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 الشكر واالمتنان

 

 قال رسول هللا صل هللا علٌه واله وسلم 

 )) من ال ٌذكر الناس ال ٌذكره هللا (( صدق رسول هللا 

فييييً مبييييادق االميييير اقييييدم بالشييييكر الييييى العمٌييييد كلٌيييية القييييانون والعلييييوم 

السٌاسييييٌة والييييى رئييييٌس قسييييم القييييانون والييييى الكييييادر التدرٌسييييً جمٌييييع 

الميييوظفٌن واتقيييدم بالشيييكر اليييى اخيييوانً فيييً مكتبييية الكلٌييية ) سيييت سيييمٌرة 

وسييييييت هييييييدو وسييييييت االء ( وال اجييييييد نفسييييييً اال ان اسييييييجل فخييييييري 

ي الفاضيييييل ))  بمبد ب سيييييم واعتيييييزازي وجزٌيييييل الشيييييكر اليييييى اسيييييتاذ

عيييدنان عبيييدهللا (( اليييذي اشيييرب عليييى هيييذا البحيييث واليييذي ٌبيييذل جهيييد 

جمٌيييع الصيييعوبات واخٌيييرا  اتقيييدم ألظهيييار هيييذا البحيييث بصيييورته النهائٌييية 

 ببالشكر الى كل من ساعدنً فً هذا البحث 
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 المقدمة

الحميييد هللا والصييي ة والسييي م عليييى اشيييرب االنبٌييياء والمرسيييلٌن سيييٌدنا محميييد صيييلى هللا علٌيييه 

والييه وسييلم ميين اوائييل مييا انييزل ميين القييران  و اول مييا انييزل ميين القييران الكييرٌم قولييه تعييالى 

فييً سييورة العلييق ))الييذي علييم بييالقلم علييم النسييان مييا لييم ٌعلييم(( ميين تعييالٌم االنسييان اكتشيياب 

كثٌيييرة وبيييدا ٌبتكييير الٌيييات كثٌيييرة فيييً الحٌييياة وخصوصيييا  فيييً عصيييرنا هيييذا عصييير اشيييٌاء 

الثيييروات العلمٌييية التيييً شيييهد العيييالم الثيييورة الفضيييائٌة والثيييورة النووٌييية للكبيييرو االلكترونٌييية 

وثيييورة االتصييياالت وثيييورة المعلوميييات اليييى اخيييذه وهيييذا كليييه داخليييه فيييً ثيييورة االلكترونٌيييات 

فشيييبكة االنترنٌيييت حوليييت العيييالم اليييى قرٌييية كونٌييية اكتشيييب االنسيييان هيييذا الجهييياز العجٌيييب 

صيييغٌرة وتجيييوال االنسيييان قرٌييية الحيييادي والعشيييرون اليييى ميييا ٌمكييين ان ٌعليييق علٌيييه الميييواطن 

العلميييً فعقٌيييدة االنترنٌيييت مييين مثيييل فيييً حرٌييية الحيييدٌث وحيييق المجتميييع فيييً التعبٌييير عييين 

لمقييياالت اراءهيييم مييين ٌجعيييل اصيييوات العيييالم فيييً جميييٌعهم العيييالم مسيييموو بٌيييد ان اتاوٌيييل ا

شيييبكٌة االنترنٌيييت وتيييم كثيييرت فيييً االونيييه االخٌيييرة عييين شيييبكة االنترنٌيييت الدولٌييية المعروفييية 

التركٌييييز علييييى االسييييتخدامات وان السييييلبٌة مٌيييير المقبوليييية دائمييييا  او مٌيييير مشييييروعة احٌييييان 

وهنيياا االنترنٌييت هييو المييتهم حٌييث ان كلميية االنترنٌييت اصييبحت عيين بعييف النيياس مرادفيية 

اليييذٌن ٌحييياولون نشيييرها باسيييتخدام الشيييبكة او مييين قراصييينة قيييرن البيييرء فيييً كيييل المعرفييية 

 العشرٌن ب

  همٌة وهٌكلٌة البحث 

ان اولوٌيييات هيييذا البحيييث المتواضيييعة هيييً الكشيييب عييين الحرٌييية االلكترونيييً والتغليييب عليييى 

ذٌاتهيييا وضيييرورة اسيييتخدامه بشيييكل افضيييل دون جعليييه وسيييٌلة الرتكييياب الجيييرائم االلكترونٌييية 

علمٌييية والبحثٌييية ومييين هنيييا قيييدمنا بحيييث اليييى ثييي ث مباحيييث تنييياول واسيييتخدامه فيييً المسيييائل ال

االلييييً اٌجابٌييييات وسييييلبٌات وفٌمييييا هييييذا المبحييييث الييييى مطلبييييٌن فييييً المبحييييث االول الحاسييييب 

المطليييييب االوليييييى اٌجابٌيييييات الحاسيييييب االليييييً والثيييييانً سيييييلبٌات الحاسيييييب االليييييً وموقيييييب 

ائم االلكترونٌييييية التشيييييرٌعات مييييين الجيييييرائم االلكترونٌيييييه والمبحيييييث الثيييييانً احكيييييام الجييييير

وموضييييوعها وحقائقهييييا وطبٌعتهييييا وفٌمييييا الييييى مطلبييييٌن المطلييييب االول المفهييييوم الجرٌمييييه 

االلكترونٌيييه وفيييً المبحيييث الثاليييث متنييياول االثبيييات وادلتيييه المطليييب االول فيييً االثبيييات وفيييً 

 المطلب الثانً وسائل جمع االدلة

 



 

 المبحث االول

 الحاسب االلي ايجابيات وسلبيات

االلييً ميين اهييم االجهييزة االلكترونٌيية المسييتغلة فييً الوقييت الحاضيير فيي  ٌمكييين بعييد الحاسييب 

االسييتخاء نهييا فييً الوقييت الحاضيير فييً اي مجييال فييً مجيياالت الحٌيياه سييواء العملٌييه منهييا او 

العلمٌيييية وسيييينقٌم هييييذا المبحييييث الييييى مطلبييييٌن تنيييياول فييييً المطلييييب االول اٌجابٌييييات الحاسييييب 

 االلً االلً و المطلب الثانً سلبٌات الحاسب 

 المطلب االول

 ايجابيات الحاسب االلي

عييييرب الحاسييييب االلً/بانييييه مجموعيييية ميييين االجهييييزة تعمييييل متكاملييييه مييييع بعضييييها الييييبعف 

بهيييدب تشيييغٌل مجموعييية مييين البٌانيييات الداخليييه طبقيييا لبرنيييام  ثيييم وضيييعه مسيييبقا للحصيييول 

7على نتائ  معٌنة
 ب

تصيييييال الدولٌييييية واالنظميييييه المعلوماتٌيييييه عليييييى مختليييييب مظهرهيييييا بميييييافً ذليييييا شيييييبكه اال

6ل نترنٌت 
 ب

 4(E.mailوالبرٌد االلكترونً والرقمً ) ( web)  المعلوماتٌةوشبكة المعلومات 

والمجيييييامٌع االخبارٌييييية ومواقيييييع نقيييييل الملفيييييات ومٌرهيييييا مييييين المزاٌيييييا فيييييً المجيييييال عيييييالم 

االتصيييياالت والتراسييييل واجييييراء المكالمييييات الهاتفٌيييية الدولٌيييية واالتصيييياالت البرٌييييد باسييييعار 

لييييذلا اجييييراء الحييييوار ميييين خ لييييه ظهييييرت للتعييييارب واالتفيييياق علييييى ٌعتمييييد علييييى زهٌييييده و

لهيييذا النظيييام مزاٌيييا اخيييرو فيييً مجيييال التعليييٌم التعيياون والتفييياهم المشيييترا لهيييذا النظيييام وليييذلا 

والبحييث واحييداث ماتوصييل الٌيييه العلييم ومييا ٌسيييتخدم فييً العلييوم المختلفيييه ولييذلا ٌتبييع اخبيييار 

ولييي ت واالخبيييار ومحطيييات االخبيييار العالمٌييية والصيييحب العيييالم كميييا تراهيييا وليييذلا االنبييياء و

 ب3واخبار البورصه

 

 

                                                           
7
 ب2ص-القاهرة -دار النهضه العربٌة -7ط-اسب االلكترونً فً التشرٌع المقارنجرائم الح -هدو حامد دب 

6
 ب61-ص-القاهرة -دار النهضة العربٌة -7ط–المراقبة االلكترونٌة  –ظاهر داوود  دبحسن 

4
 ب22ص-6111-الرٌاف –األكادٌمٌة العربٌة للعلوم  -7ط-جرائم نظم المعلوماتٌة -دبعمر سالم 

3
 ب61لٌبٌاص-دار القرطاس -7ط-إجراءات جنائٌة فً التهرٌ  العلمً –ه دب مأمون محمد س م 



 الجنائٌه لهذا النظام ومزاٌا فً تقدٌم الخدمات  لٌها وفً مجال الم حظة

 ف على المجرمٌنبالق تسهٌلاوأل/

سيييٌخدم الحاسيييب االليييً فيييً مكافحييية الجيييرائم والكشيييب عنهيييا والتعيييرب عليييى مرتكبٌهيييا فيييً 

االليييً بتغٌييير مييي  محهيييم عييين طرٌيييق اجيييراء عملٌيييه اجرامٌيييه او  الصيييوت والصيييورة وليييذلا

مٌرهيييا كميييا ٌسيييتخدم الحاسيييب االليييً فيييً معرفييية اثيييار المجيييرمٌن ورصيييد تحركييياتهم مميييا 

ٌسييييٌر علييييى اجهييييزه البحييييث مهميييية القييييبف علييييٌهم عيييي وه علييييى ادخييييال نظييييم المعلومييييات 

ورصيييييد  المتكاملييييية التيييييً تشيييييمل سيييييانً المعلوميييييات عييييين المجيييييرمٌن وسيييييوابقهم الجنائٌييييية

معيييدالت الجرٌمييية فيييً عيييرف صيييور المطليييوب القيييبف عليييٌهم عرفيييا فيييً النثييير والصيييحب 

وشاشيييييات التلفييييياز لحيييييث الجمهيييييور عليييييى االبييييي   عييييينهم عنيييييد طرٌيييييق الٌيييييولً اليييييدولً 

 7ب)االنتربول(

 ثانٌا/ نظام المراقبه االلكترونٌة

ن اليييزمن مييي المراقبييية االلكترونٌيييه طرٌيييق حدنٌيييه للتنفٌيييز عقوبيييه سيييالبة للحربٌيييه وهيييً ميييده

اقامتييه او فييً اي مقيير اخييرو  مقيير خييارا السييجنه وذلييا بييالزام المحكييوم علٌييه بالسييكون فييً

مرار فييييً داراسييييتة محكييييوم علٌييييه االسييييتللها القاضييييً وحييييددٌعييييدل خ لييييه سيييياعات معٌنييييه ٌ

رهيييا وٌيييتم تطبٌيييق هيييذا النظيييام مييين خييي ل اسيييتخدام ٌوكيييذلا الوفييياء المتطلبيييات االسيييرٌه وم

عهييد هييذه المهميية مراقبييه المحكييوم علٌييع الييى جهيياز ارسييال ٌوقييع تكنولوجٌييا الحدٌثييه حٌييث ت

ميين التأكٌييد علييى ٌييد المحكييوم علٌييه ٌمكيين للمؤسسييه االصيي م والتاهييل والممؤسسييه العقابٌيية 

 6من تنفٌذ العقوبهب

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني
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 – 6117 القاهرة  -دار النهضة العربٌه -ذ7ط–االنترنٌت والقانون الجنائً  –دبخمٌس عبد الباقً الصغٌر  

 ب 74ص

 ب 71ص -مصدر سابق -دبعمر سالم 6
 

 



 سلبيات الحاسب االلي وموقف التشريعات من الجرائم االلكترونية

خدام الحاسيييب االليييً واالنترنيييت مزاٌيييا واٌجابٌيييات فأنيييه ليييه بشيييأن اذا كيييان للتقيييدم التقنيييً اسيييت

كييييل االكتشييييافات واالختراعييييات الجدٌييييدة مشيييياكل وسييييلبٌات اهييييم مظاهرهييييا ظهييييور صييييور 

 -جدٌيييدة مييين الجيييرائم ليييم تكييين معروفييية فيييً الماضيييً ب وٌقسيييم هيييذا المطليييب اليييى فيييرعٌن 

 الفرع االول سلبٌات الحاسب االلً

 ت من الجرائم االلكترونٌةالفرع الثانً موقب التشرٌعا

 الفرع االول

 سلبيات الحاسب االلي

كيييان مييين شيييأن االسيييتخدام وفقهٌيييه فٌميييا فكيييره المجيييرم المعلوماتٌيييه اليييذي مقيييدروه اسيييتخدام 

وسيييائل التقنٌيييه الحيييدٌث هيييان ٌتصيييل اليييى المنظمييية الحاسيييب االليييً فيييً اي مكيييان فيييً العيييالم 

والمعلوميييات والبٌانتيييات اٌيييان كيييان جيييال المعلومييياتً المتمثيييل فيييً البيييرام  وكيييذلا فكيييره م

7موضوعها
 ب

كييل ذلييا تييدو تعييدد الجهييود المبذولييه سييواء علييى الصييعٌد الييدولً او المسييتوو االقلٌمييً ففييً 

الصيييييحٌه الييييييدولً عقيييييدت االمييييييم المتحيييييدة العدٌييييييد مييييين المييييييؤتمرات للموجهييييية الجييييييرائم 

متحيييدةالخاص االلكترونٌييية واصيييدار الكثٌييير مييين التوجٌهيييات ففيييً الميييؤتمر السيييابع بييياالمم ال

المكافحيييية الجييييرائم المعالمييييه المجييييرمٌن اثييييار المييييؤتمر الييييى الحاسييييب االلييييً والصييييعوبات 

المتعلقييييية بهيييييا باعتبارهيييييا مييييين الجيييييرائم المتقدميييييه الحيييييدود ذات الطيييييابع االقتصيييييادي وفيييييً 

(عقيييييد الميييييؤتمر الثيييييامن للمكافحجييييية ومعاملييييية المجيييييرمٌن وكانيييييت 7995امسيييييطس عيييييام )

6الموضوعات التً تم بحثها لهذا  ام بمكافحتها احداهمالجرائم االلكترونٌة واالهتم
  ب 

 

 

 

اميييا عليييى مسيييتوو المنظميييات االقلٌمٌييية فقيييد حيييرص مجليييس االتحييياد االوربيييً عليييى التعيييدي 

ل سيييتخدام مٌييير المشيييروع للحاسيييبات وشيييبكات المعلوميييات باصيييدار العدٌيييد مييين التوصيييٌات 

عليييى دول االتحييياد االلتيييزام بيييه  والتوجٌهيييات الملزمييية والتيييً تمثيييل الحيييد االدنيييى اليييذي ٌتعيييٌن
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 ب33ص-6117-القاهرة -دار النهضه العربٌة-7ط–االنترنٌت والقانون الجنائً  –دبجمٌل عبد الباقً الصغٌر  

 65ص-7994القيييييياهرة -دار المعييييييارب-6ط-جييييييرائم الكمبٌييييييوتر والجييييييرائم االخييييييرو-دب زكييييييً حسييييييٌن 6

 ومابعدها
 



عنييد تشييرٌعاتها فييً هييذا الخصييوص وقييد ٌتجلييى هييذا الحييرص بشييكل مملييوس بييابرام اتفاقٌييه 

7( المتعلقه باالجرام المعلومات611التً ثم الموقع علٌها عام )بودابست 
 ب

وقييد اسييتجابت بعييف الييدول للييدعوة بييان وجهييت سٌاسييتها التشييرٌعٌة موجهيية الجييرائم الثالثييه 

سييتخدام مٌيير المشييروع للحاسييب االلييً واالنترنٌييت عمييا كانييت بداٌييه محاوليية بحييف عيين اال

الدولييييه تتعمييييل فييييً التييييدخل لوقييييع ضيييييوابط اسييييتخدام االنترنٌييييت وفييييت  القواعييييد المنظيييييه 

 ب6 للمباشرة خدماته سواء بما تتعلق بواجبات القائم لهذه الخدمات او ما ٌتعلق بحقوقه

اص بالمعالجيييه االلكترونٌيييه للبٌانيييات االسيييمٌة ( خييي7911ٌنييياٌر)2ففيييً فرنسيييا صيييدر قيييانون 

او اٌنميييا كيييان مطروحيييا للنظييير اميييام مجليييس الشيييٌوح مشيييروع قيييانون اعيييد للتحدٌيييد قيييانون 

االتصييياالت الصيييادرة لٌتفيييق ميييع التوجٌهيييات االوربٌييية الجدٌيييدة شيييروط تعيييدم لهيييذه الخدمييية 

صييياالت منهيييا ضيييرور اليييى جيييول عليييى موافقيييه مسيييبقه ممييين ٌقوميييون بحيييوافٌر خدماتيييه االت

4السمٌعة والبصرٌة فً مجلس األعلى ل ذعه والتلفزٌون
 ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني

 موقف التشريعات عن الجرائم االلكترونيه

تباٌنيييت التشيييرٌعات فيييً مختليييب اليييدول عييين الجيييرائم االلكترونٌيييه وكيييذلا موقيييب هيييذه اليييدول 

ميييييييين هييييييييذه الجييييييييرائم وميييييييين هييييييييذه الييييييييدول الوالٌييييييييات المتحييييييييدة االمرٌكٌيييييييية ففييييييييً 

                                                           
7
 ب761ص-6112-منشأ المعارٌب القاهرة -7ط–وتر واالنترنٌت ٌجرائم الكمب–محمد عبد هللا ابو بكر س مه  

6
 ب64ص-الهر وسابق -مأمون محمد س مه 

4
 ب711ص -مصدر سابق -وجمٌل عبد الباقً 



عليييى  ع طيييحرٌيييه فيييً اال قٌٌيييدت (صيييدر قيييانون بشيييأن االتصييياالت بهيييدب7992فبراٌييير)1

مييين خييي ل االنترنٌيييت فقييير المشيييروع حٌنهيييا عيييدم مسيييؤلٌة المسيييتعمل اومييين ٌقيييوم الصيييور 

الرافقيييية عيييين بعييييف الجماعييييات  نال نٌيييية بحسيييينبتييييوفٌر الخييييدمات االنترنٌييييت اذ وقييييع منييييه 

ٌل الدسيييتور االول االمرٌكٌييية اليييذي ٌكفيييل الحقيييوق المدنٌيييه اعتبيييرت هيييذه االحكيييام تخيييالب تعيييد

مييين القضييياء وقيييب العميييل بهيييذه القيييانون لحيييٌن الفصيييل  حرٌيييه الييير ي وطالبيييت هيييذه الجماعيييه

فيييً عيييدم دسيييتورٌه صيييدر حكيييم عييين فيييٌ  ولفٌيييا االتحادٌييية ٌؤكيييد ان جماعيييه الحقيييوق المدنٌييية 

وكيييذ ليييا اثبتيييت ان النصيييوص الخاصيييه بالقيييانون تخيييالب التعيييدٌل االول الدسيييتور االمرٌكيييً 

المحكميييية حٌثمييييا حكمهييييا علييييى ان الٌجييييوز ترتٌييييب المسييييؤلٌة الجنائٌييييه علييييى توجٌهييييات او 

تيييم توضيييٌ  االسيييباب تقيييوم علٌهيييا اعتبارهيييا نصيييوص عامييية مٌييير محيييددة العامييية القيييرارات 

 ب7االلفاظ ومن شائنها ان ٌقٌد حرٌة التعبٌر

ميييذ كيييره  السيييكتلندياوفيييً المملكييية المتحيييدة جيييرت التحقٌقيييات اولٌيييه عليييى ٌيييد لجنييية القيييانون 

( تييم نشيياط هائييل فٌمييا اعييدت فٌييه ورقييه 7919( وفييً عييام )7916استشييارٌه نشييرت عييام )

( وقيييد 7919تقرٌرهيييا النهيييائً فيييً عيييام ) ( وضيييع7911خاصيييه بوصيييفها لجنيييه القيييانون )

اسيييقى عييين هيييذه االنشيييطه توصيييٌات وضيييع عليييى اساسيييها قيييانون اطليييق علٌهيييا فيييً ٌونٌيييول 

 ب6حٌز التنفٌذ( ودخل هذه 7991)

 

 

 

 

 

 

متيييييأخرة وٌبيييييدو وان هيييييذ ه الجهيييييود والمبيييييادرات الموجهييييية الجيييييرائم االلكترونٌييييية كانيييييت 

بمنظيييور اليييزمن وذليييا عليييى خلٌفيييه ان الجرٌمييية االلكترونٌييية وقعيييت فيييً الوالٌيييات المتحيييدة 

فٌه كانيييت فيييً اول جرٌمييية وقعيييت فيييً بييي د اسيييكندنا (وكيييذلا7952االمرٌكٌييية كانيييت عيييام )

لٌيييد برنيييام  الحاسيييب االليييً حٌيييث ان المبيييادرة االوليييى باصييير (متعلقيييه بتق7911فلنيييدا عيييام )
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-611-القاهرة-دار النهضه العربٌة-6ط-جرائم االعتداء على االشخاص واالنترنٌت–دبمدحت رمضان  

 ومابعدها1ص

6
 23ص-مصدر سابق-دبهدو حامد 



تشيييرٌع ٌتعليييق المعلوميييات الحاسيييب االليييً كانيييت مييين السيييوٌد التيييً اصيييدرت قيييانون بشيييان 

كافييييه المعلومييييات الشخصييييٌة الخاصيييية المخزونييييه فييييً الحاسييييب االلييييً واالنترنٌييييت عييييام 

المرٌكٌيييية التييييً (وتلتهيييا الوالٌييييات المتحييييدة ا916 7( وكيييذلا تشييييرٌعاتها فييييً سيييينه )7914)

تبنيييى  7913( قيييانون خييياص لحماٌيييه الحاسيييب االليييً وفيييً عيييام 7912اصيييدرت فيييً عيييام )

ة هييييلموجا( 7912) 74الكييييونغرس قانونييييا معلقييييا بالتحلٌييييل المعلوميييياتً عييييدل القييييانون رقييييم 

( وجمٌييييع الوالٌييييات المتحييييدة لهييييا تشييييرٌعاتها 994 7جييييرائم الحاسييييب االلييييً ومنييييذ عييييام )ل

 7بخاصه جرائم الحاسب االلً

اميييياعلى مسييييتوو الييييدول العربٌيييية فهنيييياا قييييرار صييييدر عيييين مجلييييس وزراء العييييدل العييييرب 

ميييادة  61جامعييية اليييدول العربٌييية بشيييأن مشيييروع قيييانون عربيييً اسيييتر شييياوي لتكيييون مييين 

وضيييع مييين خ لهيييا القواعيييد االساسيييٌه التيييً ٌتعيييٌن عليييى التشيييرٌعات العربٌييية االسيييتعان عنيييد 

 ب6وضع قانون المكافحة الجرائم االلكترونٌة

فيييً مجيييال مكافحييية  كميييا تسيييعى اليييدول العربٌييية اليييى انشييياء منظمييية عربٌييية تهيييتم بالتنسيييٌق 

الجييرائم االلكترونٌييية عليييى قٌييام االتحيييادات عربٌييية تهيييتم بالتصييدي لتليييا الجيييرائم وتنقبيييل دور 

 ب4هتها عن طرٌق نظام االمن الوقائًالمنظمات واالدارات الحكومٌه العربٌة فً مواج

 

 

 

 

 

ت التييً صييدرت عيين الييدول العربٌيية فييً الجزائيير مرسييوم تنفٌييذي رقييم وفييً مجييال الشييرٌعا

( بشييييأن 6111/) 41( بشييييأن البرٌييييد والمواصيييي ت ومرسييييوم تنفٌييييذي رقييييم 1989/) 652

وضييييع الضييييوابط وشييييروط الحقٌقٌييييه اسييييتخدام االنترنٌييييت واسييييتغ لها فييييً تييييونس قييييانون 

 51ٌييييه قييييانون رقييييمبشييييأن المبييييادرات والتجييييارة االلكترونٌييييه فييييً الملكيييية االردن 14/6111

اصييييب  نهائٌييييأ بقييييانون  ألنييييه مؤقييييتوقييييانون بشييييأن قييييانون المعييييام ت االلكترونٌيييية  6117/
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 51ص-6119-رةالقاه–المرفأ  -دار-7ط-الدلٌل الجنائً والتروي فً الجرائم لبكمبوتر-دب عبد الفتام الشوقً 

6
 ب21ص-مصدر سابق-دبزكً حسٌن 

 ب 15ص-مصدر سابق-دبحسن ظاهر داود 4
 



بشييييأن المعييييام ت  6/6116(  وفييييً دبييييً قييييانون رقييييم 6171جييييرائم النظميييية المعلومييييات )

بشييييييأن  6116لسيييييينه  61رٌن المرسييييييوم بقييييييانون رقييييييم االلكترنٌيييييية فييييييً البحيييييي والتجييييييارة

 ب74/61127دل لقانون رقم ونٌة المعغالمعام ت االلكتر

بشييييأن المعييييام ت االلكترونٌيييية وفييييً دوليييية االمييييارات  71/6113مصيييير قييييانون رقييييم وفييييً 

ً اليييٌمن المعلوميييات وفييي تقنٌيييةبشيييأن محاكمييية جيييرائم  6/6112العربٌييية المتحيييدة قيييانون رقيييم

والمعلومييييات والعملٌييييات المالٌيييية والمصييييرفٌة  الييييدفعنظمييييه بشييييأن ا 6/6112قييييانون رقييييم 

وكييييذلا فييييً سييييلطنة عمييييان  769/6111وفييييً المغييييرب ظهيييير قييييانون رقييييم االلكترونٌيييية 

باصييييدار القييييانون بالمعييييام ت االلكترونٌيييية وكييييذلا فييييً سييييورٌا  29/6111مرسييييوم رقييييم 

قيييييانون التوقٌيييييع االلكترونٌييييية وخيييييدمات الشيييييبكات وفيييييً السيييييعودٌة نظيييييام مكافحييييية جيييييرائم 

لسييينة  72قطييير قيييانون رقيييم  المعلوماتٌييية م ئمييية للتنفٌيييذ للنظيييام التعيييام ت االلكترونٌييية وفيييً

6المعام ت التجارٌة االلكترونٌة باصدار قانون  6171
 ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 االحكام العامة للجريمة االلكترونية

ة للجرٌمييية التقلٌدٌييية ترونٌييية ال تختليييب عييين االحكيييام العادٌييياالحكيييام العامييية للجرٌمييية االلك

ا ٌتعليييق بعنصيييري الزميييان والمكيييان وميييا ولحيييدها الميييادي وخاصييية فٌمييي ركنهيييااال فٌميييا 
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 ب 51سابق ص صدرم –مامون محمد س مة  

6
 –ابنان  –دار الجامعة الجدٌدة  -6ط –التحقٌق فً الجرائم الكمبوتر واالنترنٌت  –دبسالم محمد االوجلً  

 ب21ص-6119



التيييً ترتكيييب فيييً  االفعيييالٌتعليييق بميييا ميييدو انطبييياق القيييوانٌٌن واالنظمييية عليييى بعيييف 

المخيييتص الواحيييد داخيييل الدولييية الواحيييدة ناهٌيييا عييين ان سيييلوا  القضييياء الخيييارا وتحدٌيييد

االجراميييً فيييً هيييذه الجرٌمييية عبيييارة عييين تيييدقق للمعلوميييات عبييير نظيييم الحاسيييب االليييً ال 

مسيياا مادٌييا  بهييا ولييذلا ٌعنييً الوقييوب علييى تحلٌييل السييلوا االجرامييً خاصيية ٌمكيين اال

بميييا ٌتعليييق بعيييف االفكيييار مثيييل فكيييره فيييً جرٌمييية االعتيييداء عليييى الميييال الخييياص والعيييام 

وكيييذلا التزوٌيييد فيييً مخزجيييات الحاسيييب االليييً وتقسيييٌم هيييذا المبحيييث اليييى المطلبيييٌن عييين 

ا وطبٌعتهيييييا وخصيييييص الجرٌميييييه االلكترونٌييييية وموضيييييوعها وخصائصيييييه مفهيييييوماالول 

 الجرٌمه االلكترونٌه  تحدٌاتالمطلب الثانً مظاهر 

 

 المطلب االول

مفهييييوم الجرٌميييية االلكترونٌييييه و موضييييوها وخصائصييييا وطبٌعتهييييا تعييييددت االراء       

بشيييأن تعرٌيييب الجرٌمييية االلكترونٌيييه عييين راي ٌتبنيييى مفهوميييا بيييالنظر اليييى الزاوٌييية ر هيييا 

ٌييية فعنيييد واخيييرو قانونٌييية وهنييياا جانيييب اخييير فهنييياا جانيييب مييين الفقيييه عرفهيييا مييين زاو

ٌييييرو بييييالنظر الييييى زاوٌيييية ارتكابهييييا او موضييييوعها او حسييييب تييييوافر لمعرفييييه ترقٌتييييه 

المعلوميييات ليييدو مرتكبهيييا وسيييتقٌم هيييذا المطليييب اليييى ثييي ث افيييرع تخيييص الفيييرع االول 

منهيييييا موضيييييوع الجرٌمييييية االلكترونٌيييييه والفيييييرع الثيييييانً خييييياص الجرٌميييييه االلكترونٌيييييه 

 ث الطبٌعة القانونٌه للجرٌمه االلكترونٌهوالفرع الثال

 

 

 

 

 

 

 

 األولالفرع 

 االلكترونية الجريمةموضوع 



 قيييد الناحٌيييةمييين  إلٌهييياالتيييً ٌنظييير  الزاوٌيييةٌختليييب موضيييوع الجرٌميييه االلكترونٌيييه بحسيييب 

ٌكيييون الحاسيييب االليييً او المعلوميييات المخزنيييه فٌيييه موضيييوعا للجرٌميييه ومييين ناحٌيييه اخيييرو 

 اداه للجرٌمه الكترونٌه وسٌلة للتنفٌذها اآللًفٌكون فٌه الحاسب 

اوال/الحالييييه التييييً ٌكييييون فٌهييييا الحاسييييب االلييييً او المعلومييييات المخزنييييه موضييييوعا او محيييي  

 للجرٌمة 

فيييً هيييذه وهيييً مييياٌطلق علٌيييه اليييبعف اداه سيييلبٌة ٌكيييون هنييياا صيييورتان ل عتيييداء اعتيييداء 

تتمثيييل فيييً الجيييرائم  وقيييع عليييى المكونيييات المادٌيييه للحاسيييب ذاتيييه كييياالجهزه والمعيييدات التيييً

7ه الحاسب االلً او شبكة االتص تالسرقه او ات ب شاش
 ب

وميييين ناحٌييييه اخييييرو قييييد ٌكييييون االعتييييداء وجهييييا الييييى مكونييييات الحاسييييب االلييييً والبٌانييييات 

المنقولييية مٌييير شيييبكات االتصيييال المختلفييية والتيييً تتمثيييل فيييً الجيييرائم السيييرقه او التقلٌيييد او 

رو تتمثييييل االعتييييداء ذاتييييه موجهتييييا الييييى برنييييام  تعطٌييييل هييييذه البٌانييييات امييييا الصييييورة االخيييي

االلكترونٌييييه واختفيييياء محتوٌاتهييييا وهييييدما الحاسييييب االلييييً ميييين خيييي ل التزوٌييييد المسييييتخدمات 

6ه تسمٌه سرقه ساعات الحاسب االلًاصطل  علٌ
 ب

ثانٌيييا/ حالييية تكيييون فٌهيييا الحاسيييب االليييً اداة االرتكييياب الجرٌمييية وسيييٌله لتنفٌيييذها ففيييً هيييذه 

ً الحاسييب االلييً فييً ارتكيياب تخدم الجييانق علٌهييا الييبعف اداة اٌجابٌيية ٌسييالحالييه والتييً ٌطليي

جرٌميييية السييييرقه او النصييييب او خٌانييييه االمانييييه او تزوٌييييد المخييييدرات وذلييييا عيييين طرٌييييق 

الحالييييه تكييييون بصييييدد جييييرائم  الت عييييب فييييً الحاسييييب وكييييذلا النظييييام المعلومييييات فييييً هييييذه

 ب4تقلٌدٌه

     

 

 

 الفرع الثاني

 ونيةكترلخصائص الجريمة اال

                                                           
7
 5ص-مصدر سابق–دب سالم محمد االوجالً  

6
 74ص-7919بٌروت  -الشرق االوسط -6ط–حماٌه برنام  الحاسب االلً  –دبعملر الفاروق الحسٌنً  

4
 31ص-6111-القاهرة -دار النهضه الهربٌه-7ط-اتفاقٌه بوادسبت لمكافحة الجرائم - بد ه لً عبد هللا احمد 

 ومابعدها



مييين خصيييائص الجرٌمييية االلكترونيييً ان بعيييف حييياالت ارتكابهيييا ٌعتميييد عليييى التيييدخل فيييً 

مجيييياالت النظييييام المعلوميييياتً المختلفييييه منهييييا مجييييال المعالجييييه االلكترونٌييييه للبٌانييييات وكييييذلا 

 مجال معالجه االلكترونٌه للنصوص والكلمات االلكترونٌه

ونٌيييييه فيييييً مجيييييال المعالجيييييه اوال/ ٌتيييييدخل الجيييييانً مييييين خييييي ل ارتكييييياب الجرٌميييييه االلكتر

االكترونٌيييه )االلٌييية( للبٌانيييات سيييواء مييين حٌيييث تجمٌعهيييا او تجهٌزهيييا متيييى ٌمكييين ادخالهيييا 

 الحاسب جهاز الحاسب االلً وذلا بغرف الحصول على معلومات

ثانٌيييا/ ٌتيييدخل الجيييانً المجيييال المعالجييييه االلكترونٌييية للنصيييوص والكلميييات وهيييً الصييييرب 

اسيييب االليييً مييين كتابيييه الوثيييائق المطلوبيييه بدقيييه متناهٌيييه االوتوماتٌكٌيييه تمكييين مسيييتخدم الح

بفعيييل االدوات الموجيييودة تحدٌيييده وبفعيييل امكانٌيييات الحاسيييب االليييً تنيييام امكانٌيييه التصيييلٌ  او 

لا وع قيييه وثٌقيييه بارتكييياب التعيييدٌل او المحيييور التخيييزٌن واالسيييترجاع والطباعيييه وهيييو بيييذ

 ب7الجرٌمه

 تتميز الجريمه االلكترونيه في مجال

 جه االليه للمعلومات بالتاليالمعال

تخيييتص بالغاليييب ٌتمٌيييز باليييذكاء ذو مهيييارات تقنٌيييه عالٌيييه  م/ مرتكيييب الجرٌميييه االلكترونٌيييه

ودراٌييييه باالسييييلوب المسييييتخدم فييييً مجييييال انظمييييه الحاسييييب االلييييً ولتنفٌييييذ تشييييغٌله وكٌفٌييييه 

تخييييزٌن المعلومييييات والحصييييول علٌهييييا فييييً حييييٌن ان مرتكييييب الجرٌمييييه التقلٌييييد فييييً الغالييييب 

   متوسط التعلٌم تروٌ

ب/ مرتكيييب الجرٌميييه االلكترونٌيييه ٌكيييون متكٌفيييا اجتماعٌيييا مقيييدرا مادٌيييا باعتيييه فيييً ارتكييياب 

الجرٌمييه رمبييه فييً ظهيير النظييام اكثيير ميين رمبييه فييً الحصييول علييى الييرب  والنفييع المييادي 

ه مييين ارتكييياب تماعٌيييا وباعثييياج فيييً حيييٌن ان مرتكيييب الجرٌميييه التقلٌدٌيييه ٌكيييون مٌييير متكٌيييب

 ب6 ربفع المادي الالجرٌمه هو ن

 

 

 الفرع الثالث

 الطبيعة القانونية للجريمة االلكترونية

                                                           
7
 ب41ص-6113-االسكندرٌه –جدٌدة للنشر دار الجامعه ال-6ط-الجرٌم المعلوماتٌه –دبمحمد علً الرٌان  

6
-6119-دار الثقافه للنشر عمان -7ط–فً جرائم الكمبٌوتر  الدلٌل الجنائً والتزوٌر-د الجمٌلد طارق محم 

 ب51ص



ول الوضييييع القييييانونً حييييٌتمحييييور الحييييدٌث عيييين الطبٌعيييية القانونٌييييه للجرٌميييية االلكترونٌييييه 

للبرنييييام  والمعلومييييات وهييييل لييييه قٌمييييه فييييً ذاتهييييا ام ان قٌمتهييييا تتمثييييل فييييً انهييييا مجموعييييه 

ن االعتيييداء علٌهيييا بييياي طرٌقيييه ليييذلا ٌمكييين تقسيييٌم مسيييتخدمه مييين قيييٌم القابليييه ل سيييتثناء ٌمكييي

 الطبٌعه القانونٌه لجرائم االلكترونٌه الى 

ان االشييييٌاء المادٌييييه وحييييدها التييييً تسييييتقبل الحٌييييازه ٌييييرو انييييه وفييييق للقواعييييد العييييام   -: اوال

 ب7واالستخدام ٌجب ان ٌكون مادٌا االخت ب المكون للمركز المادي للجرٌمه السرقه

وميييييه لهيييييا طبٌعيييييه والٌمكييييين اعتبارهيييييا مييييين قبيييييل القيييييٌم القابليييييه للحٌييييياة ولميييييا كانيييييت المعل

 واالستحواذ اال فً ضوء الحقوق العسكرٌة لذلاب

ٌييييرو ان المعلومييييات ميييياهً االمجموعييييه مسييييتحدثه ميييين القييييٌم القابلييييه ل سييييتحواذ  -: ثانيااااا

هيييا قٌميييه اقتصيييادٌه مسيييتقله عييين وعاماتهيييا المادٌيييه عليييى سيييند مييين التحيييول ان المعلوميييات ل

ابليييه الن تنحييياز حٌيييازة مٌيييير مشيييروعة كالع قييية القانونٌييية التييييً تمثيييل فيييً ع قييية مالييييا ق

الشيييًء اليييذي ٌملكيييه بمعنيييى ان المعلوميييات ميييال قابيييل للتملٌيييا او االسيييتغ ل عليييى اسييياس 

القانونٌيية ومعاملتييه قٌميية اقتصييادٌة ولييٌس علييى اسيياس كٌييان المييادي للييذلا فهييو ٌحقييق القٌميية 

6معاملة المال
  ب

لمعلوميييات ٌيييتم عييين طرٌيييق انتقيييال النبضيييات والرميييوز تمثيييل التغٌيييرات لٌكيييون حلهيييا انتقاليييه ا

4ة لها احد صادرة منها ٌمكن سرقتهالى المعلومات معٌن
 ب 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 مظاهر تحديات الجريمة االلكترونية

                                                           
 وما بعدها  21ص–مصدر سابق  –دبه لً عبدهللا احمد  7
6
 وما بعدها ب 34ص –مصدر سابق  –دب محمد عرٌان  

4
 ب 57ص –ابق مصدر س –دب هدو حامد  



تواجييييه الجرٌمييييية االلكترونٌيييية تحيييييدٌات عيييييدة منهييييا ظهيييييور وتنييييامً االنشيييييطة االجرامٌييييية 

جدٌيييدة مٌييير مسيييبوقة فيييً مجيييال التكنولوجٌيييا المعلوميييات  تقنٌييياتٌييية وعليييم مرتكبٌهيييا االلكترون

7النشطة داخل حدود الدولة وخارجهاواالتصاالت سبرت مهم ارتكاب هذه ا
 ب

مييييا ذهييييب الٌييييه الييييبعف ان القييييوانٌن القائميييية تكفييييً لحييييد ذاتهييييا لمواجهيييية الجييييرائم وعلييييى 

ميييين وهييييً بعييييف النصييييوص القائميييية  االلكترونٌييية فاننييييا نعتقييييد ان كييييان لهييييذا الييييراي شيييًء

تواجييييه بعييييف االنشييييطة االجرامٌيييية التييييً ترتكييييب بطرٌقيييية االنترنٌييييت فانييييه ال ٌنبغييييً ان ال 

بخصيييوص تطبٌقهيييا بعيييف الصيييعوبات منهيييا ميييا ٌتعليييق بطبٌعييية الجرٌمييية تكيييرر ان هناليييا 

االلكترونٌيية مٌيير المادٌيية ومنهييا مييا ٌتعلييق بهييا حسييب التعييارف مييع مبييادق هاميية والمسييتقرة 

 ب6فً القانون الجنائً

بعيييف وتتمثيييل تحدٌيييد  التشيييرٌعًوعليييى ذليييا فيييان اولٌييية لمحييية ٌيييتم انجازهيييا عليييى الصيييعٌد 

االلكترونٌيييية باعتبييييار ان المييييال ٌنقسييييم الييييى نييييوعٌن منفصييييلٌن الطبٌعٌيييية القانونٌيييية للجرٌميييية 

وفقييييا  للطبٌعيييية فهييييو مييييال معلوميييياتً ذو طبٌعٌيييية مادٌيييية وٌتمثييييل فييييً ادوات واالت الحاسييييب 

االلييييً للمعلوميييية اذا قييييد ٌترتييييب عيييين اخييييت ب هييييذه الطبٌعٌيييية القاونٌيييية للمييييال المعلوميييياتً 

لنصيييوص الجنائٌييية التقلٌيييد بيييه لليييذلا اخت فيييا  كبٌيييرة فيييً النتيييائ  المترتبييية علٌيييه فيييً تطبٌيييق ا

4عدم االستقرار االحكام القضائٌة ظهرت هذه الخ فات وٌتعبها فً ذلا
 ب

 

 

 

 

 

وكييذلا تكييوٌن الحاصييل فييً نطيياق تطبٌييق القييانون الجنييائً ميين حٌييث مكييان مالبييا مييا ٌتحييدد 

مٌيييه الرٌيييان المكيييانً للقيييانون الجنيييائً اليييوطنً وفقيييا الحيييد المبيييادو االربعيييه وهيييً مبيييد  اقلٌ

ومبييييد  الطبٌعييييه ومبييييد  العالمٌييييه وتتفيييياوت هييييذه المبييييادق فٌمييييا بٌنهييييا فييييً  ومبييييد  الشخصييييٌه

 هاهمٌتهييييا بحٌييييث ترتٌبهييييا ومنافييييذ معظييييم التشييييرٌعات الجنائٌييييه بمبييييد  االقلٌميييية وكييييان الفقيييي

                                                           
7
 ب 14ص –مصدر سابق  –دب حسن ظاهر داود  

6
دار النهضة  – 7ط –مشك ت السٌاسٌة الجنائٌة المعاصر فً نظم المعلومات  –ً الدٌن عوف دبمحمد مح 

 21ص-7994 - -القاهرة  –العربٌة 

4
-7993-بٌروت -مدنٌهمكتبه االالت ال-7ط-الجوانب االجرٌمه للجرائم المعلوماتٌه –دب هشام محمد فرٌد رشم  

 ب55ص



عليييى حييياالت  والقضييياءخاص فيييً فرنسيييا الٌميييٌ ن ان ٌعتميييد تحدٌيييد مكيييان وقيييوع الجرٌميييه

توسيييٌع فيييً تحدٌيييد مكيييان توقٌيييع الجرٌميييه اليييذي فيييً مظييياهره معرفيييه بمكيييان بميييٌ ن اليييى ال

7مكان وقوع الجرٌمه من حٌث الواقعالمتدول لفكره 
 ب

جييييدل فييييً حالييييه تخييييزٌن المعلومييييات او البٌانييييات المعالجييييه االلكترونٌييييه خييييارا  اثيييياروقييييد 

اقلٌميييً الدوليييه ظهيييور رٌيييأن الييير ي االول ٌقيييوم انيييه مٌييير المشيييروع ان تقيييوم سيييلطات الدوليييه 

نظييم المعلومييات الموجييود فييً اقلييٌم الدولييه اخييرو بهييدب لحييق وضييبط الولييه اثبييات  وتفتييٌش

6وذلا استثناء الى اقلٌمٌه القانونالجرٌمه كانت قد وقمت ارضٌها االدوله 
 ب

بيييان وبهيييذا الييير ي قيييف احيييدو المحييياكم االلمانٌيييه فيييً جرٌميييه ميييش ارتكابهيييا فيييً المانٌيييا 

المخزونيييه بشيييبكات االتصيييال الموجيييودة الحصيييول عليييى البٌانيييات الخاصيييه بهيييذه الجرٌميييه و

 6111وفييً واقعييه فٌييروس عييام  السوٌسييرٌةفييً سوٌسييرا ال ٌتحقييق االبطلييب ميين الحكومييه 

الييييذي ٌتسيييييبب فييييً اتييييي ب المعلومييييات فيييييً اجهييييزه الحاسيييييب االلييييً الكشيييييب الخبيييييراء و 

االمرٌكيييان بيييان هيييذا الفٌيييروس ارسيييل مييين الفلبيييٌن فيييان تفتيييٌش منيييزل المثبيييت هبيييه تعطيييى 

4لطات الفلبٌنٌه الحصول على ان من قاضً التحقٌق بالفلبٌننقارن الس
 ب

 

 

 

 

 

 

ل مييين خييي ل توافيييق عليييى ان ٌشيييك اميييا الييير ي الثيييانً فانيييه ٌقيييول ان القيييانون اليييدولً ٌمكييين

الصيييعٌد اليييدولً باتجييياه السيييمام بتنفٌيييذها هيييذه االجيييراءات حيييال تيييوفر ظيييروب معٌنيييه ٌيييتم 

ت والمعلومييييييات المخزونييييييه بنظامهييييييا الدولييييييه المييييييراد تفتٌشييييييه البٌانييييييا كإشييييييعارا تحدٌييييييده

( 7995سيييييبتمبر ) 77الكٌفٌيييييه اصيييييدار المجليييييس االوربيييييً فيييييً  المعلوميييييات وعليييييى هيييييذه

                                                           
7
 ب716ص-مصدر سابق-دب محمد محً الدٌن عوف 

6
 وما بعدها 11ص-مصدر سابق-دب هشام محمد فرٌد رشم 

4
 ب11ص-مصدر سابق-دب ه لً عبد هللا احمد 



توصيييٌه مييين بيييٌن عيييدة توصيييٌات تناوليييت مشييياكل االجيييراءات الجنائٌيييه المتعلقيييه بالتكنولوجٌيييا 

7ٌةالمعلومات
 ب

الي ميين الييدول  ة ولٌييللتغلييب علييى النتييائ  االٌجابٌييه ل ختصيياص تمثٌييل فييً محاوليية اعطيياء اال

وٌبيدو  الجنائٌية م حظيهلضيمان  جدٌة وفاعلٌةالمتنازعه وفقا الحدو معاٌر االختصاص االكثر 

منها المكون للركن  جزء  ان مبد  اقلٌمه هو االكثر قبوال فالدولة التً فً اقلٌمها تقع الجرٌمه او

 ب6ٌمها توحٌد مح ت الجرٌمةالمادي بصفه عامه للدولة فً اقل

حييل الثييانً فييً محاولييه التغلييب علييى التنييازع االٌجييابً فييً االحتصيياص الجنييائً بييٌن امييا ال

الييييدولتٌن او اكثيييير فييييً تييييدعٌم وتاكٌييييد ع قتييييه الجنائٌييييه فييييً كييييل حالييييه ٌغييييش فٌهييييا السييييبب 

االميييراءي مثيييال ذليييا تقيييع الجرٌميييه فيييً اقليييٌم الدوليييه معنٌيييه وٌيييتم القييياء القيييبف عليييى الميييتهم 

الخفييً هييذا الغييرف لٌثيير التنييازع فييً االختصيياص وفقييا فييً الدولييه اخييرو ٌكييون بجنسييٌتها 

قلٌمٌيييه التيييً تعطيييى االخصييياص للدراسييية مكيييان وقيييوع الجرٌميييه لمبيييدٌن المعييياطٌٌن المبيييد  ا

لدراسييية مكيييان الجرٌميييه ل ومبيييد  العالمٌيييه حيييق العقييياب اليييذي ٌعطيييً االختصييياص لم حقيييه

 ب4القبف على المتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 االثبات وادلته

                                                           
7
 ب11ص-مصدر سابق-دبه لً عبد هللا احمد 

6
 ب711ص-مصدر سابق-دب حسن ظاهر داوود 

4
 ب617ص-صدر السابقم–دب جمٌل عبد الباقً الصغٌر  



الٌهيييا دون ان  االسيييتنادب الفقيييه والقضييياء عليييى االثبيييات وادلتيييه التيييً ٌمكييين للقاضيييً تعيييار

االخيييييرو وهيييييذه االدلييييية هيييييً االعتيييييراب والمعاٌنيييييه  ٌحيييييول ذليييييا عييييين االسيييييتناد االدليييييه

والمحيييررات والمخيييدرات والشيييهود والشييياهدة والخبيييرة والقيييرائن وتقسيييٌم هيييذا المبحيييث اليييى 

 وفً المطلب الثانً ادله االثبات مطلبٌن تتناول فً المطلب االول االثبات

 

 المطلب االول

 االثبات

تحكييم االثبييات فييً عيين تلييا التييً االثبييات فييً المييواد الجنائٌييه ٌخضييع لقواعييد مختلفييه كييذلا 

الييى اخييت ب موضييوع االثبييات بييٌن تلييا المييواد  العتبييارات قييد ترجييعالمييواد المدنٌييه وذلييا 

 خبرة والفرع الثانً المحرراتاالول الى فرعٌن تناول فً الفرع االول ال وٌقسم

 الفرع االول

 الخبره

بعمليييه معيييٌن ألمكيييان اسيييتغ لها منيييه  لماميييا  الخبيييره هيييً اجيييراء ٌتعليييق بموضيييوع ٌتطليييب ا

7ظهر فٌها الخبٌرلذلا فان الخبرة تفترف وجود سً مادي او واقعه ٌت
 ب

لا اذ مييا لييذشييً فهييو ميين اجييراءات جمييع االدلييه  امييا اجييراء ميين االدليية الخبٌيير وٌعبيير تقرٌيير

ٌؤشيييير لمعرفييييه سيييييلطة التحقٌييييق تحركيييييت بهييييا الييييدعوه العمومٌيييييه باعتبارهييييا االجيييييراءات 

والخبيييره كيييدلٌل الجنيييائً فيييً الثبيييات تتصيييرب اليييى راي الخبييير اليييذي ثبتيييه فيييً تقرٌييير ليييذلا 

عيياده لسييماع الشيياهد ومناقشيية فييً التقرٌيير  اسييتدعائهفييان الخبييره ٌأخييذ حكييم الشيياهد وٌجييوز 

ر ان الخبٌيير ٌختلييب عيين التصييور ميين حٌييث الوقييائع التييً سييتبد بهييا الييذي اعييده وتقييدم بييه مٌيي

فييا لشيياهد دلٌييل باقوالييه عيين واقعييه كمييا بييدئت عييى ذلييا انييه الٌجييوز سييماع الخبٌيير كشيياهد اذا 

6د وقع اص قكان اجراء الخبره 
 ب

 

 الفرع الثاني

 المحررات او الدليل الكتابي

                                                           
7
 7ط-الجرائم الكمبوتر االنترنٌتوالتزوٌر فً الدلٌل الجنائً – الحجازيدب المستشار عبد الفتام ٌوبً  

 ب51ص-6119-طبعةفرٌدو منعقه

6
 ب711ص-مصدر سابق-دب جمٌل عبد الباقً الصغٌر 



ظليييت الع مييية بيييٌن فكيييره الكتابيييه تعبيييرعن فكيييرة القيييول ومييين  كونهيييا رميييزا تعيييدالكتابيييه ال

والدعاميييه الورقٌيييه المدونيييه علٌهيييا ع قيييه وثٌقييية لفتيييرة طوٌليييه مييين اليييزمن حٌيييث كيييان سيييود 

اليييورق كيييل ذليييا عليييى اليييرمم مييين انيييه ال فيييً اللغيييه وال فيييً  تسييياوياالعتقييياد بيييان الكتابيييه 

القيييانون ميييا ٌتطليييب ان تكيييون الكتابيييه عليييى الورقيييه فقيييط بيييل مييين الجيييائن ان ٌكيييون عليييى 

هييييو المحييييرر ٌمكيييين  او الحرٌيييير او الخشييييب والييييدلٌل الكتييييابً القميييياشورق او الجلييييد او اليييي

متيييربط مييين  تعرٌفيييه بانيييه مجموعييية مييين الع قيييات والرميييوز تعبييير اصيييط حا عييين مجموعيييه

7افكار ومعانً
 ب

مييين اقنييياع  مسيييتمدةاميييا المحيييررات وسيييٌلة اثبيييات تخضيييع لمبيييد  اقنييياع القاضيييً كيييل قٌميييه 

بٌانيييات وٌتعيييٌن ان ٌسيييتخدم القاضيييً هيييذه اي اقنييياع وفقيييا  القاضيييً بصيييحة ميييا تٌضيييمنه مييين

 بحتييية للقواعيييد العاميييه فيييً االثبيييات الجنيييائً فاألصيييل ال وجيييود الوراق ذات حجٌييية مطلقيييه

6الدعوة اثبات عكسها اطراب مخالفتها او ٌمتنعب تأخذلٌتٌ  للمحكمة ان 
 ب

ذه كانيييييت هييييي سيييييواءومحيييييررات رسيييييمٌة كانيييييت ام عرفٌيييييه التيييييً تثبيييييت وقيييييوع الجرٌنييييية 

او التهدٌيييد كتابيييه ام  جراحيييً ذاتيييه كميييا فيييً جرٌميييه التزوٌيييرالمحيييررات موضيييوع السيييلوا اال

تتضيييمن دليييٌ  عليييى ارتكييياب جرٌميييه فهيييذه بطبٌعتهيييا تخضيييع لمطليييق التقيييدٌر للمحكمييية التيييً 

بانييه الييدلٌل الييذي ٌجدلييه وهييو مييا ٌعييرب  الرقمييًٌتسييبب طرحهييا وهنيياا مييا ٌسييمى بالييدلٌل 

4العالم االفتراضً اساسا فً
 ب

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 وسائل جمع االدلة
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 ب314ص-7911-القاهرة -دار النهضة العربٌه-6ط-شرم قانون االجراءات الجنائٌة-دب محمود مجٌب حسٌن 

 ب794ص-مصدر سابق-دبمأمون محمد س مه 6
4
 ب92ص-مصدر سابق-دب عمر سالم 



القٌيييام بهيييا للكشيييب عييين الحقٌقيييه  مييين االعميييال التيييً ٌيييرو المحقيييق م ئمييية وهيييً مجموعيييه

ٌهيييتم بهيييا قيييانون العقوبيييات حٌثيييان اسيييتخدام الغٌييير المشيييروع للحاسيييب  معٌنيييةبالنسيييبه لواقعيييه 

الجيييراءا للم حقييية ٌيييه فيييً مجيييال ائاالجرا االستكشيييافاتاالليييً واالنترنٌيييت رتيييب العدٌيييد عييين 

نسيييبتها اليييى الجنائٌييية التيييً ٌتبيييع مييين اجيييل الكشيييب الجرٌميييه فاقاميييه اليييدلٌل عليييى وقوعهيييا و

معالمهييا وعييدم تييرا  خفيياءلون بالتقنٌييه المتطييورة فييً ارتكابهييا وفييً امرتكبٌهييا الييذٌن ٌتوصيي

اي اثارهيييا حادٌيييه علٌهيييا وتتقسيييم المطليييب الثيييانً اليييى ث ثيييه افيييرع فيييً الفيييرع االول المعاٌنيييه 

 ولفرع الثانً التفتٌش والفرع الثالث ضبط االشٌاء

 الفرع االول

 المعاينه

هييييً اجييييراء ٌييييتم بمقضيييياه االنتقييييال الييييى مكييييان وقييييوع الجرٌميييية لجمييييع االشييييٌاء والمتعلقييييه 

او القاضييييً ة تم ميييين قبييييل النٌابييييه العامييييقييييد تييييبالجرٌمييييه ومعاٌنيييية اثييييار وقوعهييييا والمعاٌنييييه 

ليييى النٌابيييه العامييييه ال نتقيييال فيييورا اليييى مجييييل التحقٌيييق او المحكمييية مييين اوجييييب القيييانون ع

بهييا االثبييات حالييه االمنٌييه ووضييعها وفقييا  متلييبس  هييا بارتكيياب جناٌييهرالحييادث لمجييرد اخطا

7وبٌان مدو امكان وقوع الجرٌمه فٌها وكذلا حاله االشخاص و االشٌاء
 ب

عاٌنيييه مبيييان لقٌيييام بييياجراء معاٌنيييه المكيييان اليييذي وقعيييت فٌيييه الجرٌميييه اذ ميييارات للمحكمييية ا

دلٌيييل االثبيييات الجرٌميييه اميييا  سيييتخ صال كافٌيييةمٌييير  سيييلطه التحقٌيييق او سيييلطة االسيييتدالل

دٌر واالنتقيييال للمعاٌنييية متيييروا لتقيييوميييا ميييا ٌتعليييق بالجناٌيييات مٌييير المتليييبس بهيييا والجييين  عمفٌ

6النٌابه العامه وفقا لظروب التحقٌق
 ب

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني

 التفتيش

                                                           
7
 بومابعدها 776ص-مصدر سابق-دبسالم االوجلً 

6
 ب312ص -مصدر سابق–دب مأمون محمد س مه  



المييتهم كمييا الييى  نسييبتهاو وقعييتذ الكشييب عيين الجرٌميية فٌييالتفتييٌش هييو البحييث عيين اشييٌاء ت

الشيييخص عييين االشيييٌاء تفتيييٌش الكشيييب عييين  رالبحيييث فيييً مشيييروع سييي بأنيييه عرفيييت التفتيييٌش

7المتهم نسبتها الىالجرٌمه و
 ب

 والتفتٌش وفقا للقواعد قانون االجراءات الجنائٌه التقلٌدٌه ٌقسم ال قسمٌن 

ى االشييييخاص وتفتييييٌش المنييييازل هييييو اوال/ تفتييييٌش ٌنصييييب علييييى منييييازل وتفتييييٌش ٌقييييع عليييي

لمحقييق او ميين ٌقييوم مقامييه او ميين ٌييأذن اٌقييوم بهييا  مقتضيياهااجييراء ميين اجييراءات المتحقييق ب

 بحٌث فً منزل شخص معٌن عن اشٌاء تتعلق بالجرٌمه له من رجال الضبط القضائً 

ثانٌييا/هو اجييراء ميين اجييراءات التحقٌييق اٌضييا ٌقصييد بييه ضييبط مييا ٌحييوزه شييخص ميين اشييٌاء 

6الحقٌقهتفٌد 
 ب

ا البحث فان التفتٌش ٌنص على جهاز الحاسب االلً وفيق طبقيا للتعلٌميات محيدد وبخصوص هذ

سلفا ٌتقبيل البٌانيات وبخزنهيا وٌقيوم بمعالجيه واسيتخراا النتيائ  المطلوبيه وهيو متصيل بالشيبكه 

للحصييول علييى المعلومييات وتبادلهييا علييى الشييبكات واالنترنٌييت والبرٌييد االلكترونييً ولهييذا فييان 

ل شييخاص التفتييٌش فييً الجييرائم االلكترونٌييه لييه طبٌعييه خاصييه وقٌمييه عيين التفتييٌش التقلٌييدي 

التفتييٌش وضييبط ول مييدو امكانٌيه حييً بيٌن فقهيياء القييانون الجنيائً والمنيازل وقييد اثيار جييدل فقهيي

 طةرشياو المعالجه االلكترونٌه بصورها واشكالهاب المختلفه كيااالقراص واالالبٌانات والمخزون 

جياه االول ذهيب انصيار ليا ذاكيرة الحاسيب االليً واتقسيموا فيً ذليا اليى اتجياهٌن االتبما فيً ذ

لييً باعتبارهييا قييول بعييدم صيي حٌه اجييراء التفتييٌش والضييبط علييى برنييام  البٌانييات الحاسييب االال

4وسٌله االثبات مادي
 ب

 

 

 

 ذاتا مادٌيييا فيييً ئد شيييٌاالتجييياه ان المعلوميييات التيييً ال تعييي ار هيييذهٌيييرو انصييياالتجييياه الثيييانً 

او موجيييييات  اشييييياراتاو ة ونبضيييييات الكترونٌييييي عنوٌييييية واالصيييييل مجيييييرد ذبيييييذباتطبٌعيييييه م

                                                           
7
 ب317ص-مصدر سابق-دبمأمون محمد س مه 

6
 ب765ص-مصدر سابق-دبسالم محمد االوجلً 

4
 ب411ص-مصدر سابق-ٌبومً دبعبد الفتام 



هيييً اشيييٌاء  قاوٌيييل انميييامغنييياطٌس وبالتيييالً فهيييً ليييٌس معنوٌيييه كيييالحقوق واالراء واالكهرو

 7ٌرد علٌها التفتٌشبوسه لها وجود ملموس فً العالم الخارجً ومن ثم ان سمادٌه مح

 

 الفرع الثالث
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 فٌيييذ فيييً الكشيييبجرٌمييية وقعيييت وتضيييبط االشٌاء/وضيييع الٌيييد عليييى الشيييً ٌتصيييل بالبقصيييد ب

6للمحقق بتقدٌمهةالجرٌمة بوسائل متعددة منها التفتٌش والمعاٌنه وتكلٌب الحائز  عن
 ب

 السييينداتعييين اليييتهم او االوراق و الميييدافععليييى سيييلطة التحقٌيييق ان ٌضيييبط  عخطييير المشيييرو

مهييييد الٌيييه بهيييا كيييذلا المرسييي ت المتبادلييية فييييً التيييً سيييلمة المهيييتم لهيييا الداء مهميييه التيييً ت

 القضٌه وان ضبط االشٌاء تقسم الى

اوال/ ضيييبط المكونيييات المادٌييية االشيييٌاء االصيييل فيييً الضيييبط انيييه ٌيييرد عليييى االشيييٌاء المادٌيييه 
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و ٌجيييوز ضيييبط لمادٌيييه وكيييان فيييً ذليييا الجيييدل حيييول ميييدالضيييبط ٌقتصييير عليييى االشيييٌاء ا

علومييييات وبيييييرام  وميييييا تحتوٌييييه مييييين البرٌيييييد المكونييييات المعنوٌيييييه للحاسييييب االليييييً مييييين م

4اللكترونً ورسائل وصور وشبكاتا
 ب

 

 

 

 

 الخاتمة والتوصيات

االلكترونٌيييه والتغليييب عليييى تحدٌيييدها كموضيييوع لهيييذه الورقييية البحٌيييث   لجرٌميييها ان اختٌيييار  

كييييان االهمٌيييية للتعييييرب علييييى ابعيييياده وتنظييييٌم قواعييييده بعييييد ان شييييغل هييييذا الموضييييوع بييييال 

                                                           
 ومابعدها22ص-مصدر سابق-دبهشام محمد فرٌد رشم 7
6
 ب15ص-مصدر سابق-دبمحمد علً العرٌان 

4
 ب316ص-مصدر سابق–دب حسن ظاهر داوود  
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