
 

 

 

 إعداد االستاذة: ىدى نورالديف السيد الثمثي.

 تمهيد وتقسيم:

إحالؿ التقنية في كؿ ميداف مف مياديف النشاط اإلنساني، وقد أّثر ذلؾ عمى طبيعة يتجو العالـ نحو 
، جديد لمتجارة، ُأطمؽ عميو اسـ التجارة اإللكترونية وأشكاؿ بعض التصرفات والمفاىيـ القانونية، فظير شكؿٌ 

(، Shrinkwrap License Agreementواكبو ظيورعقود جديدة وىي عقود الترخيص عمى الغالؼ )
 (.Clikwrap License Agreementوعقود الترخيص عمى المفاتيح )

ألف  في المستقبؿ القريبومع أف عقود ترخيص البرامج تعتبر في طور النشأة، لكنيا ستكوف معروفة  
 ثورة تكنولوجيا المعمومات ستجعؿ الناس يوطدوف عالقتيـ بالحاسب اآللي بصورة أكبر مف العقد الماضي.

سيمعب دور في حياة اإلنساف، الذي سينشغؿ في عقود ترخيص البرامج باعتبارىا مف إف الحاسب 
ىذه النقطة ىي سبب أىمية ىذه العقود إذ اليمكف اسية التي يعمؿ مف خالليا الحاسب، و األدوات األس

 استخداـ البرنامج دوف الحصوؿ عمى موافقة المالؾ.

صية أدى إلى اتساع دائرة سوؽ البرامج، وفي تطور تكنولوجيا الحاسب وظيور الحاسبات الشخإف 
 المفاتيح.عقود ترخيص ذلؾ الوقت، قاـ مطوروالبرامج بتبني عقود ترخيص الغالؼ و 

تستعرض ىذه الورقة ىذه العقود بالشرح باعتبارىا وسيمة تبادؿ البرامج في العصر الحديث، لذلؾ 
، وقد تـ اتباع المنيج التحميمي لرصد صمة بوالتخفى عمى احد أىمية دراسة ىذا الموضوع والمواضيع المت



 

، والتطبيقات مالمح النظاـ القانوني القائـ، كما تـ المجوء إلى المنيج المقارف عند استقراء النصوص القانونية
 القضائية.

وتمت معالجة ىذا الموضوع في إطار خطة ثنائية تنقسـ إلى مبحثيف يتناوؿ األوؿ ماىية ىذه 
 وذلؾ عمى النحو التالي: يتناوؿ الثاني بعض المسائؿ القانونية المتعمقة بيذه العقود.العقود، في حيف 

 

 المبحث األوؿ: ماىية عقود الترخيص عمى الغالؼ وعقود الترخيص عمى المفاتيح.

 متعمقة بعقود الترخيص عمى الغالؼ وعقود الترخيص عمى      المبحث الثاني: مسائؿ قانونية
    المفاتيح.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المبحث األول 

 ماهية عقود الترخيص عمى الغالف وعقود الترخيص عمى المفاتيح

 

كال دراسة إف توضيح ماىية كؿ مف عقود الترخيص عمى الغالؼ وعقود الترخيص عمى المفاتيح، يتطمب 
في حيف يتناوؿ ، لذلؾ سيتناوؿ المطمب األوؿ مفيوـ عقود الترخيص عمى الغالؼ، مف المفيوميف عمى حدة

 الثاني مفيوـ عقود الترخيص عمى المفاتيح.

 

 ل المطمب األو

 مفهوم عقود الترخيص عمى الغالف

ؼ تبادؿ البرامج الحاسوب، وال يعر  ال يتجزأ مف معامالت د الترخيص عمى الغالؼ تعتبر جزءاً عقو 
مف استعمميا أوؿ مرة، ولكف المتعارؼ عميو أف ىذه العقود أصبحت جزءًا مف سوؽ الحاسب في بداية عاـ 

، وبانتقاؿ صناعة البرامج مف صناعة كانت لمزبوف إلى صناعة مطروحة في السوؽ العاـ زاد 0891
  استعماؿ تراخيص الغالؼ. 

 cellophaneه مغمفًا بغالؼ بالستيكي )مف المعتاد عند شراء برنامج مف برامج الحاسوب أف نجد
يحمؿ تنبييًا بأف شروط الترخيص المتعمقة باستخداـ البرنامج  (وىي مادة شفافة رقيقة مانعة لتسرب الماء

 ممصقة عمى ىذا الغالؼ، وأف فتح الغالؼ يعني القبوؿ بشروط العقد المرفقة بو.

ؼ، وبفض  الغالؼ يكوف المشتري قد قبؿ الغال داخؿولسوء حظ المشتري فإف العقد المعني سيكوف  
 بالشروط الموجودة بالعقد قبؿ أف يتمكف مف االطالع عمييا.



 

مثؿ ىذه العقود طريقة مقنعة لمتعاقد، ولكنيا لـ تكف يومًا واضحة، ولـ تكف ُتشعر المستخدـ بأنو  
ى بعد فّضو، وربما احتفظ عدد ممـز بالعقد، ألف أحدًا لـ يكف ييتـ بقراءة الترخيص قبؿ فض الغالؼ، وال حت

 قميؿ مف األشخاص بالترخيص نفسو، ومف ىنا رفضتيا المحاكـ في المرحمة األولى.

ممزمٌة قانونًا. وقد صدرت عدة أحكاـ ضد  الراسخ اآلف أف عقود الترخيص عمى الغالؼ عقودٌ  
مفاتيح بحجة عدـ قراءتيا المستخدميف الذيف جادلوا حوؿ نفاذ شروط عقود الترخيص عمى الغالؼ أو عمى ال

 .(1)قبؿ السداد

مف أمثمة األحكاـ الصادرة حوؿ اعتبار عقود الترخيص عمى الغالؼ وعقود الترخيص عمى المفاتيح  
اشترى زايدنبرج قاعدَة بيانات حيث (. ProCD v. Zidenberg) ،(2)قضيُة بروسيدي ضد زايد نبرج ،ممزمةً 

بالستيكي يغطي عقد الترخيص بالداخؿ، والذي يصؼ كيفية شخصية مف بروسيدي، جاءت داخؿ غالؼ 
استخداـ قاعدة البيانات. استخدـ زايدنبرج بعض بيانات قاعدة بيانات بروسيدي إلنشاء محرؾ بحث خاص بو 
قاـ بتحميمو عمى شبكة اإلنترنت. واعتقد زايدنبرج أنو لـ ينتيؾ عقد ترخيص الغالؼ ألنو لـ يستخدـ البرنامج 

 ذي جاء مع قاعدة بيانات بروسيدي.المحمى ال

دفعت بروسيدي أماـ محكمة أوؿ درجة  بأف زايدنبرج تجاىؿ عقد ترخيص الغالؼ المرفؽ مع نسخة 
البرنامج عندما بدأ موقع الخدمات الخاص بو، والذي حّمؿ عميو محرؾ البحث، في حيف أف عقد الترخيص 

 مة إلى أف زايدنبرج غير ممـز بعقد ترخيص الغالؼ. يمنع االستخداـ التجاري لمبرنامج، وقد ذىبت المحك

إال أف محكمة استئناؼ الواليات المتحدة الدائرة السابعة ومقرىا مدينة شيكاغو في والية ايمينوي 
 نقضت ىذا الحكـ وقضت بأف زايدنبرج كاف ممزمًا بشروط عقد الترخيص طالما أف ىذه الشروط معقولة.

                                                           
 مقاؿ بعنواف )المخاوؼ األمنية لعقود الترخيص(، عمى الموقع:Robinson,Steven انظر:  (1)

http://www.secnrityfocus.com/infocu/1602  (32/3/3002).                                    
 الدائرة السابعة مشار إليو عمى الموقع:حكـ محكمة استئناؼ الواليات المتحدة انظر:  (2)

http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v10n4/halbert104_text.html (32/3/3002).            
 .http://www.design_ireland.net. (91/7/3007) أيضًا انظر نفس الحكـ عمى الموقع:

                                       



 

التي يتـ فييا الدفع أواًل قبؿ اإلخطار أو بياف الشروط التفصيمية، ىي  وذكرت المحكمة أف المعامالت 
معامالت موجودة ومعترؼ بيا، ومف أمثمتيا الشراء عف طريؽ الياتؼ، حيث أنو مف غير العممي أف تتـ 

 قراءة شروط البيع لكؿ زبوف عمى حدة.

قضية شركة مورتنسف ضد أيضًا مف األمثمة الواضحة عمى إلزامية عقود الترخيص عمى الغالؼ  
. حيث تـ (3)(.v M. A. Mortenson Co. Timberline Software Corpشركة تمبراليف لمبرامج )

ابتكار نظاـ تشغيؿ جديد ال يمكف لمبرامج القديمة أف تعمؿ عميو، فقامت شركة مورتنسف بشراء النسخة 
 عمى أجيزتو. الُمحدَّثة مف البرنامج، وتعاقدت مع تمبراليف لتركيب البرنامج

مورتنسف البرنامج بعد تركيبو لتقديـ عرض حوؿ مشروع إنشاء مركز طبي، وخالؿ  شركة استعممت 
إعداد العرض تعطؿ البرنامج عدة مرات، ثـ استمر في العمؿ، وتـ إعداد العرض وفازت مورتنسف بالعقد 

في باعتبارىا صاحبة العطاء األدنى. تبينت مورتنسف بعد ذلؾ أف البرنامج بطريقة ما قد انتيى إلى خطأ 
 الحساب، مما أدى إلى أف العرض كاف أقؿ مما ينبغي بحوالي مميوني دوالر. 

قرر المسؤولوف في شركة مورتنسف رفع قضية ضد شركة تمبراليف لتغطية خسائرىـ الناتجة عف خطأ  
 البرنامج، وقد تبيف لمورتنسف أنو عند وقت شراء البرنامج الجديد كانت تمبراليف عمى عمـ بوجود مشكمة في
البرنامج، وكاف لدييا عالج ليا في ذلؾ الوقت، ولكنيا رأت أف ىذه المشكمة لف تسبب أضرارًا كبيرة لزبائنيا 

 وقررت عدـ إعالميـ بيا أو بطريقة عالجيا ما لـ ُيطمب منيا ذلؾ. 

وقد تنازعت األطراؼ حوؿ الحقيقة المحيطة بمف فتح غالؼ البرنامج عند وصولو إلى مكاتب  
ادعت مورتنسف أنيا لـ تكف عمى عمـ بشروط عقد الترخيص عمى الغالؼ، والتي تنص عمى عدـ مورتنسف. و 

 مسؤولية تمبراليف عف األضرار الناتجة عف عيوب البرنامج، ألف البرنامج تـ تركيبو مف قبؿ تمبراليف نفسيا.

                                                           
 :موقعالالمحكمة العميا في واشنطف متوفر عمى  انظر: حكـ (3)

http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v10n4/halbert104_text.html (32/3/3002) 
   .http://www.infoworld.com/articles/uc/xml/00/08/21/000821ucshrink.html. (31/9/3002) أيضًا نفس الحكـ عمى الموقع: 



 

ءة العقد وقد حكمت المحكمة العميا في واشنطف لصالح تمبراليف وقضت بأنو ليس ضروريًا قرا 
لاللتزاـ بو. وتجاىمت المحكمة تمامًا معرفة تمبراليف بعيوب تصميـ البرنامج، والتي كاف يمكف أف تعالج 

 بتقديـ التحديثات الالزمة لتشغيؿ البرنامج بشكؿ سميـ إلى مورتنسف.

ى إف ىذه القضية توضح اتجاه المحاكـ في الواليات المتحدة نحو اعتبار عقود الترخيص ممزمة حت 
 في حالة احتوائيا عمى شروط مجحفة، مثؿ تحديد المسؤولية الناتجة عف عيوب البرامج.

ومع تطور تكنولوجيا الحاسبات، وظيور شبكة االتصاالت العالمية )االنترنت( ظيرت عقود 
الترخيص عمى المفاتيح، والتي تعتبر المعادؿ اإللكتروني لعقود الترخيص عمى الغالؼ، وسنوضح المقصود 

 ا تاليًا.بي

 

 المطمب الثاني

 مفهوم عقود الترخيص عمى المفاتيح

ظيور شبكة اإلنترنت أصبحت البرامج متاحة لمتنزيؿ بسيولة مف خالؿ المواقع اإللكترونية، ووجدت ب
شركات البرامج أنيا أصبحت بحاجة إلى حماية نفسيا مف مطالبات التعويض عف األضرار الناجمة عف 

 استخداـ برامجيا.

 داميا.خإذًا عقود ترخيص المفاتيح ُوضعت كردٍّ عمى تطّور تكنولوجيا اإلنترنت والنمو اليائؿ في است 

خيص عمى المعادَؿ اإللكتروني لعقود التر  كما ذكرنا سابقاً  تعتبر عقود الترخيص عمى المفاتيح 
اقع عمى اإلنترنت عادة ما ، ذلؾ أف شراء البرامج عف طريؽ اإلنترنت، أو االشتراؾ في خدمات المو (4)الغالؼ

يحكمو عقد مف عقود الترخيص عمى المفاتيح، كما أف أصحاب الكثير مف المواقع اإللكترونية يضعوف عمى 
عادة استعماليا. وعادة ما تكوف اعادة إرساؿ مواد الموقع أو اصفحتيـ الرئيسية بيانًا بالقيود عمى التنزيؿ أو 

                                                           
                                                          .http://www.securityfocns.com/infocus/1602انظر: مقاؿ سابؽ عمى الموقع:  (4)



 

ى المفاتيح، لذلؾ يمكف القوؿ بأف ىذه العقود كغقود الترخيص عمى ادة في عقد الترخيص عمىذه القيود ور 
 الغالؼ ولكف ُكيفت ألجؿ بيئة التجارة اإللكترونية.

عادة اإلرساؿ، تظير عمى افي مثؿ الحاالت السابقة، وقبؿ انتياء عممية التنزيؿ أو االشتراؾ أو  
امات المستخدـ والجية صاحبة الموقع، منتيية الشاشة أماـ المستخدـ، نافذة تتضمف شروط العقد وحقوؽ والتز 

بمكاف متروؾ لطباعة عبارة القبوؿ. وىذا ىو النوع األوؿ مف عقود الترخيص عمى المفاتيح، وقد تنتيي 
النافذة بعبارتي )أقبؿ( أو)ال أقبؿ( أو عبارة أخرى مشابية، ويطمب مف المستخدـ النقر عمى إحدى 

 ي لعقود الترخيص عمى المفاتيح.وىذا ىو النوع الثان ،*العبارتيف

وكما ىو الحاؿ في عقود الترخيص عمى الغالؼ، ىناؾ قضايا قميمة في الواليات المتحدة متعمقة  
 .(5) (Hotmail v. Van Mooney Pie)بيذه العقود، ومنيا قضية اليوت مايؿ ضد فاف مونى باي 

الترخيص عمى المفاتيح. وبالرغـ مف أف المحكمة ىذه القضية مف أولى القضايا المتعمقة بعقود ُتعتبر  
لـ تتعامؿ بشكؿ مباشر مع مسألة نفاذ عقود الترخيص عمى المفاتيح، إاّل أنيا لمَّحت إلى أف العقود التي 

 تنظـ الترخيص عمى شبكة اإلنترنت نافذة، بمعنى أنيا قابمة لمتطبيؽ بقوة القانوف.

نترنت، ويوفر خدمات بريد إلكتروني مجانية، اخدمات  تتعمؽ القضية بػ اليوت مايؿ، وىو مزود 
مقابؿ اإللتزاـ بالشروط التي يضعيا عقد الخدمات. بعض ىذه الشروط كاف يتعمؽ بإرساؿ الرسائؿ غير 

 المرغوب بيا.

عممت اليوت مايؿ أف المدَّعى عمييـ استخدموا حساب البريد اإللكتروني لغرض إرساؿ مثؿ ىذه  
 ،وادعت اليوت مايؿ أف ذلؾ ألحؽ ضررًا بسمعتيا بعد تمقييا عددًا مف الشكاوى ،غوب بياالرسائؿ غيِر المر 

 لذلؾ قامت بمقاضاة فاف موني باي.

                                                           
 ( عمى مفتاح الموافقة.clickحيث أف الموافقة تتـ بالضغط ) click_wrapومف ىنا جاءت تسمية  *
 http://www.design_ireland.net.(91/7/3007.) حكـ مشار إليو عمى الموقع :انظر:  (5)

 



 

صدار حكـ قطعي بما إذا اأمرت المحكمة المدعى عميو بالتوقؼ عف إرساؿ مثؿ ىذه الرسائؿ، دوف  
المشتغموف بالتجارة اإللكترونية قرار المحكمة كاف المدعى عميو قد أخؿ بشروط العقد. ورغـ ذلؾ، فقد اعتبر 

بمثابة استعداد منيا لمتعامؿ مع عقود الترخيص عمى المفاتيح بنفس الطريقة التي تعاممت بيا مع عقود 
 الترخيص عمى الغالؼ.

لكؿٍّ مف عقود الترخيص عمى الغالؼ وعقود الترخيص عمى المفاتيح عيوٌب ومميزات، سواء بالنسبة  
أو لمشركة التي تستخدـ مثؿ ىذه العقود. ولكف، وبشكٍؿ عاـ، فإف عقود الترخيص عمى المفاتيح لممستخدـ 

تتميز عف عقود الترخيص عمى الغالؼ بعدة مميزات، فيي تعطي الفرصة لممستخدـ لقراءة أحكاـ وشروط 
شروط العقد  العقد، في حيف أف عقود الترخيص عمى الغالؼ ال تسمح بذلؾ، فالمستخدـ ال يستطيع معرفة

عندىا يكوف الوقت متأخرًا السترداد الماؿ الذي تـ و  إال بعد فتح الغالؼ الذي يعتبر موافقة عمى ىذه الشروط،
توّفرعقود الترخيص عمى المفاتيح عمى البائع تكمفة التغميؼ والتوزيع، وتفيد  . ومف الناحية األخرى،(6)دفعو

طموب سواء كاف برنامجًا أو غيره في وقت أقصر بكثير المستخدـ الذي أصبح بإمكانو الحصوؿ عمى الم
 وتكمفٍة أقؿ.

إف مثؿ ىذه المميزات ستؤدي إلى جعؿ عقود الترخيص عمى المفاتيح أكثر رواجًا مف عقود  
الترخيص عمى الغالؼ، في حيف تصبح األخيرة جزءًا مف الماضي، فقد أصبح شائعًا اآلف شراء البرامج عبر 

 .(7)مف خالليااإلنترنت وتنزيميا 

ورغـ ذلؾ فإف عقود الترخيص عمى الغالؼ تظؿ إحدى أنواع العقود المستخدمة لمترخيص، حتى في  
 بعض حاالت البرامج المباعة عبر اإلنترنت، وذلؾ إذا ما كاف التسميـ بالطرؽ العادية.    

المفاتيح، نتناوؿ في وبعد توضيح كؿ مف مفيـو غقود الترخيص عمى الغالؼ وعقود الترخيص عمى  
 المفيوميف. مسائؿ القانونية ذات العالقة بكؿ مفالمبحث التالي بعض ال

                                                           
   :مقاؿ بعنواف )كيؼ تتميز عقود الترخيص عمى المفاتيح عمى عقود الترخيص عمى الغالؼ( عمى الموقعCallan,David انظر:  (6)

http://www.akamarketing.com/click-wrap-shrink-wrap_contracts.html. (32/3/3002) 
 )مميزات عقود الترخيص عمى المفاتيح عمى عقود الترخيص عمى الغالؼ( عمى الموقع: وافانظر: مقاؿ بعن (7)
 http://www.design-ireland.net. (91/7/3007).    



 

 المبحث الثاني

 مسائل قانونية متعمقة بعقود الترخيص عمى الغالف وعقود الترخيص عمى المفاتيح

 

الغالؼ وعقود نوضح في المبحث التالي بعض المسائؿ القانونية المتعمقة بعقود الترخيص عمى 
)المطمب  الترخيص عمى المفاتيح، ونعني ىنا عمى وجو الخصوص عالقة ىذه العقود بقوانيف حقوؽ المؤلؼ

، ومف ثـ نتناوؿ التكييؼ القانوني لمثؿ ىذه العقود والذي يعتبر موضوعًا ىامًا لعدـ وجود قانوف األوؿ(
 .)المطمب الثاني(خاص يحكـ ىذه العقود في ليبيا

 

 المطمب األول

 عالقة عقود الترخيص عمى الغالف وعقود الترخيص عمى المفاتيح بقوانين حقوق المؤلف

العالقة بيف عقود الترخيص وقوانيف حقوؽ المؤلؼ مف المواضيع الميمة الجديرة بالدراسة، ذلؾ أف عقود  
مؾ الحماية التي تمنحيا الترخيص ُصّمِمت مف أجؿ توسيع نطاؽ حماية المنتجات مثؿ برامج الحاسوب عف ت

 قوانيف حقوؽ المؤلؼ.

تيدؼ قوانيف حقوؽ المؤلؼ إلى تحقيؽ التوازف بيف مصالح عامة الناس مع مصالح مالؾ حقوؽ  
المؤلؼ. إال أف العديد مف مالكي حقوؽ المؤلؼ، يرغبوف في تقوية ىذه الحقوؽ فاتجيوا إلى عقود الترخيص 

 المعمومات.بوصفيا اآللية الممكنة لذلؾ في عصر 

إف الشركات التي تبيع منتجاتيا في المقاـ األوؿ في مجاؿ التكنولوجيا الرقمية ميتمة بشكؿ خاص  
 بحماية حقوقيا في مواجية المستخدـ المتعدي، بسبب سيولة التعدي عمى المنتجات الرقمية. 

اإللكتروني إلى وكرد فعؿ عمى سيولة نسخ البرامج، اتجيت شركات صناعة البرامج وصناعة النشر  
 عقود الترخيص عمى أشكاليا، لتعزيز الحماية التي يوفرىا ىيكؿ حقوؽ المؤلؼ. 



 

ُيفاجأ الكثير مف المشتريف عند قياميـ بتركيب البرامج عمى أنظمتيـ باكتشاؼ  ما تعاقدوا عمى القياـ  
ر ولـ يتـ شراؤه، مما يجعؿ دَّعى العديد مف تراخيص الغالؼ، عمى سبيؿ المثاؿ، بأف المنَتج قد ُأج  تبو. 

 إعادة بيعو تجاوزًا لقوانيف حقوؽ المؤلؼ.

إف عقود الترخيص ىي طريقة لتوسيع حقوؽ الممكية في عصر المعمومات، وبينما ىناؾ حاجة إلى  
التراخيص لتحكـ أو تضبط بعض جوانب المواد المحمية بموجب حقوؽ المؤلؼ، فإف التراخيص ُطّورت 

 قمي بشكؿ موسع جدًا.لحماية المحتوى الر 

في الواليات وقد أشرنا سابقًا في متف ىذه الورقة إلى عدد مف القضايا التي توضح اتجاه المحاكـ 
وقد دعـ ىذا االتجاه صدور القانوف الموحد لمعامالت . نحو اعتبار عقود الترخيص ممزمةالمتحدة األمريكية 

 (The Uniform Computerاختصارًا لػ(، UCITAمعمومات الحاسوب، والمعروؼ باليوسيتا )

Information Transactions Act)  اليوستيا ىو مقترح قانوف موحد، جاء نتيجة لمتساؤؿ الذي ُأثير حوؿ
إلزامية عقود ترخيص البرامج باعتبارىا مف عقود التجارة اإللكترونية، وكاف يفترض أف يكوف اليوستيا جزءًا 

( باعتباره تعدياًل Uniform Commercial Code, UCCيات المتحدة )مف القانوف التجاري الموحد لموال
والمتعمقة ببيع وتأجير السمع. ولكف المشرعيف اتجيوا بداًل مف ذلؾ نحو سّف قانوف منفصؿ  منو، (2لممادة )

 متعمؽ بتراخيص البرامج، وىو قانوف اليوستيا.

ة عف اليوستيا، إال أف باقي الواليات لـ توافؽ سّنت كؿ مف والية ميريالند ووالية فرجينيا قوانيف مشتق 
. وقد نص اليوستيا عمى اعتبار عقود الترخيص عمى الغالؼ وعقود الترخيص عمى المفاتيح (8)عميو بعد

 عقود ممزمة قانونًا.

ُوّجيت ليذا القانوف عدة انتقادات باعتباره جاء متحيزًا لصناعة البرامج عمى حساب المستخدميف،  
ىذا القانوف حمى في كثير مف الحاالت ناشر البرامج مف المسؤولية عف األضرار الناتجة عف تشغيؿ ذلؾ أف 

ىذه البرامج. وسمح ىذا القانوف كذلؾ لمقدمي الخدمات تغيير شروط العقد مف طرؼ واحد، عف طريؽ 
لخروج مف المأزؽ إرساؿ التغييرات عمى مواقعيـ عمى شبكة اإلنترنت. ويسيؿ القانوف عمى ناشر البرامج ا

                                                           
                                                        .http://archive.infoworld.com/ucita. (31/9/3002) (( عمى الموقع :UCITAمقاؿ بعنواف )اليوستيا ) :انظر (8)



 

الناتج عف حالة إذا ما تعدى الترخيص عمى حقوؽ الممكية الفكرية لطرؼ ثالث، كما يمّكف الناشر مف 
 .(9)المطالبة بدفع رسوـ ترخيص إضافية لمواصمة استخداـ البرنامج المرخص بعد فترة مف االستخداـ

اآلراء، ولـ ُيوفَّؽ في تحقيؽ التوازف بيف أثار ىذا القانوف جداًل واسعًا ألنو لـ يكف معبرًا عف توافؽ  
مصالح المستخدميف ومصالح شركات البرامج. لذلؾ انتيى المؤتمر القومي لممفوضيف بشأف القوانيف المتوافقة 

في باقي  لمواليات المتحدة، إلى وقؼ دعـ اليوسيتا، ومف شأف ذلؾ أف يحد مف قدرة اليوسيتا عمى المرور
حقيقة موافقة كؿ مف واليتي ميريالند وفرجينيا عمى القانوف مؤثرة في الطريقة التي الواليات. ومع ذلؾ تظؿ 

 .(10)سيتطور بيا القانوف في مجاؿ عقود الترخيص

قع يظؿ ىناؾ بديؿ جيد لعقود الترخيص بإمكانو توفير الحماية المتوازنة لكؿ مف المستخدـ افي الو  
( والتراخيص Open Source Softwareفتوحة المصدر )ومالكي حقوؽ المؤلؼ. ىذا البديؿ ىو البرامج م

المناظرة ليا والتي تجعؿ مف البرامج المفتوحة المصدر أمرًا ممكنًا، بمعنى االتفاؽ عمى منح التراخيص 
 المرتبطة بحركة المصدر المفتوح.

يحاوؿ  تراخيص المصدر المفتوح، مثميا مثؿ اليوسيتا، مبنية عمى قانوف حقوؽ المؤلؼ، ولكف بينما 
اليوسيتا إغالؽ جميع االستخدامات غير المرخصة مف المؤلؼ، يستخدـ المصدر المفتوح قانوف حقوؽ 
المؤلؼ لتشجيع تبادؿ المعمومات مف أجؿ تسييؿ تطوير برامج أفضؿ، فتوّفر مصدر المفتوح يشّكؿ بدياًل 

ج، ويتيح الفرصة إلعادة النظر لمحصوؿ عمى التراخيص، ويأخذ بعيف االعتبار التوازف بيف الجميور والمنتِ 
 في قانوف حقوؽ المؤلؼ وعالقتو بالترخيص.

 يطمؽ عمى التراخيص التي تحمى البرامج المفتوحة المصدر اسـ التراخيص العامة المتاحة لمجميور 
(General Public License, GPL)  إف الفكرة األساسية وراء ىذه التراخيص ىي أف جميع شفرات .

درية والمحمية بموجب ىذه التراخيص مصممٌة بحيث تكوف متاحة لجميع المستخدميف. الحاسوب المص

                                                           
                                                      .http://wwwucita.com/what_problems.html. (31/9/3002) مقاؿ بعنواف )ماىو خطأ قانوف اليوسيتا( عمى الموقع: انظر:  (9)
 .http://www.badsoftware.com/uccindex.htm معمومات الحاسب الموحد )اليوسيتا( عمى الموقع: انظر: مقاالت حوؿ قانوف معامالت (10)
(31/9/3002).   

                                                     



 

وُيقصد بالشفرات المصدرية مجموع المعطيات والتعميمات المكتوبة بمغة مف لغات البرمجة، والتي تمّكف 
 . (11)البرنامج عند تشغيمو مف تحقيؽ النتائج المتوقعة منو

وغير متاح لجميور المستخدميف، أما البعض اآلخر، وىو  بعض الشفرات المصدرية مرتبط بحقوؽ 
شفرات المصادر المفتوحة، فيو متاح لجميور المستخدميف والميتميف والمبرمجيف، وبذلؾ يمكف ليؤالء 
دخاؿ التعديالت عمييا أو تحسينيا، أو تحديثيا، أو تجزئتيا، لتتوافؽ مع المواصفات  استخداـ ىذه الشفرات وا 

رط أف تكوف كؿ ىذه التعديالت والتحسينات متاحة لكافة المستخدميف. يضمف ىذا الجزء الخاصة بيـ، بش
( أف المستخدـ ال يستطيع خصخصة أجزاء مف الشفرة، التي أنشأىا المبرمجوف GPLالخاص مف تراخيص )

ىذه (، ومف ثـ إجبار اآلخريف عمى دفع مبالغ ليـ الستخداـ GPLالمنضووف تحت عقود الترخيص العامة )
 الشفرة.

ذا كاف أحد ما ال يرغب في تبادؿ الشفرة، فعميو ابتكار برنامج خاص بو، ولف يكوف في ىذه الحالة   وا 
 (.GPLبحاجة إلى استخداـ تراخيص )

وىكذا ، ُصّممت ىذه التراخيص لمقضاء عمى قدرة الشركات عمى تممؾ الشفرات المتاحة لمجميورلقد  
التي تسمح لممؤلؼ بالسيطرة عمى -ذكي قوة قوانيف حؽ المؤلؼ ( استخدمت بشكؿ GPLفإف تراخيص )

وذلؾ لتوفير البرامج مجانًا. وبذلؾ ظير مفيوـ مغاير لمفيـو حقوؽ المؤلؼ  -استخداـ وتوزيع المنتج
مف دوف ). أحد تعريفات (مف دوف حقوؽ المؤلؼ) :(، وُيقصد بياCopyleftالمتعارؼ عمييا ُعرؼ باسـ )

إلى أنيا: "ىي التي تشكؿ وسيمة عامة تجعؿ البرامج أو غيرىا مف األعماؿ مجانية،  يذىب (حقوؽ المؤلؼ
مع اشتراط أف تكوف النسخ المعدلة أو المضاؼ إلييا مجانية. واألداة األبسط لجعميا مجانية، ىي جعميا 

 .(12)متاحة لمجميور مف دوف حماية حقوؽ التأليؼ والنشر"

نما   ني تنازؿ األفراد عف برامجيـ،ىنا يجب توضيح أف المجانية ال تع  فالبرنامج ال يعطى مجانًا وا 
 يباع بالماؿ. المجاني ىي الرموز أو الشفرة التي كتب بيا البرنامج.

                                                           
                                                                            .http://www.wikipedia.org  (91/2/3002)  : انظر: تعريؼ الشفرة المصدرية في الموسوعة الحرة عمى الموقع (11)
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 ويمكف اختصار المبادئ التي تستند عمييا تقنية المصدر المفتوح كالتالي: 

 إف أساس أي نظاـ مفتوح المصدر ىو توفر شفرة المصدر أليٍّ كاف. -

حالة استخداـ شفرة محمية بموجب ترخيص مصدر مفتوح، يجب مشاركة الشفرة مع مجتمع  في -
 المستخدميف.

نما عف الُمنَتج المتمثؿ في البرامج، وعف  - إف أمواؿ المشاريع التجارية ليست ناتجة عف الشفرات وا 
 الدعـ الذي ُيقّدـ ليا.

دـ اعتبار القرصنة مشكمة في إف المفاىيـ الجديدة في ظؿ المصادر المفتوحة، تؤدي إلى ع -
 ظميا، وتصبح الحاجة لعقود الترخيص قد عفا عنيا الزمف.

إف فكرة المصدر المفتوح تشجع عمى االستناد عمى ما ىو موجود بالفعؿ حتى لو كاف أنشئ مف قبؿ 
شخص آخر، فال معنى مف إعادة كتابة الشفرة لتؤدي نفس الوظيفة في برنامج مختمؼ، فالمنطقي ىو 

خداـ نفس الشفرة في البرنامج الجديد. إف قوانيف حقوؽ المؤلؼ تحظر نيج المصدر المفتوح  باعتبار است
 .(13)الشفرة تشّكؿ ممكية

لمطمب التالي التكييؼ وبعد توضيح عالقة عقود الترخيص بقانوف حقوؽ المؤلؼ، نوضح في ا
 ليذه العقود وذلؾ ألىمية ىذا الموضوع في ظؿ الفراغ التشريعي في ليبيا. القانوني

 

 المطمب الثاني 

 التكييف القانوني لعقود الترخيص عمى الغالف وعقود الترخيص عمى المفاتيح

تعتبر عقود الترخيص عمى الغالؼ وعقود الترخيص عمى المفاتيح مف العقود اإللكترونية، والسؤاؿ الذي 
ىذا المجاؿ ىو ىؿ تعتبر عقود الترخيص السابؽ ذكرىا مف عقود اإلذعاف؟ وذلؾ باعتبار وجود يطرح في 

                                                           
 مقاؿ بعنواف ) المصدر المفتوح كبديؿ لتراخيص الغالؼ وحقوؽ المؤلؼ( عمى الموقع:Halbert,Debora انظر:  (13)

http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v10n4/halbert104_text.html.  (32/3/3002). 
               



 

الشروط العامة لمبيع إما عمى الغالؼ مف الداخؿ أو عمى الموقع اإللكتروني، وليس أماـ المشتري إال أف 
غمب شروطيا الطرؼ يقبميا أو أف ال يتعاقد مطمقًا. ذلؾ أف عقود اإلذعاف عبارة عف عقود يضع كؿ أو أ

القوي في العقد، وال يستطيع الطرؼ المذعف أف يعّدؿ فييا أو يناقش شروطيا. ويكوف القبوؿ في ىذه الحالة 
 .(14)مقتصرًا عمى التسميـ بعقد ُأعّدت شروطو مسبقًا مف الطرؼ القوي في العقد

د اإلذعاف يقتصر عمى "القبوؿ في عقو  :( عمى أف011وقد نص القانوف المدني الميبي في المادة ) 
 .(15)مجرد التسميـ بشروط مقررة يضعيا الموجب وال يقبؿ مناقشة فييا"

وتتميز عقود اإلذعاف بخصائص معينة، وىي أنيا متعمقة بسمع أو خدمات تعتبر ضرورية  
فسة محدودة لممستيمؾ، وباحتكار ىذه السمع أو الخدمات مف قبؿ الموجب، احتكارًا قانونيًا أو فعميًا أو قياـ منا

النطاؽ بشأنيا، وبأف اإليجاب بيا يصدر بشروط متشابية عمى وجو الدواـ، وفي صالح الموجب وتكوف في 
 .(16)صورة نموذج مطبوع سابقاً 

مف خالؿ استعراض تعريؼ عقود اإلذعاف وخصائصيا، يتضح لنا أف عقود الترخيص يمكف اعتبارىا 
ة بيا، فيي متعمقة بسمعة أصبحت مف السمع الضرورية، توافرت الخصائص السابقمتى مف عقود اإلذعاف 

وعادة ما تكوف برامج الحاسب اآللي، كما أف ىذه البرامج محتكرة مف قبؿ شركات كبرى تفرض شروطًا 
 متشابية عمى المستخدميف وتكوف معدة سمفًا. 

عمى المفاتيح وبالتالي فإف غياب التشريعات الناظمة لعقود الترخيص عمى الغالؼ وعقود الترخيص 
 في بعض البمداف مثؿ ليبيا، يجعؿ مف المتصور تطبيؽ القواعد المتعمقة بعقود اإلذعاف عمييا.

( مف القانوف المدني لمقاضي سمطة 2-051(، والمادة )048لقد جعؿ المشرع الميبي في المادة )
"إذا تـ العقد  :( عمى أنو048تقديرية في تعديؿ شروط العقد إذا ما كانت شروطًا تعسفية، فنص في المادة )

بطرؽ اإلذعاف وكاف قد تضمف شروطًا تعسفية، جاز لمقاضي أف يعدؿ ىذه الشروط أو أف يعفي الطرؼ 
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. ويجوز لمقاضي (17)المذعف منيا، وذلؾ وفقًا لما تقضي بو العدالة، ويقع باطاًل كؿ اتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ"
عفاء المذعف منو إذا ما اعتبره شرطا تعسفيًا. اعمى ىذا األساس تعديؿ شرط مف شروط عقد الترخيص أو 

وىنا نالحظ أف القضاء األمريكي لـ يأخذ بيذا الجانب وكاف ذلؾ واضحًا في قضية مورتنسف ضد تمبراليف 
فالمحكمة قضت بإلزامية شروط عقد ، (Timberline Software Corp v. M.A.Mortenson) *لمبرامج

الترخيص، وبالتالي تطبيؽ شرط اإلعفاء مف المسؤولية المنصوص عميو رغـ عمـ تمبراليف بالعيب الموجود 
 بالبرنامج المباع وبطريقة عالجو قبؿ بيعو.

ومع  -2يفسر الشؾ في مصمحة المديف.  -0" :( مف القانوف المدني عمى أف051/2ونصت المادة )
. (18)يجوز أف يكوف تفسير العبارات الغامضة في عقود اإلذعاف ضارًا بمصمحة الطرؼ المذعف" ذلؾ ال

 وبالتالي إذا ثار نزاع حوؿ شرط مف شروط عقد الترخيص فإف الشؾ يفسر لمصمحة المستخدـ.

إف إمكانية تطبيؽ القواعد العامة لعقود اإلذعاف عمى عقود الترخيص عمى الغالؼ وعقود الترخيص 
المفاتيح، ال يعني أنو ليست ىناؾ حاجة إلى تنظيـ تشريعي لمثؿ ىذه العقود، ذلؾ أف عقود ترخيص  عمى

استعماؿ البرامج والمعمومات اإللكترونية التي توزع عبر اإلنترنت، أو تمؾ التي تحدد شروط استعماؿ 
 نية.( تعتبر عنصرًا أساسيًا مف عناصر التجارة اإللكترو on-lineالخدمات عمى الخط )

يجب أف يؤخذ في االعتبار عند سف التشريعات الخاصة بالتجارة اإللكترونية توضيح عقود الترخيص مف 
ف عدـ تنظيـ عقود أخالؿ توضيح الحقوؽ واإللتزامات لكؿ مف البائعيف والمشتريف عبر اإلنترنت، ذلؾ 

 مد عمى التراخيص.الترخيص تشريعيًا يؤدي إلى تناقص الثقة في التعاقد اإللكتروني الذي يعت
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 الخاتمة

تناولت ىذه الورقة بالدراسة مفيوـ عقود الترخيص عمى الغالؼ وعقود الترخيص عمى المفاتيح،  
باعتبارىما مف عقود التجارة اإللكترونية، وذلؾ مف خالؿ تناوؿ ماىية كؿ منيما، وتوضيح أىـ المسائؿ 

 القانونية المتعمقة بيما.

لقد أصبح لمتجارة اإللكترونية عمى مدى العقديف الماضييف دوٌر رئيسي ومتناـٍ بمعدالٍت كبيرة جدًا. 
ونتجت عف طبيعة ووسٍط المعامالت التجارية الجديدة والمختمفة تمامًا عّما سبقيا مف معامالت في إطار 

 عناية المشّرع.  التجارة التقميدية، آثاٌر لـ تكف معروفة مف قبؿ، ولـ تكف بالتالي موضع

وقد تـ في ىذه الورقة دراسة عقود الترخيص في إطار تشريعات الواليات المتحدة األمريكية باعتبارىا  
 مكننا التوصؿ إلى النتائج التالية:، وأرائدة في مجاؿ التجارة اإللكترونية

 كترونية في ليبيا، يجب أخذ ىذا النوع مف العقود بعيف االعتبار أثناء سف تشريع خاص بالتجارة اإلل
وذلؾ مف خالؿ توضيح حقوؽ والتزامات األطراؼ بدقة، ذلؾ أف عدـ تنظيـ عقود الترخيص تشريعيًا 

 يؤدي إلى تناقص الثقة في التعاقد اإللكتروني الذي يعتمد عمى التراخيص.

 ( إف ظيور مفيوـCopyleft يعد في رأيينا بداية لالتجاه نحو حماية أقؿ لحقوؽ المؤلؼ في ) الوسط
الرقمي نتيجة لطبيعة ىذا الوسط، ويجب أف يؤخذ ذلؾ في عيف االعتبار في حالة ما إذا تمت اعادة 

( الصادر في 8الحالي وىو القانوف رقـ ) حقوؽ المؤلؼ قانوفاغة قانوف حقوؽ المؤلؼ، ذلؾ أف صي
 ، يقؼ عاجزًا عف معالجة مثؿ ىذه المفاىيـ المستحدثة نظرًا إلى قدمو.0869عاـ 

إذًا ننتيي إلى أنو يجب عمى الدولة إصدار قوانيف وطنية توفر حماية قانونية كافية ألطراؼ عقود 
ف تشتمؿ ىذه القوانيف عمى المفاىيـ المستجدة عمميات ترخيص البرامج، كما يجب أ الترخيص، وتنظـ

وضع شروط  بسبب التطور التكنولوجي، ويجب أف تكفؿ ىذه القوانيف في ذات الوقت حؽ المؤلفيف في
 استخداـ وتوزيع منتجاتيـ الكترونيًا.

وختامًا، ندعو اهلل أف نكوف قد ُوفقنا في إعداد ىذه الورقة وكتابتياعمى خير وجو، وآخر دعوانا أف الحمد 
 هلل رب العالميف. 



 

 


