
–

  4367    

 احلامية اجلنائية للتسويق االلكرتوين السياحي 

  دراسة مقارنة ( )

 إعداد

   حممد سعيد عبد العاطي د . 

 مىجز عن البحث

قاحة مصدر مـ مصادر الدخؾ الؼقمل لجؿقع الدول، ال سقؿا الدول العربقة، تعد الس

لؿا وهبفا اهلل الؽثقر مـ الؿؼاصد السقاحقة، وبسبب التؼدم الفائؾ يف وسائؾ التقاصؾ 

التخؾل طـ القسائؾ التؼؾقدية يف التسقيؼ  إلكاالجتؿاطل، اتجفت العديد مـ الدول 

وألهؿقة  ،E- Marketing touristique لؽرتوين السقاحلالتسقيؼ اال إلكالسقاحل، والؾجقء 

البـقان الؼاكقين و =التعريػ بالتسقيؼ االلؽرتوين السقاحلهذا الؿقضقع تؿ تـاول 

العؼقبة الجزائقة لجريؿة  السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة= ثؿ اإلطالكاتريؿة لج

لـشاط االجرامل لؾجريؿة أن ا إلك، وخؾصـا الؿضؾؾة وأالسقبقرية  الخادطة  اإلطالكات

الخادع أو الؿضؾؾ يف أية وسقؾة مـ القسائؾ االلؽرتوكقة، حتك  اإلطالنيتؿثؾ يف اصالق 

أحد الجؿفقر، باطتبار أن هذه الجريؿة مـ جرائؿ الخطر، التل  إلك اإلطالنولق يصؾ 

حدوث ضرر معقـ، ألن  إلكتتحؼؼ بؿجرد اقرتاف السؾقك االجرامل، دون الحاجة 
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أحد  إلكالخادع او الؿضؾؾ، يؽقن مـ الؿتصقر احتؿالقة أن يصؾ  اإلطالنبث  بؿجرد

مـ الجؿفقر، خاصة وأن الجريؿة التل كحـ بصددها مـ الجرائؿ التل تؼرتف طرب 

طدد غقر محدود يف  إلكالقسائؾ االلؽرتوكقة، وبؿجرد بث الرسالة االلؽرتوكقة، تصؾ 

وصقـا بضرورة تؼـقـ إجراءات ترخقص وقت واحد، حتك ولق لؿ يراها يف حقـف= وأ

الؿقاقع االلؽرتوكقة التل تعؿؾ يف مجال السقاحة االلؽرتوكقة، حتك ال تؽقن يف مـعزل 

طـ رقابة الجفات الؿعـقة بحؿاية السائح ومزودي الخدمة السقاحقة= إصدار كصقص 

قيؼ تجريؿقف وطؼابقة خاصة بالجرائؿ التل مـ الؿؿؽـ أن تؼرتف أثـاء طؿؾقة التس

، كظرًا لؾطبقعة الخاصة هبذه الجرائؿ. ووضع تعريػ واضح وجامع السقاحل اإللؽرتوين

وضع معقار لؿعرفة متك يؽقن  إلكلإلطالكات السقبقرية محؾ الجريؿة، باإلضافة 

 خادع أو مضؾؾ. اإلطالن

الحؿاية الجـائقة ، التسقيؼ االلؽرتوين ، السقاحل ، دراسة  الكلمات المفتاحوة :

 ة مؼارك
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Criminal Protection For Tourism E-Marketing  

( A Comparative Study ) 
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Abstract :  

Tourism is a source of national income for all States, particularly the Arab States, as 

God has given it many tourist destinations. Because of the tremendous progress in social 

media, many States have tended to abandon traditional methods of tourism marketing 

and resort to e-marketing. the legal structure of the crime of deceptive or misleading 

Siberian advertising; Then the penal penalty for the crime of deceptive or misleading 

Siberian advertising, and we concluded that the criminal activity of the crime is to make 

a deceptive or misleading advertisement in any electronic medium, even if the 

advertisement reaches a public member, as this crime is a crime of peril, which is 

achieved by the mere commission of criminal conduct, without the need for certain 

harm, because once a deceptive or misleading advertisement is broadcast, it is 

conceivable that it is likely that it will be. We recommended that licensing procedures 

for websites operating in the area of e-tourism should be regulated, so that they are not 

kept in check by tourist protection agencies and service providers; Issuing criminal and 

punitive texts for crimes that may be committed during the process of electronic 

tourism marketing, given the specific nature of these crimes. A clear and comprehensive 

definition of the Siberian declarations that were the object of the crime, as well as a 

standard of when the declaration was deceptive or misleading, had been established. 

 

Keywords: Criminal Protection, E- marketing, Tourism, A Comparative study 
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 مقدمة
 اتـاول فقفا ما يؾل :     

 

تعد السقاحة مصدر مـ مصادر الدخؾ الؼقمل لجؿقع الدول، ال سقؿا الدول  -1

العربقة، لؿا وهبفا اهلل الؽثقر مـ الؿؼاصد السقاحقة، وبسبب التؼدم الفائؾ يف 

التخؾل طـ القسائؾ  إلكوسائؾ التقاصؾ االجتؿاطل، اتجفت العديد مـ الدول 

 التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل إلكالتؼؾقدية يف التسقيؼ السقاحل، والؾجقء 

E-Marketing touristique الؿتؿثؾ يف تسقيؼ خدمة أو طرض أو بركامج سقاحل ،

طرب وسائؾ التقاصؾ االجتؿاطل، ولؿا يتؿقز بف هذا التسقيؼ مـ اكخػاض يف 

طة االكتشار، وسفقلة ققاس التؽؾػة، وتلثقره الؿؿتد، ودقة االستفداف، وققة وسر

% مـ طائد التسقق السقاحل 58الـتائج، فؼد استحقذ التسقيؼ االلؽرتوين طؾك 

 % مـ التسقيؼ التؼؾقدي ، وذلؽ صبؼا لإلحصائقات الؿعؾـة.8:مؼابؾ 

بـاء طؾقف، بدء اهتؿام الؿـظؿات الدولقة كاالتحاد الدولل لؾسقاحة االلؽرتوكقة  -2

EUOTI لؾسقاحة االلؽرتوكقة  ، والؿـظؿة الدولقةIOETT  واالقؾقؿقة كالؿـظؿة =

، بالتسقيؼ االلؽرتوين السقاحل، فعؼدت العديد مـ ATOالعربقة لؾسقاحة 

التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل يتؿ يف طالؿ  وألن. ;533الؿمتؿرات مـذ طام 

ة افرتاضل، متؿثؾ يف وسقؾة مـ وسائؾ التقاصؾ االجتؿاطل، وبالتالل تـعؼد العؿؾق

رى ي أن دون ، - والسائح شركة، يؽقن ما وغالبا الخدمة مؼدم –بقـ صرفقفا 

أحدهؿا األخر، مؿا قد يثقر العديد مـ االشؽالقات الؼاكقكقة، التل يجب أن يؽقن 

 لفا حؾقل مـ قبؾ الؿعـققـ بالشلن الؼاكقين، ومـ هـا تليت أهؿقة البحث.



–

  436;    

 

، التل تتؿثؾ يف أن التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل لف مؿا سبؼ، تربز اشؽالقة البحث

صبقعة خاصة، حقث يتؿ يف طالؿ افرتاضل، ال تتالقك فقف االصراف، وبالتالل مـ الؿتصقر 

أن يرتتب طؾقف العديد مـ الؿشاكؾ الؼاكقكقة: مـفا الؿدكقة التل تتعؾؼ بتـػقذ بـقد العؼد 

قد يؿثؾ بعض االفعال الؿتعؾؼة هبذا الـقع  ثار= ومـفا الجزائقة حقثآوما يرتتب طؾقف مـ 

مـ التسقق جرائؿ يعاقب طؾقفا الؼاكقن الجزائل، مـفا كشر مؼدم الخدمة معؾقمات 

مغؾقصة هبدف حث السائح طؾك اتخاذ قراره السقاحل= اكتحال صػة شركة سقاحقة طؾك 

اقة ائتؿان خالف الحؼقؼة هبدف االستقالء طؾك مال الؿجـل طؾقف= استخدام السائح لبط

مزيػة أو مسروقة يف دفع ققؿة تؽالقػ الرحؾة السقاحقة محؾ التسقيؼ االلؽرتوين 

السقاحل... ويف هذا البحث سقف كؼتصر طؾك الجاكب الجزائل ودور الؼاكقن الجزائل 

 يف حؿاية هذا الـقع مـ التسقيؼ.

 

لجاكب الجزائل لؾتسقق سئؾة الؿثارة بشلن اجابة طؾك بعض األيفدف البحث اإل -

 االلؽرتوين السقاحل كربز مـفا:

 فعال التل قد تؼرتف أثـاء طؿؾقة التسقيؼ، والتل قد تؿثؾ جرائؿ جزائقة.ما األ -

عال، سقاء يف الؼاكقن الجزائل فهؾ هـاك كصقص قاكقكقة تجرم مثؾ هذه األ -

 الؼقاكقـ الجزائقة الخاصة الؿتعؾؼة هبذا الـقع مـ التسقيؼ. أو

قة لؾتسقيؼ الجـائ الحؿاية تحؼقؼ يف – وجقدها حال –دى كػاية هذه الـصقص ما م -

 االلؽرتوين السقاحل.

باطتبار أن هذه الجرائؿ طابرة لؾحدود، هؾ هـاك تعاون قضائل بقـ الدول، سقاء  -

 و االقؾقؿل.أطؾك الؿستقى الدولل 
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كظؿة لؾؿقازكة بقـ طدد مـ األ سقف يؽقن مـفجـا يف هذه الدراسة، الؿـفج الؿؼارن

لؽرتوين السقاحل، مـ حقث مدى وجقد الؼاكقكقة بشلن الحؿاية الجـائقة لؾتسقيؼ اال

كصقص تجريؿقف وطؼابقة لألفعال االجرامقة التل قد تؼرتف بؿـاسبة هذا التسقيؼ، 

 وذلؽ لتؼققؿ كؾ مـفا لؾقققف طؾك ايفا أكثر تـاسبا وتحؼقؼا لؾفدف مـ هذا الـقع مـ

الؿـفج العؾؿل الحديث: الذي يؼقم طؾك الدمج  إلكالتسقيؼ. ولذا كان الزما الؾجقء 

، حقث "التحؾقؾل "= والؿـفج االستـباصل  "االستؼرائل  "بقـ كؾ مـ الؿـفج التلصقؾل 

سـعتؿد يف جاكب مـ البحث طؾك الؼقاطد العامة لؾؼاكقن الجـائل، ويف جاكب آخر مـ 

وتلسقس الؿقضقطات الجزئقة الؿتعؾؼة هبذه الجرائؿ وردها  البحث اطتؿدكا طؾك تحؾقؾ

  الؼقاطد العامة التل تحؽؿ هذه الجزئقات. إلك

 

 : إلىسوف تقسم خطة الدراسة 

 المطلب التمهودي: التعريف بالتسويق االلكتروين السواحي.

 الػرع األول: ماهقة التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل.

 بقعة الخاصة لؾتسقيؼ االلؽرتوين السقاحل.الػرع الثاين: الط

 السوبورية الخادعة أو المضللة. اإلعالىاتالمطلب األول: البنوان القاىوين لجريمة 

 السقبقرية  الخادطة أو الؿضؾؾة. اإلطالكاتالػرع األول: الؼقاطد العامة لجريؿة 

 طة أو الؿضؾؾة.السقبقرية  الخاد اإلطالكاتالػرع الثاين: الؼقاطد الخاصة لجريؿة 

 السوبورية  الخادعة أو المضللة. اإلعالىاتالمطلب الثاين: العقوبة الجزائوة لجريمة 

 السقبقرية  الخادطة أو الؿضؾؾة. اإلطالكاتالػرع األول: العؼقبة األصؾقة لجريؿة 

 السقبقرية  الخادطة أو الؿضؾؾة. اإلطالكاتالػرع الثاين: العؼقبة غقر األصؾقة لجريؿة 
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 تمهيديمطلب الال

 التعريف بالتسىيق االلكتروني السياحي
التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل مصطؾح حديث كسبقًا، مركب مـ أكثر مـ مصطؾح: 

التسقيؼ= االلؽرتوين= السقاحل، لؽؾ مـفا مدلقلف الخاص، الذي يجب طرضف قبؾ 

سقف الخقض يف مققػ قاكقن العؼقبات مـ هذا التسقيؼ. وبالتالل ففذا الؿطؾب 

كحاول بقان ماهقة التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل يف فرع أول، ثؿ كبقـ الطبقعة الخاصة 

 لؾتسقق االلؽرتوين السقاحل يف فرع ثان.

 ماهقة التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل.الفرع األول: 

 الطبقعة الخاصة لؾتسقيؼ االلؽرتوين السقاحل.الفرع الثاين: 

ألن مصطؾح التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل يتضؿـ أكثر مـ كؾؿة لؽؾ مـفا مدلقلفا 

 . االشارة سبؼ كؿا –الخاص بف 

: لؾتسقيؼ مراحؾ طدة: مرحؾة ما قبؾ االكتاج وتـصب  Marketing أوالً: التسويق 

ـافسة، طؾك دراسة السقق الؿعـقة، واطتبارات االستفالك الؿتققعة، وضروف الؿ

وتحديد ما يتعؾؼ بشؽؾ السؾعة وحجؿفا وكؿقتفا الالزمة لفذا السقق ، واسعر 

الؿـاسب مع ضروف السقق= ثؿ مرحؾة االكتاج، يتطؾب فقفا متابعة السقق والؿستفؾؽ 

والؿـاقشة حتك تخرج السؾعة أو الخدمة متقاكبة معفا= وأخقرا، مرحؾة ما بعد االكتاج، 

الؿستفؾؽ الـفائل بجاكب خدمات ما بعد  إلكالؿقزع ثؿ  كإلوالتل تختص بـؼؾ السؾع 
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  .(4)البقع

 "بلكف  PH.Kotlerهـاك العديد مـ التعريػات التل تخص التسقيؼ: فؿـفا تعريػ كقتؾر 

والجؿاطات الحصقل طؾك  األفرادتؾؽ العؿؾقة االجتؿاطقة التل مـ خاللفا يستطقع 

= "سؾع والخدمات والؼقؿة الؿؼابؾة لفااحتقاجاهتؿ ورغباهتؿ مـ خالل خؾؼ وتبادل ال

يتؽقن مـ كافة األكشطة  الؿصؿؿة لتقلقد وتسفقؾ أي  "بلكف  Satantonكؿا طرفف ستاكتقن 

 -ولؼد طرفف البعض  (5)."طؿؾقة تبادل تستفدف اشباع الحاجات والرغبات االكساكقة

قـ كشاط يؼقم طؾك دراسة واكتشاف رغبات واتجاهات الؿستفؾؽ "بلكف  -وبحؼ

وترجؿتفا يف شؽؾ سؾع وخدمات تتؿقز بؿقاصػات وخصائص تتػؼ مع هذه الرغبات 

واالتجاهات ويتؿ تقفقرها لفؿ يف الققت والؿؽان، وتحديد رغباتف مـ السؾع 

 .(6)والخدمات، ومحاول تحؼقؼ هذه الرغبات بلفضؾ الؿستقيات واألسعار

                                                        

، ماجستقر يف  -حالة الجزائر دراسة –يف تػعقؾ قطاع السقاحة  والدورزهقر بقطؽريػ، التسقيؼ السقاحل د.   (4)

والعؾقم التجارية وطؾقم التقسقر، جامعة مـتقري  االقتصاديةتخصص تسقيؼ، كؾقة العؾقم  -العؾقم التجارية

البؽري، التسقيؼ السقاحل وتخطقط الحؿالت  بد الؿـعؿط د. فماد= 98، ص 5345-5344قسـطقـة، 

كاجل،  السقد= بعدهوما  45، ص :533الرتويجقة يف طصر تؽـقلقجقا االتصاالت، طالؿ الؽتاب، الؼاهرة، 

 .96، ص :>>4الؼاهرة،  -وقرارات أساسقة ومبادئالتسقيؼ 

 دار، الطبعة األولك، الخدمات الضؿقر، تسقيؼ حامد= هاين 99زهقر بقطؽريػ، مرجع سابؼ، ص د.   (5)

، األسس العؾؿقة لؾتسقيؼ السقاحل طبد السؿقعصربي د. = 54، ص 5335الػاروق لؾـشر والتقزيع، طؿان، 

مجؾة جغرافقة  والدراساتية، بحقث دارالعربقة، الؿـظؿة العربقة لؾتـؿقة اإل الدولوتجارب بعض  والػـادقل

 : بعدهوما  :، ص 5339الؿغرب، 
 Philipe .Kotler et B. Dubois, marketing management, person education, 11e edit., Paris, 2004,p.12 

تقمل د. ، الؼاهرة، مؽتبة الشؼري= 9>>4، التسقيؼ الػعال، طبد الحؿقدصؾعت د. = 6، مرجع سابؼ، ص طبد السؿقعصربي د.   (6)

 اقتصاديات "ل الدولالؿؾتؼك  إلك مؼدماحة يف تـشقط صـاطة السقاحة، بحث التسقيؼ االلؽرتوين لؾسق دور، كادية، أ. خريػ  مقؾقد 

 .9امة، صاإلدارةيف التـؿقة الؿست والدورالسقاحة 
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رغبات العؿالء، لؾعؿؾ ذا كان التسقيؼ يتؿثؾ يف كؾ طؿؾ مـ شلكف التعرف طؾك إ

هق كشاط مـ األكشطة التسقيؼقة، التل تتؿثؾ يف   Promotionطؾك تؾبقتفا، فنن الرتويج 

وغقرها مـ وسائؾ االتصال، لقؿد  اإلطالكاتترويج الؿـتجات والخدمات بقاسطة 

الؿستفؾؽ بالؿعؾقمات الخاصة بالؿـتج أو الخدمة، وذلؽ لتشجقعف وتحػقزه طؾك 

 .(4)يجابل يتؿثؾ يف التعاقد طؾة الؿـتج أو الخدمةإالؼقام بسؾقك 

:طـدما يقصػ التسقيؼ بقصػ االلؽرتوين، ففذا يعـل   Electronic ثاىوًا: االلكتروين

وسائؾ التقاصؾ  -طؿؾقة تـظقؿ صرق تؽـقلقجقا االتصاالت الحديثة ) االكرتكت

وتطبقؼ الؼقاطد االجتؿاطل ... الخ (، وذلؽ بجعؾ السقق االفرتاضل واقع مؾؿقس، 

الخاصة بالتسقيؼ طرب استعؿال القسائط االلؽرتوكقة يف جؿقع مراحؾة ) الؿرحؾة السابؼة 

طؾك التسقيؼ= وأثـاء بقع الخدمة= ومرحؾة ما بعد البقع (، وبالتالل يـتؼؾ التسقيؼ مـ 

الطرق الحديثة طرب االكرتكت، وهذا ما يطؾؼ طؾقف التسقيؼ  إلكالطرق التؼؾقدية 

 .Marketing touristique(5)رتوين االلؽ

هذا التسقيؼ يتؿقز بالعديد مـ الؿزايا: يقفر الققت والجفد طؾك كؾ مـ مؼدمل 

                                                        

 :8>، ص 3;>4مام، فـ العالقات واألطالم، الطبعة الثاكقة، مؽتبة االكجؾق الؿصرية، مصر، إابراهقؿ   (4)

 difference entre le marketing et la promotion, / https: // beatitude.pro/difference-ente-le-marketing-et-
la-promotion/, 1 janv. 2018 o9:15.  

الؿمسسات السقاحقة،  خدماتطقسائل طامر، بقراوي طقسل، التسقيؼ االلؽرتوين كآلقة لتػعقؾ وترققة د.  (5)

صربي د. = :533، إبريؾ 9، ص  ;4-ينالثا الؿجؾد – االقتصادي العدد –مجؾة الحؼقق والعؾقم االكساكقة 

 :بعدهوما  4، مرجع سابؼ، ص طبد السؿقع

 Sonia Chassaing, La protection du consommateur et les obligation du vendeur, www.top-
assistante.com/juri/achat.php, 30 dec. 2017, 9:00 pm; E-tourisme: Pour un nouveau marketing 
touristique, http://www.jacques-tang.fr/etourisme-pour-un-nouveau-marketing-touristique, 08h:25 du 27 
dec. 2017; Remi Bain Thourez,E-tourisme: les nouvelles regles du marketing online, 
https://www.tourmag.com/ E-tourisme-les-nouvelles-regles-du-marketing-online_a64486.html,08h:25 du 
27 dec 2017. 

http://www.top-assistante.com/juri/achat.php
http://www.top-assistante.com/juri/achat.php
http://www.jacques-tang.fr/etourisme-pour-un-nouveau-marketing-touristique
https://www.tourmag.com/
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الؿعؾقمات التػصقؾقة طـ الؿـتج أو الخدمة بسفقلة،  إلكالخدمة والؿستفؾؽ= القصقل 

العديد مـ ألشخاص  إلكوذلؽ بؿجرد الـؼر طؾك الزر= وصقل الخدمة أو الؿـتج 

= سفقلة وسرطة التقاصؾ بقـ مقرد الخدمة -أفراد ، الشركات  -فدفقـ الؿست

زيادة كسبة الؿبقعات لؾؿـتجات والخدمات بشؽؾ كبقر.  إلكوالؿستفؾؽ، مؿا يمدي 

وبالؿؼابؾ هـاك بعض الؿعققات التل تقاجف التسقيؼ طرب القسائؾ االلؽرتوكقة: الؼضاء 

ات والؿمسسات القهؿقة، فقتطؾب ذلؽ طؾك السقق التؼؾقدي= تقاجد العديد مـ الشرك

مـ الؿستفؾؽ ضرورة التلكد مـ الجفة التل يتعامؾ معفا، حتك ال يؽقن ضحقة لؾـصب 

واالحتقال، يف الغالب يعرض مؼدم الخدمة أو الؿـتج مؿقزات الؿـتج أو الخدمة دون 

كؿا  ؼ=العققب، خاصة أكـا يف طالؿ افرتاضل، وال تقجد مقاجفة بقـ صريف طؿؾقة التسقي

أن الؿستفؾؽ يجد صعقبة يف معايـة الؿـتج أو الخدمة قبؾ اتؿام طؿؾقة التعاقد= مؿا قد 

 .(4)يرتتب طؾقف طدم مطابؼة الؿـتج أو الخدمة لؾؿقاصػات التل يبتغقفا الؿستفؾؽ

كظرا لؾتطقر الذي لحؼ بالتسقيؼ التؼؾقدي، والذي    :Touristique ثالثًا: السواحي

قيؼ الؽرتوين، وهذا االخقر قد صال كافة مـاحل الحقاة، ال سقؿا تؾؽ تس إلكادى تحقلف 

                                                        

التسقيؼ  /http://anshrnow.com/article/263ؽرتوين بالشرح القايف، بالل الؼقسل، التسقيؼ االل  (4)

 ,Nicolas Barret= :534يسؿرب اإلدارة ;AM .5 09:00 ،بالشرح القايف -االلؽرتوين-%االلؽرتوين/التسقيؼ53

tendance: le marketing de destination en premiere ligne,www.etourisme.info/27683-2/, 1 juin 2016 =

، ص 5335، التجارة االلؽرتوكقة يف الؿجال السقاحل، رسالة ماجستقر، جامعة حؾقان، حامد محؿد د. هـد

ات دار، الؿركز الؼقمل لإلص 5344 4، السقاحة االلؽرتوكقة، ط أحؿد سقد= مستشار. ابراهقؿ بعدهوما  483

 .بعدهما و 668الؼاكقكقة، 

http://anshrnow.com/article/263/
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جاكب ما  إلك، (4) الؿتعؾؼة بالجاكب السقاحل، الذي لف أهؿقة يف التـؿقة االقتصادية لؾدول

يتؿقز بف الـشاط السقاحل مـ التـقع والتحديث الدائؿ يف تحؼقؼ الجاذبقة لدى السائح. 

أخر،  إلكم، وكان لفا أسباهبا التل تختؾػ مـ طصر الؼد 4ولؼد ضفرت  السقاحة مـ

وكؽتػل ببقان ذلؽ يف العصر الحديث، فؼد تـقطت السقاحة: السقاحة الديـقة= 

والرتفقفقة= والؿمتؿرات، وأصبح لفا سؿات مختؾػة طـ ذي قبؾ: حقث حزبت السقاحة 

ارات، السق -جؿقع صبؼات الؿجتؿع، واكخػاض تؽالقػفا مع تـقع وسائؾ االكتؼال

 إلك، ولذلؽ أصبح لفا تلثقر يف التـؿقة االقتصادية لدي الدول، مؿا أدي -الطائرات

اكشاء هقئات دولقة واقؾقؿقة هتتؿ بشئقن السقاحة، بؾ زاد االهتؿام  إلكاهتؿام الدول 

بنكشاء هقئات دولقة واقؾقؿقة هتتؿ بشئقن السقاحة، بؾ زاد االهتؿام بنكشاء هقئات دولقة 

تؿ بشئقن السقاحة، بؾ زاد االهتؿام بنكشاء مدارس وجامعات ومعاهد تختص واقؾقؿقة هت

 .(5)بدراسة صـاطة السقاحة

                                                        

السائحقـ يف مختؾػ أكحاء العالؿ  طددوصؾ  فؼديف العالؿ،  االقتصاديةالسقاحة أصبحت مـ أكرب الـشاصات   (4)

 68> إلك العددوصؾ  5343، ويف ستة دوالرمؾقار  5;7 ـب قدرت بنيراداتمؾققن  8.>;9حقالل  5333

لؿـظؿة العالؿقة لؾسقاحة فنكف سقف ، وحسب تققعات ادوالرمؾقار  >4>ب  قدرت إيراداتمؾققن محؼؼًا 

مؾقار سائح، ومـ الؿتققع أن تصؾ  4.9حقالل  إلك 5353السقاح طؾك الؿستقي العالؿل سـة  طدديصؾ 

= أ. 46ي أ. زهقر بقطؽريػ، مرجع سابؼ، ص إلدارةمؾقار، يراجع تػصقالً ذلؽ ال 5333 إلكالسقاحة  إيرادات

يف تطقير سقاحة  وأدواهتايف تطقير الحؽقمة االلؽرتوكقة  وأدواهتاقة الحؽقمة االلؽرتوك دورهاشؿ،  أحؿد أحؿد

 .5، ص الؿستػادة الدروس -اإلمارات

قة الدول= الؿـظؿة Worled Tourisme Organization UNWTOقة الدولل: مـظؿة السقاحة الدولطؾك الؿستقى   (5)

= طؾك EUOTIل لؾسقاحة االلؽرتوكقة الدول ةاإلدار= االتحاIOETIلؾسقاحة االلؽرتوكقة والتسقق االلؽرتوين  

السقاحة والتسقق التجاري  دائرة= طؾك الؿستقى الؿحؾل: ATOالؿستقى االقؾقؿل: الؿـظؿة  العربقة لؾسقاحة 
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  E-tourismeضفقر كقع مـ السقاحة وهق السقاحة االلؽرتوكقة  إلكما سبؼ أدى 

وأصبحت جزء مـ التجارة االلؽرتوكقة بؿػفقمفا العامة، وتعددت تعريػات السقاحة 

ظقر كؾ باحث لؾسقاحة االلؽرتوكقة،  والتعريػ الذي كؿقؾ القف هق االلؽرتوكقة حسب مـ

طـ الخدمات السقاحة التل يتؿ طرضفا طرب شبؽة االكرتكت مـ خالل متاجر  اإلطالن "

افرتاضقة أو مقاقع بقع طؾك االكرتكت، وكذا تبادل الؿعؾقمات والتػاطؾ بقـ مؼدمل 

الصػؼات وابرام العؼقد مـ خالل طؼد  إلكالخدمات السقاحقة والسائح، باإلضافة 

شبؽة االكرتكت، وسداد االلتزامات الؿالقة مـ خالل شبؽة االكرتكت، وسداد االلتزامات 

الؿالقة مـ خالل وسائؾ الدفع االلؽرتوكقة، وطؿؾقات تقزيع وتسؾقؿ الخدمات السقاحقة 

ـقات أو طـ صريؼ الؼ on-line ومتابعة االجراءات سقاء طـ صريؼ شبؽة االكرتكت

العادية، وهذا يجعؾ السقاحة االلؽرتوكقة تتسع لتشؿؾ كؾ الؿعؾقمات التل تؼدمفا 

شركات سقاحقة ألخرى أو الشركات السقاحقة لؾؿستفؾؽ طرب االكرتكت أو غقرها مـ 

 . (4)"وسائؾ االتصال االلؽرتوين التل تدخؾ ضؿـ كطاق السقاحة

                                                                                                                                                                     

= :5، كػسف، ص أ. زهقر بقطؽريػ، هقئة تـشقط السقاحة بؿصر=   اإلمارات= الؿجؾس القصـل لؾسقاحة ببدبل

جامعة صـطا  -كؾقة الحؼقق –السقاحة االلؽرتوكقة، الؿمتؿر العؾؿل  طؼقدالسائح يف  ، حؿايةبدر أحؿدياسر د. 

 لعؼد، الـظام الؼاكقين أحؿد الديـرشا طؾل د. = :534إبريؾ  :5-59يف الػرتة  "السقاحة والؼاكقن "بعـقان 

 .;، ص 5343، الجديدةاالمعة  دارالجامعة االلؽرتوين،  دارالسقاحة االلؽرتوين، 

= أ. باسؾ مروان، الؼطاع السقاحل يف ضؾ العقلؿة، ;طقساين طامر و أز بقراوي طقسك، مرجع سابؼ، ص د.   (4)

، حامد محؿد هـد= أز 8هاشؿ، مرجع سابؼ، ص  أحؿد أحؿد= = أز ;4، ص 5339الفـاء لؾـشر، لبـان،  دار

ية، دارلؿـظؿة العربقة لؾتـؿقة االرأفت رضقان، طالؿ التجارة االلؽرتوكقة، الؼاهرة: اد. = 484مرجع سابؼ، ص 

، كقػقة تـظقؿ السقاحة ورداين محؿد= يقسػ 668، مرجع سابؼ، ص أحؿد سقد= مستشار. 47، ص >>>4

 ;https:// historicalcitier.wordpress.com/2009/03/1/8/ ،4طؾك صـاطة السقاحة،  ومردودهاااللؽرتوكقة 
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وضع  "هق  (4)لؽرتوين السقاحلبـاء طؾك ما سبؼ، كستطقع الؼقل بلن التسقيؼ اال

 -األفرادالشركات، الؿمسسات يف الدولة،  –الؿمسسات الؿعـقة بؼطاع السقاحة 

اسرتاتقجقة التسقيؼ السقاحل، هبدف تحديد االسقاق السقاحقة الؿستفدفة، والدول 

 Cyber االخرى الؿـافسة، دراسة مققل ورغبات الؿستفؾؽ السقاحل السقبقري

consommateur tourisme (5) طدد مؿؽـ مـ العؿالء حقل العالؿ،  أكرب، هبدف جزب

والتلثقر يف قراراهتؿ السقاحقة، مؿا يحؼؼ تـؿقة الحركة السقاحقة الؼادمة مـفا، وتحؼقؼ 

السقاحقة، ويتؿ ذلؽ بقاسطة استخدام وسائؾ االتصاالت  اإليراداتقدر مـ  أكرب

، مـ هذا التعريػ دطامتل التسقيؼ  الحديثة: الػقس بقك، الربيد االلؽرتوين، تقيرت

السقاحل االلؽرتوين هؿا: الشركات والؿـشئات السقاحقة داخؾ الدولة وخارجفا= 

 والؿستفؾؽ السقاحل السقبقري.

يف هناية هذا الػرع كؽقن تعرضـا بشؽؾ مبسط لتعريػ التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل، 

، مؿا يضػل طؾقفا بعض السؿات وتبقـ لـا صبقعة البقئة التل يتؿ فقف هذا التسقيؼ

الخاصة، التل قد تمثر طؾك ما يرتتب طؾك مـ آثار قاكقكقة، ولفذا سقف كخصص الػرع 

 الثاين لعرض الطبقعة الخاصة لؾتسقيؼ االلؽرتوين السقاحل.

                                                                                                                                                                     

تؽـقلقجقا الؿعؾقمات  دورفقزي،  محؿقدشعقبل د. ؿ، بختل ابراهقد. = 6، ص 10h:40 BM 9002مارس 

 :5:9مرباح ورقؾة، ص  قاصدي، مجؾة الباحث، جامعة والػـدقةواالتصال يف تـؿقة قطاع السقاحة 

 The Information Technology Services Marketing Association “ E- services: the next order of business ” 
.www.eyefortravel.com/papers/htm,30/04/2001/, P. 15 et.  .  

ضفرت يف وقت  قدن التسقيؼ االلؽرتوين إمصطؾح التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل، حقث  استخدامفضؾت  (4) 

االكرتكت، وطؾقف فضؾت ترتقب الؿصطؾح حسب التسؾؾ الزمـل  إلكخقل الؼطاع السقاحل اإلدارةمبؽر قبؾ 

 لظفقرها.

(2) Vente en ligne de forfait touristiques: les droits et obligations/https:je-voyage.net/droit-obligatios-
tourisme-ligne/ligne/12 janv.2018 02:00 AM . 
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اللؽرتوين السقاحل يؼقم صرفقـ اساسقتقـ أن التسقيؼ ا إلكاكتفقـا يف الػرع السابؼ 

الشركات السقاحقة داخؾ الدولة أو خارجفا، الؿستفؾؽ  –هؿا: مقرد الخدمة السقاحقة 

األخقر غالبًا ما يؽقن الطرف الضعقػ يف العالقة التعاقدية  وألنالسقاحل السقبقري ، 

م بف مـ الـاحقة التل تـشل يف التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل، وبالتالل وجب االهتؿا

الؼاكقكقة، حتك ال يؼع ضحقة قاكقكقة مدكقة أو جـائقة، خاصة أن هذا الـقع مـ التسقيؼ 

طداد إيبدأ بالؿستفؾؽ السقاحل السقبقري  ويـتفل بف مـ حقث تحديد مققلف ودوافعف، و

الخدمات السقاحقة التل تـاسب تؾؽ الؿققل والرغبات، وكذا تسعقر الخدمات 

لتالل فنكف يعد الؿحقر األساسل لؾـشاط التسقيؼل االلؽرتوين، وطؾقف السقاحقة، وبا

قة التسقيؼ كؾ مـ مقرد الخدمة سقف كؼصر البحث ما قد يتعرض القة أثـاء طؿؾ

 السؾعة، أو والؿستفؾؽ السقاحل السقبقري.  أو

هق الؿسئقل طـ طؿؾقة التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل،  :أوالً: مزود الخدمة السواحوة

البا ما يؽقن ممسسة أو شركة أو فرد، يبدأ بدراسة السقق السقاحل ومققلف وضروفف وغ

االجتؿاطقة، ثؿ اطداد برامج سقاحقة تتـاسب مع كؾ ذلؽ، ويستؿر هذا الدور حتك اتؿام 

طؿؾقة التعاقد معف، وأثـاء تـػقذ هذا العؼد، أي أثـاء الرحؾة السقاحقة، وحتك اكتفاء 

مضك، وبالتالل فؿزود الخدمة لف دور هام جدًا يف طؿؾقة  حقـ إلكالرحؾة برجقطف 

التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل، وبالتالل ال يجب أن تـحصر هذه الؿفؿة يف مقرد الخدمة 

فؼط، ولؽـ يجب أن يؽقن مسئقلقة الجؿقع بداية مـ االجفزة السقاحقة الرسؿقة ثؿ 

 . (4)الؿجتؿع كؽؾ إلكالشركات والؿـشآت السقاحقة ذاهتا 

                                                        

طقسائل طامر، د. = 89زهقر بقطؽريػ، مرجع سابؼ،  ص د. = 73، مرجع سابؼ، ص طبد السؿقعصربي د.   (4)

 .;;4، مرجع سابؼ، ص حامد محؿد دد. هـ، 43مرجع سابؼ،  مرجع سابؼ، ص 
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هق الؿستفؾؽ السقاحل الذي يشرتي الخدمات ثاىوًا: المستهلك السواحي السوبوري: 

السقاحقة الستخدامفا واالستػادة مـفا، أثـاء رحؾتف السقاحقة سقاء اكان سائحًا دولقًا أو 

محؾقًا، وذلؽ طرب وسائؾ التقاصؾ االجتؿاطل بؿختؾػ أكقاطفا= ويستقي أن يؽقن 

شركة أو جؿعقة أو غقرها ،  -بقعل أو شخص معـقي الؿستفؾؽ السقاحل شخص ص

الذي يؼقم بشراء الخدمة السقاحقة التل يرغب فقفا، مثؾ الربامج السقاحقة أو خدمات 

االكتؼال واالتصال والفدايا التذكارية= وأن يستخدم ويستػقد مـ هذه الخدمات، 

دمات السقاحقة مـ وبالتالل فنن وكقؾ السقاحة ال يعترب مستفؾؽ، وإن كان يشرتي الخ

ذا كاكت إ= وقد يؽقن هذا الؿستفؾؽ السقاحل داخؾل (4)السائح الػعؾل إلكأجؾ ترويجفا 

دولة أخرى غقر دولتف  إلكذا كاكت الرحؾة إالرحؾة داخؾ دولتف، وقد يؽقن دولل 

 صؾقة التل يؼقؿقن هبا.األ

تخذ مقرد الخدمة :  يثالثًا: المجال االفتراضي لعملوة التسويق االلكتروين السواحي

ويسؿك بالعرض  "الؿستفؾؽ السقاحل "السقاحقة كؾ ما شلكف أن يجذب العؿقؾ

السقاحل، ثؿ يؼقم هذا االخقر بنبداء رغباتف وصؾباتف، وهذا ما يسؿك بالطؾب السقاحل، 

حقث يؾتؼل كؾ مـ العرض والطؾب، تـعؼد العؿؾقة التسقيؼقة، ولؽـ هذه العؿؾقة تتؿ يف 

هق الػضاء االلؽرتوين، وبالتالل يرتتب طؾك هذه العؿؾقة ابرام طؼد بقـ طالؿ افرتاضل و

مقرد الخدمة والؿستفؾؽ السقاحل، ويػرتض أن كؾ مـفؿا لؿ يؾتؼل باألخر، مؿا قد 

يرتتب طؾقف العديد مـ االشؽالقات الؼاكقكقة سقاء تؾؽ الؿتعؾؼة بتـػقذ العؼد، فؼد 

 .(5)ؿثؾ جريؿة يعاقب طؾقفا الؼاكقن الجزائليؼرتف أيا مـفؿا أثـاء التـػقذ أفعال ت

                                                        

 .:;، مرجع سابؼ، ص طبد السؿقعصربي د.   (4)

 .:، مرجع سابؼ، ص ورداين محؿدأ. يقسػ   (5)
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لؿا سبؼ وجب وجقد مجؿقطة مـ الربوتقكقالت الحؿاية التجارية، وذلؽ لعدم 

وجقد جفة معقـة تتحؽؿ يف هذا الـقع مـ التسقيؼ، حقث أكف يتؿ مـ خالل وسائؾ 

د التقاصؾ االجتؿاطل) طالؿ افرتاضل (، طؽس الفقاتػ الؿحؿقلة التل يتحؽؿ فقفا طد

مـ الشركات التل تخضع لؼقاكقـ سـتفا الدولة مـ قبؾ، والربوتقكقل هق مجؿقطة مـ 

الؼقاكقـ التل تضع الؼقاطد التل تحؽؿ كقػقة اتصال وسقؾتقـ مـ وسائؾ مـ وسائؾ 

 =HTTP ( Hypertext transfer protocol)التقاصؾ االجتؿاطل طرب شبؽة ما: بروتقكقل األمـ

، اال أن كؾ ذلؽ لؿ يقفر (4)ا طرب االكرتكت(، وغقرها الؽثقر) كؼد Net cachبروتقكقل 

الحؿاية الؽافقة لؽؾ مـ الؿستفؾؽ السقاحل أثـاء الؼقام بالعؿؾقة التسقيؼقة طرب العالؿ 

 االفرتاضل.

يرتتب طؾك رابعًا: االشكالوات القاىوىوة الناتجة عن التسويق االلكتروين السواحي: 

اكتفاء العؿؾقة بنبرام طؼد بقـ كؾ مـ مقرد الخدمة التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل 

 يربم العؼد هذا ولؽـ مـفؿا، واحد كؾ التزامات تػاصقؾ يتضؿـ ‘والؿستفؾؽ السقاحل

، وبالتالل سقف يربز يف هذا الشلن العديد مـ (5)االجتؿاطل التقاصؾ وسقؾة خالل مـ

لؽرتوين= االطرتاف بؼاكقكقة ؼد الـاتج طـ التسقيؼ االعشؽالقات الؼاكقكقة: صبقعة الاإل

 الؿستـدات االلؽرتوكقة= وكذا مدى االطرتاف باالحتجاج بالتقققع االلؽرتوين.

يف الغالب يؽقن العؼد  صبوعة العقد الناتج عن التسويق االلكتروين السواحي: -1

                                                        

ياسر  درز= >6، ص 5333الـفضة العربقة،  دارطرب االكرتكت،  قد، خصقصقة التعامجاهدأسامة أبق الحسـ د.   (4)

 .57، مرجع سابؼ، ص أحؿد ديـالرشا طؾك د. ،  :، مرجع سابؼ، ص بدر أحؿد
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مقرد  –الـاتج طـ التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل يؽقن أحد صرفاه هق شركة سقاحقة 

السقبقري، يؽقن مقضقطف تـظقؿ  ، والطرف األخر هق الؿستفؾؽ السقاحل-السقاحة 

بقع مـتج سقاحل خاص برحالت فردية أو جؿاطقة وكؾ ما يتعؾؼ هبا: تـظقؿ رحالت  أو

لؾؿقاقع األثرية أو التاريخقة، واالقامة وحجز الغرف يف الػـادق، واالكتؼاالت خالل 

يف الغالب ما يؽقن شركة  –مقرد الخدمة الرحؾة، ويؿؽـ تعريػف بلكف طؼد مربم بقـ 

والؿستفؾؽ السقاحل، يتضؿـ كافة التزامات كؾ مـ صرفقف: الخاصة بالسعر  –سقاحقة 

وسائؾ السداد ومراجعة االسعار والجدول الزمـل لؾرحؾة السقاحقة، بؿا ال يخالػ 

صؾ الؼقاطد العامة لؾتعاقد يف الؼاكقن الؿدين، مـ خالل وسقؾة مـ وسائؾ التقا

 . Cybere contrat de tourismeوكستطقع أن كطؾؼ طؾقف طؼد السقاحة السقبقري  "االجتؿاطل

ما القصػ الؼاكقين الل يـطبؼ طؾك هذا العؼد، هؾ هق طؼد وكالة أم طؼد مؼاولة أم 

التؽقػ الؼاكقين الؿركب  إلكطؼد كؼؾ ، تـازع هذا االمر يف الػؼف فريؼقـ: األول يذهب 

والثاين يري اطتباره ذات صبقعة قاكقكقة واحدة، واالتجاه األول هق الذي لفذه العالقة، 

كؿقؾ القف حقث أن هذا العؼد قد يتضؿـ أوصاف قاكقكقة متعددة، بحسب الـشاط الذي 

تؿارسف شركة السقاحة، فؼد يؽقن طؼد وكالة، أو طؼد مؼاولة أو طؼد بقع خدمات، ويف 

يف  3>>4يقكقف  46ألوربل قرار تقجقفقًا يف سبقؾ ذلؽ أصدر مجؾس القزراء لالتحاد ا

وقد طرف طؼد السػر الجزايف هق ،  voyage a forfeitشلن األسعار الرحالت الجزافقة 

ذا تؿ إالعؼد الذي يشتؿؾ طؾك تزاوج مسبؼ ألثـقـ طؾل األقؾ مـ الخدمات السقاحقة 

م مـ وكالة السػر بقعف أو طرضف لؾبقع بثؿـ إجؿالل، وطـدما يتجاوز مدة االداء الؿؼد

أربعا وطشريـ ساطة أو تشتؿؾ السؽـ والخدمات السقاحقة األخرى تصـػ ضؿـ 

مؾحؼات وتقابع الـؼؾ أو السؽـ، والتل تشؽؾ جزءا مفؿا مـ االداء االجؿالل الؿؼدم 
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الؿحدد  5>>4يقلقف  46لؾزبقن، وهذا ما تبـاه التشريع الػركسل يف الؼاكقن الصادر يف 

ـشاط الؿرتبطة بتـظقؿ األسػار واالقامة وبقعفا، حقث أكف طـقن الباب لشروط مؿارسة ال

 .(4)"بقع األسعار واالقامة  "السادس مـف 

ألن محؾ طؼد السقاحة  مدي قاىوىوة المستندات االلكتروىوة والتوقوع االلكتروين: -2

ع السقبقري هق العالؿ االفرتاضل، وما يرتتب طؾقف مـ مستـدات الؽرتوكقة والتققق

االلؽرتوين، فتظفر اشؽالقة مدى قاكقكقة الؿستـدات االلؽرتوكقة، ومـ االصالع طؾك 

الؼقاكقـ الؿتعؾؼة بالؿعامالت االلؽرتوكقة تبقـ أن أغؾب التشريعات العربقة قد اطرتفت 

بشلن  5339لسـة  4رقؿ  اإلمارايتبؼاكقكقة الؿحررات االلؽرتوكقة، فالؼاكقن االتحادي 

( 43رية، البـد سابعًا: قبقل وحجقة البقئة االلؽرتوكقة، بؿقجب الؿادة )الؿعامالت التجا

= وكذلؽ (5)مـف وما بعدها اطرتفت بحجقة الؿستـدات االلؽرتوكقة والتقققع االلؽرتوين

( :بنصدار قاكقن الؿعامالت االلؽرتوكقة، يف مادتف ) ;533/>9الؿرسقم السؾطاين رقؿ 

طؾك الرسالة االلؽرتوكقة وسقاها بالقثقؼة الؿؽتقبة اطرتفت باألثر الؼاكقين الؿرتتب 

بشرط أن تراطل يف اكشاءها واطتؿادها الشروط الؿـصقص طؾقفا يف هذا الؼاكقن 

( 46والؾقائح والؼرارات الصادرة تـػقذًا ألحؽامف، كؿا أورد بالػؼرة االخقرة مـ الؿادة )

                                                        

 الحادي العددالسقاسة والؼاكقن،  دفاترالسقاحة، مجؾة  ؼد، الحؿاية الؼاكقكقة لؾسائح يف ضقء طيزيد د. دالل  (4)

= 594، ص بدونالـفضة العربقة، الؼاهرة،  داررضقان، قاكقن الطقران التجاري،  زيدأبق د. = 5347طشر/ يقكقف 

، 5333الـفضة العربقة،  دارمؼاركة يف الؼاكقن الؿصري والػركسل،  دراسةالسقاحة،  دؼ، طالسقدأشرف جابر د. 

 :78ص 

 M.Guichnard, les agencies de voyages face a la reglementation des tarifs aerien, RFDA, 1984, P. 16; R. Rodiere, 
variete juridique des contrat conclus par les agencies de voyages, droit trancports,Dalloz, Paris, 1977,P. 387 ets. 

 .اإلمارايتبشلن الؿعامالت التجارية  5339لسـة  4رقؿ  اإلمارايت االتحاديمـ الؼاكقن  بعده( وما 43) الؿادة  (5)
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بالعؼقد التل تربم باألسالقب العادية ثار الؼاكقكقة الؿتعؾؼة أن العؼقد االلؽرتوكقة ذات اآل

( مـف يعترب التقققع االلؽرتوين 55مـ حقث االثبات والصحة والؼابؾقة لؾتـػقذ، والؿادة )

 .(4)ذا تحؼؼ شروط محددةإمحؿقًا وجديرُا بلن يعتؿد طؾقف 

( مـ 48( والؿادة )47باإلضافة لؿا سبؼ، الؿشرع الؿصري اطرتف بؿقجب الؿادة )

بتـظقؿ التقققع االلؽرتوين، بالتقققع االلؽرتوين  5337لسـة  48 الؼاكقن رقؿ

والؿحررات بذات الحجقة الؿؼررة لؾتقققع والؿحررات الؿؽتقبة يف قاكقن االثبات يف 

ذا روطل يف اكشائف الشروط الؿـصقص طؾقفا يف هذا إالؿقاد الؿدكقة والتجارية، 

ة التقققع االلؽرتوين والؿحررات = وأخقرًا الؿشرع الػركسل اطرتف بحجق(5)الؼاكقن

بشلن حجقة  5333مارس  46الصادر يف  5333-56االلؽرتوكقة بؿقجب الؼاكقن رقؿ 

 .(6)الؿحررات االلؽرتوكقة والتقققع االلؽرتوين

أن التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل لف صبقعة خاصة،  إلكاكتفقـا يف هذا الؿطؾب 

التعاقد الـاتج طـ هذا التسقيؼ، وهق  لخصقصقة الؿحؾ الذي يرد طؾقف، وكذا مجؾس

الؿجؾس االفرتاضل لؾعؼد، واطرتاف أغؾب الدول بحجقة الؿحررات االلؽرتوكقة وكذا 

هذا التسقيؼ يبدأ بالتعرف طؾك رغبات ومققل الؿستفؾؽ  وألنالتقققع االلؽرتوين. 

                                                        

قاكقن  دارنصب ;533/>9( مـ الؿرسقم السؾطاين رقؿ 55) الؿادة( الػؼرة االخقرة، و46) الؿادة(، :)  الؿادة  (4)

 الؿعامالت االلؽرتوكقة.

 بتـظقؿ التقققع االلؽرتوين. 5337لسـة  48( مـ الؼاكقن رقؿ 48) الؿادة(، و47) الؿادة  (5)

(3) L'article (1)du la loi 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux 
technologies de l’information et relative à la signature électronique,  "Pour l'application du présent 
code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas 
dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole". 
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ؾ مزود ف أثـاء هذا التسقيؼ يستعؿوألكالسقاحل، وكقػقة تـػقذ ذلؽ، وحتك التعاقد= 

 اإلطالكاتطـ برامجفا السقاحة، وقد يستعؿؾ  اإلطالن "الشركات السقاحقة  "الخدمة 

خادطة أو مضؾؾة، هبدف جذب الؿستفؾؽ السقاحل السقبقري لؾتعاقد، وجؿقع مراحؾ 

اإللؽرتوكقة والؿراسالت  اإلطالكاتطؿؾقة التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل، تعتؿد طؾك 

قد يرتتب طؾك ذلؽ العديد مـ األفعال التل قد تشؽؾ افعال االلؽرتوكقة كلصؾ طام، و

مجرمة بؿقجب الؼاكقن الجزائل العام أو الخاص، ولؿحدودية الؿساحة الؿخصصة 

لؾبحث بالؿمتؿر، فسقف كؼصر البحث طؾك جريؿة واحدة فؼط، وهل جريؿة 

 السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة اإلطالكات

 ، وهق ما سقف كخصص لف الؿطؾبقـ التالققـ. (4) يال توجد مصادر يف المستند الحال

                                                        

التجاري يف كظام مؽافحة الغش  الخداع، جريؿة \ أحؿد محؿد ؾالػضق طبدد.  التجاري  الخداعيراجع يف (4)

قراري، الحؿاية الجـائقة  محؿدفتحقة د. = 466، ص 7>>4، 7 العدد ;4 الؿجؾدي، اإلدارةالتجاري السعق

والؿؼارن، مجؾة الحؼقق جامعة  اإلمارايتمؼاركة يف الؼاكقن  دراسةلؾؿستفؾؽ مـ اإلطالكات الؿضؾؾة: 

العرفان، الحؿاية الؼاكقكقة لؾؿستفؾؽ  سعد د. محؿد= 76، ص >533، 6 العدد، 66 مجؾدالؽقيت، 

الؼضائقة  الدراساتمؼاركة، مجؾة  دراسة: اإلمارايتااللؽرتوين مـ اإلطالكات التجارية الؿضؾؾة يف التشريع 

 ..  :7، ص 44،5346 العدد 59 ؾدالؿجالؼضائل،  التدريب معفد – العدلبقزارة 
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بان الؼقام بعؿؾقة التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل، وما يالزمفا مـ خصقصقة البقئة أ

د تشؽؾ خرق لؾؼاكقن، االفرتاضقة التل تتؿ فقفا، فقؽقن مـ الؿتصقر أن يؼرتف أفعال ق

مقرد الخدمة السقبقري،  –مؿا ترتب التزامات طؾك طاتؼ كؾ مـ صريف التسقيؼ 

لقس هذا مجال  –الؿستفؾؽ السقاحل السقبقري، وقد تؽقن هذه االلتزامات تعاقدية 

السقبقرية يف طؿؾقة التسقيؼ  اإلطالكاتأو تشؽؾ جرائؿ متعددة، وألهؿقة  –بحثـا 

السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة.  اإلطالكاتؼصر البحث طؾك جريؿة اإللؽرتوين، سقف ك

قاكقن العؼقبات يضؿ كقطقـ مـ الؼقاطد التل تحؽؿ الجرائؿ: الؼقاطد العامة التل  وألن

تسري طؾك كؾ الجرائؿ أو معظؿفا= الؼقاطد الخاصة بؽؾ جريؿة تبقـ اركاهنا وتحدد 

 طقـ:فر إلك، ولذلؽ سـؼسؿ هذا الؿطؾب (4)طؼقبتفا

 السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة. اإلطالكاتالؼقاطد العامة لجريؿة الفرع األول: 

 السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة. اإلطالكاتالؼقاطد الخاصة لجريؿة الفرع الثاين: 

التل تبثفا  اإلطالكاتااللؽرتوين السقاحل، أن يتؿ طرب  الطابع الغالب طؾك التسقيؼ

                                                        

 4، ص >;>4، 9الـفضة العربقة، ط  دار، -الؼسؿ العام  –كجقب حسـل، شرح قاكقن العؼقبات  د. محؿقد  (4)

د. = 644، مرجع سابؼ، ص مفدي  فا لرءوطبدد. ، 466فتحل سرور، مرجع سابؼ، ص  د. أحؿد= بعدهوما 

الؿطبقطات  دار –الؼسؿ العام  –ل، قاكقن العؼقبات الؼفقج طبد الؼادرطؾل د. و محؿدأمقـ مصطػك 

الؼسؿ العام: كظرية  –صالح، قاكقن الجزاء  محؿدتامر د. غـام و  محؿدغـام د. = :، ص 5344الجامعقة، 

، >، ص :534، الؿتحدةالعربقة  اإلمارات دولة –العقـ  -الؽتاب الجامعل   دار، الؽتاب األول، -الجريؿة 

 . 44، ص 5>>4الـفضة العربقة،  داروالؼاكقن الجـائل،  الدستقرل، كجقب حسـ محؿقد د.
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مزود الخدمة السقاحقة، طرب أية وسقؾة مـ وسائؾ االلؽرتوكقة وغقر ذلؽ مـ وسائؾ 

التؼـقة الحديثة، هبدف جذب اكتباه الؿستفؾؽ السقاحل السقبقري، وقد يؾجل مزود 

طـ الخدمة  اإلطالنتجعؾ  استعؿال اية وسقؾة التل مـ شلهنا أن إلكالخدمة السقاحقة 

السقاحقة جاذبة، وقد تؽقن خادطة أو مضؾؾة، وتؼع صائؾة التجريؿ الجزائل، وسقف 

 السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة. اإلطالكاتكتـاول الؼقاطد العامة لجريؿة 

كافة الؼقاكقـ أقرت حؼ الؿستفؾؽ يف الحصقل طؾك أوالً: النصوص التجريموة: 

لخدمة أو السؾعة، حتك يبـل قراره االستفالكل بـاء طؾقفا، ولؽـ الؿعؾقمات الخاصة با

تطؾب ايضا أن تؽقن هذه الؿعؾقمات صحقحة، حتك ال يؼع يف خطل طـد تؼديره االقبال 

مقضقع البحث يتعؾؼ بالتسقيؼ السقاحل  وألن، (4)طؾك االشرتاك يف الخدمة مـ طدمف

ذا إ. (5)السقبقرية اإلطالكاتقن طؾك االلؽرتوين، وبالتالل فنن االطتؿاد األساسل سقؽ

بالـسبة لؾؿستفؾؽ التؼؾقدي ذات أهؿقة، فنهنا تؽقن أكثر أهؿقة يف  اإلطالكاتكاكت 

                                                        

بؼاكقن حؿاية الؿستفؾؽ الؿصري=  الصادر 5339لسـة  :9( مـ الؼاكقن رقؿ 5) الؿادةيراجع يف هذا الشلن:   (4)

رقؿ  دياالتحا( مـ الؼاكقن 9) الؿادةالتـػقذية لؼاكقن حؿاية الؿستفؾؽ الؿصري=   ة( مـ الالئح;4) الؿادةو

لسـة  4;( مـ الؿرسقم السؾطاين رقؿ ;) الؿادة= اإلمارايتبشلن قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ  5339لسـة  57

فتقحة ققراري، الحؿاية الجـائقة لؾؿستفؾؽ مـ االطالكات د. قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ العؿاين=  داربنص 5335

، >533، 6 العدد، 66 الؿجؾدق ، الؽقيت، ، مجؾة الحؼق-والؿؼارن اإلمارايتيف الؼاكقن  دراسة –الؿضؾؾة 

م، جامعة كايػ العربقة لؾعؾقم االمـقة، كؾقة  5347/ـه 4768، الدكتقراهالربقش، رسالة  د. أحؿد= >57ص 

قسؿ الشريعة االسالمقة، تـاول فقفا حؼ الؿستفؾؽ يف الػؼف االسالمل يف الؿعؾقمات  –الجـائقة  العدالة

 ( مـ قاكقن االستفالك الػركسل. :، 9، 7، 6 ،5، 454/4) الؿادةالصحقحة= 

 لؾدراسات الـدوةاهلل، حؿاية الؿستفؾؽ مـ االطالكات االلؽرتوكقة الؽاذبة والؿضؾؾة، مجؾة طبد لقـدةد.   (5)

 .بعدهوما  :4، ص 5347الثاين، طام  العددالؼاكقكقة، 
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مجال التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل، الذي يتؿ يف غقبة صرفقف، وبالتالل يؽقن االطتؿاد 

 بصػة أساسقة= ويف ضؾ طدم وجقد كصقص تجريؿقف خاصة اإلطالكاتطؾك هذه 

الؼقاطد العامة الخاصة بالؿستفؾؽ  إلكالسقبقرية، فال مػر مـ الؾجقء  اإلطالكاتب

 التؼؾقدي يف الؼقاكقـ الخاصة بذلؽ.

الصادر بشلن حؿاية الؿستفؾؽ قرر  5339لسـة  57رقؿ  اإلمارايتالؼاكقن االتحادي 

ادرة تـػقذًا ( مـف بؿعاقبة كؾ مـ يخالػ أحؽام هذا الؼاكقن والؼرارات الص;4يف الؿادة )

لف= ومـ االلتزامات التل فرضفا طؾك مزود الخدمة= التزامف بتقفقر الؿعؾقمات الخاصة 

( مـ الالئحة التـػقذية :5( مـ هذا الؼاكقن، كؿا أن الؿادة )9بالخدمة بؿقجب الؿادة )

بلية وسقؾة كاكت طـ سؾعة أو خدمة  اإلطالنلذات الؼاكقن، فنكف يحظر طؾك أي شخص 

 تضؾقؾ وخداع الؿستفؾؽ. إلك بشؽؾ ودي

الصادر بؼاكقن حؿاية الؿستفؾؽ  5335لسـة  4;بؿقجب الؿرسقم السؾطاين رقؿ 

( لؾؿستفؾؽ الحؼ يف الحصقل طؾك الؿعؾقمات الصحقحة طـ ;الُعؿاين يف مادتف )

، وقرر طؼقبة طؾك مخالػة (4)السؾعة التل يشرتيفا أو يستخدمفا أو الخدمة التل يتؾؼاها

( مـ ذات الؼاكقن، وهل الغرامة التل ال تزيد طؾك خؿسة االف 54ب الؿادة )ذلؽ بؿقج

( 5/>4ريال ُطؿاين كؾ مـ يخالػ أحؽام هذا الؼاكقن أو الالئحة التـػقذية= والؿادة )

خداع أو محاولة خداع الؿستفؾؽ بلي  -5قررت أكف يحظر طؾك مزود الخدمة ما يليت: 

                                                        

لسـة  ::ة بؿقجب الؼرار القزاري رقؿ الصادر/ب( مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن حؿاية الؿستفؾؽ >4) الؿادة  (4)

الؿستفؾؽ بلية وسقؾة كاكت يف  خداعأو محاولة  خداع -ما يليت: ب الؿزوديحظر طؾك  "كصت طؾك أكف  :534

 . "...خدمةأو طـاصر أية سؾعة أو  مصادرةأو تركقب أو كػع أو  مصادرةحؼقؼة أو صبقعة أو كقع أو 
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، أو تركقب، أو طـاصر أي سؾعة و كقع أو مصدروسقؾة كاكت، يف حؼقؼة، أو صبقعة، أ

ذا كان مـ شلن ذلؽ أن إطـ سؾع أو خدمات،  اإلطالن "( 43/>4خدمة= الؿادة ) أو

ُتققع الؿستفؾؽ يف الخطل أو التضؾقؾ، سقاء فقؿا يتعؾؼ بلحد طـاصر السؾعة، أو كؿقة 

 العـاصر الـافعة هبا، أو كقطقتفا أو بقاكاهتا.

مـ قاكقن حؿاية  6-454/5ػركسل كص صراحة يف الؿادة كؿا أن الؿشرع ال 

التل قد تمدي  اإلطالكاتالخادطة أو الؿضؾؾة بلهنا تؾؽ  اإلطالكاتالؿستفؾؽ، طرف 

االلتباس مع طالمة تجارية أخرى، أو مـافس أخر، أو أن يتضؿـ ممشرات أو بقاكات  إلك

هق أن خاص بالعـاصر  ،اإلطالنمزيػة= كؿا حدد العـاصر التل يجب أن يـصب طؾقفا 

= كؿا قرر طؼقبة طؾك ذلؽ (4)االساسقة لؾخدمة، وما يتعؾؼ بالسعر، وخدمة ما بعد البقع 

مـ ذات الؼاكقن الؿعدلة بالؼاكقن الؿعدلة  :-9-8- 7-6-465/5بؿقجب الؿادة 

، وهل السجـ لؿدة سـتقـ،  5347مارس  :4الصادر يف  677/5347بالؼاكقن رقؿ 

 . (5)% 43يقرو، ويؿؽـ زيادة الغرامة بـسبة  633333والغرامة بؿبؾغ 

                                                        

(1) L’article L121-2 du code de la consummation no 949-1993 a 26 juillet 1993 “ Une pratique 
commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle 
crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe 
distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations 
fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : b) Les 
caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa 
composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les 
conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son 
utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur 
le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les 
conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la 
nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée 
des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de 
services …”  

(2) L’article L121-2 du code de la consummation no 949-1993 a 26 juillet 1993 modifie par la LOI n° 2014-
344 du 17 mars 2014 relative à la consommation Les pratiques commerciales trompeuses 
mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une 
amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux 
avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres 
d'affaires annuels connus à la date des Code de la consommation - Dernière modification le 06 octobre 
2017 - Document généré le 21 décembre 2017 Copyright (C) 2007-2017 Legifrance faits, ou à 50 % des 
dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ceDélit.  
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الخادطة أو الؿضؾؾة: بداية َضؿـ قاكقن  اإلطالكاتأما الؼاكقن الؿصري اهتؿ بتجريؿ 

... ، ويحظر طؾك أي شخص  "( 5/8مادتف ) 5339لسـة  :9حؿاية الؿستفؾؽ رقؿ 

لؿستفؾؽ ابرام أي اتػاق أو مؿارسة أي كشاط يؽقن مـ شلكف االخالل بحؼقق ا

الحؼ يف الحصقل طؾك الؿعؾقمات والبقاكات الصحقحة طـ  -األساسقة وخاصة: ب

طؾك  "( كصت طؾك أكف 9، والؿادة )"الؿـتجات التل يشرتيفا أو يستخدمفا أو تؼدم القف

كؾ مقرد ومعؾـ امداد الؿستفؾؽ بالؿعؾقمات الصحقحة طـ صبقعة الؿـتج وخصائصف 

باع غقر حؼقؼل أو مضؾؾ لدى الؿستفؾؽ أو وققطف يف خؾؼ اكط إلكوتجـب ما قد يمدي 

خؾط أو غؾط . ويعػل الؿعؾـ مـ الؿسئقلقة متك كاكت الؿعؾقمات التل تضؿـفا 

= "فـقة يتعذر طؾك الؿعؾـ الؿعتاد التلكد مـ صحتفا، وكان الؿقرد قد أمده هبا اإلطالن

تل ال تؼؾ طـ خؿسة ( مـ الؼاكقن، حقث طاقبت بالغرامة ال57وحددت العؼاب الؿادة )

االف، وال تجاوز مائة الػ جـقف= كؿا أهتؿت الالئحة التـػقذية لؼاكقن حؿاية 

( الػؼرة االخقرة الخاصة بالتزامات الؿـتج أو الؿستقرد حقث 46الؿستفؾؽ، فالؿادة )

باالمتـاع طـ وضع أيف  –بحسب األحقال  –... يؾتزم الؿـتج أو الؿستقرد  "قررت 

 . (4)"شلهنا خداع أو تضؾقؾ الؿستفؾؽ بقاكات يؽقن مـ

                                                        

سؾقكًا  يعد "( مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن حؿاية الؿستفؾؽ الؿصري كصت طؾك أكف 49) الؿادةكذلؽ   (4)

 لدىؼقؼل أو الؿضؾؾ خؾؼ اكطباع غقر ح إلك يمديأو الؿعؾـ  اإلدارةكؾ فعؾ أو امتـاع مـ جاكب الؿر خداطًا

طف يف خؾط أو غؾط، وذلؽ متك اكصب هذا السؾقك طؾك أي طـصر مـ العـاصر وقق إلك يمدي الؿستفؾؽ، أو

االطالن الذي  خداطًاأطالكا  يعد "( مـ ذات الالئحة :4) الؿادة= و"( مـ هذه الالئحة:4) الؿادةالؿبقـة يف 

ر أو أكثر مـ كاذبا أو أي أمر أخر يـصب بصػة خاصة طؾك طـص ادطاءً يتـاول مـتجًا ويتضؿـ طرضًا أو بقاكًا أو 

خؾؼ اكطباع غقر حؼقؼل أو مضؾؾ،  إلكبطريؼة مباشرة أو غقر مباشرة  يمديالعـاصر التالقة متك كان مـ شلكف أن 

 .  "وأيا كاكت وسقؾة هذا االطالن...
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مـ التعريػ السابؼ السوبورية الخادعة أو المضللة:  اإلعالىاتثاىوًا: أشخاص جريمة 

لؾتسقيؼ االلؽرتوين السقاحل، يبقـ أن أشخاص الجريؿة التل كحـ بصددها هؿ: 

، وهق كؾ شخص صبقعل أو معـقي يحصؾ خدمة المستهلك السواحي السوبوري

شباع احتقاجاتف الشخصقة أو العائؾقة السقاحقة، ويتؿ التعاقد طؾك هذه سقاحقة، إل

الخدمة بلية وسقؾة مـ القسائؾ بؿا يف ذلؽ القسائؾ االلؽرتوكقة وغقر ذلؽ مـ وسائؾ 

 cyberمزود الخدمة السواحوة السوبوري . (4)التؼـقة الحديثة، وهق الؿضرور مـ الجريؿة

fournisseur de service de tourisme  ، هق كؾ شخص صبقعل أو اطتباري يؼدم الخدمة

الؿستفؾؽ السقاحل السقبقري، هبدف التعاقد طؾك الخدمة السقاحقة، بلية  إلكالسقاحقة، 

وسقؾة مـ القسائؾ االلؽرتوكقة وغقرها مـ وسائؾ التؼـقة الحديثة، قد يؽقن فاطؾ 

كؾ  ،  cyber annonceur de tourisme المعلن السواحي السوبوري= أخقرًا، (5)لؾجريؿة

طـ الخدمة السقاحقة أو الرتويج لفا، بـػسف  اإلطالنشخص صبقعل أو اطتباري الؼائؿ ب

، يتؿ ذلؽ وسقؾة "اإلطالنوسقؾة  -قةاإلطالكالقكالة  – اإلطالينالقسقط  "أو طرب الغقر 

  .(6) ؿةمـ القسائؾ االلؽرتوكقة وغقرها مـ وسائؾ التؼـقة الحديثة، قد يؽقن فاطؾ لؾجري

                                                        

 اإلمارايت( مـ قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ يف كؾ مـ الؼاكقن 4) الؿادةيراجع يف تعريػ الؿستفؾؽ كؾ مـ   (4)

الؽاذبة  الدطايةشعقب،  طبد الحؿقد مجديد. ( مـ قاكقن االستفالك الػركسل= 4) الؿادةالُعؿاين ، والؿصري و

 : بعدهوما  4385وحؿاية الؿستفؾؽ يف الؼاكقن الػركسل، ص 

 Arnaud Lecourt: la loi de 1ere Aout 1905, Protection du marche ou protection de consommateur, Recueil 
Dalloz, 2006, no 10,P. 722 et s., Jean Calais auloy, Droit de la consummation, 3 edit., 1992, P. 3.  

 الؿادةوالؿصري والُعؿاين،   اإلمارايت( مـ قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ 4) الؿادةيراجع يف ذلؽ الـصقص االتقة:   (5)

 ( مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن حؿاية الؿستفؾؽ الؿصري.:)

والؿصري والُعؿاين،   اإلمارايت( مـ قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ 4) الؿادةيراجع يف ذلؽ الـصقص االتقة:   (6)

 ( مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن حؿاية الؿستفؾؽ الؿصري.;) الؿادة
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السوبورية الخادعة أو المضللة:  اإلعالىاتثالثًا: المصلحة المحموة بموجب جريمة 

الؼاكقن الجزائل لف رسالة يف الؿجتؿع، تتؿثؾ يف تحؼقؼ أهداف ثالثة ومحاولة  وألن

 Biensوالؿصالح الؿشرتكة لؾؿجتؿع ؛ Gusticeالعدالة  ؛Securite التقزان بقـفؿا: األمـ 

communs(4) = =واالخقرة تتؿثؾ يف الؿصالح الجقهرية التل يجب طؾك الدولة حؿايتفا

كالؿحافظة طؾك االمقال ... وهـاك الؿصالح االقتصادية كالجريؿة محؾ الدراسة، 

السقبقرية الخادطة  اإلطالكات ن الؿشرع الجزائل يتدخؾ لؾعؼاب طؾك جريؿةإحقث 

ولك تتؿثؾ يف حؿاية الؿستفؾؽ الؿضؾؾة، مـ أجؾ حؿاية مصؾحتقـ مختؾػتقـ: األ أو

الخادطة أو الؿضؾؾة، ألكف هق محقر طؿؾقة التسقيؼ اإللؽرتوين السقاحل=  اإلطالكاتمـ 

والثاكقة تتؿثؾ يف حؿاية مصؾحة الطرف الثاين يف هذه العؿؾقة، وهق مزود الخدمة 

 =بقـفؿالسقاحقة والؿعؾـ طـ الخدمة السقاحقة، الؿتؿثؾة يف تحؼقؼ الؿـافسة الؿشروطة 

السقبقرية غقر الصحقحة قد تمثر يف الؿـافس األخر بطريؼة سؾبقة طؾقفؿ،  اإلطالكات نأل

قد يصرف الؿستفؾؽ طـ الخدمة السقاحقة التل يؼدمفا الؿـافس،  اإلطالكاتن هبذه أل

مؿا يمثر سؾبًا طؾقف، مؿا يرتتب طؾقة التلثقر طؾك التؿقة االقتصادية داخؾ الدولة، وهذا ال 

 اإلطالكات مصؾحة االقتصاد الؼقمل، ولذلؽ يتدخؾ الؿشرع لؾؿعاقبة طؾك يصب يف

 اإلطالكاتغقر الصحقحة طؾك مجرد الؿحاولة، حقث يعاقب طؾك البدء يف تـػقذ 

 . (5)السقبقرية غقر الصحقحة، طؾك الرغؿ مـ طدم وجقد الؿجـل طؾقف

                                                        

 .>، ص >533العامة لؼاكقن العؼقبات، كؼابة الؿحامقـ، الجزء األول،  الؼقاطد، شرح مفديالرؤف  طبدد.   (4)

 ,.Hussin Kaled,l’equilibre entre les parties au process penale, these de doctoral, Lyon 3, 2001, P. 95 et s ؛
Pinatel, infraction et valeurs morales, revue de science criminelle et de droit penal compare, 1972, P. 664.   

 خداع...  "مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن حؿاية الؿستفؾؽ طؾك أكف  5/ >4 الؿادةالؿشرع الُعؿاين كص يف   (5)

 .6شعقب، مرجع سابؼ، ص  طبد الحؿقد مجديد. = "... خداعمحاولة  أو
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باستؼراء الـصقص الؼاكقكقة الخاصة   :condition prealable(1) أوالً: الشرط المسبق

بالجريؿة محؾ دراستـا، يبقـ أن الؿشرع  يتطؾب شرط سابؼ طؾك الحديث طـ ركـل 

 إلكالسقبقري بالؾجقء  اإلطالنالسقبقري، وكستطقع تعريػ  اإلطالنالجريؿة، يتؿثؾ يف 

كؾ فعؾ  "حقث طرفف البعض بلكف ، (5)التؼؾقدي لإلطالن التجاري طالناإلتعرف 

التلثقر كػسقًا طؾك الجؿفقر مفؿا كاكت وسقؾة هذا التلثقر، مـ  إلكتصريػ يفدف  أو

اقـاع هذا الجؿفقر باقتـاء  إلكخالل ذكر ايجابقات السؾعة أو الخدمة مـ أجؾ القصقل 

، بالبحث يف طدد مـ اإلطالنالتشريعل يف  . الؿققػ(6)"هذه السؾعة أو تؾؽ الخدمة 

، اال الؿشرع الجزائري طرفف اإلطالنكصقص تعرف هذا  إلكالؼقاكقـ، لؿ يتؿ التقصؾ 

جؿقع االقرتاحات  "بالؿرسقم التـػقذي الؿتعؾؼ برقابة الجقدة وقؿع الغش بلكف 

                                                        

كف هق الرتجؿة إأكف تسؿقة الشرط الؿسبؼ لؾجريؿة أفضؾ مـ الشرط الؿػرتض، حقث  –بحؼ  –يرى البعض   (4)

هذا  استخدامن إحقث   Presumeبالػركسقة  "مػرتض  "ن مصطؾح إالصحقحة لؾؿصطؾح الػركسل، حقث 

ها اإلدارةطؾك وجق الدلقؾقامة إ إلك تدطقالقققع يف مػفقم االفرتاض يف االثبات أي أهنا ال  إلك يمديالؿصطؾح 

 .بعدهوما  97، مرجع سابؼ، ص مفديالرؤف  طبدد. ، يراجع يف ذلؽ مؼصقدمػرتضة وهذا غقر  دامتما 

أي وسقؾة مـ  استخداميف االطالن، فاإلطالن السقبقري يتؿ ب خدمةن الػرق بقـفؿا يف القسقؾة الؿستإ حقث  (5)

 يثة.اإلدارةالقسائؾ االلؽرتوكقة وغقر ذلؽ مـ وسائؾ التؼـقة الح

 الجامعقة، مصر، دارمؼاركة  ، ال دراسة -، حؿاية الؿستفؾؽ يف الؿعامالت االلؽرتوكقةمؿدوح خالدابراهقؿ   (6)

، -األسس الؼاكقكقة التطبقؼات -، الؿعامالت التجارية االلؽرتوكقةمدحت محؿدطزمل د. = 5;، ص :533

الـفضة العربقة،  داراهلل أبق ركبة، اإلطالن، طبدحسـ د. = ;9، ص >533لؾؽتاب، مصر، اإلسؽـدريةمركز 

ر والؿستفؾؽ، مجؾة مشروطقة االطالكات التجارية لحؿاية الؿتج حدودحسقـ فتحل، د. = 54، ص 9:>4

 .49،ص 5>>4، يـاير وفرباير، 4،5ان العددالؿحاماة، 

  Chevanne (A) publicite fausse ou de nature induire en erreur,J.C.P.,1994,P.5. 
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ات الؿعدة أو الؿـشقرات أو التعؾقؿ اإلطالكاتالدطايات أو البقاكات أو العروض و أو

. أما الؿققػ الؼضائل (4)"لرتويج سؾعة أو خدمة بقاسطة اسـاد بصرية أو سؿعقة بصرية

محؾ الجريؿة، الؼضاء الػركسل يتبـك الؿػفقم القاسع لإلطالن حقث اطتربه  اإلطالنمـ 

أي وسقؾة اطالم مقجفة، بحقث تمثر يف الؿستفؾؽ حال تؽقيـف لرأيف االستفالكل بشلن 

، سقاء كاكت اإلطالن، أيا كاكت القسقؾة التل تؿ هبا اإلطالنحقة محؾ الخدمة السقا

 . (5)تؼؾقدية أو حديثة

السقبقري محؾ التجريؿ مـصبًا طؾك  اإلطالنما سبؼ، يجب أن يؽقن  إلكباإلضافة 

الؿستفؾؽ االلؽرتوين السقاحل، فنذا  إلكالخدمة السقاحقة بؽؾ ما يتعؾؼ هبا، التل تؼدم 

غقر ذلؽ، أكتػت صػة التجريؿ طـ الػعؾ، وبالتالل يجب أن يؽقن  ناإلطالكان محؾ 

، الؿتؿثؾة يف الرحالت (6)مـصبًا طؾك طـصر مـ طـاصر الخدمة السقاحقة اإلطالن

السقاحقة، وما يتخؾؾفا مـ زيارات لالماكـ السقاحقة، إلقامة يف الػـادق، واالكتؼاالت 

، وأهتؿ 5>>4ضت طؾقف يف ديسؿرب وغقرها، ولذا قضك الؼضاء الػركسل يف قضقة طر

أمام أحد الؿحاكؿ باسؿ جؿعقة الدفاع طـ  األفرادفقفا شخص بتقزيع مـشقرات طؾك 

                                                        

، 3>>4يـاير  63ممرخ  >6-3>( مـ مرسقم تـػقذي 5) الؿادة= يراجع ;4اهلل، مرجع سابؼ، ص طبد لقـدة  (4)

 ة وقؿع الغش.اإلدارةة الجقالؿتعؾؼ برقاب

(2)  Cass. Crim. 7 fevier 2006, no de pourvoi 05-82580, Cass. Crim., 7 mars 2006,no de prouvoi 05-817773. 

بشلن الالئحة التـػقذية  الصادر :534/::مـ الؼرار القزاري رقؿ  43 – 5/>4 الؿادةيراجع يف ذلؽ كص   (6)

اين= والؿشرع الؿصري كان أكثر وضقحًا يف هذا الشلن حقث تطؾب يف االطالن لؼاكقن حؿاية الؿستفؾؽ الُعؿ

( مـ الالئحة التـػقذية :4) الؿادةيف  أفردهامحؾ التجريؿ أن يؽقن مـصبًا طؾك طـصر أو أكثر مـ العـاصر التل 

= وصػاهتا دامفااستخيؿفا ومحاذير ؼدومؽان ت خدمةلؼاكقن حؿاية الؿستفؾؽ: صبقعة السؾعة أو كؿقتفا، كقع ال

 .454/5/7تف اإلدارةقره الؿشرع الػركسل يف قاكقن االستفالك يف ماأالجقهرية ... الخ= وهذا ما 
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إثارة مسئقلقة كؾ مـ السؾطة الؼضائقة، واألصباء، ورجال الدرك  إلكالضحايا، يدطق فقفا 

ؽؿ يف ال يستبعد أي ح "والؿـتخبقـ سقاسقًا بسبب أخطائفؿ الؿفـقة، وقد قضت بلكف 

، مـ كطاق تطبقؼف طؾك الجؿعقات ذات الـػع العام، طـدما 6:>4ديسؿرب  :5قاكقن 

تعرض مااًل أو خدمة، ويف هذه الؼضقة لؿ يعرض الؿـشقر محؾ التجريؿ أي خدمة 

 . (4)بؿػفقم الؼاكقن الؿذكقر

، األفرادطدد غقر محدد مـ  إلكالجؿفقر، أي  إلكمقجف  اإلطالنكؿا يجب أن يؽقن 

مقجف الل  اإلطالنطدد مؿؽـ بالخدمة السقاحقة، فنذا كان  أكربهبدف إطالم  وذلؽ

الربيد االلؽرتوين الخاص بلحد  إلكشخص بعقـف، كؿا يف حالة ارسال رسالة الؽرتوكقة 

هق اتؿام التعاقد يف  اإلطالن، ففذا ال يعد أطالكًا= كؿا يجب أن يؽقن الفدف مـ  األفراد

مـصبًا طؾك ما بعد اتؿام التعاقد فال يعد محالً  اإلطالنكان  الؿستؼبؾ، وبالؿؼابؾ فنذا

 لؾجريؿة.

خادطًا أو مضؾؾ، أي يمثر طؾك قرار الؿستفؾؽ،  اإلطالنويجب أيضا أن يؽقن 

خادطًا أ مضؾالً، طؾك طؽس الؼاكقن  اإلطالنلؿ يحدد متك يؽقن  اإلمارايتالؿشرع 

كب مقرد السقاحة أو الؿعؾـ، مـ شلكف الؿصري الذي طرفف بلكف كؾ فعؾ أو امتـاع مـ جا

 إلكخؾؼ اكطباع لدى الؿستفؾؽ غقر حؼقؼل أو مضؾؾ طـ الخدمة السقاحقة، أو يمدي 

 . (5)وققطف يف خؾط أو غؾط يف أي طـصر مـ طـاصر الخدمة السقاحقة

                                                        

(1)  Coralie Amboise cassterot: publicite trompeuse, Reuve de Sciences criminelles et de droit 
compare,2006,no 1, P.86. 

( مـ قاكقن 454/5) الؿادةة التـػقذية لؼاكقن حؿاية الؿستفؾؽ الؿصري=  ( مـ الالئح:4( و )49) الؿادة  (5)

 حؿاية الؿستفؾؽ الؼركسل.
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أن  إلكتحديد مدلقل التضؾقؾ أو الخداع، حقث ذهب البعض  ختؾػ الػؼف يفا

، الذي لف مدلقل خاص يف هذا الشلن، حقث ال يعرف كؾ تغقر التضؾقؾ يؼابؾ الؽذب

ثارة يف كطاق الؽذب الؿجرم والؿعقار الؿعقل طؾقف لؾحؼقؼة، وإال دخؾت الؿبالغة واإل

يف التػرقة بقـ ما يعد كذب معاقب طؾقف، وما ال يخرج طـ كطاق التجريؿ، هق الؿستفؾؽ 

الؿفارات العادية الؿتعؾؼة بقسائؾ السقاحل السقبقري العادي، الذي يتطؾب فقف بعض 

التؼـقة الحديثة، ولقس ذلؽ الؿتخصص يف هذا الؿجال، والراجح يف الؼضاء الػركسل 

أن  إلك، وذهب جاكب أخر (4)وهق الؿعقار الؿقضقطل "هق معقار الؿستفؾؽ الؿعتاد 

أن  يتضؿـ ادطاءات أو طروضًا زائػة أو كاذبة، ويجب اإلطالنذا كان إالتضؾقؾ يتحؼؼ 

بعبارات غامضة أو مبفؿة،  اإلطالنيؽقن االختالف طـ الحؼقؼة ضاهرًا، أو صقاغة 

، والجاكب األخر (5)يؽقن مـ شلهنا الؾبس يف التػسقر، مؿا يرتتب طؾقف تضؾقؾ الؿستفؾؽ

 اإلمارايتمـ الػؼف هق الذي يتػؼ مع مضؿقن الـصقص التل استخدمفا كؾ مـ الؿشرع 

 إلكالؿعاقب طؾقف هق الذي يمدي  اإلطالنحة التـػقذية بلن ( مـ الالئ:5يف الؿادة )

/ الػؼرة االخقرة، والؿادة 46خداع أو تضؾقؾ الؿستفؾؽ= والؿشرع الؿصري يف الؿادة 

( مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن حؿاية الؿستفؾؽ حقث استخدم مصطؾح أن :4(، )49)

ؿشرع الػركسل استعؿؾ لػظ خؾؼ اكطباع غقر حؼقؼل أو مضؾؾ= وال إلك اإلطالنيمدي 

والؿؿارسات ؛   Pratiques commerciales deloyalesالؿؿارسات التجارية غقر العادلة  

                                                        

 .5:6ققراري، مرجع سابؼ، ص  محؿدفتقحة د.   (4)

 Cass. Crim., 21 mars 2006, no de pourvoi, 04-82589, Cass. Crim. 21 mars 2000, no de pourvoi, 99-84153   

 .438شعقب، مرجع سابؼ، ص  طبد الحؿقد مجديد. = 598ققراري، كػسف، ص  حؿدمفتقحة د.   (5)

 Fourgoux (J-CL): marques, publicite et et tromperie, Gazette du palais, 1967, no 1, P. 2. 
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مـ قاكقن  454/5يف الؿادة  Pratiques commerciales trompeuses  التجارية الؽاذبة

 .  (4)االستفالك

الـشاط  لمضللة:السوبورية الخادعة أو ا اإلعالىاتثاىوًا: الركن المادي لجريمة 

الخادع أو الؿضؾؾ يف أية وسقؾة مـ القسائؾ  اإلطالنصالق إجرامل يتؿثؾ يف اإل

ه الجريؿة مـ ذأحد الجؿفقر، باطتبار أن ه إلك اإلطالنااللؽرتوكقة، حتك ولق يصؾ 

حدوث  إلكجرائؿ الخطر، التل تتحؼؼ بؿجرد اقرتاف السؾقك االجرامل، دون الحاجة 

الخادع او الؿضؾؾ، يؽقن مـ الؿتصقر احتؿالقة  اإلطالند بث ضرر معقـ، ألن بؿجر

أحد مـ الجؿفقر، خاصة وأن الجريؿة التك كحـ بصددها مـ الجرائؿ التل  إلكأن يصؾ 

طدد غقر  إلكتؼرتف طرب القسائؾ االلؽرتوكقة، وبؿجرد بث الرسالة االلؽرتوكقة، تصؾ 

القسقؾة  إلكبؿجرد القلقج  محدود يف وقت واحد، حتك ولق يراها يف حقـف، ولؽـ

 Lesااللؽرتوكقة يجد الرسالة االلؽرتوكقة مقجقدة، كؿا أهنا تعد مـ الجرائؿ الشؽؾقة 

delits    formals  تحؼقؼ  إلك، التل تؼرتف بؿجرد اقرتاف الـشاط االجرامل دون الحاجة

جريؿة ن إكؿا أن هذه الجريؿة تعد مـ الجرائؿ السؾبقة، حقث   .(5)كتقجة إجرامقة

السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة قد تتحؼؼ طـ صريؼ االمتـاع، وذلؽ بقاسطة  اإلطالكات

الرتك، أي أن الػاطؾ يتعؿد إغػال بعض البقاكات التل قد يعقل طؾقفا الؿستفؾؽ يف 

                                                        

اهلل، طبد لقـدة، :43شعقب، كػسف، ص  طبد الحؿقد مجديد. = 599ققراري، كػسف، ص  محؿدفتقحة د.   (4)

 .53سابؼ، ص  مرجع

 Wilfrid Jeandidier, droit penal des affaires, 2ere edit,1996,Dalloz, P. 401  ,Fourgoux (J.C.I), Mahailov (j) ؛
Geannin (M-V), principes et pratiques de droit de la consummation, Delmas,1978, P. 67 et s. .  

 .748، مرجع سابؼ، ص مفديالرؤف  طبدد.   (5)

 P. spitere. L’infraction formelle, R. S. C., 1966, P. 513, M. Freij, these, Paris, 74 et s. 
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اتخاذ قراره االستفالكل، وقد يؽقن هذا الرتك بسبب إهؿال أو خطل الػاطؾ، وقد كص 

( مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن حؿاية الؿستفؾؽ طؾك أكف 49ادة )الؿشرع الؿصري يف الؿ

 .(4)"يعد سؾقكًا خادطًا كؾ فؼعؾ أو امتـاع مـ جاكب الؿقرد أو الؿعؾـ  "

: صبؼًا لؾؼقاطد العامة فنن العؼاب طؾك الشروع يف الجـح la tentative ثالثًا: الشروع

ة هبذه الجريؿة، يتبقـ أن ال يؽقن اال بـص قاكقين، وباستعراض الـصقص الخاص

كص صراحة طؾك  –والػركسل  اإلمارايتطؽس الؿشرع الؿصري و –الؿشرع الُعؿاين 

السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة، حقث ورد  اإلطالكاتالعؼاب طؾك الشروع يف جريؿة 

 خداع "( مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن حؿاية الؿستفؾؽ 5/>4صراحة يف الؿادة )

، وطؾك ذلؽ فنذا كان مزود الخدمة السقاحقة قد أطد "اع الؿستفؾؽ... محاولة خد أو

أو الؿضؾؾة، استعدادًا لبثفا أو أصالقفا طؾك القسقؾة االلؽرتوكقة، ولؽـ تؿ  اإلطالكات

ضبطف مـ قبؾ السؾطات الؿختصة قبؾ البث، كـا بصدد شروع يف الجريؿة ويسؿك 

أو اصالقف  اإلطالناالجرامل الؿتؿثؾ يف بث  ألكف لؿ يبدأ يف الـشاط "الجريؿة الؿقققفة"

ذا كان الؿزود إما أيف القسقؾة االلؽرتوكقة، وتؿ ايؼافف بؿعرفة السؾطات الؿختصة= 

الخادع أو الؿضؾؾ طرب القسقؾة االلؽرتوكقة، ولؽـ  اإلطالنالخدمة أو الؿعؾـ قد أصؾؼ 

ت كـا يف هذه لؿ تصؾ لؾجؿفقر الؿستفدف بسبب ططؾ فـل أو قطع خدمة االكرتك

حتك ولق لؿ  اإلطالنالحالة بصدد جريؿة تامة، ألن هذه الجريؿة تتحؼؼ بؿجرد بث 

 .(5)الجؿفقر إلكيصؾ 

                                                        

 .54اهلل، مرجع سابؼ، ص طبد لقـدة  (4)

شققل  د. أحؿد، 669= مرجع سابؼ، ص -الؼسؿ العام  –كجقب حسـل، شرح قاكقن العؼقبات  د. محؿقد  (5)



– 
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: كظرًا لؾطبقعة الخاصة لجريؿة  Participation criminelle  رابعًا: المساهمة الجنائوة

الجريؿة، السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة، وفرضقة تدخؾ أكثر مـ شخص يف  اإلطالكات

، وبالتالل -مزود الخدمة السقاحقة ، الؿعؾـ  –بجاكب تعدد أشخاص هذه الجريؿة 

يتصقر أن تؼرتف هذه الجريؿة مـ قبؾ أكثر مـ شخص، وهق ما يعرف بالؿساهؿة 

الجـائقة، ويف ضؾ طدم الـص طؾك معاقبة الشريؽ يف هذه الحريؿة، فال مـاص مـ 

لؾؿساهؿة الجـائقة، وصبؼا لفذه الؼقاطد فنن  الؼقاطد العامة الحاكؿة إلكالؾجقء 

الؿساهؿة الجـائقة قد تؽقن أصؾقة، حال ققام كؾ فاطؾ يف الجريؿة بدور يف الـشاط 

 اإلطالكاتالـشاط االجرامل يف هذه الجريؿة يتؿثؾ يف كشر  وألناالجرامل لؾجريؿة، 

لحديثة، وبالتالل يتصقر السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة بقاسطة وسقؾة مـ وسائؾ التؼـقة ا

الؿعؾـ كل  إلكالخادع أو الؿضؾؾ  اإلطالنأن يؽقن مزود الخدمة السقاحقة قد ارسؾ 

يؼقم بـشره، فػل هذه الحالة يؽقن كؾ مـفؿا فاطؾ أصؾل يف الجريؿة، لؼقام كؾ واحد 

مـفؿا بػعؾ مـ االفعال الؿادية الؿؽقكة لؾـشاط االجرامل لؾجريؿة، ولؽـ حتك يسلل 

الذي سقتؿ كشره يتضؿـ بعض معؾقمات  اإلطالنعؾـ يجب أن يؽقن طؾك طؾؿ بلن الؿ

غقر صحقحة أو مضؾؾة، واال خرج مـ اصار التجريؿ، وال يقجف القف أي دور يف الجريؿة، 

                                                                                                                                                                     

كبقف يقسػ صالح د. = 573الـفضة العربقة، ص  دار، 5336اكقن العؼقبات، خطقة، شرح األحؽام العامة لؼ أبق

، رسالة  -مؼاركة يف الؼاكقن القضعل والشريعة االسالمقة  دراسة  -الرسقل، الشروع يف الجريؿة  طبد

= ألبقر صالح، الشروع يف الجريؿة يف التشريع الؿصري والؿؼارن، رسالة 6;>4، جامعة طقـ شؿس، الدكتقراه

، جامعة الؼاهرة، الدكتقراهسؿقر الشـاوي، الشروع يف الجريؿة، رسالة د. = >7>4، جامعة الؼاهرة، لدكتقراها

4<:4. 

 M. champcommunai, etude critique de legislation compare sur la tentative, reuve critique de legislation 
et de jurisprudence, 1895.  
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( مـ قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ التل 9وهذا ما أكده الؿشرع الؿصري يف كص الؿادة )

ة مـ الؿسئقلقة متك كاكت الؿعؾقمات التل قضت بنطػاء الؿعؾـ طـ الخدمة السقاحق

فـقة يتعذر طؾك الؿعؾـ الؿعتاد التلكد مـ صحتفا، وكان مزود الخدمة  اإلطالنتضؿـفا 

قد أمره بذلؽ. فنذا أقتصر دوره طؾك الؿساطدة يف الـشر ، أو التحريض طؾقف، أو االتػاق 

 .(4)بشلكف، ففـا يؼتصر دوره فؼط طؾك االشرتاك يف الجريؿة

بالرجقع   السوبورية الخادعة أو المضللة: اإلعالىاتامسَا: القصد الجنائي يف جريمة خ

الـصقص الجزائقة الخاصة هبذه الجريؿة، يؿؽــا الؼقل بلن هذه الجريؿة مـ  إلك

الجرائؿ العؿدية: حقث تتطؾب تقافر طـصري العؾؿ واالرادة، أي طؾؿ مؼرتف الجريؿة 

خداع الؿستفؾؽ أو وققطف يف غؾط،  إلكعؾقمات تمدي السقبقري يتضؿـ م اإلطالنبلن 

تحؼقؼ ذلؽ، ويف ضؾ طدم تضؿقـ هذه الـصقص ضرورة تقافر  إلكوأن تتجف ارادتف 

سقء الـقة يف هذه الجريؿة، فقؽقن مـ الؿتصقر أن تؼع هذه الجريؿة يف صقرهتا غقر 

ل الؿتعؿد بالتزام مؼرتففا االهؿال أو طدم االحتقاط أو االخال إلكذا كسب إالعؿدية، 

                                                        

الؼسؿ  –فتحل سرور، القسقط يف قاكقن العؼقبات  د. أحؿد= 633ققراري، مرجع سابؼ، ص  محؿدفتقحة د.   (4)

كجقب حسـل، لؿساهؿة الجـائقة يف  د. محؿقد= 9>6، ص 9، ط 9>>4الـفضة العربقة،  دار،  -العام 

لجـائقة، الػؾسػقة لؾؿسئقلقة ا الدطائؿرستؿ،  فريدهشام د. = بعدهوما  65، ص 47التشريعات العربقة، رقؿ 

يف الؼاكقن الؿؼارن،  االقتصاديةمصطػك، الجرائؿ  د. محؿقد، 5;>4، جامعة طقـ شؿس، الدكتقراهرسالة 

 .436، ص >:>4

 Bouloc (B), complicite en matiere de publicite trompeuse, Reuve science criminelle, no  1, 1998, P. 95, 
Cass. Crim., 15 fev. 1982, bull. Crim., no 50, Dalloze, 1983, P. 275, note mayer et pizzio, Faustin Helie et 
Jean Brouchot, pratique criminalle des cours et tribunaux, droit penal, princies generaux, 1948, no 178, P. 
158. Damish Hafzullah, l’evolution de concept de resposbilite penale, these, Toulouse, 1983, Mireille 
delmas marty, l’element ,oral dans le delit de publicite trompeuse, Reuve de science criminelle, no 2, 
2000, P. 384, Robert Saint Esteben, et Jean Daniel, la charge de la prevue en matiere de publicite 
trompeuse, Receuil dalloz, 2006, no 23, P. 161 et s.. 
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السقبقري قبؾ  اإلطالنالحقطة والحذر، يف التلكد مـ صحة البقاكات التل يتضؿـفا 

 .(4)اصالقف طؾك الشبؽة العـؽبقتقة

اكقن األخرى مـ حؼقق، كل يحؼؼ الؼاكقن الجـائل دوره يف حؿاية ما تؼرره أفرع الؼ

، وطؾقف كان حريا بـا بعد أن (5)يضع جزاء طـد االطتداء طؾك أي حؼ مـ هذه الحؼقق

السقبقري، أن كعرض لؾـصقص  اإلطالناكتفقـا مـ بقان الجاين التجريؿقة  لجريؿة 

الجزائقة التل تؼرر طؼاب لفذه الجريؿة، وهذا ما سقف كتـاولف يف هذا الؿطؾب يف 

ول بعـقان العؼقبات االصؾقة = ثؿ الػرع الثاين الذي سـخصصف لؾعؼقبات فرطقـ، األ

 غقر االصؾقة.

سبؼ أن أوضحـا أكف قد يؽقن مؼرف هذه الجريؿة شخص صبقعل أو شخص معـقي: 

لتشريعات محؾ البحث مـ العؼقبة األصؾقة التل تبايـ مققػ اأوالً: الشخص الطبوعي: 

اكتفج سقاسة طدم االخذ بالعؼقبة الؿؼقدة  اإلماراتيفالمشرع ُقررت لفذه الجريؿة : 

السجـ أو الحبس ، ووضع حد أدكك لؾعؼقبة الؿالقة الؿؼررة لفذه الجريؿة،  –لؾحرية 

                                                        

الذي يتطؾب سرط سقء كقة  96>4طام  الصادركف يف ضؾ الؼاكقن إتطقر يف هذا الشلن حقث  قدالؼاكقن الػركسل   (4)

la mauvais foi التل أجريت التل أجريت طؾك قاكقن العؼقبات  التعديالت، ويف ضؾ بعد، الذي الغك فقؿا

 طبد الحؿقد مجديد. ، 7>5ققراري، كػسف، ص  محؿدفتقحة د.  لدى ، راجع ذلؽ تػصقالً الجديدةالػركسل 

 .44اهلل، مرجع سابؼ، ص طبد لقـدة= 43:6شعقب، كػسف، ص 

Fourgaux, la publicite mensongere, delit intentionnel,Gaz. Pall., 1977, doc, 76. 

 .9كجقب حسـل، مرجع سابؼ، ص  د. محؿقد  (5)
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ديرية لؾؼاضل ققد وأصؾؼ سؾطة الؼاصل يف الحد االقصك، ولؽـ يرد طؾك السؾطة التؼ

، حقث وضع حد أقصك لؾغرامة اإلمارايتورد يف الؼقاطد العامة لؼاكقن العؼقبات 

، فؼضت (4)بالجـحة وهق ثالثؿائة الػ درهؿ، ما لؿ يـص الؼاكقن طؾك خالف ذلؽ

الصادر بؼاكقن حؿاية  5339لسـة  57( مـ الؼاكقن االتحادي رقؿ ;4الؿادة )

تؼؾ طـ الػ درهؿ طؾك كؾ مـ يخالػ األحؽام العامة الؿستفؾؽ بالغرامة التل ال 

 إلكلؾغرامة  األدككالقاردة يف هذا الؼاكقن والؼرارات الصادرة تـػقذًا لف، ورفع الحد 

. (5)ذا لؿ بـبف مزود الخدمة الؿستفؾؽ لخطقرة استعؿال الخدمةإطشرة االف درهؿ  

مع طدم  "تفؾؽ بعبارة ( مـ قاكقن حؿاية الؿس;4صدر الؿادة ) اإلمارايتالؿشرع 

( مـ >5، ولؿا كاكت الؿادة )"خالل بلية طؼقبة أشد يـص طؾقفا يف قاكقن أخر ...اإل

الصادر بؼاكقن الؿعامالت والتجارة االلؽرتوكقة  5339( لسـة 4الؼاكقن االتحادي رقؿ )

ك يعاقب بالحبس لؿدة ال تزيد طؾك ستف أشفر وبالغرامة التل ال تزيد طؾ "تـص طؾك أكف 

مائة الػ درهؿ أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ، كؾ مـ ارتؽب فعالً يشؽؾ جريؿة بؿقجب 

السقبقرية  اإلطالكاتجريؿة  وألن "التشريعات الـافذة، باستخدام وسقؾة الؽرتوكقة

الخادطة أو الؿضؾؾة مـ الجرائؿ الؿعاقب طؾقفا يف قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ، وُتؼرتف 

الل يستطقع الؼاضل أن يحؽؿ طؾك مؼرتف هذه الجريؿة، طرب وسقؾة الؽرتوكقة= وبالت

( مـ قاكقن الؿعامالت والتجارة االلؽرتوكقة  >5بالعؼقبة الؿـصقص طؾقفا يف الؿادة )

                                                        

 .االتحاديكقن العؼقبات ( مـ قا4:) الؿادة  (4)

( مـ الؿرسقم 54) الؿادة، حقث قررت اإلمارايتسقاسة مؼاربة لسقاسة الؼاكقن  إلكالؿشرع الُعؿاين اتجف   (5)

أقصك لعؼقبة  اإلدارةبشلن قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ، حقث وضع ح الصادر 5335لسـة  4;السؾطاين رقؿ 

ال مخالػة أحؽام هذا الؼاكقن أو الالئحة التـػقذية، وضعاف الغرامة الؿؼررة، وهق مبؾغ خؿسة األف ريال، ح

 (. العقدالعؼقبة حال تؽرار الؿخالػة ) 
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 .شدباطتبارها العؼقبة األ

فؼد غاير يف سقاستف العؼابقة بخصقص هذه الجريؿة، وأن كان  ما المشرع المصريأ

، ولؽـف وضع لفا حد أدكك - اإلمارايتكالؿشرع  –القة قد قصر العؼقبة طؾك العؼقبة الؿ

( مـ قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ الصادر 57وأخر أقصك، حقث قرر بؿقجب الؿادة )

، بؿعاقبة مؼرتف هذه الجريؿة بالغرامة التل ال تؼؾ طـ  5339لسـة  :9بالؼاكقن رقؿ 

سؾطة الؼاضل بقضع  الف جـقف، وال تزيد طـ مائة الػ جـقف، وبالتالل فنكف ققدآخؿسة 

حد أدكك وحد أقصك لؾغرامة، فتؽقن سؾطة الؼاضل تؼديرية فقؿا بقـ الحديـ فؼط، كؿا 

طؾك. باإلضافة لؿا سبؼ واأل األدككأضاف أكف يف حالة العقد، تضاطػ العؼقبة يف حديفا 

( 9/5الؿشرع الؿصري كص طؾك حالة يعػك فقفا الؿعؾـ مـ العؼقبة، بؿقجب الؿادة )

فـقة  اإلطالنذا ثبت أن الؿعؾقمات التل يتضؿـفا إن حؿاية الؿستفؾؽ، حال ما مـ قاكق

ويتعذر الؿعؾـ الؿعتاد التلكد مـ صحتفا، وكان الؿرد أمره بذلؽ. بالؿؼابؾ الؿشرع 

الػركسل قد اكتفج سقاسة مغايرة لؾعؼاب طؾك الجريؿة لتل كحـ بصددها، حقث قرر 

ضافة لذلؽ قرر طؼقبة مالقة ووضع لفا حد طؼقبة مؼقدة لؾحرية وهل السجـ، باإل

واحد، ثؿ أططك الؼاصل سؾطة أن يزيد هذه الغرامة بـسبة محددة، حقث قضك بؿقجب 

مـ قـقن االستفالك طؾك أن مرتؽب هذه الجريؿة يعاقب بالسجـ مدة  465/6الؿادة 

سب مع الػ يقرو، ولؾؼاضل أن يزيد هذه الغرامة بؿا يتـا 633سـتقـ، والغرامة بؿبؾغ 

%  مـ متقسط الؿبقعات يف الثالث سـقات  43الػقائد الؿتحصؾة مـ الجريؿة، بـسبة 

، فالؿشرع الػركسل لؿ (4)محؾ الجريؿة اإلطالن% مـ التؽؾػة الخاصة ب83أخقرة، أو 

                                                        

)1)   " … Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 
10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus 
à la date des Code de la consommation , ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la 
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 –يطبؼ التػريد العؼابل بالـسبة لعؼقبة السجـ، بالؿؼابؾ صبؼف بالـسبة لعؼقبة الغرامة 

 والؿصري. اإلمارايتشرع طؾك طؽس كؾ مـ الؿ

يف قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ طؾك  اإلمارايتلؿ يـص الؿشرع ثاىوًا: الشخص المعنوي: 

السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة، ويف  اإلطالكاتمسئقلقة الشخص الؿعـقي طـ جريؿة 

الؼقاطد العامة يف قاكقن العؼقبات يف هذا  إلكضؾ وجقد هذا الػراغ، ال مػر مـ الؾجقء 

( الؿسئقلقة الجـائقة لألشخاص الؿعـقية 98شلن، الذي قرر صراحة بؿقجب الؿادة )ال

طـ الجرائؿ التل يرتؽبفا مؿثؾقها أو مديروها أو وكالؤها لحساهبا أو باسؿفا، كؿا قرر 

العؼقبة التل يجقز الحؽؿ هبا طؾك الشخص الؿعـقي، وهل ذات الغرامة الؿؼررة 

كؿا ذكركا أكػا ، وهذا ما هنجف  –تل تؼؾ طـ الػ درهؿ لؾجريؿة قاكقكا، وهل الغرامة ال

يف قاكقن العؼقبات  الؿشرع الػركسل الذي قرر الؿسئقلقة الجزائقة لألشخاص الؿعـقية

،حقث قرر بؿقجب الؿادة (4)مـ قاكقن العؼقبات الػركسل 454/5بؿقجب الؿادة 

لجزائل معاقبة ، حقث لؾؼاضل ا(5)( الػؼرة األخقرة مـ قاكقن االستفالك465/6)

الشخص الؿعـقي يف هذه الجريؿة بالغرامة، التل تساوي خؿس أضعاف الغرامة 

                                                                                                                                                                     

publicité ou de la pratique constituant ce délit… ". 
)1)  L’article 121-2 du code penal "Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables 

pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur 
compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs 
groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice 
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de   service public. La 
responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou 
complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.  

)2)  L’article L132-3 du code consummation   "Les personnes morales déclarées responsables pénalement, 
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-2 encourent, 
outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 
2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être  prononcées que pour une durée de cinq 
ans au plus". 
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الؿؼررة لؾشخص الطبقعل، بجاكب بعض العؼقبات التؽؿقؾقة التل سقف كشقر القفا يف 

 .(5)،  (4)الؿقضع الؿخصص لذلؽ

كف لؿ يعرتف حتك تاريخف إالقضع جد مختؾػ بالـسبة لؾؿشرع الؿصري، حقث 

الػعؾقة  اإلدارةسئقلقة الجـائقة لؾشخص الؿعـقي، وأقتصر طؾك معاقبة الؿسئقل طـ بالؿ

السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة بتقافر  اإلطالكاتلؾشخص الؿعـقي حال اقرتاف جريؿة 

 اإلدارةشرصقـ: األول، أن يثبت طؾؿف بالؿخالػة= والثاين، أن يؽقن إخالل الؿسئقل طـ 

السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة، ولضؿان  اإلطالكاتاب جريؿة الػعؾقة قد ساهؿ يف ارتؽ

سداد الؿتفؿ لؾعؼقبات الؿالقة، قرر الؿشرع أن يؽقن مسئقل بالتضامـ طؾك القفاء بؿا 

يحؽؿ بف مـ طؼقبات مالقة وتعقيضات، حال ارتؽاب الؿخالػة مـ قبؾ أحد العامؾقـ 

الػعؾقة لؾشركة ،  اإلدارةق الؼائؿ ب. الؿشرع الؿصري لؿ يبقـ مـ ه(6)بف باسؿف ولحسابف

الؾجقء لؾـصقص الؼاكقكقة  إلكوطؾقف فال مػر مـ هذا الؾجقء لؾػؼف ، فذهب جاكب مـ 

أحؽام  إلكيف الشركات ويسؿل بالؿعقار الؼاكقين، وجاكب آخر ذهب  اإلدارةالتل تتعؾؼ ب

ول كؾ معقار طؾل الؼضاء الؿتعؾؼة هبذا الشلن ويطؾؼ طؾقف الؿعقار الؼضائل ، سقف كتـا

 حدة:

يري ضرورة الؾجقء لؾؼقاطد العامة يف قاكقن الشركات رقؿ  المعوار القاىوين : -1

الصادر بشلن قاكقن شركات الؿساهؿة وشركات التقصقة باألسفؿ  4;>4( لسـة >48)

                                                        

)1)  Claud fourgoux, Publicite: avenir de la reglementation, sanction penale et droit communautaire, Reuve 
de science criminelle, no 3, 1988, P. 559. 

 .43:6شعقب، كػسف، ص  طبد الحؿقد مجديد. ، ;63ققراري، مرجع سابؼ ، ص  محؿدفتقحة   (5)

الػعؾقة  اإلدارةيف الغالب األطؿ يؽقن الؿسئقل طـ ( مـ قاكقن حؿاية لؿستفؾؽ الؿصري، 57يراجع الؿادة )  (6)

 لؾشركة. الؿـتدبالشخص الؿعـقي هق العضق  ال
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 لبقان – لؾشركات العام الؼاكقن هق باطتباره –والشركات ذات الؿسمولقة الؿحدودة 

 يتبقـ 4;>4 لسـة( >48) رقؿ الؼاكقن كصقص باستؼراء التلمقـقة لقساصةا شؽات إدارة

 إدارة مجؾس فؿـفا:  بالشركة الجفات مـ طدد هبا تؼقم الؿساهؿة شركات إدارة إن

ويـقب طـفا يف جؿقع  ، الشركة بندارة األصقؾ االختصاص صاحب وهق ، الشركة

= رئقس (4)الػعؾقة  اإلدارةكثر ألطؿال معامالهتا مع الغقر ، ولف إن يـدب أحد أطضائف أو أ

يعفد لرئقسف أطؿال العضق إن  اإلدارةأو كائبف  ، ويجقز لؿجؾس  اإلدارةمجؾس 

اصات الؿؼررة لرئقس مجؾس ، ويحدد الـظام األساسل لؾشركة االختصالؿـتدب

باختقاره مـ بقـ أطضائف ، وتؽقن  اإلدارة= العضق الؿـتدب ، ويتؿ مجؾس (5)اإلدارة

تف تصريػ أطؿال الشركة ، ويحدد الؿجؾس اختصاصاتف ، ال تـتؼؾ اختصاصات مفؿ

. ص طؾل ذلؽ صراحة يف كظام الشركةالعضق الؿـتدب إال إذا كُ  إلكمجؾس إدارة الشركة 

باإلضافة لؿا سبؼ ، أجاز الؿشرع لؿجؾس إدارة الشركة اختقار لجـة ثالثقة مـ أطضائف 

ت العضق الؿـتدب حتك يبت هنائقا يف شغؾ هذا لتتقلل إدارة األطؿال وتؿارس سؾطا

الػعؾقة لؾشركة، ضرورة الرجقع  اإلدارةالؿـصب ، وطؾل ذلؽ لؿعرفة الؿسمول طـ 

 الـظام الؼاكقين لؾشركة . إلك

استؼرت أحؽام محؽؿة الـؼض الؿصرية طؾل إن الؿسمول  ثاىوًا: المعوار القضائي :

اف والرقابة طؾل تابعقة حتك يؽقن مسمول الػعؾقة هق مـ يثبت لف اإلشر اإلدارةطـ 

                                                        

 بندارةكؾ السؾطات الؿتعؾؼة  اإلدارةلؿجؾس  "والتل تـص طؾل إكف  4;>4لسـة  >48مـ قاكقن  87 الؿادة (4)

 مـ ذات الؼاكقن . 4( فؼرة >:) الؿادة=  "الشركة  والؼقام بؽافة األطؿال الؼاكقكقة لتحؼقؼ غرضفا ...

 .4;>4لسـة  >48مـ قاكقن  8; الؿادة (5)
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ال تتحؼؼ مسئقلقة الؿدير طؿا يؼع  "جـائقا طؿا يؼرتفقكف، فؾؼد قضت محؽؿة الـؼض بلكف

إال إذا ثبت  78>4لسـة  8>مـ جرائؿ يف الؿخبز إدارتف بالؿخالػة لؾؿرسقم بؼاكقن رقؿ 

ا يعطقف مـ أوامر ولق كان حتك يعترب إشرافف طؾل الؿحؾ تبعا لؿ اإلدارةيف حؼف أوال فعؾ 

غائبا متك كان غقابف باختقاره ورضاه ، أما إذا كان غقابف بسبب الؿرض وهق مـ األطذار 

، وطؾقف  (4)"واستؿرار اإلشراف طؾل الؿخرب اإلدارةالؼفرية التل تحقل دون مباشرة فعؾ 

والرقابة الػعؾقة هق الؿدير الذي يؽقن لف حؼ اإلشراف  اإلدارةيؽقن الؼائؿ بلطؿال 

ومتابعف العامؾقـ لديف ، فنذا لؿ يتؿؽـ مـ ذلؽ بسبب مرض أو غقره فال يؽقن مسمول 

 طـ الجرائؿ التل يؼرتفقهنا .

الػعؾقة إن يدفع  اإلدارةيبؼل سمال ذو أهؿقة يف هذا الشلن، هؾ يجقز لؾؿسمول طـ 

قز لف إن يدفع تػقيض السؾطة، بؿعـل آخر هؾ يج إلكالؿسمولقة الجـائقة طـة باالستـاد 

بؿسئقلقة الؿػقض إلقة طـ الجرائؿ الؿرتؽبة بقاسطة األشخاص الؽائـقـ تحت سؾطتف 

، فنكف (5)إكف إذا تؿ التػقيض مستقفقا لشروط  صحتف  - وبحؼ –ذهب جاكب مـ الػؼف 

يـتج أثرة يف تحؿؾ الؿػقض إلقة  الؿسمولقة الجـائقة طـ الجرائؿ التل يرتؽبفا إبان 

قض فقف، وكذا أخطاء األشخاص الخاضعقـ إلشرافف ورقابتف يف العؿؾ الؼقام بؿا فٌ 

الؿػقض إلقة . ولؽـ يؿؽـ إن كستثـل مـ ذلؽ حالتقـ : االولل ، إذا كان الؿدير 

                                                        

مارس  8= كؼض  56>. ص  886ؿ ق ، رق ;6، س  >4، مجؿقطة أحؽام الـؼض  ;9>4مايق  9كؼض  (4)

زغؾقل ، مرجع  أحؿدماهر  أحؿدصارق د. =  :57، ص  548، رقؿ  6الؼاكقكقة ، ج  الؼقاطد، مجؿقطة 67>4

 .بعدهوما  :;5سابؼ ، ص 

، قبقل إلقفالؿػقض  وقدرةن يتعؾؼ بشركة ذات أهؿقة = كػاءة أ= محددةوتتؿثؾ يف ققام التػقيض طؾل تعؾقؿات  (5)

 .>>5ص  ،8;>4الؿطبقطات الجامعقة،  دار، اإلسؽـدريةالعامة،  اإلدارةالحؾق ، طؾؿ  د. ماجدالتػقيض= 
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الؿػقض قد كسب إلقة خطل شخصل كتج طـف اقرتاف الؿػقض إلقة أو أحد تابعقة 

الؿػقض تعؾقؿات ال تسؿح  الخاضعقـ إلشرافف لؾجريؿة= والثاكقة، إذا كان قد أططل

بتـػقذ االلتزامات الؼاكقكقة الؿـصقص طؾقفا يف الؼاكقن أو الئحتف التـػقذية التل تحؽؿ 

 .(4)الـشاط الؿرخص بف 

أخقرًا، هنقب بالؿشرع الؿصري بضرورة االخذ بالؿسمولقة الجـائقة لؾشخص 

ل ، ولحقـ إقرار والػركس اإلمارايتالؿعـقي طؾك هدي كثقر مـ التشريعات كالتشريع 

ذلؽ كلمؾ إن الؿشرع يضؿـ قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ كصا يؽقن كصف طؾك القجف اآليت 

فعال التل الػعؾقة بالشركة بالعؼقبات الؿؼررة طـ األ اإلدارةيعاقب الؿسمول طـ "

ترتؽب بالؿخافة ألحؽام هذا الؼاكقن أو الئحتف التـػقذية إذا كان إخاللف العؿدي 

وققع الجريؿة أو تسبب فقفا  إلكقد أدى  اإلدارةتػرضفا طؾقف تؾؽ  بالقاجبات التل

بخطئة الجسقؿ. وتؽقن الشركة مسمولة بالتضامـ طـ القفاء بؿا يحؽؿ بف مـ طؼقبات 

 ."مالقة، إذا كاكت الؿخالػة قد ارتؽبت مـ أحد العامؾقـ بالشركة باسؿفا ولصالحفا

(5)

( مـ الؼاكقن االتحادي الخاص بحؿاية >4قرر بؿقجب الؿادة ) اإلمارايتالؿشرع 

الؿستفؾؽ، أن لؾؿحؽؿة الجزائقة حال الحؽؿ باإلداكة مـ احدى الجرائؿ القاردة يف 

 كاتاإلطالقاكقن حؿاية الؿستفؾؽ، أن يحؽؿ مصادرة القسقؾة التل استخدمت يف 

                                                        

مارس  8= كؼض  :;9. ص  5;7ق ، رقؿ  67 ، س 48، مجؿقطة أحؽام الـؼض 97>4كقفؿرب  :4كؼض  (4)

زغؾقل ، مرجع  أحؿدماهر  أحؿدصارق د. =  :57، ص  548، رقؿ  6الؼاكقكقة ، ج  الؼقاطد، مجؿقطة  67>4

  .بعدهوما  659سابؼ ، ص 

 بشلن قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ. الصادر االتحادي( مـ الؼاكقن >4) الؿادةيراجع   (5)
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السقبقرية الخادطة أو الضالة، وهذه الؿصادرة جقازيف، أي سؾطة تؼديرية لؾؿحؽؿة أن 

هبذه العؼقبة  اإلمارايتيحؽؿ بالؿصادرة أو ال يحؽؿ بالؿصادرة، وأكتػك الؿشرع 

. أما الؿشرع الؿصري فؼد قصر العؼقبات التؽؿقؾقة يف كشر الحؽؿ، (4)التؽؿقؾقة القحقدة

( الػؼرة االخقرة مـ قاكقن حؿاية االستفالك طؾك أكف يف حالة 57حقث كص يف الؿادة )

الحؽؿ باإلداكة، لؾؿحؽؿة أن تلمر بـشر الحؽؿ طؾك كػؼة الؿحؽقم طؾقف يف جريدتقـ 

 يقمقتقـ واسعتل االكتشار.

السقبقرية  اإلطالكاتالؿشرع الُعؿاين قرر طدد مـ العؼقبات التؽؿقؾقة بشلن جريؿة 

، حقث أططك الؿحؽؿة حال الحؽؿ باإلداكة أن تلمر بغؾؼ الشركة الخادطة أو الؿضؾؾة

الجارية الؿحؽقم طؾقف يف هذه الجريؿة، ومصادرة القسائؾ التل استخدمت يف 

. أما مققػ الؿشرع الػركسل بالـسبة لؾعؼقبات التؽؿقؾقة جد مختؾػ، حقث (5)الجريؿة

قي: فنذا كان الؿحؽقم ذا كان الؿحؽقم طؾقف شخص صبقعل أم شخص معـإفرق بقـ ما 

طؾقف شخص صبقعل، فلورد العؼقبات التؽؿقؾقة التل يستطقع أن تلمر  الؿحؽؿة هبا، يف 

( مـ قاكقن االستفالك ، وهل الؿـع مـ مؿارسة الؿفـة التل وقعل 465/4الؿادة )

ذا كان الؿحؽقم طؾقف شخص إ= أما (6)الجريؿة بشلهنا، لؿدة ال تزيد طـ خؿس سـقات

                                                        

 خقرة مـ قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ الؿصري.أللػؼرة ا( ا57) الؿادةيراجع   (4)

 ( الػؼرة االخقرة مـ قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ الُعؿاين.54) الؿادةيراجع   (5)

)3)  L’article L132-3 du code consummation " Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 
132-2 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités 
prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité 
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 
commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, 
de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou 
indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou 
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de 
cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement 
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 إلك، التل أحالت (4)(  مـ قاكقن االستفالك5/ 465طبؼ طؾقة كص الؿادة )معـقي، فق

( مـ قاكقن العؼقبات، فقؽقن لؾؿحؽؿة الجزائقة أن تؼضل بلحد العؼقبات 464الؿادة )

( مـ قاكقن العؼقبات >6-464التؽؿقؾقة الؿتعددة القاردة طؾك سبقؾ الحصر يف الؿادة )

مؿارسة الـشاط محؾ الؿخالػة لؿدة أقصاها  ومـفا: حؾ الشخص الؿعـقي= الحظر مـ

 . (5)خؿس سـقات= القضع تحت الحراسة الؼضائقة لؿدة ال تزيد طـ خؿس سـقات

                                                        

)1)  L’article L132-3 du code consummation " Les personnes morales déclarées responsables pénalement, 
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-2 encourent, 
outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 
2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être 
prononcées que pour une durée de cinq ans au plus". 

)2)  L’article  L131-39 du code penal dispose que : " Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne 
morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La 
dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en 
ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois 
ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou 
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités 
professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance 
judiciaire ; …" 
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 الخاتمة

التعريػ  "مطالب: مطؾب تؿفقدي بعـقان  ةهنقـا البحث بعد استعراضف يف ثالثأ

اللؽرتوين، ثؿ ماهقة التسقيؼ السقاحل ا إلك، تعرضـا فقف "بالتسقيؼ االلؽرتوين السقاحل

أن هـاك العديد مـ االفعال التل تؼرتف أثـاء  إلكوضحـا الطبقعة الخاصة بف= وتقصؾـا 

هذه التسقيؼ، التل تؿثؾ جرائؿ يعاقب طؾقفا الؿشرع الجزائل، ولؽــا قصر حدود 

الدراسة طؾك جريؿة هل االكثر شققطًا بالـسبة لفذا الـقع مـ التسقيؼ، وهل جريؿة 

خريقـ= وُطـقن قبقرية الخادطة أو لؿضؾؾة= فخصصـا لفا الؿطؾبقـ األالس اإلطالكات

، بقـا فقف "السبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة اإلطالكاتالبـقان الؼاكقين لجريؿة   "األول 

الؼقاطد العامة والخاصة هبذه الجريؿة، مثؾ الـصقص التجريؿقة= أشخاص الجريؿة= 

ركـ الؿادي والؿعـقي لؾجريؿة= وأخقرًا الؿصؾحة محؾ الحؿاية، الشرط السابؼ، ال

الجزاء  "خصصـا الؿطؾب الثاين لؾعؼقبة الؿؼررة لؾجريؿة، ولذلؽ كان تحت طـقان 

العؼقبة  إلك، طرضـا فقف "السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة  اإلطالكاتالجـائل لجريؿة 

كعرض أهؿفا فقؿا  طدة كتائج إلكاألصؾقة، والعؼقبة غقر األصؾقة، واكتفقـا يف هذا البحث 

 يؾل:

 

 –وضع الؿمسسات الؿعـقة بؼطاع السقاحة  "أن التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل هق  .1

اسرتاتقجقة التسقيؼ السقاحل، هبدف  -األفرادالشركات، الؿمسسات يف الدولة، 

تحديد االسقاق السقاحقة الؿستفدفة، والدول االخرى الؿـافسة، دراسة مققل 

، هبدف Cyber consommateur tourismeت الؿستفؾؽ السقاحل السقبقري ورغبا

طدد مؿؽـ مـ العؿالء حقل العالؿ، والتلثقر يف قراراهتؿ السقاحقة، مؿا  أكربجزب 
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 اإليراداتقدر مـ  أكربيحؼؼ تـؿقة الحركة السقاحقة الؼادمة مـفا، وتحؼقؼ 

ت الحديثة: الػقس بقك، السقاحقة، ويتؿ ذلؽ بقاسطة استخدام وسائؾ االتصاال

الربيد االلؽرتوين، تقيرت ، مـ هذا التعريػ دطامتل التسقيؼ السقاحل االلؽرتوين 

هؿا: الشركات والؿـشئات السقاحقة داخؾ الدولة وخارجفا= والؿستفؾؽ 

 السقاحل السقبقري.

 –وضع الؿمسسات الؿعـقة بؼطاع السقاحة  "أن التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل هق  .5

اسرتاتقجقة التسقيؼ السقاحل، هبدف  -األفرادات، الؿمسسات يف الدولة، الشرك

تحديد االسقاق السقاحقة الؿستفدفة، والدول االخرى الؿـافسة، دراسة مققل 

، هبدف Cyber consommateur tourisme ورغبات الؿستفؾؽ السقاحل السقبقري

راراهتؿ السقاحقة، مؿا طدد مؿؽـ مـ العؿالء حقل العالؿ، والتلثقر يف ق أكربجزب 

 اإليراداتقدر مـ  أكربيحؼؼ تـؿقة الحركة السقاحقة الؼادمة مـفا، وتحؼقؼ 

السقاحقة، ويتؿ ذلؽ بقاسطة استخدام وسائؾ االتصاالت الحديثة: الػقس بقك، 

الربيد االلؽرتوين، تقيرت ، مـ هذا التعريػ دطامتل التسقيؼ السقاحل االلؽرتوين 

شئات السقاحقة داخؾ الدولة وخارجفا= والؿستفؾؽ هؿا: الشركات والؿـ

 السقاحل السقبقري.

الؿستفؾؽ السقاحل السقبقري: هق الؿستفؾؽ السقاحل الذي يشرتي الخدمات  .6

السقاحقة الستخدامفا واالستػادة مـفا، أثـاء رحؾتف السقاحقة سقاء اكان سائحًا 

ؿختؾػ أكقاطفا= دولقًا أو محؾقًا، وذلؽ طرب وسائؾ التقاصؾ االجتؿاطل ب

شركة  -ويستقي أن يؽقن الؿستفؾؽ السقاحل شخص صبقعل أو شخص معـقي 

، الذي يؼقم بشراء الخدمة السقاحقة التل يرغب فقفا، مثؾ -أو جؿعقة أو غقرها 
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الربامج السقاحقة أو خدمات االكتؼال واالتصال والفدايا التذكارية= وأن يستخدم 

ل فنن وكقؾ السقاحة ال يعترب مستفؾؽ، وإن ويستػقد مـ هذه الخدمات، وبالتال

السائح الػعؾل= وقد يؽقن  إلككان يشرتي الخدمات السقاحقة مـ أجؾ ترويجفا 

ذا إذا كاكت الرحؾة داخؾ دولتف، وقد يؽقن دولل إهذا الؿستفؾؽ السقاحل داخؾل 

 دولة أخرى غقر دولتف االصؾقة التل يؼقؿقن هبا إلككاكت الرحؾة 

، هؾ هق طؼد  Cybere contrat de tourisme طؼد السقاحة السقبقري القصػ الؼاكقين .4

وكالة أم طؼد مؼاولة أم طؼد كؼؾ ، تـازع هذا االمر يف الػؼف فريؼقـ: األول يذهب 

التؽقػ الؼاكقين الؿركب لفذه العالقة، والثاين يري اطتباره ذات صبقعة قاكقكقة  إلك

ن هذا العؼد قد يتضؿـ إحقث = ف لقإواحدة، واالتجاه األول هق الذي كؿقؾ 

أوصاف قاكقكقة متعددة، بحسب الـشاط الذي تؿارسف شركة السقاحة، فؼد يؽقن 

طؼد وكالة، أو طؼد مؼاولة أو طؼد بقع خدمات، ويف سبقؾ ذلؽ أصدر مجؾس 

يف شلن األسعار  3>>4يقكقف  46القزراء لالتحاد األوربل قرار تقجقفقًا يف 

وقد طرف طؼد السػر الجزايف هق العؼد الذي ،  voyage a forfeitالرحالت الجزافقة 

ذا تؿ بقعف إيشتؿؾ طؾك تزاوج مسبؼ ألثـقـ طؾل األقؾ مـ الخدمات السقاحقة 

طرضف لؾبقع بثؿـ إجؿالل، وطـدما يتجاوز مدة االداء الؿؼدم مـ وكالة السػر  أو

تصـػ ضؿـ  أربعا وطشريـ ساطة أو تشتؿؾ السؽـ والخدمات السقاحقة األخرى

مؾحؼات وتقابع الـؼؾ أو السؽـ، والتل تشؽؾ جزءا مفؿا مـ االداء االجؿالل 

يقلقف  46الؿؼدم لؾزبقن، وهذا ما تبـاه التشريع الػركسل يف الؼاكقن الصادر يف 

الؿحدد لشروط مؿارسة الـشاط الؿرتبطة بتـظقؿ األسػار واالقامة وبقعفا،  5>>4

 ."بقع األسعار واالقامة  "ف كف طـقن الباب السادس مـإحقث 
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بسبب الطبقعة الخاصة لفذا التسقيؼ، ضفرت اشؽالقة مدى قاكقكقة الؿستـدات  .8

االلؽرتوكقة، ومـ االصالع طؾك الؼقاكقـ الؿتعؾؼة بالؿعامالت االلؽرتوكقة تبقـ أن 

أغؾب التشريعات العربقة قد اطرتفت بؼاكقكقة الؿحررات االلؽرتوكقة، فالؼاكقن 

بشلن الؿعامالت التجارية، البـد سابعًا:  5339لسـة  4رقؿ  اإلمارايت االتحادي

( مـف وما بعدها اطرتفت 43قبقل وحجقة البقئة االلؽرتوكقة، بؿقجب الؿادة )

بحجقة الؿستـدات االلؽرتوكقة والتقققع االلؽرتوين= وكذلؽ الؿرسقم السؾطاين 

( اطرتفت :يف مادتف )بنصدار قاكقن الؿعامالت االلؽرتوكقة،  ;533/>9رقؿ 

باألثر الؼاكقين الؿرتتب طؾك الرسالة االلؽرتوكقة وسقاها بالقثقؼة الؿؽتقبة بشرط 

أن تراطل يف اكشاءها واطتؿادها الشروط الؿـصقص طؾقفا يف هذا الؼاكقن والؾقائح 

( أن 46والؼرارات الصادرة تـػقذًا ألحؽامف، كؿا أورد بالػؼرة االخقرة مـ الؿادة )

ثار الؼاكقكقة الؿتعؾؼة بالعؼقد التل تربم باألسالقب د االلؽرتوكقة ذات اآلالعؼق

( مـف يعترب 55ثبات والصحة والؼابؾقة لؾتـػقذ، والؿادة )العادية مـ حقث اإل

ذا تحؼؼ شروط محددة= إالتقققع االلؽرتوين محؿقًا وجديرُا بلن يعتؿد طؾقف 

( مـ الؼاكقن رقؿ 48ؿادة )( وال47والؿشرع الؿصري اطرتف بؿقجب الؿادة )

بتـظقؿ التقققع االلؽرتوين، بالتقققع االلؽرتوين والؿحررات بذات  5337لسـة  48

الحجقة الؿؼررة لؾتقققع والؿحررات الؿؽتقبة يف قاكقن االثبات يف الؿقاد الؿدكقة 

ذا روطل يف اكشائف الشروط الؿـصقص طؾقفا يف هذا الؼاكقن= وأخقرًا إوالتجارية، 

رع الػركسل اطرتف بحجقة التقققع االلؽرتوين والؿحررات االلؽرتوكقة الؿش

بشلن حجقة  5333مارس  46الصادر يف  5333-56بؿقجب الؼاكقن رقؿ 

 الؿحررات االلؽرتوكقة والتقققع االلؽرتوين.
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كافة الؼقاكقـ أقرت حؼ الؿستفؾؽ يف الحصقل طؾك الؿعؾقمات الخاصة بالخدمة  .9

راره االستفالكل بـاء طؾقفا، ولؽـ تطؾب ايضا أن تؽقن أو السؾعة، حتك يبـل ق

هذه الؿعؾقمات صحقحة، حتك ال يؼع يف خطل طـد تؼديره االقبال طؾك االشرتاك 

مقضقع البحث يتعؾؼ بالتسقيؼ السقاحل االلؽرتوين،  وألنيف الخدمة مـ طدمف، 

ذا كاكت إالسقبقرية ،  اإلطالكاتوبالتالل فنن االطتؿاد األساسل سقؽقن طؾك 

بالـسبة لؾؿستفؾؽ التؼؾقدي ذات أهؿقة، فنهنا تؽقن أكثر أهؿقة يف  اإلطالكات

مجال التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل، الذي يتؿ يف غقبة صرفقف، وبالتالل يؽقن 

بصػة أساسقة= ويف ضؾ طدم وجقد كصقص تجريؿقف  اإلطالكاتاالطتؿاد طؾك هذه 

الؼقاطد العامة الخاصة  إلكـ الؾجقء السقبقرية، فال مػر م اإلطالكاتخاصة ب

بالؿستفؾؽ التؼؾقدي يف الؼقاكقـ الخاصة بذلؽ= مثؾ قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ= 

 5339لسـة  57رقؿ  اإلمارايتمـفا طؾك سبقؾ الؿثال، مثؾ الؼاكقن االتحادي 

( مـف بؿعاقبة كؾ مـ يخالػ ;4الصادر بشلن حؿاية الؿستفؾؽ قرر يف الؿادة )

لؼاكقن والؼرارات الصادرة تـػقذًا لف= ومـ االلتزامات التل فرضفا أحؽام هذا ا

طؾك مزود الخدمة= التزامف بتقفقر الؿعؾقمات الخاصة بالخدمة بؿقجب الؿادة 

( مـ الالئحة التـػقذية لذات الؼاكقن، فنكف :5( مـ هذا الؼاكقن، كؿا أن الؿادة )9)

ؾعة أو خدمة بشؽؾ ودي بلية وسقؾة كاكت طـ س اإلطالنيحظر طؾك أي شخص 

 تضؾقؾ وخداع الؿستفؾؽ. إلك

السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة: تبقـ أن أشخاص  اإلطالكاتأشخاص جريؿة  .:

الجريؿة التل كحـ بصددها هؿ: الؿستفؾؽ السقاحل السقبقري، وهق كؾ شخص 

الشخصقة أو العائؾقة  صبقعل أو معـقي يحصؾ خدمة سقاحقة، إلشباع احتقاجاتف
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السقاحقة، ويتؿ التعاقد طؾك هذه الخدمة بلية وسقؾة مـ القسائؾ بؿا يف ذلؽ 

القسائؾ االلؽرتوكقة وغقر ذلؽ مـ وسائؾ التؼـقة الحديثة، وهق الؿضرور مـ 

 cyber fournisseur de service deالجريؿة= مزود الخدمة السقاحقة السقبقري

tourisme إلكعل أو اطتباري يؼدم الخدمة السقاحقة، ، هق كؾ شخص صبق 

الؿستفؾؽ السقاحل السقبقري، هبدف التعاقد طؾك الخدمة السقاحقة، بلية وسقؾة 

مـ القسائؾ االلؽرتوكقة وغقرها مـ وسائؾ التؼـقة الحديثة، قد يؽقن فاطؾ 

، كؾ   cyber annonceur de tourisme لؾجريؿة= أخقرًا، الؿعؾـ السقاحل السقبقري

طـ الخدمة السقاحقة أو الرتويج لفا،  اإلطالنشخص صبقعل أو اطتباري الؼائؿ ب

، يتؿ "اإلطالنوسقؾة  -قةاإلطالكالقكالة  – اإلطالينالقسقط  "بـػسف أو طرب الغقر 

ذلؽ وسقؾة مـ القسائؾ االلؽرتوكقة وغقرها مـ وسائؾ التؼـقة الحديثة، قد يؽقن 

 فاطؾ لؾجريؿة. 

 اإلطالنسابؼ طؾك الحديث طـ ركـل الجريؿة، يتؿثؾ يف الؿشرع  تطؾب شرط  .8

 اإلطالنتعرف  إلكالسقبقري بالؾجقء  اإلطالنالسقبقري، وكستطقع تعريػ 

كؾ فعؾ أو تصريػ يفدف  "التؼؾقدي لإلطالن التجاري، حقث طرفف البعض بلكف 

 التلثقر كػسقًا طؾك الجؿفقر مفؿا كاكت وسقؾة هذا التلثقر، مـ خالل ذكر إلك

اقـاع هذا الجؿفقر باقتـاء هذه  إلكايجابقات السؾعة أو الخدمة مـ أجؾ القصقل 

، بالبحث يف طدد مـ اإلطالن. الؿققػ التشريعل يف "السؾعة أو تؾؽ الخدمة 

، اال الؿشرع الجزائري اإلطالنكصقص تعرف هذا  إلكالؼقاكقـ، لؿ يتؿ التقصؾ 

جؿقع  "قدة وقؿع الغش بلكف طرفف بالؿرسقم التـػقذي الؿتعؾؼ برقابة الج

أو الؿـشقرات  اإلطالكاتاالقرتاحات أو الدطايات أو البقاكات أو العروض و
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التعؾقؿات الؿعدة لرتويج سؾعة أو خدمة بقاسطة اسـاد بصرية أو سؿعقة  أو

محؾ الجريؿة، الؼضاء الػركسل يتبـك  اإلطالن. أما الؿققػ الؼضائل مـ "بصرية

ن حقث اطتربه أي وسقؾة اطالم مقجفة، بحقث تمثر يف الؿػفقم القاسع لإلطال

، اإلطالنالؿستفؾؽ حال تؽقيـف لرأيف االستفالكل بشلن الخدمة السقاحقة محؾ 

 ، سقاء كاكت تؼؾقدية أو حديثة. اإلطالنأيا كاكت القسقؾة التل تؿ هبا 

ة السقبقري محؾ التجريؿ مـصبًا طؾك الخدمة السقاحق اإلطالنكؿا يجب أن يؽقن  .>

طدد غقر محدد  إلكالجؿفقر، أي  إلكمقجف  اإلطالنبؽؾ ما يتعؾؼ هبا= وأن يؽقن 

خادطًا أو مضؾؾ، أي يمثر طؾك قرار  اإلطالن= ويجب أيضا أن يؽقن األفرادمـ 

الؿستفؾؽ، وقد طرفف الؼاكقن الؿصري بلكف كؾ فعؾ أو امتـاع مـ جاكب مقرد 

الؿستفؾؽ غقر حؼقؼل أو مضؾؾ  السقاحة أو الؿعؾـ، مـ شلكف خؾؼ اكطباع لدى

وققطف يف خؾط أو غؾط يف أي طـصر مـ  إلكطـ الخدمة السقاحقة، أو يمدي 

طـاصر الخدمة السقاحقة، أختؾػ الػؼف يف تحديد مدلقل التضؾقؾ أو الخداع، 

وهق الؿعقار  "والراجح يف الؼضاء الػركسل هق معقار الؿستفؾؽ الؿعتاد 

يتضؿـ  اإلطالنذا كان إأن التضؾقؾ يتحؼؼ  إلكالؿقضقطل، وذهب جاكب أخر 

ادطاءات أو طروضًا زائػة أو كاذبة، ويجب أن يؽقن االختالف طـ الحؼقؼة 

بعبارات غامضة أو مبفؿة، يؽقن مـ شلهنا الؾبس يف  اإلطالنضاهرًا، أو صقاغة 

التػسقر، مؿا يرتتب طؾقف تضؾقؾ الؿستفؾؽ، والجاكب األخر مـ الػؼف هق الذي 

يف الؿادة  اإلمارايتع مضؿقن الـصقص التل استخدمفا كؾ مـ الؿشرع يتػؼ م

ب طؾقف هق الذي يمدي إلك خداع الؿعاق اإلطالن( مـ الالئحة التـػقذية بلن :5)

/ الػؼرة االخقرة، والؿادة 46تضؾقؾ الؿستفؾؽ= والؿشرع الؿصري يف الؿادة  أو
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تفؾؽ حقث استخدم ( مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن حؿاية الؿس:4(، )49)

خؾؼ اكطباع غقر حؼقؼل أو مضؾؾ= والؿشرع  إلك اإلطالنمصطؾح أن يمدي 

 Pratiques commerciales  الػركسل استعؿؾ لػظ الؿؿارسات التجارية غقر العادلة

deloyales   والؿؿارسات التجارية الؽاذبة؛  Pratiques commerciales trompeuses  يف

 الستفالك.مـ قاكقن ا 454/5الؿادة 

الخادع أو الؿضؾؾ يف أية  اإلطالنالـشاط االجرامل لؾجريؿة يتؿثؾ يف اصالق  .43

أحد الجؿفقر،  إلك اإلطالنوسقؾة مـ القسائؾ االلؽرتوكقة، حتك ولق يصؾ 

باطتبار أن هف الجريؿة مـ جرائؿ الخطر، التل تتحؼؼ بؿجرد اقرتاف السؾقك 

الخادع  اإلطالنألن بؿجرد بث  حدوث ضرر معقـ، إلكاالجرامل، دون الحاجة 

أحد مـ الجؿفقر، خاصة  إلكاو الؿضؾؾ، يؽقن مـ الؿتصقر احتؿالقة أن يصؾ 

وأن الجريؿة التل كحـ بصددها مـ الجرائؿ التل تؼرتف طرب القسائؾ االلؽرتوكقة، 

طدد غقر محدود يف وقت واحد، حتك  إلكوبؿجرد بث الرسالة االلؽرتوكقة، تصؾ 

القسقؾة االلؽرتوكقة يجد الرسالة  إلكقـف، ولؽـ بؿجرد القلقج ولق يراها يف ح

، التل  Les delits    formalsااللؽرتوكقة مقجقدة، كؿا أهنا تعد مـ الجرائؿ الشؽؾقة 

  تحؼقؼ كتقجة إجرامقة. إلكتؼرتف بؿجرد اقرتاف الـشاط االجرامل دون الحاجة 

 اإلطالكاتن جريؿة إقث كؿا أن هذه الجريؿة تعد مـ الجرائؿ السؾبقة، ح

السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة قد تتحؼؼ طـ صريؼ االمتـاع، وذلؽ بقاسطة الرتك، 

أي أن الػاطؾ يتعؿد إغػال بعض البقاكات التل قد يعقل طؾقفا الؿستفؾؽ يف اتخاذ 

قراره االستفالكل، وقد يؽقن هذا الرتك بسبب إهؿال أو خطل الػاطؾ، وقد كص 

( مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن حؿاية الؿستفؾؽ 49يف الؿادة )الؿشرع الؿصري 
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 ."يعد سؾقكًا خادطًا كؾ فؼعؾ أو امتـاع مـ جاكب الؿقرد أو الؿعؾـ  "طؾك أكف 

السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة، وفرضقة  اإلطالكاتكظرًا لؾطبقعة الخاصة لجريؿة  .44

مزود  –الجريؿة  تدخؾ أكثر مـ شخص يف الجريؿة، بجاكب تعدد أشخاص هذه

، وبالتالل يتصقر أن تؼرتف هذه الجريؿة مـ قبؾ أكثر -الخدمة السقاحقة ، الؿعؾـ 

مـ شخص، وهق ما يعرف بالؿساهؿة الجـائقة، ويف ضؾ طدم الـص طؾك معاقبة 

الؼقاطد العامة الحاكؿة  إلكالشريؽ يف هذه الحريؿة، فال مـاص مـ الؾجقء 

ه الؼقاطد فنن الؿساهؿة الجـائقة قد تؽقن أصؾقة، لؾؿساهؿة الجـائقة، وصبؼا لفذ

حال ققام كؾ فاطؾ يف الجريؿة بدور يف الـشاط االجرامل لؾجريؿة، ولؽـ حتك 

الذي سقتؿ كشره يتضؿـ بعض  اإلطالنيسلل الؿعؾـ يجب أن يؽقن طؾك طؾؿ بلن 

 معؾقمات غقر صحقحة أو مضؾؾة، واال خرج مـ اصار التجريؿ، وال يقجف القف أي

( مـ قاكقن 9دور يف الجريؿة، وهذا ما أكده الؿشرع الؿصري يف كص الؿادة )

حؿاية الؿستفؾؽ التل قضت بنطػاء الؿعؾـ طـ الخدمة السقاحقة مـ الؿسئقلقة 

فـقة يتعذر طؾك الؿعؾـ الؿعتاد التلكد  اإلطالنمتك كاكت الؿعؾقمات التل تضؿـفا 

فنذا أقتصر دوره طؾك الؿساطدة يف  مـ صحتفا، وكان مزود الخدمة قد أمره بذلؽ.

الـشر ، أو التحريض طؾقف، أو االتػاق بشلكف، ففـا يؼتصر دوره فؼط طؾك االشرتاك 

 يف الجريؿة.

تبايـ مققػ التشريعات محؾ البحث مـ العؼقبة األصؾقة التل ُقررت لفذه  .12

اكتفج سقاسة طدم االخذ  اإلمارايتالجريؿة بالـسبة لؾشخص صبقعل: فالؿشرع 

، ووضع حد أدكك لؾعؼقبة الؿالقة -السجـ أو الحبس  –بالعؼقبة الؿؼقدة لؾحرية 

الؿؼررة لفذه الجريؿة، وأصؾؼ سؾطة الؼاصل يف الحد االقصك، ولؽـ يرد طؾك 
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، اإلمارايتالسؾطة التؼديرية لؾؼاضل ققد ورد يف الؼقاطد العامة لؼاكقن العؼقبات 

الثؿائة الػ درهؿ، ما لؿ يـص حقث وضع حد أقصك لؾغرامة بالجـحة وهق ث

الؼاكقن طؾك خالف ذلؽ= اما الؿشرع الؿصري فؼد غاير يف سقاستف العؼابقة 

كالؿشرع  –بخصقص هذه الجريؿة، وأن كان قد قصر العؼقبة طؾك العؼقبة الؿالقة 

، ولؽـف وضع لفا حد أدكك وأخر أقصك= بالؿؼابؾ الؿشرع الػركسل قد  اإلمارايت

رة لؾعؼاب طؾك الجريؿة لتل كحـ بصددها، حقث قرر طؼقبة اكتفج سقاسة مغاي

مؼقدة لؾحرية وهل السجـ، باإلضافة لذلؽ قرر طؼقبة مالقة ووضع لفا حد واحد، 

 ثؿ أططك الؼاصل سؾطة أن يزيد هذه الغرامة بـسبة محددة

يف قاكقن حؿاية  اإلمارايتأما بالـسبة لؾشخص الؿعـقي: لؿ يـص الؿشرع  .46

السقبقرية  اإلطالكاتسئقلقة الشخص الؿعـقي طـ جريؿة الؿستفؾؽ طؾك م

الؼقاطد  إلكالخادطة أو الؿضؾؾة، ويف ضؾ وجقد هذا الػراغ، ال مػر مـ الؾجقء 

( 98العامة يف قاكقن العؼقبات يف هذا الشلن، الذي قرر صراحة بؿقجب الؿادة )

ؿثؾقها الجرائؿ التل يرتؽبفا مالؿسئقلقة الجـائقة لألشخاص الؿعـقية طـ 

مديروها أو وكالؤها لحساهبا أو باسؿفا، كؿا قرر العؼقبة التل يجقز الحؽؿ هبا  أو

طؾك الشخص الؿعـقي، وهل ذات الغرامة الؿؼررة لؾجريؿة قاكقكا، وهذا ما هنجف 

يف قاكقن  الؿشرع الػركسل الذي قرر الؿسئقلقة الجزائقة لألشخاص الؿعـقية

قاكقن العؼقبات الػركسل، حقث قرر مـ  454/5العؼقبات بؿقجب الؿادة 

( الػؼرة األخقرة مـ قاكقن االستفالك، حقث لؾؼاضل 465/6بؿقجب الؿادة )

الجزائل معاقبة الشخص الؿعـقي يف هذه الجريؿة بالغرامة، التل تساوي خؿس 

أضعاف الغرامة الؿؼررة لؾشخص الطبقعل، بجاكب بعض العؼقبات التؽؿقؾقة التل 
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الؿقضع الؿخصص لذلؽ= القضع جد مختؾػ بالـسبة  سقف كشقر القفا يف

كف لؿ يعرتف حتك تاريخف بالؿسئقلقة الجـائقة لؾشخص إلؾؿشرع الؿصري، حقث 

الػعؾقة لؾشخص الؿعـقي  اإلدارةالؿعـقي، وأقتصر طؾك معاقبة الؿسئقل طـ 

السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة بتقافر شرصقـ:  اإلطالكاتحال اقرتاف جريؿة 

 اإلدارة، أن يثبت طؾؿف بالؿخالػة= والثاين، أن يؽقن إخالل الؿسئقل طـ األول

السقبقرية الخادطة أو الؿضؾؾة،  اإلطالكاتالػعؾقة قد ساهؿ يف ارتؽاب جريؿة 

ولضؿان سداد الؿتفؿ لؾعؼقبات الؿالقة، قرر الؿشرع أن يؽقن مسئقل بالتضامـ 

ات، حال ارتؽاب الؿخالػة مـ طؾك القفاء بؿا يحؽؿ بف مـ طؼقبات مالقة وتعقيض

 قبؾ أحد العامؾقـ بف باسؿف ولحسابف.

 

االهتؿام بالتسقيؼ االلؽرتوين السقاحل، وذلؽ طرب طؼد ممتؿرات محؾقة وإقؾقؿقة  .4

ودولقة، هبد تبادل الخربات الؿتجددة يف هذا الؿجال، وإصدار الؼقاكقـ الؿـظؿة 

 قة.لؾؿعامالت االلؽرتوكقة السقاح

تؼـقـ إجراءات ترخقص الؿقاقع االلؽرتوكقة التل تعؿؾ يف مجال السقاحة  .5

االلؽرتوكقة، حتك ال تؽقن يف مـعزل طـ رقابة الجفات الؿعـقة بحؿاية السائح 

 ومزودي الخدمة السقاحقة.

طؼد اتػاققة طربقة ودولقة، بغقة تقحقد الؼقاطد الحاكؿة لؾؿمسسات والشركات  .6

 شاط السقاحل االلؽرتوين.العامؾة يف مجال الـ

االتؿام بعؼد دورات تلهؾقف لؽافة العامؾقـ بؼطاع التسقيؼ االلؽرتوين السقاحل،  .7

لتعريػفؿ كقػقة التعامؾ مع وسائؾ التؼـقة الحديثة، لتعؿقؿ االستػادة والتقسع يف 
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السقاحة االلؽرتوكقة، وتؼـقـ سقاسة خصقصقة البقاكات الؿتداولة يف البـقة التحتقة، 

تقطقة الؼائؿقـ طؾقفا بلهؿقة الؿحتقى الؿعؾقمايت وخصقصقتف، والتعرف طؾك و

 الجرائؿ الخاصة هبذا الؿجال.

إصدار كصقص تجريؿقف وطؼابقة خاصة بالجرائؿ التل مـ الؿؿؽـ أن تؼرتف أثـاء  .8

ووضع  ،طؿؾقة التسقيؼ السقاحل اإللؽرتوين، كظرًا لؾطبقعة الخاصة هبذه الجرائؿ

وضع  إلكمع لإلطالكات السقبقرية محؾ الجريؿة، باإلضافة تعريػ واضح وجا

 خادع أو مضؾؾ. اإلطالنمعقار لؿعرفة متك يؽقن 

طؾك الؿشرع الؿصري الـص صراحة طؾك مسئقلقة الشخص الؿعـقي بصػة  .9

 اإلمارايتخاصة، وشركات السقاحة االلؽرتوكقة بصػة خاصة، كؿا فعؾ الؿشرع 

 والػركسل.

ة لؾحرية بجاكب العؼقبات الؿالقة، كؿا هق الشلن يف الـص طؾك طؼقبات مؼقد .:

 الؼاكقن الػركسل.

تؼرير طؼقبات تؽؿقؾقة تققع طؾك الؿحؽقم طؾقف يف هذه الجريؿة، كؿا فعؾ  .;

 الؿشرع الػركسل الذي طدد هذه العؼقبات.

إكشاء شرصة متخصصة يف مجال السقاحة االلؽرتوكقة، لؿا يتطؾب يف الؼائؿقـ طؾك  .>

 لجريؿة مـ مفارات تؼـقة معقـف.اكتشاف هذه ا
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