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 املقدمة

 مىضىع البحث:
عبة  بةت ة المعموتةات فى ضوء الثورة العممية الخاصةة االاابةتات ايليةة 

وتشعب ابةخخدا  الاابةتات ايليةة فةى نةح تاةانى البايةة البابةية لمدولةة  ،الدولية
 .(1)تن ت افق وهيئات وباوك

وهةةةةو تةةةةا اعةةةةح هةةةةطب الخ ايةةةةات والخنبي ةةةةات تًةةةةا     ةةةةتا  و نا ةةةةا  وابةةةةعا  
، الخةى تمةح ن ةوإل اا  ةام وتمخمكاتةو و  وصةياتو ، رتكاب العديةد تةن الًة ا  

كا ةةه هةةطب الًةة ا   ضةةد أاسةة ة الاابةةب ألةة  تكةةن تواةةوقة تةةن  بةةح، بةةواء  يوالخةة
  ظ  المعموتات وتاسا ا ا   ا عخداء عمى الخوقيع االكخ و ى.أ  ايلى 

تمةةا الفعةةاج ااا اتيةةة الخةةةى  :وتعةة ا الًةة ا   المخ ةةمة اةةالكمبيوت  ا  سةةةا
لكخ و يةةةةة ت تكةةةةب طوابةةةةنة ابةةةةخخدا  الاابةةةةب االكخ و ةةةةى أو أ  تةةةةن الوبةةةةا   اا

 :و د ع فسا  ب اء تاظمة الخعةاوم والخاميةة فةى الميةدام ا  خ ةاق  ا  سةا ،ال    
لأل ةة إل أو ميةة  ت ةةمور اةةو يةة تت  االمعالًةةة  كةةح بةةموك ميةة  تشةة وف أو تاةةاا  

 .(2)ايلية لمبيا ات أو طا مسا
يعخبةة  ال ةةبيح ال  ي ةةى ابةةتا   –امفسوتةةو الخ ميةةد   –ورمةة  أم الخوقيةةع 

ى الما رات، ااعختارب ب طا  اوه يا  ل اة الما ر الع فى وإبتا  فى الاًية عم
 .(3)نًيخو فى ااثتات

وتةةةةع ت ةةةةد  تكاولوايةةةةا ا ت ةةةةاج، تسةةةة  الخوقيةةةةع االكخ و ةةةةى تةةةةن  ةةةة ج 
ليفةةخب اااةةا  وابةةعا  تةةن الًةةدج نةةوج تةةد  تمخةةع الخوقيةةع  ،المتةةاق ت عبةة  اا خ  ةةه

 نمةةةا أم الخوقيةةةع االكخ و ةةةى ،ع الخ ميةةةد الم ةةة رة لمخوقيةةة ذاتسةةةا الاًيةةةةااالكخ و ةةةى 
 ،واعخةة ام تاخةةو  الم ةةخاد االكخ و ةةى عةةن اعةةد وااتةة المخ ويةة   ي ةةوم ع ضةةة

تما أثار اد   وابعا  نوج أثة  ذلةا فةى نًيةة  ،إلى مي  ذلا تن صور ا عخداء
 الخوقيع االكخ و ى فى ااثتات.

 ات الكفيمةةةة وت كيةةدا  لاةةة ع تشةةة عى الةةدوج المخخمفةةةة عمةةةى وضةةع ال ةةةما
اا ية الخًارة االكخ و يةة، وإبةتا  الامايةة الًاا يةة عمةى الم ةخاد االكخ و ةى، تة  

                                                           
الخ اية الاديثة، ربالة ق. ت نفى عمى  مف: ال واا  ااا ا ية لً ا    /الم خشار (1)

 .1 ، ع 2116قنخوراب، نمية الا وإل، ااتعة الما ورة، 
(2)  Toshiyuki Kono, Christoph G. Paulus and Harry Rajak (ed.), Selected 

Legal of E-Commerce, Kluwer 11 Law International, 2112, p. 146. 
ونيفية توااسخسا وتد   –تخاط ب  –ق. ث وت عبد الاميد: الخوقيع االكخ و ى تاهيخو  (3)

 .43ع  ،2111نًيخو فى ااثتات، قار الايح لمنتاعة والاش ، 



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونللسنة  اا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية 
 

9991 

  األحكام الموضوعية واإلجرائية فى جرائم التوقيع اإللكترونى   

تًةةةة ي  أفعةةةةاج ا عخةةةةداء عمةةةةى الخوقيةةةةع االكخ و ةةةةى، بةةةةيما و ةةةةد طةةةةدا الةةةةد وج عمةةةةى 
 .(1)اا خ  ه وبيمة بسمة فى ارتكاب تما الً ا  

 أهمية مىضىع البحث:
خدا ح طين الخوقيع االكخ و ى والخًارة يؤند أهمية التاث ذلا ال در تن ال

االكخ و يةةةة، فةةةنذا نةةةام  ةةةوا  هةةةطب الخًةةةارة هةةةى تتةةةاقج ال ةةةمع والخةةةدتات، فةةةنم هةةةطا 
الختاقج   يعدو أم ي وم فةى نكي ةة التة ، ع ةدا  ي ةخًمع نافةة بة وطو ال ا و يةة 

وتةن  ،وي خ م طخوقيع يا ب إلةى صةانتو وي تةب رثةارب ال ا و يةة ،تن إيًاب و بوج
ثةة  فةةنم ا عخةةداء عمةةى الخوقيةةع االكخ و ةةى تةةن بةة  و الم ةةاس االث ةةة والتةةام فةةى 

 .(2)المعات ت الخى تكوم الخًارة االكخ و ية تا   لسا
المطهح فى ابخخداتات بت ة المعموتات الدوليةة )اا خ  ةه(  فاخيًة لمخ د 

ة لةةة  تع فسةةةا والخ ايةةات الاديثةةةة، أصةةةتب التةةةن المعموتةةةاتى تسةةةدقا  ا بةةةاليب إا اتيةةة
الخش يعات الًاا ية تن  بح، تثح تااو ت الخ مح لاظ  المعموتات ا  د الخعديح 

أو تعنيمسةا وا عخةةداء عمةى الا ةةوإل الم تتنةة طسةةا، وهةو تةةا أفةة ز  ،أو الخبةديح فيسةةا
 .(3)  ورا  تش يعيا  فى توااسة تثح هطب ال ور ااا اتية
نيةةث تااولةةه  ،2114اة ل ةة 15وب ةةدور  ةةا وم الخوقيةةع االكخ و ةةى ر ةة  

وتبةةدو  نةةورة اةة ا   الخوقيةةع االكخ و ةةى  ،الًةة ا   المخعم ةةة اةةو (24، 2)م االماقتةة
فمةةن  انيةةة أصةةتب الًةةا ى فةةى تمةةا الًةة ا   ذا بةةمات بخ ةةية  :تةةن عةةدة اوا ةةب

فةةة   ةةة ا أم  ،اخنةةةوات وابةةةعة لةةةو تًعمةةةو قوتةةةا  بةةةاا ا  لم ن ةةةة اسةةةات ال ةةةت 
 ظةة ا  لهميخةةو  ،ع االكخ و ةةى يخ ةة  ا ةةمات  اصةةةالًا ةةب ااا ا ةةى ل ةةا وم الخوقيةة

وهةةةو تةةةا ا ع ةةةح  ،عمةةةى ضةةةوء الخنةةةورات الخ ايةةةة المخةةةواف ة والخةةةى تخنةةةور اابةةةخم ار
تةن  25ف ةد اةاءت المةاقة  ،طدورب عمى طبيعة ااا اءات الخاصة ام ن ةة الًاةاة

 ال ا وم طخاديد ت تور ال ت  ال  ا ى فى ا ا   الخوقيع االكخ و ى.
تةةةن  ةةةا وم اااةةة اءات  تسةةة أهميةةةة التاةةةث أ ةةةو يخعةةة م لًا ةةةب وتخًمةةةى 

أه  ال وا ين الخى تامى ن وإل اا  ةام ل ةو يخعة م لهة  نةق لةو وهةو  ،الًاا ية
ن يخةةو، فالمشةة ف ااا ا ةةى الم ةة   لةة  يةةاظ  إاةة اءات امةةع الةةدليح اشةة م اةة ا   

يدية، عمةى الة م  رم  أ سا فى ت ايد تن ق وت ك الت  لم واعد الخ م ،الخ اية الاديثة
تةةن أم الًةة ا   الخ ايةةة لسةةا طيئخسةةا الخاصةةة الخةةى ت تكةةب فيسةةا وهةةى طيئةةة الاابةةوب 

                                                           
(1)  La Loi Type dela GUNDCI sur le commerce électromnique – La 

commission des Nations Unies pour le droit commercial international 

CNUDCI, 1996. 
(2)  Guide to Electronic Commerce Regulation, 2112, op. cit, 9.211. 

( ل اة 175ت افاة ا ا   ت اية المعموتات ر   ) ق. راتى تخولى ال اضى: ب ر  ا وم  (3)
 .11، ع 2118، ت ار  ا االخش يعات الم ار ة والمواثيق الدولية، ط2118
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الخةى أثة ت  ،واا خ  ه، وهو تا طغى عمى الدليح فيسا ف صةتب لةو بةماتو الخاصةة
 .(1)عمى ط إل امعو والخى تعً  عن ابخيعاطسا ال واعد الخ ميدية

 حتديد مىضىع البحث:
بةةةةةة عمةةةةةى طيةةةةةام الن ةةةةةا  الموضةةةةةو ية فةةةةةى  ةةةةةا وم الخوقيةةةةةع ت خ ةةةةة  الدرا

والمخمثمةةة فةةى اةة ا   ا عخةةداء عمةةى الخوقيةةع االكخ و ةةى ونةةطا الن ةةا   ،االكخ و ةةى
والمخمثمة فى بمنات ت تور ال ت  ال  ا ى فى  ا وم الخوقيع  ،ااا ا ية لم ا وم 

ى لخمةا الفئةة تةن وااثتات الًاا ى لخما الً ا   وا  خ ةاع ال  ةا  ،االكخ و ى
 الً ا  .

 صعىبات البحث:
تخمثمةة فةى  ،إم ااث ا ا   الخوقيع االكخ و ى  د وااسخو صعوبات نثية ة

نداثة الموضوف و ةدرة الم ااةع المخخ  ةة فةى هةطا الموضةوف، ونةطا فةنم التاةث 
فةةةةةى اةةةةة ا   الخوقيةةةةةع االكخ و ةةةةةى ي ةةةةةخم   الو ةةةةةوا عمةةةةةى النبيعةةةةةة الخ ايةةةةةة لمخوقيةةةةةع 

 رلية ابخخداتو، وهو تا يخ   وي خم    درا  تن الخخ ص.االكخ و ى، و 
خاةةةةاوج الامايةةةةة يوأ يةةة ا  فةةةةنم  مةةةو الخشةةةة يع الم ةةةة   تةةةن تاظةةةةي  إا ا ةةةى 

وصةو   ل ةت  الًةا ى وت ديمةو  ،الًاا ية لمخوقيع االكخ و ى تةن الاانيةة ااا ا يةة
نةوج تةد   لممااكمة الًاا ية تمسيدا  اقا خو، فخب التةاب عمةى ت ة ا يو ل اخسةاق
ل ةةةاة  15كفايةةةة الا ةةةوع الً ا يةةةة الخةةةى  ةةةص عميسةةةا المشةةة ف فةةةى ال ةةةا وم ر ةةة  

تةةة   ةةوع  ةةا وم اااةة اءات الًاا يةةة الم ةة  ، ءتةةن اسةةة، وتةةد  ت  2114
 تن اسة أ   ، ل  نتاإل عمى ا ا   ا عخداء عمى الخوقيع االكخ و ى.

 
 

 أهداف البحث:
خعم ة اً ا   ا عخداء عمةى ي عى التاث إلى قرابة وتاميح الا وع الم

والن ةةةا  ااا ا يةةةة الماظمةةةة لمامايةةةة  ،2114ل ةةةاة  15الخوقيةةةع االكخ و ةةةى ر ةةة  
 طسدا ت دي  رؤية تاميمية تن   ج الهداا الخالية: ،الًاا ية لمخوقيع االكخ و ى

 وال مات الممي ة لو. ةإل اء ال وء عمى تالية الخوقيع االكخ و ى وأهميخو وصور  –1
الخنةةةة إل إلةةةةى الن ةةةةا  الموضةةةةو ية فةةةةى  ةةةةا وم اةةةة ا   ا عخةةةةداء عمةةةةى الخوقيةةةةع  -2

 االكخ و ى.
 ت مي  ال وء عمى الن ا  ااا ا ية ذات ال مة ام افاة تما الً ا  . -3

 منهج البحث:
                                                           

 .12، ع 2117ق. ت نفى عمى  مف: ال واا  ااا ا ية لً ا   الخ اية الاديثة، ط  (1)
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الةةةط  ي ةةةعى إلةةةى وصةةةف  ،ابةةةخعام المؤلةةةف اةةةالماسا الوصةةةفى الخاميمةةةى
وأاعةةاقب، طسةةدا الخوصةةح  وتاميةةح وتشةةخيص توضةةوف التاةةث تةةن تخخمةةف اوا تةةو

إلةةةةةى  ظةةةةة ة واضةةةةةاة عةةةةةن ايليةةةةةات الم  مةةةةةة لم افاةةةةةة هةةةةةطب الظةةةةةاه ة ااا اتيةةةةةة 
 الم خادثة.

 خطة البحث:
تخ ةةمن  نةةة التاةةث تاةةاوج توضةةوف التاةةث تةةن  ةة ج تتاةةث تمسيةةد  

نيةةث  خاةةاوج فةةى المتاةةث الخمسيةةد  تاليةةة الخوقيةةع االكخ و ةةى وصةةورب  ،نيوف ةةم
ع م فى الف ح الوج الن ا  الموضةو ية فةى  ةا وم و  خ ،وال مات الممي ة لو
الن ا  ااا ا يةة فةى  ةا وم  إلى  خن إل فى الف ح الثا ىث   ،الخوقيع االكخ و ى
 وت ي  الخنة الخف يمية لمتاث عمى الااو الخالى: ،الخوقيع االكخ و ى

 :ت دتة عاتة
 : تالية الخوقيع االكخ و ى وصورب.المبحث التمهيدى

 : الن ا  الموضو ية فى  ا وم الخوقيع االكخ و ى.ألولالفصل ا
 : الن ا  ااا ا ية فى  ا وم الخوقيع االكخ و ى.الفصل الثانى


