استعادتيا في حاؿ تـٌ فقداف المعمكمات  بشكؿو دكرمٌ  رشفة معمكمات جياز الكمبيكتركأ

 .ل متعٌيد اإليكاءدل كفؽ خطة النسخ االحتياطي ذلؾ يتـٌ  األصمية أك العبث بيا, كؿٌ 
ّالرابعّالفرع

 لصاحبّالموقعّالفنيّالدعمّتقديم
 اإلجابة خبلؿ مف يكاءاإلعممية  يخٌص  بما المكقع لصاحبعٌيد اإليكاء بتقديـ الدعـ الفني متيمتـز 

 المعمكماتية الخدمة بتقديـ المتعمقة المسائؿك  الفنية األدكات أف حيث. المناسبة الحمكؿ تقديـك  استفساراتو عمى
 يستطيع فبل اإلرشادك  النصح تقديـ طريؽ عف ساعدةم إلى دكمان  تحتاجك  المعقدة العممية المسائؿ مف تعد

 .بيا اإللماـ المتخصص غير العادم الشخص
ّالخامسّالفرع

 المينيّالسرّحفظ
 عدـك , المكقع بصاحب الخاصة المعمكماتالمحافظة عمى سرية البيانات ك  فيىذا االلتزاـ  ؿمثٌ يت

 .القضاء ألمر تنفيذان  إال إلييا الكصكؿ مف الغير منعك , إتبلفيا أك تحريفيا
ىي مف حؽ   تي تـ إيكاؤىاال البياناتك  المعمكمات جميع اعتباريتكٌجب عمى متعٌيد اإليكاء  كما

 .إذنو بغير استخداميا أك نسخيا ول يحؽ الك , يكاءصاحب المكقع طالب اإل
ّالسادسّالفرع

 الخدمةّيةاستمراّرّضمان
 في عيكبو  ظيكر احتماؿ مف المشترؾ لحماية الكافية ليةاآلعمى متعيد اإليكاء أف يكجد  يتعٌيف

 صاحب يتمٌكفبحيث  .فيو لو يد ال أجنبي سبب نتيجة ذلؾ يحدث لـ ما الخدمة قطع ول يجكز ال كما .الخدمة
يترتب   كما .لمجميكر... أصكات, صكر, نصكص:  معيفو  معمكماتيٌ  مضمكفو  بثٌ  مف لحظةو  أمٌ  في المكقع

 إيقاؼ لو يجكز فبل ,إليكاءاعمى متعٌيد اإليكاء إعطاء صاحب المكقع ميمةن كافيةن إليقاؼ مكقعو بعد انتياء مدة 
 .مباشرةن  الخدمة

 بذلؾ خطي   إشعارو  إرساؿ عميو فإف, اإليكاءالخدمة قبؿ انتياء مدة  إنياء ؤكمالمإذا اختار  أما
 .ُمسبقان  المدفكعةك  العقد مف المتبقية المدة عف يكاءاإلمقابؿ  ردٌ ك , المكقع لصاحب

                                                 
 مكقعو ضمف مركز المعطيات(. إيكاءالييئة الكطنية لخدمات الشبكة )عقد تقديـ خدمة  -ُ
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ّنيالثاّالمطمب
ّصاحبّالموقعّّالتزامات

  عقد يفرضو ما منيا االلتزامات مف بجممةو  اإليكاء متعيد تجاه يكاءاإلصاحب المكقع طالب  يمتـز
 .العقكد تنفيذ في النية حسف مبدأ أك التعامؿ في النية حسف مبدأ بو يقضي ما منياك  اإليكاء

 بعدـ االلتزاـك  ,لمخدمة المالي المقابؿ أداءب االلتزاـ, ىي أساسية التزاماتو  حكؿ تزاماتاالل ىذه تدكر
 بحيث الصحيحة بالطريقة الخدمة استعماؿك , لو المخصص النطاؽك  األجيزة الستعماؿ المحدد اإلطار تجاكز

 .ُتمؼ أك ضررو  بأمٌ  يتسٌبب ال
ّولاأّلّالفرع

ّلإليواءدفعّالمقابلّالماليّ
, يحصؿ ما نادران  ىذا لكفك , مجانيةن  تككف أف يمكف كما, مأجكرةن  تككف أف اإليكاء خدمة في األصؿ

 لنفسو يعطي قدك  .ؤكمالم, كفؽ نظاـ الخدمات المعتمد مف ًقبىؿ يكاءاإلنكع  بحسب إليكاءاتحديد مقابؿ  يتـك 
محد دان مدةن معينةن لبدء سرياف ىذا التعديؿ, أك أف يبدأ سريانو عند أكؿ تجديدو لعقد  تعديؿ ىذا المقابؿ حؽٌ 

 مدة انتياء قبؿ النطاؽ اسـ حجز أك مكقعو يكاءإلصاحب المكقع بدفع كافة مستحقات التجديد  يمتـزك , اإليكاء
 أف دكف النطاؽ اسـ حجز تجديد عدـ أك اإليكاءة حؽ إيقاؼ خدم اإليكاء متعٌيدل فإف يفعؿ لـ فإف, الخدمة
 .ذلؾ عف ينتج ضررو  أك خسارةو  أمٌ  عف مسؤكالن  يككف

لو استرجاع المقابؿ الذم دفعو لممدة المتبقية مف  ليسك , شاء متى الخدمة إنياء طمب المكقع لصاحب
 .مسبقان  مدفكعةلا يكاءاإلمدة 

ّثانيالّالفرع
ّاستخدامّصالحياتوّضمنّحدودّالغرضّالمخص صّلإليواء

دارتوك  مكقعو إلى بالدخكؿ المكقع صاحب صبلحيات تتمٌثؿ  ىذه استغبلؿ يحسف أف كعميو, ا 
 أك, أخرل مكاقع إلى الدخكؿ يحاكؿ أف لو يجكز فبل مشركعة غير ألغراض يااستغبلل لو ليسك  ,الصبلحيات

 .أخرل مكاقع أك ماتو دٌ مخ مياجمة أك إلييا الكصكؿ لو مرخصو  غير معمكماتو  عمى الحصكؿ
 مضمكفو  أمٌ  تحميؿ عف االمتناعب نتيجة بتحقيؽ التزاـ االلكتركني المكقع صاحب عاتؽ عمى يقعكما 

 قكانيف مع يتعارض رقمي محتكل أم كضع بعدـ يمتـز, أم أنو مشركعو  غير رقمي محتكل أك الكتركنيٌ 
 أك معمكماتو  أية تقديـ عند يمتـز أنو كما .لو المحجكزة التخزيف مساحة فمض السكرية العربية الجميكرية
 قانكفك , اإلعبلـ كقانكف, األعماؿ مف النكع ليذا الناظمة القكانيف بجميع بالتقٌيد مكقعو خبلؿ مف خدماتو 
 .المعمكماتية يمةالجر  مكافحةك  الشبكة عمى التكاصؿ تنظيـ قانكفك , االلكتركني التكقيع

                                                 
 المعامبلت قانكف في الكسيط, مجاىد الحسف أبك كأسامة. ْٖص, سابؽ مرجع, االلكتركنية التجارة لعقكد القانكني النظاـ, سعيد بف لزىر -ُ

 .ُّٓص, سابؽ عمرج, االلكتركنية
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, عاـٌ  بشكؿو  ؤكمالم بالمخد ـ تضرٌ  ممٌفاتو  أم برفع يقـك أف المكقع لصاحب يجكز الكذلؾ فإنو 
 باآلداب ةالمخمٌ  كالمكاد كاإلباحية الجنسية كالمكاد, القرصنة كبرامج كالتجٌسس االختراؽ كبرامج كالفيركسات

أك تشغيؿ برامج مف شأنيا أف تؤٌدم إلى تكٌقؼ مخٌدمات  كما .العامة  أك ؤكمالمال يجكز لو تقديـ خدمات و
 عمؿ يضٌر بمتعٌيد اإليكاء. , كبشكؿو عاـٌ عميو االمتناع عف أمٌ أدائيا خفض

ّّالثالثّالمطمبّ
ّالمشروعّغيرّاللكترونيّالمضمونّعنّاإليواءّمتعي دّمسؤولية

 تتـك  ,الخاص خادمو عمى الكيب مكاقع مف اآلالؼ مئاتل المساحات االفتراضية اإليكاء متعٌيد يقٌدـ
 محؿ المكقع صاحبك  اإليكاء متعٌيد بيف مباشرو  تكاصؿو  دكف, تمقائيةو  بصكرةو ك , الكتركنيان  عادةن  اإليكاء عممية
 صيصخت طمبو متضٌمنان , الغرض ليذا سمفان  المعدٌ  كتركنياالل النمكذج باستيفاء يقـك األخير أفٌ  حيث, اإليكاء
 نقؿ لو تتيح التيك , البلزمة المعمكمات منو يتمٌقىك , اإليكاء بمتعٌيد الخاص الخادـ عمى مكقعو إليكاء مساحةو 
بناءن عمى ذلؾ ك  ؟يؤكيو الذم المكقع مضمكف عف اإليكاء متعٌيد مسؤكلية مدل فما .الخادـ ىذا عمى مكقعو

 .القانكنية كمسؤكليتو القانكنية لمتعٌيد اإليكاء االلتزامات سندرس
ّاألولّالفرع

ّاللكترونيّغيرّالمشروعلمتعي دّاإليواءّالمتعمقةّبالمضمونّّالقانونيةاللتزاماتّ
, االلكتركني المضمكف برقابة االلتزاـ ىيك  رئيسةو  التزاماتو  ثبلثة اإليكاء متعٌيد عاتؽ عمى ضفرى تي 

 :يمي فيما ذلؾ تناكؿ سيتـك  ,المختٌصة السمطات مع بالتعاكف االلتزاـك , البيانات بحفظ االلتزاـك 
ّلكترونياّلّالمضمونّبرقابةّاللتزامّ:ولًّأ

, مؤقتةك  محدكدة مسؤكلية ىي المشركع غير المضمكف عف اإليكاء متعٌيد مسؤكلية بأف القكؿ سبؽ
 مضمكفو  إلى لمكصكؿ اإليكاء محؿ االلكتركني المضمكف كؿ بتنقية أم, بالرقابة عامان  التزامان  يمتـز ال فيك

نماك , معيف الكتركني كاف  لكك  حتى, مشركعو  غير مضمكفو  بكجكد خطاراإل عمى بناءن  يتـ الذم البحث مجٌرد ا 
 بيف الفاصؿ الحد ىك LCENااللكتركني, فحصكؿ ىذا اإلخطار كفقان لمقانكف  المضمكفىذا البحث في كؿ 

 .بيا الخاص االلتزاـك  بالرقابة العاـ االلتزاـ
يكتشؼ صاحب حؽ المؤلؼ كجكد مصٌنؼو لو متاحو لمجميكر  اعندم (الخاصة) الرقابة ىذهتحصؿ 

 بعد المضمكف ىذا بثٌ  تكٌرر فإفبغير إذنو, فيقـك بإخطار متعٌيد اإليكاء بكجكب إزالة المضمكف محؿ النزاع. 
 كفيمةال اإلجراءات باٌتخاذ اإليكاء متعٌيد بإلزاـ قضائي أمرو  استصدار ذكره السابؽ لمقانكف كفقان  لو جاز, إزالتو
 األمر ىذا بمناسبة مؤقتةك  محدكدة رقابة ىي اإليكاء متعٌيد يباشرىا التي الرقابة أفٌ  أم, اإلخبلؿ ىذا بكقؼ

 .ُاألمر ىذا تنفيذ عدـ عند إال تقـك ال مسؤكليتو فإف بالتاليك , القضائي
 
 

                                                 
 .َُْ, َُِ, ٗٗ, ِٗسابؽ, صالمرجع ال, سٌيد جابر أشرؼ -ُ
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ّالبياناتّبحفظّاللتزامّ:ثانياًّ 
, الشخصية المعمكماتك  الخاصة الحياة حرمة مبدأ عمى حرصان  البيانات حفظ عدـ مبدأ ىك األصؿ

 مف نكعيف في الفرنسي المشرع حصره فقد لذلؾااللتزاـ بحفظ البيانات ىك استثناءه مف ىذا المبدأ, ك  دٌ يعك 
 :البيانات

 اإليكاء قدعـ إبرا ندعىكية مكٌرد المضمكف, يقٌدميا المستخدـ إلى متعٌيد اإليكاء  تحٌددّشخصيةّبياناتّ-1
ذاك (, بالمستخدـ الخاصة المركر كممةك  الياتؼ رقـك , االلكتركني يد البر عنكافك , اإلقامة محؿك  االسـ)  كانت ا 

, السداد طريقةك  تاريخ) المقابؿ ىذا بتحديد المتعٌمقة البيانات كاٌفة حفظ يجب فإنو, مالي بمقابؿو  اإليكاء خدمة
( مف قانكف ِالمادة ) الفقرة آ مففي , لقد أٌكد المشرع السكرم عمى ىذا االلتزاـ (دلسداا مخالصة رقـ, القيمة

الخدمات عمى الشبكة حفظ نسخة مف )عمى مقٌدمي  تنظيـ التكاصؿ عمى الشبكة كمكافحة الجريمة المعمكماتية
كية األشخاص الذيف التي تسمح بالتحٌقؽ مف ى ُحفظ بيانات الحركةالمحتكل المخٌزف لدييـ, في حاؿ كجكده, ك 

كتخضع ىذه البيانات كالمحتكل لسٌر , كذلؾ لمٌدة تحٌددىا الييئة. عمى الشبكة يسيمكف في كضع المحتكل
ّالمينة .....(.

 كمصدر, االلكتركني المضمكف كضع بمصدر تتعمؽك , الفنية الخدمات طبيعة دتحدٌ ّموضوعيةّبياناتّ-2
 نكعك , االتصاؿ معمكمات نظاـك , العممية إجراء كقتك  طبيعةك  نكعك , المضمكف معمكمات نظاـك  االتصاؿ

 .المستخدمة الشبكةك  المستخدـ البركتكككؿ
ّالمختصةّالسمطاتّمعّبالتعاونّاللتزامّ:ثالثاًّ

 – قضائية أـ كانت إدارية – طمبيا عمى بناءن , المختصة السمطات بإخطار اإليكاء متعٌيد يمتـز
 يتعمؽ فيما خاصة, اإليكاء عقد معو أبرمكا الذيفك , خدماتو مف المستفيديف ىكية تحديد تيحت التي بالمعمكمات

, األكركبي التكجيو مف ِ/ُٓ لممادة كفقان  ذلؾك , البنكي االئتماف بطاقة رقـك , االلكتركني البريد عنكافك  باالسـ
عمى  ؿ( مف قانكف تنظيـ التكاصِدة )الما الفقرة ب مف كقد نيج ىذا المنيج مشٌرعنا السكرم عندما نٌص في

الخدمات عمى الشبكة تقديـ أٌم معمكمات تطمبيا منيـ مي )عمى مقدٌ  مكافحة الجريمة المعمكماتيةالشبكة ك 
 السمطات القضائية المختٌصة(.

 ينطكم عندما ذلؾك , الضرر لكقؼ البلزمة التحفظية اإلجراءات بتنفيذمتعٌيد اإليكاء  يمتـز كما
 أك السمعة إلى اإلساءة أك الخصكصية في الغير حؽ عمى اعتداءو  عمى اإليكاء مكضكع االلكتركني ضمكفالم

 صكف شأنو مف ىذاك  .المؤلؼ بحقكؽ إخبلالن  أك, العنصرية أك اإلباحية أك اإلرىاب عمى حضأ أك, الكرامة
 .ِالمؤكل المكقع عمى ارتكابيا مكاصمة دكف الحيمكلة أك المشركعة غير األفعاؿ ارتكاب نعمك  الغير حقكؽ

ّ
ّ

                                                 
 مصدر, بكجوو خاص, تحٌدد الشبكة عمى التكاصؿ إطار في تداكليا يجرم معمكمات أمٌ  :ىي المذككر لقانكفا عٌرفيا ما حسب بيانات الحركة -ُ

 .كمٌدتو االتصاؿ ككقت إلييا الدخكؿ يجرم التي االلكتركنية كالمكاقع كمساره ككجيتو االتصاؿ
 .َُٓص, سابؽ مرجعأشرؼ جابر سٌيد,  -ِ
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ّالثانيّالفرع
ّالمشروعّغيرّاللكترونيالمسؤوليةّالقانونيةّلمتعي دّاإليواءّعنّالمضمونّ

 ,َََِحزيراف سنة  ٖالصادر في  بيك دراسة ىذه المسؤكلية مف خبلؿ مكقؼ التكجيو األكر  سنتناكؿ
كىك القانكف الفرنسي حكؿ الثقة في االقتصاد الرقمي الصادر  ُ  LCENكمكقؼ المشرع الفرنسي في قانكف

كمكافحة الجريمة  , ثـ مكقؼ المشرع السكرم في قانكف تنظيـ التكاصؿ عمى الشبكةََِْحزيراف  ُِفي 
 .َُِِالمعمكماتية لسنة 

2222ّّنّسنةّحزيرا8ّفيّّالصادرّاألوروبيّالتوجيوّموقفّأوًل:
 مشركعية عدـ عف اإليكاء متعٌيد مسؤكلية عدـ أم, المحدكدة المسؤكلية مبدأ األكركبي التكجيو تبٌنى

 عمى السيطرة أفٌ  إذ, المنطؽ مع ينسجـ أمره  كىذا, خاصةو  كبشركطو , معينةو  أحكاؿ في إال االلكتركني المضمكف
فإف مسؤكلية متعٌيد اإليكاء تقـك في األحكاؿ التي ال  ىذا كمع, مستحيبلن  أمران  تعدٌ  االلكتركني المضمكف كؿ

 .رقابتو كتحت بإشرافو إال الخدمة عمى يكاءاإليحصؿ فييا طالب 
2224ّّحزيران21ّّفيLCENّّّقانونالمشرعّالفرنسيّفيّّموقفثانيًا:ّ

, النطاؽ ةمحدكد مسؤكلية اإليكاء متعٌيد مسؤكلية باعتبار األكركبي التكجيو حذك الفرنسي المشرع حذا
 العمـ فكر التدٌخؿ كعدـ, االلكتركني لممضمكف المشركع غير بالطابع العمـ ىما, لتيفاح في إال تقـك ال فيي
 .إليو الكصكؿ لمنع أك, المشركع غير المضمكف إلزالة المشركعية بعدـ

 إلى مرسؿال اإلخطار عف بصكرةو  إببلغو تـ متى المشركع غير بالمضمكف عالمان  اإليكاء متعٌيد يعدٌ 
 محؿ المضمكف كتحديد, مرسمو كىكية اإلخطار تاريخ متضٌمنان , النزاع محؿ المضمكف ناشر أك مؤلؼ

استمٌر متعٌيد اإليكاء, رغـ ىذا  فإف (.القانكف ىذا مف ٓ/ٔ ـ) منعو طمب كمبٌررات, كمكضعو, اإلخطار
الكصكؿ إليو, نيضت مسؤكليتو  اإلخطار بإيكاء ىذا المضمكف, دكف أف يتدٌخؿ فكران لكقؼ بٌثو أك منعو

 القانكنية. 
عمى عاتؽ مقدـ الخدمة برقابة المعمكمات التي ينقميا  عاـٌ  التزاـو ىذا القانكف صراحةن عدـ كجكد  قٌرر

بالبحث عف الكقائع أك الظركؼ التي تكشؼ عف نشاطو غير  عاـٌ  التزاـو أك يخٌزنيا, إضافةن إلى عدـ كجكد 
, ك  ٌنمامشركعو  المادة حكـ مع ينسجـ ما كىذا كالمؤٌقتة المحدكدة الرقابة مف نكعان  يفرض أف اءلمقض أجاز ا 

 .ِاألكركبي التكجيو مف( ِ/ُٓ)
ّيةكافحةّالجريمةّالمعموماتقانونّتنظيمّالتواصلّعمىّالشبكةّومفيّّالسوريّالمشرعّموقف:ّثالثاًّ

كاعتبر أف متعٌيد اإليكاء غير  حذك المشرع الفرنسي كمف قبمو التكجيو األكركبي ّالسكرم المشرع حذا
أف يسارع إلى سحب أم , كلكف لكي ينأل بنفسو عف المسؤكلية عميو مسؤكؿو عف مراقبة المحتكل المخٌزف لديو

                                                 
 (.(Loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique :لعبارةا مفكىي الحركؼ األكلى   -ُ

 .ٖٔ, ْٖ, ٕٗ, ٖٕص, سابؽ مرجع, سٌيد جابر أشرؼ -ِ
 .السكرم المعمكماتية الجريمة كمكافحة الشبكة عمى التكاصؿ تنظيـ قانكف مف( ْ) المادةب مف  ةالفقر  مفاد -ّ
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في أم مف  ؿ إليو, كذلؾ خبلؿ ميمة أربع كعشريف ساعةجزء مف ىذا المحتكل مف التداكؿ أك يمنع الكصك 
 الحاالت التالية:

 أك المسؤكؿ المعني بيذا المحتكل. ذلؾ المحتكلكركد طمب مف صاحب  -ُ
 كركد أمر مف السمطة القضائية المختٌصة. -ِ
 حصكؿ معرفتو الفعمية بالطابع غير المشركع لذلؾ المحتكل. -ّ

 يعاقب متعٌيد اإليكاء الذم يمتنع عف إجابة أمر السمطة القضائية بسحب أم جزءو مف المحتكل
بالعقكبة المنصكص عمييا عمى جـر االمتناع عف تنفيذ قرار  نع الكصكؿ إليوأك بم المخٌزف لديو مف التداكؿ

 .ُالسمطة القضائية
بعد  متعٌيد اإليكاء الذم يمتنع عف حذؼ محتكل غير مشركع أك تعديمو أك تصحيحوكما يعاقب 

 .ِمف مئتي ألؼ إلى مميكف ليرة سكريةحصكؿ معرفتو الفعمية بذلؾ, بالغرامة 
ّالثالثّالمبحث

ّاللكترونيةّالمعموماتّكّوبنبّالشتراكّعقدّعمىّالمترتبةّاآلثار
 طبيعييف األشخاص مف الكثير لجكء إلى أٌدت, المعمكمات عالـ في ثكرةن  التكنكلكجيا عصر أحدث

 العالـ كسائؿ عبر الكتركنيان  تبادليا ليتـ, مصادرىا مف المعمكمات تصنيؼك  تجميع إلى معنكييف أك كانكا
, االلكتركنية المعمكمات ببنكؾ االشتراؾ عقد خبلؿ مف ذلؾك , القرار صٌناع يخدـ الذم بالشكؿ, االفتراضي

 :اآلتييف مبيفالمط خبلؿ مف تناكليا سيتـ, طرفيو كاىؿ عمى متبادلة التزاماتو  يرٌتب الذمك 
ّاألولّالمطمب

ّ)بنكّالمعمومات(ّالخدمةّمقدمّالتزامات
, تتمٌثؿ في ك بنبعقد االشتراؾ  بيرتٌ  ؾ المعمكمات االلكتركنية عمى عاتؽ مقدـ الخدمة عدة التزاماتو

عبلـك تقديـ معمكماتو جديرةو بالثقة,  مف خبلؿ  ذلؾ فابي سيأتيك , الميني السر حفظك , تبصيرهك  المشترؾ ا 
 .يةالفركع التال

ّاألولّالفرع
ّبالثقةّجديرةٍّّمعموماتٍّّبتقديمّاللتزام

, ناقصة غير, شاممة, دقيقة, األخطاء مف خالية صحيحة تككف عندما بالثقة جديرةن  المعمكمات تككف
 أفك , مشركعة, كضكعٌيان م محٌددة, صاحبيا قبؿ مف مستأثرةك  سرية, قيمة ذات, كاضحة, فةمصنٌ  ,معاصرة
 :يمي فيما ذلؾ سيأتيك . عميو المتفؽ الكقت في المشترؾ إلى تصؿ

ّ
ّ

                                                 
 .ذكره السابؽ القانكف مف( ُُ) المادة مفاد -ُ
 .ذكره السابؽ القانكف مف( ُِ) المادة مف آ الفقرة مفاد -ِ
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ّصحيحةّالمقد مةّالمعموماتّتكونّأن:ّولًّأ
 معمكماتو  لممشترؾ يقٌدـ أف االلكتركنية المعمكمات ببنكؾ االشتراؾ عقد في الخدمة مقدـ يمتـز

 كاف سكاء – كاذبةو  غير أم, مضمكنيا في صحيحةك , البيانات معالجةك  التسجيؿ أخطاء مف خاليةن  ُصحيحةن 
 لممشترؾ يمكف بحيث,  ِالتشاـؤ أك التفاؤؿ في مفرطة أك ميجكرة أك مبيمة تككف أالك  – إىماالن  أـ عمدان  الكذب

 .ّقراره اتخاذ في إلييا االستناد
 دقيقةّالمعموماتّتكونّأنّ:ثانياًّ

 اٌتخاذ في عمييا االعتماد مف المشترؾ يتمكف لكي, دٌقتيا مف أيضان  بدٌ  ال بؿ, المعمكمة صحة تكفي ال
 مراجعتيا الخدمة مقدـ عمىك , جمعيا عند المبالغة عف بعيدة المعمكمة تككف أف يجب كذلؾك , المناسب القرار

 .بعنايةو  فحصياك 
 نصكص أك قضائية أحكاـو  تقديـ عف المعمكمات خدمة مقدـ يعمف أف المعمكمة دٌقة عمى األمثمة مف

 أف, المعمكمة غمكض عمى كمثاؿو ك  .بيا العمؿ تاريخك , صدكرىا تاريخ يبٌيف أف عميو فإف, معيف بمدو  قكانيف
 محكمة أصدرتيا التي المنشكرة غيرك  المنشكرة األحكاـ جميع يتضمف برنامجان  أصدر أنو الخدمة مقدـ يعمف

 أكالن  متكفرةه  األحكاـ بأف يكىـ غامضه  (اآلف) تعبيرك . اآلف حتىك , َُّٗ عاـ المحكمة إنشاء منذ, النقض
 أقؿٌ  عمى البرنامج إنشاء كقت متكفرة تككف أف تحتمؿ كما, المكقع إلى الدخكؿ كقت متكافرة أنيا أك, بأكؿ
 ؾ.مشتر ال يضٌمؿ أف شأنو مف ىذاك , تقدير

 في يدخؿ جزءه  الدقة تعتبر نشاطو  أمك  العمبلت أسعارك  النقؿ كسائؿ مكاعيد عمى ينطبؽ ذاتو األمر
 لعدـ نظران , خدماتو مف االلكتركنية المعمكمات بنكؾ أحد الفرنسية النقض محكمة أعفت قدك , جكىرهك  تككينو
 .ْمعمكمات مف يقٌدمو فيما دقتو
ّ(حديثة)ّمعاصرةًّّمعموماتالّتكونّأنّ:ثالثاًّ

 بتحديثيا يقـك أف الخدمة مقدـ فعىمى, باستمرارو  تتطٌكر التي المجاالت بأحد المعمكمة ترتبط عندما
 تـٌ  ما كؿ إدخاؿ مف عمييا لمقائميف بد فبل, القانكنية المعمكمات ببنكؾ يختٌص  ما ذلؾ مفك , مستمر   بشكؿو 

 .قضائيةو  أحكاـو  مف صدر ما آخرك  جديدةو  قانكنيةو  نصكصو  مف إصداره
 درجاتك , الطقس كحالة, حداثتيا عمى قيمتيا تعتمد التي لممعمكمات بالنسبة التحديث أىمية تزداد

 بالنسبة عينو األمرك  .جمٌيةو  بصكرةو  المعمكمات لبنؾ تحديث آخر يبٌيف أف يجبك , البكرصة أسعارك  الحرارة

                                                 
 .ُُِص, سابؽ مرجع, االلكتركني العقد إبراـ, إبراىيـ ممدكح خالد -ُ
د الرحمف محمد, مرجع عب جماؿك . ٖٗعنيا, مرجع سابؽ, صحمد سامي عبد الصادؽ, خدمة المعمكمات الصكتية كااللتزامات الناشئة م -ِ

 .ِّٓسابؽ, ص
 .ُّٖاـ محمكد لطفي, مرجع سابؽ, صحس محمدك .  َِّعادؿ أبك ىشيمة محمد حكتو, مرجع سابؽ, ص -ّ
 . َْٓص, سابؽ مرجع, البقمي مصطفى أيمف -ْ
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 يتعارض ال ذلؾ كؿ. منو جدان  قريبة أك, الحدث كقكع لحظة نفس في تكف لـ إف ليا ةقيم فبل, العاجمة لؤلخبار
 .ُالقديمة كالقكانيف, ًقدىميا في قيمتيا تكمف معمكماتو  كجكد مع

ّ ِشاممةّالمعموماتّتكونّأنّ:رابعاًّ
 كفقان  ذلؾك . ممؿ   تفصيؿو  الك  مخؿو  اختصارو  ببل شاممةن  معمكماتو  يقٌدـ أف المعمكمات بنؾ عمى يتكٌجب

 الك , الظركؼ بنفسك  لو مشابوه  بنؾه  يقٌدميا معمكماتو  مف لديو ما البنؾ يقٌدـ أف يكفيك , عميو االتفاؽ تـٌ  لما
 معمكماتو  البنؾ لدل كانت لك أما, سكاىا لديو يكجد كال, جمعيايككف مقٌصران طالما أنو بذؿ العناية الكافية في 

 بمدو  في صدرت قضائيةن  أحكامان  يقٌدـ أف ذلؾ مفمخبٌلن بالتزامو تجاه طالبيا, ك  دٌ فيع, جمعيا في قٌصر أك خفاىاأ
 التي ذاتيا المدة خبلؿ األحكاـ بعض أغفؿ أنو اٌتضح ثـ كذاك  كذا عاميٌ  بيف محصكرةه  أنيا يعمفك , معيفو 

 .فقط الجنائية إال تشمؿ لـ أنيا فيتبٌيف, المدنيةك  الجنائية شاممةه  األحكاـ أفٌ  يحٌدد أك, ٌددىاح
 فبذلؾ. القكانيف ىذه فييا صدرت التي األعكاـ يحٌدد أف دكف معيفو  بمدو  قكانيف البنؾ يقٌدـ عندما كذلؾ

 نتج لك فيما, المعمكمات بنؾ لمسؤكلية سببان  كفيكالمعمكمة ناقصةن غير شاممةو مما يجعؿ البنؾ مقٌصران, ك  دٌ تع
 .بالمشترؾ إضراره  النقص ىذا عف

 :حالتيف بيف الصدد ىذا في يفٌرؽ
أك مجمكعة التشريعات أك  القانكنيةكانت المعمكمة المطمكبة قابمة لئلحصاء, مثؿ المدٌكنات  إذا: األولىّالحالة

 .ّنتيجةّبتحقيقّالتزاماًّمكمات في ىذه الحالة يككف المع بنؾغير ذلؾ مما يقبؿ اإلحصاء, فإف التزاـ 
أك السياسية,  االجتماعية أك االقتصادية المجاالت في تدخؿ المطمكبةكانت المعمكمة  إذا: الثانيةّالحالة

 التزاـ بنؾ المعمكمات ىنا يعدٌ  فإف ذلؾلك , تحديده يصعب النقصاف فيـكمفالشمكؿ في ىذه الحالة ليس مطمقان, ك 
 كبالقدر ذاتو النشاط يمارسبسمكؾ بنؾ معمكماتو مماثؿو  يةالعنا ىذه مقدار كيقاس, الالزمةّالعنايةّببذلّالتزاماًّ

 .ٌْصرالمق البنؾ فييا كجد التيفي الظركؼ ذاتيا  ذاتيا لكفاءةاك 
ّّواضحةًّّالمعموماتّتكونّأنّ:خامساًّ

 بشكؿو  المعركضةك , تعارضو  أك تناقضو  دكف ابيني فيما المٌتسقة, الغمكض مف الخالية المعمكمات ىي
 .منيا اإلفادةك  استخبلصيا عميو يسيؿ بحيث, فيرسةك  تبكيبك  بتصنيؼ المشترؾ متطٌمبات يناسب سىًمسو 

ّقيمةٍّّذاتّالمعموماتّتكونّأنّ:سادساًّ
 باليةو  ىزيمةو  معمكماتو  تقديـ جكزي فبل, صاحبيا ًقبىؿ مف مستأثرةن ك  سٌريةن  تككف عندما قيمةو  ذات المعمكمة تككف

ما  غالبان ك , المعمكمات ىذه قيمة حجـ مسبقان  يدرؾ ال فالمشترؾ, لمجميع متاحةك  شائعة فييا جديد ال متداكلة
 لـ ما, استئثار كال, فييا سٌرية ال التاريخية أك عامةال المعمكمات فإف ككذلؾ, المديح في مفرطةن  عبلناتاإلتككف 
 .القيمة عمييا يضفي جديدو  بشكؿو  مصٌنفةن  تكف

                                                 
, ـ ََِٔ(, القاىرة بجامعة الحقكؽ كمية في دكتكراه, )رسالة المعمكمات شبكات عمى لممكرد المدنية المسؤكلية, صبرم كماؿ أحمد -ُ

 .ِٕحمد حسيف منصكر, مرجع سابؽ, صكم. ُُٖص
 .ِٕص, سابؽ مرجع, منصكر حسيف كمحمد. َُٖص, سابؽ مرجع, إبراىيـ ممدكح خالد -ِ
 .ُِٓص, سابؽ مرجع, كتوح محمد ىشيمة أبك عادؿ -ّ
 .ُِٔص, السابؽ المرجع, حكتو محمد ىشيمة أبك عادؿ -ْ
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ّمؤم نةًّّالمعموماتّتكونّأن:ّسابعاًّ
 المعمكمات تأميف يتضٌمفك يمتـز بنؾ المعمكمات بتقديـ معمكمات مؤٌمنة, كىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة, 

 .ُكاالختراؽ كالتجٌسس التدمير مف تحفظيا حمايةو  ببرامج مزٌكدةن  البيانات قاعدة تككف أف, األكلى: فنقطتي
 فإف, التعاقد فترة خبلؿ العمؿ عف المكقع يتكٌقؼ فبل, المعمكمات بنؾ عمؿ استمرارية في تتمٌثؿ الثانية النقطةك 

 .تقصيره عف الناتجة المسؤكلية تحٌمؿ النقطتيف تيفاى مف بأم   الخدمة مقدـ أخؿٌ 
ّمشروعةًّّالمعموماتّتكونّأنّ:ثامناًّ

السائدة في  القيـك  بلؽاألخك  الديف قكاعد عف تخرج ال, ِ مشركعةن  معمكماتو  بتقديـ الخدمة مقدـ يمتـز
حرمة الحياة الخاٌصة أك تتضٌمف اعتداءن عمى الحؽ  تنتيؾالمجتمعات, فبل يجكز لمقدـ الخدمة تقديـ معمكماتو 

تمٌس الكحدة الكطنية أك تدعك إلى اإلرىاب أك  كأ, بالشعكذة أك اليابطة باألفبلـ تتعٌمؽن األدبٌي لممؤٌلؼ أك 
 عرقي أك اإلقميمي أك تدعك إلى اإللحاد أك االنحبلؿ األخبلقي.التعٌصب الطائفي أك ال

ّموضوعي اًّّمحد دةّالمعموماتّتكونّأن:ّتاسعاًّ
 المعمكمات كانت فإف, ميياع لمتعاقد صالحةن  تككف فبل, محٌمياك  بمكضكعيا محٌددةن  المعمكمة تكف لـ إف

 ىي ىؿك , عاجمة غير أـ عاجمة ىي كىؿ, مثبلن  سياسية أـ رياضية كانت إف, نكعيا تحديد مف بدٌ  فبل, إخباريةن 
فك , محمية أـ دكلية  . ّمعينة أكقاتو  في أـ الساعة مدار عمى كانت ا 

ّعميوّالمت فقّالوقتّفيّالمشتركّإلىّالمعموماتّتصلّأن:ّعاشراًّ
 بإيصاؿ( المعمكمات بنؾ) الخدمة مقدـ عاتؽ عمى يقع نتيجة بتحقيؽ التزامان  لتزاـيعٌد ىذا اال

, ْ متأٌخرةن  أتت إف لممعمكمة قيمة فبل, العقد في المحٌدد الكقت في المشترؾ إلى طمبيا تـ التي المعمكمات
ما يرجع السبب إلى كثرة  ككثيران ات عند تشغيميا, التأخير في صكرو متعٌددة, منيا بطء قاعدة المعمكم كيتمٌثؿ

 حصؿ إف ىذاك  .المصدر مف المعمكمة تكفير في المعمكمات بنؾعدد المشتركيف أك ضعؼ القاعدة أك تأٌخر 
 أم أك قاىرة قكة تكف مالـ, تقصيره بسبب المشترؾ يصيب ضررو  أمٌ  عف الخدمة مقدـ مسؤكلية يستدعي فيك
 .العقدم التزامو تنفيذ بيفك  ينوب حاؿ ما ىك أجنبي سبب

 المعمكمات كطبيعة االشتراؾ نكع طبيعة عمى تتكٌقؼ ما كثيران  المعمكمة تقديـ في السرعة مسألة إفٌ 
ال فقدت المعمكمة أىميتيا تقديمو سرعة في قيمتو يكمف ما المعمكمات فمف ,عمييا المتعاقد كتضٌرر المشترؾ  كا 

 .بار العاجمة كرحبلت المكاصبلت كحالة الطقس كأسعار البكرصةمف جراء ىذا التأخير, كمنيا األخ
 كيككفتقديميا  في قميبلن نجد نكعان آخر مف المعمكمات ال يؤٌثر عمى صحة تنفيذ االلتزاـ التأخر  بينما

 ينشر ما كؿ عف المعمكمات بتقديـ يختٌص  ما المعمكمات بنكؾ مف فيناؾ, المشتركيف لجميع بالنسبة ثابتان  ذلؾ

                                                 
 .ُُِص, األكلى الطبة, االسكندرية, الفكرالجامعي دار, مقارنة دراسة, االلكتركني العقد إبراـ, إبراىيـ ممدكح خالد -ُ
 .ُُِاللكتركني, المرجع السابؽ, صا العقد إبراـ, خالد ممدكح إبراىيـ -ِ
ار النيضة د(, مقارنة كفنية قانكنية)دراسة  المحكسبة المعمكمات لقكاعد كالفنية القانكنية الحماية, البكسعيدم حارب بف محمد بف ؿىبل -ّ

 .ٕٔ, صََِٕ مصر, العربية,
ْ

 .353ص, سابق مزجع, محمد الزحمه عبد جمال -
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 في عنيا يكتب ما بكؿ تزكيدىا معمكمات بنؾ مف العدؿ كزارة طمبت لك كما, المشترؾ عف الصحؼ في
 أك ما يقاؿ في الفضائيات كاإلذاعات كجميع المحطات العربية كاألجنبية. العالمية الصحؼ

 تو االح في بالثقة جديرةو  معمكماتو  بتقديـالبنؾ مقدـ الخدمة قد قٌصر في تنفيذ التزامو  دٌ بشكؿو عاـ يع
 أف يحدث فقد, المشترؾ باحتياجات تؼً  ال قديمة أك دقيقة غير أك ناقصة معمكماتو  تقديـ, منيا ييذكىر, كثيرة
 تـٌ  القانكنية المراجع أك القانكنية النصكص أك القضائية األحكاـ في متخٌصص معمكمات بنؾ مع شخص يتعاقد

 الباحثيف مف لعددو  دراسات مجمكعة ككنيا تتعٌدل ال بأنيا ترؾالمش يفاجأ ثـ, كمعٌمقة شاممة بأنيا عنيا اإلعبلف
ما ل خبلفان  المتفٌرقة القانكنية النصكص مف كعدد القديمة القضائية األحكاـ مف حزمةو  مجٌرد أنيا أك, المجيكليف

مكماتو لـ مقدـ الخدمة قد أخٌؿ إخبلالن صريحان بالتزامو العقدم عند تقديمو مع دٌ أيعًمف عنو. ككذلؾ األمر يع
 يطمبيا المشترؾ.

 جانب مف الخدمة كجكد بعدـ فيفاجأ البنؾ مف المعمكمات باستدعاء المشترؾ يقـك أف يحصؿ قد
 يستدعي ما ىذاك , محتكاىا مف أفرغت قد معمكماتخدمة ال دكف جدكل, ككأفٌ  المحاكالت يكٌرر كقد, مقٌدميا
 عمى احتياؿو  جريمة ارتكب ككنو, المخالفة عمى الدليؿ تكافر ما إذا, جزائيةو  بعقكبةو  الخدمة مقدـ معاقبة

 .المشتركيف
 في الفنية العيكب أك األعطاؿ بعض بسبب الخدمة سكء حاؿ في لمخدمة المعيب التنفيذ يظير قد

 ببنؾ الخاص المكقع في الصيانة أعماؿ لكثرة أك, معاكنيو أحد أك الخدمة مقدـ إلى يعكد لسببو  اإلرساؿ
 ال بحيث, التنزيؿ بطء في يتسٌبب مما االشتراؾ يستكعبو الذم الحدٌ  عف المشتركيف عدد كثرة أك, تالمعمكما
 تنفيذ تجعؿ الصكر ىذه كؿ, ُالمعتادة الظركؼ في يحدث ما حسب المكقع مف االستفادة مف المشترؾ يتمٌكف
  .معيبان  تنفيذان  الخدمة مقدـ التزاـ

ّالثانيّالفرع
ّتبصيرهّوّالمشتركّعالمبإّاللتزام

( المتخٌصص الميني) الخدمة مقدـ بيف الخبرة تفاكت كذلؾك , التعاقد في النية حسف مبدأ يستدعي
 البلزمة الفنية المستمزمات تكفيرك , معمكمات مف يطمبو ما كؿ المشترؾ بإعطاء الخدمة مقدـ التزاـ, المشترؾك 

 بدء كقت مف يترٌتب االلتزاـ ىذاك , سريعةك  ميٌسرةو  بطريقةو  عمكماتالم بنؾ إلى الدخكؿ لممشترؾ تتيح التي
 .التعاقد فترة طكاؿ يستمرك , التفاكض

ّالتعاقدّقبلّباإلعالمّاللتزامّ:أولًّ
 معظـ في كائفه  إنو بؿ, المعمكماتية عقكد في جديدان  ليسك , طكيؿو  كقتو  منذ القضاء أكجده التزاـه  إنو

 طرفي العقد.  بيف ِالتقنية القدراتك  المعرفي التفاكت بينيا يجمع التي العقكد

                                                 
 .َُّص, سابؽ مرجع, الصادؽ عبد سامي محمد -ُ
 .ٕٗص, ـ ََِِ, مصر, الجديدة الجامعة دار, المعمكماتية الميكنة عقد في التفاكض مراحؿ, قاسـ حسف محمد -ِ



66 

 

 

, نتيجة بتحقيؽ التزامان  ليسك  عناية ببذؿ التزامان  يعدٌ  التعاقد قبؿ باإلعبلـ االلتزاـ أف الفقياء عضب يرل
 باإلعبلـ قاـ قد كاف إذا المعمكمات قاعدة مف المشترؾ استفادة أك استيعاب عدـ عف الخدمة مقدـ ييسأؿ فبل

  . ُظركفو نفس في المعتاد الرجؿ مف المطمكب الكافي
 مخاطر ليا كاف إف المعمكماتية الخدمة مخاطر مف بالتحذير االلتزاـ, باإلعبلـ االلتزاـ باب في يدخؿ

 .ِسمبيةو  جكانب مف التعاقد ىذا يتضمنو ما إلى تنبييوك  المشترؾ انتباه لفت مف بد فبل, معينة
, العقد إبراـ قبؿ الخدمة بمكاصفات المشترؾ بإعبلـ التزامو في الخدمة مقدـ يقٌصر أف يحصؿ ما كثيران 

 نفسو يجد ثـ التعاقد عمى المشترؾ فيقدـ, مزٌيفة بمكاصفاتو  المشترؾ بتضميؿ أك الخدمة عيكب بكتمانو سكاءن 
المدني السكرم يككف العقد في ىذه  لعامة في القانكفخدمةو غير الخدمة التي كاف يرجكىا, ككفقان لمقكاعد ا ـأما

الحالة قاببلن لئلبطاؿ لمصمحة المشترؾ تأسيسان عمى كقكع المشترؾ في غمطو جكىرٌم أك تدليسو يعيب الرضا 
متى استطاع المشترؾ أف يثبت تكافر نية التضميؿ لدل مقدـ الخدمة عند كتمانو أك كذبو المرتبط باإلعبلف عف 

 ة.ىذه الخدم
الفائدة بالنسبة لممشترؾ في عقد  محدكدةمزية جعؿ العقد قاببلن لئلبطاؿ لمصمحة المشترؾ إال أنيا  رغـ

 ضرلةك االشتراؾ ببنكؾ المعمكمات االلكتركنية, فسرعة المعامبلت الكاردة عمى خدمات المعمكمات محؿ التعاقد 
 قبؿ عميو كاف ما إلى الحاؿ إعادة تعٌذر إلى ةن إضافالمبالغ التي دفعيا المشترؾ نظير استفادتو مف الخدمة, 

 ضررو  مف بالمشترؾ ألـٌ  ما نتيجة العقد إبطاؿ طمب عمى االقتصار المتصٌكر غير مف يجعؿ ذلؾ كؿ, التعاقد
 .التعاقدم قبؿ باإلعبلـ بالتزامو الخدمة مقدـ إخبلؿ عف ناشئو 

 ألحكاـ ان قكف االلتزاـ بيذا الخدمة مقدـ خبلؿإ عندالرئيس  المدنيتعٌد المطالبة بالتعكيض الجزاء  لذلؾ
 مقدـ مف ضرره  ىناؾ كاف طالما, التعاقد عمى سابقة المرحمة ىذه في الحاصمة األخطاء لككف, الضار الفعؿ

 .بالعقد المتصمة الجكىرية بالبيانات إعبلمو دكف مف التعاقد إلى المشترؾ دفع عف نتج الخدمة
 لـ معينة استخداـو  طريقة يتضمف البرنامج ككاف, برنامجان  الخدمة محؿ كاف إذا الخدمة مقدـ يسأؿ

ر ىذه  في, فمممشترؾ فرصة كتفكيت بضررو  المشترؾ إصابة الفني الدعـ في التقصير عف نتج فإف, بيا يبصَّ
ي الحالة حؽ المطالبة بالتعكيض عما لحقو مف خسارة كما فاتو مف كسب, كال بٌد مف التفريؽ بيف االلتزاـ الفن

, كال ريب في أف التزاـ بنؾ المعمكمات تقنيان بتكفير اإلمكانات المعمكمات بتقديـ كالتزامولمبنؾ مقدـ الخدمة 
 في إال تحققيا عدـ عند مقٌصران  يككفالتزامان بتحقيؽ نتيجة,  يعدٌ التقنية لجعؿ المعمكمة في متناكؿ المشترؾ 

 :اآلتية الحاالت
 الشبكة إلى الدخكؿ خدمة مقدـ يقـك أك, المعمكمات قاعدة في فيركسات ثٌ بب أحدىـ يقـك كأف, الغير خطأ -ُ

 .االتصاؿ بقطع
سكء استخدامو الستقاء المعمكمة مف قاعدة  أكخطأ المشترؾ ذاتو بنسيانو السـ المستخدـ أك كممة المركر,  -ِ

 .المعمكمات قاعدة إلى دخكؿال برنامج إتبلؼ فيالمعمكمات, أك عدـ إتقانو صياغة السؤاؿ المناسب, أك تسٌببو 
                                                 

 .ٔٗسابؽ, صسامي عبد الصادؽ, مرجع  محمد -ُ
 .َُٖسابؽ, صمرجع  حسف قاسـ, محمد -ِ
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 .الطبيعة عكامؿ بفعؿ الشبكة كتعٌطؿ, القاىرة القكة -ّ
ّباإلعالمّالتعاقديّاللتزام:ّثانياًّ

االلتزاـ  أفٌ  الفقياء بعضكحتى االنتياء مف تنفيذه, كيرل ىذا االلتزاـ مف لحظة إبراـ العقد,  ينشأ
 أخفؽ لك أنو عميو يؤٌسسك ,  ُنتيجةو  حقيؽبت التزامان  ليسك  عنايةو  ببذؿ التزاـه  ىك التبصيرك  باإلعبلـ التعاقدم
 بذؿ في قٌصر قد( المعمكمات بنؾ) الخدمة مقدـ أف يثبت أف عميو فإف, المعمكمة إلى الكصكؿ في المشترؾ
الك , التشغيؿ بخطكات تبصيرهك  إلعبلمو البلزمة العناية  . ِإخفاقو نتيجة تحٌمؿ ا 

 تقديـ يمكف لكف, حصرىا يمكف كال, بيا المشترؾ بإعبلـ دمةالخ مقدـ يمتـز التي المعمكمات تتنٌكع
 :عنيا أمثمةو 

ُ- .  تحديد شخصية مقٌدـ الخدمة بشكؿو كاضحو كجاـز
 .المعمكمات حجـ عمى أـ المستغرىؽ الكقت عمى متكٌقفان  كاف سكاء, الخدمة مقابؿ بياف -ِ
عبلـ, المعمكمات كمصدر المعمكمات بنؾ في المعمكماتي بالمحتكل التبصير -ّ  التعاطي بكيفية المشترؾ كا 
 في الفكرة صاحب لحؽ تأمينان  كيحقؽ, قراره اٌتخاذ في لممستيمؾ حمايةن  يحٌقؽ كذلؾ, التقنية المعطيات مع

( المعمكمات بنؾ) البنؾ نظاـ إلى الدخكؿ مف ليتمٌكف المشترؾ بتأىيؿ الخدمة مقدـ يمتـز بمقتضاهك , إليو نسبتيا
 . ّالبيانات قاعدة برنامج مف المثمى دةاالستفاك  بنجاح التقني النظاـ مع التعامؿك  االلكتركني

 حجـك  المستخدمة كالمغات, المعمكمات بنؾ محتكيات عف معمكماتو  يتضمف الذم الدعائي الدليؿ تكفير -ْ
 عف نشرةو  أك إرشادمٌ  بكتٌيبو  المشترؾ تزكيدك , البنؾ تشغيؿ دليؿك , السنكم المعمكمات زيادة معٌدؿك  المعمكمات

عطاك , المكقع  بكؿ اإلرشاد, ك  ْمفٌصؿو  استخداـو  دليؿك , البنؾ في المحتكاة المعمكمات عف فيرسان  المشترؾ ءا 
 .المتاحة الكسائؿ

 تغيير يمكف التيك  (word)إذا كانت ممفات مف نكع  ماك , المعمكمات بنؾ في المكجكدة الممفات نكع بياف -ٓ
  .محتكاىا تغيير فيمك ال التيك  ((PDF نكع مف أـ, محتكاىا

 .المغة الختيار أيقكنةو  كعرض, لو بالنسبة مفيكمةو  بمغةو  المشترؾ إعبلـ -ٔ
 حتى, التعاقد قبكؿ تأكيد أيقكنة عرضك , غمكض الك  فييا لبس ال كاضحةو  بطريقةو  التعاقد شركط إعبلف -ٕ

 .عاقدالت قبؿ الترٌكمك  لمتفكير لممشترؾ الفرصة تتاح
 تحطيـ عمى خدماتو مبرمجان  الخدمة مقدـ يككف فقد, عكاقب مف أفعالو عمى يترٌتب قد مما المشترؾ تحذير -ٖ 

 محاكلة ردجبم العمؿ تكٌقؼ أك, المشترؾ جياز إلى فيركس إرساؿ أك, نسخو محاكلة بمجٌرد لنفسو البرنامج

                                                 
 جامعة مف الصادرة كاالقتصادية ةالقانكني لمبحكث الحقكؽ مجمة إلى مقدـ بحث, بالمعمكمات المستيمؾ بتزكيد المحترؼ التزاـ, سرحاف عدناف -ُ

 .ُّّص, ـ ََِٕ, مصر, الجديدة الجامعة دار, ِ العدد, االسكندرية
 .ّْٔص, سابؽ مرجع, محمد الرحمف عبد كجماؿ. ٔٗ ص, سابؽ مرجع, الصادؽ عبد سامي محمد -ِ
 .ٖٓتكاب محمد بيجت, مرجع سابؽ, صال عبد أحمد -ّ
كؽ جامعة الحق كمية( دكتكراه)رسالة  مقارنة دراسة, اآللي الحاسب فيركس مكاجية في المدنية كليةالمسؤ  مشكبلت, خميؿ أحمد محمكد عزة -ْ

 .ُّٕـ, ص ُْٗٗالقاىرة, 



68 

 

 

. ُأمره مف بٌينةو  عمى المشترؾ يككف حتى, العقد نفيذت في النية حسف لمبدأ مراعاةن  ذلؾشركعة, ك الم غير النسخ
 .عناية أمٌ  بذؿ لتنفيذه يكفي كال نتيجة بتحقيؽ التزاـه  كىذا
 جرل ما بحسب أك, عميو المتفؽ لمزمف كفقان  المعمكمة عمى الحصكؿ في المشترؾ لطمب الفكرية االستجابة -ٗ

 الحصكؿ كيسر سيكلة كمدل كحجمو السؤاؿ عيةنك  حيث مف كذلؾ, الخدمة مقدـ جية مف المينة عرؼ عميو
 .ِالبنؾ مراجعة عمى

 المعمكمة عمى الحصكؿ في المشترؾ سبيؿ تعترض التي العقبات جميع بإزالة يمتـز الخدمة مقدـ إف
 يعمؿ كأف, تقنيات مف المعمكماتية عصر إليو تكٌصؿ ما أحدث يجد أف عميو ذلؾ كلتحقيؽ, المعمكمات بنؾ مف
 ىذه مع التعامؿ ككيفية المعمكمة إلى كالكصكؿ التشغيؿ خطكات لممشترؾ مبٌينان , مستمرو  بشكؿو  تطكيرىا ىعم

 .المعطيات
, ّلذلؾ المناسبة الحماية برامج مستخدمان , اختراؽو  أمٌ  مف البيانات قكاعد بحماية الخدمة مقدـ يمتـز كما

فٌ   فترة عف كتعكيضو, لذلؾ نتيجةن  يحدث خمؿو  أمٌ  كمعالجة, بو يضرٌ  قد اختراؽو  بأمٌ  المشترؾ إعبلـ عميو كا 
 .المشتركيف بيف التمييز بعدـ الخدمة مقدـ يمتـز ككذلؾ .غيره عمى يٌتفؽ لـ ما, التكٌقؼ

ّالثالثّالفرع
ّالمينيّالسرّبحفظّاللتزام

 المشترؾ بيانات عمى بالحفاظ( االلكتركنية المعمكمات ببنكؾ االشتراؾ خدمة) الخدمة مقدـ يمتـز
 التي األسئمة سرية عمى بالحفاظ يمتـز كما, كاف ألم   إفشائيا عف فيمتنع, بو المتعٌمقة الشخصية المعمكماتك 

 تخٌص  معمكمة أمٌ  عاـٌ  بشكؿو ك , ًقبىمو مف تتـ التي االتصاالتك , لو تيعطىى التي األجكبةك  ْالمشترؾ يطرحيا
 السر كممةك  السرم الرقـ األخٌص  عمى, بسببيا أك مينتو ممارسة أثناء الخدمة مقدـ عمـ إلى تصؿك , ٓالمشترؾ
 إببلغ عميو يككف عندىاك , بنفسو يقٌدرىا لضركرةو  تغييرىا في الحؽ الخدمة لمقدـ يككفك ,  ٔبالمشترؾ الخاصة
 .فكران  بذلؾ المشترؾ

 بنؾ إلى المشترؾ دخكؿ مرات لعدد معالجةو  إجراء التحسيف بغرض الخدمة لمقدـ يجكز الكما 
 .األخير بمكافقة إال المعمكمات

 ,خصكصيتياك  سريتيا الشخصية المعمكماتك  لمبيانات يككف) أنو عمى ينٌص  ما العربية التشريعات مف
 يتـ مشركعةو  ألغراضو  إال الكتركنيان  تخزينيافبل يجكز لمجيات الحككمية أك غيرىا جمعيا أك تسجيميا أك 

 .بيا كالتقيد تحديدىا

                                                 
 .ُّٔمكد أحمد خميؿ, مرجع سابؽ, صمح عزة -ُ
 .ْٗساـ محمكد لطفي, مرجع سابؽ, صح كمحمد. ََِيمة محمد حكتو, مرجع سابؽ, صىش أبك عادؿ -ِ
 .ُُِص, سابؽ مرجع, اىيـإبر  ممدكح خالد -ّ
 .ِٕص, سابؽ مرجع, منصكر حسيف محمد -ْ
  .َّٔص, سابؽ مرجع, محمد الرحمف عبد كجماؿ. َِٔ ص, سابؽال مرجعالأبك ىشيمة محمد حكتو,  عادؿ -ٓ
 .َّٔسابؽ, صالمرجع الرحمف محمد, ال عبد جماؿ -ٔ
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 بو تعٌمقت ممف بمكافقةو  إال إفشاؤىا أك نشرىا أك المعمكماتك  البيانات ىذه عمى االطبلع يجكز الكما 
 االطبلع الشخصية المعمكماتك  البيانات تمؾ تخصو لمف يجكزك . العامة النيابة مف أك القضاء مف بإذفو  أك

 . ُ(لمببلد القكمي باألمف مساسه  ذلؾ في يكف لـ ما, عنيا رسمي بيافو  عمى الحصكؿ أك عمييا
بٌيف  كأ, كقٌدـ بياناتو أك معمكماتو عنو إلى جيةو ما المشترؾ أسرار إفشاء إلى الخدمة مقدـ عمد فإف

و يتـٌ بيا, كغير ذلؾ مف أمكر, فإنكماىٌية المعمكمات التي يستقييا كي المعمكمات قاعدة إلى الدخكؿ مراتعدد 
 بعض تفرضيا الغرامةبالحبس ك  عقكباتو  إلى باإلضافة, ـااللتزامسؤكالن مسؤكليةن عقديةن عف إخبللو بتنفيذ  يككف

 . ِالعربية التشريعات
ّالثانيّالمطمب

ّاللكترونيةّالمعموماتّكّوببنّالشتراكّعقدّفيّالمشتركّالتزامات
 بدفع االلتزاـ: في تتمثؿك  بينيما المبـر العقد فرضياي الخدمة مقدـ تجاه التزاماتو  بعدة المشترؾ يمتـز

 حقكؽ باحتراـ االلتزاـك , لبلستخداـ المخٌصص الغرض بحدكد االلتزاـك , السرية بضماف االلتزاـك , المالي المقابؿ
 الفركع التالية. في بيانيا سيأتيك . المؤٌلؼ

ّاألولّالفرع
ّ ّالماليّالمقابلّبدفعّاللتزام

 بنؾ مف استقاىا التي المعمكمات عف النقدم المقابؿ تسديد في لممشترؾ الجكىرم االلتزاـ يتمٌثؿ
 الذم الكحيد االلتزاـ يعد المالي المقابؿ بدفع االلتزاـ بأف القكؿ إلى ذىب الفقو بعض أف لدرجة ,المعمكمات

 إلخراج الخدمة مقدـ بو قاـ الذم الجيد يعادؿ الذم التعكيض بمثابة بؿالمقا ىذا يعدك  .ْالمشترؾ كاىؿ يثقؿ
 .الشكؿ بيذا المعمكمات قاعدة

 قيمةك , االشتراؾ مدة, منيا, عدة عكامؿ إلى ذلؾ في مستندان  الخدمة مقدـ ًقبىؿ مف المقابؿ تحديد يتـ 
 الخدمات أسعار إلى اإلشارة تتـك , يياعم الحصكؿ في المبذكؿ المجيكد مقدارك , نكعياك  حجمياك  المعمكمات

 ما منياك , متعددةه  صكره  لممقابؿك  ,ٓالجميكر تضميؿ يتـ ال حتى الخدمة مقدـ قبؿ مف اإلعبلفك  الدعاية في
ّ:يمي

ّّ:مسبقاًّّتحديدهّيتمّشاملّجزافيّمبمغّ-أ

                                                 
 .(ّٓالمادة رقـ )قانكف المعامبلت االلكتركنية الككيتي,  مشركع -ُ
 عف تقؿ ال التي كبالغرامة سنة عمى تزيد ال مدة بالحبس: )يعاقب فييا كرد التي( ِٕ) مادتو في اإلماراتي االتصاالت تنظيـ قانكف منيا -ِ

 لةرسا أك اتصاؿ أمٌ  فحكل حؽٌ  كجو بدكف كٌزع أك أفشى أك نسخ مف كؿ العقكبتيف ىاتيف بإحدل أك درىـ مميكف عمى تزيد كال درىـ ألؼ خمسيف
 اتصاؿ أمٌ  فحكل عمى االٌطبلع لو تتيح عبلقة بأٌية معو مرتبطان  أك لو مرٌخص أمٌ  لدل عامبلٌ  كاف سكاءن  االتصاالت خدمات مف أمٌ  أك ىاتفية

 (.االتصاالت خدمات مف أمٌ  أك ىاتفية رسالة أك
 .ِٕالكتركنية, مرجع سابؽ, صلية المسؤك , منصكر حسيف محمد -ّ
 .ُِِدؽ, مرجع سابؽ, صمي عبد الصاسا محمد -ْ
 .ُُِسابؽ, صال مرجعالسامي عبد الصادؽ,  محمد -ٓ
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 مرات عدد عف النظر بغٌض  مشترؾال يدفعو( اشتراؾ) شامؿ جزافي مبمغو  عف عبارةن  المقابؿ يككف قد
 الصكرة ىذهك , المشترؾ جياز إلى المحٌممة المعمكمات حجـ عف النظر بغٌض ك , المعمكمات دةعقا إلى الدخكؿ
 ؾك ببن االشتراؾ عقد في لممقابؿ الغالبة الصكرة ىيك , الشركاتك  كالمؤسسات, المشتركيف كبار تناسب لممقابؿ

 المتاح الزمف بحسبك , المشترؾ رغبة بحسب سمفان  تحٌدد لمدةو  المقابؿ ىذا تعييف يتـك , االلكتركنية المعمكمات
 .أقؿٌ  أك أكثر أك سنةن  أك أشيرو  ستة أك شيران  تككف فقد, الخدمة مقدـ لدل

ّ:المعموماتّقاعدةّإلىّدخولّكلّعنّمحددّمبمغّإليوّمضافّجزافيّمبمغّ-ب
 الدخكؿ مرات مفشتراؾو جزافي, يدفعو المشترؾ عف حد  أدنى يككف المقابؿ المالي عبارةن عف مبمغ ا قد

 األدنى الحد يتجاكز المعمكمات قاعدة إلى دخكؿو  كؿ عف ييزاد إضافي مبمغو  إلى باإلضافة, المعمكمات بنؾ إلى
 . ُالعقد في عميو المنصكص

ّ:الدخولّمراتّعددّمعّعكساًّّيتناقصّأوّيتزايدّجزافيّمبمغّ-ج
ؿ المالي كفقان لعدد مرات الدخكؿ إلى قاعدة المعمكمات كلكف بصكرةو عكسيةو, فكمما زاد يتحٌدد المقاب قد

عدد مرات الدخكؿ قٌؿ مبمغ االشتراؾ المدفكع, كيرتفع إف قٌؿ عدد مرات الدخكؿ, كتيدؼ ىذه الطريقة إلى 
 .ِالمعمكماتالتشجيع عمى زيادة مرات الدخكؿ إلى بنؾ 

ّ:سؤالّكلّ ّعنّمحد دّمبمغّ-د
ؽٌ  مبمغو  صكرة في المقابؿ يككف أف يمكف  عمى فإف بالتاليك , المعمكمات بنؾ إلى دخكؿو  كؿ عف ييستىحى

 .ّبالحساب المتعٌمقة البيانات كؿ تتضٌمف, المشترؾ إلى مفٌصمةو ك  كاضحةو  فكاتير تقديـ لبنؾا
, صحيح العكسك  يأخذ مما أكثر يدفع ال المشترؾ أفٌ  حيث, العدالة مبادئ مع تكافقان  أكثر األخيرة الصكرة تعدٌ ك 

 .بالغنـ فالغـر
ّالثانيّالفرع

ي ةّبضمانّاللتزام ّالس ر 
 منو تسٌربت ىي فإف, لمغير االستخداـ طريقة إفشاء بعدـ التقٌيد المشترؾ عمى أفٌ  االلتزاـ بيذا يقصد

 أف يجب فذلؾ, السر كممةك ( السرم الرقـ) المستخدـ اسـ تغيير بضركرة البنؾ إببلغ عميو فإف, إرادتو دكف
 عمى الخدمة مقدـ يحرصك  الباطف مف لبلستخداـ رلمغي الفرصة يتيح أف لممشترؾ ليسك  .عميو حكران  يبقى
 .المشترؾ بيفك  بينو المبـر العقد في الشركط ىذه إدراج

 
 
 
 

                                                 
 .َُٓاـ محمكد لطفي, مرجع سابؽ, ص حس محمد -ُ
 .ُُٓسابؽ, صالمرجع المحمكد لطفي, محمد حساـ  -ِ
 .ُُٓالمرجع السابؽ, ص ,لطفي محمكد حساـ كمحمد.  َِٖ ص, سابؽ مرجع, حكتو محمد ىشيمة أبك عادؿ -ّ
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ّالثالثّالفرع
ّلالستخدامّالمخص صّالغرضّبحدودّاللتزام

 االتفاؽ في المبٌينة الحدكد ضمف البنؾ مف المستقاة لممعمكمات استخدامو يككف بأف المشترؾ يمتـز
 لممشترؾ ليس ذلؾ عمى بناءن ك , لبلستخداـ المخٌصص الغرض تجاكز لو ليسك , الخدمة مقدـ بيفك  بينو المبـر

 المفتاح إعطائو طريؽ عف البنؾ باستخداـ لمغير السماح لو يجكز فبل, الخاصة حاجتو لغير البنؾ استخداـ
 بشخص محصكران  االستخداـ كاف إف لكفك  .غيره عمى يتفؽ لـ ما, المعمكمات قاعدة إلى لمدخكؿ الخاص
 .منشأتو فركع عمى يسرم ال الحظر ىذا فإف, المشترؾ

 المقابؿ تقدير ألف, البنؾ بمكافقة إال, تجاريةو  ألغراض المعمكمات استخداـ بعدـ المشترؾ يمتـزكما 
 .ُشخصيان  أك تجاريان  كاف إف نكعيتو عمى يتكٌقؼ لبلستخداـ المالي

عطاؤىاك  المعمكمات نسخ المشترؾ عمى يحٌظر بتجميع بيانات  البنؾ معمكمات استنزاؼ أك لمغير ا 
 .بو خاصو  بنؾو  تككيفك  البنؾ مع هعقد إنياء ثـ جيازه عمى زينياتخك  القاعدة في كؿ ما ييمو مف معمكمات

 .ِمحٌددو  لغرضو ك  شخصي   المشترؾ حؽٌ  أفٌ  كما, األدبية األكؿ البنؾ حقكؽ عمى منو اعتداءن  يعدٌ  ذلؾ فإف
 المعمكمات بنؾ بيف الكثيؽ التعاكف ىي األمر ىذا في لمتحكـبعض الفقو أف الكسيمة الكحيدة  يرل

 أك قانكنية, أخرل حمائية كسيمة أٌية كجكد عدـ بسبب ذلؾك , نية بحسف العقد تنفيذ عميو يتكجب الذم المشترؾك 
 .ّالظاىرة ىذه في الفعاؿ لمتحكـ ,تقنية

ّالرابعّالفرع
ّالتشغيلّتعميماتّباحترامّاللتزام

 كااللتزاـ, ْالخدمة مقدـ عميو يفرضيا لتيا لمتعميمات المشترؾ احتراـ بضركرة االلتزاـ ىذا يتمٌثؿ
 عند تعترضو التي العكائؽ فيو يدٌكف سجبٌلن  يمسؾ كأف, لو يكٌضحيا التي كالخطكات, كتكجيياتو بتدريباتو
ال, حٌميا عمى مساعدتو مف البنؾ ليتمٌكف, دكرم   نحكو  عمى لمبنؾ كيقٌدميا التشغيؿ  كحده المشترؾ تحٌمؿ كا 

 .التعميمات ىذه اتٌباعو عدـ نتيجة أضرارو  مف يصيبو أف يمكف عما المسؤكلية
 عممياتو  خبلؿ مف المعمكمات قاعدة مع التعاطيك  البنؾ بتبصير المشترؾ بكيفية التشغيؿ يقـك

يتضمف ىذا االلتزاـ أال يسمح المشترؾ لمغير باستخداـ صبلحياتو في  كما .ٓالجياز شاشة عمى تظير متبلحقةو 
 دكف لمحيمكلة تقنية ألساليب الخدمة مقدـ يمجأ ما عادةن ك  .الخدمة مقدـ مكافقة بغير السر كممةك الرقـ السرم 

 .الكقت نفس في مشترؾ مف أكثر مف التشغيؿ إمكانية عدـ ذلؾ مفك , التجاكزات ىذه دكثح

                                                 
 .ِٕية االلكتركنية, مرجع سابؽ, صالمسؤكل, منصكر حسيف دمحم -ُ
 .ُِّص, سابؽ مرجعأبك ىشيمة محمد حكتو,  عادؿ -ِ
(, مسؤكليتو – التزامو –)مفيكمو  المحترؼ المتعاقد, الميدم الصادؽ محمد نزيو كمعتز. ُٗٓص, سابؽ مرجعحساـ محمكد لطفي,  محمد -ّ

 .َُٕص, ََِْ, القاىرة, ربيةالع النيضة دار, مقارنة دراسة
 .ِٕسابؽ, صالمرجع الحمد حسيف منصكر, م -ْ
 .ُِّص, سابؽال مرجعال, حكتو محمد ىشيمة أبك عادؿ -ٓ
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ّالخامسّالفرع
ّالمؤل فّحقوقّباحترامّاللتزام

 الممكية لتشريعات كفقان  ُالمحمية المصٌنفات مف( االلكتركنية المعمكمات قكاعد) االلكتركنية البنكؾ تعدٌ 
 جيدو  مف بذلكه لما نتيجةن  عمييا فكرية حقكؽ مف ألصحابيا ما إلى ذلؾ يعكدك . ِالعالـ دكؿ مختمؼ في يةالفكر 
خراجياك  فيرستياك  تبكيبياك  تصنيفياك  جمعياك  المعمكمات اختيار في  مف لبلستخداـ الجاىز النيائي شكميا في ا 
 .المشتركيف ًقبىؿ

, معمكماتو قاعدة عمى الخدمة لمقدـ  األدبية الحقكؽ عمى االعتداء دـبع المشترؾ يمتـز عميو بناءن 
 حتى, ثانيةن  تسكيقيا إعادة أك, تجاريان  استغبللياأك  ّفييا األدبي حقو الخدمة مقدـ يسمب بشكؿو  نسخيا لو فميس

فك  حتى بؿ, جزئيان  ذلؾ كاف لكك   .ْجائزو  غير ذلؾ فكؿ, مجانان  لمجميكر تقديميا تـٌ  ا 
 مف ىك يككف حيف ذلؾك , لو خالصان  حقان  المعمكمات قاعدة محتكيات عمى الخدمة مقدـ حؽ يككف قد

 معمكمات قاعدة لوك , شاعران  يككف كأف. ًقبىمو مف استثمارىا ليتـٌ  المعمكمات قاعدة في بحفظيا قاـ ثـ أنتجيا
يككف مقدـ الخدمة صاحب حؽ  قدك , صكتية معمكماتو  ىيئة عمى لمجميكر يقٌدمياك , قصائده فييا يصٌنؼ

 أك منتج بيف اتفاؽو  بمكجب معينةو  لمدةو  ممتٌدان  االستغبلؿ حؽ يككفلممعمكمة ك  المنتج ليسك  المالي ستغبلؿاال
 آخر ليقٌدـ لممعمكمات بنؾو  مع النقض محاكـ إحدل تتعاقد أف ذلؾ مفك , الخدمة مقدـ بيفك  المعمكمة مؤلؼ

 .أحكاميا في عمييا رست التي المبادئ
 عمى االعتداء دكف المعمكمات لمكرد المقررة المؤٌلؼ حقكؽ باحتراـ يمتـز المعمكمات ببنؾ المشترؾ إف 

 دكف استنساخياالمعمكمات ك  بإفراغ بقيامو المشترؾ جانب مف االعتداء صكر تتمثؿك , المعمكمات قكاعد
 بمباشرة ذلؾ بعد قيامو ثـ, عمييا الكاردة الحقكؽ صاحب الخدمة دـمق مف صادر كتابي ترخيصو  عمى الحصكؿ

تاحةك , منو إذفو  بغير المالية المؤلؼ حقكؽ  بتحكيؿ أك, االنترنت طريؽ عف إما, لمجميكر المعمكمات ا 
 .ٓاالستغبلؿ طرؽ مف ذلؾ غير أك برامج أك كتب إلى المعمكمات
 
 

  
                                                 

( ِٔكالحقكؽ المجاكرة الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ )في المادة الثانية مف قانكف حماية حقكؽ المؤٌلؼ مشرعنا السكرم ىذه الحماية  قٌرر - ُ
سكاء كانت في شكميا المقركء أـ الرقمي أـ بأٌم شكؿو آخر إذا كانت قكاعد البيانات ىذه مبتكرة مف )تتمتع بالحماية قكاعد البيانات  َُِّلمعاـ 

  .كال تشمؿ الحماية محتكل قكاعد البيانات كال تتعرض لمحقكؽ عمى ىذا المحتكل أك الترابط في محتكياتيا حيث االختيار أك الترتيب
 القانكف, ُُٕٗ( لسنة ّلمؤلؼ العراقي رقـ )ا حؽ حماية قانكف: المثاؿ سبيؿ عمى حقكؽ المؤٌلؼ حماية سٌنت التي العربية تشريعاتال مف -ِ

 رقـ القطرم الفكرية المصنفات حماية قانكف, المؤلؼ كحقكؽ الفكرية المصنفات حماية شأف في ُِٗٗ لسنة( َْ) رقـ اإلماراتي االتحادم
.  ََِِ لسنة ِٖ رقـ المصرم الفكرية الممكية حماية قانكف, ُٗٗٗ لسنة( ٓ) رقـ الككيتي الفكرية الممكية حقكؽ مرسكـ, ُٓٗٗ لسنة( َِ)

 .ُُٔامي عبد الصادؽ, مرجع سابؽ, صس محمد: انظر
 .ُُٔسابؽ, صالمرجع الامي عبد الصادؽ, س محمد -ّ
 .ُِْمصطفى البقمي, مرجع سابؽ, ص  أيمف  -ْ

 .ُُٖسابؽ, ص ال مرجعالمحمد سامي عبد الصادؽ,  - ٓ
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ّالثانيّالفصل
ّلعقدّالخدمةّالمعموماتيةّةالقانونيّالطبيعة

يؼ العقد استخبلص بتكي يقصدك , لو المناسب التكييؼ دراسة لمعقد القانكنية الطبيعة دراسة تقتضي
 نحف الذم العقد عمى تنطبؽ التي القانكنية القكاعد لمعرفة ضركرم   أمره  التكييؼك حقيقة الماىية القانكنية لمعقد. 

 التكييؼ عمى يترتبك , المتعاقديف قصد حقيقة مع يتفؽ العقد عمى معيف قانكني   كصؼو  إضفاء فيك .بصدده
 كاجب القانكف معرفة لو يتسٌنى حتى العقد بتكييؼ القاضي يمتـزك , العقد عمى الصحيح القانكني الحكـ إنزاؿ

عطائوك  تكييفو بعد إال عقدو  بصدد أمامو المعركض النزاع في الفصؿ يستطيع الك , عميو التطبيؽ  الكصؼ ا 
 تعاقديفالم قصد بحقيقة مسترشدان  نفسو تمقاء مف بو يقـك ىكذلؾ مف صميـ عمؿ القاضي, ك  دٌ يعك . الصحيح

 العبرة أف التكييؼ في القاعدةك , ليما المشتركة اإلرادة إليو اٌتجيت ماك  العقد شركط كاقع مف استخبلصو بعد
نماك . العقد عمى المتعاقداف يخمعو الذم بالكصؼ ليست  مف الطرفاف إليو قصد الذم العممي بالغرض العبرة ا 

 األدلة تقدير عبر القاضي يستشفوك , منيما كؿ عمى تبةالمتر  االلتزامات طبيعة عنو تكشؼ الذمك  تعاقدىما
 في الثابت مع متٌفقان  سائغان  استخبلصو كاف متى منيا بو اقتنع ما استخبلصك  الدعكل في المقدمة القرائفك 

 مخالفتو ليا تبٌيف متى العقد عمى المتعاقداف يخمعو الذم العنكاف أك بالكصؼ المحكمة تتقٌيد الك  .األكراؽ
 كما المشتركة المتعاقديف نية إلييا اٌتجيت التي اآلثار بيف بالمقابمة التكييؼ عند القاضي يقـك .قيقةلمح

 عمى التعرؼ فإف لذلؾ, القانكف نظمو كما لمعقد المجٌردة الطبيعة أك الماىية بيفك  العقد عبارات مف استخمصيا
مسألة قانكنية تخضع  دٌ فتع التكييؼ عممية أما, المكضكع قاضي سمطة في يدخؿ المتعاقداف عناه ما حقيقة

 لرقابة محكمة النقض.
 نكعيةك  المحؿ طبيعةك  ظيكرىا حداثة في المعمكماتية الخدمات عقكد تكييؼ في تكمف الصعكبة عؿل

 ماديةو  مرٌكبةو  تو عمميا عمى تنطكم عندما الجدؿ مف الكثير تثير أنيا كما. عنيا المتكلدة األداءات تبايفك 
 إلى اعتبارىا عقكدان غير مسماةو. الفقياء بعض, حيث يٌتجو ذىنيةك 

 تتسع أف, بمركنتيا يمكف التي المسماة العقكد إطار في العقكد ىذه تكييؼ محاكلة أىمية في شؾ ال
, منيا مركبو  عقدو  خبلؿ مف أك المسماة العقكد أحد عبر التكييؼ يتـك , حداثتيا رغـ المذككرة العقكد جؿٌ  لتشمؿ
 ك, جية مف العامة القكاعد خبلؿ مف دائمان  المناسب الحؿ لكجكد, القانكني األماف ساحة في يضعنا ذلؾ ألف

 .أخرل جيةو  مف الضعيؼ الطرؼ حساب عمى يتـ الذم اإلرادة سمطاف في الشططك  الغمكٌ  تفادم
 ذلؾ ألف, بيا مرٌحبو  غير فكرةن  مسٌمى غير عقدو  أماـ بأننا لمقكؿ التكييؼ عممية مف اليركب فكرة تبدك

 جيةو  مف المطٌبقة القكاعد تناسؽ عدـك  القضائية الحمكؿ تناقضك , جية مف القانكني الفراغ الحتماؿ يعٌرضنا
 .ُأخرل

, المعمكماتية الخدمة عقكد مف عقد لكؿ القانكنية الطبيعة تحديد في الفقياء نظر كجيات اختمفت قد
 كٌيفو ثالثك , إيجار عقد أنو رأل آخرك , خدمات بيع عقد اعتبره مف منيـ, الشبكة إلى الدخكؿ لعقد بالنسبةف

                                                 
 .ُْ, َْص, سابؽ مرجع, االلكتركنية المسؤكلية, منصكر حسيف محمد -ُ
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, إعارة عقد اعتبره آخرك , أشياء إيجار عقد رآه مف منيـ, اإليكاء لعقد بالنسبة كذلؾك . مقاكلة عقد أنو عمى
 فأغمب االلكتركنية المعمكمات ؾك ببن االشتراؾ لعقد لنسبةبا أما, مقاكلة عقد يجده رأمه ك , بيع عقد فيو رأل غيرهك 

 .مقاكلة عقد يراه الفقو
أنو ال بد في النياية مف  ىإل يشير اختبلفيا لكفك , مستنداتوك  حججو منيا لكؿ كافك  األراء دتتعدٌ 

 ثبلثة مباحثإلى  الفصؿعمى ما سبؽ سنقسـ ىذا  كبناءن  ستقر أحكاـ العقد محؿ الدراسة.ترجيح أحدىا, حتى ت
الطبيعة القانكنية لعقد  الثاني المبحث منيا الطبيعة القانكنية لعقد الدخكؿ إلى الشبكة, كفي األكؿ في نتناكؿ

 .شتراؾ ببنكؾ المعمكمات االلكتركنيةبحث الثالث الطبيعة القانكنية لعقد االاإليكاء, كفي الم
ّاألولّالمبحث

ّالشبكةّإلىّالدخولّلعقدّالقانونيةّالطبيعة
فكاف البد مف استقرائيا  لشبكةاانكنية لعقد الدخكؿ إلى الفقو في مسألة تحديد الطبيعة الق اختمؼ

 بعيف االعتبارباعتباره الراجح كاألقرب لعقدنا المدركس مع األخذ  نحياز ألحدىا دكف غيرهمقارنتيا ثـ االك 
مف خبلؿ  مبحث آراء المذاىب المختمفة في تكييؼ عقد الدخكؿ إلى الشبكةنتناكؿ في ىذا السك , حداثتو
 ثـ الرأم الراجح كما يترتب عميو مف آثار قانكنية في المطمب الثاني. ,ب األكؿالمطم

ّاألولّالمطمب
ّالشبكةّإلىّالدخولّعقدّتكييفّفيّالمختمفةّالمذاىبّآراء

مف قبيؿ عقكد  عقد الدخكؿ إلى الشبكة, فمنيـ مف ذىب إلى أنوتكييؼ  اختمؼ الفقو القانكني في لقد
, كذىب رأمه ثالثه إلى أنو مف قبيؿ عقكد المقاكلة, بيع الخدمات, كآخركف مالكا إلى تكييفو بأنو عقد إيجار

نتناكؿ في األكؿ تكييؼ عقد الدخكؿ إلى الشبكة بأنو عقد بيع  فرعيفكبناءن عمى ذلؾ سنقسـ ىذا المطمب إلى 
 .إيجاريؼ عقد الدخكؿ إلى الشبكة بأنو عقد خدمات, كفي الثاني تكي

ّاألولّالفرع
ّخدماتّبيعّعقدّبأنوّالشبكةّإلىّالدخولّعقدّتكييف

مقابؿ عقد يمتـز بو البائع أف ينقؿ لممشترم ممكية شيء أك حقان ماليان آخر في ) بأنو البيع عقد يعٌرؼ
 . ُ(ثمف نقدم

 فيؿ, ثمنو دفع مقابؿ شيئان  ينقؿ, لمممكية الناقمة العقكد مف البيع عقد أف السابؽ التعريؼ مف يتضح
 ؟اآلخر الطرؼ إلى الممكية انتقاؿ يمكف ىؿك  ؟ الشبكة إلى الدخكؿ خدمة عمى البيع كركد نتصٌكر أف يمكف
 .لجانبا ىذا في اتجاىيف سنعرض الجكاب إلى نتكٌصؿ حتى
 
 

                                                 
1
 ( مه القاوون المدوي السوري.386المادة ) - 



75 

 

 

 شكؿ تحت تظير التي اإلنسانية األنشطة كؿ تغٌطي الخدمات بيع فكرة أف إلى ُالفقو بعض يذىب
 مف ليا لما, البيع لعقد محبلن  الخدمات تككف أف مف يمنع ما يكجد الك , الماؿ مف مبمغو  دفع مقابؿ بعمؿ االلتزاـ

 شيءو  عمى العقد ىذا كركد دكف يحكؿ ال الذم البيع لعقد التشريعي التعريؼ مف انطبلقان  ذلؾك , اقتصادية يمةق
 خدمة كذلؾك , بالثمف الكفاء مقابؿ آخر إلى شيءو  ممكية ينقؿ البيع فعقد, مادمٌ  شيءو  عمى يرد مثمما ذىنيٌ 

 الخدمات بأف حجتيـ يعززكفالة يرد عمييا عقد البيع ك الح هىذ فيك , االنتقاؿ بطبيعتيا تقبؿ الشبكة إلى الدخكؿ
 بقيمة تمٌتعيا إلى أدل مما, ضخمة مجيكداتك  استثمارات منيا استخدمتك , آليان  معالجتيا تـ قد, العقد محؿ

 لماديةا األشياء عمى إال يرد ال البيع كاف فإذا, البيع لعقد التقميدم المفيـك عف خركجه  ذلؾ في ليسك , اقتصادية
 االستشاراتك  األفكارك  كالخطط المعنكية األمكاؿ كذلؾ ليشمؿ, البيع محؿ لحؽ قد التحديثك  التطٌكر فإف

 الطاقة كبيع تقديمو بمجرد يستيمؾ ما ذلؾ مفك  ,ّاآلخر الطرؼ إلى لمنقؿ قابمة ىيك , االقتراحاتك  اليندسية
 .ْالكيربائية

 بالمركنة تتسـ البيع عقد نظمت التي الفرنسي المدني التقنيف نصكص أف ىإل ٓالرأم ىذا أنصار يستند
 فكرة األفكار ىذه كمف القانكني اإلطار مع تتكافؽ التي الجديدة االقتصادية األفكار بعض بإدراج تسمح التي
 .الخدمات بيع

 بمقتضاه ينقؿ الذم العقد ذلؾ) :بأنو الخدمة بيع عقد تعريؼ إلى الفرنسي الفقو ىذا أنصار يذىب
 خبلؿ مف الطاقة بيع أمثمتيا مفك ( األخير تصرؼ تحت تكضع أف بمجٌرد تستيمؾ خدمةن  المشترم إلى البائع
, الياتؼ شبكات طريؽ عف االتصاؿ خدمة بيعك , الفضائية القنكات عبر المشاىدة خدمة بيعك , الكيربائي التيار

 .الشبكة إلى الدخكؿ خدمة بيع كذلؾك 
 لىإ كجوك , البيع تقبؿ ال المعنكية األفكار أف إلى يذىبّٔآخرظير اتجاهه م السابؽ ألتقدير الر  -نقد

 :اآلتي أبرزىا مف, االنتقادات مف جممةن  السابؽ الرأم
 بيع في الحاؿ ىك كما, المستيمؾ أك لممشترم تقديمو بمجرد يستيمؾ العقد ىذا في البيع عقد محؿ إف -ُ

 أنو إلى المطاؼ نياية في سافاتييو تكٌصؿ كما أك, خاٌص  طابعه  لو بيعو  عقد يككف بالتاليك , الكيربائية الطاقة
مف اإلشارة  بدٌ  الك  .الخدمات بيع قبيؿ مف الحرة الميف عقكد بأف األكؿ قكلو عف تراجعك , مسٌمى غير بيعو  عقد

 ليس ىناؾ مف نقؿو لممكية المحؿ بقدر ما ىي مكنة الكلكج إلى الشبكة.إلى أنو 
 الشيء لممكية فعميٌ  نقؿو  مف الدراسة محؿ العقد في ىناؾ ليسك , شيء ممكية نقؿ جكىره البيع عقد إف -ِ

 في ما كؿك , ممكيتوداخمة في  مزٌكد الخدمةالمقٌدمة مف قبؿ  األدكاتك  الفنية الكسائؿ تظؿ بؿ, عميو المتعاقد

                                                 
 .ِٕص, سابؽ مرجع, حكتو محمد ىشيمة أبك عادؿ -ُ
, ُُِ, صُٖٗٗمصر, النيضة العربية, البراكم, عقد تقديـ المشكرة )دراسة قانكنية لعقد تقديـ االستشارات الفنية(, دار  حسيف حسف -ّ

ُُٗ. 
 ليذا الرأم. سافاتييو. حيث ذكر تأييد الفقيو الفرنسي ُُّعبد الرحمف محمد, مرجع سابؽ, ص جماؿ -ْ
 .ِْص, سابؽ مرجع, بيجت محمد التكاب عبد أحمدلدل  ذلؾأشير إلى   -ٓ
 .ُُٗحسيف البراكم, المرجع السابؽ, ص حسف -ٔ
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 العمؿ كعقد أخرل لعقكدو  العممية ىذه تنظيـ ترؾ األجدر مف لذا, الشبكة إلى الكلكج مف المستخدـ تمكيف األمر
 .ُالمقاكلة أك
 بذلؾك , آخريف ألشخاص أك نفسو لمشخص أخرل مرةن  الخدمات نفس بيع في ؽالح الخدمة لمقدـ فإف كذلؾ -ّ

 .جائز غير ىذاك  ذاتو المبيع عمى البيع يتعٌدد
 ما ىذاك , آخر ماليٌ  حؽو  نقؿ أك شيء ممكية نقؿ كليس, بعمؿ القياـ ىك الخدمة بتقديـ القياـ أف جميان  يبدك -ْ

 الذم, البيع عقد بخبلؼ, االستيبلؾ حسب الحقان  الخدمة ثمف ٌدريق أحيانان ك , المقاكلة عقد عف الحديث يثير
 .مسبقان  الثمف فيو يحٌدد

 كفقان _  منفردان  المقابؿ تحديد في الحؽ الخدمة مقدـ مزٌكد الخدمة يعطي الشبكة إلى الدخكؿ عقد فإف كذلؾ -ٓ
يتنافى  ام ىذاك , الخدمة عمى لتحسيناتا بعض أدخمت ما إذا باألخصك _  االتصاالت تنظيـ ىيئات لضكابط

 مع عقد البيع.
 .ِ(الزمنية) المستمرة العقكد مف الشبكة إلى الدخكؿ عقد بينما, الفكرية العقكد مف البيع عقد فإف كذلؾ -ٔ

 بيع عقد أنو عمى الشبكة إلى الدخكؿ عقد تكييؼ يعارض الذم الرأم بيا أدلى حججو  مف تقدـ ماإف 
 .لمصكاب مجانبه  التكييؼ ىذا أف عمى ؤكدت, خدمات

ّالثانيّالفرع
ّّإيجارّعقدّبأنوّالشبكةّإلىّالدخولّعقدّتكييف

عقد يمتـز المؤجر بمقتضاه أف يمكف المستأجر مف االنتفاع بشيء معيف مدة )عقد اإليجار بأنو  يعٌرؼ
  .ْ(معينة لقاء أجر معمـك

سيمة الرئيسة لتبادؿ األمكاؿ أم نقؿ الحقكؽ مف شخصو إلى آخر, فإف عقد إذا كاف عقد البيع ىك الك 
اإليجار ىك الكسيمة الرئيسة لتيسير حصكؿ الشخص عمى منفعة ماؿو مممكؾو لشخصو آخر, نظير مقابؿو دكف 

منيا تمكيف عقد اإليجار يتميز عف غيره مف العقكد بعددو مف الخصائص, ك , إف حاجةو إلى أف يكسب ىذا الماؿ
لمدةو محٌددة, فيك  يككف االنتفاع في عقد اإليجارالمؤجر لممستأجر مف االنتفاع بشيءو مف األشياء بمقابؿ, ك 

 .ٔ مف أعماؿ اإلدارة, كما أنو مف العقكد الممزمة لمجانبيف, ك ٓ مف عقكد المدة
 اإليجار عقد مكضكع ألف ذلؾك , المكضكع حيث مف المقاكلة عقد عف يختمؼ اإليجار عقد كاف إذا

 مجاالن  يدع ال ما ىكك , المقاكؿ عمؿ مف االنتفاع ىك المقاكلة عقد مكضكع أف كما, األشياء مف شيءو  منفعة
 انتفاع تتضمف العقكد فيذه, السابقيف ديفالعق بيف تجمع االتصاالت خدمات عقكد أف إال, يختمطا أف مف لمشؾ

                                                 
 .ُِّص, سابؽ مرجع, محمد الرحمف عبد جماؿ -ُ
 .ُٖٔص, سابؽ مرجع, المحسف عبد محمكد -ِ
 األكؿ تشريفمجمة الفتح, دكف اسـ الجامعة,  ,تنفيذه عف الناشئة كالمنازعات االلكتركني العقدينحى بيذا االتجاه ذكرل عباس عمي,  كممف -ّ

 .ُُْص, كاألربعكف الثاني العدد, ََِٗ لسنة
 مف القانكف المدني السكرم. ِٔٓالمادة   -ْ
 .ٓ, ّـ, ص ُٔٔٗ, مصر, دار النيضة العربية,  -اإليجار  عقد –جميؿ الشرقاكم, شرح العقكد المدنية  -ٓ
 .ٕـ, ص َََِ -ُٗٗٗ مصر, دار النيضة العربية,سعيد جبر, عقد اإليجار,  -ٔ



77 

 

 

, المشتركيف مف بغيره االتصاؿ مف المشترؾ تمكيفك  تييئة تتضمف كما, المكدـك  األسبلؾك  الياتؼ برلة المشترؾ
ذاك , إيجار عقد أنو تكييفو كاف باآلالت االنتفاع إلى نظرنا فإذا .ُالخدمة مقدـ بو يقـك عمؿه  ىذاك   إلى نظرنا ا 
 .ِمقاكلة عقد العقد كاف, المشتركيف مف بغيره تكصيموك  المشترؾ تمكيف ىيك , العقد مف غايةال

 لعقد محبٌلن  االتصاالت خطكط المعنكية الحقكؽ تككف أف الممكف مف أنو ترل الفرضية ىذه إفٌ 
, المشترؾ إلى االتصاالت خطكط مىع الكاردة حقكقو كافة نقؿ في يرغب ال الخدمة مقدـ أف بحٌجة, اإليجار

نماك   أجرةو  عمى حصكلو نظير االتصاالت بخطكط االنتفاع مف األخير ىذا تمكيف في يرغب أنو ىنالؾ ما كؿ ا 
 .اإليجار عقد مع يتفؽ ىذاك , االنتفاع ىذا مقابؿ في محٌددةو 

 عقد تصكر يمكف فيؿ, ٌدـتق كما بأجرو ك  محٌددةو  معينةو  منفعةو  عمى يقع اإليجار عقد أف عرفنا فإذا
 االتصاالت؟ شركات مف المقدمة األسبلؾ إيجار عقد الشبكة إلى الدخكؿ

 بمكاف الغمكض مفنجد أنو  اإليجار عقد قبيؿ مف الشبكة إلى الدخكؿ عقد بأف القائؿ الرأم تقديرل
 باستئجار فالقكؿ, االنترنت خدمة لمقدـ يدفعو ماليٌ  مبمغو  مقابؿ االنترنت خدمة خط يستأجر المشترؾ بأف القكؿ

 غير قكؿه  الخدمة عمى خبلليا مف بالدخكؿ لممشترؾ تسمح التيك , الخدمة مقدـ مف المقدمة لؤلسبلؾ المشترؾ
ّ.ّاألسبلؾ إيجار ليسك , االنترنتالنفاذ إلى  ىك لمعقد الحقيقي المضمكف بينما, اآلالت عمى رٌكز ألنو, مقبكؿ

 : ْأسباب لعدة ذلؾك  النقد مفيسمـ  لـإٌف ىذا المذىب كبالتالي ف
 مقدـ بيف العبلقة في تنفيذىا يصعب التيك , اإليجار عقد عمى المترتبة الجكىرية االلتزامات مف عدد ىناؾ: أولًّ

 االتصاالت خدمة بتسميـ التزامان ( المؤجر) الخدمة مقدـ عمى نفرض أف مثبلن  يمكننا فبل, فييا المشترؾك  الخدمة
 الخدمة ىذه بردٌ  المشترؾ نمـز أف ذاتو الكقت في نستطيع ال أننا كما, حقيقيان  تسميمان ( المستأجر) المشترؾ إلى
 .ٓتكافرىا فرض عمى التعاقد مدة انتياء بعد الخدمة مقدـ إلى

 تكييؼ في العبرة أف الردٌ  كاف, رٌدىاك  اأخذى يمكف األسبلؾك , األسبلؾ عمى كاقعه  العقد إفٌ  قيؿ فإف
 مف التمٌكف فيي العقد مف الغاية أما, فقط العقد لتنفيذ كسيمةه  األسبلؾك , تنفيذه بكسيمة ال العقد مف بالغاية العقكد

 ثمنيا يدفعك  لممشترؾ تباع بؿ تؤٌجر ال الغالب في األسبلؾك  المكدـك  الياتؼ أفٌ  إلى إضافةن , باالنترنت االتصاؿ
محؿ البحث ىي  النقطةك  .الفبلشة بكاسطة االشتراؾ حالة في كما, أحيانان  إلييا الحاجة عدـ عف فضبلن , مقٌدمان 

 إيجار ليسك , االنترنت خطإيجاد الطبيعة القانكنية لعقد الدخكؿ إلى الشبكة أم عف االشتراؾ بتقديـ خدمة 
 .األسبلؾ

                                                 
 .ُّٓص, سابؽ مرجع, عمي محمد الرحمف عبد جماؿ -ُ
  .ُٓص, سابؽ مرجعالشرقاكم,  جميؿ -ِ
اإليجار( دراسة مقارنة, دار  –البيع  –محمد محمكد عبد العاؿ, االلتزامات الناشئة عف عقكد تقديـ برامج المعمكمات )المقاكلة  مدحت -ّ
 .َٖص, ََُِمصر,نيضة العربية, ال
 برامج عقكد, جميعي الباسط عبد حسف: إيجار عقد أنو عمى كالمشترؾ الخدمة مقدـ بيف العقد تكييؼ لفكرة الرافض المصرم الفقو مف -ْ

, المعمكمات لعقكد نكنيةالقا الطبيعة, عمراف السيد محمد كالسيد. ّٔص, ُٖٗٗ, القاىرة, العربية النيضة دار, مقارنة دراسة, اآللي الحاسب
 .ِْص, سابؽ مرجع

 .َٕص, سابؽ مرجع, الصكتية المعمكمات خدمة, الصادؽ عبد سامي كمحمد. ُّٔص سابؽ,المرجع اللرحمف محمد عمي, ا عبد جماؿ -ٓ
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 أحدىـ يستأثر ال بحيث, نفسو الكقت في مشترؾ مف أكثر متناكؿ في تككف أف يمكف دمةالخ كانت لما: ثانياًّ
 باستعماؿ المستأجر فيو يستأثر الذم اإليجار عقد طبيعة مع تمامان  يتنافى ذلؾ فإف, غيره دكف باستعماليا

 .ذاتو كقتال في ذاتو المؤجر لمشيء مستأجر مف أكثر استئثار المتصٌكر غير مف ألنو, المؤجر الشيء
ّالثانيّالمطمب

ّعميوّالمترتبةّالقانونيةّواآلثارّةالشبكّإلىّالدخولّعقدّتكييفّفيّالرأيّالراجح
 القانكنية اآلثار دراسة ثـ, الشبكة إلى الدخكؿ عقد في الراجح الرأم بريربياف كت المطمب ىذا يتضمف

في تكييؼ عقد الدخكؿ إلى الشبكة,  الرأم الراجح, مف خبلؿ فرعيف يتناكؿ أكليما التكييؼ ىذا عمى المترتبة
 محاكلة إليجاد اآلثار القانكنية المترتبة عمى ىذا التكييؼ. أما الثاني ففيو

ّاألولّالفرع
ّفيّتكييفّعقدّالدخولّإلىّالشبكةّالرأيّالراجح

أف عقد الدخكؿ إلى الشبكة ىك عقد مقاكلة كأٌف عمؿ مزٌكد الخدمة ال  ُالفقو مف كبيره  جانبه  يرل
 كتكصيؿ نقؿ اإلشارات الحاممة لممعمكمات العقد ىك ف محؿأل, يعدك أف يككف شكبلن مف أشكاؿ المقاكالت

 فميس, أعماليـ أماكف أك المشتركيف منازؿ إلى األسبلؾ كتكصيؿ اآللة تسميـ أما, المشتركيف بخطكط المشترؾ
 .كالنفاذ إلى الشبكة االتصاؿ مف التمكيف كىك األصمي االلتزاـ لتنفيذ أداةن  إال

 .الرأم ىذا تقدير إلى العركج ثـ كمف, كالفقو القانكف كؿ مف في مقاكلةال عقد تعريؼ مف البدٌ  بدايةن 
ّالقانونّفيّالمقاولةّعقدّتعريف:ّأولًّ

يتعيد بمقتضاه أحد المتعاقديف أف يصنع  : )عقده بأنو السكرم المدني القانكف في المقاكلة عقد يعٌرؼ
   .ِشيئان, أك أف يؤدم عمبلن, لقاء أجر يتعيد بو المتعاقد اآلخر(

ّالفقوّفيّالمقاولةّعقدّتعريف:ّّثانياًّ
 معيف بعمؿو  شخصه  يقـك أف بو يقصد: )عقده أنو إلى المقاكلة عقد تعريؼ في الحديث الفقو يذىب

  .ّ (إدارتو أك إلشرافو يخضع أف دكف, أجرو  مقابؿ في آخر شخصو  لحساب
 المقاكؿ خضكع عدـ كىي, امةى بخصيصةو  العمؿ عقد عف المقاكلة عقد أفرد بأنو التعريؼ ىذا يتميز

 ىذه عف غفمت كالتي, المقاكلة عقد تعريؼ في التشريعات قصكر يبدك ىنا كمف, العمؿ رب كرقابة إلشراؼ
 األمر ىذا تاركان , باألحكاـ يتناكليا التي لممسائؿ تعريفاتو  يضع أف لممشٌرع المبلئـ غير مف فإنو كلذلؾ, المسألة
 .صيفالمتخصٌ  كالشٌراح الفقياء لجيكد

                                                 
 .َُُص, سابؽ مرجع, فرح قاسـ كأحمد. ِْع سابؽ, ص. كخالد ممدكح إبراىيـ, مرجُٓأبك الحسف مجاىد, مرجع سابؽ, ص أسامة -ُ
 .َِِفؤاد قاسـ الشعيبي, مرجع سابؽ, صك . ِٖص, سابؽ مرجع, منصكر حسيف محمدك 
 .السكرم المدني القانكف مف ُِٔ المادة -ِ
 ,ََِٖمصر, , باالسكندرية منشأة المعارؼ الطبعة الثانية, محمد لبيب شنب, شرح أحكاـ عقد المقاكلة في ضكء أحكاـ الفقو كالقضاء, -ّ

 .ُٓص
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 عمى التأكيديجدر بدايةن  المقاكلة عقكد قبيؿ مف الشبكة إلى الدخكؿ عقد بأف يرل الذم الرأم لتقدير
 الغاية ألف كذلؾ,  ُتنفيذىا بكسائؿ ال منيا الغاية إلى بالنظر ىك العقكد تكييؼ في العبرة أف يرل الذم القكؿ

, المشتركيف مف بغيره االتصاؿ مف المشترؾ بتمكيف الخدمة مقدـ قياـ ىي الشبكة إلى الدخكؿ عقد مف الرئيسة
 عمبلن.  ذىنيان, يعدٌ  ـأ ماديان  جيدان  كافأغرك في أف ىذا الجيد الذم يبذلو مقدـ الخدمة, سكاء  كال

 اآلخر كالعاقد, معيف عمؿو  بأداء أك, معيف شيءو  بصناعة يتعٌيد مف ىك المقاكلة عقد في المقاكؿإف 
, أقساط أك دفعاتو  شكؿ عمى يؤٌدل ما غالبان  األجر كىذا, التزاماتو تنفيذ مقابؿ مقاكؿلم باألجر يتعٌيد مف ىك

 مف – االنترنت إلى الدخكؿ مف المشترؾ بتمكيف الخدمة مقدـ بمقتضاه يمتـز عقده  ىك الشبكة إلى الدخكؿ كعقد
 بيف الربط يحٌقؽ الذم صاؿاالت برنامج كأىميا, ذلؾ مف تمٌكنو التي الكسائؿ بإتاحة كذلؾ – الفنية الناحية
 التزاـ مقابؿ كذلؾ, الجديد المشترؾ لتسجيؿ الضركرية الفنية الخطكات ببعض كالقياـ, كالشبكة الحاسكب جياز

 . المقٌررة االشتراؾ رسـك بسداد المشترؾ
 الدخكؿ دلعق القانكنية الطبيعة مجاؿ في بدلكىا أدلت التي الفقيية المذاىب استعراض خبلؿ مف يبدك

عقد المقاكلة  أفٌ محؿ الدراسة, حيث  لعقدنابيف العقكد المسماة  مف قرباأل ىك المقاكلة عقد أف الشبكة إلى
 عقكد مفك , لمجانبيف ممزـه , يتشابو مع عقد الدخكؿ إلى الشبكة في الخصائص, فكؿ منيما عقده رضائيٌ 

 الك , كالمقاكؿ مستقمةو  بصكرةو  ينجزه العمؿ ىذاك , بعمؿو  يقـك لخدمةمزٌكد ا أف في يتشابياف كما, المعاكضات
 الككيؿ بيف ىي كما المتعاقديف بيف القانكنية التبعية لرابطة كجكد فبل, المشترؾ جانب مف إشراؼو  إلى يخضع

 يجب, مقاكلة عقد بأنو العقكد مف عقدو  بتكييؼ القاضي يقـك لكيك , بينيما كبيران  التشابو يبدك بالتاليك , المككؿك 
 باسموك  مستقبلن  أحدىما قياـ ىك المتعاقديف إرادة إليو اٌتجيت الذم الرئيس الغرض أفٌ  تفسيره بعد لو يتبٌيف أف

 المقاكلة عقد تمٌيز العمؿ أداء في فاالستقبللية, أجر مقابؿ اآلخر المتعاقد لحساب معيف عمؿو  بإنجاز الخاص
 العقكدك , البيع كعقد لمممكية الناقمة العقكد عف العقد ىذا يمٌيز عمؿو  عمى المقاكلة عقد كركدك , العمؿ دعق عف

 عف بذلؾ يتميز المعاكضة عقكد مف عقدان  المقاكلة عقد ككفك , كاإليجار معيفو  بشيءو  االنتفاع عمى الكاردة
 .ِالمجانية الخدمات عقكد

 لككف, يستقيـ ال مقاكلة عقد بأنو الشبكة إلى الدخكؿ عقد تكييؼ بأف القكؿ إلى ّالشٌراح بعض ذىب
فك  حتى مادمٌ  عمؿو  إنجاز فكرة عمى ينطكم المقاكلة عقد  افتراضيٌ  تمكيفو  فكرة عمى يرتكز العمؿ كاف ا 

عمؿ, ال إنجاز عف التمكيف يختمؼ بذلؾك , ماديان  جانبان  تستمـز الك  االنترنت خدمات إلى الدخكؿ مف لممشترؾ
 ستكٌيؼ الشبكة إلى الدخكؿ عقد عيكب أفٌ  مقاكلة عقد الشبكة إلى الدخكؿ عقد بأف القكؿ عمى سينبني كذلؾك 

 عمؿ يككف أف يشترط ال أنو الحقيقة, ففيو مبالغه  أمره  ىذاك , المادية المقاكلة عقد لعيكب تكييفنا ضكء عمى
, الشبكة إلى الدخكؿ عقد في اجتمع ما ىكك , ان ذىني أك ماديان  عمبلن  فيكك  قد فالعمؿ, ماديان  عمبلن  جميعو المقاكؿ

 تكييؼ دكف يحكؿ ال ىذا فإف, لمعقد محبلن  كفكي حينما الذىني األداء أف الفرنسية النقض محكمة أقٌرت قدك 
                                                 

 .ُٔ, ُٓيؿ الشرقاكم, مرجع سابؽ, صجم -ُ
 .ُٔمحمد لبيب شنب, مرجع سابؽ, ص -ِ
, ُُ, العراؽ, ج كالقانكنية اإلدارية لمعمكـ بابؿ مجمة في منشكر بحث, العممي البحث لعقد القانكنية الطببيعة, الجبكرم لفتة صبار نصير -ّ

 .ِِ, ص ََِٔ, ٔالعدد 
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 العمؿ رب عف مستقمةو  بصفةو  يعمؿ مةمزٌكد الخد ىكك  فييا المقاكؿ أف ذلؾ مف األكثرك  .ُمقاكلة عقد بأنو العقد
 .المقاكلة عقد في الرئيس المعيار ىك ىذاك , المشترؾ ىكك 

 فيي المالية التعكيضات بخصكص الشبكة إلى الدخكؿ عقد يتضمنيا قد التي الشركط بخصكص أما
 المحكمة ىذه قضاء في المقرر مف: )ليا حكـ في دبي تمييز محكمة قررتو ما ىذاك , جزائيةن  شركطان  إال ليست

 المقاكؿ فييا يتأخر الزمف مف مدة كؿ عف معيفو  مبمغو  بدفع المقاكؿ بإلزاـ المقاكلة عقد يتضمنو الذم الشرط أف
 اإلخبلؿ حالة في عميو يترتب اتفاقيٌ  تعكيض أم, جزائيٌ  شرط إال ىك ما إنجازه إليو عيد ما تسميـ عف

 . ِ(بالعقد
 ,مقاكلة عقد بأنو الشبكة إلى الدخكؿ لعقد القانكني التكييؼ ىك كقضاءن إلى أف الراجح فقيان  نخمص

 تتـ التي االلكتركنية المعامبلتف ّباالتفاؽ بنكده في تنظيمو يتـ لـ فيما التكييؼ ليذا العقد ىذا يخضع بالتاليك 
 ذاى كجاىة دكف يحكؿ الك  ْآخر طرؼو  لصالح خدماتو  أك أعماؿو  أداء عمى تنصبٌ  أف يمكف االنترنت عبر
 .ٓالمقاكالت عقكد قبيؿ مف , كيبقى عممو ذىنيةو  طبيعةو  مف المقاكؿ بو يقـك الذم العمؿ ككف الرأم

ّالثانيّالفرع
ّمقاولةّقدعّبأنوّالشبكةّإلىّالدخولّعقدّتكييفّعمىّالمترتبةّالقانونيةّاآلثار
 أحكاـ تطبيؽ ستحاكؿ ,مقاكلة عقد بأنو الشبكة إلى الدخكؿ عقد تكييؼ إلى الباحثة خمصت أف بعد

 كذلؾ .االفتراضي العالـ عف تكٌلدتالتي  النشأة يثةدح, مع مراعاة طبيعتو ككاحدو مف العقكد يوعم المقاكلة عقد
ىذا مف باب شرح التزامات  كليس, )المشترؾ( العمؿ رب كالتزامات )مزٌكد الخدمة( المقاكؿمف خبلؿ التزامات 

, فقد سبؽ تفصيؿ ذلؾ في الفصؿ األكؿ, كلكف مف باب محاكلة الشبكة إلى الدخكؿكؿ مف الطرفيف في عقد 
 مف أحكاـ. الشبكة إلى الدخكؿإتماـ ما قد يغفمو عقد 

دّ)ّالمقاول:ّالتزاماتّأولًّ ّ(الخدمةمزو 
 يعدالمشترؾ رب العمؿ  ىإل عمبلن  يؤدم ىك مقاكؿ الشبكة إلى الدخكؿ خدمة مقدـ مزٌكد الخدمة إف

 عامة أحكامان  السكرمأكرد المشرع  قدف, معمكماتي أداءو  بصدد أننا ذلؾ مف يقدح كال, المقاكلة قبيؿ مف
 عمؿو  بأداء تعٌيدان  العقد مكضكع يككف أف الميـ, قاكؿالم بو يقـك الذم األداء طبيعة كانت أيان , لممقاكالت
 في المقاكالت أشكاؿ مف شكبلن  يككف أف يعدك الخدمة الدخكؿ إلى الشبكة مزٌكد تعٌيد ف, العمؿ رب لمصمحة

 ذلؾ سبيؿ في كىك الشبكة إلى الكلكج مف العمؿ رب تمكيف في يتمٌثؿ المعمكماتي العصر فرضو حديث ثكبو 
 المتفؽ كبالشركط كنقؿ اإلشارات الحاممة لمبيانات, الربط لعممية البلزمة التقنية كاألجيزة المكدـ بتقديـ ـكيق

 لخاصةشراء المكدـ عمى نفقتو ا المشترؾ, كقد يشترط مسبقان عمى الخطٌ  كسرعة االتصاؿ جكدة حيث مف عمييا
                                                 

 .ُِّص, سابؽ مرجع, المحسف عبد محمكد -ُ
/  َْ/ ِْ بتاريخ, دبي تمييز محكمة حكـ تضمنيا لتيا َٖٖ الصفحة رقـ حقكؽ ََِْ سنة ُٓ العدد في الصادرة َُّ رقـ القاعدة -ِ

 .حقكؽ طعف ْْٗ/ََِّ رقـ الطعف في,  ََِْ
 .ِٖمنصكر, مرجع سابؽ, صمحمد حسيف   -ّ
 .ٔٓ, صـ ََِٖ, الجديدة الجامعة دار, مصر(, مقارنة)دراسة  العربية التشريعات في االلكتركني التعاقد, شمقامي غريب شحاتو -ْ
 .ِّٔص, سابؽ مرجع, محمد حمفالر  عبد جماؿ -ٓ
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 الذكية اليكاتؼ طريؽ عف االشتراؾ عند الحاؿ ىك اكم, المكدـ إلى الحاجة تنتفي قد كما, الربط تكمفة تحٌمؿ أك
 .الفبلشة بكاسطة االشتراؾ أك

 نترنتاالخدمة  مزكدخدمة الدخكؿ أك كما يقاؿ لو  مقدـقد يتـ التسجيؿ إلنشاء حساب لدل  كما 
(ISP)  مزكد خدمة الدخكؿ إلى  يككفسكريا  كفي االشتراؾ باالنترنت عف طريؽ الياتؼ الثابت. عند كىذا
 الرقمي المشترؾ خط خبلؿ مف لبلتصاؿ)بالنسبة  لبلتصاالت العامة المؤسسة ىكىذه الحالة  فيالشبكة 

(DSL)   )شركات تكفير خدمات  الخدمة مزكد يككف قد عاـ كبشكؿأك االتصاؿ مف خبلؿ األلياؼ البصرية
 (.التمفزيكف )بالنسبة لبلتصاؿ بالكبؿ أك باألقمار الصناعية

يجكز أف يقتصر المقاكؿ عمى  -ُ( مف القانكف المدني السكرم عمى أنو: )ُّٔ)نصت المادة  قدل 
 كما -ِ. بعممو القياـ في بيا يستعيف أك يستخدميا التي المادة العمؿ ربالتعٌيد بتقديـ عممو, عمى أف يقدـ 

ة فيناؾ مف المكاد ما إلى حداثة العقد محؿ الدراس كبالنظر (.معان  المادةك  العمؿ بتقديـ المقاكؿ يتعٌيد أف يجكز
مزكدان لخدمة معمكماتية يعسر  باعتباره, بؿ ينفرد بيذه اإلمكانية المقاكؿ المشترؾ العمؿ رب يقدمو أفال يمكف 

 األدكات ىذه مف فيناؾ كبالمقابؿ, البصرية كاأللياؼ البحرية كاألكباؿالحصكؿ عمى مكادىا )التقنية(  غيرهعمى 
 االشتراؾ بمقدكره ليككف يائشرا مف لو البدٌ تقديمو كالفبلشة التي  (مؿالع رب) المشترؾ عمى يتكجب ما

بيف  الربط عممية إلجراء تمييدان  تقديميا العمؿ رب عمى االشتراط لممقاكؿ, أما بالنسبة لممكدـ فيمكف باالنترنت
بيقان لحكـ كيسأؿ مزكد الخدمة عف جكدة األدكات التقنية التي يقدميا, كذلؾ تط حاسبو الشخصي كالشبكة.

أف عميو أف يأتي بما يحتاج إليو في إنجاز العمؿ مف أدكات كميمات إضافية, كيككف  كما .ُ(ُْٔالمادة )
 .ِذلؾ  بغير لـ يقًض االتفاؽ أك عرؼ المينة ماذلؾ عمى نفقتو. 

 مثابةب يعٌداف المذيف المركر ككممة المستخدـ اسـ( العمؿ رب)عف التسميـ فيككف بإعطاء المشترؾ  أما
 بطريقة يبصره أف, كعمى مقدـ الخدمة )المقاكؿ( الشبكة إلى لمكلكج غيره دكف بالمشترؾ الخاص المفتاح
 بالخدمة. االشتراؾ بدء عند, كيككف ذلؾ المفتاح ىذا استخداـ

 نطاؽ في كردت قد, لو الناظمة العامة القكاعد فإف, الخفية العيكب بضماف بااللتزاـ يتعمؽ فيماأما 
 بضماف الخاص العشرم بالضماف يتعمؽ فيما إال, المقاكلة عقد نطاؽ في ترد كلـ, كاإليجار البيع عقدم

 منشرت مف كأقامكه مباني مف شٌيدكه فيما جزئي أك كٌمي تيٌدـ مف يحدث  ما كالمقاكليف المعمارييف الميندسيف
 يمتد كال, كاإليجار البيع عقدم نطاؽ في إال الخفية العيكب ضماف أحكاـ تطبيؽ يمكف ال لذلؾ. أخرل ثابتة
 مقدـ عندئذو  التـز جكاؿ ىاتؼ بيع عقد بالخدمة االشتراؾ عقد تضمف فإذا .خاٌص  باتفاؽو  إال المقاكلة عقد إلى

كالتي تحصؿ خبلؿ  كاألعطاؿ التي ال تعكد إلى سكء االستعماؿ الياتؼ يذال الخفية عيكبالالخدمة بضماف 
 مدةو معينة مف تاريخ البيع.

                                                 
 جكدتيا عف مسؤكالن  كاف, بعضيا أك كميا, العمؿ مادة بتقديـ المقاكؿعمى أنو: )إذا تعٌيد  السكرم المدني القانكف مف( ُْٔ) المادة نصت -ُ
 (.العمؿ لرب ضمانيا عميوك 
 .ِ فقرتيا في السكرم القانكف مف( ُٓٔ) مادةال نص مفاد -ِ
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 عقدم نطاؽ في نٌظمو فالمشرع, االستحقاؽ كضماف التعرض بضماف لبللتزاـ بالنسبة األمر كذلؾ
 برامج عقكد عمى تطبيقو قصرا المذيف القضاء كاجتياد الفقو لرأم المقاكلة عقد في تنظيمو كترؾ, كاإليجار البيع

 . ُالحاسكب
مع أشخاص التعاقد  ما يمنع مقدـ الخدمة مف الباحثة جدتأما فيما يتعمؽ بالمقاكلة مف الباطف, فبل 

. عمى أف يبقى مقٌدـ الخدمة كحده آخريف مف الباطف لتقديـ خدمة الدخكؿ إلى الشبكة المرٌخص لو بتقديميا
عف أداء االلتزامات المترتبة عف العقد, كالتي كانت  مسؤكالن أماـ المشترؾ, كأماـ الييئة العامة لبلٌتصاالت

 ِقبؿ مقٌدـ الخدمة لك لـ يحصؿ ىذا التعاقد. ستطٌبؽ مف
ّ(المشتركّبالخدمة)ّربّالعملّالتزامات:ّثانياًّ

, األكؿ قبؿ مف مسبقان  المحٌدد باألجر بالكفاء المشترؾ التزاـ يقابمو بتقديميا الخدمة مزٌكد التزاـ إف
 االنترنت إلى الدخكؿ خدمة تقديـ مجاؿ في عمميان  الحاصؿ أف غير, الخدمة تقديـ بمجٌرد باألجر الكفاء كيككف

 كذلؾ لمدة شير أك ستة أشير أك سنة. في أغمب األحياف الدفع مسبؽ األجر يككف أف ىك
 العقد مف يتحمؿ أف العمؿ لرب -ُ: )أنو عمى( مف القانكف المدني السكرم ِٗٔ)نصت المادة  لقد

 أنجزه كما المصركفات مف أنفقو ما جميع عف المقاكؿ يعكض أف مىع, إتمامو قبؿ كقت أم في التنفيذ كيقؼ
 المشترؾ عبلقة عمى الحكـ ىذا تطبيؽ يمكف فيؿ, (العمؿ أتـٌ  أنو لك كسبو يستطيع كاف كما األعماؿ مف

 ؟ الخدمة بمقدـ
لممشترؾ إنياء العقد كذلؾ بامتناعو عف إعادة االشتراؾ بالخدمة, كعندىا سكؼ يمتنع مقدـ  يمكف

مدة  كتككفعندما يتضمف عقد االشتراؾ بالخدمة عقد بيع ىاتؼو جكاؿ  كلكفالخدمة مف جانبو عف تزكيده بيا. 
 عقد االشتراؾ قبؿ انتياء مٌدتو؟ فسخيممؾ المشترؾ  ىؿاالشتراؾ سنة أك سنتيف, 

 :التالية الحاالت إحدل في كذلؾ االشتراؾ عقد فسخ ىنا لممشترؾ يمكف, نعـ
عطؿ في الياتؼ الجكاؿ الذم تـ تقديمو عند االشتراؾ بالخدمة, حيث أف مزٌكد الخدمة  في حالة حدكث -ُ

ككذلؾ ما يحدث لو مف أعطاؿ لـ تكف  عيكب مف فيو خفي ماباعتباره بائعان ليذا الجياز البٌد مف أف يضمف 
 مرتبطيف عقديف ضمفتت ىذه االشتراؾ عممية فإ فترة االشتراؾ. أثناءكالتي تحصؿ  عائدة إلى سكء االستعماؿ

, الجكاؿ الياتؼ بيع كعقد شبكةال إلى الدخكؿ بخدمة االشتراؾ عقد ىماك , يتأثر كجكد أحدىما بكجكد اآلخر
 مف فبلبدٌ , برخر الجياز استبداؿ أك العطؿ إصبلح ليتـكفي أثناء فترة كجكد جياز الياتؼ بيد مقدـ الخدمة 

 مف بديؿ جياز تقديـ أك العطؿ إصبلح مف الخدمة مقدـ يتمٌكف لـ فإف, المدة ىذه خبلؿ االشتراؾ عقد تعميؽ
 عقد عميو يرتبيا التي االلتزامات مف حؿ   في المشترؾ كاف, الجكدة كدرجة المكاصفات بنفسك  النكع نفس

 .العقد في المحددة المدة تنتيي حتى كذلؾ االشتراؾ
                                                 

, جميعي الباسط عبد حسفك . ِٔص, سابؽ مرجع, العاؿ عبد محمكد محمد مدحتك . ٖٓ ص, سابؽ مرجع, عمراف السيد محمد السيد -ُ
 .ِّّص ,سابؽ مرجع

, ثانكمٌ  مقاكؿو  إلى, منو جزءو  في أك, جممتو في العمؿ يكؿ أف لممقاكؿ يجكز -ُ:"أٌنو عمى سكرمال المدني القانكف مف( ِٕٔ) المادة نٌصت_ ِ
 مسؤكالن  الحالة ىذه في يبقى كلكنو -ِ .الشخصية كفايتو عمى االعتماد تفترض العمؿ طبيعة تكف لـ أك, العقد في شرطه  ذلؾ مف يمنعو لـ إذا
 ".العمؿ ربٌ  قبؿ الثانكم المقاكؿ عف
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 يككف لف عندىا, أك ضياعو شتراؾ بالخدمةالذم تـ تقديمو عند اال الجكاؿ الياتؼ جياز سرقة حالة في -ِ
 كنظران فيك سيدفع لمقدـ الخدمة مبمغ االشتراؾ دكف مقابؿ,  كبالتالي ,الجياز ىذا استعماؿ المشترؾ بمقدكر
, كليس لمقدـ الخدمة إجبار المشترؾ عمى دفع بفعؿ القكة القاىرة بالخدمة االشتراؾ عقد ينفسخ العقديف الرتباط

بيذا  المشترؾ عمى يفرض مسبؽو  شرطو  كؿٌ  الفرنسي القضاء عدٌ  كقدالمدة المتبقة مف العقد.  بدؿ االشتراؾ عف
 إلتماـ آخر جيازو  شراءأف يفرض عمى المشترؾ  الخدمة لمقدـ يجكز ال فإنو ككذلؾ, ُالشأف شرطان تعٌسفيان 

ف حتى, االشتراؾ عممية ـ الخدمة في أسرع كقت كيجب عمى المشترؾ إشعار مقد .تفضيمية بشركطو  ذلؾ كاف كا 
 كقكع تاريخمع إثبات الحادث, ثـ يطمب منو رٌد مقابؿ االشتراؾ المقتطع بعد  ممكف بالحادث لتعميؽ االشتراؾ

 .االقتطاع ىذا حصؿإف كاف قد  الحادث
 في كاستمر العقد فسخ الخدمة مقدـ رفض لك فيما االشتراؾ عقد لفسخ القضاء إلى المجكء لممشترؾ كيككف
 .االشتراؾ بدؿ اقتطاع

قد حكـ لمصمحة إحدل المشتركات ككاف قد سقط منيا ىاتفيا الجكاؿ في البحر  ِالفرنسي القضاء كاف
 كىي عمى متف باخرة, ككانت قد طمبت إلغاء االشتراؾ غير أف مقدـ الخدمة استمر في اقتطاع قيمة االشتراؾ

 العقد في المحٌدد أجمو نياية إلى تمرار االشتراؾمستندان إلى أحد الشركط الكاردة في العقد كالذم يقضي باس
كاعتبار الشرط الذم يخكؿ مقدـ  االشتراؾ قدع. كحكـ القضاء بفسخ جية المشترؾ مف فسخو مف بالرغـ

 الخدمة استخبلص أقساط االشتراؾ دكف مقابؿو تعٌسفيان. 
ّالثانيّالمبحث

ّاإليواءّلعقدّالقانونيةّالطبيعة
 مف يممكو ما( اإليكاء متعيدى أف عقد اإليكاء ىك اتفاؽه بمقتضاه يضع أحد الطرفيف )اإلشارة إل سبقت

 األخير ليتمٌكف, بالمجاف أك بمقابؿ ذلؾك , ّ(المشترؾ) اآلخر الطرؼ تصرؼ تحت المعمكماتيةك  التقنية الكسائؿ
ّّ.لمجميكر... أصكات, صكر, نصكص: معيفو  معمكماتيٌ  مضمكفو  بثٌ  مف لحظةو  أمٌ  في

 التقنية اإلمكاناتك  الكسائؿ تقديـإلى االلتزاـ األصمي لمتعيد اإليكاء المتمٌثؿ بإتاحة ك  فباإلضافة
 أك( بيانات أك صكر أك أصكات مف, )معمكمات مف يرغبكف ما بثٌ  مف المشتركيف تمٌكف التي المعمكماتيةك 

 بتقديـ اإليكاء متعٌيد كالتزاـ, اإلضافية الخدمات بعض يتضمف أحيانان  اإليكاء عقد فإف, تعديميا أك حذفيا
 بريد خدمات تقديـ أك, بيـ خاصة الكتركنية مكاقع إنشاء عمى مساعدتيـ أك, لممشتركيف الفنية المساعدة
 .اآللي البحث أنظمة أك الكتركني

ؿ مف يرغب الدكر الياـ الذم يضطمع بو متعٌيد اإليكاء في إدارة االنترنت يفرض حتمان عمى ك إف
 فيك, بخدماتو لبلستعانة ىؤالء أحد إلى يمجأ أف الشبكة عمى ما معمكماتيٌ  لمضمكفو  الدائـك  المباشربالبث 

                                                 
 .ُٗٗٗ/ّ/ّضد شركة فرانس تيميككـ مكبايؿ, بتاريخ  Nanterre ذلؾ في حكـو صدر عف المحكمة االبتدائية الكبرل ؿك  -ُ
 .ُٗٗٗ/ٖ/ِٔبتاريخ  Auxerreحكـ المحكمة االبتدائية في  -ِ
, االلكتركني العقد إبراـ, راىيـإب ممدكح كخالد. َٓص, سابؽ مرجع, المقارف القانكف في االلكتركني العقد الدكلية العقكد, ناصيؼ الياس -ّ
 .َُٓرجع سابؽ, صم
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 تقديـ سبيؿ في يسعى ىكك , لبلنترنت المكٌكنة العناصر مف أساسيان  عنصران  يشٌكؿ مركزية تخزيف أجيزة كمالؾ
 يرغبكف التي المعمكمات لبثٌ  مركرو  شريط أك صمبو  قرصو  عمى مساحةو  تخصيص إلى لمشتركيو اإليكاء خدمة
, بو لمتعريؼ الدخكؿ مفتاح يتضمف خاصو  بحسابو  المشترؾ بتزكيد يقـك كما, الدكلية الشبكة عمى بنشرىا

 .ُمعمكمات مف يريد ما تغيير أك حذؼ أك إضافة, اإليكاء بمتعٌيد االتصاؿ مف يمٌكنو خاصو  ببرنامجو  بتزكيدهك 
ىذا المبحث في مطمبيف, نعرض في المطمب األكؿ آراء المذاىب المختمفة في تكييؼ عقد  سنتناكؿ

 ثـ الرأم الراجح كاآلثار القانكنية المترتبة عميو في المطمب الثاني. اإليكاء,
ّاألولّالمطمب

 اإليواءّعقدّتكييفّفيّالمختمفةّالمذاىبّآراء
ىي عقد اإليكاء إال أف بعض  (Contrat d’hebergement)أف الترجمة الحرفية ليذا العقد  رغـ

مذىبه , نظران ألنو يرد عمى خدمةو معمكماتيةو, بينما يرل ِمعموماتيّإيجارّعقدتكييفو بأنو  إلىالفقياء يذىب 
 االنترنت عمى الخدمة مقدـ يمتـز حيث louage de chosesإيجارّأشياءّّعقدىذا العقد بأنو تكييؼ آخر 
 أك المكقع حيازة لو ينقؿ حيف, معو المشترؾ المستخدـ كانتفاع تصٌرؼ تحت االلكتركنية الفنية إمكاناتو بكضع
 اإليكاء عقد عمى أساس أفٌ , غير أف ىذا التكييؼ تعٌرض لمنقد لمصمحتو بو االنتفاع مف كيمٌكنو منو جزءو 

 لما كفقان , منيا كاالستفادة استعماليا في ليستقؿٌ  المشترؾ تصرؼ تحت األجيزة كضع مجرد مف أكثر يتضٌمف
ذا, لؤلشياء المادم اإليجار إلى يضاؼ فنيٌ  عمؿو  عمى يقـك ألنو, يريد  ال, عامة كقاعدة اإليجار عقد إف قيؿ كا 

يتعٌداىا إلى إيجار الحقكؽ غير المادية, كعقد تأجير المؤسسة  بؿ, فقط المادية األشياء إيجار عمى يقتصر
 الحقكؽ مؤجر فإف, االختراع براءة تأجير كعقد(, الحرة اإلدارة عقدالتجارية مثبلن, الذم تطمؽ عميو تسمية )

 .يجاراإل فترة خبلؿ نيائيان  كينسحب, المأجكر الشيء المستأجر يسمـ المادية األشياء كمؤجر, المعنكية
 فبل, كاألجيزة األشياء تسٌمـ عنصر إلى تضاؼ فنية عناصر عمى تقـك التي االلكتركنية العقكد أما

 سٌيما كال, المشترؾ إلى المطمكبة الخدمة ليؤمف حاضران  يظؿ بؿ, نيائيان  الخدمة مقدـ اإليكاء متعٌيد فييا ينسحب
, النتيجة ىذه ليؤٌمف حاضران  يظؿ أف المؤجر كعمى, ةنتيج بتحقيؽ التزاـالعقد ىك  ىذاالناشئ عف  االلتزاـأف 
 استعماؿ تبلـز التي األعماؿ مف كسكاىا, بالمعمكمات المشترؾ كيزٌكد المساعدة ليقدـ أك, األمر اقتضى كمما

 مجرد عقد إيجار أشياء. دٌ أف عقد اإليكاء مثؿ عقد الدخكؿ إلى الشبكة ال يع ّىؤالء يرل كلذلؾ ,األجيزة
 إنشاء عقد ذاتو ىك اإليكاء عقد أفإلى  ْعض الفقو إيجاد الحمكؿ البديمة لذلؾ, فذىب رأمه لقد حاكؿ ب

 عنكافه  أكالراغب في أف يككف لو مكقعه  كبيف, المعمكماتية الخدمة مقدـ بيف ينشأ حيف كذلؾ, الكتركني مكقعو 
 :صكرتيف أك طريقتيف إحدل السابؽ لمعقد كيفٌصؿ, الشبكة عمى الكتركنيٌ 

                                                 
 .ِّٓص, سابؽ مرجع, االنترنت خدمات لمقدمي القانكني النظاـ, فرح قاسـ أحمد -ُ
 العدد, ََِٗ لسنة األكؿ تشريفمنيـ ذكرل عباس عمي, العقد االلكتركني كالمشكبلت الناشئة عف تنفيذه, مجمة الفتح, دكف اسـ الجامعة,  -ِ

 .كاألربعكف الثاني
 .ِٓ ص, سابؽ مرجع, االلكتركني العقد, ناصيؼ الياس -ّ
 .ٓٔسابؽ,  ص مرجعالزريقات,  عمر -ْ
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 مستقؿ   كمكقعو  معو المشترؾ لممستخدـ خاصان  مكقعان  االنترنت عمى الخدمة مقدـ ينشئ أف: األكلى ةالصكر 
 .كمستقرة مستقمة صفحة لو تخٌكؿ, كباسمو
 كىي, السابؽ المكقع ىذا عمى داخمية كصفحة, مكجكد آخر مكقعو  مف جزءان  لو يخٌصص أف: الثانية الصكرة
 (.الشاشة عمى الظيكر عقد) ليذا الرأم كفقان  العقد ىذا ىيسمٌ , ك تكمفة أقؿ صكرة

 خدمةو  بأداء يتعمؽ عمؿو  إنجاز مكضكعو مقاكلة عقد ىك السابؽ العقد أف إلى ُآخر رأمه  ذىب
 كاإلطار عمييا المتٌفؽ كالجمالية الفنية بالمكاصفات ممتزمان ( المكقع مصٌمـ) الخدمة مقدـ يككف حيف, معمكماتيةو 
 .معينةو  فترةو  خبلؿ العمؿ ىذا إنجاز بإتماـك , كاأليقكنات االفتتاحي

إلى أف ىذا العقد باإليكاء أك إقامة مكقع الكتركني ىك مف قبيؿ عقد البيع لبعض  ِذىب رأمه ثالثه  كما
 .الحقكؽ المالية الكاردة عمى البرنامج

 التفرقة بيف الفركض اآلتية: بضركرة القكؿإلى  ّ, ذىب رأمه رابعه أخيران 
, أصبلن  مكجكدو  آخر مكقعو  مف جزءو  استخداـ في فقط لممشترؾ السماح عمى قاصران  العقد كاف ذاإ: األكؿ الفرض
 .اآلخر المكقع مف بجزءو  لبلنتفاع إيجار عقد العقد كاف, معينة لمدةو 

 .مقاكلة عقد العقد كاف, المكقع مع البرنامج تقديـ متضٌمنان  العقد كاف إذا: الثاني الفرض
, باسموعمى حجز مكقع خالص لممشترؾ كمكقعو مستقؿ  لو ك  يرد العقد فكا إذا: الثالث الفرض , فيك عقد بيعو

 يككف فبل .باسمو كمستقرة مستقمةمكقعان عمى االنترنت, حيث تنشأ لو صحيفة كاممة  المشترؾلككنو قد ممؾ 
ف, مؤقتةو  بصفةو  حتى كلك غيره ألحدو  ممكان  المكقع ىذا  -الصدد ىذا في – قدالع فرضية تككف ذلؾ نظير كاف كا 
 .السابقيف بالفرضيف بالمقارنة, المشترؾ المتعاقد عمى مالية تكمفة أكثر فرضيةه  ىي

 صاحب حيث يقـك, بالمجاف كتقديميا, بمقابؿ اإليكاء خدمة تقديـ بيفيمٌيز  ْالفقو اتجاهه في ىناؾ 
الكسائؿ ب االنتفاعمقابؿ أجر يمكنو مف  متعيد اإليكاء حكاسيبعمى  المعمكماتية مادتوبإيكاء  االلكتركني المكقع
 يبقى بحيث (dur disque)استخداـ مساحةو معينةو مف قرصو الصمب  كمف, الخدمة لمقدـ كالمعمكماتيةالتقنية 
 المراد المعمكمات حجـ مع يتناسب كبشكؿو , االتفاؽ حسب األجر تقدير كيتـ, بالشبكة كدائـ مباشر اتصاؿو  عمى
 مف لجزءو  تأجيرو  بمنزلة ىك بمقابؿ اإليكاء خدمة تقديـ حسب ىذا الرأم فإفٌ  , كبالتاليالبثٌ  ىذا كمدة, بٌثيا

, (المستأجر) االلكتركني المكقع لصاحب( المؤجر) اإليكاء لمتعٌيد تابعو  الشبكة عمى لمكافو  أك الصمب القرص
( المعيركة تابعو لمتعٌيد اإليكاء )اإليكاء بالمجاف فيتمٌثؿ بإعارة جزءو مف القرص الصمب, أك مكافو عمى الشب أما

 (.المستعير) االلكتركني المكقع لصاحب

                                                 
. ِْص, سابؽ مرجع, منصكر حسيف كمحمد. ٕٔص, سابؽ مرجع, إبراىيـ ممدكح كخالد. َٔص, سابؽ مرجع, مجاىد الحسف أبك أسامة -ُ

منشكرات مد اسماعيؿ, أساليب الحماية القانكنية لمعامبلت التجارة االلكتركنية, سعيد أح كمحمد .ُّٔص, سابؽ مرجع, لطفي حساـ كمحمد
 .ُُٕص, ََِٗالحمبي الحقكقية, بيركت, 

 دار, مقارنة دراسة, المعمكمات برامج تقديـ عقد عف الناشئة االلتزامات, العاؿ عبد محمد كمدحت. ٔٔص, سابؽ مرجعالزريقات,  عمر -ِ
 .ُٗص, ََُِ, قاىرةلا, العربية النيضة

  .ّٓلتكاب محمد بيجت, مرجع سابؽ, صأحمد عبد ا -ّ
 .ِّٔص, سابؽ مرجع, فرح قاسـ أحمد -ْ
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 حاؿ ىك كىذا, مادية غير كأخرل مادية أشياء عمى يقعا أف يمكف كاإلعارة التأجير أف المعمـك مف
 ذلؾ كعمى, االلكتركني المكقع صاحب لصالح الصمب قرصو مف معينةو  لمساحةو  اإليكاء متعٌيد تخصيص

 استعماالن  لو المخصصة المساحة استعماؿ, مستعيران  أـ كاف مستأجران  االلكتركني المكقع صاحب مىع يتكٌجب
 مف التطبيؽ كاجبة القانكنية القكاعد كمع, ناحية مف اإليكاء بمتعٌيد يربطو الذم العقد بنكد مع متٌفقان  مشركعان 
 المرتبط الصمب قرصو عمى مساحةو  تأميف عيران م أـ كاف مؤجران  اإليكاء متعٌيد عمى فإف بالمقابؿ, ك أخرل ناحيةو 
 بو يرغب ما بثٌ  مف كدائـو  مباشرو  بشكؿو  كتمكينو االلكتركني المكقع صاحب لصالح االنترنت بشبكة الدكاـ عمى
 خدمة ىي اإليكاء خدمة , أم أفٌ اإليكاء عقد في عميو االتفاؽ تـ لما كفقان  كذلؾ, الشبكة عبر معمكماتو  مف

  .لو المعير أك المكاف ىذا مؤجر ىك اإليكاء كمتعٌيد, الشبكة عمى مكاف إعارة أك تأجير
 أمره  ىك, عدمو مف المقابؿ كجكد بحسب, إعارة أك إجارة أنيا عمى قانكنان  اإليكاء خدمة تكييؼ إف

 لقاء معينةو  لمدةو  المؤجر الشيء مف مقصكدةن  منفعةن  لممستأجر المؤجر تمميؾ ىي فاإلجارة .القانكف كأحكاـ يتفؽ
 يرٌده أف عمى, معيف لغرضً  أك معينةو  لمدةو  عكضو  بغير شيءو  منفعة الغير تمميؾ ىي كاإلعارة .معمكـو  عكضو 

 بيف عكض بدكف تصرفات كجكد النادر مفالمبلحظ عمميان أنو  لكف, رغـ كجاىة ىذا الرأم االستعماؿ بعد
 .المعمكماتية الخدمة في العبلقة أطراؼ

ّالثانيّالمطمب
ّعميوّالمترتبةّالقانونيةّواآلثارّاإليواءّعقدّتكييفّفيّلراجحاّالرأي

 بيف ,في مسألة تحديد الطبيعة القانكنية لعقد اإليكاء أدلت بدلكىا التي المذاىب جميع استعراض بعد
البٌد مف  ,الكتركني مكقعو  إنشاءكعقد  الشاشة عمى ظيكرو  كعقد مقاكلة كعقد إعارة كعقد إيجار كعقد بيع عقد
فرعيف نتناكؿ في أكليما الرأم الراجح كذلؾ مف خبلؿ  ,ةث في الرأم الراجح كما ترتب عميو مف آثار قانكنيالبح

 المترتبة عمى ىذا التكييؼ. القانكنية كفي الثاني اآلثارفي تكييؼ عقد اإليكاء 
ّاألولّالفرع

ّالرأيّالراجحّفيّتكييفّعقدّاإليواء
 بعض ما يضع اإليكاء متعٌيد عقد اإليكاء ىك عقد إيجار, حيث أفٌ  أف ُاتجاه كبير في الفقو يرل

 يتنازؿمع احتفاظو بممكيتيا, ك  بيا النتفاعصاحب المكقع االلكتركني بغية ا تصرؼ تحت فنية أجيزةو  مف يممكو
مف ذلؾ ككف عقد اإليكاء كال يغير  ,معيف بدؿو  مقابؿ األجيزة ىذه تتيحيا التي اإلمكانات لبعض حيازتو عف لو

أف ما يقدمو مف خدماتو فنيةو  طالما, ألشياءعقد الكتركني يقـك عمى عناصر فنية تضاؼ إلى عنصر تسٌمـ ا
 عمى لمكافو  مؤجر بمثابة يعد اإليكاء متعٌيد, كبالتالي فإٌف ِيعٌد ذا صفةو تبعيةو بالنسبة لبلنتفاع بيذه األجيزة 

                                                 
 العزيز عبد حامد كسمير. Michel Vivant , p29ك, ٖٕ ص, ََِْ طبعة, االنترنت عبر االلكتركني التعاقد, الركمي أميف محمد -ُ

 .ُُِص, سابؽ مرجع, الشعيبي قاسـكفؤاد  .َٖص, سابؽ مرجع, جماؿ
2
 -Olivier Iteanu , p 53.    



87 

 

 

 ما نشر حرية لممستأجر كيككف ,معيف أجرو  مقابؿ الخادمة حكاسيبو عمى الكيب صفحات إيكاء يعرض الشبكة
 ,ُمناقشةو  كحمقات مؤتمراتو  تنظيـ أك صكرو  أك صو نصك  مف يشاء

 عقد أف حيث, إيجار عقد أنوىك  عقد اإليكاءتكييؼ  الراجح فيمع الرأم السابؽ ف الباحثةتذىب 
مف االنتفاع  االلكتركني المكقع صاحب تمكيف مكضكعو, بالشيء االنتفاع عمى الكاردة العقكد مف ىك اإليكاء

تعيد اإليكاء أك االنتفاع بمساحة معينة عمى القرص الصمب في الجياز الرئيسي بجياز خادـ مستقؿ مممكؾ لم
 المكقع صاحب يدفعو مالي أداءو مقابؿ  كذلؾبشريط مركر عمى مكقعو خاصو بو,  أكالمممكؾ لمتعيد اإليكاء 

, ائصوخص مف كثير في التقميدم اإليجار عقد مع يشترؾ اإليكاء عقد أف نجد كما, كمتجٌددة دكرية بصفةو 
 اإليكاء عقد أفممـز لمجانبيف, كيختمؼ معو في خصيصتيف, أكليما ك معاكضة ك زمني ك  رضائي عقده  فكبلىما

مف شأنو أف يمس  ليسكىذا يتصؿ بطريقة إبراـ العقد كتنفيذه عمى االنترنت ك  الحاالت معظـ في الكتركني عقد
 اإلذعاف عقكد مف اإليكاء أف كثانييما, عمـكم بمقابؿ معيف بشيءو  االنتفاع مف تمكيف ككنوبمضمكف اإليجار 

 ذلؾ شأف مف كليس, فييا اإلذعاف أسباب ذكر سبؽ حيث المعمكماتية الخدمة عقكد مف ككنو طبيعي أمره  كىذا
 .اإليجار بجكىر المساس أيضان 

ّالفرعّالثاني
ّاآلثارّالقانونيةّالمترتبةّعمىّتكييفّعقدّاإليواءّبأنوّعقدّإيجار

 الذم بالشكؿ اإليكاء عقد عمى اإليجار عقد أحكاـ تطبيؽ محاكلة مف البدٌ  ا سبؽم عمى تأسيسان 
 اآلثار يمي فيما كنتناكؿ, التقميدية العقكد عف الشيء بعض يختمؼ معمكماتية خدمة كعقد طبيعتو مع يتناسب
 .المستأجر عاتؽ مىع التزامات مف يقابميا كما المؤجر كاىؿ عمى تقع التزاماتو  مف, اإليجار عقد عمى المترتبة

ّالتزاماتّالمؤجرّ)متعيدّاإليواء(ّ:أولًّ
فيما يتعمؽ بإيكاء مكقعو الكتركنٌي بما يمي:  احصرى يمكف المؤجر عمى التزاماتو  اإليجار عقد بيرتٌ 

 العيكب مافبض االلتزاـك , بالصيانة االلتزاـك , السبلمة بضماف االلتزاـك , باالستعبلـ االلتزاـااللتزاـ بالتسميـ, ك 
 .االستحقاؽ ضمافك  التعرض بضماف االلتزاـ كذلؾك , الخفية

ّبالتسميمّاللتزامّ-1
 الذم بالغرض كافية جيدة حالةو  في ممحقاتياك  المؤجرة العيف المستخدـ يسمـ بأف اإليكاء متعيد يمتـز

 ىك اإليكاء متعيد جانب مف االلتزاـ ىذاك . ِيفالع لطبيعة أك عميو االتفاؽ تـ لما كفقان , المنفعة مف لو أعٌدت
 كاممةن  لئليكاء البلزمة البرامجك  المعداتك  األجيزة بتسميـ يقـ لـ إف بالتزامو مخبٌلن  يعد بحيث, نتيجة بتحقيؽ التزاـ
 .منيا الغرض تؤدم ألف صالحةن   تككف بحيث جيدة بحالةك  نقص دكف

 بتسميـ يمتـز الك , منيا المرجك الغرض تؤدم دامت ما, مستعممةن  ةن أجيز  يقدـ أف اإليكاء لمتعيد يمكف
 .ّذلؾ خبلؼ عمى يتفؽ لـ ما, جديدةو  أجيزةو 

                                                 
 اليامش. ُٔلمسؤكلية االلكتركنية, مرجع سابؽ, صا, منصكر حسيف محمد -ُ
 .السكرم المدني القانكف مف ِّٓ المادة -ِ
 .ُّْص, سابؽ مرجع, العاؿ عبد محمكد محمد مدحت -ّ
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ّبالستعالمّاللتزامّ-2
 كتقديـ احتياجاتو عف المستخدـ مف باالستعبلـ قيامو اإليكاء متعيد عمى باالستعبلـ االلتزاـ يكجب

 محترفان  مينيان  اإليكاء متعيد ككف ذلؾ كيعٌزز. ُالعقكد تنفيذ في النية حسف مبدأ ويفرض التزاـ كىك, لو النصح
 اإليكاء متعيد لمساعدة مستمرة بحاجةو  يجعمو مما الفنية المعرفة ليذه المستخدـ كافتقار, المعمكماتية مجاؿ في
 .الفنية احتياجاتو تحديد في

 إلى مستخدميا يحتاج المعقدة المسائؿ مف تعد المعمكماتية برامجك  الفنية المعداتك  األجيزة كانت لما
 اإليكاء متعيد عمى يحتـٌ مما, بمفرده تنظيميا عميو يستحيؿ بحيث, المعمكمات نظـ مجاؿ في اإلرشادك  النصح
 .المستخدـ تجاه التعاقدية بالتزاماتو يفي حتى المساعدة تقديـ

ّالسالمةّبضمانّاللتزامّ-3
 شأنيا مف حالةو  في المؤجرة عيفال كانت إذا) أنو عمى السكرم المدني القانكف مف ِ/ّّٓ المادة تنص

 يطمب أف لممستأجر جاز, جسيـ لخطرو  مستخدميو أك عمالو أك معو يعيشكف مفك  المستأجر صحة تعرض أف
 بضماف اإليكاء متعيد التزاـ ذلؾ عمى يترتبك كاف قد سبؽ لو أف نزؿ عف ىذا الحؽ(.  لكك , العقد فسخ

 البرامج استخداـ جراء مف صحتيـ يصيب قد خطرو  أم مف وعمال أك معو يعيش مفك  لممستخدـ السبلمة
 . المعداتك  الحكاسيبك 
ّبالصيانةّاللتزامّ-ْ

 بقاء لضماف ذلؾااللتزاـ بالصيانة مف أىـ االلتزامات المفركضة عمى متعيد اإليكاء ككنو مؤجران, ك  يعدٌ 
 .بيا سٌممت التي الحالة عمى المؤجرة العيف

 تأمينياك  ,المكاقعك  المؤجرة اتالمعدٌ ك  الحكاسيب أجيزةك  لمبرامج المنتظـ الفحص طريؽ عف ذلؾ يتحقؽ
 لمعالجة أم عطؿو قد يطرأ عمييا.  كذلؾك , مياميا أداء عف يعيقيا أف الممكف مف فيركس أم ضد

المؤجر أف يتعيد العيف  عمى) يمي ما عمىمف القانكف المدني السكرم في فقرتيا األكلى  (ّٓٓ) المادةتنٌص 
اإلجارة بجميع الترميمات الضركرية  المؤجرة بالصيانة لتبقى عمى الحالة التي سممػت بيا. كأف يقـك في أثناء

 دكف الترميمات الكمالية(.
المؤجرة  البرامجك  المعداتك  األجيزة أداء ضماف ىك اإليكاء عقد مجاؿ في الصيانة مف الغرض إف

 عمى يتفؽ لـ ما, المستأجر استخداـ سكء عف الناشئة العيكب بصيانة االلتزاـ عنو يخرجك , كظائفيالتحقيؽ 
 .خبلفو

, الخدمة تتضمف عندما لكفك , حاسكب أجيزةك  فنية معداتو  المؤجرة العيف كانت إف يصح ذلؾ كؿٌ 
, لمصيانة التقميدية الطريقة بيذه يتـ ال فاألمر لئليكاء البلـز البرنامج إيجار, الحكاسيبك  المعدات إلى باإلضافة

عادةك  البرنامج بصيانة اإليكاء متعيد التزاـ أف حيث  النكع ىذا في الكيفية بيذه ينٌفذ ال المستخدـ إلى تسميمو ا 
 يتعمؽ فيما,ألنو المعنكية األمكاؿ مف يعدٌ  الذمك , التأجير لمحؿ الخاصة الطبيعة بسبب ذلؾك , العقكد مف

                                                 
 .السكرم المدني القانكف مف( ُ/ُْٗ) المادة -ُ
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 المادم الكسيط أك المادية الدعامة ذاتو ىك يككف ال التأجير محؿ فإف, اإليكاء لعممية البلـز البرنامج بتأجير
نماك , عميو البرنامج تحميؿ يتـ الذم  مف ىي التي الحاسب فبرامج, استخدامو تتيح التي البرنامج خطكات ىك ا 
نماك , عمييا السيطرة يستطيع حتى ماديان  إعادتيا إلى مالكيا يحتاج ال المعنكية األمكاؿ قبيؿ  منفعة تتحقؽ ا 

 عمى يسيطر المستأجر ترؾ بلؿخ مف البرنامج بتأجير المالي االستغبلؿ مف البرنامج عمى الحؽ صاحب
 يماثؿ بالبرنامج االنتفاع مف المستأجر تمكيف عدـ فإف اإليجار مدة انقضت ما فإذا, المستحدثة الخطكات
 .ُالتقميدية اإليجار عقكد في المادية لؤلمكاؿ المالي االسترداد

ّالخفيةّالعيوبّبضمانّاللتزامّ-5
ميع ما يكجد في األجيزة كالمعدات كالحكاسيب كالبرامج المؤجرة مف متعيد اإليكاء لممستخدـ ج يضمف

عيكب تحكؿ دكف االنتفاع بيا, أك تنقص مف ىذا االنتفاع نقصان كبيران, كما يككف مسؤكالن عف خمٌكىا مف 
 :كيشترط في العيب المكجب لمضماف, مكاصفات  يقتضييا االنتفاع بيا أك مكاصفات تعٌيد صراحةن بتكاجدىا

ّ:ِ مؤث راًّّالعيبّيكونّأنّ-1
 أك, المؤجرة البرامجك  المعداتك  األجيزةك  الحكاسيب مف المستخدـ انتفاع دكف حاؿ متى ذلؾ يتحقؽ

 جرل الذم المؤثر غير العيبك  اليسير العيب اإليكاء متعيد يضمف الك , يران كب انتقاصان  االنتفاع ىذا مف أنقص
 .فيو التسامح عمى العرؼ

متعيد اإليكاء جميع المكاصفات التي تعيد صراحةن بتكافرىا أك بخمك العيف المؤجرة مف  يضمف
 الحكاسيبمؿ عمى أم نكعو مف د مثبلن بأف البرامج المؤجرة تصمح لمعمكاصفاتو يقتضييا االنتفاع بيا. فإف تعيٌ 

المكجكدة لديو, فينا يككف متعيد اإليكاء مسؤكالن عف  الحكاسيبثـ اكتشؼ المسخدـ  أنيا ال تقبؿ العمؿ عمى 
أك المعدات الفنية التي تـ تسميميا فييا مف الخمؿ ما يمنعيا مف  الحكاسيبؼ ىذه المكاصفات, أك ككف تخمٌ 

 مية اإليكاء.أداء عم
ّ:3خفياًّّالعيبّيكونّأنّ-2

 العيب كاف فإذا. خفيان  يككف أف يجب بؿ, اإليكاء متعيد يضمنو كي مؤثران  العيب يككف أف يكفي ال
 متعيد فإف, بتسمميا رضي بؿ يعترض لـك , المؤجرة البرامجك  األجيزةك  لممعدات المستخدـ تسٌمـ كقت ظاىران 

                                                 
امج الحاسب اآللي, مرجع بر  عقكد, جميعي الباسط عبد كحسف. َِٕ, صٔنكف المدني, ج شرح القا في الكسيط, السنيكرم الرزاؽ عبد -ُ

 .ُْْص, سابؽ مرجع, المعمكمات برامج تقديـ عقكد عف الناشئة االلتزامات, العاؿ عبد محمكد محمد مدحتك . ْٖص سابؽ,
بالعيف بحسب طبيعتيا يككف ترتب عميو اإلخبلؿ باالنتفاع إف معيار العيب المؤثر في الشيء ىك معيار مكضكعي كليس ذاتي, فكؿ عيب ي -ِ

 الناحية مف المستخدـ نظر في مؤثران  العيب كاف فإذا. اإليكاء متعيد مع عمييا يتفؽ لـ داـ ما لممستخدـ الشخصية باالعتبارات يعتد فبل, مؤثران 
 .عمييا المتفؽ بالطريقة اإليكاء خدمة أداء عمى كاألجيزة المعدات قدرة في مؤثر غير العيب داـ ما بذلؾ عبرة فبل, الشخصية

. ّْٕص. كالعارية اإليجار, بالشيء االنتفاع عمى الكاردة العقكد, ٔ الجزء, المدني القانكف شرح في الكسيط, السنيكرم الرزاؽ عبد: انظر
, جميعي الباسط عبد كحسف. ُْٔص, سابؽ مرجع, المعمكمات برامج تقديـ عقكد عف الناشئة االلتزامات, العاؿ عبد محمكد محمد كمدحت
 .ِّٓص, سابؽال مرجعال, اآللي الحاسب برامج عقكد

عبد العاؿ, . كمدحت محمد محمكد ِْٓسابؽ, صالمرجع الاسط جميعي, الب عبد كحسف. َْْص, سابؽعبد الرزاؽ السنيكرم, مرجع  -ّ
 .ُْٔسابؽ, صالمرجع ال
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 أسقطك  ارتضاه قد يككف يعترض أف دكف ظاىران  العيب رأل قدك  المستخدـ ألف, العيب ىذا يضمف ال اإليكاء
 .بالضماف التمسؾ في حقو

 خافيان  يعد الذم العيب ألف, المعمكماتية مجاؿ في المستخدـ تخصص بحسب الخفاء درجة تختمؼ
 ال المتخصص غير المستخدـ كاف فإذا. بسيكلة كشفو المتخصص لممستخدـ يمكف, المتخصص غير عمى

 الخبير المستخدـ فإف, طكيمة لفترة األجيزةك  البرامجك  الحاسبك  المعدات تجربة بعد إال العيب كشؼ يستطيع
 يترؾ التي الكاقع أمكر مف المسألة ىذهك . البسيط الفحص بمجرد العيب كشؼ يمكنو بالمعمكماتية المتخصص

 .المكضكع لمحكمة تقديرىا
ّلممستخدمّمعمومٍّّرغيّالعيبّيكونّأنّ-3

 مف التحقؽ تجعؿ اإليكاء لعممية البلزمة المعداتك  البرامجك  الحكاسيبك  لؤلجيزة الخاصة الطبيعة إف
 إلى يساعد الفنية الخبرة إلى المجكء فإف ذلؾ رغـ لكفك , شاقة ميمة الفنية األمكر ىذه مثؿ في الخفي العيب

 النحك عمى المطمكبة المياـ أداء عف عاجزة المعدات ىذه تجعؿ التي باألسبا عف الكشؼ في كبير حد  
 .فيو المرغكب

1ّالستحقاقّوّالتعرضّضمانّ-ٔ
 المؤجرة البرامجك  المعداتك  حكاسيبالك  باألجيزة االنتفاع مف المستخدـ يمٌكف أف اإليكاء متعيد عمى تكٌجب

 .المؤجرة األجيزة بيذه المستخدـ انتفاع دكف الحيمكلة شأنو مف عمؿو  أم عف يمتنع أف عميو يكجب ىذاك , العقد فترة طكاؿ
 :يمي ما عمى السكرم المدني القانكف مف ّٗٓ المادةنصت  فقد

كؿ دكف انتفاع المستأجر بالعيف المؤجرة. كال يجكز لو أف يحدث ػ عمى المؤجر أف يمتنع عف كؿ ما مف شأنو أف يح ُ
 بالعيف أك بممحقاتيا أم تغيير يحؿ بيذا االنتفاع. 

ػ كال يقتصر ضماف المؤجر عمى األعماؿ التي تصدر منو أك مف أتباعو. بػؿ يمتد ىذا الضماف إلى كؿ  ِ
 أك أم شخص تمقى الحؽ عف المؤجر. تعرض أك إضرار مبني عمى سبب قانكني يصدر مف أم مستأجر آخر

 مف تصدر محضة مادية أعماؿ عمى يقـك نكعه ,  نكعاف المادم التعرض أف المادة نص مف لنا يظير
 يككفك , قبمو أك اإليكاء بعد سكاء, منو تصدر قانكنية تصرفات عمى يقـك آخر نكعك (, اإليكاء متعيد) المؤجر

 بالتصرؼ يتعمؽ فيماك , االنتفاع بيذا اإلخبلؿ أك المؤجرة باألجيزة دـالمستخ انتفاع دكف الحيمكلة شأنيا مف
 في طرفان  ليس ألنو, المستخدـ إلى بالنسبة ماديان  عمبلن  يعد فيك الغير إلى اإليكاء متعيد مف الصادر القانكني

 .فيو ممٌثؿه  ىك الك  التصرؼ ىذا
 في فيركس كضع المثاؿ سبيؿ عمى منياك  ,اإليكاء متعيد مف الصادر المادم التعرض أشكاؿ تتعدد

 .األجيزة تمؼ عميو يترتب مما لئليكاء البلـز البرنامج في أك الحاسب ذاكرة
 عقد بمكجب لممستخدـ أعطاىا التي الحقكؽ مف حقان  اإليكاء متعيد ينكر أف, القانكني التعرض عف كمثاؿ
 المستخدـ يمنع أف, باإليكاء الخاص لمبرنامج أك لمجياز لؾكما بأنو االدعاء إلى اإليكاء متعيد يمجأ فقد, اإليكاء

                                                 
 .َُٓالعاؿ, مرجع سابؽ, ص عبد محمكد محمد كمدحت. َّٕ, صسابؽمرجع السنيكرم, الرزاؽ  عبد -ُ
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 منو الصادرة األعماؿ عمى التعرض عف اإليكاء متعيد مسؤكلية تقتصر الك , إياىا منحو أفك  سبؽ ميزة أم مف
 .تابعيو مف الصادرة األعماؿ إلى تمتد بؿ, شخصيان 

 الخادـ الجياز استأجر بأنو الغير ادعاء في المتمثؿك , الغير مف الصادر القانكني التعرض يكجد كذلؾ
 .العقد إبراـ عمى سابؽ تاريخ في باإليكاء الخاص البرنامج أك

كانت الصكرة التي تـ فييا التعرض, فإف عمى متعيد اإليكاء دفع ىذا التعرض عف طريؽ منع  أيان 
 عما التعكيض مع األجرة إنقاص كأ الفسخ طمب لممستخدـ جاز إالالتعرض المادم أك القانكني الصادر منو, 

 .ُفائت كسبو  أك الحقة خسارةو  مف, ضررو  مف أصابو
 استحقو لممستخدـ حؽ   مع يتعارض لو حقان  أحدىـ عىادٌ  إذا كما, الغير مف التعرض حدث إذا أما

 فإذا, اإليكاء متعيد ليسك  البرامجك  المعداتك  الحكاسيبك  لؤلجيزة المالؾ أنو يٌدعي كأف, اإليكاء عقد بمقتضى
 إما يطمب أف لمظركؼ تبعان  لو جاز, المعداتك  باألجيزة االنتفاع مف المستخدـ حرماف االدعاء ىذا عمى بترتٌ 

 .ِالتعكيض مع األجرة إنقاص أك الفسخ
 بعمؿو  الجية ىذه تقـك عندما ذلؾ يتحقؽك , ّالحككمية الجيات إحدل مف لممستخدـ التعرض يحدث قد

 حظر في التعرض يتمٌثؿك . المعدات أك البرامج أك الحكاسيب أك باألجيزة االنتفاع في كبيره  نقصه  عميو يترٌتب
 االنتفاع مف المستخدـ حرماف ذلؾ عمى يترتبك , المستخدـ أعماؿ إدارة في المؤجرة البرامج أك األجيزة استعماؿ

 أف لممستخدـ يحؽ الك . األجرة إنقاص أك العقد فسخ أيضان  الحاؿ ىذه في لممستخدـ يجكزك . تأجيره تـ بما
                                                 

 عمى أك مادية أعماؿ عمى قائمان  المادم التعرض كاف كسكاء, قانكنيٌ  سببو  عمى مبنيان  تعرضان  أك ماديان  تعرضان  الشخصي التعرض كاف سكاء -ُ
, نيتو سكء يشترط كال, الضماف يستكجب تعرضان  إليكاءا متعيد المؤجر مف الصادر التعرض يعتبر التعرض ىذا بحصكؿ فإنو قانكنية تصرفات

 كانت سكاء المباشرة األضرار جميع تعكيض عف مسؤكالن  فيككف, القانكف يمنعو تعرض ىك يأتيو الذم العمؿ أف يعمـ أم النية سيئ كاف فسكاء
 المباشر الضرر تعكيض عف مسؤكالن  فيككف, عمشرك  عمؿ ىك يأتيو الذم العمؿ أف كيعتقد النية حسف كاف لك أما, متكقعة غير أـ متكقعة
 .فقط المتكقع
 الناشئة االلتزامات, العاؿ عبد محمكد محمد كمدحت. ُُّلقانكف المدني, مرجع سابؽ, صا شرح في الكسيط, السنيكرم الرزاؽ عبد: انظر
 األحكاـ, األكؿ الجزء, اإليجار عقد حكاـأ شرح في الكسيط, الرحمف عبد كمحمكد. ُُٓامج المعمكمات, مرجع سابؽ, صبر  تقديـ عقكد عف

 .َُِص, ُٖٗٗ, القاىرة, العربية النيضة دار, العامة
 دفع تـ كسكاء, المستخدـ عمى دعكل رفع نتيجة أك, مادية أعماؿ نتيجة التعرض كقع سكاء, التعرض دفع في اإليكاء متعيد نجح إذا -ِ

 .عينيان  تنفيذان  كنفذه التعرض دفع مف بالتزامو قاـ أنو إذ, المستخدـ تجاه اإليكاء متعيد ىعم تقع مسؤكلية فبل, بالتقاضي أـ بالتراضي التعرض
نما, اإليكاء متعيد عمى بتعكيضو  يرجع أف لممستخدـ حؽ فبل  محٌقان  يكف لـ ألنو المتعرض مف ضرر مف أصابو قد يككف عما بتعكيض يرجع كا 
 أف تبٌيف كمتى. العامة لمقكاعد كفقان , تعٌرضو مف ضرر أصابو إذا بالتعكيض المتعرض مىع يرجع أف اإليكاء لمتعيد يجكز كذلؾ. تعٌرضو في

 .التعرض ىذا أحكاـ عميو تسرم ماديان  تعٌرضان  يصبح تعٌرضو فإف, محؽ   غير المتعرض
 فسخ يطمب أف لو جاز, فيو ول يد ال لسببو  التعرض كقكع ككاف, األجيزة مف االنتفاع مف المستخدـ حـر أف التعرض ىذا عف نجـ إذا كلكف
 .األجر إنقاص اك العقد
 .ّٕٓلقانكف المدني, مرجع سابؽ, صا شرح في الكسيط, السنيكرم الرزاؽ عبد انظر
ػ إذا ادعى أجنبي حقان يتعارض مع ما لممستأجر مف حقكؽ بمقتضى عقد اإليجار.  ُمف القانكف المدني السكرم تنص عمى أنو:  َْٓ المادة

  ستأجر أف يبادر إلى أخطار المؤجر بذلؾ. ككاف لو أف يخرج مف الدعكل. كفي ىذه الحالة ال تكجو اإلجراءات إال إلى المؤجر.كجب عمى الم
 ػ فإذا ترتب عمى ىذا االدعاء أف حـر المستأجر فعبلن مف االنتفاع الذم لو بمكجب عقد اإليجار. جاز لو تبعان لمظركؼ أف يطمب الفسخ أك ِ

 مػع التعكيض أف كاف لو مقتضى. إنقاص األجرة 
 .َْٕص ,ََِٕمنشكرات جامعة حمب, عيسى, القانكف المدني )العقكد المسماة(,  أحمد -ّ
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, عنو مسؤكالن  اإليكاء متعيد يككف لسببو  صدر قد الحككمة عمؿ كاف إذا إال بتعكيضو اإليكاء متعٌيد يطالب
 إلى ينتقؿ قد بفيركس محٌممة أك, بضررو  ليا المستخدـ يصيب بعيبو  معيبةن  المؤجرة المعدات تككف كأف

 .ُعنو مسؤكالن  اإليكاء متعيد كاف لسببو  صدر قد الحككمية الجية تعٌرض يككفك , الحكاسيب
ّ(الموقعّمالكّالمستخدم)ّالمستأجرّالتزامات:ّثانياًّ

: تشمؿ متعددة التزاماتو  مستأجران  باعتباره المستخدـ عمى إيجار عقد باعتباره اإليكاء عقد ضيفر 
 المتفؽ الحدكد ضمف باستعماليا االلتزاـك , المؤجرة األجيزة عمى بالمحافظة االلتزاـك , باألجرة بالكفاء االلتزاـ
 مف بشيء االلتزامات ىذه مف كؿ تناكؿ كسيتـ. العقد انتياء عند اإليكاء متعيد إلى األجيزة بردٌ  االلتزاـك , عمييا

 .التفصيؿ
ّباألجرةّبالوفاءّاللتزامّ-1

  لكفك ,  ِالكفاء باألجرة المتفؽ عمييا االلتزاـ الجكىرم الذم يقع عمى المستخدـ في عقد اإليكاء يعدٌ 
 لمجميكر إيجابو يكٌجو اإليكاء متعٌيد لخدمةا مقدـ أف حيث, إذعاف عقد ىك اإليكاء عقد أف ذكرنا أف سبؽ
 أف إما, خياريف بيف المكقع صاحب يقؼ بحيث, معيف نمكذجيٌ  قالبو  في شركطو محٌددان  نيائيٌ ك  بات   بشكؿو 
 إال ذاؾ ماك , تعديميا يستطيع أف دكف جممةن  يرفضيا أف أك مناقشةو  دكف ىي كما اإليكاء متعٌيد شركط يقبؿ
 ال بالتاليك , المتكافئة غير التعاقدية العبلقة ىذه طرفي بيف االقتصادية المراكز في محسكسال لمتفاكت نتيجةن 
 تحددت قد اإليكاء شركطك  الخدمة مزايا أف إذ, األجرة عمى اإليكاء متعيد مساكمة المستخدـ كسع في يككف
بإمكانو  أصبحك  المؤجرة المعداتك  يزةاألج تسٌمـ قد داـ ما, سدادىا مف لممستخدـ  بدٌ  الك , باتٌ  بشكؿو ك  مسبقان 

 االنتفاع بيا. 
 مقدـ عميو يشترطيا التي المكاعيد) عمييا المتفؽ المكاعيد في باألجرة يفي أف المستخدـ عمى يجب

 في يباشر أف قبؿ حقو يستكفي الخدمة مقدـ أف حيث, الدفع مسبقة األجرة تككف العقكد ىذه مثؿ فيك , (الخدمة
 .تقديميا

 ىذا سرياف لبدء معينةن  مدةن  محد دان  األجرة مبمغ تعديؿ حؽ لنفسو اإليكاء متعيد يعطي أف عمميان  يحدث
 يكاءإلالمستخدـ بدفع كافة مستحقات التجديد  يمتـزك , اإليكاء لعقد تجديدو  أكؿ عند سريانو يبدأ أف أك, التعديؿ
 عدـ أك الخدمة إيقاؼ حؽ اإليكاء لمتعٌيد فإف يفعؿ لـ فإف, الخدمة مدة انتياء قبؿ النطاؽ اسـ حجز أك مكقعو
 إنياء طمب لممستخدـك  .ذلؾ عف ينتج ضررو  أك خسارةو  أمٌ  عف مسؤكالن  يككف أف دكف النطاؽ اسـ حجز تجديد
 .مسبقان  المدفكعة اإليكاء مدة مف المتبقية لممدة دفعو الذم المقابؿ استرجاع لو ليسك , شاء متى الخدمة

                                                 
 قكةو  إلى ذلؾ يرجع كأف, فيو اإليكاء لمتعيد أك لو يد ال لسببو  بيا انتفاعو اختؿٌ  أك المؤجرة باألحيزة االنتفاع مف المستخدـ حرماف تـ إذا -ُ

 إما فيتحٌمؿ, اإليكاء متعيد عاتؽ عمى تقع ذلؾ تبعة فإفٌ , الغير مف صادرو  مادم تعرض إلى أك, أجنبي لسبب األجيزة ىبلؾ لىإ أك,  قاىرةو 
 أك, العقد تكازف اختؿٌ  أك االنتفاع امتنع فإذا, االنتفاع تقابؿ األجرة أف ىك جكىرم مبدأ عمى يقـك ىذاك . األجرة إنقاص أك اإليكاء عقد فسخ

 .المبدأ ىذا تنفيذ كجب,  جرةاأل نقصت
 أك الفسخ طمب في الحؽ لممستخدـ فيككف, القاىرة القكة مقكمات لو ماديان  الحالة ىذه في التعرض كيككف, حككمية جية مف التعرض يحدث كقد

 .بالتعكيض الحككمية الجية عمى الرجكع حؽ أيضان  لممستخدـ كيككف. األحكاؿ بحسب األجرة إنقاص
 .المعمكماتية عقكد مجاؿ في التبرع جدان  كنادران , مأجكر عقد ىك اإليكاء عقد -ِ
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ّالمؤجرةّاألجيزةّعمىّبالمحافظةّاللتزامّ-2
 عند ُالمعتاد الشخص عناية بذؿ منو المطمكبك , المؤجرة األجيزة عمى بالمحافظة المستخدـ يمتـز

 عف الضرر اىذ نشأ متى, منيا أٌيان  يصيب ضررو  أمٌ  عف مسؤكالن  يككفك , البرامجك  المعداتك  لؤلجيزة استعمالو
 .منو تقصيرو 
 المستخدـ أف لك كما,  ِتدٌخمو يستكجب أمر بكؿ المؤجر بإخطار التزامان  المستأجر عاتؽ عمى المشرع يضع

 إلى تحتاج أصبحت المعمكماتية المعدات أف كجد أك, استعمالو أثناء الخادـ الحاسكب جياز في ان عيب اكتشؼ
 عمؿ حدث لك كما, لئليكاء البلـز البرنامج عمى الغير مف تعد   حصؿ أك, األداء حسف عمى لممحافظة صيانة

, بيا اإليكاء متعيد إخطار عف مسؤكالن  المستخدـ تجعؿ الحاالت مف غيرىاك  األمثمة ىذه. القرصنة أعماؿ مف
 متعيد بإخطار يقـ لـك , ذلؾ في المستخدـ قٌصر فإذا, المؤجرة األجيزة عمى بالمحافظة التزامو لتنفيذ استكماالن 
 يصبح, الضرر كقكع لمنع كافيان  كاف تدٌخمو أف األخير أثبتك , وتدٌخم تستكجب التي الحاالت في اإليكاء

 الك , ّالعقد فسخ عبء تحٌممو إلى إضافةن , ضرر مف أصابو عما الخدمة قدـم تعكيض عف مسؤكالن  المستخدـ
المحافظة عمى األجيزة المؤجرة عمى أعمالو الشخصية فقط, بؿ تمتد أيضان إلى  فع المستخدـ مسؤكلية تقتصر

 مسؤكليتو العقدية عف أعماؿ تابعيو.
ّْميياعّالمتفقّالحدودّضمنّباستعمالياّاللتزامّ-3

 عمى يقعك , عميو االتفاؽ تـ الذم النحك عمى المؤجرة المعداتالمستخدـ بأف يستعمؿ األجيزة ك  يمتـز
 لئليكاء البلـز البرنامج يستعمؿ بأال مثبلن  يمزمو كأف, اإليكاء متعيد كضعيا التي بالقيكد االلتزاـ المستخدـ عاتؽ
 ىذه مثؿ عمى اإليكاء عقد يشتمؿ لـ فإذا. األجيزة مف معيف عو نك  عمى أك المؤجر الخادـ الجياز عمى إال

 .لو أعٌدت الذم الغرض بحسب باستعماليا المستخدـ التـز, القيكد
 ترٌتب متى ذلؾ يككفك , عميو يقع التزاـ أخرل ناحيةو  مف لكنوك , لممستخدـ حؽ األجيزة استعماؿ إف

 إف بتمؼو  تصاب التي الفنية لممعدات بالنسبة ىذا يحدثك . بيايصي ضرره  المعداتك  األجيزة استعماؿ عدـ عمى

                                                 
ػ في االلتزاـ بعمؿ, إذا كاف المطمكب مف المديف ىك أف يحافظ عمى الشيء, أك  ُ: )السكرم عمى أنو المدني القانكف مف ُِِ المادة تنص -ُ

قد كفػى بااللتزاـ, إذا بذؿ في تنفيذه مف العناية كؿ ما يبذلو الشخص  أف يقكـ بإدارتو, أك أف يتكخى الحيطة في تنفيذ التزامو, فإف المديف يككف
ػ كفي كؿ حاؿ, يبقى المديف مسؤكالن عما يأتيو  ِ. العادم, كلك لـ يتحقؽ الغرض المقصكد. ىذا ما لـ ينص القانكف أك االتفاؽ عمى غير ذلؾ

 مف غش أك خطأ جسيـ.(. 
 تحتاج كأف, تدٌخمو يستكجب أمرو  بكؿ المؤجر إخطار إلى يبادر أف المستأجر عمى: )يجب لسكرما المدني القانكف مف( ّّٓ) المادة تنص -ِ

 (.بيا ضرر بإحداث أك, ليا بالتعرض أجنبي يعتدم أك, عمييا اغتصابه  يقع أك, بيا عيبه  ينكشؼ أك, مستعجمة ترميماتو  إلى العيف
 الحريؽ مف كالتأميف, األخطار تغطية بغية كالمعدات األجيزة عمى تأميفو  عقد إلبراـ جكءالم إلى, المبـر العقد لبنكد كفقان  المستخدـ يمـز كقد -ّ

 تكافر مدل مف التحقؽ دكف العقد ىذا إبراـ عمى يقدـ لو المؤمف بأف العمـ مع. اإليكاء متعيد لصالح الضماف مف نكعو  تحقيؽ بيدؼ ذلؾك , كغيره
 .المعداتك  لؤلحيزة المستخدـ كفميا التي األماف كسائؿ
 .ّٖٓلقانكف المدني, مرجع سابؽ, ص ا شرح في,الكسيط السنيكرم الرزاؽ عبد انظر

يمتـز المستأجر بأف يستعمؿ العيف المؤجرة عمى النحك المتفؽ عميو. فإذا لـ يكف ىناؾ : )السكرم المدني القانكف مف( ْٕٓ) المادة تنص -ْ
 اتفاؽ التـز بأف يستعمؿ العيف بحسب ما أعدت لو(.
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الك , بيا الكفاء يجب المستخدـ عاتؽ عمى التزاـه  االستعماؿ كاف لذلؾك , طكيمةن  فترةن  تشغيؿ دكف تركت  جاز ا 
 .ُ األجيزة تمؾ استرداد اإليكاء لمتعيد

ّالعقدّانتياءّعندّاإليواءّمتعيدّإلىّاألجيزةّبردّ ّاللتزامّ-4
 فإذا, اإليكاء مدة انتياء بمجرد ذلؾك , اإليكاء لمتعيد البرامجك  المعداتك  األجيزة برد المستخدـ يمتـز

 تقديره في يراعى, اإليكاء دلمتعيٌ  تعكيضان  يدفع بأف ممزمان  كاف, حؽ كجو دكف يده في أبقاىاك  الردٌ  في رتأخٌ 
 جميعك  المؤجرة األجيزة الرد يشمؿك , ضرر مف الخدمة مقدـ أصاب ماك , المؤجرة لؤلجيزة اإليجارية القيمة

 .الخدمة مقدـ مف تسمميا التي ممحقاتيا
 عمى دليؿو  خيرك , االستبلـ عند حالتيا ىي الرد كقت حالتيا أف المستخدـ يثبت أف, الرد عند يجب

 .ِممحقات مف عميو تشتمؿ ماك  صفاتيامكاك  األجيزة حالة يبيف محضران  حٌررا قد الطرفاف يككف أف, ذلؾ
 محضر طريؽ عف إما, عمييا تسٌمميا التي بالحالة العيف يرد أنو إثبات مف المستخدـ تمكف إذا

العيف كقت تسمميا, أك بأم طريؽو آخر مف طرؽ اإلثبات, فإنو يككف  أكصاؼك  بيانات طريؽ عف أك, التسميـ
 أك االستخداـ سكء عف ناشئ ىبلؾ أك عيب بيا كجد فإذا. ذمتو في مسؤكلية أية تترتب الك , بالتزاموقد كٌفى 

 حدث قد اليبلؾ أك العيب أف أثبت حاؿ في المسؤكلية عنو ترتفعك . باإلصبلح ممزمان  كاف, عمييا الحفاظ عدـ
فك  حتى المعداتك  األجيزة سيصيب كاف العيب أفك , فييا لو يد ال قاىرة قكة نتيجة  متعيد يد تحت كانت ا 
 .ّاألشياء تمؾ بو كضعت الذم المكاف تيٌدـ عنو نتج زلزاؿ حدث لك كما, اإليكاء

 البرامج أك المعدات أك األجيزة تطكير نياشأ مف التي الػتعديبلت بعض المستخدـ أدخؿ إذا أنو غير
 تمت قد التحسينات تمؾ كانت إذا عندىاك . البرنامج قيمة مف تزيد التي التحسينات مف تعتبر فيذه, المؤجرة
 التحسينات كانت إذا أما. أمكاؿ مف أنفقو ما قيمة لممستخدـ يدفع أف األخير عمى فيككف, اإليكاء متعيد بمكافقة

 التعكيض إلى باإلضافة إزالتيا المستخدـ مف يطمب أف لو كاف اإليكاء متعيد مكافقة بغير تمت قد اإلضافاتك 
 .ْذلؾ بسبب ضرر مف لحقو عما

 مف عمييا لمحفاظ المعداتك  األجيزة عمى الضركرية التحسينات بعض إدخاؿ إلى المستخدـ يمجأ قد
 أك بالبرنامج كجده الذم الخطأ بمعالجة المستخدـ يتدٌخؿ ـل إذا يدٌمره قد فيركس ضد البرنامج كمعالجة, اليبلؾ

 مف أنفقو ما جميع عمى الحصكؿ المستخدـ حؽ مف يككف الحالة ىذه فيك , عميو أدخمو الذم بالتطكير
 مف( ُ/ّٖٓ) المادة عنو عبرت ما ىذاك , إذنو بدكف أك اإليكاء متعيد بإذف أنفقت قد كانت سكاءك , مصركفات

 .الضركرية المصركفات مف أنفقو ما جميع لممستأجر يردٌ  بأف المالؾ بإلزاميا السكرم نيالمد القانكف
 
 
 

                                                 
 .َِٓلقانكف المدني, مرجع سابؽ, صا شرح في الكسيط, السنيكرم الرزاؽ عبد -ُ
 .َٔٓص مرجع سابؽ, (,المسماة)العقكد  المدني القانكف, عيسى أحمد -ِ
 .َُٔسابؽ, صالمرجع اللقانكف المدني, ا شرح في الكسيط, السنيكرم الرزاؽ عبد -ّ
 .السكرم المدني القانكف مف( ٗٓٓ) المادة -ْ
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ّالباطنّمنّاإليجارّوّاإليجارّعنّالتنازلّ-5
 كذلؾ, الباطف مف اإليجار أم اإليجار عف التنازؿ حؽ لممستأجر أف لئليجار العامة القكاعد تقضي

 .ُذلؾ بغير االتفاؽ يقضً  لـ ما وبعض أك استأجره ما كؿ عف
 إلى اإليجار عقد عف المترتبة التزاماتوك  حقكقو بعض أك جميع بنقؿ المستأجر قياـ بالتنازؿ يقصد

 .الخدمة مقدـ بإيكائو قاـ الذمك  بو الخاص المكقع بتأجير المستخدـ قاـ لك كما. فييا محمو يحؿ آخر شخصو 
 .ِالتزاماتوك  حقكقو في المستخدـ محؿ إليو المحاؿ يحؿ أف اإليكاء متعيد كاجيةم في التنازؿ نفاذ عمى يترتب

 الغير إلى المؤجرة البرامجك  المعداتك  األجيزة تأجير بإعادة المستخدـ بقياـ الباطف مف اإليجار يحصؿ
 الثانيك , األصمي مستخدـالك  اإليكاء متعيد بيف أصمي إيجارو  عقد: األكؿ, عقداف لدينا يصبح بحيث, جديد بعقدو 
 العقداف يظؿك . الباطف مف مستخدمان  أصبح الذم الغيرك  مؤجران  أصبح الذم األصمي المستخدـ بيف ينعقد
 يقٌدمو أجرو  نظير, المؤجرة المعداتك  باألجيزة االنتفاع حؽ عمى الباطف مف المستخدـ يحصؿك , قائميف

, باألجرة بالكفاء االلتزاـ مف, اإليكاء متعيد تجاه االلتزامات ميعبج ممتزمان  بدكره يبقى الذم األصمي لممستخدـ
 عند اإليكاء متعيد إلى األجيزة ردٌ ك , عمييا المتفؽ الحدكد ضمف استعمالياك , المؤجرة األجيزة عمى المحافظةك 

 .تناكليا سبؽ التيك , العقد انتياء
 يقبؿ ال أنو, البرامج عمى الكارد اإليجار دعق في فاألصؿ, لئليكاء البلـز بالبرنامج يتعمؽ فيما أما

 إذفو  دكف الباطف مف إيجارو  عقد بإبرامو البرامج ىذه بعض تأجير يعيد أف المستخدـ يممؾ ال كما, عنو التنازؿ
الك , اإليكاء متعيد مف كتابيٌ   المكافقة دائمان  يمـزك , المؤٌلؼ لحقكؽ المنظمة األحكاـ عمى خركجان  ذلؾ اعتبر ا 
 .اإلجراءيف ىذيف عمى اإليكاء متعيد مف الكتابية

 البلزمة المعداتك  الحكاسيبك  األجيزة بتأجير يتعمؽ فيما أما, لئليكاء البلـز البرنامج تأجير بخصكص ىذا
 كجكد عدـ شريطة الباطف مف تأجيرىا إعادة أك عنيا التنازؿ جكاز مف العامة لمقاعدة تخضع فإنيا, لئليكاء
 .الحؽ ىذا مف المستخدـ حرماف عمى اإليكاء عقد في نص  

 التنازؿ في الرغبة حالة في فإنو, األجيزة ممحقات مف تعدٌ  أدبيٌ  كمصٌنؼو , الحاسكب برامج كانت لما
 ؿالتناز  يجكز ال, برامج مف ذاكرتو تحتكيو لماك , الباطف مف تأجيرىا إعادة أك, المعداتك  الحاسب جياز عف
 إبراـىذه مف الصعكبة بمكاف  الحالةك  فيككف, ليا مؤجران  باعتباره اإليكاء متعيد مف الكتابية المكافقة دكف عنيا
 تمؾ إبراـ عممية ستعيؽ التشغيؿ برامج أف حيث, كالمعدات األجيزة لتمؾ الباطف مف إيجار أك تنازؿ عقد

 .العقكد
 
 
 

                                                 
 .السكرم المدني القانكف مف( َٔٓ) المادة -ُ
 . ُِٔص, سابؽ مرجع, العاؿ عبد محمكد محمد مدحت -ِ
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ّالثالثّلمبحثا
ّاللكترونيةّالمعموماتّكّوببنّالشتراكّلعقدّالقانونيةّالطبيعة

 تحديد في فقييان  خبلفان  ىناؾ أفك , الشبكة إلى الدخكؿ لعقد القانكنية الطبيعة بياف إلى اإلشارة مضت
 كيٌيؼ أم, الخدمات بيع قبيؿ مف العقد ىذا أف إلى ذىب مف فيناؾ, الشبكة إلى كؿالدخ لعقد القانكنية الطبيعة
بأف المعمكمات شيءه غير مادٌم يصمح ألف يككف محبٌلن  ُالفقو بعض رأل فقد, خدمة بيع عقد أنو عمى العقد

, أخبارك  معمكماتو  مف ميوع تحصؿ ما ببيع األنباء ككاالت تقـكك , الممكية حؽ األخص عمىلمحقكؽ المالية ك 
 تتميز فالمعمكمة, ليا محبلن  المعمكمة تككف قد التي الخدمة عمى سابقة مستقٌمة سمعةن  أك منتجان  تككف المعمكمةك 
 .ليا محبٌلن  تككف قد التي الخدمة عفك , صكرةن  أك صكتان  أك كتابةن  فيو تتمٌثؿ الذم الشكؿ عف تستقؿك 

 البيع عقد ألف, منتقدة اآلراء ىذه أف تبٌيفعقد الدخكؿ إلى الشبكة عقد إيجار, ك  أفٌ  إلى ّآخركفذىب 
 مف لذا بعمؿ القياـ ىك االلتزاـ محؿ أف نجد الخدمات عقكد في بينما, بإعطاء التزاـه  فيوك  شيء ممكية نقؿ فيو

 .المقاكلة عقكد قبيؿ مف يعد بكةالش إلى الدخكؿ عقد أف إلى خمصنا ثـ,  ْالعمؿ عقكد ضمف إدراجيا األصحٌ 
بيف  حكؿ الطبيعة القانكنية لعقد إيكاء مكقع الكتركني عمى االنترنت, الفقيية اآلراء عرضتـ  بعدىاك 

, كتبيف أف الكتركني مكقعو  إنشاء عقدك , الشاشة عمى ظيكرو  كعقد مقاكلةكعقد  إعارةعقد بيع كعقد إيجار كعقد 
 ىك ككف عقد اإليكاء عقد إيجار.الراجح 

الطبيعة القانكنية لعقد االشتراؾ ببنكؾ المعمكمات االلكتركنية, كذلؾ مف فيما يمي سكؼ نبحث في 
الرأم الراجح  , ثـ بياففي المطمب األكؿ ذا العقدى سعت إلى تكييؼالتي  المختمفة مناقشة آراء المذاىب خبلؿ

 .في المطمب الثاني عمى ذلؾالمترتبة القانكنية كاآلثار  يعة القانكنيةكجية نظر الباحثة حكؿ ىذه الطبك 
ّاألولّالمطمب

ّاللكترونيةّالمعموماتّكّوببنّالشتراكّعقدّتكييفّفيّالمختمفةّالمذاىبّآراء
بمثابة  الفقياء ضبعالمعمكمات االلكتركنية, فقد رآه  ؾك ببن االشتراؾ عقد تكييؼ في اآلراء تعٌددت

 أم إليو ينتقؿ التنازؿو عف حؽ استعماؿ المعمكمات نظران ألف المستفيد منيا ال يحصؿ إال عمى مجرد منفعةو ك 
 عقد كجدكه آخركفك , إيجار عقد اعتبره غيرىـك , معمكمات بيع عقد آخركف رآه كما, ٔالمالية الحقكؽ مف حؽو 

 ليذا القانكنية الطبيعة إلى التكصؿ بمحاكلة ذرعان  ضاؽ مف منيـك , لةمقاك  عقد أنو إلى ذىب مذىبه ك , ككالة
 المسماة غير العقكد مف ىك االلكتركنية المعمكمات ؾك ببن االشتراؾ عقد أف إعبلف إلى األمر بو انتيىك , العقد

ىذا المطمب إلى كبناءن عمى ذلؾ سنقسـ مف ىذه المذاىب حججو التي يحاجج بيا الطرؼ اآلخر,  لكؿٌ ككاف 
ى أٌنو عقد بيع, كفي الثاني تكييؼ عقد االشتراؾ ببنكؾ المعمكمات االلكتركنية عم منيا فركع, نتناكؿ في األكؿ

                                                 
 .ْصسابؽ,  مرجعالديف كامؿ األىكاني,  حساـ -ُ
 محمكد حساـ كمحمد. ِٔص, سابؽ جعمر , االلكتركنية المسؤكلية, منصكر حسيف كمحمد. ِٗص, سابؽ مرجع, البراكم حسيف حسف -ّ

 .ُّٔص, سابؽ مرجع, لطفي
 .ُِّص, سابؽ مرجع, محمد الرحمف عبد جماؿ -ْ
  .ٕٖص, ـ ََِْ, العربية النيضة دار, الخاص الدكلي القانكف في االلكتركنية المعمكمات خدمات عقكد, وحكت محمد ىشيمة أبك عادؿ -ٔ
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 عقدنتناكؿ الرأم القائؿ بأٌف عقد إيجار, كفي الثالث تكييفو عمى أٌنو عقد ككالة, كفي الرابع و عمى أنو يفيتك
 .غير مسمى ؾ المعمكمات االلكتركنية ىك عقده االشتراؾ ببنك 

ّاألولّالفرع
ّبيعّعقدّاللكترونيةّالمعموماتّكّوببنّالشتراكّعقد

 قاعدة ألف, عموماتلممّبيعٍّّعقدؾ المعمكمات االلكتركنية ك إلى أف عقد االشتراؾ ببن ُرأمه  ذىب
 يتـ لـك , األشخاص كافة مف استخداميا يمكف بحيث االشتراؾ عقد إبراـ قبؿ سمفان  معٌدة تككف المعمكمات
 .المشترؾ حاجات لتمبية خصيصان  اختيارىا

 البيع عقد أحكاـ تطبيؽ إلى أحيانان  المجكءك ( المعمكمات بيععمى الرغـ مف شيكع استخداـ مصطمح ) - نقد
 معيا التعامؿ يتـك  ماديةو  دعامةو  عمى حفظيا يتـ التي السمع مف تعد المعمكمات ىذه بأف اعتقادو  ظؿ في بشأنيا
 لمبيع القانكني النظاـ تطبيؽ مبلءمة عدـ اتضح أف بعد مجاؿ لو يعد لـ التصكر ىذا فإف, الشراءك  بالبيع
 إنو بؿ لممستفيد عنيا يتنازؿ الك  لممنتج تظؿ كماتالمعم ممكية أف أساس عمى التكييؼ ىذا ينتقد, كما عمييا
 .ّمحتكياتو عمى لبلطبلع المعمكمات لبنؾ الدخكؿ مجرد في المتمثمة االستعماؿ صبلحية مجرد المستفيد يمنح

ّالثانيّالفرع
ّإيجارّعقدّاللكترونيةّالمعموماتّكّوببنّالشتراكّعقد

 فقد, ليا المستخدـك  المعمكمات خدمة مقدـ بيف العبلقة مىع البيع عقد أحكاـ لتطبيؽ الفقو رفض إزاء
 مف سكاء االبتكار مف شيءو  عمى تقـك التيك , المعنكية األشياء عمى الكاردة الحقكؽ أف يرل آخر اتجاهه  ظير
  ذهى مقدـ أف ذلؾ في الفكرةك , اإليجار لعقد محبلن  فتكك  أف يجكز فإنو, الترتيب ناحية مف أك المضمكف ناحية
 المستخدـ انتفاع إلى ييدؼ لكنوك , المستخدـ إلى المعمكمات عمى الكاردة حقكقو كافة نقؿ في يرغب ال الخدمة
 مف استفادة حؽ المستخدـ يمنح الخدمة فمقدـ, محٌددو  أجرو  مف األخير يدفعو ما مقابؿ المعمكمات بيذه

, ذاتو الكقت في ذاتيا المعمكمات عمى خدمةلم مستخدـ كؿ يحصؿك , عنيا التنازؿ دكف, فقط العقد محتكيات
 عقد مفيـك مع ىذا يتفؽ بؿ, البيع عقد إطار في المعمكمات خدمة تدخؿ أاٌل  يتأٌتى ىنا مفك . ماليٌ  مقابؿو  نظير

 مٌدةن  بالشيء االنتفاع مف المستأجر يمكف أف بمقتضاه المؤجر يمتـز عقد) بأنو المشرع عرفو الذمك  اإليجار
 (.معمـك أجرو  بؿمقا معمكمةن 

 :التالية الحجج إلى يستندكف التكييؼ ليذا الرافضكفك , النقد مف الفكرة ىذه تسمـ لـ ذلؾ معك ّ-ّنقد
 المستخدـك  الخدمة ىذه مقدـ بيف العبلقة مجاؿ في تنفيذىا يصعب اإليجار عقد في االلتزامات جكىر إف -ُ
 يمكف ال المقابؿ فيك , حقيقيان  تسميمان  المستخدـ إلى لمعمكماتا بتسميـ الخدمة مقدـ إلزاـ يمكف ال أنو إذ, ليا
 .ْتكافرىا فرض عمى, التعاقد مدة انتياء بعد الخدمة مقدـ إلى المعمكمات ىذه بردٌ  المستخدـ إلزاـ

                                                 
 .ُِص, سابؽ مرجع, األباصيرم فاركؽ -ُ
 .ٕٗمحمد عبد العاؿ, مرجع سابؽ, ص مدحت -ّ
 المعمكمات خدمة, الصادؽ عبد سامي كمحمد. ُّٔ ص, سابؽ مرجع, ماتيةالمعمك  مجاؿ في الخطأ, عمي محمد الرحمف عبد جماؿ -ْ

 .َٕص, سابؽ مرجع, الصكتية
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 كثرألك , لمكافة متاحةن  تككف أف تتطمب االلكتركنية المعمكمات ؾك ببن االشتراؾ عقد في المعمكمات طبيعة إف -ِ
 .باستعماليا أحدىـ باستئثار الجـز يمكف فبل بالتاليك , كاحدو  كقتو  في مستخدـو  مف

 الشيء باستعماؿ المستأجر فيو يستأثر الذمك  اإليجار عقد طبيعة مع يتنافى ذاتو حدٌ  في ىذاإٌف 
 .ذاتو الكقت في ذاتو لمشيء مستأجر مف أكثر استئثار يصعب منطقيان ك , المؤجر

 خدمة مقدـ بيف العبلقة جكىر أف بافتراض أنوك , اإليجار عقد في الجكىرية العناصر أحد لمدةا تعتبر -ّ
 في ىيك , المؤبد أك الدائـ اإليجار فكرة نقبؿ أننا يعني ىذا فإف, اإليجار عقد يحكميا مستخدمياك  المعمكمات

 المؤجر الشيء ممكية بيف دائمان  فاصبلن  يحدث ذلؾ أف باعتبار, القضاءك  الفقو جانب مف مرفكضة ذاتيا حدٌ 
 اإليجار عقد عف الناشئة فااللتزامات, آلخر المنفعةك  لشخص الممكية تصبح بأف التصكر ىذا يفيدك , منفعتوك 

 اعتبار المناسب مف يكف لـ أنو كاضحان  يبدك ىكذاك . الشخصي االلتزاـ تأبيد يجكز الك , شخصية التزامات ىي
 .اإليجار عقكد قبيؿ مف االلكنركنية كماتالمعم ؾك ببن االشتراؾ عقد

ّالثالثّالفرع
ّوكالةّعقدّاللكترونيةّالمعموماتّكّوببنّالشتراكّعقد

 المعمكمات بنؾ فيو يقـك ككالة عقد ىك االلكتركنية المعمكمات ؾك ببن االشتراؾ عقد أف ُالرأم ىذا يرل
 .المعمكمات طالب المستخدـ لحساب بعمؿ

, ِمككمو لحساب قانكني عمؿ بأداء الككيؿ يمتـز بمقتضاه عقده  الككالة فعقد, عميو كده مرد الرأم ىذا

 يقـك قانكني عمؿ أم يكجد ال بينما, قانكنية أعماؿ ىي الككيؿ بيا يقـك التي األعماؿ أف الككالة يميز ما أىـك 
 .الرأم ىذا تجاكز مف بد ال كاف منوك , المستخدـ لحساب المعمكمات بنؾ بو

ّالرابعّالفرع
ّمسم ىّغيرّعقدّاللكترونيةّالمعموماتّكّوببنّالشتراكّعقد

 المسماة غير العقكد مف االلكتركنية المعمكمات ؾك ببن االشتراؾ عقد اعتبار إلى ّآخر جانبه  ذىب
(contrat sui generis )قانكنية اتعبلق ىي بؿ, كاحدو  قانكنيٌ  لنظاـو  خضكعيا يصعب االشتراؾ عقكد ألف 

 كبالتالي فيك عقده غير مسٌمى, االقتصادية المعامبلت تطٌكر عنيا أسفر ,أخرل إلى حالةو  مف متباينةك  متشابكة
 القكؿ ىذا لكفك  .معمكـو  نقدمٌ  مقابؿو  لقاء كذلؾ, ممتٌدةو  زمنيةو  فترةو  خبلؿ خدمةو  بتقديـ األطراؼ أحد يمتـز بمكجبو

 .محٌددو  قانكنيٌ  إطارو  تحت كضعو أك العقد يؼتكي مف لميركب كسيمة إال ىك ما
ّ
ّ
ّ

                                                 
 .ُْص, سابؽ مرجع, بيجت محمد التكاب عبد أحمد - ُ
 مف القانكف المدني السكرم. ٓٔٔالمادة  -ِ

 .ُِص, سابؽ مرجع, عباس ذكرل - ّ
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ّالمطمبّالثاني
نونيةّواآلثارّالقاّببنوكّالمعموماتّاللكترونيةّعقدّالشتراكفيّتكييفّّالرأيّالراجح

ّمترتبةّعميوال
 بعد أف عرضنا كناقشنا آراء المذاىب المختمفة في تكييؼ عقد االشتراؾ ببنكؾ المعمكمات االلكتركنية

نتناكؿ فيما يمي الرأم الراجح في تكييؼ عقد االشتراؾ ببنكؾ المعمكمات , لمطمب األكؿمف خبلؿ فركع ا
 .في الفرع الثاني كاآلثار القانكنية المترتبة عمى ىذا التكييؼ في الفرع األكؿ االلكتركنية

ّالفرعّاألول
 عموماتّاللكترونيةفيّتكييفّعقدّالشتراكّببنوكّالمّالرأيّالراجح

)يتعيد  ؾ المعمكمات االلكتركنية عقد مقاكلةك اعتبار عقد االشتراؾ ببنيذىب الرأم الراجح إلى 
حيث أف . ُبمقتضاه أحد المتعاقديف أف يصنع شيئان, أك أف يؤدم عمبلن, لقاء أجر يتعيد بو المتعاقد اآلخر(

اللكتركنية  يتمثؿ في إنجاز عمؿو محٌددو مف أجؿ إشباع رغبات ؾ المعمكمات اك مضمكف عقد االشتراؾ ببن
كما أف األداء الرئيسي في ىذا العقد يتمثؿ في تقديـ خدمة معينة إلى المشترؾ, كمحمو إنجاز  طالب الخدمة,

, خبلؿ فترةو زمنيةو معينةو, لقاء مقابؿو محددو   .ِعمؿو
بنكؾ المعمكمات االلكتركنية مف قبيؿ عقكد ب الذم يعتبر عقد االشتراؾمع الرأم الفقيي تذىب الباحثة 

 :يرجع إلى اآلتيىذا ك  المقاكلة,
 المقاكلة في أكصاؼو متعٌددةو, منيا:  عقدتشابو عقد االشتراؾ ببنكؾ المعمكمات االلكتركنية ك  :أولًّ
 عمى ترد التي العقكد مفك , لمجانبيف الممزمة العقكد مفك , اكضةالمع عقكد مفك , رضائيٌ  عقد العقديف كبل إف

 .عمؿ
عقد خدمات المعمكمات االلكتركنية يرد عمى عمؿو يمارس بصفةو مستقمةو, فالمقاكؿ يمتـز بالقياـ بعمؿ أك  :ثانياًّ

, تمامان  قؿ  مست نحكو  عمى يباشره فيك العمؿ ىذا يباشر ىكك  المقاكؿ أف الخصيصة بيذه يتصؿأداء شيء, ك 
 االلكتركنية المعمكمات خدمات فمقدـ,  ّالعمؿ عقد عف المقاكلة عقد يميز ما ىذاك , العمؿ لرب خاضعو  غيرك 

 عند الخدمة ـمقدٌ ك , عميو المتفؽ المالي المبمغ المشترؾ يدفع أف مقابؿ لممشترؾ المعمكمات يقدـ بأف يتعٌيد
 .ْعنو مستقبٌلن  يعمؿ بؿ رقابتو أك المشترؾ إلشراؼ يخضع ال لجتيامعاك  تجميعياك  المعمكمات بإعداد قيامو

, المقاكلة عقد كصؼ عميو ينطبؽ فالعقد, ماليٌ  بمقابؿو ك  مستقمةو  بصفةو  لمعميؿ معمكماتو  يقدـ البنؾ كاف طالماك 
شرافوك  المشترؾ ةإلراد يخضع الك  مستقمةو  بصفةو  يعمؿ البنؾ أف حيث, قانكنية تبعية رابطة كجكد لعدـ ذلؾك  , ا 
  .المقاكلة عقد خصائص أىـ مف ىذهك 

                                                 
 مف القانكف المدني السكرم. ُِٔالمادة  -ُ
 .ٖٓد العزيز الجماؿ, مرجع سابؽ, صعب حامد سمير -ِ
 المسؤكلية, منصكر حسيف كمحمد. ُّٔص, سابؽ مرجع, لطفي محمكد حساـ كمحمد. ِٗص, سابؽ مرجع, البراكم حسيف حسف -ّ

 .ِٕٖعيبي, مرجع سابؽ, صالش قاسـ كفؤاد. ِٔص ,سابؽ مرجع, االلكتركنية
 .َّص, سابؽ مرجع, حكتو محمد ىشيمة أبك عادؿ -ْ
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األداء الذم يقـك بو مقدـ خدمات المعمكمات االلكتركنية مف قبيؿ األداء الذىني, لككنو عبارة  محؿٌ  يعدٌ  :ثالثاًّ
 حيث, المقاكلة عقكد ضمف تندرج التيك  الحرة الميف عقكد مف العقد يقرب ما ىكك , استشاراتو عف معمكماتو ك 

 المعمكمات فخدمات, مقاكلة أعماؿ الحرة الميف صحابأ أعماؿ العتبار المعايير أحد يشكؿ الذىني األداء أف
مع  تتـٌ  التيذلؾ العقكد  مثاؿك , آخر طرؼو  لصالح خدمات أك أعماؿ أداء عمى تنصبٌ  أف يمكف االلكتركنية

 تزكيده في تتمٌثؿ معينة خدمةن  أك ما عمبلن  آخر إلى طرؼ يؤدم حيث, االلكتركنية المعمكمات خدمات ـمقدٌ 
 المختمفة المجاالت في االستشارات تقديـ عمى تنصبٌ  التي العقكد أيضان ك , يحتاجيا التي ماتالمعمك ك  بالبيانات

ذاك  .ُاالنترنت عبر  العقد ىذا يمتدٌ  أف مف يمنع ال ذلؾ فإف, المادية األعماؿ عمى يرد المقاكلة عقد كاف ا 
 .ِالمقاكلة عقد نطاؽ مف دتستبع ال األعماؿ ىذه فمثؿ, الفكرية أك الذىنية األعماؿ أيضان  ليشمؿ

ؾ المعمكمات االلكتركنية ك إذا كاف تكييؼ العقكد يرجع إلى الغاية منيا, فإف الغاية مف عقد االشتراؾ ببن :رابعاًّ
 .مقاكلة عقد أنو عمى نكيفو أف إال لنا يبؽى  فمـ العمؿ ربك  العامؿ بيف رابطة تتكافر ال ألنوىك القياـ بعمؿ, ك 

 في المناط أف المحكمة ىذه قضاء في المقرر مف: )بقكليا المعنى ىذا دبي تمييز ةمحكم أٌكدت قد
فك  أنوك , المتعاقداف عناه بما ىك العقكد تكييؼ  كصكالن  المكضكع محكمة سمطة مف العقد عمى التعرؼ كاف ا 
نزاؿك  التكييؼ ىذا أف إال الصحيح القانكني لمتكييؼ منيا  التي القانكنية سائؿالم مف ىك عميو القانكف حكـ ا 

 مف أك الشكؿ جية مف سكاء دعكاه يكيؼ أف في الحؽ لممدعي كاف إذا أنوك , التمييز محكمة لرقابة تخضع
 مف عمييا يتعيفك  بو يطالب الذم لمحؽ المدعي بتكييؼ تتقيد ال المحكمة أف إال, يرل حسبما المكضكع جية
 حؽ مفك , مكضكعيا أك الدعكل لسبب تغييران  منيا ذلؾ يعد الك  لمدعكل القانكني التكييؼ تحٌدد أف نفسيا تمقاء

 حكميا في تثبتو لما القانكني التكييؼك  األكصاؼ مف تعطيو فيما المكضكع محكمة تراقب أف التمييز محكمة
 .ّالكقائع عمى

 :اآلتي المقاكلة عقكد قبيؿ مف االلكتركنية المعمكمات ببنكؾ االشتراؾ عقد بأف القكؿ عمى يترتب
 تجاه بيايرتك التي الخدمة مقدـ المعمكمات بنؾ أخطاء عف( المشترؾ) النيائي المستخدـ مسؤكلية عدـ -ُ

 التقنيف مف ُ/ُْٕ المادة تنطبؽ فبل ثـ مفك  عنو نائبان  أك( العمؿ رب) لممستخدـ تابعان  ليس البنؾ ألف, الغير
, الفرنسي المدني التقنيف مف ٓ/ُّْٖ لممادة المقابمةك  تابعيو أعماؿ عف المتبكع بمسؤكلية تقضي التي المدني

 .ٓالمكائحك  لمقكانيف بالمخالفة معمكمات مف بنؾال لو يقٌدمو عما المستخدـ يسأؿ ال لذلؾك 
, نفسيا الظركؼ في بنؾ مف المطمكبة البلزمة العناية يبذؿ أف الخدمة مقدـ المعمكمات بنؾ عمى يجب -ِ

 .المعمكمات تمؾ ضماف منو يشترط الك  صحيحة معمكماتو  يعطي لكي
 .المشترؾ عف ككالة عقد ليس العقد ألف رؾالمشت مع المبـر االتفاؽ إنياء منفردان  لمبنؾ يمكف ال -ّ

                                                 
 .ٕٓتو غريب شمقامي, مرجع سابؽ, صشحا  -ُ
 – البرامج – اآللي)الحاسب  المعمكمات لعقكد القانكنية الطبيعة, عمراف السيد محمد كالسيد. ِِفاركؽ األباصيرم, مرجع سابؽ, ص -ِ

 .ِٔص, ُِٗٗ, الجامعية الثقافة مؤسسة( ماتالخد
 طعف ِٖٖ/ََِٖ رقـ الطعف في ََِٗ/ِ/ِِ بتاريخ دبي – التمييز محكمة حكـ تضمنيا التي حقكؽ ََِٗ سنة الصادرة القاعدة -ّ

 .مدني
 .ِّٓيضة العربية, بدكف ستة نشر, صالن دار, المعمكماتية مجاؿ في الخطأ, عمي الرحمف عبد جماؿ -ٓ
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 . ُالكفالة في يحصؿ كما فيو التدخؿ لمقاضي يحؽ الك  ثابتان  يككف األجر -ْ

 ما أك االنترنت عبر االلكتركنية المعمكمات خدمات عقكد إف يقكؿ الذم الرأم مع نتفؽ األمر خبلصة
 طالب يتكلى حيث المقاكلة عقكد مف تعتبر تركنيةااللك المعمكمات ؾك ببن االشتراؾ عقد تسمية عميو يطمؽ
 الخدمة مؤدم خبلليا مف يتمكف التي الخاـ المادة تعتبر التيك , معمكمات مف لديو ما تقديـ المشكرة أك الخدمة

عطاءك  االحتياجات تحميؿ مف -المقاكؿ –أك  .ِااللتزاـ بالنصح يعد األساس في ىذه العقكدف ,يالطالب النصح ا 
 تككفك  مقاكلة عقد العاـ لؤلصؿ كفقان  االلكتركنية المعمكمات ؾك ببن االشتراؾ عقد يككف لتاليبا
 .المقاكلة عقد قكاعد في العامة قكاعدهك  مرجعيتو

 جعؿ مشكمة مف يخرجنا أنو القكؿ ىذا مزيةك , العاـ عمى الخاص فيقدـ, خاصةو  ببنكدو  خصص إذا أما
 .معو يتشابو مقٌنفو  عقدو  إلى بإضافتو قانكنيٌ  فراغو  في العقد

ّالثانيّالفرع
ّمقاولةّعقدّباعتبارهّالشتراكّعقدّعمىّالمترتبةالقانونيةّّاآلثار

 جميع قبكؿقبكؿ فكرة عقد المقاكلة في ىذا المجاؿ, ك إلى  يذىب فقيان  الراجح الرأم أف ذكرنا أف سبؽ
ّّ.ّالمقاكلة عقد يرتٌبيا التي التقميدية االلتزامات مع ما نكعان  لتقاربيا التعاقد طراؼأ عمى المترتبة االلتزامات

 ؾك ببن االشتراؾ عقد عمى المقاكلة عقد أحكاـ تطبيؽ الباحثة ستحاكؿ ,النقطة ىذه مف انطبلقان 
 ,المعمكماتية التطكرات بيا جاءت التي الحديثة العقكد مف ككاحدو  طبيعتو مراعاة مع, االلكتركنية المعمكمات

 باب مف ىذا ليسك  ,(المشترؾ) العمؿ رب التزاماتك ( المعمكمات بنؾ) المقاكؿ التزامات تناكؿ خبلؿ مف ذلؾك 
 في ذلؾ تفصيؿ سبؽ فقد, االلكتركنية المعمكمات ؾك ببن االشتراؾ عقد في الطرفيف مف كؿ التزامات شرح

 .أحكاـ مف االشتراؾ عقد يغفمو قد ما إتماـ محاكلة باب مف لكفك , األكؿ الفصؿ
ّ(بنكّالمعمومات)ّالمقاولّالتزاماتّأوًل:

 مف العمؿ ليذا تصكر بكضع يقـك ماك, منو المطمكب لمعمؿ تحميمية بدراسة المعمكمات بنؾ يقـك بدايةن 
 بطبيعة يتعمؽ ما حكؿ لممشترؾ النصح المعمكمات بنؾ يقدـ المرحمة ىذه فيك , متطمبات قائمة إعداد خبلؿ
 إلنجاز البلزمة األعماؿ بكافة القياـ ثـ, منو المطمكبة لممعمكمات الكصكؿ إمكانية مدلك , بو سيقـك الذم العمؿ

 كاف سكاءالمجاؿ الذم طمبو المشترؾ,  تخٌص  معمكماتو  مجمكعة مف متكامؿو  نيائي منتجو  كضعب المطمكب
 أف المعمكمات بنؾ عمى يجبك , فيرستياك  تبكيبياك  تنسيقياك  بجمعيا قاـ أنو أـ ليا المنتج ىك المعمكمات مكرد
الك  عميو المٌتفؽ المكعد في التسميـ يككف أفك , طمبيا التي المعمكمات المشترؾ يسٌمـ  المعمكمات مكرد اعتبر ا 
 .التعاقدم بالتزامو مخبٌلن 

نماك  مادية دعامة عمى تكجد ال تسميميا المطمكب المعمكمات أف فباعتبار, التسميـ كيفية عف أما  ىي ا 
 مف ؾالمشتر  تمكيف خبلؿ مف االنترنت عبر يتـ فالتسميـ, (البيانات قاعدة) المعمكمات قاعدة ضمف محتكاة

                                                 
 .ٖٗص, ـ ََِٔ, العربية النيضة دار, مصر, كالمصرفية االستشارية المعمكمات تقديـ عف البنؾ مسؤكلية, مصطفى بركات أحمد -ُ
 .ِٔص, سابؽ مرجع,  االلكتركنية المسؤكلية, منصكر حسيف مدكمح. ٖٓ ص, سابؽ مرجع, شمقامي غريب شحاتو -ِ
 .ٖٓص, سابؽ مرجع, اآللي الحاسب برامج عقكد, جميعي الباسط عبد حسف -ّ
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 باسـ تزكيدهك  المعمكمات قاعدة تشغيؿك  البرنامج مع التعامؿ بكيفية إعبلمو بعد المعمكمات قاعدة إلى الكلكج
 .المركر كممةك  المستخدـ

 إلزامية إما تككف فقد, ضمنيا المعمكمات تسميـ المقاكؿ المعمكمات بنؾ عمى يتكجب التي لممدة بالنسبة
 الذىنية باألعماؿ يتعمؽ فيما التسميـ مدة تحديد أىمية تبدكك , العقد في تحديدىاك  عمييا فاؽاالت يتـك , إرشادية أك
 المتفؽ العمؿ بتسميـ يمتـز عندما المقاكؿ أف حيث. نفسو الكقت في المقاكؿك  العمؿ لرب مصمحةن  تحقؽ أنيا في

. عممو مجاؿ في آخر مقاكؿو  أمٌ  افسةمن عمى قادره  أنو عمى بذلؾ يثبت فإنو, عمييا المتفؽ المدة خبلؿ عميو
 مف عميو االتفاؽ تـ ما عمى يحصؿ سكؼ بأنو باالرتياح شعكران  العمؿ لرب تعطي المدة تحديد أفٌ  إلى إضافةن 
 في المعمكمات بتسميـ التزامان  المقاكؿ عاتؽ عمى يمقي التسميـ مكعد تحديد أف كما. لو المبلئـ الكقت في أعماؿ
الك , المحدد المكعد  إعداد في المقاكؿ قبؿ مف المكعد ىذا احتراـ أف غير . ُالتزامو تنفيذ في مقٌصران  اعتبر ا 

 قد ىذاك , االبتكار عنصر عمى األكلى الدرجة في عممو العتماد نظران , الصعكبة مف شيئان  يكاجو قد المعمكمات
 يسمى ما تحديد إلى المقاكؿ فيمجأ, اتجاكزى يجكز ال بمدة تقييده يصعب األقؿ عمى أك, طكيبلن  زمنان  يستغرؽ
 ككنو المسؤكلية مف قدران  يتحٌمؿ أف دكف المعمكمات تسميـ في التأٌخر إمكانية نفسو منح بغية, اإلرشادم بالمكعد

 .دقيقان  مكعدان  يحٌدد لـ
 اعاةمر ك , لنفسو المقاكؿ يمنحيا التي التصرؼ حرية تقييد في لمتسميـ المعقكلة المدة أىمية تظير

, العادة عميو جرت ماك , التقييد ىذا في الذىني العمؿ طبيعة مراعاة المحكمة عمىك  ,العمؿ رب حقكؽ
مكانياتك   .ِالعمؿ رب لدل المعركفة المقاكؿ ا 

 يعرؼ فالمقاكؿ .المعمكمات مجاؿ في المحترفيف بيف العبلقة في اإلرشادية المدة احتراـ أىمية تظير
 قدرةك  كقتك  جيدو  مف المعمكمات إعداد يتطٌمبو لما ذلؾك  لمتسميـ المحٌددة المكاعيد احتراـ العسير مف كـ تمامان 
يستغرؽ األمر مدة طكيمة, لـ تكف في حسبانو, فيمجأ في سبيؿ أداء  قدك , عالية فنية تقنياتك  االبتكار عمى
 مو إلى االتفاؽ مع المشترؾ عمى مدة إرشادية لتسميـ المعمكمات المطمكبة. عم

 في بالتسميـ االلتزاـ عف مختمفان  يبدك ال االلكتركنية المعمكمات مجاؿ في بالتسميـ االلتزاـ فأ الكاقع
 .ّمادية أشياء محٌميا يككف التي التعامبلت باقي

لمعمكمات في حاؿ عدـ تغطيتيا أك مطابقتيا لمتطٌمباتو التي أعمـ بيا العمؿ تسٌمـ ا ربٌ  يرفض قد
 , فيترٌتب عمى ذلؾ تأٌخر التسميـ إلى أف تتـ معالجة القصكر.المقاكؿ

, القانكنية اآلثار بعض منو المطمكبة المعمكمات بتسميـ التزامو تنفيذ في المقاكؿ تأٌخر عمى بيترتٌ 
 .إرشادية أـ إلزامية المدة ىذه كانت إذا ماك , لمتسميـ عمييا لمٌتفؽا المدة بحسب تختمؼ التيك 

 بالتنفيذ يطالب أف فمو, قانكنان  لو الممنكحة الخيارات يستعمؿ أف الدائف يستطيع, العامة لمقكاعد كفقان 
 تسميـ عمى المديف إجبار يمكف فبل بالتالي, مبتكر ذىني   عمؿو  بصدد نحفك  أنو إال .ُممكنان  ذلؾ كاف إف العيني

 .عمؿ أنجزه ما
                                                 

 .ِّص, سابؽ مرجع, العاؿ عبد محمكد محمد مدحت -ُ
 .ّٗص, سابؽ مرجع, المقاكلة عقد أحكاـ شرح, شنب لبيب محمد -ِ
 .ِّْابؽ, صالباسط جميعي, مرجع س عبد حسف -ّ
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 التزاـه  أنو ىك المحٌدد المكعد في المعمكمات بتسميـ المقاكؿ المعمكمات بنؾ التزاـ في األصؿ إف
 تثبت عندىاك , تقصيره إلثبات كافيان  يككف, بمكعد التسميـ المقاكؿ تقٌيد عدـ فإف بالتاليك , نتيجة بتحقيؽ

 خطأ يككف كأف, المكعد في االلتزاـ تنفيذ دكف حاؿ أجنبي بسببو  يدحضيا لـ ما, العمؿ ربٌ  اهتج مسؤكليتو
تحديد مكعدو إرشادٌم لتسميـ  دٌ يع, ذلؾ مف العكس عمىك , ِ قاىرة قكة كجكد أك الغير عمؿ أك, العمؿ رب

 .المقاكؿ خطا إثبات عبء العمؿ رب عاتؽ عمى يقعالمعمكمات, التزامان ببذؿ عناية. ك 
 بعمؿو  المقاكؿ يقـك أف يقتضي العمؿ رب لمتطمبات مطابقة معمكمات بتسميـ االلتزاـ أف الخبلصة

 العمؿ لرب يسمح الذم بالشكؿك  إيجابيان  تمكينان  ذلؾ مف يمٌكنوك  العمؿ رب إلى المعمكمات بمكجبو ينقؿ إيجابيٌ 
 .معمكماتال قاعدة مف المبتغاة الفائدة عمى بالحصكؿ

 رب المشترؾ متطٌمبات مع متكافقة معمكماتو  بتسميـ المقاكؿ المعمكمات بنؾ التزاـ عدـ بأف القكؿ يمكف
 فإف, المجاؿ ىذا في التعامؿ عرؼك  المينة قكاعد تقتضييا التيك  المتعاقديف بيف لبلتفاؽ مطابقةك  العمؿ

 .ّالعقدية مسؤكليتو قياـ يكجب مما, ميـبالتس العقدم بالتزامو أخؿٌ  قد يككف المقاكؿ
ّ(المشترك)ّربّالعملّالتزاماتّ:ثانياًّ

 ما ىكك , متطمباتو بيافك  احتياجاتو بتحديد المشترؾ يقـك المتعاقديف بيف المفاكضات مرحمة تبدأ عندما
متى , ك بيا الكفاء مف المقاكؿ تمكيف, تياجاتواح عف العمؿ رب إفصاح عمى يترتبك , بالتعاكف االلتزاـ يسمى

أتـ المقاكؿ العمؿ ككضعو تحت تصرؼ رب العمؿ, كجب عمى ىذا أف يبادر إلى تسممو في أقرب كقت ممكف 
فإذا امتنع دكف سبب مشركع عف التسمـ, رغـ دعكتو إلى ذلؾ بانذار رسمي, اعتبر أف العمؿ  ,بحسب العرؼ

 .ْقد سمـ إليو
 بالتزامو منيما كؿ كفى فإف, بتسٌمميا العمؿ رب التزاـ يقابمو المعمكمات بتسميـ المقاكؿ التزاـ فإ
 .العقد طرفي عاتؽ عمى مف انقضى

 إعبلمو بعد المعمكمات قاعدة إلى الكلكج مف المشترؾ تمكيف خبلؿ مف االنترنت عبر التسميـ يتـ
 ذلؾ يتـ أف يجبك  ,المركر كممةك  المستخدـ باسـ تزكيدهك  المعمكمات عدةقا تشغيؿك  البرنامج مع التعامؿ بكيفية

 تحت العمؿ كضع أنو طالما بالتسميـ بالتزامو كفى قد المقاكؿ يككف بذلؾك  ,تأخير دكف عميو المتفؽ المكعد في
 رب عاتؽ عمى يقعك  المقاكؿ ذمة تبرأ, التسميـ عممية بتماـك  ,عائؽ دكف عميو ليحصؿ العمؿ رب تصرؼ
 .عميو المتفؽ األجر بدفع االلتزاـ العمؿ

 يقبؿ ال ارتباطان  ببعضيا مرتبطة عقكد عدة الخدمة المعمكماتية تتضمف قدفي نياية األمر نجد أنو 
, كاحدةو  اقتصاديةو  عمميةو  تحقيؽ أجؿ مف تضافرت قد جميعان  باعتبارىا, الخدمة أداء لحسف تحقيقان  كذلؾ, التجزئة
 الذم االرتباط االعتبار في يؤخذ أك يجب بأنو ليا حكـو  في الفرنسية االستئناؼ محاكـ إحدل قضت فقد كلذلؾ

                                                                                                                                                     
 تنفيذان  التزامو تنفيذ عمى ُِِ, َِِ لممادتيف طبقان  إعذاره بعد المديف: )يجبر أف عمى نصت السكرم المدني القانكف مف( َِْ) المادة -ُ

 (.ممكنان  ذلؾ كاف متى عينيان 
 .ُّص, سابؽال مرجعال, العاؿ عبد محمكد محمد كمدحت. ّٗص, سابؽال مرجعال, المقاكلة عقد أحكاـ شرح, شنب لبيب محمد -ِ
 .ِّٓص, سابؽ مرجع, جميعي الباسط عبد كحسف. ْٖص, سابؽ مرجع, المعمكمات لعقكد القانكنية الطبيعة, عمراف السيد محمد السيد -ّ
  .السكرم المدني القانكف مف( ُِٔ) المادة -ْ
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 فسخ أف بحيث, الشبكة إلى الدخكؿ في االشتراؾ كعقد صيانتيا كعقد, األجيزة إيجار عقد بيف التجزئة يقبؿ ال
 .ُاألخرل العقكد إنياء إلى بالضركرة يؤدم أحدىا

 عمى يقتصر كأف, متنٌكعة عقكدو  عدة مف مزيجان  يكف لـ إف بسيطان  عقدان ة المعمكماتية عقد الخدم عدٌ ي
 كاحدو  فيشتمؿ عمى أكثر مف عقدو  معان  مرتبطة عمميات عدة مف يتككف قد كما, إيجار عقد أك مقاكلة عقد ككنو
 عميو فتطٌبؽ, مختمطان  عقدان  يةالمعمكمات الخدمة عقد عندىا كيصبح, كاحدان  عقدان  لتشٌكؿ جميعان  العقكد ىذه تمتزج
قد يككف مف األفضؿ أحيانان أف يؤخذ العقد المختمط ككحدةو  كلكف .عمييا اشتمؿ التي المختمفة العقكد أحكاـ

قائمة بذاتيا, كيحدث ىذا عند تنافر األحكاـ التي تطٌبؽ عمى كؿ عقدو مف العقكد التي يتككف منيا, ففي ىذه 
 .ِسكاه دكف العقد ذلؾ أحكاـ كتطبيؽ, العقكد باعتباره العنصر األساسيالحالة يجب تغميب أحد ىذه 

 
  

                                                 
 :تفصيبلن  عميو كالتعميؽ الحكـ ىذا راجع -ُ

 Anne Cousin : Note sous CA Aix en provence 8e ch. B,13 fevrier 1998, Gazette du Palais – Vendred : 

14,Samedi 15 Janivier 2000 p. 36 ets. 

 
 .ُِٔص ,ُِٖٗمنشكرات الحمبي الحقكقية, بيركت,  ,األكؿ الجزء. العقد نظرية, السنيكرم الرزاؽ عبد -ِ
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ّخاتمة
 تكٌصؿتـٌ ال الدراسة, كأصبح باإلمكاف التكقؼ عند خبلصتو كأىـ النتائج التي حؿٌ م البحث انتيى

 .فيو كرد مال ان إلمامإيجاز لمضمكف البحث,  , كفيياياإلي
الدراسة مف خبلؿ الفصؿ التمييدم تحت عنكاف مفيـك عقد الخدمة المعمكماتية كخصائصو.  بدأت

 المطمب, مطالب ثبلثة تضمف الذمعقد الخدمة المعمكماتية  مفيـك, تناكؿ المبحث األكؿ مبحثيفكذلؾ في 
في ثبلثة فركع,  الساخف الخط كبخدمة كبأطرافو بالعقد بالتعريؼ شبكةال إلى الدخكؿ عقد مفيـك في بحث األكؿ

التي  تتـ عبر  تناكؿ مفيـك عقد اإليكاء بالتعريؼ بالعقد كبأطرافو كعرض صكر اإليكاء ثـ المطمب الثاني
 بلؿخ مف كذلؾ, االلكتركنية المعمكمات ببنكؾ االشتراؾ عقد مفيـكالمطمب الثالث فقد تناكؿ  أما االنترنت,
 المبحث ماأ. ثبلثة فركع عمى المعمكمات كبنكؾ المعمكماتب تعريؼالك  إبرامو كسائؿك  كأطرافو العقد تعريؼ
 تمف خبلؿ ثبلثة مطالب تناكل المعمكماتية الخدمة عقد خصائص في بحث فقد التمييدم الفصؿ مف الثاني

فكانت  بعض الخصائص كاشتركت في بعضيا اآلخر يف مفتاخت التي عقكد الخدمة المعمكماتيةخصائص 
كعقكد  ,التشريع في أساسان  تنظـ لـ ألنيا فيعقكد الخدمة المعمكماتية عقكد رضائية ال يشترط فييا شكؿ مع

 كعقكد زمنية ليا صفة االستمرار في تنفيذكعقكد الكتركنية,  التبرع إال ما قد ندر, صفة فييا نتفيتمعاكضة 
ال مساكمة  عافإذ عقكد أنيا المعمكماتية دمةالخ لعقكد األىـ كالخصيصة, لمجانبيف ممزمة أنيا كما االلتزامات,

 يقبميا أف إما الخدمة مقدـ يفرضيا شركطان  تتضمف, مطبكعة نماذج شكؿ عمى لمستخدـا عمىتعرض  فييا,
 .مناقشة دكف جممةن  يرفضيا أف أك جممةن  المشترؾ

 ثبلثة في ذلؾك  المعمكماتية الخدمة عقد عمى بةالمترت القانكنية اآلثاراألكؿ  الفصؿ فتضمٌ  كما
 دراسةالقانكنية المترتبة عمى عقد الدخكؿ إلى الشبكة مف خبلؿ  اآلثارالمطمب األكؿ  فتضمٌ , مطالب

 المشترؾ تمكيف ىك مزٌكد الخدمةل الجكىرم االلتزاـ كاف كقد, كالمشترؾ مزٌكد الخدمةبيف  المتبادلة لتزاماتاال
االلتزاـ بإعبلـ ككذلؾ , مع تكفير خدمة الخط الساخف عمييا المتفؽ كبالسرعة الشبكة إلى الدخكؿ مف فنيان 

عطائو اسـ المستخدـ ككممة السرهكتبصير المشترؾ  التي , كحفظ السر الميني, كااللتزاـ بتركيب األنظمة , كا 
المشترؾ  تزكيدكاالمتناع عف  ,فكاتير كاضحة كصحيحة كمفصمة كتقديـ, ع اإلباحيةتمنع الدخكؿ إلى المكاق

اللتزاـ , باإلضافة إلى ارنت جديد دكف إشعار المشترؾ بذلؾالخدمة لمقدـ خدمة انت, أك تحكيؿ بخدمةو لـ يطمبيا
المطمب الثاني فتضمف  اأم .عميو المترتب المالي بالمقابؿ المشترؾ يفي أف عمى ,بعدـ التمييز بيف المشتركيف

 مقدـ الخدمة اإليكاء مف حيث االلتزامات المتبادلة بيف متعيد اإليكاء عقد عمى المترتبة القانكنية اآلثار دراسة
ككاف االلتزاـ الجكىرم لمتعيد اإليكاء ىك تخصيص مساحة عمى القرص الصمب  كصاحب المكقع االلكتركني

االلتزاـ باإلعبلـ ك  ,الفني الدعـ تقديـإليكاء المكقع االلكتركني مع المممكؾ لو أك تقديـ جياز خادـ مستقؿ 
جراء النسخ االحتياطي كحفظ السر الميني, ,كالتبصير أما صاحب المكقع فعميو  ,ضماف استمرارية الخدمة, ك كا 

كعف  ركعو االمتناع عف تحميؿ أٌم مضمكفو الكتركنٌي أك محتكل رقمي غير مشك  ,ئليكاءالكفاء بالمقابؿ المالي ل
تناكؿ  بعد ذلؾ ,أٌم عمؿو يضٌر بمتعٌيد اإليكاء االمتناع عفككذلؾ  ألغراض غير مشركعةاستغبلؿ صبلحياتو 

إلى دراسة  في المطمب الثالث ثـ انتقمنا .مسؤكلية متعٌيد اإليكاء عف المضمكف االلكتركني غير المشركع البحث
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 االلتزامات في البحث خبلؿ مف كذلؾ, االلكتركنية المعمكمات ببنكؾ االشتراؾ عقد اآلثار القانكنية المترتبة عمى
 عاتؽ عمى االلتزامات أىـبيف بنؾ المعمكمات مقدـ الخدمة كالمشترؾ طالب المعمكمات, كتبٌيف أف  المتبادلة

 دةمحدٌ  مشركعة كاضحة معاصرة مؤٌمنة كافية دقيقة صحيحة بالثقة جديرة معمكمات تقديـ في تمٌثؿت لبنؾا
, كتبصيره المشترؾ بإعبلـ التزامو إلى إضافة, عميو المتفؽ الكقت في المشترؾ إلى تصؿ كأف مكضكعيان 
, بضماف الٌسٌرٌية, كالتزامو بدفع المقابؿ المالي, كؿ ذلؾ مقابؿ التزاـ المشترؾ الميني السرٌ  بحفظ كالتزامو

 .المؤٌلؼباحتراـ حقكؽ , ك التشغيؿ باحتراـ تعميمات, ك اللتزاـ بحدكد الغرض المخٌصص لبلستخداـكا
عمى الرغـ لـ يسبؽ التعٌرض ليا في بحٌث سابؽو تضمف دراسة مسألةو ىامةو لمغاية الفصؿ الثاني فقد  أما

د مف المشكبلت القانكنية التي تثيرىا في ببلدنا العربية كعمى مستكل العالـ, كىي مسألة الطبيعة القانكنية لعق
            .الخدمة المعمكماتية

 :والتوصياتّالنتائجالباحثة إلى مجمكعةو مف  تكٌصمتّتقٌدـّما عمىّبناءن 
ّالنتائج:ّأولًّ
إلى تعريؼ كؿ مف عقكد الخدمة المعمكماتية, فعقد الدخكؿ إلى الشبكة عقده يقـك فيو مقدـ  ت الباحثةمتكصٌ  -ُ

عقده بمقتضاه يضع متعيد اإليكاء ما يممكو  كعقد اإليكاء ,ى الشبكة بمقابؿالخدمة بتمكيف المشترؾ مف النفاذ إل
مف الكسائؿ التقنية كالمعمكماتية تحت تصرؼ المشترؾ, كذلؾ بمقابؿ أك بالمجاف, ليتمٌكف األخير في أٌم لحظةو 

: نصكص, صكر, أصكات... لمجميكر  معمكماتال ببنكؾ االشتراؾ عقدك  ,مف بٌث مضمكفو معمكماتٌي معيفو
اتو معمكم عمى الكتركنية بيانات قكاعد خبلؿ مف المشترؾ بمقتضاه يحصؿ الكتركني اتفاؽه  االلكتركنية

 .الكتركنية مف مكٌردو بمقابؿ
حسف النية في التعامؿ كمبدأ حسف مبدأ كىك التزاـ يفرضو  كالتبصيرالبحث عمى االلتزاـ باإلعبلـ  زركٌ  -ِ

 المعمكماتية الخدمة مقدـ عمى يفرض كىك شكئو الفارؽ المعرفي بيف المتعاقديفكمناط ن النية في تنفيذ العقكد
 مع, بكؿ مكاصفات الخدمة كشركطيا فييا لبس ال كاضحة كبطريقةو  يفيميا التي بالمغة المشترؾ كتبصير إعبلـ
, كتحذيره فني لو طكؿ فترة التعاقدكتقديـ الدعـ ال, حٌميا إلى كالمسارعة الشكاكل قنكات فتحك  ساخف بخط   هتزكيد

 قد يككف المشترؾ إعبلـ عف الخدمة مقدـ تقاعس إذا كبالتاليما يمكف أف يترتب عمى أفعالو مف نتائج مف كؿ 
 .وتجاى بالتزامو أخؿٌ 
كىك  التزاـو ال يقؿ بحثو أىميةن عف اإلعبلـ كالتبصير كىك االلتزاـ بحفظ السر المينيعمى كما رٌكز البحث  -ّ

التي تصؿ  تفرضو ضركرات النظاـ العاـ كاآلداب العامة في حفظ خصكصيات اآلخريف التزاـ بتحقيؽ نتيجة
الكقائع كالمعمكمات  ع عف إفشاءكيفرض عميو ىذا االلتزاـ االمتنا, بمناسبة ممارسة مينتوالميني الشخص لعمـ 

سرية المعمكمات عمى خدمة المعمكماتية ك المشترؾ في ال التي تخٌص المشترؾ, فيحافظ عمى سرية بيانات
سبؽ ذكرىا  , كالتي ال تتجٌرد مف السرية كال يجكز إفشاؤىا إال في حاالتو حصريةقبمو لو كالمستقبمة مف المرسمة

 في البحث.
تكييؼ كؿ مف عقكد الخدمة المعمكماتية تحت ظؿ  ى نتيجة غاية في األىمية, كىيإل خمصت الباحثة كما -ْ

عقد الدخكؿ إلى الشبكة كعقد االشتراؾ ببنكؾ المعمكمات االلكتركنية عمى أنيما مف  تماة, فكٌيفالعقكد المس
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كؿ منيما ىك قياـ شخصو بعمؿ لحساب شخصو آخر مقابؿ أجر دكف  عقبيؿ عقكد المقاكلة, حيث أف مكضك 
ره التزاـ أحد الطرفيف حيث أٌف جكى فت عقد اإليكاء عمى أنو عقد إيجاركيٌ كما  .أف يخضع إلشرافو أك إدارتو

مف االنتفاع بشيءو معيف بتمكيف الطرؼ اآلخر كىك المشترؾ صاحب المكقع االلكتركني كىك متعيد اإليكاء, 
كذلؾ خبلؿ كىك الجياز الخادـ أك القرص الصمب كغير ذلؾ مف األدكات الفنية البلزمة إلتماـ عممية اإليكاء, 

 .العقد, لقاء أجرو معمـك يمتـز صاحب المكقع بأدائوٌددة في مدةو معينة ىي مدة اإليكاء المح
كما تكٌصمت الباحثة إلى نتيجة ىامة فيما يتعٌمؽ بمسؤكلية متعٌيد اإليكاء عف المضمكف االلكتركني غير  -ٓ

 عاـ  بالرقابة.المشركع, فيي مسؤكلية محدكدة كمؤٌقتة كليس عميو التزاـ ه 
لمشتركيف جدد دكف ترخيص كظير لدينا أٌف ىذا ترؾ بمٌد كصبلت كذلؾ فقد عالج البحث مسألة قياـ المش -ٔ

التي عاممتو معاممة قاسية في ىذا الجانب عندما األمر جائز منطقيان رغـ مكقؼ تشريعات الدكؿ المختمفة 
 , كىذا طبعان مناؼو لمعدالة.ـ كتشٌغؿ خدمات االتصاالتتعاممت معو كشركة تقدٌ 

ّالتوصياتّ:ثانياًّ
مبدأن مستقران في الفقو القانكني, كىذا لـ يعد بحاجةو إلى إثباتات,  غدااإلعبلـ كالتبصير بااللتزاـ إف مبدأ  -ُ

دعك أالتفاكت المعرفي بشكؿو صارخ, لذا  فييا التي يظيرتعٌمؽ األمر بعقدو مف العقكد المينية  ما السيما إذا
إلزاـ مقدـ الخدمة  خاٌص  كبشكؿو  ,مةفصٌ بأحكاـ قانكنية كاضحة كممبدأ ىذا الترسيخ  ىالمشرع السكرم إل

لخدمة ايكٌضح نكعية الخدمات التي يستحٌقيا المشترؾ بمكجب عقد بتنظيـ عقدو بالمعنى القانكني, المعمكماتية 
عطى الفرصة الكاممة لممشترؾ لقراءة نمكذج المعمكماتية, كااللتزامات التي تقع عمى عاتؽ مقدـ الخدمة, كأف تي 

اقد, كالحصكؿ عمى نسخةو مف العقد, ال مجٌرد االكتفاء بتكقيع المشترؾ عمى كثيقة طمب العقد كشركط التع
كال تحٌدد  وغة مسبقان مف مقدـ الخدمة, فيي ال تبٌيف التزاماتك كالمص االشتراؾ المتضٌمنة الشركط العامة لبلشتراؾ

 ىذه الكثيقة ال أجدىا عقدان مف الناحية القانكنية.إف , مسؤكليتو مدل
, فالعقكد الثبلثة كىذا ما رٌكز عميو البحث الذم بيف أيدينا عقد الخدمة المعمكماتية مف عقكد اإلذعاف فٌ إ -ِ

محؿ الدراسة تغيب فييا المساكمة, كعمى المشترؾ بالخدمة المعمكماتية إما أف يقبؿ العقد بشركطو جممةن 
اكمتو إال فيما ندر جدان كفي أضيؽ مجاؿ, لو مناقشة مقدـ الخدمة أك مس كتفصيبلن أك يتركو, كىك غير متاحو 

لى حماية المشترؾ المعمكماتي . لذا أدعك المشرع إطة مقدـ الخدمة عمى شركط التعاقدسم فيبحيث ال يؤثر 
ككنو الطرؼ المذًعف, كي ال يقع ضحية الشركط التعسفية التي كضعيا مقدـ الخدمة باعتباره بنص  خاٌص 

 .يتو العقدية أك اإلعفاء منيالبان ما يشترط تخفيؼ مسؤك غال الذم, ك الطرؼ المذعىف لو
, قانكنان عربيان كاحدان ينظـ حماية المشترؾ في عقكد الخدمة المعمكماتية لـ أجدفي أثناء إعدادم ليذا البحث  -ّ

إلغاء  المشترؾ بالخدمة المعمكماتية الحؽ فيأدعك المشرع إلى إعطاء لذا  ,ىذه الحماية التي غدت مطمبان ممٌحان 
االشتراؾ عف المدة المتبقية, كذلؾ عندما يتـ دفع مقابؿ الخدمة  االشتراؾ بالخدمة متى أراد, مع استرداد مبمغ

, مقٌدمان, مراعاةن لمبدأ حسف النية في التعامؿ, كحمايةن لمطرؼ الضغيؼ في عقدو قد اختٌؿ فيو تكازف القكل
( منو: "عمى كٌؿ مقٌدـ خدمة أك ِّ)م كرد في نٌص المادة الذككذلؾ اقتداءن بقانكف حماية المستيمؾ السكرم 

 سمعة إعبلـ المستيمكيف بالمكاصفات األساسية لمخدمة التي يقٌدميا كفؽ األنظمة النافذة لمجية المختٌصة".
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ٌتب الجزاء الرادع عمى كؿ مقدـ خدمة معمكماتية يعمد إلى قطعيا بغير أف ير  السكرم المشرعب ىيبكما أ -ْ
 .عذرو مقبكؿ

, فالعالـ اليـك يتجو نحك المعرفة كمكرد يقتصاد المعرفاالعظيـ لتككيف الساس ي األىالمعمكمات إٌف  -ٓ
اقتصادم عظيـ كميـ حتى بات معياران رئيسان لتقسيـ األمـ كالشعكب إلى مف يعرؼ كمف ال يعرؼ بعد أف 

معمكمات أف تكاكب سكؽ ال تشريعات السكريةلم ال بدٌ كبالتالي  .مف ال يممؾكانت تنقسـ إلى مف يممؾ ك 
العالـ يتقارب بصكرة غير طبيعية, كخدمات المعمكماتية باتت تدخؿ دكلنا بغير استئذافو ف ,كتشجعيا كتنٌظميا

اإلسراع كدكف ضرائب جمركية كبعيدان عف ىيمنة قكانيننا المحمية, كالتطكر السريع لخدمات المعمكماتية يتطمب 
, فالقكاعد العامة ال تستطيع كحدىا إيجاد ان كبكٌؿ جكانبيا, بحيث يشمميا جميعىادك لعقالتنظيـ القانكني  إلى

 المعمكماتية.  الخدمة الحمكؿ لكؿ المشكبلت القانكنية التي تكاجينا في مجاؿ
البحث بيف دفتيو ليس سكل محاكلة لتكييؼ عقد الخدمة المعمكماتية كدراسة اآلثار  ىذا إف ما تناكلو

ىي محاكلةه تكضع في الميزاف ليككف الحكـ ليا أك عمييا, غير أنيا ال القانكنية التي يمكف أف تترتب عميو, ك 
أف يككف ىذا البحث حمقة في  , راجيةن مف اهلل تعالىكٌرس لمكضكعو لـ يسبؽ التطرؽ لو تخمك مف جيدو كبير

 اإلنسانية.سمسمة المعرفة 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ  
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ّالمراجعّقائمة
ّالمصادر أكالن:
 .ُْٗٗ/ٓ/ُٖتاريخ  ْٖبالمرسـك التشريعي رقـ  القانكف المدني السكرم الصادر -ُ
بشأف حماية حقكؽ المؤلؼ فيما يتعمؽ  ُّٗٗلسنة  ِٖالقرار الصادر مف كزير الثقافة المصرم رقـ  -ِ

 بمصنفات الحاسب اآللي.
 .Toubon, المسٌمى بقانكف ُْٗٗ/ٖ/ْالتشريع الفرنسي الصادر في  -ّ
 مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي. ُٖٗٗ/ٕ/ُالصادر في  ّٔٓ/ٖٗالقانكف رقـ  -ْ
 .َََِ سنة حزيراف ٖ في الصادر األكركبي التكجيو -ٓ
 .ََُِ( لسنة ٖٓقانكف المعامبلت االلكتركنية األردني رقـ ) -ٔ
 .ََِِ سنةل الفمسطينياالنترنت كالمعمكماتية  قانكف -ٕ
 ي خدمة االنترنت في الككيت.بشأف أسس كضكابط التراخيص لمقٌدم ََِِلسنة  َٕالقانكف رقـ  -ٖ
 بشأف المعامبلت التجارية كااللكتركنية في إمارة دبي. ََِِ( لسنة ِالقانكف رقـ ) -ٗ

 .البحريني االلكتركنية المعامبلت بشأف ََِِ لسنة( ِٖ) رقـ بقانكف مرسـك -َُ
 .ََِِلسنة  ِٖقانكف حماية الممكية الفكرية المصرم رقـ  -ُُ
 .ََِّلسنة  َُتصاالت المصرم رقـ قانكف تنظيـ اال -ُِ
 .ََِْحزيراف  ُِالصادر في  LCEN حكؿ الثقة في االقتصاد الرقمي القانكف الفرنسي -ُّ
 .ََِٔ( لسنة ّْقانكف االتصاالت القطرم الصادر بالمرسـك بقانكف رقـ ) -ُْ
 .ََِٕلعاـ  قانكف المعامبلت االلكتركنية الككيتي -ُٓ
 .ََِٕ( لعاـ  ْٔرقـ ) السمطاني بالمرسـكالصادر  ت العمانيصاالقانكف تنظيـ االت -ُٔ
 حماية المستيمؾ السكرم.بشأف  ََِٖ/ّ/َُ( الصادر في ِرقـ )قانكف ال -ُٕ
الصادر بالمرسـك التشريعي السكرم  قانكف تنظيـ التكاصؿ عمى الشبكة كمكافحة الجريمة المعمكماتية -ُٖ

 .َُِِ/ِ/ٖ( تاريخ ُٕرقـ )
( لمعاـ ِٔكالحقكؽ المجاكرة السكرم الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ )المؤلؼ  حقكؽ مايةقانكف ح -ُٗ

َُِّ. 
ق المقر  ُِِْ/ّ/ٓبتاريخ  ْٕالئحة نظاـ االتصاالت السعكدم الصادر بقرار مجمس الكزراء رقـ  -َِ

 ق. ُِِْ/ّ/ُِبتاريخ  ُِبمكجب المرسـك الممكي رقـ ـ/
خدمات المعطيات كخدمات االنترنت الصادرة عف ىيئة االتصاالت كتقنية كثيقة شركط الخدمة لمقدمي  -ُِ

ّالمعمكمات السعكدية.
ّ
ّ
ّ
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ّثانيًا:ّالمراجع
ّالمراجعّبالمغةّالعربيةّ-أ

ّالكتب:ّ-1
ّلعقودّتطبيقيةّدراسة) اللكترونيةّالمعموماتّقواعدّفيّالشتراكعقد  -ََِّفاركؽ,  األباصيريّ-1

 دار النيضة العربية, القاىرة. .(النترنت
 .االسكندرية, الجامعي الفكر دار. مقارنةّدراسة,ّاللكترونيّالعقدّإبرام -ََِٔممدكح,  خالدّإبراىيم -ِ
الدار  .مقارنةّدراسةّ,اللكترونيةّالمعامالتّفيّالمستيمكّحماية -ََِٕخالد ممدكح,  إبراىيم -ّ

 الجامعية, االسكندرية.
 القانكنية لمجكانب دراسة. اللكترونيةّلمتعامالتّالقانونيةّالجوانب -ََِّإبراىيـ الدسكقي,  الميلّأبو -4

 .الككيت جامعة – العممي النشر مجمس الناشر(, االلكتركني التراسؿ) الحديثة االتصاؿ أجيزة عبر لمتعامؿ
5-ّّ ّعمرو , طنطا جامعة مطبعة. الستيالكّعقودّفيّباإلعالمّاللتزام -ََِٖد, أحم مصطفىأبو

 .مصر
 الثقافة دار, ُط. المعماريّالميندسّوّلممقاولّالمدنيةّالمسؤولية -ََِِ أحمد عبد العاؿ, قرينّأبو -6

 .مصر, الجامعية
 الطبعة. اللكترونيةّتجارةالّلمعامالتّالقانونيةّالحمايةّأساليب -ََِٗمحمد سعيد أحمد,  سماعيلإّ-7

 . بيركت, الحقكقية الحمبي منشكرات, األكلى
ّ)اللكترونيّالتعاقدّفيّالمستيكّحماية -ََِٓأسامة أحمد,  البدرّ-8  الجامعة دار. (مقارنةّدراسة,

 .مصر, الجديدة
 دار. (الفنيةّالستشاراتّتقديمّدلعقّقانونيةّدراسة)ّالمشورةّتقديمّعقد -ُٖٗٗحسف حسيف,  البراوي -9

 .القاىرة, العربية النيضة
ّاللكترونيةّّ-ََُِأيمف مصطفى, البقميّ-10 ّالمعمومات ّبنوك ّفي ّالشتراك ّلعقد ّالقانوني النظام

 .القاىرة, العربية النيضة دار. (النترنتّعبرّلمتعاقدّمقارنةّتطبيقية دراسة)
القانكف المصرم  بيف مقارنة دراسة. اللكترونيّالعقدّإبرام -ََِٗد, أحمد عبد التكاب محم بيجت -11
 .القاىرة, العربية النيضة دار, الفرنسيالقانكف ك 

ّالمعموماتّلقواعدّالفنيةّوّالقانونيةّالحماية -ََِٕىبلؿ بف محمد بف حارب,  البوسعيدي -12
 ة العربية, القاىرة. . دار النيض(مقارنةّفنيةّوّقانونيةّدراسة)ّالمحوسبة

 .القاىرة, العربية النيضة دار. اإليجارّعقد -َََِ سعيد, جبرّ-13
. (مقارنةّدراسة)ّالحديثةّالتصالّتقنياتّعبرّالتعاقد -ََِٔسمير حامد عبد العزيز,  الجمال -14

 .القاىرة, العربية النيضة دار, األكلى الطبعة
, العربية النيضة دار. مقارنةّدراسة,ّاآلليّالحاسبّبرامجّعقود -ُٖٗٗحسف عبد الباسط,  جميعي -15

  .القاىرة
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. دار الفكر اللكترونيةّلمحكومةّّالقانونيّالنظاماألكؿ,  الكتاب -ََِّعبد الفتاح بيكمي,  حجازيّ-16
 .االسكندريةالجامعي, 

ّالدوليّالقانونّفيّاللكترونيةّتالمعموماّخدماتّعقود -ََِٓعادؿ أبك ىشيمة محمد,  حوتو -17
 .القاىرة, العربية النيضة دار. الخاص

 مديرية ,كمية الحقكؽ ,منشكرات جامعة حمبّ.لممستيمكّالقانونيةّالحماية -َُِِخالد,  الخطيب -ُٖ
 .الكتب كالمطبكعات الجامعية

 .القاىرة, العربية ضةالني دار. المعموماتّعمىّالتأمين -ُٗٗٗمحمكد السيد عبد المعطي,  خيال -ُٗ
 ّ.مصر, الجامعية المطبكعات داراللكترونيّعبرّالنترنت.ّّالتعاقد -ََِْمحمد أميف,  الروميّ-َِ
 دار الكتب القانكنية, مصر. .اللكترونيّلمتحكيمّالقانونيّالنظام -ََِٖ محمد أميف, الرومي -ُِ
, المؤلؼ حقكؽ لقانكف كفقان , البياناتّلقواعدّالقانونيةّالحماية  -ََِّمحمد عمي فارس,  الزعبيّ-ِِ

 .االسكندرية, المعارؼ منشأة
  .دار الفكرالعربي, القاىرة .التكنولوجيةّاألخطارّضدّالتأمين -ُٕٖٗ محمد شكرم, سرور  -ِّ
 .مصر, الفكرالجامعي دار. اللكترونيةّالتجارةّلعقودّقانونيالّالنظام -ََُِ لزىر بف, سعيد -ِْ
, ـااللتزا مصادر, األكؿ الجزء. المدنيّالقانونّشرحّفيّالوسيط -ُُٖٗعبد الرزاؽ,  السنيوري -ِٓ
 .القاىرة, العربية النيضة دار
 الكاردة العقكد, السادس زءالج, المدنيّالقانونّشرحّفيّالوسيط -ُّٔٗ عبد الرزاؽ, السنيوري -ِٔ
 .بيركت, العربي التراث إحياء دار, العاريةك  اإليجار, ِمجمد  ,بالشيء االنتفاع عمى
منشكرات الحمبي  .3-1ّاألجزاءّ.اإلسالميّالفقوّفيّالحقّمصادر -ُٕٗٗ عبد الرزاؽ, السنيوري -ِٕ

 .الحقكقية , بيركت
 .بيركت, الحقكقية الحمبي منشكرات, األكؿ الجزء. العقدّنظرية -ُِٖٗ ,عبد الرزاؽ السنيوري -ِٖ
ّغيرّاللكترونيّالمضمونّعنّالنترنتّخدماتّمقدميّمسؤولية -ََُِأشرؼ جابر,  سي دّ-ِٗ

 .القاىرة, العربية النيضة دار. (اإليواءّمتعي ديّلمسؤوليةّخاصةّدراسة)ّالمشروع
 . دار النيضة العربية, القاىرة. - اإليجارّعقد –العقودّالمدنيةّّشرح -ُٔٔٗجميؿ,  الشرقاويّ-َّ
دار  (.مقارنةّدراسة)ّالعربيةّالتشريعاتّفيّاللكترونيّالتعاقد -ََِٖشحاتو غريب,  شمقامي -ُّ

 الجامعة الجديدة, القاىرة.
 .القاىرة, العربية النيضة ردا, الثالثة الطبعة. اللتزامّمصادرّفيّالوجيز -ُٗٗٗ محمد لبيب, شنبّ-ِّ
, الطبعة الثانية. القضاءّوّالفقوّأحكامّضوءّفيّالمقاولةّعقدّأحكامّشرح -ََِٖمحمد لبيب,  شنبّ-ّّ

 .االسكندرية, المعارؼ منشأة
 ,المعارؼ منشأة. المقارنّالمصريّالتشريعّفيّالمقاولةّعقد -ََِِقدرم عبد الفتاح,  الشياوي -ّْ

 .مصر
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 المتعمقة لمجرائـ المكضكعية األحكاـ. الجنائيّالقانونّوّالنترنت -ََُِجميؿ عبد الباقي,  الصغير -ّٓ
 .القاىرة, العربية النيضة دار, باالنترنت

ّاآلليّالحاسبّاستخدامّعنّالناشئةّالجرائم -ََِٓأحمد حساـ,  طوّ-ّٔ ّلمحاسبّالجنائيةّالحماية:
 .القاىرة, العربية النيضة دار, مقارنةّدراسةّ-اآللي
 منشكراتّ,األكلى الطبعةالنظريةّالعامةّلاللتزام.ّّ-المدنيّالقانونّشرح -ََِٕأحمد,  الدائمّعبد -ّٕ

  .حمب جامعة
الجزء األكؿ, األحكاـ العامة, دار  .اإليجارّعقدّأحكامّشرحّفيّالوسيط -ُٖٗٗمحمكد,  الرحمنّعبد -ّٖ

 النيضة العربية, القاىرة.
ّدراسة)ّعنياّالناشئةّاللتزاماتّوّالصوتيةّالمعموماتّخدمة -ََِٓ محمد سامي, الصادقّعبد -ّٗ
 دار, (2223ّلسنة12ّّرقمّالمصريّالتصالتّتنظيمّقانونّضوءّفيّالصوتيةّالمعموماتّخدمة لعقد

 .القاىرة, العربية النيضة
ّالعالّ-َْ ّالمعموماتّالّاللتزامات -ََُِمدحت محمد محمكد,  عبد ّبرامج ّتقديم ّعقود ّعن ناشئة

 .القاىرة, العربية النيضة دار. مقارنةّدراسة(ّاإليجارّ–ّالبيعّ–ّالمقاولة)
 .القاىرة, العربية النيضة دار, المعموماتّعنّالمدنيةّالمسؤولية -ََِْأيمف إبراىيـ,  العشماوي -ُْ
الطبعة األكلى, دار  .المدنيةّلممسؤوليةّكأساسّطأالخّمفيومّتطور -ُٖٗٗ أيمف إبراىيـ, العشماوي -ِْ

 النيضة العربية, القاىرة.
ّّباإلخبارّاللتزام -ُْٗٗالسيد محمد السيد,  عمران -ّْ ّ(مقارنةّدراسة)  ,الجامعية المطبكعات دار.

 . القاىرة
ّ–ّالبرامجّ–ّاآلليّسبالحا)ّالمعموماتّلعقودّالقانونيةّالطبيعة -ُِٗٗالسيد محمد السيد,  عمران -ْْ

 مؤسسة الثقافة الجامعية. (الخدمات
 .لبناف, صادر دارالطبعة األكلى,  .النترنتّلشبكةّالقانونيّالتنظيم -ََُِطكني ميشاؿ,  عيسىّ-ْٓ
 منشكرات جامعة حمب. .(المسماة)العقودّّالمدنيّالقانون -ََِٕأحمد,  عيسى -ْٔ
. دار الجامعة النترنتّشبكةّعبرّالتجاريةّلإلعالناتّالقانونيّظيمالتن -ََِٖشريؼ محمد,  غنام -ْٕ

 الجديدة, االسكندرية. 
, الجديدة الجامعة دار. المعموماتيةّالميكنةّعقدّفيّالتفاوضّمراحل -ََِِمحمد حسف,  قاسمّ-ْٖ

 .مصر
ّالمصريّينالقانونّفيّدراسة)ّالمعموماتّخدماتّعقود -ُْٗٗمحمد حساـ محمكد,  لطفي -ْٗ

 . دار النيضة العربية, القاىرة. (الفرنسيّو
ألحدثّالتشريعاتّّوفقاًّ اللكترونيةّالمعامالتّقانونّفيّالوسيط -ََِٕأبك الحسف,  أسامةمجاىدّّ-َٓ

 االلكتركنية المعامبلت لقانكف الدخكؿ يشمؿك , األكؿ الكتابالبحرين.ّّ-دبيّ-األردنّ-مصرّ-فيّفرنسا
 .القاىرة, العربية النيضة دار(,  االلكتركني اإلثباتك  تركنيااللك العقد)
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 .مصر, الكبرل المحمة, القانكنية الكتب دار. النترنتّعبرّالتعاقد -ََِِأسامة أبك الحسف,  مجاىدّ-ُٓ
ّّالنظام -َُِِسعد السعيد,  المصريّ-ِٓ ّالمعموماتية ّلبرامج ّالممكّكأحدالقانوني ّالفكريةّتطبيقات ية

 .دار النيضة العربية, القاىرة .(مقارنةّدراسة)
 دار. المصرفيةّوّالستشاريةّالمعموماتّتقديمّعنّالبنكّمسؤولية -ََِٔأحمد بركات,  مصطفى -ّٓ

 .القاىرة, العربية النيضة
 , االسكندرية.دار الجامعة الجديدة .اللكترونيةّالمسؤولية -ََِٗحسيف,  محمدّمنصور -ْٓ
 الفكر دار. المستيمكّحمايةّوّاللكترونيّوّالتقميديّالبيعّأحكام -ََِٔمحمد حسيف,  منصور -ٓٓ

 .مصر, الجامعي
مسؤوليتو(ّدراسةّّ–التزاموّّ–المحترفّ)مفيوموّّالمتعاقد -ََِْمعتز نزيو محمد الصادؽ,  الميديّ-ٔٓ

 .القاىرة, العربية النيضة دارمقارنة.ّ
. منشكرات الحمبي المقارنّالقانونّفيّاللكترونيّالعقدّالدوليةّالعقود -ََُِالياس,  ناصيف -ٕٓ

 .بيركتالحقكقية, 
ّ:العمميةّالرسائلّ-ج
 .مصر ,بنيا جامعة الحقكؽ في دكتكراه رسالة, اللكترونيّالعقد -ََِٗمصطفى أحمد,  إبراىيم -ُ
 .القاىرة جامعة الحقكؽ في دكتكراه رسالة. المشورةّتقديمّعقد -ُٖٗٗف حسف, حسف حسي البراوي -ِ
, اآلليّالحاسبّفيروسّمواجيةّفيّالمدنيةّالمسؤوليةّمشكالت -ُْٗٗعزة محمكد أحمد,  خميل -ّ

 جامعة القاىرة. ,الحقكؽ في  دكتكراه رسالة. مقارنةّدراسة
 ,الحقكؽ في دكتكراه رسالة. اآلليّالحاسبّبرامجّإبرامّعقد -ََُِمحمكد عبد المحسف داكد,  سالمة -ْ

 جامعة القاىرة.
 القانكف فرع, القانكف في دكتكراه رسالة. اللكترونيةّالتجارةّعقودّفيّالشكمية -َُُِطميف, سييمة -ٓ

 .الجزائر, كزك تيزم, معمرم مكلكد جامعة الحقكؽ كمية, لؤلعماؿ الدكلي
 رسالة, مقارنة دراسة, التصالتّخدماتّلعقودّالقانونيّالتنظيم -َُِِ ,فؤاد قاسـ مساعد الشعيبي -ٔ

 .القاىرة جامعة, الحقكؽ في دكتكراه
دكتكراه في  رسالة. المعموماتّشبكاتّعمىّلمموردّالمدنيةّالمسؤولية -ََِٔأحمد كماؿ,  صبري -ٕ

 الحقكؽ جامعة القاىرة . 
,  الحقكؽ كمية دكتكراه رسالة. اآلليّالحاسبّاستخدامّعنّالناشئةّالجرائم -َََِأحمد حساـ,  طو -ٖ

 .طنطا جامعة
ّّالتجارة -َُِِ,مخمكفيالوىابّّعبد -ٗ ّعبرّالنترنت.  كمية مف الحقكؽ في دكتكراه رسالةاللكترونية

 السياسية جامعة باتنة.  العمـكك  الحقكؽ
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ّمعّتوافقوّمدىّوّاللكترونيةّالمواقعّفيّعموماتيالمّاألمن -ََُِعمر بف محمد,  العتيبي -َُ
, األمنية لمعمـك العربية نايؼ جامعة, األمنية العمـك في الفمسفة في دكتكراه رسالة .الدوليةّوّالمحميةّالمعايير
 .الرياض

ّعبرّاللكترونيةّالمعامالتّعنّالناشئةّالمدنيةّالمسؤولية -َُُِعبد الفتاح محمكد,  كيالنيّ-ُُ
 .االسكندرية, الجديدة الجامعة دار, دكتكراه رسالة.  نترنتاّل
ّالفقوّوّالمدنيّالقانونّبينّالطارئةّالظروفّنظرية -بدكف سنة نشر محي الديف إبراىيـ محمد, محمد -ُِ

 القاىرة. جامعة, دكتكراه رسالة(ّمقارنةّدراسة)ّاإلسالمي
 بجامعة الحقكؽ في دكتكراه رسالة. اللكترونيّلعقداّفيّالتراضي -ََِٗعنادؿ عبد الحميد,  المطر -ُّ
 .مصر, شمس عيف
. مقارنةّدراسةّ,اللكترونيّالتصالّوسائلّطريقّعنّالتعاقد -ََِٕمراد محمكد يكسؼ,  مطمق -ُْ

 .شمس عيف جامعة, دكتكراه رسالة
ّ:واألبحاثّالمقالتّ-3
. مركز قانكف االلتزامات كالعقكد, فاس,  الياتفّالمتنقلّنزاعاتّعقدّالشتراكّفيعبد الحميد,  أخريفّ-ُ

 بحث منشكر عمى المكقع السكرم لبلستشارات كالدراسات القانكنية.
http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=108&page=1 

ّالحاسبّمواجيةّفيّالخاصةّلمحياةّالقانونيةّالحماية -َُٗٗحساـ الديف كامؿ, ياألىوان -ِ
 األكؿ العدد, ِّ السنة, شمس عيف جامعة, الحقكؽ كمية, االقتصاديةك  القانكنية العمـك مجمة, اللكتروني

 .الثانيك 
 اإلدارية لمعمـك بابؿ مجمة. العمميّالبحثّلعقدّالقانونيةّالطببيعة -ََِٔنصير صبار لفتة,  الجبوري -ّ
 .ٔ العدد, ُُ ج, العراؽ, القانكنيةك 
. عقودّالتجارةّاللكترونيةّعبرّشبكةّالنترنتّوفقًاّألحكامّالشريعةّاألردنية -ََِٕعبد اهلل,  الخشروم -ْ

 جامعة مؤتة, األردف.
ّقانوني -ََِٗعبد اهلل محمد سعيد,  ربابعةّ-ٓ ّفقيية ّدراسة ّاللكتروني ّالقانونّالتعاقد ّضوء ّفي ة

. بحث مقدـ إلى مؤتمر المعامبلت االلكتركنية )التجارة االلكتركنية التحاديّلممعامالتّوالتجارةّاللكترونية
كالحككمة االلكتركنية( كالمنعقد في إمارة أبك ظبي بدكلة اإلمارات العربية المتحدة بكمية القانكف بجامعة 

 اإلمارات العربية المتحدة .
 القانكنية لمبحكث الحقكؽ مجمة, بالمعموماتّالمستيمكّبتزويدّالمحترفّالتزام -ََِٕعدناف, سرحان -ٔ
 .مصر, الجديدة الجامعة دار, ِ العدد, االسكندرية جامعة مف الصادرة االقتصاديةك 
ّبنوكّبينّالعالقةّفيّدراسة)ّالمعموماتيةّمجالّفيّالخطأ -ُٗٗٗمحمد, جماؿ عبد الرحمف  عمي -ٕ

عدد  ,ُّالسنة  , جامعة بابؿ, العراؽ,االقتصاديةك  القانكنية البحكث مجمة. (النيائيّالمستخدمّوّالمعمومات
 تمكز.

http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=108&page=1
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دكف اسـ , تحمجٌمة الف .تنفيذهّعنّالناشئةّوالمنازعاتّاللكترونيّالعقد -ََِٗ, عٌباسل ذكر  عمي -ٖ
 .ِْالعدد تشريف األكؿ, العراؽ, الجامعة, 

 مجمة –دراسةّتحميميةّمقارنةّّ-القانونيّلمقدميّخدماتّالنترنتّّالنظام -ََِٕأحمد قاسـ, فرح -ٗ
 . ٗ العدد, ُّ المجمد, البيت آؿ جامعة, المنارة
. الجزء الثاني, األكاديمية الممكية مواجيتياّطرقّوّيةالمعموماتّالجرائم -ََُِمحمد عمي,  قطبّ-َُ

 لمشرطة, مممكة البحريف. 
 الصادرة االقتصادك  القانكف مجمة. المدنيةّالمسؤوليةّوّبالسريةّاللتزام -ََِٗمعتز نزيو,  الميدي -ُُ
 .ِٖ العدد, القاىرة جامعة الحقكؽ كمية عف
مجمة القادسية لمقانكف كالعمـك  .النترنتّلوسطاءّالمدنيةّسؤوليةالم -ََِٗ ,كاظـ الميدم عبد ناصرّ-ُِ

 ., كانكف األكؿالسياسية, العدد الثاني, المجمد الثاني
ّعبرّلألطفالّاإلباحيةّالموادّلمقدميّالجنائيةّالمسؤولية -َُُِأكمؿ يكسؼ السعيد, يوسف -ُّ

 .لمنصكرةا جامعة االقتصاديةك  القانكنية البحكث مجمة. النترنت
 لتنظيـ القكمي الجياز مف النشرة ىذه تصدر, بمصر االتصاالت خدمات دليؿ بعنكاف نشرة -ُْ

  http://www.ntra.gov.eg المستخدميف حقكؽ حماية لجنة, االتصاالت
 

http://www.ntra.gov.eg/
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Abstract 

Internet is considered one of  the most important innovations developed 

by human body, in the field of informatics, as it removed all the geographical 

borders between the countries, converting the world into a small village. 

In accord with this context, the informatic service contract appeared and 

developed. 

 The Syrian legislature hasn't been exposed to this type of contract 

which created by the information revolution, therefore, the informatic service 

contract did not fall within the contracts labeled and did not regulated by 

special rules. This leads to many problems on the practical level, so it is 

necessary to treat that subject through this study. 

The research included a study of three cardinal contracts which can be 

the base in the range of informatic service, those contracts conclude: the 

entrance to internet contract, the web - hosting contract and the participating in 

information bank. 

The preparatory chapter concluded a study about the essence of each 

informatic service contract and its confidentialities, and the primary chapter 

concluded the legal consequences of the informatic service contract through 

researching in the obligations of informatic service provider and the 

participator, on the other hand, the second chapter concluded the legal 

character of informatic service contract through the extrapolation of the views 

of jurisprudence then considering the suitable one. 

The research ended in an epilogue which concluded the most important 

results and recommendations, and the most conspicuous results were; the 

explanation of informatic service contract's concept and the legal obligations 

arising out of it and the characterization of the informatic service contracts by 

falling them within the contracts labeled, according to that, I characterized 

entrance to internet contract and participating in information bank as an 

entreprenting contract, on the second hand I characterized the web - hosting 

contract as a leasing contract, in addition to collection of recommendations, for 

examples; the necessity of enacting the informing obligation by the informatic 

service provider, the necessity to protect informatic participator in a particular 

stipulation as a result of being compliant part. The necessity of enactment 

ruling the matter of controlling electronic web contain, with giving informatic 

service provider a competence to remove the illegal contain, the necessity to 

attempt to arrangement a legal rules governing  the informatics service 

contracts to conclude them all with all of them sides, because the general rules 

can not find the solutions of all legal problems those facing us in the informatic 

service range. 



 

Testimony 

We witness that the described work in this treatise is the result of 

scientific search conducted by the candidate Khalidah Al Hemsi, under 

the supervision of doctor Khaled AL Khateeb, Assistant professor in 

private law, Faculty of law at University of Aleppo. And any other 

reference mentioned in this work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Candidate                                                             supervision 

 Khalidah Al Hemsi                                           Dr. Khaled Al Khateeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Declaration 

 

I hereby certify that this work "The Informatic Service Contract" has not 

been accepted for any degree or it is not submitted to any other degree. 

 

 

 

 

 

                                                                                  Candidate 

                                                                     Khalidah Khaled Al Hemsi 

 

 

 

 

 

 

 

  



University of Aleppo 

Faculty of  Law 

Private Law Department 

 

 

 

 

 

The Informatic Service Contract 

The thesis was prepared to obtain the master degree in law 

 

 

 

Prepared by 

Khalidah Khaled AL Hemsi 

 

 

 

Supervised by 

Dr. Khaled Al Khateeb 

Assistant professor in private law – University of Aleppo 

 

         

 

 

 

 

1436-2105 

 

  



University of Aleppo 

Faculty of  Law 

Private Law Department 

 

 

 

 

 

The Informatic Service Contract 

The thesis was prepared to obtain the master degree in law 

 

 

 

Prepared by 

Khalidah Khaled AL Hemsi 

 

 

 

Supervised by 

Dr. Khaled Al Khateeb 

Assistant professor in private law – University of Aleppo 

 

         

 

 

 

 

1436-2105 

 

 


	ماجستير خالدة الحمصي عقد الخدمة المعلوماتية
	جامعة حلب صفحات مستقلة
	إهداء
	ملخص أطروحة عربي 
	عقد الخدمة المعلوماتية نهائي
	Abstruct @ 
	University of Aleppo

	University of Aleppo

