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[د .مراد حممود املواجدة]

اجلوانب القانونية للعقد املربم بني شركات
استضافـــة املواقـــع اإللكرتونيــة والعمالء
*

دراسة يف التشريع اإلماراتي

د .مراد حممود املواجدة

*

ملخص البحث
تتناول هذة الدراسة موضوع ًا مستحدث ًا يتمثل يف اجلوانب القانونية للعقد
املربم بني رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية والعمالء؛ إذ مل يفرد املرشع
اإلمارايت قواعد قانونية ااةة لتنيي أعامل هذه الرشكات ،ااةة منها رشوط
إنشائها ،والتزاماهتا ،والتزام العميل مالك املوقع اإللكرتوين املستضاف،
ومسؤولياهتا ،والعقود التي تربمها مع العمالء .لذا البد من العودة إىل القواعد
العامة يف الترشيع اإلمارايت لتبييق ع ى العقود التي تربمها هذه الرشكات .لقد تيني
من االل هذه الدراسة ،أن تبييق القواعد القانونية العامة يف جمال املسؤولية عن
الفعل الضار ع ى رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية ال يالئ البييعة القانونية
اخلاةة ملنيومة عمل هذه الرشكات ،وال يتسق مع التبور اإللكرتوين املتسارع يف
عمل هذه الرشكات ،أضف إىل ذلك أن تبييق هذه القواعد العامة من شأن أن
يعيق حركة النشاط اإللكرتوين ،ويثقل كاهل رشكات االستضافة بميالغ مالية
طائلة نتيجة التعويضات التي ستدفع إىل الغري املترضر .يرى الياحث رضورة
تدال املرشع اإلمارايت لوضع نوو قانونية ااةة تني قواعد عقد استضافة
املواقع اإللكرتونية وتضيط املسؤولية عن الفعل الضار هلذه الرشكات ،ااةة أن
دورها هو استضافة املوقع اإللكرتوين فقط ،ومل تق بنرش املحتوى غري القانوين
 أجيز للنرش بتاريخ .2014/9/14
 أستاذ القانون التجاري املشارك -كلية ديب األمريكية – كلية القانون.
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بذاهتا .أضف إىل ذلك عدم إجازة املرشع اإلمارايت اإلعفاء من مسؤولية هذه
الرشكات عن الفعل الضار أو ختفيفها.

املقدمة
رافق التطور يف املجال اإللكرتوين املتسارع عىل الصعيد العاملي ،ظهور
معامالت إلكرتونية جديدة ،من شأهنا االستجابة للمطلب اإللكرتوين املنشود عىل
الص ُعد ،ويتطلب هذا التطور مسار ًا قانوني ًا يرافقه من أجل تنظيمه بام يتوافق
كافة ُ
مع صحيح القانون ،لكي حيفظ احلقوق والواجبات امللقاه عىل عاتق األطراف،
وخيلق نوع ًا من التوازن يساعدهم يف إسناد العالقات ،ويمنع اجلموح هبا
وإخراجها عن جادة القانون.
ومن هذه التطورات يف املجال اإللكرتوين نشأة رشكات استضافة املواقع
اإللكرتونية ،التي جعلت عىل عاتقها األخذ بيد مالك املوقع اإللكرتوين من أجل
استضافة موقعه عىل اخلوادم اخلاصة برشكة االستضافة؛ وذلك من أجل متكينه من
النفاذ إىل الشبكة املعلوماتية لتحقيق األهدف التي يرغب الوصول إليها من خالل
هذا النفاذ.
وحيكم العالقة بني رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية والعميل مالك املوقع
اإللكرتوين عقد استضافة املوقع اإللكرتوين؛ إذ حيدد حقوق وواجبات كال
الطرفني املتعاقدين ،ويف حالة اإلخالل من قبل أي منهام تنعقد مسؤوليته العقدية.
وقد ينشأ عن استضافة الرشكة للموقع اإللكرتوين املستضاف رضر للغري بسبب
نرش صاحب املوقع اإللكرتوين املستضاف وقائع غري قانونية من شأهنا أن ترض
أرضار
بسمعة األشخاص ،سواء أكانوا طبيعيني أم معنويني ،وقد يرتتب عىل ذلك
ٌ
مادية نتيج ًة لذلك.
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أمهية املوضوع:
تكمن أمهية موضوع هذه الدراسة بأنه من املوضوعات املستحدثة عىل
الصعيد الدويل والوطني ،حيث نتج عن التطور اإللكرتوين إنشاء رشكات
استضافة املواقع اإللكرتونية هبدف تقديم خدمة االستضافة للعمالء ملساعدهتم
عىل رفع مواقعهم اإللكرتونية إىل شبكة اإلنرتنت ،مما نتج عن ذلك مشاكل
مستحدثة مل يتطرق املرشع اإلمارايت إىل حلول خاصة هلا ،وسط عجز من القواعد
العامة للمسؤولية عن مسايرهتا وإ جياد تسوية هلا ،بحكم أن هناك خصوصية لعمل
هذه الرشكات يستوجب وجود قواعد قانونية توافقها ،أضف إىل ذلك أن املرشع
اإلماريت مل يتناول رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية بالتنظيم ،ومل يورد قواعد
خاصة بالعقد املربم بني هذه الرشكات والعمالء ،لذا تبني أن هناك ندرة يف
الدراسات القانونية التي تتناول هذا املوضوع.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة هذه الدراسة يف عدم وجود قواعد أو نصوص قانونية تنظم
عقد استضافة املواقع اإللكرتونية الذي يربم بني رشكة استضافة املواقع
اإللكرتونية والعمالء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .وكذلك ندرة األحكام
القضائية الصادرة يف هذا الشأن ،مما جعل أحكام هذا العقد مثار خالف بني
الفقهاء خاصة فيام يتعلق بتكييفه.
كذلك عدم قيام املرشع اإلمارايت بتنظيم أعامل رشكات استضافة املواقع
اإللكرتونية بوصفها نموذج ًا لتطور معامالت التجارة اإللكرتونية ،مما سينتج عنه
معامالت ومشكالت جديدة ،ال يكفي اللجوء إىل القواعد العامة يف الترشيع إىل
إجياد حل هلا يتوافق من هذا التطور اإللكرتوين يف هذا املجال.

[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
3

[السنة الثالثون]

443

Published by Scholarworks@UAEU, 2016

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 67 [2016], Art. 8

[اجلوانب القانونية للعقد املربم بني رشكات استضافة املوافع اإللكرتونية والعمالء]

منهج اليحث:
نظر ًا لقلة املراجع العربية التي تتناول موضوع هذا البحث ،فإن الباحث
سوف يتبع املنهجني الوصفي والتحلييل يف كتابة هذه الدراسة.
أهداف اليحث:
هيدف الباحث من وراء إجراء هذه الدراسة إىل حتقيق بعض األهدف التي
تتمثل فيام يأيت:
 مدى مالءمة القواعد العامة يف الترشيع اإلماريت لتنظيم أحكام عقد
استضافة املواقع اإللكرتونية ،خاصة أن هذا العقد يعد من العقود غري
املسامة.
 مدى مالءمة النصوص القانونية الواردة يف التِرشيع اإلمارايت بشأن
املسؤولية العقدية واملسؤولية عن الفعل الضار حلكم مسؤولية رشكات
استضافة املواقع اإللكرتونية.
 بيان أهم االلتزامات التي تقع عىل عاتق أطراف عقد استضافة املواقع
اإللكرتونية.
 بيان التكييف الفقهي لعقد استضافة املواقع اإللكرتونية والرأي الراجح.
تقسي اليحث:
لقد قسمنا هذه الدراسة إىل أربعة مباحث كام يأيت:
املبحث األول :ماهية عقد استضافة املواقع اإللكرتونية.
املبحث الثاين :التكييف القانوين لعقد استضافة املواقع اإللكرتونية وطبيعته
القانونية.
املبحث الثالث :اآلثار القانونية التي ترتتب عىل عقد استضافة املواقع
444
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اإللكرتونية.
املبحث الرابع :مسؤولية أطراف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية وآثارها
القانونية.
باإلضافة إىل خامتة تتضمن النتائج والتوصيات.

امليحث األول
ماهية رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية

نظرا ألمهية أعامل رشكة استضاافة املواقاع اإللكرتونياة والعقاود التاي تقاوم
بإبرامها مع العمالء يف جمال تقديم خدماة االستضاافة وحداثاة هاذه العقاود عاىل
صعيد التعامل اإللكارتوين ،سايتناول الباحاث تعرياف رشكاة استضاافة املواقاع
اإللكرتونية  ،وكذلك عقد استضافة املواقع اإللكرتونية يف املطلب األول ،ومن ثام
متييز هذا العقد عن غريه من العقاود اإللكرتونياة األخارى التاي تاربم يف الفضااء
اإللكرتوين ،والتي قد تشاهبه يف املطلب الثاين.

املبلب األول
تعريف رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية

مل يرد يف القانون االحتادي رقم ( )1لسنة  2006يف شأن املعامالت
اإللكرتونية تعريف لرشكات استضافة املواقع اإللكرتونية؛ ذلك أن املرشع
اإلمارايت مل ينظم أعامل هذه الرشكات.
ويقصد برشكة استضافة املواقع اإللكرتونية  -وفق ًا ملا ورد يف التوجيه
األُورويب حول التجارة اإللكرتونية " -األشخاص الطبيعيون أو املعنويون الذين
يتولون  -ولو باملجان  -ختزين البيانات والسجالت املعلوماتية لعمالئهم،
ويضعون  -حتت ترصفهم  -الوسائل التقنية واملعلوماتية التي متكنهم من الوصول
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إىل هذا املخزون اإللكرتوين عىل مدار الساعة"(.)1
ويقصد برشكة استضافة املواقع اإللكرتونية أيض ًا ،ذلك الشخص االعتباري
الذي يعمل عىل ختزين البيانات واملعلومات التي يبثها أصحاب املواقع اإللكرتونية
عىل حاسباته اآللية املرتبطة  -عىل الدوام  -بشبكة اإلنرتنت؛ بحيث يتمكن
أصحاب هذه املواقع من اطالع اجلمهور عىل مضموهنا املعلومايت عىل مدار
الساعة(.)2
ويرى جانب فقهي( )3أن من يقوم بتقديم خدمة استضافة املواقع اإللكرتونية
هو "شخص طبيعي أو معنوي يتوىل ختزين وحفظ البيانات واملعلومات لعمالئه،
ويوفر الوسائل الفنية واملعلوماتية التي تسمح هلم باحلصول عىل هذه البيانات
واملعلومات طوال ساعات اليوم ،وذلك عرب اإلنرتنت".
إذا ،يتمثل عمل رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية يف تسكني أو إيواء
املوقع عىل شبكة اإلنرتنت ،ثم تقديم مساحة ختزن فيها كلامت أو صور أو رسوم
من جانب العميل مالك املوقع اإللكرتوين ،وبالتايل فإن رشكة االستضافة ليست
هي مالكة املوقع التي تبث عليه البيانات ،بل يقترص دورها عىل تثبيت أو إيواء
املوقع عىل شبكة اإلنرتنت ،ذلك أنه دون وجود خدمة االستضافة ملا متكن مالك
املوقع من استخدامه والنفاذ إىل مجهور املتعاملني عىل الشبكة(.)4
ويقصد بخدمة استضافة املواقع اإللكرتوين وفق ًا ملا ورد يف املادة ( )14من
(1) Official Journal of the European Communitie ,DIRECTIVE 2000/31/EC OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 8 June 2000
?http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

( )2د .أمحد قاسم فرح ،النظام القانوين ملقدمي خدمات اإلنرتنت- ،دراسة حتليلية مقارنة -جملة املنارة،
جامعة آل البيت ،األردن ،املجلد ( )13العدد ( ،2007 ،)9ص .325
( )3د .حممد حسني منصور ،املسئولية اإللكرتونية ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية ،2003 ،ص .202
( )4د .رشيف حممد غنام ،محاية العالمة التجارية عرب اإلنرتنت يف عالقتها بالعنوان اإللكرتوين DOMAIN
 ،NAMEجملة احلقوق -جامعة الكويت ،املجلد ( )28العدد ( ،2004 )4ص .171
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التوجيه األورويب يف شأن "التجارة اإللكرتونية" :عبارة عن نشاط يامرسه شخص
طبيعي أو معنوي ،هيدف إىل ختزين مواقع إلكرتونية وصفحات ويب عىل اخلادم
بشكل مبارش ودائم ،مقابل أجر متفق عليه أو باملجان ،ويضع  -من خالله  -حتت
ترصف عمالئه الوسائل التقنية واملعلوماتية التي متكنهم  -يف أي وقت  -من بث
ما يريدون عىل شبكة اإلنرتنت ،من نصوص ،وصور ،وأصوات ،وتنظيم
املؤمترات واحللقات النقاشية ،وإنشاء روابط معلوماتية مع املواقع اإللكرتونية
األخرى ،ومن الوسائل التي يقدمها متعهد املستضيف لعمالئه ختصيص مساحة
قرص أو رشيط مرور لبث املعلومات التي يرغبون بنرشها عىل شبكة اإلنرتنت،
وتزويد العميل بحساب خاص يتضمن مفتاح دخول للتعريف به ،وتزويده
بربنامج خاص يمكنه من االتصال باملستضيف ،وإضافة ،أو حذف ،أو تغيري ما
يريد من معلومات"(.)5
إن األعامل التي تقوم هبا رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية متعددة ،إذ تقوم
بخدمة تصميم املواقع اإللكرتونية لعمالئها وفق ًا للمواصفات اخلاصة التي يرغبها
العميل ،وتقوم  -أيض ًا  -بخدمة تسجيل أسامء النطاقات بالنيابة عن العمالء لدى
اجلهات املختصة املرشفة عىل تسجيلها يف دولة اإلمارات التي تتمثل يف هيئة
اإلمارات لإلنرتنت ،وكذلك استضافة الربيد اإللكرتوين ،لكن ما يعنيني هو
تقديم خدمة استضافة املواقع اإللكرتونية التي ستكون حم ً
ال هلذه الدراسة.
أما بالنسبة لعقد استضافة املواقع اإللكرتونية فلم يتضمن قانون املعامالت
اإللكرتونية االحتادي رقم ( )1لسنة  2006تعريف ًا للعقد اإللكرتوين أو عقد
استضافة املواقع اإللكرتونية ،وإنام جاء املرشع اإلمارايت بمفهوم واسع لفكرة
املعامالت اإللكرتونية بحيث تشمل العقد ،إذ نصت املادة ( )1منه عىل تعريف
)5( Official Journal of the European Communitie ,DIRECTIVE 2000/31/EC OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 8 June 2000. Op. CIT.
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املعامالت اإللكرتونية بأهنا "أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إبرامها أو تنفيذها -
بشكل كيل أو جزئي  -بواسطة املراسالت اإللكرتونية".
يقصد بالعقد عموم ًا وفق ًا ملا ورد يف نص املادة ( )125من قانون املعامالت
املدنية االحتادي رقم ( )5لسنة  1985أنه "ارتباط اإلجياب الصادر من أحد
املتعاقدين بقبول اآلخر ،وتوافقهام عىل وجه يثبت أثره يف املعقود عليه ،ويرتتب
عليه التزام كل منهام بام وجب عليه لآلخر .وجيوز أن تتطابق أكثر من إرادتني عىل
إحداث األثر القانوين".
يعرف جانب فقهي عقد استضافة املواقع اإللكرتونية بوصفه عقد إجيار
معلومايت بأنه "التقاء إرادتني عىل إبرام عقد حمل معلومايت أي بيانات ورسائل يتم
تداوهلا بني مستخدمي هذه املعلومات ،وإرساهلا إىل الغري بأية وسيلة كانت ،سواء
أكانت تقليدية أم إلكرتونية"(.)6
ويعرف الباحث عقد استضافة املواقع اإللكرتونية "بأنه عبارة عن اتفاق بني
رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية والعميل ،بموجبه تقوم الرشكة بإنشاء وتصميم
موقع إلكرتوين ملصلحة العميل وإدارته واإلرشاف عليه عرب شبكة اإلنرتنت من
أجل إتاحة املعلومات إىل مجهور العميل مقابل مبلغ من املايل يدفع إىل الرشكة".
ويقصد باملوقع اإللكرتوين حمل االستضافة وفق ًا ملا ورد يف مرسوم مكافحة
جرائم تقنية املعلومات اإلمارايت رقم ( )5لسنة  2012أنه "مكان إتاحة املعلومات
عىل الشبكة املعلوماتية ،ومنها مواقع التواصل االجتامعي ،والصفحات الشخصية
واملدونات".

( )6د .حممد فوزي مطالقة ،الوجيز يف عقود التجارة اإللكرتونيةة ،دار الثقافة ،عامن ،2008 ،ص .39
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[د .مراد حممود املواجدة]

ويقصد باملوقع اإللكرتوين املستضاف وفق ًا جلانب فقهي( )7أنه "عبارة عن
جمموعة من الصفحات املرتابطة فيام بينها بواسطة الروابط املتشعبة ،والتي تتيح
للشخص االنتقال من موقع آلخر ،ومن صفحة ألخرى داخل عامل الويب
الواسع ،وبطريقة تسمح بنرش املعلومات عىل الشبكة ،أيا كان الغرض من وضع
هذه الصفحات".
إن عقد استضافة املواقع اإللكرتونية يبنى عىل أساس قيام رشكة استضافة
املواقع اإللكرتونية بتقديم اخلدمات ووضعها حتت ترصف العميل املشرتك؛
بحيث يتيح له خدمة االنتفاع بمساحة عىل القرص الصلب ألحد أجهزة
احلاسوب التي يملكها ،أو إتاحة مكان عىل شبكة اإلنرتنت للعميل ،أو تقديم أي
جزء من املعلومات من أجل االنتفاع هبا(.)8
يرتبط عقد استضافة املواقع اإللكرتونية ارتباط ًا وثيقا بشبكة اإلنرتنت
العاملية()9؛ بحيث يقوم عىل رضورة املرور الفني اإللزامي املستقر عرب هذه الشبكة،
من خالل اختاذ العميل موقع ًا إلكرتوني ًا عىل هذه الشبكة ،ومن خالل هذا املوقع
يستطيع التعامل مع املستهلك اإللكرتوين ،وتقديم أعامله وخدماته إليه ،وعرض
منتجاته عىل هذا املوقع ،بل وإنشاء متجره اإللكرتوين ،برشط اتباعه نظام ًا معين ًا
تربجمه ،وتفرضه ،وترشف عليه ،وتديره رشكة االستضافة؛ حيث تقوم الرشكة
باستقبال واستضافة املوقع اإللكرتوين للعميل لفرتة حمددة من الزمن مقابل التزام
العميل مالك املوقع بدفع مقابل هذه االستضافة عرب شبكة اإلنرتنت ،وتقدم
الرشكة ما لدهيا من أجهزة وأدوات وحواسيب ،وتضعها حتت ترصف العميل
( )7د .أرشف جابر سيد ،الصحافة عرب اإلنرتنت وحقوق املؤلف ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2006 ،ص
.147
( )8د إلياس ناصيف ،العقود الدولية اإللكرتونية يف القانون املقارن ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،ص
.50
)9( Gregory J. Battersby, Charles W. Grimes; License Agreements: Forms and Checklists
2E, 2013, P. 4-3

[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
9

[السنة الثالثون]

449

Published by Scholarworks@UAEU, 2016

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 67 [2016], Art. 8

[اجلوانب القانونية للعقد املربم بني رشكات استضافة املوافع اإللكرتونية والعمالء]

املشرتك خالل مدة االنتفاع(.)10

املبلب الثاين
متييز عقد استضافة املواقع اإللكرتونية
عن غريه من العقود اإللكرتونية

نظر ًا ألمهية عقد استضافة املواقع اإللكرتونية ،واشرتاكه مع غريه من العقود
اإللكرتوني ة يف بعض اجلوانب ،فسوف يتناول الباحث متييز هذا العقد عن غريه ،إذ
سيتناول الفرع األول متييز عقد استضافة املواقع اإللكرتونية عن عقد استخدام
شبكة اإلنرتنت ،وسيتناول الفرع الثاين متييز عقد استضافة املواقع اإللكرتونية عن
عقد التصديق اإللكرتوين ،أما الفرع الثالث فسوف يتم التمييز بني عقد استضافة
املواقع اإللكرتونية وعقد تسجيل العناوين اإللكرتونية "أسامء النطاق" ويف الفرع
الرابع فسوف نميز بني عقد استضافة املواقع اإللكرتونية وعقد املتجر االفرتايض.

الفرع األول:
متييز عقد استضافة املواقع اإللكرتونية
عن عقد استخدام شيكة اإلنرتنت

يقصد بعقد استخدام شبكة اإلنرتنت أنه "ترصف قانوين بني طريف العالقة
العقدية ،ومها املوجب والقابل ،يكون موضوعه السامح للطرف اآلخر باالنتفاع
من شبكة اإلنرتنت واستخدامها من خالل إتاحة كافة الوسائل التي متكن
املستخدم من دخول الشبكة ،والتجول فيها ،وإجراء التصفح للمواقع ،والتعامل
مع هذه املواقع ،وذلك من خالل توفري (املوديوم) واخلط الواصل معه ،إلمكانية
ربط املوديوم مع جهاز احلاسوب واألقامر االصطناعية ،التي من خالهلا يتم بث
إشارات رقمية ،يتم حتويلها إىل الشكل الذي نجد شبكة اإلنرتنت عليه .كام جيب

( )10د إلياس ناصيف ،املرجع السابق ،ص.51
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عىل املزود توفري كافة الربامج األساسية لتشغيل خدمة اإلنرتنت"(.)11
إن عقد استخدام شبكة اإلنرتنت يعد األساس يف إبرام العقود اإللكرتونية
عرب شبكة اإلنرتنت ،حيث إن إمكانية استخدام شبكة اإلنرتنت سامهت يف إبرام
هذه العقود عرب هذه الشبكة ،لذا فإن عقد استخدام الشبكة هو أصل كافة العقود
اإللكرتونية؛ ألن هذا العقد هو الذي يمكن األشخاص من استخدام الشبكة
والتجول عرب املواقع املتوافرة والبحث عن املنتجات التي يرغب املستخدم رشاءها
متهيد ًا إلبرام العقود من خالل هذه الشبكة ،كذلك فإن هذا العقد يعترب من العقود
املربمة عرب اإلنرتنت ،يف حالة أن متت املراسالت وتبادل البيانات عرب الشبكة من
أجل إبرام هذا العقد(.)12
ويعد عقد استخدام شبكة اإلنرتنت من عقود اإلذعان؛ ألن مزود اخلدمة
يضع برامج االتصال ،وحيدد كيفية التعامل هبا ،وحيدد رسوم االشرتاك بالدخول
إىل الشبكة ،وجيب عىل العميل القبول باالشرتاك أو الرفض من دون أن حيق له
املشاركة يف صياغة أو وضع بنود هذا العقد .ويكون التزام مزود اخلدمة التزام ًا
بتحقيق نتيجة ،حيث جيب أن يوفر للعميل إمكانية الدخول إىل الشبكة بكل
سهولة ويرس من أجل حتقيق ما يرغبه من غايات خاصة به(.)13
إن الفرق األسايس بني عقد استخدام شبكة اإلنرتنت وبني عقد استضافة
املواقع اإللكرتونية ،أن األول يتيح للمستخدم الدخول إىل شبكة اإلنرتنت
وتصفح املواقع اإللكرتونية املختلفة والتجول بني ثناياها من أجل حتقيق غاياته،
بينام يف العقد الثاين جيب عىل رشكة االستضافة إتاحة جزء من القرص الصلب
الذي متلكه إىل العميل لكي يقوم بتوطني أو إيواء موقعه اإللكرتوين عىل هذا
( )11د أسامة أبو احلسن جماهد ،خصوصية التعاقد عرب اإلنرتنت ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000 ،ص
.56
( )12د حممد فوزي مطالقة ،املرجع السابق ،ص.38
( )13د الياس ناصيف ،املرجع السابق ،ص .49
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القرص لكي يمكن املستهلك اإللكرتوين من االطالع عليه والتواصل مع العميل،
وإتاحة مكان خاص به عرب شبكة اإلنرتنت.

الفرع الثاين:
متييز عقد استضافة املواقع اإللكرتونية
عن عقد التوديق اإللكرتوين

يقصد بمزود خدمات التصديق وفق ًا ملا ورد بنص املادة ( )1من القانون
االحتادي رقم ( )1لسنة  2006يف شأن املعامالت اإللكرتونية أنه "أي شخص أو
جهة معتمدة أو معرتف هبا تقوم بإصدار شهادات تصديق إلكرتونية ،أو أية
خدمات أو مهامت متعلقة هبا وبالتوقيعات اإللكرتونية واملنظمة بموجب أحكام
القانون".
خاص أو عا ٌم
معنوي
طبيعي أو
شخص
ويذهب جانب فقهي لتعريفه أنه "
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
يقدم للغري خدمات تصديق إلكرتوين أمهها ،التأكيد للغري أن التوقيع الرقمي ،مث ً
ال
ينسب إىل الشخص املوقع من خالل إصدار الشهادة املطلوبة التي حتمل بيانات
توقيعه ،وغريها يف البيانات ،مثل اسم املوقع وعنوانه وصفته ورقم بطاقة االئتامن
اخلاصة به(.)14
إن هناك دور ًا كبري ًا تقوم به جهات التصديق اإللكرتوين نتيجة إبرام عقود
التصديق اإللكرتوين من خالل حتديد هوية املتعاقد وتوفري األمان والرسية
للمعامالت اإللكرتوني ة ،وكذلك توفري البيئة اآلمنة ألطراف التعامل ،كوهنا
تكشف البينة والدليل عىل حصول الرتاسل بينهم من عدمه ،وتبني الوقائع ذات
الصلة بالرتاسل عرب إصدار شهادات إلكرتونية موثقه تؤكد صحة البيانات
واملعلومات الواردة هبا ،وتؤكد عىل شخصية األطراف املتعاملني ،وتضمن صحة
)14) Christian Spirally ,Electronic signature A transatlantic Bridge, AN Eu and U. S legal
Approach Towards Electronic Authentication ,Jou. of information, Law and Technology,
2002
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التوقيع اإللكرتوين( ،)15وتبني كافة اجلوانب القانونية التي تؤدي إىل أن التوقيع
اإللكرتوين يتساوى متام ًا مع التوقيع التقليدي ويرتتب عليه كافة اآلثار القانونية.
وبينت املادة ( )1من القانون االحتادي رقم ( )1لسنة  2006شهادة املصادقة
اإللكرتونية بأهنا "الشهادة التي يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد
هوية الشخص أو اجلهة احلائزة عىل أداة توقيع معينة".
إن الفرق اجلوهري بني عقد التصديق اإللكرتوين وبني عقد استضافة املواقع
اإللكرتونية يكمن يف أن األول يرد عىل توثيق التوقيع اإللكرتوين ،حيث إن شهادة
التوثيق الصادرة عن جهة التصديق اإللكرتوين تبني نسبة التوقيع إىل صاحب
الشهادة ،وأنه صادر عنه من أجل إجياد الثقة واألمان يف بيئة التعامل اإللكرتوين
عرب اإلنرتنت  .بينام العقد الثاين فمحله إتاحة رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية
مساحة عىل القرص الصلب التي متلكه للعميل من أجل إجياد موقع له عرب شبكة
اإلنرتنت.

الفرع الثالث:
متييز عقد استضافة املواقع اإللكرتونية عن عقد تسجيل
العناوين اإللكرتونية "أسامء النباق"

يقصد بعقد تسجيل العناوين اإللكرتونية "أسامء النطاق" أنه عقد يتم إبرامة
بني العميل مستخدم اسم النطاق وبني اجلهة املختصة بالدولة لتسجل أسامء
النطاق ،بحيث يتمكن العميل من استخدام اسم نطاق خاص به يرتبط بعالمته
التجارية ،أو باسمة التجاري ،أو بأي عنرص خاص به ،يمثل العنوان االفرتايض
لالشخاص عرب شبكة اإلنرتنت ،من أجل سهولة التواصل معهم يف الفضاء
اإللكرتوين.
( )15بشار حممود داوودين ،اإلطار القانوين للعقد املربم عرب شبكة اإلنرتنت ،دار الثقافة ،عامن ،الطبعة
األوىل ،2006 ،ص.230
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ويعرف جانب فقهي( )16العنوان اإللكرتوين بأنه "عنوان للمرشوعات عرب
شبكة اإلنرتنت وهو عنوان افرتايض؛ ألنه ال حيدد موقع املرشوعات عىل أرض
الواقع ولكنه حيددها عىل شبكة اإلنرتنت"
وجيب عىل رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية أن تتخذ أوالً اسم نطاق
خاص هبا من أجل تأسيس موقع إلكرتوين عىل شبكة اإلنرتنت ،حتى تتمكن من
استضافة املواقع اإللكرتونية ملختلف األشخاص عرب هذه الشبكة.
إن الفرق بني عقد استضافة املواقع اإللكرتونية وعقد تسجيل العناوين
اإللكرتونية "أسامء النطاق" أن العقد األول يربم بني رشكة استضافة املواقع
اإللكرتونية والعميل ،بينام العقد الثاين فيربم بني رشكة استضافة املواقع
اإللكرتونية وإدارة أسامء نطاق اإلنرتنت ،وهي جهة تابعة للدولة من أجل توفري
اسم نطاق للرشكة للنفاذ إىل شبكة اإلنرتنت حتى تستطيع تقديم خدمة استضافة
املواقع اإللكرتونية إىل العمالء.
أضف إىل ذلك أن عقد استضافة املواقع اإللكرتونية يعد بمثابة عقد إذعان ،إذ
ختضع رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية عند إبرامه إىل السياسات والقواعد
التي تضعها إدارة أسامء النطاق داخل الدولة ،أما عقد االستضافة فيخضع ملبدأ
"العقد رشيعة املتعاقدين" ،حيث يستطيع العميل مث ً
ال التفاوض عىل املقابل املادي
خلدمة االستضافة ووقتها ومضموهنا.
أما وجه الشبه بني العقدين فيتمثل بأن كال منهام عقد غري مسمى يف القانون
اإلمارايت ،وحيتا إىل تدخل املرشع اإلماريت من أجل تنظيم أحكامه.

( )16د رشيف حممد غنام ،محاية العالمة التجارية عرب اإلنرتنت يف عالقتها بالعنوان اإللكرتونية DOMAIN
 ،NAMEاملرجع السابق ،ص.326
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????????? ??????? ?? ????? ???????? ????????????? ?????????? ?????????? ????? ??? ?????? ????? ????????? ??????? almawajdeh:

[د .مراد حممود املواجدة]

الفرع الرابع:
متييز عقد استضافة املواقع اإللكرتونية
عن عقد املتجر االفرتايض
يقصد باملتجر االفرتايض "صفحة أو أكثر عىل شبكة اإلنرتنت الويب التي
يمكن الرجوع إليها عرب شبكة اإلنرتنت ،وتدر حتت اسم جمال املركز االفرتايض،
والذي من خالله يضمن للتاجر عرض منتجاته إىل املستهلكني"(.)17
يعرفه جانب فقهي أنه( )18عقد يلتزم بمقتضاه مقدم اخلدمة بأن يمكّن التاجر
من عرض بضاعته من خالل املوقع اإللكرتوين ،أو مركز جتاري افرتايض ،وذلك
مقابل أجر متفق عليه ،مما يلتزم بفتح املتجر اخلاص باملشارك عىل شبكة
اإلنرتنت".
ويقصد باملركز التجاري االفرتايض "خدمة إلكرتونية يتم الدخول إليها عرب
شبكة اإلنرتنت ،واملفتوحة لكل مستعمليها ،وتسمح للتجار بعرض بضائعهم أو
خدماهتم عىل العمالء من خالهلا"(.)19
وبموجب هذا العقد يصبح املتجر مشارك ًا يف املركز التجاري االفرتايض
الذي جيمع عدة جتار يف موقع واحد ،وهذا يشابه املركز التجاري التقليدي الذي
جيمع عدة جتار يف مكان واحد(.)20
يتضمن هذا العقد نوعني من الرشوط ،أوالً :رشوط عامة وختضع هلا كافة
املتاجر املشاركة يف املركز التجاري ،مثل ماهية البيانات الشخصية للمشارك ،نوع
املنتجات وخصائصها وتركيبها ،لغة العرض ،األسعار اخلاصة باملنتجات
( )17لزهر بن سعيد ،النظام القانوين لعقود التجارة الدولية ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،2010 ،ص
.46
( )18املرجع السابق ،ص .47
( )19د .أسامة أبو احلسن جماهد ،املرجع السابق ،ص .13
( )20د خالد ممدوح إبراهيم ،ابرام العقد اإللكرتونية ،دار الفكر العريب ،االسكندرية 2008 ،ص.104
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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املعروضة ،بيان الرضائب والرسوم ،نفقات الشحن ،مواعيد التسليم ...ثاني ًا:
رشوط خاصة ختتص بكل متجر عىل حدة ،إذ يعد بمثابة نظام خاص باملتجر يكفل
سري املتجر عىل ما يرام(.)21

امليحث الثاين
التكييف القانوين لعقد استضافة
املواقع اإللكرتونية وطييعت القانونية

لقد تباينت اآلراء الفقهية حول التكييف القانوين لعقد استضافة املواقع
اإللكرتونية الذي تربمه رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية مع عمالئها ،فمنهم
من وصفه بأنه عقد إجيار أشياء ،ومنهم من وصفه بأنه عقد غري مسمى ،وذهب
اجتاه آخر إىل اعتباره عقد مقاولة ،وسوف نبني هذه اآلراء والراجح منها يف املطلب
األول ،باإلضافة إىل بيان الطبيعة القانونية هلذا العقد يف املطلب الثاين.

املبلب األول
التكييف القانوين لعقد استضافة املواقع اإللكرتونية

هناك اختالف فقهي يف شأن تكييف عقد إستضافة املواقع اإللكرتونية ،وذلك
بسبب عدم تدخل املرشع اإلماريت بتنظيم هذا العقد ،وإبداء رأيه حول تكييفه.
لذا ،سيتناول الباحث االجتاهات الفقهية املختلفة ،فسوف نبحث يف الفرع األول
تكييف هذا العقد با عتباره عقد إجيار أشياء ،ويف الفرع الثاين تكييفه عىل أنه عقد
غري مسمى ،ويف الفرع الثالث باعتباره عقد مقاولة ويف الفرع الرابع باعتباره عقد
إجيار معلومايت.

( )21د مراد حممود يوسف مطلق ،التعاقد عن طريق وسائل االتصال اإللكرتونية :دراسة مقارنة ،جامعة عني
شمس  -كلية احلقوق ،2007 ،ص .91
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[د .مراد حممود املواجدة]

الفرع األول:
عقد إجيار أشياء
ذهب جانب فقهي إىل القول بأن عقد استضافة املواقع اإللكرتونية هو عقد
إجيار أشياء ،ذلك أن رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية مقدمة اخلدمة لعمالئها
تضع بني يدي عمالئها وحتت ترصفهم جمموعة من األجهزة الفنية الستخدامها
مقابل مبلغ من املال متفق عليه مسبق ًا(.)22
إال أن هذا االجتاه تعرض لالنتقاد من الفقه ،بوصفه وإن كان عقد استضافة
املواقع اإللكرتونية يتضمن عنارص عقد إجيار األشياء ،بحيث تضع رشكة استضافة
املواقع اإللكرتونية جمموعة أجهزة تقنية حتت ترصف عمالئها ،فإنه ال خيفى أن هذا
العقد يتضمن أيض ًا عم ً
ال فني ًا تقوم به هذه الرشكة باإلضافة إىل األجهزه موضوع
اإلجيار ،ال يستطيع العميل القيام هبا لوحده؛ ألن هذه األجهزة تتطلب مهارات
فنية وخربات ودعم فني ال يتوافر اال لدى هذه الرشكات اخلبرية يف هذا الشأن(.)23
إن رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية تبقى متواصلة مع عمالئها وحارضة
بعد إبرام هذا العقد ،من أجل متكني العميل من حتقيق االستفادة التامة من عقد
االستضافة ،وتقدم املشورة والدعم الفني وغريها من األعامل الالزمة إىل العميل
حتى هناية هذا العقد.

الفرع الثاين:
عقد استضافة املواقع اإللكرتونية غري مسمى

يتبنى اجتاه فقهي رأي مؤداه أن عقد استضافة املواقع اإللكرتونية كغريه من
العقود التي تربم يف الفضاء اإللكرتوين ،فيعترب من العقود غري املسامة ،نظر ًا حلداثته
أوالً ،وعدم تطابق عنارصه مع عنارص العقود التقليدية ثاني ًا ،وبالتايل هناك صعوبة
( )22د حممد أمني الرومي ،التعاقد اإللكرتونية عرب اإلنرتنت ،2004 ،ص .78
( )23د .إلياس ناصيف ،املرجع السابق ،ص .52
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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يف ضمه إىل العقود املسامة التي تعرف يف القانون املدين أو القانون التجاري ،ولذا
فإن هذا العقد يتميز بطبيعة خاصة نظر ًا لتميز حمله عن بقية العقود األخرى(.)24
وقد ساق هذا اجلانب الفقهي مربرات عدة لتدعيم وجهة نظره هذه ،تتمثل
بحرية التعاقد التي أرساها القانون املدين ،والتي من شأهنا إبرام عقود مستحدثة
ختتلف عن تلك العقود التقليدية ،باإلضافة إىل أن هذه العقود ال تتفق مع العقود
املسامة ،لذا ينبغي إدراجها حتت طائفة العقود غري املسامة نظر لطبيعتها اخلاصة(.)25
يرى الباحث أن تكييف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية عىل أنه عقد غري
مسمى ،يتفق مع املنطق القانوين السليم ،وبالرغم من قيام بعض الففع بتكييفه
وإ عطاء اسم هلذا التكييف إال أنه يبقى من العقود غري املسامة ،لذلك ندعو املرشع
اإلمارايت إىل تنظيم قواعد هذا العقد وإعطائه التسمية املناسبة التي تتوافق مع
تكييفه.

الفرع الثالث:
عقد مقاولة

يتجة جانب فقهي إىل تكييف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية بأنه عقد
مقاولة ،بحيث تقوم رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية بتقديم معلومات إىل
العميل بواسطة أجهزة فنية متكنه من وضع موقعه عىل شبكة اإلنرتنت ،وتبقى
تلك املعلومات هلذه الرشكة وال تنتقل ملكيتها إىل العميل ،أضف إىل ذلك أن
التزام رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية ال تقترص عىل توريد املعلومات فقط
للعميل وإنام تسهيل دخوله بصفة دورية ومنتظمة إىل قاعدة البيانات مما يتيح له
( )24د عادل أبو هشيمه ،عقود خدمات املعلومات اإللكرتونية يف القانون الدويل اخلاص ،دار النهضة
العربية ،2004 ،ص.29
( )25أمحد سعيد ،نحو إرساء نظام قانوين لعقد املشورة املعلوماتية ،دار النهضة العربية  -القاهرة،1995 ،
ص.333
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إمكانية البحث وحتديث معلوماته لكي يقوم بتحديث موقعه أوالً بأول(.)26
أضف إىل ذلك أن هناك استقالالً يف العالقات بني رشكة استضافة املواقع
اإللكرتونية والعميل ،وعدم وجود رابطة قانونية تبعية بينهام( .)27كذلك فإن هذا
التكييف يتفق مع طبيعة عقد املقاولة باعتباره من العقود املستمرة وليس من
العقود فورية التنفيذ ،ذلك أن التزام رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية متتد فرتة
من الزمن ،بحيث يمكنه من حجز موقع عىل القرص الصلب وتزويده باملعلومات
والدعم الفني لتعظيم استفادة العميل من خمرجات هذا العقد(.)28

الفرع الرابع:
عقد استضافة املواقع اإللكرتونية عقد إجيار معلومايت

ذهب اجتاه فقهي بحق إىل القول بأن رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية
تتوىل ختزين التطبيقات والسجالت املعلوماتية لعمالئها ،والعمل عىل تزويدهم
بالوسائل التقنية واملعلوماتية التي من شأهنا أن متكنهم من الوصول إىل ذلك
املخزون عرب اإلنرتنت ،حيث تعد هذه الرشكة بمثابة املؤجر ملكان عىل شبكة
اإلنرتنت ،وتعرض عىل العمالء استضافة املواقع اإللكرتونية مقابل أجر حمدد،
وباملقابل يستطيع املستأجر نرش ما يشاء من نصوص أو صور أو تنظيم مؤمترات
وحلقات مناقشة أو إنشاء مواقع معلوماتية مع املواقع األخرى يف حدود القانون
واالتفاق(.)29

( )26حممد حسني منصور ،املرجع السابق ،ص 31
( )27مرفت عبد العال ،عقد املشورة يف جمال نظم املعلومات ،رسالة دكتوراة ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة،
 ،1997ص.113
( )28فاروق األباصريي ،عقد االشرتاك يف قواعد املعلومات اإللكرتونية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2003ص.113
( )29د حممد حسني منصور ،املسؤولية اإللكرتونية ،املرجع السابق ،ص.202
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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يرى الباحث أن حمور عقد استضافة املواقع اإللكرتونية ،قيام رشكة استضافة
املواقع اإللكرتونية بحجز جزء من القرص الصلب الذي متلكه من أجل متكني
العميل من إنشاء موقع خاص به الستخدمه لفرتة حمددة من الزمن بمساعدة هذه
الرشكة التي متلك اخلربات الفنية التي جتعل العميل ينفذ إىل الفضاء اإللكرتوين
للتواصل مع متصفحي املواقع اإللكرتونية واملستهلكني الراغبني باحلصول عىل
املنتجات التي ختص العميل.
لذا ،فإن رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية تقوم بتأجري هذه املساحة
املخصصة للعميل من القرص الصلب وتساعده يف إنشاء وتصميم املوقع أيض ًا،
مقابل مبلغ من املال وملدة حمددة من الزمن حتت إرشاف مبارش من الرشكة
وبرشوط قانونية واتفاقية جيب عىل العميل الوفاء هبا ،تتطلب من الرشكة توريد
معلومات حمددة إىل العميل واعطائه أجهزة فنية للمسامهة يف دخوله إىل موقعه
وتقديم املساعدة الفنية له كلام تطلب األمر ذلك ،لكن هذه الرشكة تبقى مالكة
هلذه األجهزة واملعدات وال تنتفل إىل العميل.
وبنا ًء عىل ذلك يرى الباحث أنه يتفق مع املنطق القانوين السليم تكييف هذا
العقد عىل أنه عقد إجيار معلومايت من الناحية الفقهية.

املبلب الثاين
البييعة القانونية اللتزامات أطراف عقد استضافة
املواقع اإللكرتونية

بعد أن حددنا التكييف القانوين لعقد استضافة املواقع اإللكرتونية املربم بني
رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية والعميل ،يثار التساؤل يف هذا الصدد عن
الطبيعة القانونية اللتزامات أطراف هذا العقد هل هي التزام ببذل عناية أم التزام
بتحقيق نتيجة.
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من خالل استقراء االلتزامات التي ترتتب عىل عاتق طريف عقد استضافة
املواقع اإللكرتونية ومها رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية والعميل ،يتبني أن
التزام هذه الرشكة هو التزام بتحقيق نتيجة وليس التزام ًا ببذل عناية ،ذلك أن هذا
العقد يفرض عىل رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية التزام ًا يتمثل بتمكني العميل
من رفع موقعه اإللكرتوين إىل القرص الصلب الذي يملكه من أجل تسهيل
التواصل مع عمالئه ،وهذا يقتيض حجز جزء من هذا القرص لفرتة حمددة من
الزمن حيددها االتفاق املربم بني الطرفني.
وال تنتهي حدود التزام رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية عند هذا احلد ،إنام
يمتد التزامها طيلة فرتة تنفيذ هذا العقد ،إذ جيب عليها متكني العميل من توطني
موقعه عىل شبكة اإلنرتنت وتقديم الدعم الفني له ،واملساعدة التقنية كلام تطلب
األمر ذلك ويف حدود االتفاق وطبيعة حمل العقد .وبالتايل تبقى شخصية رشكة
استضافة املواقع اإللكرتونية حارض ًة طيلة فرتة تنفيذ عقد استضافة املواقع
اإللكرتونية .بالرغم من تنازل هذه الرشكة للعميل عن األجهزة وملحقاهتا
لالنتفاع هبا فرتة تنفيذ العقد.
أما بالنسبة للطبيعة القانونية اللتزامات العميل وفق ًا لعقد استضافة املواقع
اإللكرتونية فهو التزام بتحقيق نتيجة أيض ًا ،خاصة أن هذا العقد يفرض عليه
حيازة األجهزة الفنية لتحقيق النتيجة التي يرغب بتحقيقها وهي اجياد موقع له
عىل شبكة اإلنرتنت لتحقيق أهدافه بالتواصل مع اجلمهور ،وهذا يفرض عليه
احلفاظ عىل هذه األجهزة طيلة فرتة تنفيذ العقد وردها إىل رشكة استضافة املواقع
اإللكرتونية بعد انتهاء العقد.
كذلك فإن عقد استضافة املواقع اإللكرتونية يفرض عليه عدم استعامل هذه
األجهزة واملوقع استخدام ًا غري قانوين يتناىف مع العادات والتقاليد والقوانني،
و عدم اإلرضار بالغري املستخدم هلذه األجهزة؛ حيث إن رشكات استضافة املواقع
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اإللكرتونية تقوم باستضافة أعداد كبرية من املواقع اإللكرتونية يف ذات الوقت.
إن دفع املقابل يف هذا العقد هو التزام بتحقيق نتيجة ،وبالتايل فإن التخلف عن
دفع املقابل يعطي لرشكة استضافة املواقع اإللكرتونية احلق بالدفع بعدم التنفيذ
بقصد التوقف عن تنفيذ التزامها املقابل وحجب خدمة االستضافة عن العميل.

امليحث الثالث
اآلثار القانونية التي ترتتب ع ى
عقد استضافة املواقع اإللكرتونية

يعد عقد استضافة املواقع اإللكرتونية الذي يربم بني رشكات استضافة
املواقع اإللكرتونية والعميل من العقود امللزمة للجانبني ،بحيث ترتتب التزامات
عدة عىل عاتق الطرفني ،حيث سنتناول يف املطلب األول التزامات رشكات
استضافة املواقع اإللكرتونية ،والتزامات مالك املوقع اإللكرتوين املستضاف يف
املطلب الثاين ،وااللتزامات املتبادلة ألطراف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية يف
املبحث الثالث.

املبلب األول
التزامات رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية

سنبحث يف هذا املطلب التزامات رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية وهي،
أوالً :توفري اخلادم واملساحة واملواصفات املتفق عليها وجتهيزها خالل فرتة حمددة
من توفري نسخة املوقع .ثاني ًا :تقديم الدعم الفني اخلاص باالستضافة .ثالث ًا :نسخ
املوقع اإللكرتوين املستضاف احتياطي ًا .رابع ًا :متابعة حمتوى املوقع اإللكرتوين
املستضاف.
أوالً :توفري اخلادم واملساحة واملواةفات املتفق عليها وجتهيزها االل فرتة
حمددة من توفري نسخة املوقع:
يفرض عقد استضافة املواقع اإللكرتونية عىل رشكة االستضافة ،أن تقوم
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بتوفري خادمات ختص العميل من أجل تسهيل وصوله إىل املوقع اإللكرتوين
املستضاف لدهيا ،سواء كان هذا اخلادم خمصص ًا خلدمة العميل بالكامل أم يشرتك
مع بقية العمالء عىل ذات اخلادم ،ويتعني أن يتضمن هذا اخلادم توفري مستوى
عالي ًا من املهنية من أجل منح اإلمكانيات للعميل للوصول إىل املوقع اإللكرتوين
املستضاف بسهولة ويرس ،حتى يكون باستطاعته ومقدوره االرتقاء إىل هذا املوقع
طلية فرتة تنفيذ العقد وفعاالً بشكل دائم ورسيع ،باعتبار أن رشكة استضافة
املواقع اإللكرتونية تقدم خدم ًة متقدم ًة وحمرتف ًة يف هذا الصدد.
يرتبط هبذا االلتزام التزام آخر يتمثل بأنه يتعني عىل رشكة استضافة املواقع
اإللكرتونية حفظ البيانات اخلاصة باملوقع اإللكرتوين املستضاف للعميل وبيانات
املستخدمني له لفرتة حمددة من الزمن ،لذا جيب عىل العميل أن يقوم بتهيئة األجهزة
التي من شأهنا جتهيز بيانات املستخدمني بصورة جتعل حفظها عىل اخلادم سه ً
ال
وميرس ًا.
لسهولة قيام العميل بالدخول إىل موقعه اإللكرتوين تقوم رشكة استضافة
املواقع اإللكرتونية بتزويده بمجموعة من الربامج اخلاصة تتوافر يف لوحة حتكم
اخلدمة ،تتناسب مع طبيعة األجهزة التي يستخدمها العميل من أجل متكينه من
استخدام موقعة اإللكرتوين بسهولة ويرس ،يف املقابل فإن هذه الرشكة ال تتحمل
املسؤولية عن هذه األجهزة؛ حيث تقوم بتقديمها لعمالئها من دون أن تقوم
بإجراء أي تعديل عىل كود الربجمة أو واجهة االستخدام ،إذ إن من يقوم بالدعم
الفني لتلك الربامج هي الرشكة املنتجة هلا وليس رشكة استضافة املواقع
اإللكرتوني ة ،حيث إن الرشكة األخرية تتحفظ عىل تقديم الدعم الفني وتورد هذا
التحفظ كبند يدر يف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية بأهنا ال تتحمل مسؤولية
عن أية نتائج أو أرضار أو مشاكل حتدث نتيجة لذلك(.)30
)30( Raman MittalLicensing Intellectual Property: Law & Management, - 2011 - Page 478
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وإذا كانت رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية مسؤولة عن توفري احلجم املتفق
عليه من البيانات ومساحات التخزين للموقع اإللكرتوين املستضاف ،فيثار
التساؤل عن إمكانية تزويد املوقع اإللكرتوين بمساحات أخرى لتخزين كمية
بيانات أكرب أو مساحة ختزين إضافية؟.
يرى الباحث أنه إذا كان عقد استضافة املوقع اإللكرتوين يتضمن نص ًا يف
هذا الشأن فيجب تنفيذه والتقيد به ،أما إذا خال العقد من نص حيكم هذه املسألة
فإن مقتضيات حسن النية تفرض عىل رشكة االستضافة أن تتفاوض مع العميل
مالك املوقع بإخالص من أجل تعديل العقد لتوفري مساحة إضافية وزيادة كمية
البيانات اخلاصة به إذا كانت القدرة التشغيلية للرشكة تسمح بذلك.
ثاني ًا :تقدي الدع الفني اخلا

باالستضافة.

أثناء قيام العميل بالدخول إىل موقعه اإللكرتوين واستخدامه ،قد حيتا إىل
مساعدة رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية بسبب عطل فني أو مشكلة تقنية،
لذلك جيب عىل هذه الرشكة أن تتدخل من أجل حل هذه املشكلة بوصفها متلك
اخلربة واملهارة التي متكنها من معاجلة هذا اخللل وإعادة األمور التقنية إىل مسارها
الطبيعي.
ذلك أن الدعم الفني الذي تقدمه رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية للعميل
هيدف إىل تسهيل قيام العميل بأعامله ،هلذا فإن هذا الدعم يشمل الربامج التي
قدمتها الرشكة للعميل ،والتي تسيطر الرشكة عليها وختضع لرقابتها وإرشافها
املبارش ،وال تشمل املشاكل التقنية الناجتة عن استخدام العميل للربامج اخلارجية
بطريقة غري سليمة ،وال تشمل أيض ًا تلك املشكالت الناجتة عن تركيب أو تشغيل
الربامج أو الصفحات أو تفسري أو حل مشاكل تلك الربامج ،خاصة تلك األخطاء
التي ينتج عنها حذف العميل مللفاته بشكل جزئي أو كيل ،أو اخلطأ يف تعريف
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مصادر البيانات أو حتميلها بشكل غري مالئم بحجم أكرب من سعتها الرئيسة
خاصة إذا كانت األجهزة واخلوادم مشرتكة بني عمالء رشكة االستضافة.
وقد تقوم رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية باستحداث أنظمة جديدة للدعم
الفني ،وهذا أمر طبيعي تبع ًا للتقدم والتطور التكنولوجي اهلائل يف مستخرجات
أنظمة الدعم الفني ،لذا ليس هناك ما يمنع أن تقدم هذا الدعم للعميل وفق ًا هلذا
النظام املستحدث إذا كان يتوافق مع أجهزة العميل وإعالم العميل بذلك ،هلذا
حترص رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية عىل إبقاء هذا الدعم متص ً
ال عرب
استخدام كافة الربامج املتاحة بام فيها األكثر تطور ًا واملتوافقة مع اخلوادم(.)31
إن الدعم الفني الذي يتلقاه العميل يقترص فقط عىل مشاكل الشبكة واخلوادم،
وال يشمل بأي حال من األحوال حمتوى املوقع اإللكرتوين للعميل مثل املنتديات
أو مراكز الرفع أو التحميل ،إال أن رشكة االستضافة قد تقوم هبذا الدعم اخلاص
مقابل أجر بسيط لعمالئها ،ويدخل يف مفهوم الدعم الفني االستشارات واملعونة
التي تقدمها الرشكة إىل العميل وفق ًا للعقد املربم بني الطرفني.
وإذا كان عقد استضافة املواقع اإللكرتونية يفرض عىل رشكة االستضافة
القيام بالدعم الفني للعميل ،فإنه قد يتعذر عليها تقديمه يف حاالت حمددة ،ومنها
إيقاف هذه اخلدمة يف حالة صيانة اخلوادم واألجهزة املستخدمة من قبل الرشكة،
أو يف حالة إصالح األعطال أو ترقية النظام املستخدم أو الشبكة ،لكن يف املقابل
تلتزم الرشكة بإعالم عمالئها بالوقت املخصص للصيانة قبل حدوثها بوقت كاف
وفق ًا لطرق االتصال املتفق عليها يف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية ،حتى تتخذ
كافة االحتياطات الالزمة للمحافظة عىل بياناهتا وتنبيه مستخدمي املوقع إىل ذلك
لتجنب أية مشاكل مستقبلية.
)31(Benjamin Wright; The Law of Electronic Commerce, 2001, P. 8.
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وهبدف تقديم أفضل خدمات الدعم الفني إىل العمالء بمهنية عالية واحرتافية
تقوم رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية باختيار طاقم فني متخصص بعناية
فائقة يتميز باالحرتافية ويتمتع بكفاءات تسهل ذلك ،حتى تتجنب املسؤولية التي
قد تثار نتيجة لعدم االلتزام هبذا األمر(.)32
ثالث ًا :نسخ املوقع اإللكرتوين املستضاف احتياطي ًا:
هبدف املحافظة عىل بيانات املوقع اإللكرتوين املستضاف ،وعدم فقدان
البيانات التي حيتوهيا املوقع بشكل كيل أو جزئي ،تقوم رشكات استضافة املواقع
اإللكرتوني ة بنسخ املوقع بصفة احتياطية بمعايري مهنية عىل اخلادم ،وذلك للمدة
التي يتم االتفاق عليها بني الطرفني املتعاقدين.
وإذا مل يتم االتفاق عىل النسخ االحتياطي يف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية
فال تتحمل رشكة االستضافة أية مسؤولية عن فقدان امللفات والبيانات املوجودة
عىل اخلوادم ،كام ال تتحمل املسؤولية عن نقل بيانات العميل وملفاته من وإىل
اخلادم اخلاص بالعميل ،وكذلك يف حالة احتفاظ العميل هبا عىل خادم خارجي
فتكون من مسؤولية العميل نفسه.
كذلك قد تتحفظ رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية عىل احلفظ اجلزئي
االحتياطي للبيانات وامللفات اخلاصة بالعميل ،خاصة إذا كانت النسخة
االحتياطية ال حتتوي عىل كامل بيانات املوقع املستضاف من قواعد وبيانات؛ ذلك
أنه يف بعض األحوال يتعذر عىل اخلادم أن يقوم بنسخ كامل لقاعدة بيانات املوقع
بسب خلل برجمي يتعلق بأجهزة رشكة استضافة املوقع اإللكرتوين.
رابع ًا :متابعة حمتوى املوقع اإللكرتوين املستضاف:
تعد بيانات املوقع اإللكرتوين املستضاف ،وكل ما حيفظ فيه ملك ًا للعميل
)32( Benjamin Wright; The Law of Electronic Commerce, op.Cit. P. 22.
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مالك املوقع املستضاف ،أما اخلادم واألجهزة التقنية التي تستضيف املوقع فتعد
ملك ًا لرشكة استضافة املواقع اإللكرتونية ،ولذا يتعني عىل رشكة االستضافة
االطالع عىل كل ما ينرش عىل املوقع اإللكرتوين ،وهذا أمر طبيعي يتوافق مع طبيعة
عملها حتى ينسجم ما حيفظ أو ينرش عىل املوقع مع السياسة اخلاصة برشكة
االستضافة ،وينسجم مع قوانني الدولة التي تنتمي رشكة االستضافة إليها ومع
األخالق واآلداب العامة والنظام العام.
لذا ،فإن سياسة رشكات املواقع اإللكرتونية هي حتديد األفعال التي تشكل
خطورة ،ويرتتب عليها إيقاف اخلدمة أو عدم استضافة بعض املواقع اإللكرتونية
خاصة ماييل(:)33
أ-

املواقع اإللكرتونية التي تستخدم تقنيات خمتلفة عن التقنية املستخدمة
يف رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية.

ب -املواقع اإللكرتونية السياسية املوجهة ضد دولة أو مجاعة أو منظمة
معينة.
ت -املواقع اإللكرتونية اإلرهابية والتي تقدم مساعدة لإلرهابيني.

ث -املواقع اإللكرتونية التي حتتوي تقديم خدمات الكازينو أو نوادي
املقامرة أو تقديم اليانصيب أو املراهنات.
ج -املواقع اإللكرتونية التي تقوم عىل التحريض أو التجريح ضد
األشخاص أو اجلامعات.
ح-

املواقع اإلباحية.

خ -املواقع اإللكرتونية التي حتتوي عىل الربامج اخلبيثة التي تساعد عىل
اإلرضار بشبكة اإلنرتنت وخوادم الرشكة.
)33( George B. Delta, Jeffrey H. Matsuura: Law of the Internet, OP.Cit. P. 383
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د-

املواقع اإللكرتونية التي تتخذ إجراءات حتد أو متنع األشخاص من
استخدام اخلدمات والربامج أو املنتجات التي تقدمها رشكة
االستضافة

ذ-

املواقع اإللكرتونية التي حتدث انتهاكات أمنية ،ويرتتب عليها إرضار
وإيقاف شبكة اإلنرتنت ،هبدف الوصول إىل بيانات العمالء واالطالع
عليها الستخدامها بطريقة غري مرشوعة ،أو الدخول إىل مواقع العمالء
بطريقة غري مرشوعة دون احلصول عىل ترصيح أو تفويض من قبله(.)34

ر -املواقع اإللكرتونية التي تستخدم أو تقوم برتكيب برامج أو أدوات
ملراقبة شبكة اإلنرتنت عىل اخلوادم لالطالع عىل بيانات العمالء
اخلاصة ،أو هتدف إىل اإلرضار بتواجد العمالء عىل شبكة اإلنرتنت.
ز -املواقع اإللكرتونية التي هتدف إىل التحايل عىل بيانات دخول العمالء
أو احلسابات اخلاصة هبم.
س -املواقع اإللكرتونية التي هتدف إىل التحكم أو منع خدمة اإلنرتنت عن
أي موقع للعمالء اآلخرين أو الغري.
ش -املواقع اإللكرتونية التي هتدف إىل القيام باحلذف أو العبث أو تعديل
السجالت وامللفات اخلاصة بالعمالء أو الرشكة.
ص -املواقع اإللكرتونية التي متارس األنشطة التي تسبب الرضر بأمن شبكة
اإلنرتنت أو التي تعيق عملها مثل الرصد والتحكم واملراقبة يف حزم
شبكة اإلنرتنت أو تعقب االتصاالت.
ض -املواقع اإللكرتونية التي متارس األعامل التي تؤثر عىل عمل رشكة
االستضافة ،وتؤدي إىل التأثري عىل أعامهلا أو تؤدي إىل التشهري
)34(Benjamin Wright; The Law of Electronic Commerce, OP. Cit, P. 15.
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بسمعتها.

املبلب الثاين
التزامات مالك املوقع اإللكرتوين املستضاف

يفرض عقد استضافة املواقع اإللكرتونية عدة التزامات عىل عاتق مالك
املوقع اإللكرتوين ،وتتمثل يف ،أوالً :استخدام خدمة االستضافة بام يتوافق مع
القانون .ثاني ًا :التزام العميل باملعايري الفنية يف بناء املوقع واملعايري املستخدمة يف
رشكة االستضافة .ثالث ًا :دفع األجرة املتفق عليها .ورابع ًا :عدم استخدام موارد
النظام أو األجهزة بصورة تشكل رضر ًا هبا ،وسنتناوهلا تباعا.
أوالً :استخدام ادمة االستضافة بام يتوافق مع القانون:
يرتب عقد استضافة املواقع اإللكرتونية عىل عاتق مالك املوقع اإللكرتوين
املستضاف التزام ًا بالغ األمهية ،يتمثل باستخدام املوقع املستضاف وفق ًا لألهداف
املرشوعة التي ال تتعارض مع القوانني والتعليامت املعمول هبا يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وكذلك القوانني الدولية اخلاصة بشبكة اإلنرتنت .ومن هذه
املسائل التي تعد انتهاك ًا للقوانني املحلية والدولية حتميل مواد خملة باآلداب العامة،
أو مواد خمالفة لتعاليم الرشع احلنيف ،أو تلك التي تثري اخلالفات بني املذاهب
اإلسالمية املختلفة أو حتتوي عىل استهزاء بالديانات املختلفة ،أو املواد التي تشكل
يف حد ذاهتا جريمة كرتويج املخدرات ،والتحريض عىل ارتكاب اجلرائم والعنف
واإلرهاب ،أو التهديد ،أو استخدام املوقع الخرتاق املواقع اإللكرتونية األخرى
أو إلغراق املواقع اإللكرتونية األخرى بالقوائم الربيدية ،أو استهالك موارد نظام
اخلادم ،أو اإلرضار باخلوادم ،أو نرش برامج أو تطبيقات مقرصنة ،أو نظام شبكة
اإلنرتنت.
كذلك جيب عىل العميل عدم رفع أو نرش أو حتميل أو توزيع أي بيانات
تيسء إىل أي مستخدم من املستفيدين من خدمة استضافة املواقع اإللكرتونية لدى
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رشكة االستضافة أو إىل العاملني لدى هذه الرشكة ،أو تيسء إىل أي موقع أو تتسم
بألفاظ عدوانية أو تتضمن هتديد ًا أو تشهري ًا  ،أو تشجع عىل ارتكاب أعامل
إجرامية.
كذلك يتعني عىل مالك املوقع اإللكرتوين عدم انتهاك أو نرش أية مواد تتعلق
بامللكية الفكرية للغري ،سواء أكانت براءات اخرتاع أم عالمات جتارية حممية(.)35
كذلك حيظر عىل مالك املوقع اإللكرتوين املستضاف إرسال رسائل غري
مرغوب فيها ،أو تسبب مضايقات لآلخرين ،أو الرسائل الدعائية أو الرتوجيية
ملوقع الغري فيام يعرف بالسبام ( SPAMعىل خوادم رشكة االستضافة ،إال أن هذه
األخرية ينبغي أن تتبنى سياسة تسمح عادة لكافة مالكي املواقع اإللكرتونية
املستضافة باملراسلة يف غري أوقات ذروة العمل وبحد أعىل من رسائل السبام.
ويقتيض هذا االلتزام أنه جيب عىل العميل أن يقوم بإبالغ رشكة االستضافة
عن أي استخدام غري مرشوع ملوقعه اإللكرتوين ،أو لكلمة الرس اخلاصة به ،وعن
أية خروقات تتعلق بالرسية.
ثاني ًا :التزام العميل باملعايري الفنية يف بناء املوقع واملعايري املستخدمة يف رشكة
االستضافة:
جيب عىل العميل مالك املوقع اإللكرتوين أن يقوم ببناء موقعه اإللكرتوين وفق ًا
للطرق احلديثة والسليمة التي تتوافق مع اخلوادم املستخدمة يف رشكة االستضافه؛
وذلك من أجل سهولة تقديم اخلدمة له وفق ًا ملا تم االتفاق عليه والسري الطبيعي
لألمور .وعادة يتم بناء املوقع اإللكرتوين بطريقتني ،األوىل :قيام العميل بتصميم
وبناء املوقع اإللكرتوين عن طريق رشكة مستقلة عن رشكة استضافة املواقع
اإللكرتونية ،لذلك جيب عىل العميل إرسال مصمم املوقع اإللكرتوين إىل رشكة
)35( Benjamin Wright; op.Cit, P. 16.
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االستضافة يف حال كان املوقع يعمل عىل قاعدة بيانات مستقلة عن رشكة
االستضافة من أجل تعظيم االستفادة من خدمة االستضافة.
كذلك ينبغي عىل العميل إعالم رشكة االستضافة باألدوات اخلاصة التي تم
استخدامها يف بناء املوقع اإللكرتوين وتطويره هبدف تسهيل عمليات الدعم الفني
وفحص الثغرات التي تتعلق باملوقع لتجنب املشكالت التي تنتج عنها يف املستقبل.
وال تقدم يف هذه احلالة رشكة االستضافة أية ضامنات للعميل تتعلق يف بناء املوقع
اإللكرتوين أو تصميمه ،حيث إن االرتباط بموقع الرشكة يتم بأجهزة ووسائل مل
يقم بتشغيلها واإلرشاف عليها.
أما الطريق الثانية وهي قيام رشكة استضافة املوقع اإللكرتوين بتصميم وبناء
املوقع اإللكرتوين للعميل والعمل عىل استضافته ،ويف هذا الشأن تضمن رشكة
االستضافة تصميم وبناء املوقع اإللكرتوين ،وتضمن أيض ًا تقديم خدمة استضافة
املوقع اإللكرتوين وتقديم الدعم الفني له.
يرى الباحث أن الطريقة الثانية والتي تتضمن قيام رشكة االستضافة بتصميم
املوقع اإللكرتوين وبنائه واستضافته عىل خوادم الرشكة يعد النموذ األفضل،
حيث تضمن هذه الرشكة تقديم خدمة استضافة أفضل للعميل وتضمن قيام
الدعم الفني بيرس وسهولة ،خاصة وأن هناك مالءمة بني األجهزة املستخدمة يف
خدمة التصميم والبناء واالستضافة لذلك املوقع.
ثالث ًا :دفع األجرة املتفق عليها
يتعني عىل العميل صاحب املوقع اإللكرتوين دفع األجرة املتفق عليها إىل
رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية مقابل خدمة استضافة موقعه اإللكرتوين عىل
خوادم الرشكة ،وفق ًا ملا تم االتفاق عليه بني الطرفني املتعاقدين ،وقد يتم دفع
األجرة بشكل كامل مرة واحدة عند إبرام العقد ،وقد يتم دفع األجرة عىل أقساط
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دورية حمددة ،وقد يكون هناك فرتة سامح ملدة معينة جمانية يتاح للعميل خالهلا
جتربة خدمة االستضافة.
وغالبا تكون مدة عقد االستضافة لسنة واحدة جتدد بنا ًء عىل رغبة الطرفني،
لذا يدفع العميل الرسوم املتفق عليها عن هذه السنة ،ويف حالة رغبة العميل يف
االستمرار باالستفادة من خدمة استضافة موقعه اإللكرتوين ،جيب عليه أن يقوم
بدفع األجرة املتفق عليها قبل موعد هناية العقد بمدة حيددها العقد املربم بني
الطرفني.
يرى الباحث أنه يف حالة مرور املدة املتفق عليها يف عقد االستضافة إلبداء
العميل رغبته باالستمرار يف استضافة موقعه اإللكرتوين وعدم دفعه األجرة ،فإنه
حيق لرشكة استضافة املواقع اإللكرتونية إزالة كل حمتويات املوقع اإللكرتوين
املستضاف واملواد اخلاصة بالعميل من مساحة االستضافة التي يشغلها عىل خوادم
الرشكة ،واالحتفاظ هبا لفرتة حمددة من الزمن من اجل تزويد العميل هبا إذا ما
رغب بنقلها إىل خوادم رشكة استضافة أخرى وفق ًا ملا تم االتفاق عليه بني الطرفني
املتعاقدين.
وإذا كانت هناك رضائب أو رسوم قانونية تفرض عىل املنتجات أو اخلدمات
التي يعرضها العميل عىل موقعه اإللكرتوين املستضاف ،فإن من يتحمل هبا هو
العميل نفسه وليس رشكة االستضافة ،وبالتايل ال تدخل كجزء من أجرة العميل.
يثار يف هذا الصدد تساؤل عن ر ّد األجرة إىل العميل صاحب املوقع
اإللكرتوين يف حالة عدم إتاحة خدمة االستضافة إىل العميل؟
يرى الباحث أنه يتعني عىل رشكة االستضافة رد املبلغ املدفوع كام ً
ال يف حالة
عدم قيام رشكة االستضافة بتسليم اخلدمة إىل العميل صاحب املوقع اإللكرتوين،
وإذا قدمت اخلدمة لفرتة حمددة من الزمن كشهر فيجب رد املبلغ عن تلك املدة
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املتبقية من العقد التي مل يتم تقديم اخلدمة فيها .ويتم خصم مصاريف التحويل
واملصاريف البنكية واإلدارية من املبلغ املستحق ،ويتم الرد غالب ًا بناء عىل طلب
مبارش يوجه من العميل إىل رشكة االستضافة وبرسالة مكتوبة من الربيد
اإللكرتوين اخلاص بالعميل واملسجل لدى رشكة االستضافة ،وبعد التأكد من
شخصية العميل من خالل مكاملة هاتفية عىل رقم اهلاتف املسجل يف النظام اخلاص
برشكة االستضافة أو حسب االتفاق .لكن يف حالة إن كان العميل صاحب املوقع
اإللكرتوين قد خالف رشوط االتفاق املربم مع رشكة االستضافة فال جمال لرد
املبلغ.
الشك أن مقابل اخلدمة التي تدفع إىل رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية
ختتلف من وقت آلخر ،وذلك بام يتامشى مع مصلحة العمل وحتسني اخلدمات
التي تقوم به رشكة االستضافة ،لذا غالب ًا ما يتضمن عقد االستضافة نص ًا رصحي ًا
عىل حق الرشكة يف تغيري مقابل اخلدمة .ويرى الباحث أن هذا أمر منطقي يتامشى
مع التطور التكتولوجي الذي يطرأ عىل عمل رشكات االستضافة واخلدمات التي
تقوم بتقديمها وفق ًا هلذا التطور.
رابع ًا :عدم استخدام موارد النيام أو األجهزة بوورة تشكل رضر ًا هبا
حيتم عقد استضافة املواقع اإللكرتونية عىل العميل صاحب املوقع اإللكرتوين
االلتزام باالمتناع عن كل ما من شأنه اإلرضار بموارد النظام وأجهزته ومعداته
اخلاصة ،التي يستخدمها من أجل تسهيل استفادته والغري من خدمة االستضافة.
ذلك أنه يفرتض أن العميل يشرتك مع عمالء آخرين يف االستفادة من مصادر
النظام مثل معاجلة املعلومات والذاكرة والشبكة( ،)36وبالتايل فإن ك ً
ال منهم متساو
يف احلقوق جتاه االستفادة من موارد النظام ،وال حيق ألي عميل أن يقوم باستخدام
)36( Raman MittalLicensing Intellectual Property: Law & Management, - OP. Cit P. 463

[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
33

[السنة الثالثون]

473

Published by Scholarworks@UAEU, 2016

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 67 [2016], Art. 8

[اجلوانب القانونية للعقد املربم بني رشكات استضافة املوافع اإللكرتونية والعمالء]

أكثر من نصيبه واملساحة املحددة له عىل القرص الصلب ،ويف حالة إخالل العميل
بذلك فإن رشكة االستضافة ختري العميل بني ترقية االشرتاك حسب حاجته أي
زيادة املساحة املخصصة ملوقعه عىل القرص الصلب ،مقابل مبلغ إضايف أو تقليل
استهالك مصادر النظام إىل احلد املقبول.
كذلك يتعني عىل العميل االمتناع عن تركيب أية برامج خار نطاق اخلدمة
املشرتكة ،أو تركيبها واستخدامها خار نطاق اخلدمة ،ويف حالة قيام العميل
بذلك فإن رشكة االستضافة ستقوم بتنبيه العميل إىل الرضر الذي حيدثه ذلك يف
النظام ،ويف حالة عدم استجابته تقوم هذه الرشكة بإغالق هذه الربامج ويتحمل
العميل مسؤولية تعويض األرضار التي حتدث لرشكة االستضافة وللغري املترضر
من ذلك.
ومن املسائل التي تؤدي إىل إهدار موارد النظام استخدام املواقع اإللكرتونية
املستضاف ة لغرف الدردشة ،إذ يتسبب ذلك يف اإلرضار بشكل كبري يف موارد النظام
الذي تستخدمة رشكات االستضافة ،هلذا فإن رشكات االستضافة ال تسمح
برتكيب أية برامج داخل مساحات االستضافة عىل أجهزهتا ،وتقوم رشكات
االستضافة بنفسها عادة بتوفري غرف للدردشة تعتمد عىل برامج معتمدة وموثوقة،
بحيث يؤدي ذلك إىل جتنب اإلرضار بالشبكة وموارد النظام وأجهزة اخلدمة(.)37
من أجل املحافظة عىل موارد النظام والتغلب عىل تلك الصعوبات التي تؤدي
إىل إهدار واستنزاف تلك املوارد ،تقوم رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية
بوضع خطط ضمن خدمة االستضافة املشرتكة ملوارد أساسية يف النظام ذاته ال
جيوز خرقها من قبل أي عميل ،ويف حالة خرقها تقوم رشكة االستضافة بوقف
خدمة االستضافة مؤقت ًا حتى يتم إيقاف ذلك اخلرق من قبل العميل أو ترقية املوقع
)37(Computers and Law - Volume 11 , 2000- P. 23
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اإللكرتوين للعميل إىل خطة أعىل ،وبالتايل يتم جتنب تعرض املوقع اإللكرتوين إىل
االختناق أو صعوبة يف التصفح ،حيث إن موارد كل خطة استضافة مصونة ،وال
يمكن ألي موقع إلكرتوين آخر أن يقوم باستغالهلا أو جتاوزها .وتتامشى هذه
اخلطط مع نظام حتديد املوارد العاملي املعمول به من قبل كربيات رشكات استضافة
املواقع اإللكرتونية عىل مستوى العامل ،وتتمثل هذه اخلطة فيام ييل(:)38
أ :اخلطة املاسية :وحجمها ( 6جيجا) وبالتايل يتم تنفيذ أي عملية ترسل إىل
املعالج بزمن يستغرق  35ثانية.
ب :اخلطة الذهبية :وحجمها ( 8جيجا) ويتم تنفيذ أي عملية ترسل إىل
املعالج بزمن يستغرق  50ثانية.
 :اخلطة الفضية :وحجمها (16جيجا) ويتم بموجبها تنفيذ أي عملية ترسل
إىل النظام بزمن يستغرق  75ثانية.
وحتى يتجنب العميل اإلرضار بموارد النظام ،جيب عليه أن يعمل عىل
تركيب برنامج مكافحة الفريوسات عىل ملفاته التي يقوم برفعها إىل موقعه
اإللكرتوين املستضاف ،حتى ينفي املسؤولية القانونية عن عاتقه باختاذه كل
االحتياطات التي من شأهنا عدم اإلرضار برشكة االستضافة أو الغري.

املبلب الثالث
االلتزامات املتيادلة ألطراف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية

يقع عىل عاتق طريف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية التزامان يتمثالن يف:
االلتزام باإلعالم ،وااللتزام باملحافظة عىل رسية معلومات العميل بشكل كامل،
وسنبحث هذين االلتزامني فيام يأيت:

)38(Gregory H. Siskind, Deborah McMurray, Richard P. Klau; The Lawyer's Guide to
Marketing on the Internet,OP.CIT, P. 165

[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
35

[السنة الثالثون]

475

Published by Scholarworks@UAEU, 2016

Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 67 [2016], Art. 8

[اجلوانب القانونية للعقد املربم بني رشكات استضافة املوافع اإللكرتونية والعمالء]

أوالً :االلتزام باإلعالم:
يعد االلتزام باإلعالم وفق ًا لعقد استضافة املواقع اإللكرتونية من االلتزامات
املتبادلة ،حيث يرتب عىل عاتق العميل صاحب املوقع اإللكرتوين إبالغ رشكة
االستضافه رسمي ًا عن أي خلل حيدث ألجهزة خدمة االستضافة أثناء فرتة تنفيذ
العقد ،باإلضافة إىل إعالم الرشكة عن طبيعة اخللل واألسباب الذي أدت إىل
حدوثه إذا كان العميل يعلمها ،بالطرق التي تم االتفاق عليها بني الطرفني ،سوا ٌء
أكان التبليغ هاتفي ًا أم بالفاكس أم بالربيد اإللكرتوين.
وتشمل األعطال التي جيب عىل العميل اإلبالغ عنها ،مث ً
ال :انقطاع اخلدمة
املربجمة بشكل كيل أو جزئي ،البطء يف عملية تصفح املوقع اإللكرتوين للعميل،
إغراق املوقع اإللكرتوين بكميات كبرية من الرسائل بحيث مل يعد استخدامه جمدي ًا
للعميل وغريها من األسباب.
كذلك يتعني عىل رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية أن تعلم العميل بتلك
األعطال التي تتعرض هلا اخلوادم واألجهزة اخلاصة بالعميل والتي يرتتب عليها
توقف املوقع اإللكرتوين املستضاف عن العمل بشكل فوري نتيجة النقطاع
اخلدمة .وغالب ًا ما حيدد عقد استضافة املواقع اإللكرتونية األسلوب الذي يتعني
عىل رشكة االستضافة اتباعه يف اإلعالم ،سواء أكان باهلاتف أم بالفاكس أو
بالتلكس أو غري ذلك من طرق االتصال املختلفة.
ويعد تاريخ اإلعالم حج ًة عىل العميل برضورة اختاذ االحتياطات
واإلجراءات الالزمة لتجنب اإلرضار بالغري .وجيب عىل رشكة االستضافة
االستعجال يف إصالح العطل الذي تعرض له املوقع اإللكرتوين للعميل ،وأي
تأخري من رشكة االستضافة يف إصالح هذا اخللل من شأنه أن يثري مسؤولية
رضر بالغ بالعميل
الرشكة القانونية ،إذ إن التأخري يف اإلصالح قد يرتتب عليه
ٌ
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صاحب املوقع اإللكرتوين ،خاصة إذا كان نشاطه يعتمد بالكامل عىل املوقع
اإللكرتوين كرشكات االتصاالت أو رشكات الطريان.
ثاني ًا :املحافية ع ى رسية معلومات العميل بشكل كامل
ينبغي عىل العميل وفق ًا لطبيعة عقد استضافة املواقع اإللكرتونية أن يلتزم
باملحافظة عىل رسية املعلومات والبيانات اخلاصة التي حصل عليها من رشكة
استضافة املواقع اإللكرتونية ،كمحافظته عىل رقمه الرسي من الرسقة أو الضياع
الذي خيول له الدخول إىل اخلوادم ومصادر النظام.
كذلك يلتزم العميل بعدم اإلفصاح عن رقمة الرسي وكافة املعلومات اخلاصة
به إىل الغري هبدف استخدام موقعة اإللكرتوين من دون موافقة رشكة االستضافة،
أو االستفادة من خوادم الرشكة بطريقة غري مرشوعة(.)39
كام يرتب عقد استضافة املواقع اإللكرتونية عىل عاتق رشكة استضافة املواقع
اإللكرتونية التزام ًا بالغ األمهية يتمثل بوجوب املحافظة عىل كافة البيانات اخلاصة
بالعميل مالك املوقع اإللكرتوين ،وتتمثل بكل البيانات واملعلومات التي تقوم هذه
الرشكة بحفظها يف خوادمها اخلاصة.
وتلتزم رشكة االستضافة باملحافظة عىل رسية املعلومات خالل مراسالهتا مع
العميل ،ويتعني أن تتخذ كل ما يلزم من خطوات من أجل منع كافة األشخاص
غري املخولني من الوصول إىل لوحة التحكم اخلاصة بالعميل.
رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية تطلع بحكم طبيعة عملها عىل بيانات
خاصة بالعميل قد تتمثل يف مواصفات منتجاته ومعلومات متثل بالنسبة للعميل
رس ًا ،أو متثل قيمة مالية كبرية له ،لذا فإن عقد االستضافة حيتوي عىل بند مستقل
برضورة احلفاظ عليها ،حيث ال يستطيع كشفها إىل طرف ثالث ،وكذلك املوافقة
)39( Benjamin Wright; OP.Cit, P. 12.
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عىل عدم استخدامها ملصلحته أو ملصلحة أي شخص كان.
هذا وقد يتفق العميل مع رشكة االستضافة عىل اختاذ إجراءات معينة
للمحافظة عىل رسية بيانات املوقع اإللكرتوين املستضاف ،وقد يرتك أمر اختاذ هذه
اإلجراءات للرشكة حلامية سالمة وأمن هذه البيانات بمعرفتها اخلاصة ،حيث تعد
الرشكة خبرية يف هذا املجال.
إن التزام رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية باملحافظة عىل رسية املعلومات
اخلاصة باملوقع اإللكرتوين املستضاف يمتد حتى يف حالة الغاء العقد من قبل
الرشكة بناء عىل أسباب حمددة مسبق ًا ،أو يف حالة انتهاء مدة العقد وانتهاء اخلدمة،
لذا يتعني إعادة هذه البيانات والوثاثق الرسية إىل العميل أو القيام بالتخلص منها
بتدمريها وفق ًا ملا اتفق عليه الطرفان املتعاقدان.
ويعد التزام رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية باملحافظة عىل بيانات املوقع
اإللكرتوين املستضاف التزام ًا نسبي ًا وليس مطلق ًا ،حيث إن عقد االستضافة جييز
للرشكة الكشف عن بيانات املوقع اإللكرتوين املستضاف والوثائق اخلاصة به
للجهات احلكومية أو الدولية ،أو للمحكمة املختصة بنا ًء عىل طلب رسمي يوجه
إىل رشكة االستضافة ،وتلتزم الرشكة بإعالم العميل بذلك.

امليحث الرابع
مسؤولية أطراف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية وآثارها القانونية

يرتب عقد استضافة املواقع اإللكرتونية عىل عاتق أطرافه مسؤولية قانونية
نتيجة خمالفة أحكامة ،فقد تكون هذه املسؤولية مدنية وتقسم إىل مسؤولية عقدية
نتيجة إخالل أحد طريف العقد به كلي ًا أو جزئي ًا ،أو فعل ضار إذا كان الرضر ناجت ًا
عن عملهام خار دائرة التعاقد .وقد تكون هذه املسؤولية جنائية تتمثل يف جريمة
ختزين أو إتاحة مواقع غري قانونية ويرتتب عىل انعقاد املسؤولية املدنية واجلنائية آثار
قانونية عدة ،لذا سنتناول املسؤولية املدنية ألطراف عقد استضافة املواقع
478
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اإللكرتونية يف املطلب األول ،وجريمة ختزين أو إتاحة مواقع غري قانونية يف
املطلب الثاين.

املبلب األول
املسؤولية املدنية ألطراف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية

سيتناول الباحث يف هذا املطلب املسؤولية املدنية ألطراف عقد استضافة
املواقع اإللكرتونية ،إذ سنوضح أوالً املسؤولية العقدية ألطراف العقد ،وثانيا
املسؤولية عن الفعل الضار.
أوالً :املسؤولية العقدية:
األصل أن يتم تنفيذ العقود بام اشتملت عليه وفق ًا ملقتضيات حسن النية،
وكذلك ما هو من مستلزماهتا وفق ًا ملا ورد بنص املادة ( )246من قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت( .)40إال أنه قد يرتكب أحد الطرفني إخالالً بالتزاماته التعاقدية تشكل
رضر ًا باملتعاقد اآلخر .لذا ينبغي النعقاد مسؤولية طريف عقد استضافة املواقع
اإللكرتونية توافر أركاهنا التي تتمثل باإلخالل العقدي وحدوث الرضر والعالقة
السببية بني اخلطأ والرضر ،هذا ومل يتطرق املرشع اإلمارايت إىل احلديث عن املسؤولية
العقدية ألطراف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية يف قانون املعامالت اإللكرتونية،
وبالتايل البد من العودة إىل النصوص القانونية الواردة بشأن املسؤولية العقدية يف
قانون املعامالت املدنية اإلماريت.
بتطبيق القواعد العامة يف الترشيع اإلمارايت البد أن خيل أحد طريف عقد
استضافة املواقع اإللكرتونية هبذا العقد املربم بينهام ،ومن صور اإلخالل من جانب
رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية عدم قيامها بتوفري اخلادم واملساحة واملواصفات
( )40تنص املادة ( )246من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل أنه -1" :جيب تنفيذ العقد طبق ًا ملا اشتمل
عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية -2 .وال يقترص العقد عىل إلزام املتعاقد بام ورد فيه ولكن يتناول
أيض ًا ما هو من مستلزمه وفق ًا للقانون والعرف وطبيعة الترصف".
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املتفق عليها وجتهيزها خالل الفرتة املتفق عليها بالعقد ،عدم تقديم الدعم الفني
اخلاص باالستضافة ،أو تقديمه بشكل جزئي مما يؤدي إىل إحلاق الرضر بالعميل
وسمعته ،كذلك االمتناع عن نسخ املوقع اإللكرتوين احتياطي ًا ،أو نسخه بشكل
معيب واإلخالل بالتزامها باالطالع عىل حمتوى املوقع املستضاف ،وحماولة عرض
املشاكل والثغرات التي من املمكن وجودها والتوصية باإلجراءات الالزمة حللها
بأرسع وقت ممكن(.)41
أما اإلخالل العقدي ملالك املوقع اإللكرتوين املستضاف فيتمثل باستخدام
اخلدمة بصورة غري قانونية أي خمالفة للقانون واألنظمة واألوامر احلكومية ،أو
إساءة استخدام اخلدمة ،أو استخدامها بصورة احتيالية ،أو عدم التزام العميل
باملعايري الفنية يف بناء املوقع اإللكرتوين واملعايري املستخدمة يف رشكة االستضافة،
أو التخلف عن دفع األجرة املتفق عليها ،أو استخدام موارد النظام أو األجهزة
بصورة تشكل رضر ًا هبا وبالعمالء اآلخرين.
وقد يكون اإلخالل العقدي من قبل أي من الطرفني املتعاقدين يف االلتزامات
التبادلية املقررة بموجب عقد االستضافة ،مثل عدم االلتزام باإلعالم بحيث خيفي
العميل عن الرشكة اخللل بشكل كيل أو جزئي ويؤدي ذلك إىل اإلرضار باخلوادم
أو بمنظومة النظام ،أو امتناع الرشكة عن إبالغ العميل بإيقاف اخلدمة ،مما أحلق به
رضر ًا بالغ ًا .وقد يكون اإلخالل بإفشال رسية املعلومات اخلاصة بالعميل دون
سند قانوين أو عدم اختاذها اإلجراءات الالزمة للمحافظة عىل املعلومات اخلاصة
بالعميل ،أو قيام العميل باإلفصاح عن البيانات املتفق عىل بقائها رس ًا مثل الرقم
الرسي للعميل ،أو طريقة عمل النظام أو أحد األجهزة اخلاصة به.

)41( Charlotte Waelde; Law and the Internet: a framework for electronic commerce -2000, P.
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والبد أن يقرتن هبذا اإلخالل العقدي من قبل أي من الطرفني املتعاقدين -
رضر يلحق باآلخر ،وفق ًا ملفهوم الرضر الوارد يف
رشكة االستضافة أو العميل-
ٌ
قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
يقصد بالرضر تلك اخلسارة التي تلحق بأي من طريف عقد استضافة املواقع
اإللكرتونية نتيجة إخالل أي منهام بااللتزامات التي يلقيها عىل عاتقه العقد سوا ًء
أكان اإلخالل جزئي ًا أم كلي ًا(.)42
هذا ويشرتط املرشع اإلماريت يف الرضر الذي يلحق بأي من طريف عقد
استضافة املواقع اإللكرتونية حتى يتم التعويض عنه ،أن يكون رضر ًا مادي ًا يلحق
خسار ًة مادي ًة يف مصلحة مالية ألي من الطرفني ،وقد يكون الرضر أدبي ًا يلحق
أحدمها بسمعته أو رشفه أو عاطفته ،وجيب أن يكون الرضر حمقق الوجود وليس
احتاملي ًا حتى يكون حم ً
ال للتعويض ،وجيب أن يكون مبارش ًا بحيث يكون نتيجة
طبيعية إلخالل أحد املتعاقدين يف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية بالتزاماته(.)43
وحتى تنعقد مسؤولية أي من الطرفني رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية أو
العميل جتاه اآلخر البد من توافر عالقة سببية ،بمعنى أنه جيب يف الرضر الذي
يلحق أحد هذين الطرفني أن يكون قد نشأ عن إخالل أحدمها بالتزامه العقدي
الذي يفرضه عليه استضافة املواقع اإللكرتونية.
تتوافر العالقة السببية مث ً
ال إذا أفشى العميل األرسار اخلاصة به التي حصل
عليها من رشكة االستضافة ،مما أدى إىل إتالفها أو استخدامها استخدام ًا غري
مرشوع ،فلحق رضر بسمعة رشكة االستضافة ،فهذا الرضر كان نتيجة مبارشة
لقيام العميل بإفشاء تلك األرسار ،وبالتايل هناك عالقة سببية واضحة ما بني إفشاء
( )42د .الشهايب إبراهيم الرشقاوي ،مصادر اإللتزام االرادية ،مكتبة اجلامعة – الشارقة ،مكتبة إثراء –
األردن ،الطبعة الرابعة ،2012 ،ص.203
( )43املرجع السابق ،ص .204
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الرس واإلرضار بسمعة هذه الرشكة.
ويتعني أن تتوافر العالقة السببية بني اإلخالل والرضر الذي يلحق بالعميل،
ففي حالة عدم قيام رشكة االستضافة بتوفري اخلادم واملساحة واملواصفات املتفق
عليها وجتهيزها خالل الفرتة املتفق عليها بالعقد ،أو عدم تقديم الدعم الفني
اخلاص باالستضافة أو تقديمه بشكل جزئي مما نتج عن ذلك تعطل العميل يف
تقديم اخلدمات إىل املتعاملني معه مما شكل خسارة مالية له بانرصاف املتعاملني إىل
جهة أخرى ،أو نتج عن ذلك تشويه لسمعته يف هذا املجال ،فالرضر الذي حلق
بالعميل كان نتيج ًة مبارش ًة إلخالل رشكة االستضافة بتنفيذ التزاماهتا التعاقدية،
لذا تنعقد مسؤوليتها العقدية عن هذا اإلخالل.
أما فيام يتعلق بتحديد التعويض الذي ينشأ عن املسؤولية العقدية التي يثريها
عقد استضافة املواقع اإللكرتونية اتفاقي ًا ،فإن املرشع اإلمارايت أجاز يف نص املادة
( )390من قانون املعامالت املدنية للطرفني املتعاقدين رشكة استضافة املواقع
اإللكرتونية والعميل حتديد مسؤوليتهام سوا ًء أكان التحديد ورد يف ذات العقد أم
يف اتفاق الحق ،إذ تنص املادة السابقة عىل أنه " -1جيوز للمتعاقدين أن حيددا
مقدما قيمة التعويض بالنص عليها يف العقد أو يف اتفاق الحق مع مراعاة أحكام
القانون -2 .وجيوز للقايض يف مجيع األحوال بنا ًء عىل طلب أحد الطرفني أن يعدل
يف هذا االتفاق بام جيعل التقدير مساوي ًا للرضر ويقع باط ً
ال كل اتفاق خيالف ذلك.
هذا وقد نصت املادة ( )537من قانون املعامالت املدنية عىل أنه " -1إذا كان
املطلوب من املدين هو املحافظة عىل اليشء أو القيام بإدارته أو توخي احليطة يف
تنفيذ التزامه ،فإنه يكون قد وىف بااللتزام إذا بذل يف تنفيذه من العناية كل ما يبذله
الشخص العادي ،ولو مل يتحقق الغرض املقصود ،هذا ما مل ينص القانون أو
االتفاق عىل غري ذلك -2 .ويف مجيع األحوال يبقى املدين مسؤوال عام يأتيه من
غش أو خطأ جسيم" .وبناء عىل ما تقدم يستطيع أي من طريف عقد استضافة
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املواقع اإللكرتونية أن يورد نص ًا يف عقد االستضافة يعفي نفسه بموجبها من
املسؤولية جتاه العميل صاحب املوقع اإللكرتوين املستضاف ،يف حالة إخالهلا
بالعقد بشكل جزئي أو بشكل كيل ،وتستطيع أيض ًا أن ختفف مسؤوليها من آثار
هذه املسؤولية بحيث تتحمل هذه املسؤولية يف حدود مبلغ معني يتم االتفاق عليه
مسبق ًا يف عقد االستضافة أو يف عقد الحق ،وتستطيع أيض ًا تشديد مسؤوليتها طبق ًا
للقواعد العقدية.
إال أن نطاق حتديد مسؤولية طريف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية الرشكة
والعميل ال يشمل اإلعفاء من املسؤولية يف حالة وقوع غش أو خطأ جسيم من
قبلهام .وأي اتفاق عىل ذلك يعد باط ً
ال بقوة القانون ،ويقع عىل العميل عبء إثبات
حدوث غش أو خطأ جسيم من قبل رشكة االستضافة بمناسبة تنفيذ هذا العقد.
يرى الباحث أن تطبق القواعد العامة يف اإلعفاء من املسؤولية عىل طريف عقد
استضافة املواقع اإللكرتونية ال يتناسب مع طبيعة هذا العقد احلديث والتعامالت
اإللكرتوني ة ذات الصلة ،خاصة فيام يتعلق بإعفاء رشكة االستضافة من آثار
مسؤوليتها ،إذ إن رشكة االستضافة تعد الطرف األقوى يف العالقة العقدية،
وبالتايل تستطيع أن تفرض رشوطها التعاقدية ،ومنها رشط اإلعفاء من املسؤولية،
وقد يلحق بالعميل رضر بالغ من وراء اإلعفاء من آثار املسؤولية ،خاصة أن
العميل يعتمد بشكل كيل عىل خدمة االستضافة التي تقدمها رشكة االستضافة
للعميل من أجل النفاذ إىل شبكة اإلنرتنت ،ونرى أنه يتعني عىل املرشع اإلمارايت
وضع قواعد قانونية خاصة يف هذا الشأن تنص عىل جواز ختفيف أو تشديد
مسؤولية رشكة االستضافة العقدية ومتنعها من اإلعفاء املطلق من املسؤولية؛ ألن
هناك رضر ًا كبري ًا سيلحق بالعميل.
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ثاني ًا :الفعل الضار:
تؤسس مسؤولية طريف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية يف الترشيع اإلمارايت
جتاه الغري عىل أساس فكرة اإلرضار؛ إذ تنص املادة ( )282من قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت عىل أنه " كل إرضار بالغري يلزم فاعله ولو غري مميز بضامن
الرضر" .ويقصد باإلرضار وفق ًا ملا ورد باملذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت
املدنية اإلمارايت :جماوزة احلد الواجب الوقوف عنده ،أو التقصري عن احلد الواجب
الوصول إليه يف الفعل أو االمتناع مما يرتتب عليه الرضر( .)44ويرى جانب فقهي أن
اإلرضار خيتلف عن الرضر اختالف السبب عن النتيجة ،إذ يقصد باإلرضار هو
الفعل أو عدم الفعل الذي يؤدي إىل الرضر(.)45
وتنعقد مسؤولية رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية باعتبارها تقوم بالترصف
بوصفها شخص ًا حيرتف تقديم هذه اخلدمة إىل مالكي املواقع اإللكرتونية
املستضافة( ،)46سواء أكان تقديمها بمقابل أو باملجان.
هلذا وبموجب ما ورد يف املادة ( )282من قانون املعامالت املدنية فإن
مسؤولية رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية تنعقد عىل أساس قيامها بعمل غري
مرشوع أو امتناعها عن القيام بعمل يلزمها القانون القيام به أو االمتناع عن القيام
به ،إذ تسأل عن الفعل الضار يف حالة حدوث رضر للغري بسبب املحتوى غري
القانوين الذي تم نرشه عىل املوقع اإللكرتوين املستضاف ،بالرغم من أن رشكة
استضافة املواقع اإللكرتونية مل تقم هي بالنرش ،وإنام قام العميل بعملية نرش
املحتوى غري القانوين عىل املوقع اإللكرتوين نتيجة االلتزام العقدي الذي يفرض
( )44املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية  ،املادة ( ،)282ص .274
( )45د .عدنان الرسحان ،تأمالت يف أحكام الفعل الضار يف قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،مؤمتر االحتفال باليوبيل الفيض لقانون املعامالت املدنية االحتادي رقم ( )5لسنة  1985واملعدل
بالقانون رقم ( )1لسنة  ،1987املنعقد يف الفرتة  29-28مارس  ،2011معهد ديب القضائي ،ص .60
( )46د .حممد أبو اهليجاء د .عالء الدين اخلصاونه ،املسؤولية التقصريية ملزودي خدمات اإلنرتنت عن
املحتوى غري املرشوع ،جملة الرشيعة والقانون ،جامعة االمارات ،العدد ( )42إبريل ،.2010 ،ص .29
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عىل رشكة االستضافة إفراد مساحة عىل القرص الصلب الذي متلكه من أجل
استضافة وختزين موقع العميل اإللكرتوين عليه.
يتعني النعقاد مسؤولية رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية عن الفعل الضار
جتاه الغري املترضر أن تتوافر أركاهنا ،إذ جيب أن ترتكب رشكة االستضافة إرضار ًا
سواء أكان ذلك بالقيام بعمل يشكل خرق ًا لاللتزامات القانونية امللقاة عىل عاتقها
أو امتناع عن عمل يوجب القانون عدم إتيانه ،مثل قيامها بخرق التزامها بالرقابة
واإلرشاف أو عدم اختاذها اإلجراءات الالزمة من أجل سحب املحتوى غري
القانوين أو حذفه يف حالة العلم به أو يف حالة عدم استجابتها للقرار الصادر من
السلطات القضائية أو الغري يف هذا الشأن(.)47
هذا وحتى تسأل رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية عن املحتوى غري القانوين
التي تم بثه من قبل مالك املوقع اإللكرتوين املستضاف لدهيا عن اإلرضار بالغري،
فيجب أن يوجد التزام عىل عاتق رشكة االستضافة بالرقابة واإلرشاف عىل هذا
املحتوى غري القانوين املنشور ،أي التزامه باحليطة واحلذر واليقظة ومراقبة املواقع
اإللكرتونية املستضافة (.)48
وجيب عىل رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية أن تقوم بإعالم السلطات
املختصة عن ذلك املحتوى غري القانوين ،الذي تم إخباره به من قبل الغري
املترضر( ،)49وكذلك االحتفاظ بالبيانات اإللكرتونية اخلاصة بالعميل الذي ساهم
بنرش هذا املحتوى حتى يتم حتديد شخصيته من أجل حتميله كافة األرضار التي
()50
حلقت بالغري.
( )47املرجع السابق ،ص .30
( )48املرجع السابق ،ص .29
)49( Charlotte Waelde; Law and the Internet: a framework for electronic commerce –OP.Cit,
P. 273.

( )50د .حممد حسني منصور ،املرجع السابق ،ص .172
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إن مسؤولية رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية تقوم عىل أساس حتديد دور
الرشكة ومدى مسامهتها بالرقابة عىل املحتوى غري القانوين الذي يتم نرشه من قبل
العميل مالك املوقع اإللكرتوين املستضاف أم ال .حيث خيتلف حتمله للمسؤولية
تبع ًا الختالف دوره اإلرشايف والرقايب عىل املحتوى غري القانوين املنشور.
إذ إن رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية تقوم بأعامل فنية وتقنية بحتة من
أجل متكني العميل من حتقيق غاياته وفق ًا لعقد االستضافة املربم بينهام ،ويرتتب
عىل ذلك أن املسؤولية التقصريية ال تتحمل هبا رشكة االستضافة إال إذا جتاوزت
هذا الدور التقني كمجرد رشكة استضافة وقامت بأعامل إجيابية وفعالة عند ختزينها
للوقائع والتطبيقات والبيانات ،ويظهر ذلك إذا مارست نوع ًا من الرقابة
و اإلرشاف عىل تلك الوقائع املخزنة لدهيا من قبل العميل مالك املوقع اإللكرتوين
املستضاف ،أو كان هلا سلطة التحكم يف البيانات املوجودة عىل الشبكة(.)51
إن رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية متلك القدرة واإلمكانية عىل الدخول
إىل املوقع اإللكرتوين املستضاف ،وتستطيع فحص املحتوى غري القانوين املنشور
عليه ،وذلك من خالل حمرك بحث بسيط قائم عىل كلامت رئيسة كمفاتيح للدخول
إىل املحتوى( .)52إال أن هناك صعوبة يف إثبات ارتكاهبا لألرضار إذ إنه من الصعوبة
بمكان إلزامها بمراقبة الوقائع املنشورة( .)53أضف إىل ذلك أن رشكة استضافة
املواقع اإللكرتونية غري مؤهلة بام يكفي من أجل تقدير قانونية املحتوى املنشور من
عدمه ،إال يف تلك احلاالت التي تكون املحتويات فيها ظاهرة للعيان ،خاصة أن
هناك كمية كبرية من الوقائع والبيانات يتم نرشها عرب املواقع اإللكرتونية
املستضافة عىل خوادم رشكة االستضافة ،ويكون هناك صعوبة عملية عىل الرشكة
( )51د .إلياس ناصيف ،املرجع السابق ،ص .267
( )52د .حممد حسني منصور ،املرجع السابق ،ص .169
( )53د .إلياس ناصيف ،املرجع السابق ،ص.266
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أن متارس الرقابة عليها(.)54
دور تقني فقط ومل يكن
أما إذا كان لرشكة استضافة املواقع اإللكرتونية ٌ
بمقدوره التدخل ومراقبة املحتوى غري القانوين املنشور من خالل املوقع
اإللكرتوين املستضاف لدية فال جمال ملساءلتها(.)55
إذ إن األصل برشكة استضافة املواقع اإللكرتونية أال تقوم بدور سلبي فيام
يتعلق باملحتوى غري القانوين املنشور ،إذ يتمثل الدور اخلاص هبا جمرد ختزين
البيانات اخلاصة باملوقع اإللكرتوين املستضاف عىل اخلادم اخلاص هبا ،وتقدم
للعمالء كل اإلمكانات الفنية املتاحة من أجل الوصول إىل تلك البيانات املخزنة
وفق ًا لعقد استضافة املوقع اإللكرتوين املربم بينهام ،وعملي ًا فإن ملالك املوقع
اإللكرتوين املستضاف نرش كافة البيانات والوقائع سواء أكانت قانونية أم غري
قانونية(.)56
وبالتايل فإنه يمكن مساءلة رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية يف حالة أن تم
إثبات علمها بالطابع غري القانوين للمحتوى املنشور ،ومل تقم باختاذ كافة
اإلجراءات الالزمة من أجل سحب هذه الوقائع ،أو عرقلة الوصول إليها من قبل
الغري املتلقي(.)57
يرى الباحث أن تطبيق النصوص القانونية الواردة بشأن الفعل الضار الواردة
يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية يعني
بأن مسؤوليتها ثابتة عن نرش املحتوى غري القانوين الذي ينرش من قبل العميل،
حيث إن مسؤوليتها تنعقد عىل أساس اإلرضار ،وبالتايل يكون من الصعوبة عليها
دفع مسؤوليتها جتاه الغري املترضر ،وال شك أن ذلك يعني تشدد ًا يف انعقاد
( )54د حممد أبو اهليجاء ،د .عالء الدين اخلصاونة ،املرجع السابق ،ص .55
( )55د .حممد حسني منصور ،املسؤولية اإللكرتونية ،املرجع السابق ،ص .107
( )56د .حممد أبو اهليجاء ،د .عالء الدين اخلصاونة ،املرجع السابق ،ص.52
( )57د .الياس ناصيف ،املرجع السابق ،ص .286
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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مسؤولية رشكات االستضافة ،وال جيدهيا نفع ًا دفعها بعدم علمها بالوقائع غري
املرشوعة التي تم نرشها عىل املوقع اإللكرتوين املستضاف.
لذلك فإن تطبيق هذه القواعد القانونية عىل رشكة االستضافة اإللكرتونية ال
يالئم الطبيعة القانونية اخلاصة ملنظومة عمل هذه الرشكات ،وال يتسق مع التطور
اإللكرتوين املتسارع يف عمل هذه الرشكات ،أضف إىل ذلك أن تطبيق هذه القواعد
العامة من شأنه أن يعيق حركة النشاط اإللكرتوين ،ويثقل كاهل رشكات
االستضافة بمبالغ مالية طائلة نتيجة التعويضات التي ستدفع إىل الغري املترضر(.)58
يرى الباحث رضورة تدخل املرشع اإلمارايت بوضع نصوص قانونية خاصة
تضبط املسؤولية عن الفعل الضار لرشكات استضافة املواقع اإللكرتونية ،ذلك أن
تطبيق القواعد العامة ال حيقق العدالة ،خاصة أن دور هذه الرشكات هو استضافة
املوقع اإللكرتوين فقط ،ومل تقم هذه الرشكات بنرش املحتوى غري القانوين بذاته.
أضف إىل ذلك عدم جواز املرشع اإلمارايت اإلعفاء من املسؤولية عن الفعل الضار
أو ختفيفها.
أما بالنسبة إلعفاء طريف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية من ضامن الفعل
الضار فإن قانون املعامالت املدنية ال جييز اإلعفاء منها ،إذ تنص املادة " "296من
قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل أنه "يقع باط ً
ال كل رشط يقيض باإلعفاء من
املسؤولية املرتتبة عىل الفعل الضار".

املبلب الثاين
جريمة ختزين أو إتاحة مواقع غري قانونية

لقد جرم املرشع اإلمارايت يف مرسوم بقانون احتادي رقم ( )5لسنة  2012يف
شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات قيام رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية بنرش
( )58د .أمحد قاسم فرح ،املرجع السابق ،ص.377
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حمتوى غري قانوين وفق ًا لرشوط خاصة ورد النص عليها يف املادة ( )39منه .لذا
سوف نتناول يف هذا املطلب أركان هذه اجلريمة واآلثار القانونية املرتتبة عليه.

الفرع األول:
أركان جريمة استضافة املحتوى غري قانوين

أوالً :الركن الرشعي :إن األصل يف األمور اإلباحة ما مل يرد نص يقيد
املتعاملني والوسطاء يف التعامل اإللكرتوين أو جيرم ترصف ًا معين ًا ،وسند ًا ملبدأ
جرم املرشع
الرشعية الذي يقول إنه "ال جريمة وال عقوبة إال بنص" ،فقد ّ
اإلمارايت جريمة قيام رشكات االستضافة بتخزين ونرش املحتوى غري القانوين من
خالل ما ورد يف نص املادة ( )39من مرسوم بقانون احتادي رقم ( )5لسنة 2012
يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،إذ جاء فيها " :يعاقب باحلبس والغرامة
أو بإحدى هاتني العقوبتني أي مالك أو مشغل ملوقع إلكرتوين أو شبكة معلوماتية
خزن أو أتاح – متعمد ًا  -أي حمتوى غري قانوين ،مع علمه بذلك ،أو مل يبادر بإزالة
أو منع الدخول إىل هذا املحتوى غري القانوين خالل املهلة املحددة يف اإلشعار
اخلطي املوجه له من اجلهات املختصة والذي يفيد بعدم قانونية املحتوى ،وأنه متاح
عىل املوقع اإللكرتوين أو شبكة املعلوماتية".
يتبني من خالل ما ورد بنص املادة السابقة أن حمل هذه اجلريمة هو واسع ،إذ
يستوعب كل ختزين أو إتاحة ملحتوى غري قانوين ،وبالتايل يثار التساؤل عن ماهية
املحتوى غري القانوين.
بالعودة إىل نصوص املرسوم السابق نجد أن املرشع أورد عدة صور ،يبني
بموجبها مفهوم املحتوى غري القانوين ومنها ما ورد يف نص املادة ( )17التي
تعاقب باحلبس والغرامة كل شخص يقوم بإنشاء أو إدارة موقع إلكرتوين ،أو
يرشف عليه ،أو يقوم ببث أو إرسال أو نرش أو إعادة نرش عن طريق الشبكة
املعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقامر أو كل ما من شأنه املساس باآلداب العامة.
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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كذلك يدخل يف ماهية املحتوى غري القانوين كل شخص ينتج أو يعد أو هييىء أو
يرسل أو خيزن مواد إباحية أو أنشطة للقامر وكل ما من شأنه املساس باآلداب
العامة هبدف توزيعها أو عرضها عىل الغري عن طريق شبكة املعلومات ،وشدد
املرشع اإلمارايت العقوبة يف حالة إن كان املقصود حدث ًا مل يتجاوز الثامنة عرشة من
عمره .أو كان مصم ًام هذا املحتوى إلغراء األحداث.
كذلك ما ورد يف نص املادة ( )21حيث يشكل جريمة كل من استخدم شبكة
املعومات أو نظام معلومات إلكرتوين ،أو إحدى وسائل تقنية املعلومات من أجل
االعتداء عىل خصوصية شخص يف غري األحوال املرصح هبا يف القانون ،كأن يقوم
هذا الشخص باسرتاق السمع أو اعرتاضه أو تسجيله أو نقله أو بثه أو إفشاء
حمادثات أو اتصاالت أو مواد صوتية أو مرئية .كذلك التقاط صور الغري أو إعداد
صور إلكرتونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو االحتفاظ هبا .وأيض ًا نرش أخبار أو
صور إلكرتونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات
ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كذلك يدخل يف مفهوم املحتوى غري القانوين وفق ًا ملا ورد يف نص املادة ()23
من املرسوم السابق كل من أنشأ أو أدار موقع ًا إلكرتوني ًا أو أرشف عليه أو نرش
معلومات عىل شبكة معلومات أو بإحدى وسائل تقنية املعلومات بقصد االجتار يف
البرش أو األعضاء البرشية ،أو التعامل بصورة غري مرشوعة.
وما ورد يف نص املادة ( )27كل من أنشأ أو أدار موقع ًا إلكرتوني ًا أو أرشف
عليه أو نرش معلومات عىل الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى
للدعوة أو الرتويج جلمع التربعات بدون ترخيص معتمد من السلطة املختصة.
وكذلك ما ورد يف نص املادة ( )28باعتبار كل من أنشأ أو أدار موقع ًا إلكرتوني ًا أو
أرشف عليه أو استخدم معلومات عىل الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية
املعلومات بقصد التحريض عىل أفعال ،أو نرش أو بث معلومات ،أو أخبار أو
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رسوم كرتونية أو أي صور أخرى ،من شأهنا تعريض أمن الدولة ومصاحلها العليا
للخطر ،أو املساس بالنظام العام من املحتويات غري القانونية التي تكون حم ً
ال
للجريمة.
وأيض ًا ما ورد بنص املادة ( )39من ذات املرسوم والتي عاقبت باحلبس
والغرامة كل من نرش معلومات أو أخبار ًا أو بيانات أو إشاعات عىل موقع
إلكرتوين أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية ،أو
اإلرضار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساهتا أو رئيسها أو نائبه أو
حكام اإلمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام اإلمارات أو علم الدولة أو
السالم الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.
كذلك يعد من املحتوى غري القانوين وفق ًا ملا ورد بنص املادة ( )30من
املرسوم السابق كل من أنشأ أو أدار موقع ًا إلكرتوني ًا أو أرشف عليه أو نرش
معلومات عىل الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ،هتدف أو تدعو إىل
قلب أو تغيري نظام احلكم يف الدولة ،أو االستيالء عليه أو تعطيل أحكام الدستور،
أو القوانني السارية يف البالد ،أو املناهضة للمبادئ األساسية التي يقوم عليها نظام
احلكم يف الدولة .وأيض ًا ما ورد بنص املادة ( )32من املرسوم إذ يعد من املحتوى
غري القانوين كل من أنشأ أو أدار موقع ًا إلكرتوني ًا أو أرشف عليه ،أو نرش معلومات
عىل الشبكة املعلوماتية ،أو وسيلة تقنية معلومات للتخطيط أو التنظيم أو الرتويج
أو الدعوة ملظاهرات أو مسريات أو ما يف حكمها بدون ترخيص من السلطة
املختصة .وأيض ًا ما ورد يف نص املادة ( )33من املرسوم السابق كل من أنشأ أو
أدار موقع ًا إلكرتوني ًا أو أرشف عليه أو نرش معلومات عىل الشبكة املعلوماتية أو
وسيلة تقنية معلومات لالجتار باآلثار أو التحف الفنية يف غري األحوال املرصح هبا
قانون ًا.

[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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ويعد من ضمن املحتوى غري القانوين وفق ًا ملا ورد بنص املادة ( )35من
املرسوم السابق كل من ارتكب عن طريق الشبكة املعوماتية أو وسيلة تقنية
معلومات أو عىل موقع إلكرتوين اإلساءة إىل أحد املقدسات أو الشعائر اإلسالمية،
كذلك اإلساءة إىل أحد املقدسات أو الشعائر املقررة يف األديان األخرى متى كانت
هذه املقدسات والشعائر مصونة وفق ًا ألحكام الرشيعة اإلسالمية .وأيض ًا سب
أحد األديان الساموية املعرتف هبا ،وكذلك حتسني املعاي أو احلض عليها أو
الرتويج هلا ،وشدد املرشع اإلمارايت العقوبة يف حالة أن تضمنت اجلريمة إساءة
للذات اإلهلية أو لذات الرسل واألنبياء ،أو كانت مناهضة للدين اإلسالمي أو
جرح ًا لألسس واملبادئ التي يقوم عليها ،أو ناهض أو جرح ما علم من شعائر
وأحكام الدين اإلسالمي بالرضورة ،أو نال من الدين اإلسالمي ،أو برش بغريه أو
دعا إىل مذهب أو فكرة تنطوي عىل يشء مما تقدم أو حبذ لذلك أو رو له.
ويعد حمتوى غري قانوين كل من أنشأ أو أدار موقع ًا إلكرتوني ًا أو أرشف عليه،
أو نرش معلومات عىل الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ،لالجتار أو
الرتويج للمخدرات أو املؤثرات العقلية ،وما يف حكمها أو كيفية تعاطيها ،أو
لتسهيل التعامل فيها يف غري األحوال املرصح هبا قانون ًا.
ثاني ًا :الركن املادي :يتمثل الركن املادي يف جريمة استضافة املحتوى غري
املرشوع بقيام رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية بالسلوك الذي جرمه املرشع
اإلمارايت واملكون للركن املادي والذي من شأنه أن يؤثر عىل األشخاص الذين
يتعلق هبم املحتوى غري القانوين ،إذ يلحق الرضر نتيجة هذا السلوك هبم ،خاصة ما
يتعلق بتشويه سمعتهم أو املساس بحريتهم أو ارتباطهم بوقائع سيئة يف ذهن
املتعاملني عىل شبكة اإلنرتنت(.)59
)59( Charlotte Waelde; OP. Cit. P. 280.
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من خالل استقراء ما ورد يف املادة ( )39من املرسوم السابق ،نجد أن املرشع
اإلمارايت قد بني صور عدة جلريمة استضافة املحتوى غري القانوين تتمثل فيام يأيت
يف:
أ -قيام رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية بتخزين حمتوى غري قانوين:
تتمثل هذه الصورة بقيام مالك أو مشغل املوقع اإللكرتوين أو شبكة
معلوماتية بتخزين حمتوى غري قانوين عىل القرص الصلب وخوادمها بصورة خمالفة
ألحكام القانون ،واشرتط املرشع اإلمارايت لتجريم مالك أو مشغل املوقع
اإللكرتوين أن يكون التخزين بسلوك متعمد ،وأن يعلم أن هذا املحتوى غري
مرشوع ومع ذلك قبل ختزينه.
ب -قيام رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية بإتاحة املحتوى غري القانوين:
تتمثل هذه الصورة من صور التجريم بقيام مالك أو مشغل املوقع اإللكرتوين
بإتاحة املحتوى غري القانوين إىل اجلمهور ،أي القيام بعملية نرشه إىل اجلمهور
بشكل متعمد وهو يعلم أن ذلك يشكل خمالف ًة ألحكام القانون ،إذ يفرض عليه
القانون القيام بواجب إجيايب يتمثل باختاذ كل اإلجراءات الالّزمة إلزالة هذا
املحتوى غري القانوين عن اخلوادم أو منع الكافة من الدخول إىل هذا املحتوى ،بعد
أن تلقى إشعار ا خطي ًا من اجلهات املختصة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
والذي يشري إىل أن املحتوى املتاح عىل املوقع اإللكرتوين غري قانوين.
ج-عدم قيام رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية بإزالة املحتوى غري القانوين:
تتم هذه الصورة وفق ًا للمرسوم السابق بأن رشكة استضافة املواقع
اإللكرتونية قد قامت بتخزين أو إتاحة حمتوى غري قانوين عىل خوادمها ،وبادر
الغري املترضر من ذلك بإبالغ رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية من خالل
السلطات املختصة يف دولة اإلمارات بوجوب إزالة هذا املحتوى غري القانوين يف
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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أرسع وقت ممكن ،ولكن رشكة االستضافة مل تقم بذلك ،لذا تنعقد مسؤوليتها
القانونية.
د -عدم قيام رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية بمنع الداول إىل املحتوى غري
القانوين:
يف هذه احلالة تقوم رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية بتخزين أو إتاحة
حمتوى غري مرشوع ،وتقوم السلطات املختصة يف دولة اإلمارات بإخبارها أن
املحتوى غري مرشوع ووجوب منع اجلمهور من الدخول إىل هذا املحتوى خالل
فرتة حمددة من استالم اإلشعار وأن الرشكة ال تقوم باختاذ اإلجراءات التقنية الفنية
الالزمة إلعاقة حركة اجلمهور من الدخول إىل هذا املحتوى غري القانوين.
يتبني من نص املادة ( )39من املرسوم بقانون السابق اإلشارة إليه أن السلوك
املادي يف هذه اجلريمة يتخذ شكلني يتمثالن فيام يأيت:
األول :إجيايب :ويتمثل يف املبادرة بارتكاب هذه اجلريمة ،وذلك إما من خالل
ختزين املحتوى غري القانوين ،أو من خالل إتاحة هذا املحتوى للغري.
الثاين :سلبي :يتمثل بامتناع رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية عن القيام
بإزالة املحتوى غري القانوين أو منع الدخول إليه.
ثالث ًا :الركن املعنوي :تعد جريمة استضافة املحتوى غري القانوين من اجلرائم
اإللكرتونية املستحدثة ،ولذلك فقد تطلب املرشع اإلمارايت أن يتوافر لدى رشكة
استضافة املواقع اإللكرتونية القصد العام.
ويتمثل القصد العام لدى رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية يف حالة توافر
عنرصي العلم واإلرادة الرتكاب هذه اجلريمة .لذا جيب أن تكون الرشكة عىل
علم مسبق بأن ما تقوم به من أفعال تشكل جريمة استضافة حمتوى غري قانوين،
بحيث تؤدي إىل حد وث الرضر للغري بأي شكل من األشكال ،وذلك بغض النظر
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عن حدوث آثار سلبية نتيجة هلذا التخزين أو النرش ،ذلك أن حتقيق النتيجة ال
يفرتض لقيام هذه اجلريمة يف حق الرشكة.
وجيب أيض ًا أن تتجه إرادة الرشكة احلرة الواعية املختارة إىل القيام بأحد
األفعال التي تشكل صورة من صور استضافة املحتوى غري القانوين الواردة يف
نص املادة ( )39من املرسوم السابق.
لذلك يشرتط القانون يف العلم حتى تنعقد مسؤولية رشكة االستضافة يف حالة
خمالفتها ذلك ما يأيت:
 .1أن تعلم رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية أهنا ختزين حمتوى غري قانوين أو
أن إتاحته للجمهور خيالف أحكام القانون.
 .2توجية إشعار كتايب من السلطات املختصة يف دولة اإلمارات لرشكة
استضافة املواقع اإللكرتونية يفيد بأن املحتوى خيالف القانون.
 .3عدم قيام رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية بإزالة املحتوى غري القانوين.
 .4عدم قيام الرشكة بمنع دخول اجلمهور إىل املحتوى غري القانوين.

الفرع الثاين:
اجلزاءات اجلنائية

يرى جانب فقهي( )60أن اجلزاء اجلنائي هو املظهر القانوين الذي يمثل رد الفعل
االجتامعي إزاء كل شخص خيالف القانون ،سواء متثل هذا اجلزاء يف صورة عقوبة
تواجه اجلريمة املرتكبة أم يف صورة تدبري احرتازي يوجه للشخص الذي ثبتت
لديه خطورة إجرامية .فالعقوبة تكون ذات صبغة عقابية بحتة يف مواجهة جريمة
سابقة ،أما التدابري االحرتازية فتكون ذات طابع وقائي تستهدف جريمة حمتملة.

( )60د .أمحد عوض بالل ،اجلزاء اجلنائي ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،2003 ،ص.2
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وملا كان اهلدف من جتريم استضافة املحتوى غري القانوين ،من أجل التوصل
حلامية الغري يف حياته اخلاصة وسمعته ورشفه ،فإن املرشع قام بوضع جزاءات عدة
عىل عاتق رشكة االستضافة يف حالة قيامها بأي من صور الركن املادي السابق
اإلشارة إليه ،ذلك أن هذه اجلزاءات تعد النتيجة القانونية التي ترتتب عىل خمالفة
أحكام القانون.
لقد نص املرشع اإلمارايت عىل جزاءات جنائية يف حالة قيام جريمة املحتوى
غري القانوين؛ حيث وردت أحكامها يف مرسوم بقانون احتادي يف شأن مكافحة
جرائم تقنية املعلومات بنصوص املادة (.)43( )42( )41( )40( )39
أوالً :العقوبات السالية للحرية:
إن العقوبة السالبة للحرية التي وردت يف نص املادة ( )39من مرسوم بقانون
احتادي رقم ( )5لسنة  2012يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،هي عقوبة
احلبس .ويقصد باحلبس وفق ًا ملا ورد بنص املادة ( )69من قانون العقوبات
االحتادي رقم ( )3لسنة " 1987وضع املحكوم عليه يف إحدى املنشتت العقابية
املخصصة قانون ًا هلذا الغرض ،وذلك للمدة املحكوم هبا .وال جيوز أن يقل احلد
األدنى عن شهر وال أن يزيد حده األقىص عىل ثالث سنوات مامل ينص القانون
عىل خالف ذلك".
إن العقوبة السالبة للحرية الواردة يف املادة ( )69من قانون العقوبات هي من
نوع اجلنحة ،إذ يستطيع القايض أن حيكم عىل مالك املوقع اإللكرتوين أو مشغل
املوقع اإللكرتوين الذي قام بتخزين املحتوى غري القانوين أو نرشه بعقوبة احلبس
الذي يرتاوح حده األدنى شهر ًا واحد ًا ،وحده األقىص ثالث سنوات وفق ًا لسلطته
التقديرية املمنوحة له بموجب القانون .هذا ويف حالة ورود عقوبة أكثر تشدد ًا عىل
بعض األفعال اخلاصة بتخزين ونرش املحتوى غري القانوين فيجب عىل القايض أن
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يطبق العقوبة األشد.
هذا وقد قررت املادة ( )40من املرسوم ،أن قيام مالك املوقع اإللكرتوين أو
مشغله بالرشوع بارتكاب هذه اجلريمة فيعاقب بنصف العقوبة املقررة للجريمة
التامة.
ثاني ًا :اجلزاءات املالية:
يقصد هبا تلك العقوبات املالية التي تصيب اجلاين يف ذمته املالية ،ومتثل
انتقاص ًا يف جانبها اإلجيايب.
يف حالة ارتكاب اجلاين جلريمة استضافة املحتوى غري القانوين ،فإن املرشع
اإلمارايت يفرض عليه عقوبات مالية تتمثل يف الغرامة وفق ًا ملا ورد بنص املادة
( )69من املرسوم السابق ،ويقصد بالغرامة وفق ًا ملا ورد بنص املادة ( )70من
قانون العقوبات اإلمارايت رقم ( )3لسنة " 1987هي إلزام املحكوم عليه أن يدفع
للخزينة املبلغ املحكوم به ،وال جيوز أن تقل الغرامة عن مائة درهم وال أن يزيد
حدها األقىص عىل مائة ألف درهم يف اجلنايات ،وثالثني ألف درهم يف اجلنح،
وذلك كله ما مل ينص القانون عىل خالفه".
هذا ومل يفرق املرشع اإلمارايت بني هذه الغرامة التي تطبق عىل الشخص
الطبيعي أو التي تطبق عىل الشخص االعتباري؛ حيث مل يفرق يف هذا الشأن بني
الشخصني من حيث قيمة الغرامة املفروضة عىل كل منهام ،لذا؛ يتمنى الباحث عىل
املرشع اإلمارايت أن يقوم بالتفرقة بني تلك الغرامة التي تفرض عىل الشخص
املعنوي أو عىل الشخص الطبيعي املرتكب جلريمة استضافة املحتوى غري القانوين،
بحيث يتم رفع قيمة الغرامة التي تفرض عىل الشخص االعتباري ،وهذا من شانه
أن حيد من تلك األفعال التي تشكل اجلريمة من قبل األشخاص الذين يمثلون هذا
الشخص االعتباري مهام كانت صفاهتم الوظيفية.
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كذلك فقد أخذ املرشع اإلمارايت بالغرامة النسبية ،حني فرضها عىل مرتكب
جريمة استضافة املحتوى غري القانوين .ويقصد بالغرامة النسبية تلك الغرامة التي
مل حيدد القانون مقدارها بمبلغ حمدد من املال ،وإنام يتم فرضها كنسبة تتامشى مع
الرضر الناتج عن ارتكاب جريمة استضافة املحتوى غري القانوين أو الفائدة التي
حققها مرتكب اجلريمة أو حاول حتقيقها ،أو يتم تقديرها بالقياس إىل عنرص معني
كقيمة املال حمل اجلريمة أو املركز السيايس أو االجتامعي أو االقتصادي أو الديني
للمجني عليه(.)61
ويرى الباحث أن أخذ املرشع اإلمارايت بالغرامة النسبية باإلضافة إىل الغرامة
املحددة أمر بالغ األمهي ة كجزاء مايل جلريمة استضافة املحتوى غري القانوين ،ذلك
أن هذه اجلريمة قد ينتج عنها مكاسب مادية ومعنوية كبرية ملرتكبيها خاصة إذا دفع
له أجر ًا عىل ارتكاهبا ،وينتج عنها تشويه سمعة الغري والغرامة النسبية تتامشى مع
مقدار الربح غري املرشوع الذي حصل عليه وحققه مرتكب هذه اجلريمة،
وتتناسب أيض ًا مع الرضر الذي ينتج عن قيامه بمثل هذا الفعل املجرم.
ثالث ًا :التدابري اجلنائية:
يقصد بالتدابري اجلنائية ذلك اجلزاء اجلنائي الذي يتمثل بمجموعة من
اإلجراءات القانونية التي تواجه خطورة إجرامية كامنة يف شخص مرتكب اجلريمة
لتدرأها عن املجتمع(.)62
وتشمل التدابري اجلنائية التدابري املقيدة للحرية وفق ًا ملا ورد بنص املادة ()110
من قانون العقوبات االحتادي ،وتتمثل يف حظر ارتياد بعض املحال العامة ،منع
اإلقامة يف مكان معني ،املراقبة ،اإللزام بالعمل ،اإلبعاد عن الدولة .وهناك التدابري
( )61د .أمحد فتحي رسور ،قانون العقوبات اخلاص يف اجلرائم الرضيبية والنقدية ،مكتبة النهضة املرصية،
الطبعة األوىل ،1960 ،ص .217
( )62د .كامل السعيد ،رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات ،دار الثقافة ،عامن ،الطبعة األوىل،2002 ،
ص .803
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السالبة للحرية والتدابري املادية الواردة يف املادة ( )122من قانون العقوبات
االحتادي ،وتتمثل يف إسقاط الوالية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب،
حظر ممارسة عمل معني ،وسحب ترخيص القيادة ،إغالق املحل.
هذا وقد تضمن مرسوم بقانون احتادي يف شأن مكافحة جرائم تقنية
املعلومات تدابري جنائية تتخذ ضد األشخاص الذين يرتكبون جريمة استضافة
املحتوى غري القانوين سواء أكانوا أشخاص ًا طبيعيني أم معنويني ،وذلك من أجل
محاية األشخاص يف سمعتهم ورشفهم وعرضهم وأمواهلم.
وتتمثل أهم هذه التدابري فيام يأيت:
أ -إبعاد األجنيي:
لقد ألزمت املادة ( )42من املرسوم السابق املحكمة الذي حيكم عليه باإلدانة
يف جريمة استضافة املحتوى غري القانوين باإلبعاد من دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،وذلك بعد أن يتم تنفيذ العقوبة املحكوم هبا عليه.
ب -اإلرشاف أو مراقية املحكوم علي :
لقد أجازت املادة ( )43من املرسوم السابق للمحكمة أن تأمر بوضع املحكوم
عليه يف جريمة استضافة املحتوى غري القانوين ،سواء كان مالك ًا للموقع
اإللكرتوين أم مشغله ،حتت اإلرشاف أو املراقبة ،أو حرمانه من استخدام أي شبكة
معلوماتية أو نظام املعلومات اإللكرتوين ،أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى ،أو
وضعة قي مأوى عالجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها املحكمة مناسبة.
 املوادرة:لقد ألزمت املادة ( )41من املرسوم السابق أن حتكم بمصادرة األجهزة أو
الربامج أو الوسائل املستخدمة يف جريمة استضافة املحتوى غري القانوين ،وكذلك
األموال املتحصلة منها إذا كان الشخص سيئ النية ،وقام متعمدا بتخزين املحتوى
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غري القانوين أو إتاحته للجمهور .وحتكم املحكمة أيض ًا بمحو كافة املعلومات أو
البيانات التي تتعلق باملحتوى غري القانوين ،وحيق للمحكمة أن حتكم بإعدامها
وإتالفها.
د -إغالق املوقع اإللكرتوين:
فرضت املادة ( )41من املرسوم السابق عىل املحكمة أن حتكم بإغالق املحل
أو املوقع اإللكرتوين الذي قام بتخزين وإتاحة املحتوى غري القانوين للغري،
وأجازت أن يكون اإلغالق إما بشكل كيل أو بشكل جزئي ،وذلك وفق ًا للمدة
التي تقررها املحكمة.
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اخلامتة
لقد تناولنا يف هذه الدراسة موضوع ًا مستحدث ًا يكمن يف اجلوانب القانونية
للعقد املربم بني رشكات استضافة املواقع اإللكرتونية والعمالء وفق ًا ألحكام
الترشيع اإلمارايت .حيث بحثنا يف ماهية رشكات االستضافة ،وكذلك العقد الذي
يربم بينها وبني العمالء مالكي املواقع اإللكرتونية املستضافة ،وتم متييزه عن غريه
من العقود ذات الصلة وذلك يف املبحث األول ،ثم تناولنا التكييف القانوين لعقد
استضافة املواقع اإللكرتونية والطبيعة القانونية اللتزامات األطراف يف املبحث
الثاين .واستعرضنا يف املبحث الثالث اآلثار القانونية التي يرتبها عقد استضافة
املواقع اإللكرتونية عىل عاتق أطرافه  -رشكة االستضافة والعميل -وكذلك
االلتزامات املتبادلة بني الطرفني املتعاقدين .ويف املبحث الرابع تناولنا املسؤولية
القانونية التي تقع عىل رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية ،إذ بحثنا يف املسؤولية
املدنية لرشكة االستضافة .ثم تناولنا اجلانب اجلنائي املتمثل يف جريمة ختزين أو
إتاحة املحتوى غري القانوين من قبل رشكة االستضافة.

النتائج:

 -1إن عقد استضافة املواقع اإللكرتونية يعد من العقود غري املسامة يف النظام
الترشيعي اإلمارايت.
 -2إن املرشع اإلمارايت مل ينظم القواعد القانونية اخلاصة بإنشاء رشكات
استضافة املواقع اإللكرتونية.
 -3يتفق واملنطق القانوين السليم تكييف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية
عىل أنه عقد إجيار معلومايت نظر ّا خلصوصية حمله.
 -4إن الطبيعة القانونية اللتزامات طريف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية
تعد من قبيل االلتزام بتحقيق نتيجة.
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 -5مل يتطرق املرشع اإلمارايت إىل قواعد خاصة تنظم املسؤولية املدنية
ألطراف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية.
جرم بعض أعامل رشكات استضافة املواقع
 -6إن املرشع اإلمارايت ّ
اإللكرتونية يف حالة ختزين أو إتاحة حمتوى الكرتوين غري قانوين وفق ًا
ملرسوم بقانون احتادي رقم ( )5لسنة  2012يف شأن مكافحة جرائم
تقنية املعلومات.
 -7عدم مالءمة بعض القواعد العامة يف املسؤولية املدنية حلكم مسؤولية
اطراف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية.

التوةيات:

هذا وقد نتج عن هذه الدراسة توصيات عدة نجملها فيام يأيت:
 -1نتمنى عىل املرشع اإلماريت وضع ترشيع خاص حيكم عمل رشكات
استضافة املواقع اإللكرتونية ،ذلك أن أعامل هذه الرشكة غري منظمة قانون ًا ،بحيث
حيدد أعامهلا ومهامها والرشوط الواجب توافرها إلنشاء هذه الرشكات وحتديد
املهام واملسؤوليات التي تلقى عىل عاتقها بام يتناسب مع حداثة هذه الرشكات،
ومواكبة التكنولوجي الذي يعد املسار الذي تتخذه هذه الرشكات عند قيامها
بأعامهلا.
 -2رضورة تدخل املرشع اإلمارايت بوضع قواعد قانونية خاصة يف جمال
إعفاء رشكات استضافة املواقع اإللكرتوني ة من آثار املسؤولية التي تلحق هبا ،ذلك
أن تطبيق القواعد العامة يف اإلعفاء من املسؤولية عىل طريف عقد استضافة املواقع
اإللكرتونية ال يتناسب مع طبيعة هذا العقد احلديث واملعامالت اإللكرتونية ذات
الصلة ،إذ إن رشكة االستضافة تعد الطرف األقوى يف العالقة العقدية وبالتايل
تستطيع أن تفرض رشوطها التعاقدية ومنها رشط اإلعفاء من املسؤولية ،ونرى أنه
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يتعني عىل املرشع اإلمارايت وضع قواعد قانونية خاصة يف هذا الشأن تنص عىل
جواز ختفيف أو تشديد مسؤولية رشكة االستضافة العقدية ،ومتنعها من اإلعفاء
املطلق من املسؤولية؛ ألن هناك رضر ًا كبري ًا سيلحق بالعميل.
 -3رضورة تدخل املرشع اإلمارايت بوضع نصوص قانونية خاصة تضبط
املسؤولية عن الفعل الضار لرشكات استضافة املواقع اإللكرتونية ،ذلك أن تطبيق
القواعد العامة فيه تشدد ومغاالة ،خاصة أن دور هذه الرشكات هو استضافة
املوقع اإللكرتوين فقط ومل تقم هذه الرشكات بنرش املحتوى غري القانوين بذاته.
 -4رضورة تضمني عقد استضافة املواقع اإللكرتونية رشط ًا بإلزام رشكة
استضافة املواقع اإللكرتونية بتوفري احلجم املتفق عليه من البيانات ومساحات
التخزين للموقع اإللكرتوين املستضاف يف حالة عدم كفاية املساحة املخصصة عىل
اخلادم له ،وإذا خال العقد من نص حيكم هذه املسألة فإن مقتضيات حسن النية
تفرض عىل رشكة االستضافة أن تتفاوض مع العميل مالك املوقع بإخالص من
أجل تعديل العقد لتوفري مساحة إضافية وزيادة كمية البيانات اخلاصة به ،إذا كانت
القدرة التشغيلة للرشكة تسمح بذلك.
 -5رضورة قيام املرشع اإلمارايت بالتفرقة يف مرسوم بقانون احتادي رقم ()5
لسنة  2012يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .بني الغرامة التي تفرض عىل
الشخص املعنوي أو عىل الشخص الطبيعي املرتكب جلريمة استضافة املحتوى غري
القانوين ،بحيث يتم رفع قيمة الغرامة التي تفرض عىل الشخص االعتباري ،وهذا
من شأنه أن حيد من تلك األفعال التي تشكل اجلريمة من قبل األشخاص الذين
يمثلون هذا الشخص االعتباري مهام كانت صفاهتم الوظيفية.
 -6يتفق مع املنطق القانوين السليم تكييف عقد استضافة املواقع اإللكرتونية
عىل أنه عقد إجيار معلومايت؛ ذلك ألن رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية تقوم
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بتأجري هذه املساحة املخصصة للعميل من القرص الصلب ،مقابل مبلغ من املال
وملدة حمددة من الزمن حتت إرشاف مبارش من الرشكة وبرشوط قانونية واتفاقية
جيب عىل العميل الوفاء هبا ،تتطلب من الرشكة توريد معلومات حمددة إىل العميل
وإعطاءه أجهزة فنية للمسامهة يف دخوله إىل موقعه ،وتقديم املساعدة الفنية له كلام
تطلب األمر ذلك ،لكن هذه الرشكة تبقى مالكة هلذه األجهزة واملعدات وال تنتقل
إىل العميل.
 -7إلزام رشكة استضافة املواقع اإللكرتونية برضورة إنشاء حمرك بحث
خاص هبا يمكنها من البحث عن املحتوى غري القانوين الذي خيزن أو ينرش عىل
اخلوادم اخلاصة هبا؛ وذلك من أجل إجراء رقابة مسبقة عىل املحتوى غري القانوين
املنشور للحد من املشاكل النامجة عن نرشه.
 -8رضورة النص عىل إلزام مالك املوقع اإللكرتوين املستضاف بإبالغ رشكة
استضافة املواقع اإللكرتونية بالعناوين واألسامء اخلاصة ،ومكان إقامتهم
وجنسياهتم والسن بالربيد اإللكرتوين ملستخدمي املوقع عند فتح الصفحة
الشخصية هلم ،وهذا يعني تعهد ًا مسبق ًا من مستخدمي املوقع اإللكرتوين
املستضاف بصحة هذه البيانات وحتذيره من أن استخدام اسم غري حقيقي أو هوية
مزورة من شأنه أن يعرضه للمساءلة القانونية.
 -9رضورة العمل عىل إنشاء دوائر خاصة بجرائم تقنية املعلومات تتبع
للمحاكم االبتدائية ،تتكون من األشخاص ذوي اخلربة واالختصاص يف جمال
جرائم تقنية املعلومات ،إذ إن التكوين الفني القانوين بام يتناسب مع التطور
التكنولوجي واملعلومايت أمر بالغ األمهية لتحقيق فكرة العدالة.

504
64

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss67/8

????????? ??????? ?? ????? ???????? ????????????? ?????????? ?????????? ????? ??? ?????? ????? ????????? ??????? almawajdeh:

[د .مراد حممود املواجدة]

املراجع العربية
 .1أمحد سعيد ،نحو إرساء نظام قانوين لعقد املشورة املعلوماتية ،دار النهضة
العربية -القاهرة.1995 ،
 .2أمحد فتحي رسور ،قانون العقوبات اخلاص يف اجلرائم الرضيبية والنقدية،
مكتبة النهضة املرصية ،الطبعة األوىل.1960 ،
 .3د .أمحد قاسم فرح ،النظام القانوين ملقدمي خدمات اإلنرتنت  -دراسة حتليل َّية
مقارنة  -جملة املنارة ،املجلد  ،13العدد .2007 ،9
 .4د .أمحد عوض بالل ،اجلزاء اجلنائي ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
 .5د أسامة أبو احلسن جماهد ،خصوصية التعاقد عرب اإلنرتنت ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.2000 ،
 .6د أرشف جابر سيد ،الصحافة عرب اإلنرتنت وحقوق املؤلف ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.2006 ،
 .7د .الشهايب ابراهيم الرشقاوي ،مصادر االلتزام اإلرادية ،مكتبة اجلامعة –
الشارقة ،مكتبة إثراء – األردن ،الطبعة الرابعة.2012 ،
 .8د الياس ناصيف ،العقود الدولية اإللكرتونية يف القانون املقارن ،منشورات
احللبي احلقوقية ،بريوت.
 .9بشار حممود داوودين ،اإلطار القانوين للعقد املربم عرب شبكة اإلنرتنت ،دار
الثقافة ،عامن ،الطبعة األوىل.2006،
 .10د خالد ممدوح إبراهيم ،إبرام العقد اإللكرتوين ،دار الفكر العريب،
اإلسكندرية.2008 ،
 .11د رشيف حممد غنام ،محاية العالمة التجارية عرب اإلنرتنت يف عالقتها بالعنوان
اإللكرتوين  ،DOMAIN NAMEجملة احلقوق -جامعة الكويت ،املجلد ()28
العدد (.2004 )4
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 .12فاروق األباصريي ،عقد االشرتاك يف قواعد املعلومات اإللكرتونية ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.2003 ،
 .13د عادل ابو هشيمه ،عقود خدمات املعلومات اإللكرتونية يف القانون الدويل
اخلاص ،دار النهضة العربية.2004 ،
 .14عبد الفتاح بيومي حجازي ،التوقيع اإللكرتوين يف النظم املقارنة ،دار الفكر
اجلامعي ،اإلسكندرية.2005 ،
 .15د .عدنان الرسحان ،تأمالت يف أحكام الفعل الضار يف قانون املعامالت
املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مؤمتر االحتفال باليوبيل الفيض لقانون
املعامالت املدنية االحتادي رقم ( )5لسنة  1985واملعدل بالقانون رقم ()1
لسنة  ،1987املنعقد يف الفرتة  29-28مارس  ،2011معهد ديب القضائي.
 .16د .حممد أبو اهليجاء د .عالء الدين اخلصاونه ،املسؤولية التقصريية ملزودي
خدمات اإلنرتنت عن املحتوى غري املرشوع ،جملة الرشيعة والقانون ،جامعة
اإلمارات ،العدد ( )42ابريل.2010 ،
 .17د .كامل السعيد ،رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات ،دار الثقافة ،عامن،
الطبعة األوىل.2002 ،
 .18لزهر بن سعيد ،النظام القانوين لعقود التجارة الدولية ،دار الفكر اجلامعي،
االسكندرية.2010 ،
 .19د مراد حممود يوسف مطلق ،التعاقد عن طريق وسائل االتصال اإللكرتوين،
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