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 تِسْىِ انه َّهِ انرََّحًٍَِْ انرََّحِيىِ

  

)فىيل للذيي  يكتبىى الكتاب بأيديهن ثن يقىلىى هذا هي عند اهلل 

 ليشرتوا به مثنا قليال فىيل هلن هي كتبت ايدهن  وويل هلن مما يكسبىى (

 

 

صَدَق الْل َّه الْعَظِيْن                                                                            

(97ايت )  البقزة  سىرة  
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 االُذاء 
اُذي ُذا العول املتْاضع اىل اثي الذي مل يجخل علي يْهب  ثشيء 

سجت ّجْدي  يف احليبح  ّالذي احلجيت  لك كل احلت  .... اليك يب
 ّاالحرتام .

اىل هب اًب  فيَ  ّعٌذهب اكْى يف   ألصلعبًت الصعبة تٌي ّاىل هي علو
 االملي  ..... اهي .حبز اهلوْم  اسجح يف حبز حٌبًِب ليخفف  هي 

اىل هي علوٌي الصرب  ... اىل هي افتقذٍ  يف هْاجِخ الصعبة  ّمل 
 متِلَ  الذًيب لكي يسبعذًي  يف حتقيق حلوي .... سّجي الغبيل .

يضيئْى  يل الطزيق ّيسبًذًّي  ّيتٌبسلْى  عي حقْقِن   كبًْااىل هي 
 ّالعيش يف ٌُبء  .... اخْتي .  ال رضبئي

 ثزيقَ يضيء  الطزيق اهبهي ...فب اصجح علوٌي حز اىل كل هيثن 
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 انشكر و انتقدير

بعد ان انتهيت من موضوع حبثي ىذا اتقدم خبالص شكري وتقديري اذل كل من ساعدين 

ىذا  على اسبام ىذا البحث  وقدم رل يد العون واؼبساعدة  وزودين باؼبعلومات الالزمة  السبام

البحث واخص منهم بالذكر االستاذ ) صفاء حسن نصيف ( الذي تكرم بقبول االشراف 

على ىذا البحث  وتوجيهاتو السديدة  وتصحيح ما ورد فيو من ىفوات  واخطاء  ... 

 واسال اهلل ان يوفقو يف حياتو  العلمية والعملية .
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 اؼبقدمة

يف ظل ثورة اؼبعلومات اليت يعيشها عاؼبنا اؼبعاصر  اصبحنا نعيش اليوم حياة مليئة  باالتصاالت السريعة ونقل    
اؼبعلومات عرب اؼبسافات وتبادل البيانات الدولية والوطنية واحمللية  على حد سواء  فضال  على اهنا ساعدت  على 

وذلك ؼبا تتمتع بو من سرعة يف اقباز اؼبعامالت , فالعادل باسره بدأ يندمج مع التعامل مع ـبتلف النظم اؼبتقدمة 
بعضو البعض يشاىد  وحياور  وبالتارل بدأ  االنسان يتحرر تدرجييا من قيود اؼبكان ليبدو  وكانو موجود يف اكثر 

وع جديد من اعبرائم من مكان يف نفس الوقت  اال ان ىذا الدخول يف أي وقت  ويف أي مكان  ادى  اذل نشؤ ن
 بتكنلوجيايطلق عليها  ب ) جرائم اؼبعلومات ( او ) جرائم اؼبعلوماتية (  فهي ظاىرة حديثة  اؼبنشاة  الرتباطها  

 من قبل  وخاصة يف بدايات القرن اؼباضي .  مألوفةاغباسبات  اليت دل تكن   تكنلوجياحديثة  ىي 

 حجم ىذه اعبرائم وتنوعت  اساليبها وتعددت  اذباىااها  ونتيجة  الستخدام ىذه اغباسبات  فقد كرب    
خسائرىا  واخطارىا حىت  اصبحت  من اخطر  اعبرائم  وما يهدد مصاحل  واغبقوق اؼبستمرة قانونا  ال   وازدادت

 يمهيةألنظرا  سيما تلك اليت ترتكز  اساسيتها  على تثبيت اؼبعلومات   والبيانات  ) كجرائم  التزوير اؼبعلومايت (
تغَتا من   وضمنوىاربويو من بيانات  واليت قد تكون  ؿبال لالعتداءات وذلك بتغَت حقيقتها بقصد الغش يف 

شانو احداث اضرار  مادية   او معنوية او اجتماعية  فالتزوير  يعترب اخطر  طرق الغش اليت تقع يف ؿبال اؼبعاعبة 
 االلية للبيانات.

 اىمية البحث :

البحث يف كونو ؿباولة من الباحث لتسليط الضوء على ظاىرة اعبرائم اؼبتعلقة بالتزوير اؼبعلومايت تربز ايمهية     
اؼبستحدثة  واعبرائم اليت ما تزال حباجة ماسة  اذل حبث ودراسة دبا يؤدي اذل ـباطر ىذه   الظواىرباعتباره من 

ابعاد خطرىا  واللجوء  اذل سن تشريع  قانون  اعبردية  لكي تقوم الدولة  بالتصدي اذل مثل ىذه اعبرائم  من اجل
 يتعلق باعبردية االلكًتونية .
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 مشكلة البحث :

ال احد ينكر ان موضوع جردية التزوير اؼبعلومايت  ومنها جرائم اغباسوب االرل  من اؼبواضيع اغبديثة  وبالتارل      
فان البحث فيو ال خيلو من الصعوبات اليت تعرقل سَت البحث فعادل اغبواسيب  عادل متجدد ومتغَت  باستمرار 

ن الرموز االجنبية  واؼبصطلحات  العلمية الكثَتة  واليت وينمو بشكل كبَت  وواسع وحيتوي على الكم اؽبائل  م
ربتاج اذل شخص متخصص يف ىذا اجملال ؼبعرفة اؼبقصود هبا  وكل ىذه االمور تصعب على الباحث  مهمتو يف 

 اعمال حبثو .

 ىدف البحث : 

ٌت  الذي يتناولو موضوع يهدف الباحث من ىذه الدراسة اذل التعرف ومعرفة معٌت التزوير اؼبعلومايت  ومعرفة اؼبع
ىذه اعبردية  , ومدى تطبيق  النصوص  التشريعية يف القانون على الشخص الذي يرتكب ىذه اعبردية  بيان 

 القصور التشريعي  واقًتاح اغبلول الالزمة لسد النقص قدر االمكان .

 ىيكلية البحث :

مايت من خالل اؼببحث االول  الذي ينقسم اذل سوف نبحث يف ىذا اؼبوضوع مبدئُت بيان مفهوم التزوير اؼبعلو    
مطلبُت االول تناول تعريف التزوير اؼبعلومايت  واؼبطلب الثاين  اشتمل على اػبصائص اؼبتعلقة بالتزوير اؼبعلومايت  
وقد تناولنا يف اؼببحث الثاين  اركان ىذه اعبردية والذي اشتمل  على ثالث مطالب  االول الركن اؼبادي  واؼبطلب 
الثاين يتناول الركن اؼبعنوي  وقد اضفنا لو ركن ثالث  وىو الضرر وتكلمنا عنو يف اؼبطلب الثالث  اما اؼببحث 

 عبردية التزوير اؼبعلومايت .الثالث  فقد تناولنا فيو اؼبواجهة  اعبنائية  
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 المبحث االول

 مفهوم التزوير المعلوماتي  وخصائصو

تزوير البيانات وىي من اعبرائم اؼبعلوماتية االكثر انتشارا فال تكاد زبلو جردية من جرائم نظم اؼبعلومات  من    
شكل من اشكال التزوير للبيانات  من خالل تزوير  او تقليد تو اصطناع توقيع سند او كتابة الكًتونية او ذكية 

نية  اؼبقلدة اؼبزورة  مع علمو بذلك او اصطنع عمدا وثائق او او أي وسيلة  اخرى  او استعمال  البطاقة االلكًتو 
 .1او احداث تغَتا  او تالعب يف سند  واستخدمو ؼبصلحتو الشخصية  سجالت  او قيود  الكًتونية 

ربدث اضرارا  وبداءةاالخَتة   اآلونةوتعد اعبردية اؼبعلوماتية  من جرائم العصر اليت كثر اغبديث عنها  يف     
فادحة  يف اقتصاد الدول وتفوق  االضرار اليت ربدثها  اعبرائم التقليدية  كثَتا فبا جعل سلطات الدول تئن  من 

تشريعية  للحد من ىذه  حلولوقع اعبرائم  وتتحمل خسائر مادية  ومعنوية باىضو  فبداءة بالسراع يف اجياد 
ا ىذه اعبرائم فالبعض يطلق ة تلو االخرى تسن تشريعات تكافح هباليت تفاقمت  وبداءة الدول الواحدالظاىرة  

 . عليها مسمى جرائم الغش اؼبعلوماتجرائم اغباسبات واخرون يطلقون عليها 

عصر االنًتنيت او عصر التكنلوجيا الرقمية او عصر اؼبعلوماتية كل ىذه االوصاف تعرب عن مدى ضمانة    
ق ومدى تنوع االقبازات  اليت طرحت شبارىا يف االونة االخَتة  بشكل ملحوظ القفزات العلمية اؽبائلة اليت تتحق

وتقوم اعبردية  اؼبعلوماتية  اذا كانت اؼبكونات  اؼبنطقية  للنظام اؼبعلومايت  فبتلئة باؼبعلومات بكل صورىا ىي ؿبل 
 .2االبداء 

 

 

 

 

 
                                                           

القاضي  كاظم عبد جاسم  الزيدي , مكافحة اعبرائم اؼبعلوماتية يف التشريع العراقي , حبث منشور على موقع  1
(www.iraqiga.iq  , )2/12/2116. 
 .126,ص 2111, خصائص وتصنيفات اعبردية اؼبعلوماتية , بَتوت , عطااهللشيماء  2

http://www.iraqiga.iq/
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 المطلب االول

 تعريف التزوير المعلوماتي

 -سنحاول يف ىذا اؼبطلب تعريف التزوير اؼبعلومايت  يف اللغة  مث نبُت تعريفو  يف االصطالح كما يايت :    

اصالح الكالم واهيئتو , وىو فسق من الزور أي الكذب الباطل فكالم مزور تعريف التزوير يف اللغة :  -اوال:
 .(1)عمره بالكذب 

غَت اغبقيقة يف ؿبرر بإحدى  الطرق اليت حددىا القانون تغَتا من شانو  تعريف التزوير باالصطالح : ىو ت -ثانيا :
 .( 2)ان يرتب ضررا للغَت  وبنية استعمال ىذا احملرر  من اعدلو 

وكبن بصدد جردية التزوير  اؼبعلومايت ففي ىذه اعبردية ظهرت ؽبا مسميات  عديدة  وكثَتة   فهي جردية الكمبيوتر   
واالنًتنيت  والبعض االخر  يطلق عليها اعبردية  االلكًتونية أي جردية التزوير االلكًتوين   وىي جردية اساءة  

 ا  اعبرائم اؼبستخدمة .وىناك من يطلق عليه  اؼبعلوماتاستخدام  تقنية 

ويرى جانب من الفقو اعبنائي  ان اعبرائم  اليت ترتبط  باؼبعلوماتية  ذااها ىب تلك اعبرائم  اليت يطلق عليها      
بغش اؼبعلومايت  ويقصد هبا كل سلوك غَت مشروع  يتعلق باؼبعلوماتية  اؼبعاعبة ونقلها . وحسب ىذا اعبانب الفقو 

لوماتية "  وان استخدامو  يف ؾبال علم االجرام  للتعبَت عن اؼبظاىر  االجرامية اؼبختلفة اليت فان تعبَت " غش اؼبع
اهبا باؼبعلوماتية  اال انو يف ؾبال القانون اعبنائي  يعد تعبَتا غامضا  وديكن ان حيل ؿبلو  تعبَت  " يتصور  ارتك

يتُت  حبسب دورىا يف التجرمي  أي حبسب ما كانت جرائم اؼبعلوماتية "  وىذه اعبرائم  ديكن ان نصورىا  من زاو 
 .(3)اؼبعلوماتية  اداة للغش  واالحتيال  او االعتداء  وكانت ذااها  موضوعا لالعتداء 

 

 

                                                           

واخرون , جرائم اغباسب االرل  واالنًتنيت ) دراسة ربليلية مقارنة (, وائل للنشر والتوزيع , عمان , ص  اؼبناعمةاسامو اضبد  (1)
214. 

عبد الفتاح بيومي حجازي , مكافحة جرائم الكمبيوتر  واالنًتنيت  يف القانون العريب النموذجي , دار الكتب القانونية ,  (2)
 .21, ص 2117مصر , 

 .25, ص 2119, 1ي حجازي , كبو صياغة نظرية عامة يف علم اعبردية واعبرم اؼبعلومايت , ظعبد الفتاح بيوم (3)
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و يعرف التزوير اؼبعلومايت بانو اي تزوير يرد على ـبرجات اغباسب االرل سواء سبثلت يف ـبرجات ورقية مكتوبة  
بعة او كانت مرسومة عن طريق الراسم و كذلك فالتزوير اؼبعلومايت قد يرد على ؿبرر كتلك اليت تتم بواسطة الطا

 مكتوب لغة , سواء باللغة العربية او اية لغة اخرى مفهومة و ؽبا داللتها.

كذلك قد يتم يف ـبرجات ورقية غَت مكتوبة اي مصورة طاؼبا كانت الصورة ؿبل اعتبار يف احملرر اؼبستند و يًتتب 
اثبات حق او اثر قانوين معُت, فعلى سبيل اؼبثال لو تعاقد احدىم عن طريق االنًتنت على شراء حصان عليها 

من  فصيلة نادرة , استنادا اذل الصورة اؼبرفقة مع عرض البيع و انو اقدم على الشراء نتيجة التدليس اؼبدخل عليو 
م على ىذا التعاقد, و كذاك اغبال لو تضمن بسبب ىذه الصورة كانت ؿبل اعتبار يف العقد و لو الىا ؼبا اقد

عرض بيع منزل معُت صورة اؼبنزل و ىو يبدو يف موقع فريد وسط منطقة طبيعية ؽبا خصوصيتها, مث يتبُت عدم 
حقيقة ذلك ففي ىذا الغرض و ما سبقو تصلح الصورة الن تكون ذات اثر يف احملرر او اؼبستند اؼبعد إلثبات واقعة 

 . (1)ثر قانوين معُت معينة او ترتيب ا

و يعرف جانب من الفقو ) جردية التزوير اؼبعلومايت باهنا اظهار الكذب يف ؿبرر دبظهر اغبقيقة و ذلك غشا غبقيقة 
الغَت( و ؼبا كان التزوير كذب مكتوب فان الكذب الشفهي الذي دل يدون يف ؿبرر ال يعد تزويرا صحيح قد تقوم 

او البالغ الكاذب, و لكن ال تقوم بو جردية التزوير و من حاالت انتفاء التزوير, بو جردية النصب او شهادة الزور 
 و لعدم تغيَت اغبقيقة ان يقوم احدىم بتقليد امضاء او توقيع الغَت مث يتبُت ان ذلك قد مت بإذنو.

باهنا ) ؼبواجهة جرائم الكمبيوتر اعبردية اؼبعلوماتية  1986لسنة  1213و قد عر القانون االمريكي رقم 
االستخدام غَت اؼبصرح بو ألنظمة الكمبيوتر احملمية او ملفات البيانات و االستخدام اؼبتعمد الضار ألجهزة 
الكمبيوتر أو ملفات البيانات , و تًتاوح خطورة تلك اعبردية ما بُت جنحة من الدرجة الثانية اذل جناية من الدرجة 

 . (2)الثانية 

بلت يف اعبردية اؼبعلوماتية و يرجع ذلك اذل اػبالف يف شان تعريف اؼبعلوماتية و لذلك تعددت التعريفات اليت ق
 من قبلها تعريف اؼبعلومة ذااها.

                                                           

,  178, ص  2117مصر ,  –عبد الفتاح بيومي حجازي, النظام الثانوي للحكومة االلكًتونية , دار الكتب القانونية (1) 
216. 
 .37اسامة اضبد اؼبناعة و اخرون , اؼبصدر السابق , ص (2) 



17 
 

و اغبقيقة ان الفقو و القضاء , و بعض التشريعات اليت تتعلق دبكافحة جرائم اغباسب االرل دل تتفق على تعريف 
 نت.موحد او منوذج موحد عبرائم اغباسب االرل و االنًت 

و االصل ان اؼبشرع ال يعرف اعبردية لكنو جيد نفسو مضطرا اذل ذلك اما لتحديد االركان العامة و اػباصة للجردية 
 و ان السلوك االجرامي من الصور اؼبستحدثة للجردية.

لوماتية و تبعا لذلك فقد عرفت اعبردية اؼبعلوماتية و عرف كذلك اؼبفردات و اؼبصطلحات ذات العالقة باعبردية اؼبع
 من ذلك الوسيط االلكًتوين و الشفرة و البطاقة و تعطل النظام و البيانات و كلمة السر و غَتىا.

و لعل السبب يف ذلك التعريف يرجع اذل رغبة اؼبشرع يف ربديد السلوك االجرامي اؼبستحدث على وجو الدقة, و 
ذلك ان االصل يف االفعال ىو االباحة و لذلك فمن اؼبالئم ان يضبط اؼبشرع منوذج السلوك الذي يعد جردية 

 . (1)روعية من ناحية اخرى حفاظا على حقوق و حريات االفراد من ناحية و احًتاما ؼببدا اؼبش

و على العموم فان بعض الفقو قد عرف التزوير اؼبعلومايت او التزوير االلكًتوين بانو ) التزوير الذي ينصب على 
ـبرجات اغباسب االرل, اي البيانات و اؼبعلومات اػبارجة منو, بشرط ان تطبع دعامة مكتوبة او مسجلة اي 

, و لو مت تغيَت اغبقيقة دون طباعة و ذلك امر وارد فال ديكن ان يطلق عليو يكون ؽبا كيان مادي ديكن ادراكو
تزويرا( , و عرفو اخرون بانو ) تغيَت اغبقيقة يف اؼبستندات اؼبعاعبة اليا و اؼبستندات اؼبعلوماتية و ذلك بنية 

 استعماؽبا(.

ؼبعلومات او حذفها او اضافتها او و طبقا لذلك فان من اؼبمكن حصول تغيَت اغبقيقة, اي تغيَت للبيانات و ا
التالعب هبا و بأية وسيلة كانت و ذلك كلو يتم يف النظام االرل للمعاعبة االلكًتونية, و لكن يالحظ بان التغيَت 
ينبغي ان يتم يف البيانات و اؼبعطيات دون الربامج, و ذلك الن الربنامج ليس اال اوامر ؿبددة لتشغيل النظام االرل 

لكًتونية صبيعو, فالتحوير او التعديل او التغيَت عموما يف الربامج يعد اما اتالفا او تعطيال للنظام االرل للحاسبة اال
و بالتارل خيضع التالعب يف الربنامج للنصوص القانونية اػباصة حبماية حق اؼبؤلف مىت توافرت الشروط اؼبتطلبة 

 . (2)لذلك دون اػبضوع لنصوص جردية التزوير 

                                                           

عبد الفتاح بيومي حجازي , مكافحة جرائم الكمبيوتر و االنًتنت يف القانون العريب النموذجي ) دراسة قانونية متعمقة يف  د.(1) 
 .18القانون اؼبعلومايت( , اؼبصدر السابق , ص 

 .211د. عبد الفتاح بيومي حجازي , مكافحة جرائم الكمبيوتر و االنًتنت, اؼبصدر السابق , ص (2) 
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 الثانيالمطلب 

 خصائص التزوير المعلوماتي

و يف سياق اعبردية و ظروف ارتكاهبا من خالل شبكة االنًتنت حدد بعض اػبرباء ان ألفعاؽبا خصائص منفردة ال 
تتوافر يف اي من افعال اعبرائم التقليدية يف اسلوهبا و طريقة ارتكاهبا و اليت ترتكب يوميا يف كافة دول العادل اما 

 تزوير اؼبعلومايت فهي :خصائص جردية ال

 اوال : الحاسب االلي ىو اداة ارتكاب جرائم التزوير المعلوماتي :

و فحوى ىذه اػباصية ان جردية التزوير اؼبعلومايت دائما يكون اغباسب االرل ىو االداة الرتكاهبا, فال ديكن تسمية 
نو ىو وسيلة الدخول علة شبكة االنًتنت و ىذه اعبردية او وصفها جبردية معلوماتية دو استخدام اغباسب االرل أل

 . (1)بالتارل تنفيذ اعبردية أيا كان نوعها 

و يعد اغباسوب وسيلة النفاذ اذل بكة االنًتنت و من مث ال ديكن تصور ارتكاب جردية اؼبعلوماتية و التزوير 
او شكل اغباسوب النقال او اؼبعلومايت من دونو و ال عربة ىنا بشكل اغباسوب الذي  قد يتخذ شكلو التقليدي 

 قد يكون ضمن اؽباتف النقال او حىت ضمن ساعة اليد اخل ....

 ثانيا : جرائم التزوير المعلوماتي ترتكب عبر شبكة االنترنت او عليها :

ان اتساع حجم شبكة االنًتنت و سهولة الولوج اليها و التزايد اؼبستمر يف استخدام ىذه الشبكة جعل منها 
َت من االفعال االجرامية فمعظم اعبرائم التقليدية اصبحت ترتكب عرب االنًتنت كاالحتيال مثال اضافة مسرحا للكث

اذل التزوير ) اؼبعلومايت ( و ان ىذه الشبكة دل تسلم حبد ذااها من اعتداءات اجملرمُت اليت تناولت انظمتها و 
 . (2)معلومااها 

 ثالثا : جرائم مغرية للمجرمين :

ائم اغباسب االرل جرائم سريعة التنفيذ, اذ غالبا ما ديتثل الركن اؼبادي فيو بضغط كبسة معينة يف ؼبا كانت جر 
 اعبهاز مع امكانية تنفيذ ذلك عن بعد, دون اشًتاط التواجد يف مسرح اعبردية.

                                                           

حسُت الغافري , د. ؿبمد االلفي , جرائم االنًتنت بُت الشريعة االسالمية و القانون, دار النهضة العربية , القاىرة , (1) 
 .42, ص 2118

 .32ؿبمد طارق عبد الرؤوف, جردية االحتيال عرب االنًتنت, منشورات اغبليب اغبقوقية, ص (2) 
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ر, و دون و امام ضخامة الفوائد و اؼبكاسب اليت ديلك اعباين ربقيقها باقًتاف مثل ىذه اعبرائم, دون جهد يذك
امام ذلك كلو شكلت جرائم اغباسب االرل اغراء كبَتا للمجرمُت الستغالل  ان خياف ان يكتشف امره.

التكنولوجيا اغبديثة بغية اقًتاف اعبرائم بصورىا اؼبتعددة خصوصا عندما يكون اعباين موظفا يف شركة يعتمد 
لتحقيق اخًتاقات متعددة و متتالية ألنظمة  اغباسب االرل يف عملها اذ يكون لديو كافة اؼبعلومات الالزمة
 اغباسب االرل يف الشركة لتحقيق ارباح طائلة و الواقع يثبت ذلك.

 رابعا : جرائم عابرة للدول :

يطلق تعبَت جرائم عابرة للدول او جرائم وطنية على تلك اعبرائم اليت تقع بُت اكثر من دولة دبعٌت اهنا ال تعًتف 
دول كجرائم تبييض االموال و اؼبخدرات و غَتىا و يف عصر اغباسب االرل و مع انتشار باغبدود اعبغرافية لل

شبكة االتصاالت العاؼبية ) االنًتنت( امكن ربط اعداد ىائلة ال حصر ؽبا من اغبواسيب عرب العادل يف ىذه 
ل اليو او امكن معرفة كلمة الشبكة حبيث يغدو امر التنقل و االتصال فيما بينها امرا سهال طاؼبا حدد عنوان اؼبرس

السر و سواء مت ذلك بطرق مشروعة و غَت مشروعة.يف ىذه البيئة ديكن ان توصف جرائم اغباسب االرل  باهنا 
جرائم عابرة للدول اذ غالبا ما يكون اعباين يف بلد و اجملٍت عليو يف بلد اخر كما قد يكون الضرر اؼبتصل يف بلد 

عترب جرائم اغباسب االرل شكال جديدا من اعبرائم العابرة للحدود الوطنية و ثالث يف الوقت نفسو و عليو ت
االقليمية و القارية . اعتبار جرائم اغباسب االرل جرائم عابرة للدول يظهر اغباجة اؼباسة للتعاون يف ؾبال مكافحة 

ن خالل ضباط االرتباط ىذه اعبرائم وضبط فاعليها وذبدر االشارة ىنا اذل جهود االنًتبول يف ىذا اجملال م
اؼبنتشرين يف كافة الدول عرب العادل و اؼبكلفُت بتوفَت قاعدة بيانات ضخمة ديكن ان تشكل نقطة انطالق 

 اؼبكافحة و التصدي ؽبذه اعبرائم.

 خامسا : جرائم المكافحة و التصدي لهذه الجرائم :

ين و اجملٍت عليو يستخدم اعباين فيها وسائل فنية تقنية ذكرنا ان جرائم اغباسب االرل سبتاز بالتباعد اعبغرايف بُت اعبا
معقدة يف كثَت من االحيان كما ديتثل السلوك اجملرم اؼبكون للركن اؼبادي فيها من عمل سريع قد ال يستغرق اكثر 

ة من بضع ثواين باإلضافة اذل سهولة ؿبو الدليل و التالعب فيو و سهولة الدخول اليو امام ىذا كلو تربز صعوب
 (1).بصمة, اخل( ليل مادي التقليدي )دم , شعر ...االثبات يف جردية التزوير اؼبعلومايت خصوصا مع االفتقار اذل د

. 

                                                           

 .115اسامة اضبد اؼبناعة و اخرون , مصدر سابق , ص (1) 



15 
 

 :( 1)سادسا : مرتكب جرائم التزوير المعلوماتي ذو معرفة تقنية فائقة في مجال الحاسب االلي 

تعد مهارة التقنية اؼبطلوبة لتنفيذ جرائم االنًتنت ابرز خصائص ؾبرمي االنًتنت فتنفيذ ىذه اعبرائم يتطلب قدرا من 
اؼبهارات التقنية سواء مت اكتساهبا عن طريق الدراسة اؼبتخصصة او عن طريق اػبربة اؼبكتسبة يف ؾبال تكنولوجيا 

جملرم االنًتنت على قدر كبَت من العلم يف ىذا اجملال فالواقع اؼبعلومات اال ان ذلك ال يعٍت ضرورة ان يكون ا
العملي اثبت ان اشهر ؾبرمي االنًتنت دل حيصلوا على مهاراهم التقنية عن طريق التعليم او اػبربة اؼبكتسبة من 

 . (2)العمل يف ىذا اؼبضمار 

 سابعا : صعوبة اكتشاف جرائم التزوير المعلوماتي

علومايت باهنا جرائم صعبة االكتشاف الن اعباين من اؼبمكن ان يستخدم اظبا مستعارا او تتصف جردية التزوير اؼب
ان يرتكب جرديتو من خالل احدى مقاىي االنًتنت اضافة اذل اهنا صعبة االثبات و ذلك ألهنا ال تًتك اي اثرا 

 . (3)ثواين  ماديا بسبب امكانية حذف االثار اؼبعلوماتية اؼبستخدمة يف ارتكاب اعبردية خالل

اضافة اذل ان ىذه اعبرائم ربتاج اذل خربة فنية, و يصعب على احملقق التقليدي التعامل معها . حيث ىذه اعبرائم 
ال تًتك اثرا, فليست ىناك اموال او ؾبوىرات مفقودة و امنا ىي ارقام تتغَت يف السجالت. و معظم جرائم 

ل من ارتكاهبا, و كما ان اعبرائم اليت دل تكشف ىي اكثر بكثَت االنًتنت يتم اكتشافها بالصدفة و بعد وقت طوي
 من تلك اليت كشف الستار عليها.

 

 

 

 

                                                           

 .32ؿبمد طارق عبد الرؤوف , مصدر سابق , ص (1) 
, ص  2119مشسان ناجي صاحل اػبيلي , اعبرائم اؼبستخدمة بطرق غَت مشروعة لشبكة االنًتنت, دار النهضة العربية, سنة (2) 
38. 

, 2114فة للنشر و التوزيع , عمان , ؿبمد ضباد مرىج اؽبييت, التكنولوجيا اغبديثة و القانون اعبنائي, الطبعة االوذل, دار الثقا(3) 
 .34ص 
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 المبحث الثاني

 اركان جريمة التزوير المعلوماتي

بان التزوير اؼبعلومايت شانو شان بقية اعبرائم يتكون من ركنُت يمها الركن اؼبادي و الركن اؼبعنوي و كما ىو معلوم 
عنهما من حيث انو يشًتط لتحققو ان يتوفر ركن ثالث خاص ىو الضرر حىت يتم معاقبة فاعلو و  لكنو خيتلف

ىذا ما سيتم حبثو يف ىذا اؼببحث الذي قسم اذل ثالث مطالب, االول الركن اؼبادي و الثاين للركن اؼبعنوي اؼبتمثل 
 وير.بالقصد اعبنائي و الثالث خصص للضرر الذي يًتتب من جراء فعل ىذا التز 

 المطلب االول

 الركن المادي

لتحقق الركن اؼبادي يف جردية التزوير اؼبعلومايت البد من تغيَت اغبقيقة يف سند او ؿبرر او وثيقة باي طريقة يقرىا 
القانون و باستخدام اغباسب االرل و من ىذا يتضح ان الركن اؼبادي يف اعبردية ؿبل البحث يتكون من ثالثة 

 عناصر :

 يقة باي طريقة يقرىا القانون.تغيَت اغبق -1
 سند او وثيقة او ؿبرر. -2
 . (1)استخدام جهاز الكًتوين ) اغباسب االرل (  -3

 اوال : السلوك االجرامي

السلوك االجرامي عبردية التزوير اؼبعلومايت تتمثل بتغيَت اغبقيقة و تغيَت اغبقيقة يف التزوير اؼبعلومايت يتم باي طريقة 
يقرىا القانون اؼبعاجل ؽبذا اعبردية كإدخال بعض البيانات او اؼبعلومات اذل برنامج من خالل استغالل االخطار و 

نامج و اليت ال ديكن اكتشافها اال عند استخدامو عن طريق اؼبداخلة اؼبميزة العيوب اؼبنطقية اليت حيويها ىذا الرب 
لذلك الربنامج و اليت ىي يف حقيقتها عبارة عن فبرات خالية و مًتوكة يف الربنامج و ديكن استغالل ىذه احملررات 

ذه الطريقة يكون ىو سيد اؼبعيبة فنيا بإضافة اي معلومات اليها, و اخَتا ان من يقوم بتغيَت اغبقيقة بواسطة ى
النظام اؼبعلومايت و يتم تغيَت اغبقيقة دبحو كل او بعض البيانات الوارد ذكرىا يف الربنامج من خالل اغبذف او 

                                                           

 .296عبد الفتاح بيومي حجازي, الدليل اعبنائي و التزوير يف جرائم الكمبيوتر و االنًتنت, مصدر سابق, ص (1) 
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الشطب الذي جيعل ديكن قراءاها و بالتارل غَت صاغبة لالحتجاج هبا او االنتفاع منها كما ىو اغبال بالنسبة 
ت الشرطة و قام حبذف بعض اظباء اجملرمُت اؼبطلوبُت للعدالة و ذلك يف للشخص الذي دخل على برنامج سجال

و يتحقق تغيَت اغبقيقة ايضا بإتالف كل او بعض البيانات و لكن ال يعد تزويرا اذا وقع اتالف على  1979عام 
 .  (1)الربنامج الذي ربويو تلك البيانات 

يت سبت معاعبتها باتباع اجراءات الكًتونية معينة و يتم ىذا و يتم تغيَت اغبقيقة بتحوير اؼبعطيات و البيانات ال
التحوير يف اؼبعطيات من خالل استخدام اغباسبات االلية لطبع فواتَت مصطنعة او فواتَت ذات قيمة معينة كبَتة و 

لعاملُت يف يقوم العمالء بتسديدىا منخدعُت يف الثقة التامة اليت يتوظبوهنا يف تلك اغباسبات. و مثال ذلك ايضا ا
شركة تامُت بوالية لوس اقبلوس االمريكية و اليت اختلفت بفعل حاسبها االرل و دبعاونة مربؾبيها عددا ويمهيا من 

الف وثيقة تامُت و قد تقاضت تلك الشركة من ارباد الشركات التامُت يف الواليات  64اؼبؤمن عليهم دببلغ حوارل 
ق يف حُت اقتصر دورىا فقط على ادارة اغباسبات, و امعانا يف الغش و اؼبتحدة عمولة نظريا اصبارل لتلك الوثائ

لغرض اعطاء العقود الويمهية مظهرا مشاهبا للحقيقة فقد قامت الشركة اؼبذكورة بتفعيل اؼبلفات اؼبختلفة عن طريق 
 . (2)تغيَت الوطن و الوظيفة و بعض البيانات االخرى 

علومايت يتم من قبل مشغل اغباسب االرل فحسب و امنا ديكن ان يقع من و فبا ذبدر االشارة اليو ان التزوير اؼب
و اؼبهارات الفنية او  تشخص عادي ليس لو اي دراية بتشغيل الكمبيوتر و ال يتمتع باي قدر من الكفاءا

الفعلية لتشغيل ىذا اعبهاز االلكًتوين و مع ذلك يرتكب التزوير اؼبعلومايت كما ىو اغبال بالنسبة للشخص الذي 
يقوم او يعمد اذل فتح حساب جاري فيقوم باستعمال اسم شخص اخر او االتصاف بصفة ليست لو او بتقرير 

 . (3)ربمج اثباتو وقائع كاذبة او اي امر من شان اؼبستند اؼب

كما و يتم تغيَت اغبقيقة بنشاط اجيايب فانو ديكن ان يتحقق بنشاط سليب الًتك و ذلك اذ ترتب على الًتك تغيَتا 
جوىريا بسبب ضئيال للغَت الن الًتك يعترب تغيَت للحقيقة و بالتارل يعد تزويرا معلومايت السيما اذا كان متعمدا و 

هو. و عليو فان تغيَت اغبقيقة كعنصر من عناصر الركن اؼبادي عبردية التزوير اؼبعلومايت ليس على سبيل اػبطأ او الس
تقع على البيانات و اؼبعلومات باي لغة كانت و بارل طريقة وجدت حيث ال يهم اؼبادة اليت كانت عليها وال يهم 

                                                           

 .296عبد الفتاح بيومي حجازي, اؼبصدر السابق, ص (1) 
الكمبيوتر و االنًتنت, دار الكتب القانونية , القاىرة, عبد الفتاح بيومي حجازي, الدليل اعبنائي و التزوير يف جرائم (2) 

 .296, ص 2112
, 2116ؿبمد عبد اهلل ابو بكر سالمة, جرائم الكمبيوتر و االنًتنت موسوعة جرائم اؼبعلوماتية, منشاة اؼبعارف االسكندرية, (3) 
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معنويا اذا دل يشًتط يف تغيَت شكلها سواء كانت صورا او رموز او عالمات و يستوي ان يكون التغيَت ماديا و 
اغبقيقة تقليدية ان يكون بطريقة معينة فانو يشًتط يف تغيَت اغبقيقة التزوير اؼبعلومايت ان تتم باستخدام اغباسب 
االرل لغرض سبييزىا عن جردية التزوير التقليدية فاغباسب االرل ىو جهاز الكًتوين يقوم بأداء العمليات اغبسابية و 

عليمات اؼبعطاة لو بسرعة كبَتة تصل اذل عشرات اؼباليُت من العمليات اغبسابية يف الثانية الواحدة,  اؼبنطقية للت
كما باستطاعتو حفظ و زبزين كمية كبَتة من اؼبعلومات و البيانات و استعماؽبا وقت االقتضاء فهذه اؼبميزات 

لقدرة على معاعبة البيانات و اؼبعلومات اليا, ىي اليت سبيز اغباسب االرل عن غَته من االجهزة االخرى اليت ؽبا ا
بعبارة ادق لو القدرة و االمكانية يف ادخال اؼبعلومات و استعاداها و زبزينها لكي يتم الرجوع اليو مىت دعت 
اغباجة مستقبال و عليو اضيفت اذل العمليتُت السابقتُت عملية ثالثة ال تقل ايمهية عن سابقااها و يطلق عليها 

 . (1)لتخزين بعملية ا

و لكن يشًتط يف اعبهاز االلكًتوين لكي يسمى حاسب ارل ان يكون من حجم واحد فقد تعددت احجامها 
باإلضافة اذل ذلك ال يستلزم ان يعمل بطريقة معينة على وجو اػبصوص و ال يستوجب ان يكون ـبصص او 

حاسوب مىت ما قام بوظائفو الثالث )  مصمم لغرض معُت او امنا يسمى اعبهاز حاسب اليكًتوين او كمبيوتر او
االدخال, التخزين, اؼبعاعبة( للبيانات و اؼبعلومات الواردة يف الربؾبيات و عليو اصبح التزوير اؼبعلومايت يكتسب 
ايمهية خاصة نظرا العتباره من ابرز جرائم تكنولوجيا اغباسبات و لكي يتحقق الركن اؼبادي لو بعناصره الثالث ثار 

طبيعة السند او احملرر او الوثيقة اليت يقع عليها فعل التزوير, ىل ينصب على احملرر دبفهومو اؼبتعارف  تساؤل حول
عليو عند الناس؟ ام انو يقع على ؿبرر لو مفهوم خاص السيما و اننا يف اطار جردية ال تنطبق عليها النصوص 

 التقليدية عبردية التزوير اال يف بعض اغباالت من ىذا التساؤل.

يتبُت بان ىناك نوعُت من احملررات , ؿبررات عادية متعارف عليها عند صبهور الناس, و ؿبررات ظهرت بظهور 
ثورة تكنولوجيا اغباسبات و ىي ما يطلق عليها باحملررات االلكًتونية , فَتاد باألول ىو كل مسطور حيوي 

رد النظر اليو و يتم احملرر العادي بثالث عالمات او كلمات ينتقل هبا الفكر او اؼبعٌت من شخص اذل اخر دبج
ظبات ان يكون متخذا شكال كتابيا طاؼبا ىو ؿبرر البد ان يكون مكتوبا و باي لغة تكون ؿبلية او اجنبية و ال 
عربة باؼبادة اليت سطرت عليها الكتابة فقد يكون ورقة او خشب او جلد و الغالب احملرر يكون خبط اليد و لكن 

األلة الكاتبة او الطابعة كلو او بعضو كما جيب ادراك مضمون احملرر بالنظر اليو او ؼبسو كما و ديكن ان يكون ب

                                                           

خصية يف ؾبال تقنية اؼبعلومات يف القانون السوداين و مشس الدين ابراىيم اضبد, وسائل مواجهة االعتداءات على اغبياة الش(1) 
 .71, ص 2115اؼبصري) دراسة مقارنة( , الطبعة االوذل, دار النهضة, القاىرة, 
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يشًتط بان تكون الكتابة منسوبة لشخص معُت معروف او ديكن معرفتو كما يستلزم ان حيدث اثر قانوين يتحقق 
 . (1)باستبدال اغبقيقة بغَتىا بالتحريف او االصطناع 

االلكًتونية فهي سجل او مستند الكًتوين يتم انشاؤه او زبزينو او استخراجو او نسخو او ارسالو او اما احملررات 
ابالغو او استالمو بوسيلة الكًتونية على وسيط ملموس او على اي وسيط الكًتوين اخر و يكون قابال 

او اؼبضغوطة او اية وسائط الكًتونية لالسًتجاع بشكل ديكن فهمو و ابراز ىذه احملررات االلكًتونية االقراض اللينة 
 اخرى.

و يالحظ ان ىذا التفريق بُت نوعُت من احملررات ىو خطوة حسنة لتمييز فعل التزوير التقليدي عن فعل التزوير 
اؼبعلومايت و عليو يشًتط التحقق العنصر الثالث من عناصر الركن اؼبادي حبرية التزوير اؼبعلومايت الذي يتم بتغيَت 

ة يف ؿبررات ذات صفة الكًتونية على اعتبار ان التزوير التقليدي خيتلف عن التزوير اؼبعلومايت باعتبار ان اغبقيق
االول جردية عادية و الثاين جردية الكًتونية يشًتط الرتكاهبا استخدام اغباسب االرل استخدام غَت مشروع و لكم 

ير اؼبعلومايت على ؿبررات عادية اذا كان للحاسب االرل دور ىذا ال دينع من امكانية ان يتم تغيَت اغبقيقة يف التزو 
 . (2)فيو حىت و ان كان ضئيل 

 ثانيا : محل الحماية 

ثار تساؤل لدى الفقو حول اؼبعلومات اليت ديكن ان تكون ؿبال لالعتداء و من مث تشكل ىذه االعتداءات بدورىا 
 جردية التزوير اؼبعلومايت. 

فمنهم من يرى بان اؼبعلومات اليت تصلح ان تكون الوعاء اؼبعلومايت اعبدير باغبماية القانونية ىي تلك اؼبعلومات 
و البيانات اليت ؽبا قيمة مادية بوصفها نشاط انساين و ضرورة ان يتحقق فيها عنصرين يمها التحديد و االبتكار 

و االبتكار ميزة اساسية تفرض نفسها قبل كل شيء و  من جهة و السرية و االستئثار من جهة اخرى فالتحديد
بانعدامها تزول حقيقة اؼبعلومات, فاؼبعلومة قبل كل شيء تعبَت و صياغة ـبصصة من اجل تبليغ رسالة و ديكن 
تبليغها عن طريق عالمات او اشارة ـبتارة لكي ربمل الرسالة اذل الغَت و اؼبعلومة بوصفها رسالة ـبصصة للتبليغ 

                                                           

 .71مشس الدين ابراىيم اضبد , اؼبصدر السابق, ص (1) 
و دور الشرطة و القانون ) دراسة  فتوح الشاذرل و عفيف كامل عفيفي, جرائم الكمبيوتر و حقوق اؼبؤلف و اؼبصنفات الفنية(2) 

 .233, ص 2113لبنان,  –مقارنة( منشورات اغبليب اغبقوقية, بَتوت 
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ن تكون مبتكرة فاؼبعلومة و ان كانت مادية و ان كانت ؿبددة اذا كان الوصول اليها شائع و من قبل جيب ا
 الكافة فمن السهولة ان يقع االعتداء عليها.

اما بالنسبة للسرية فهي مالزمة للمعلومة من حيث اهنا ستحصر يف نطاق ؿبدد من االشخاص و ذلك الن 
داول و النقل ال ديكن اعتبارىا من قبيل اؼبعلومات دبعناىا اغبقيقي, و كذلك اغبال اؼبعلومة غَت السرية ؽبا ميول للت

بالنسبة لالستئثار فانو امر ضروري للمعلومة ايضا ألنو يف صبيع اعبرائم اليت تنصب على البيانات اؼبتداولة عرب 
 . (1)شبكات االنًتنت ليستأثر اعباين بسلطة زبص الغَت و بصورة مطلقة 

و يدافع ىذا التيار من الفقو عن وجهة نظره من حيث معظم القوانُت اليت عاعبت جرائم االنًتنت و اغباسب 
االرل ال سيما القوانُت و التشريعات العربية دل ذبرا اي تعديل يتيح او يبُت طبيعة اؼبعلومات اليت تصلح ان تكون 

ما بُت اؼبعلومات ذات القيمة اؼبادية و اؼبعلومات ذات ؿبلة للحماية اعبنائية حيث دل يشر اذل ان ىناك مساواة 
القيمة اؼبعنوية بعبارة اخرى بُت االشياء اؼبادية الصاغبة كمحل لالعتداءات و بُت السلوكيات اؼبعنوية كاؼبساواة ما 

ت العربية حينما بُت التزوير يف الوثيقة االلكًتونية و التزوير يف احملور اؼبادي, باإلضافة اذل ان قوانُت االتصاال
شهدت ظهور و تطور يف اجملال اعبنائي دل تتضمن نصوص ذبرم االعتداء على معلومات مادية و اخرى معنوية و 
امنا جاءت معظمها مطلقة و ذلك الن اؼبساس بالبيانات او اؼبعلومات بواسطة اغباسب االرل ىو مساس 

ريعات اليت عاعبت االعتداءات اغباصلة بواسطة جهاز جوىري. و يبدو فبا تقدم بان القوانُت التقليدية و التش
الكمبيوتر اتفقت على ذبرمي االعتداء اؼبعلومايت عامة و دل تبُت طبيعة تلك البيانات او اؼبعلومات بعبارة اخرى 

  (2)اكبصر يف ميدان اؼبعلومات سواء كانت مادية ام معنوية 

ان تكون ؿبال للحماية اعبنائية من خالل القانون الذي  و جانب اخر من الفقو ينب بان اؼبعلومات اليت تصلح
زبضع لو فاؼبعلومات اليت يتم اخراجها يف ـبرجات و بقية للحاسب االرل تنطبق عليها نصوص التزوير التقليدية 

يت عاعبت يف احملررات اما البيانات اؼبعاعبة الكًتونيا تنطبق عليها نصوص التزوير اؼبعلومايت الواردة يف التشريعات ال
 .(3)( Crimes forgeryجرائم االنًتنت و اغباسب االرل و منها جرائم التزوير )

                                                           

 .88ؿبمد عبد اهلل ابو بكر سالمة, اؼبصدر السابق, ص (1) 
, ص  2114 نائلة عادل ؿبمد فريد فورة, جرائم اغباسب االقتصادية) دراسة نظرية تطبيقية ( , دار النهضة العربية, القاىرة ,(2) 
93. 

حسام راضي, ضباية اؼبعلومات و تشريعات تقنية اؼبعلومات, حبث منشور على شبكة االنًتنت موقع (3) 
www.arbbe.com 
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و يدافع انصار ىذا االذباه عن ما ذىبوا اليو من حيث ان التزوير يستلزم لوقوعو الكتابة سواء كانت مرئية او 
مؤلفة من عالمات او رموز مرئية بوصفها متطلبا تقليديا عبردية التزوير يف احملررات, و ىو االمر الذي ال يتحقق يف 

تغيَت للبيانات اؼبسجلة على دعامات معلوماتية كاألشرطة  جردية التزوير اؼبعلومايت من حيث ان اي ربريف او
اؼبمغنطة فانو يشكل جردية اعتداء على البيانات و ليس تزويرا اال اذا اخرجت يف صورة ؿبرر مكتوب بعد اؼبعاعبة 

 .(1)االلية للمعطيات اؼبوجودة يف الداخل و اليت مت االعتداء عليها 

بيانات و اؼبعلومات اليت تصلح ان تشكل الوعاء اؼبعلومايت فأننا نرى بانو ليس و ازاء ىذا اػبالف يف الفقو حول ال
ىناك معلومات ذات طبيعة مادية و اخرى معنوية و ذلك الن اؽبدف من ذبرمي االعتداء على اؼبعلومات بصورة 

خرى سواء مت اخراج عامة ىو ربقيق الثقة العامة باحملررات بغض النظر عن طبيعتها , ىذا من ناحية و من ناحية ا
ىذه اؼبعلومات على ـبرجات ورقية ام بقيت يف ذاكرة اغباسب االرل و وقع عليها اعتداء لطاؼبا كانت ذلك 
االعتداء بسبب الضرر باؼبصلحة العامة او دبصلحة شخص من االشخاص فانو يعد تزويرا اما بالنسبة للقانون 

ي االداة اؼبستخدمة بارتكاب فعل التزوير فاذا كانت االداة الواجب تطبيقو على تلك االعتداءات الفيصل فيو ى
 اؼبستخدمة اغباسوب عد تزويرا معلومايت خيضع للتشريعات العقابية.

 المطلب الثاني

 الركن المعنوي

. و يتمثل الركن  (2)يعرف التزوير اؼبعنوي بانو تغيَت اغبقيقة يف ؿبرر يقع بطريقة غَت مادية حبيث ال يًتك اثرا 
عنوي يف االرادة اليت يصدر عنها الفعل فهي ارادة اشبة طاؼبا اهنا اذبهت اذل ارتكاب السلوك اجملرم و سواء اؼب

ذبسدت يف صورة اػبطأ يف اعبرائم غَت العمدية و فبا ذبدر االشارة اليو ان التزوير اؼبعلومايت ىو من نوع اعبرائم 
( منو بقوؽبا ىو توجيو 33ذي عرفو اؼبشرع العراقي يف اؼبادة )العمدية اليت يشًتط لقيامها توفر القصد اعبنائي ال

 الفاعل ارادتو اذل ارتكاب الفعل اؼبكون للجردية ىادفا نتيجة اعبردية اليت وقعت او اية نتيجة جردية اخرى.

                                                           

و اضبد حسام طو سبام, عبرائم الناشئة عن استخدام اغباسب االرل  88ؿبمد عبد اهلل ابو بكر سالمة, اؼبصدر السابق, ص (1) 
 .391, ص 2111لنهضة العربية, القاىرة , ) دراسة مقارنة ( , دار ا

, ص 2114صبال ابراىيم اغبيدري, شرح احكام القسم اػباص من قانون العقوبات , مكتبة السنهوري, الطبعة االوذل, (2) 
46. 
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رى ان يتضح من النص اؼبتقدم بان التوحد اعبنائي يستلزم لتحقيقو توافر عنصران يمها العلم و االرادة بعبارة اخ
يكون اعباين عاؼبا بانو يرتكب فعل جرم او سلوك غَت مشروع يعاقب عليو يف التشريعات العقابية و مع ذلك اقدم 
على ارتكابو, دبعٌت جيب ان يكون عاؼبا بان ادخال اؼبعلومات او البيانات اذل مضمون احملررات او ؿبو تلك 

عال اخرى من شاهنا ان تؤدي اذل التأثَت على اجملرى الطبيعي اؼبعلومات او ربويرىا او اتالفها او القيام بأية اف
و ال يكفي ىذا بل البد من ان تكون ارادتو متوجهة اذل احداث النتيجة اعبدية من جراء سلوكو  تؼبعاعبة البيانا

غَت اؼبشروع و ىي االضرار بالغَت سواء كان ضررا معنويا ام ماديا ام اجتماعيا ... اخل من االضرار اليت تصيب 
لفعل الذي يرتكبو غَت مشروع فال اؼبصلحة العامة او دبصلحة شخص من االشخاص و عليو اذا كان جاىال بان ا

 . (1)يتحقق لديو القصد اعبرمي 

و كذلك اغبال اذا انتفى باي ركن من اركان اعبردية فال يًتتب عليو توافر القصد اعبنائي ألنو يفًتض بالفاعل ان  
اعباين غَت واضح يكون عاؼبا بكافة اركان جرديتو كما قد ال يتحقق القصد اعبنائي و اذا كان الفعل الذي يقوم بو 

بصورة صحيحة كما ىو اغبال بالنسبة النتحال صفة الغَت و االتصاف بصفة غَت صحيحة فقد يقوم مربمج 
بيانات بتغيَت اغبقيقة يف احملررات و لكنو غَت عاؼبا دبهمة التغيَت, كما ينتفي القصد اعبنائي اذا ايمهل اؼبربمج القائم 

ون قصد فان االيمهال و عدم االحتياط ال حيقق العلم يف القصد اعبنائي ىذا بتحرير احملرر بتغيَت بيانات معينة د
من ناحية, و من ناحية اخرى يستوجب قيام القصد اعبنائي يف التزوير اؼبعلومايت ان تكون ارادة اعباين متجهة اذل 

و ان كان ىذا احداث النتيجة اعبرمية اليت وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى و ىي االضرار باألخرين حىت 
االضرار ؿبتمل الوقوع و عليو فان الركن اؼبعنوي يتحقق يف جردية التزوير اؼبعلومايت بعلم القائم بفعل التزوير بان 
االدخال او االتالف او احملو او التحوير للبيانات و الربؾبيات اؼبعاعبة اليا يؤدي اذل التأثَت على اجملرى الطبيعي 

 . (2)ت و انو قد وقع فعلو لتلك البيانات و اؼبعلوما

 

 

 

                                                           

موقع على شبكة االنًتنت  2116لسنة  2قانون مكافحة اعبرائم تقنية اؼبعلوماتية االمارايت رقم (1) 
www.uqemomen.net 

 قانون مكافحة جرائم تقنية اؼبعلومات, مصدر سابق.(2) 
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 المطلب الثالث

 الضرر

يعترب الضرر ركنا اساسيا يف جردية التزوير اؼبعلومايت و يشكل ضلعا ثالثا من اضلع اركان التزوير و بالتارل فال بد 
من الوقوف على ىذا الركن اذ ال يكفي جردية التزوير اؼبعلومايت بتغيَت اغبقيقة يف ؿبرر او سند او وثيقة بإحدى 

لك التغيَت ضررا سواء كان ىذا الضرر ماديا ام اربيا ام اجتماعيا و الطرق اليت يقرىا القانون دومنا يًتتب على ذ
سواء كان ينصب على اؼبصلحة العامة , ام على مصلحة الشخص من االشخاص و سواء كان ضرر واقع يف 
اغبال او ؿبتمل الوقوع, كما و يشًتط يف ىذا الضرر ان ال يكون ؿبددا بعبارة ادق ان ديس شخص معُت بالذات 

ترب متحققا مىت ما مس اي فرد من افراد اجملتمع غي معُت بالذات الن من شان كل ذلك ان يسبب بل يع
االضرار حبقوق الغَت أيا كانت صفة ذلك الغَت اعتبارية ام طبيعية شخص معنوي ام شخص طبيعي, و لقد اتفق 

ت تقليدية ام معلوماتية ىو غالبية الفقو على ان الضرر الذي يكفي لفرض العقاب يف جردية التزوير سواء كان
الضرر اؼبادي فهو ديثل اذى يصيب الغَت من جراء اؼبساس دبحتوياتو او دبصلحة مشروعة جديرة باغبماية من قبل 

 . (1)اؼبشرع مساس جوىري بغَت حال ذلك الغَت بان جيعلو حبال اسوء فبا كان عليو قبل وقوع االعتداء 

عقوبات العراقي فان جردية التزوير ال ديكن ان تقوم اال بتوفر ركن اخر اال ( من قانون ال286و وفقا لنص اؼبادة )
و ىو الضرر و الذي ديكن ان يصيب اؼبصلحة العامة للدولة او اػباصة بشخص من االشخاص. حيث نصت 

 . (2)اؼبادة اؼبذكورة على ان )..., تغيَتا من شانو احداث ضررا باؼبصلحة العامة او بشخص من االشخاص ( 

و الضرر ىو كل مساس حبق او مصلحة حيميها القانون فهو خيل دبصلحة مشروعة حيميها القانون و يعًتف هبا و 
بالتارل فهو اىدار غبق معُت, او اثبات الضرر يعد مسالة موضوعية تقع على عاتق القاضي و على ذلك اذا دل 

كتزوير عقد البيع او اصطناع سند دين او ـبالصة يتحقق الضرر فال وجود عبردية التزوير, و الضرر قد يكون ماديا  
عن طريق اغباسب االرل, او قد يكون ضررا معنويا و ىو الذي ديس ظبعة الغَت او كرامتو او مكانتو االجتماعية  
كمن يزور عقد زواج عريف على امر ان يتضمن موافقتها على الزواج و يوقع على العقد بتوقيع مزور باظبها و قد 

ر فعليا اذا انتج احملرر اؼبزور اثره الضار باجملٍت عليو او قد يكون احتماليا اي ضرر غَت واقع و غَت حال يكون الضر 
اال انو قد يقع يف اؼبستقبل فمن يزور سندا على اخر او يصطنع لنفسو وكالة صادرة عن الغَت يعد مزورا الحتمال 

                                                           

 .275, ص 1997فخري عبد الرزاق حليب اغبديثي, شرح قانون العقوبات ) القسم العام ( الطبعة الثانية, بغداد, (1) 
 .51, ص 2118د. واثبة داود السعدي, قانون العقوبات القسم اػباص, مكتبة السنهوري, بغداد, (2) 
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توافر وقت ارتكاب اعبردية و قد يكون الضرر فرديا او وقوع الضرر يف كل ذلك و احتمالية وقوع الضرر يكفي ان ت
اجتماعيا ) عاما( اي ديس مصلحة الدولة سواء كان ضررا ماديا كتزوير ؿبرر للتهرب من الضريبة متمثال باإلخالل 

 . (1)او االقالل من الثقة اليت جيب ان تتوافر يف احملررات الرظبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .52داود السعدي, مصدر سابق, ص  واثبة(1) 
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 المبحث الثالث

 المواجهة الجنائية للتزوير المعلوماتي

ال خيفى على احد الدور الكبَت و اػبطَت يف نفس الوقت الذي يقوم بو اغباسب االرل و الذي اقتحم كافة 
ؾباالت العمل لذلك سوف اتناول يف ىذا اؼببحث على موقف اؼبشرع العراقي من ىذا التزوير يف اؼبطلب االول و 

 ستوى الدورل.يف اؼبطلب الثاين على اؼب

 المطلب االول 

 موقف المشرع العراقي من التزوير المعلوماتي

اذا كنا قد زبطينا احد العقبات االساسية اليت تعترب من سبيلنا يف معرفة كيفية حدوث التزوير اؼبعلومايت عن طريق 
 اعبهاز اغباسب االرل.

ليت تنفتح هبا وثيقة التزوير اؼبعلومايت و دورىا يف فإننا نكون مرة اخرى امام عقبة اخرى و ىي معرفة قوة االثبات ا
 االثبات كذلك معرفة العقاب الذي يقع على اعباين الذي يقوم بالتزوير اؼبعلومايت.

اذ يرى جانب من الفقو انو لكي تقوم جردية التزوير اؼبعلومايت فان الوثيقة اؼبعلوماتية ال بد و ان تكون معدة 
تها بقانون االثبات اؼبرتبط بتزوير احملرر, علما بان قانون االثبات اؼبقصود ليس القانون لإلثبات على كبو يفيد عالق

اعبنائي فحسب و امنا يشمل القانون اؼبدين و القانون التجاري, اي الوثيقة ال تكون ذات عالقة بقانون العقوبات 
 . (1)من فروع القانون  و اي فرع اخر يف القانون اعبنائي, و قد تكون وثيقة اثباتية حسب اي فرع

و ىذا الراي لو ما يقابلو يف الفقو و ىو ما اخذ بو اؼبشرع العراقي و الذي يرى ان احملرر الواقع عليو التزوير البد و 
ان يكون ذات حجية دبعٌت ان يكون صاغبا للتمسك بو يف مواجهة الغَت و لذلك فان االقرارات الفردية ال تصلح 

ا تتضمنو من تغيَت للحقيقة ال اذا وقع ىذا التغيَت يف ؿبرر رظبي و كان مركز اؼبقر فيو مثل ؿبال عبردية التزوير دب
مركز الشاىد, اذ انو ال ديكن اثبات اغبقيقة على وجهها الصحيح سوى عن طريق ذلك اؼبقر كما ىو اغبال يف 

 . (2)شهادات اؼبيالد و شهادات الوفاة و عقود الزواج 

 

                                                           

 .2/12/2116مفيد نايف تركي, اشكالية احملل يف جردية التزوير اؼبعلومايت, حبث منشور على االنًتنت (1) 
 د. مفيد نايف تركي, اؼبصدر اعاله.(2) 
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باختالف نوع احملرر اؼبزور فعقوبة التزوير يف احملررات الرظبية ىي السجن مدة ال تزيد على  زبتلف عقوبة التزوير
طبس عشرة سنة عدا اغباالت اليت ينص فيها القانون على حكم خاص اما عقوبة التزوير يف احملررات العادية فهي 

 يف الغالب اغببس او الغرامة او هبما او بإحدى ىاتُت العقوبتُت.

 التزوير في المحررات الرسمية:اوال : 

( من قانون العقوبات العراقي احملرر الرظبي بانو ) ىو الذي يثبت فيو موظف او مكلف خبدمة 288عرفت اؼبادة )
عامة ما مت على يديو او تلقاه من ذوي الشأن طبقا لألوضاع القانونية و يف حدود سلطتو و اختصاصو او تدخل 

 دخل بإعطائو الصفة الرظبية(.يف ربريره على اية صورة او ت

 اما عدا ذلك من احملررات فهي ؿبررات عادية

من القانون ذاتو ) يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على طبس عشرة سنة كل من ضبل موظفا او  -291 -و م
مكلفا خبدمة عامة اثناء تدوينو ؿبررا من اختصاص وظيفتو اما بانتحال اسم شخص اخر او باالتصاف بصفة 

لو او بتقرير وقائع كاذبة او بغَت ذلك من الطرق على تدوين او اثبات واقعة غَت صحيحة خبصوص امر  ليست
 . (1)من شانو اؼبستند اثباتو ( 

و على ىذا االساس فعقوبة التزوير يف احملررات الرظبية تكون السجن اؼبؤقت الذي ال يزيد عن طبس عشرة سنة اال 
 نوين يسمي عقوبة اخرى ؽبا.يف اغباالت اليت ورد فيها نص قا

كان يزور احدىم توقيع موظف يف ؿبرر عن طريق اؼبعلوماتية و ان يزور عمر بتاريخ ميالده يف جواز سفره او يزور 
 .  (2)بعد تاريخ زبرجو يف شهادة التخرج او يضع ختما مزورا ؼبستشفى يف فحص طيب 

 تو السجن ختما مزورا ؼبستشفى .و كل ىذه الطرق تعترب تزويرا ماديا يف ؿبرر رظبي عقوب

كما و يعترب التزوير اؼبعنوي يف احملرر الرظبي جناية ايضا عقوبتها السجن مدة ال تزيد على طبس عشرة سنة و من 
صوره ان حيصل شخص موظفا او مكلفا خبدمة عامة اثناء تدوينو ؿبرر من اختصاص وظيفتو على تدوين او 

 من شان اؼبستند اثباتو. اثبات واقعة غَت صحيحة خبصوص امر

و قد اعترب اؼبشرع التزوير يف بعض احملررات الرظبية جنحة عقوبتها اما اغببس لوحده و اما اغببس و الغرامة او هبما 
 . (1)او بإحدى ىاتُت العقوبتُت 

                                                           

 .55واثبة داود السعدي, اؼبصدر السابق, ص  1د(1) 
 .56د. واثبة داود السعدي, اؼبصدر اعاله, ص (2) 
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من قانون العقوبات العراقي ) يعاقب باغببس و بالغرامة او بإحدى ىاتُت العقوبتُت كل من قرر امام  -294 -م
السلطة اؼبختصة يف اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة او الوراثة اقواال غَت صحيحة عن الوقائع اؼبراد اثبااها مىت 

السلطة اؼبختصة او القائم بعقد زواج بقصد اثبات صدرت الوثيقة على اساس ىذه االقوال و كل من ابدى امام 
بلغ احد الزوجُت السن احملدد قانونا لتوثيق عقد الزواج او بقصد اسبام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي او قانوين 
اقواال غَت صحيحة او مرر او قدم الحد فبن ذكر اوراقا تتضمن معلومات غَت صحيحة مىت وثق عقد الزواج على 

 . (2)ذه االقوال اساس ى

لسنة  117اما بالنسبة ؼبوقف اؼبشرع العراقي من التزوير اؼبعلومايت فيمكن من ذلك قانون االثبات العراقي رقم 
منو تنص على انو ) للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي يف استنباط القرائن  114قبد ان اؼبادة  1979

 اضي ان يأخذ هبا او ال يأخذ. القضائية( و على ىذا االساس فيمكن للق

 ثانيا : التزوير في المحررات العادية :

( من قانون العقوبات العراقي ىو الذي ال يتدخل اؼبوظف او اؼبكلف خبدمة 286احملرر العادي وفقا للمادة )
ررات العادية اخف عامة يف ربريره او اعطائو الصفة الرظبية بأية صورة و من الطبيعي ان تكون عقوبة التزوير يف احمل

من عقوبتو يف احملررات الرظبية و ذلك الن مصلحة الدولة غَت مرتبطة بتلك احملررات العادية و بالتارل فان الضرر 
 .  (3)سوف ال يتناول نزاىة الوظيفة او كرامتها و بالتارل ال تتضرر منو الدولة 

يف صورة واحد, جعل اؼبشرع عقوبتها السجن مدة ال يعترب التزوير يف احملررات العادية جنح عقوبتها اغببس اال 
 .297-295تزيد على سبع سنوات او اغببس كما يف اؼبوارد 

) يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او باغببس من ارتكب تزويرا يف ؿبرر عادي وجد او  -295 -م
 ثبات حقوق ملكيتو(.مثبت لدين او تصرف يف مال او ـبالطة او ؿبرر عادي ديكن استعمالو أل

اذن اعترب اؼبشرع التزوير يف احملرر العادي ان كان متعلقا بأثبات حقوق مالية او حقوق اؼبلكية اخطر انواع التزوير 
 . (4)يف احملررات العادية لذا اعتربىا اؼبشرع جناية عقوبتها السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او اغببس 

 
                                                                                                                                                                                     

 .56د. واثبة داود السعدي, اؼبصدر اعاله, ص (1) 
 .57د. واثبة داود السعدي, مصدر سابق, ص (2) 
 من قانون العقوبات العراقي. 23ينظر اؼبادة (3) 
 .58د. واثبة داود السعدي, مصدر سابق, ص (4) 
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من قانون العقوبات العراقي ) يعاقب بالعقوبة اؼبقررة  298ررات اؼبزورة فقد نصت اؼبادة اما بالنسبة الستعمال احمل
 . (1)عبردية التزوير حبسب االموال من استعمل احملرر اؼبزور مع علمو بتزويره(

 و ىنا تكون العقوبة يف احملررات العادية عموما ىي اغببس مطلقا و بذلك عد اؼبشرع العراقي التزوير يف تلك
احملررات جردية من نوع جنحة . اال ان اؼبشرع قد اورد حكما حاصا يتعلق ببعض احملررات العادية و اليت ؽبا من 
االيمهية ما يربر تشديد العقوبة على تزويرىا نظرا لتعلقها باغبقوق اؼبالية او حبقوق اؼبلكية اليت تعود لألفراد. و ىنا 

 . (2)ؽبا قانونا و ىي السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات  حيدد نوع اعبردية بالعقوبة االشد اؼبقررة

 المطلب الثاني

 موقف الدول من التزوير المعلوماتي

من قانون العقوبات اغبديث التزوير بانو ) تغيَت اغبقيقة اؼبنطوي على  1-441عرف اؼبشرع الفرنسي يف اؼبادة 
او يف دعاية تعرب عن فكرة موضوعها او ديكن ان غش و من شانو احداث ضرر اذا ارتكب بأية وسيلة يف ؿبرر 

يكون موضوعها اقامة الدليل على حق او دوافعو ذات اثار قانونية ( و كما ورد باالتفاقية االوروبية ؼبكافحة اعبردية 
ب االرل و اؼبعلوماتية و اؼبسمات باتفاقية بودابست تعريفا للتزوير اؼبعلومايت واصفة اياه بانو التزوير اؼبرتبط باغباس

ىو يتكون خلق او تعديل غَت مصرح بو للبيانات اؼبستخرجة من خالل ىذه البيانات و بالتارل ديكن ان يكون 
موضوعا ػبداع اؼبصاحل القانونية احملمية و من مث فان االدخال غَت مصرح بو للبيانات الصحيحة و غَت احملمية 

 . (3)خيلق موقفا بشأنو عمل ؿبرر مزور

اؼبصري يف البداية اخذ بنظرية ) جارو( فيما يتعلق دبضمون الضرر كعنصر يف الركن اؼبادي عبردية اما القضاء 
التزوير, اال انو ذباوز االطار الذي رظبو )جارو( للضرر . على كبو ضيق بشدة من مطاق الضرر الذي تقوم بو 

ارو( اخذ ربوطا بالدليل العارض دبعٌت ان جردية التزوير اؼبعلومايت و ظهر ذلك فيما يتعلق باحملررات الرظبية )فج
التزوير يقع و من مث الضرر مىت كان احملرر الذي وقع فيو التزوير , يصلح احيانا او يف ظروف معينة ان يكون دليال 
لإلثبات و القضاء اؼبصري ايمهل فكرة الدليل الطارئ و قضى بان الضرر ال يتوافر بتزوير احملرر الرظبي اال اذا كان 

                                                           

 .61د. واثبة داود السعدي, اؼبصدر السابق, ص (1) 
 العقوبات العراقي. من قانون 23ينظر اؼبادة (2) 
 https:// book.google.comؿبمد نصر ؿبمد, الوسيط يف اعبرائم اؼبعلوماتية , حبث منشور على اؼبوقع (3) 
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فيها و من  (1)احملرر قد اعد فعال و منذ البداية كدليل اثبات او كدليل يف الواقعة اليت مت تغيَت اغبقيقة  ذلك
 تطبيقاتو : 

قضى بان اثبات سن الزوجُت او احديمها يف عقد الزواج على غَت حقيقتو إلخفاء اؼبانع النظامي اؼبستمر من صغر 
إلثبات الزواج فقط, و دل يعد إلثبات السن اذ احملرر اؼبعد لذلك ىو السن ال يعترب تزويرا الن ىذا العقد اعد 

 شهادة اؼبيالد.

كما قضى بإثبات نسبة الوليد اذل امرأة اخرى غَت امو اغبقيقة يف دفًت قيد اؼبواليد ال يعد تزويرا, اذ ليس من شان 
 اؼبوظف اؼبختص بالقيد يتحقق من صحة ما يقال على لسان اؼببلغ.

بانو اذا ادعت امرأة يف عقد الزواج باهنا بكر حال كوهنا متزوجة و يف عصمة زوجها, فان ىذا  و قضى كذلك
الفعل ال يعد تزويرا يف عقد الزواج اذ ليس من شان عقد الزواج اثبات حالة بكاراها, بل شانو اثبات القبول 

 اؼبتبادل للزواج.

بفكرة )الضرر القانوين( دبعٌت عدم ترتيب الضرر  و مذىب القضاء اؼبصري اؼبذكور يتفق مع الفقو الذي سبسك
تأثر للتزوير اال اذا كانت قد وقع يف ؿبرر ذات بعد قانوين او وثيقة معلوماتية بذات الصفة , اي تكون قد اعدت 

 اساسا و عند انشائها كأداة اثبات.

فق الضابط اؼبذكور ألنو ترتب عليو لكن تبُت للقضاء اؼبصري فيما بعد خطورة النتائج اؼبًتتبة على ربديده للضرر و 
افالت اؼبتهمُت من العقاب يف جرائم التزوير اليت كان الضرر االحتمارل فيها تأثر لتغيَت اغبقيقة واردا و ىو ما حدا 

 . (2)بالقضاء اؼبصري ان يأخذ بنظرية الضرر الفعلي او الواقعي 

اغبقيقة بيانا اعد احملرر إلثباتو فيو ظن قضى بان التزوير و بدال من ان يشًتط القضاء اؼبصري ان يكون تغيَت 
 اؼبعاقب عليو ىو :

 . (3)التزوير الذي يقع يف ؿبرر ديكن ان يكون او يوجد عند من يقدم اليو عقيدة ـبالفة للقانون 

 وين.و ان القانون ال يشًتط ان يكون احملرر قد اعد من وقت ربريره الن يتخذ سندا او حجة باؼبعٌت القان

 و ان التزوير يقوم مهما يكن مدى حجية احملرر يف االثبات.

                                                           

 .254عبد الفتاح بيومي حجازي, الدليل اعبنائي و التزوير يف جرائم الكمبيوتر و االنًتنت, مصدر سابق, ص(1) 
 .255اعبنائي و التزوير يف جرائم الكمبيوتر و االنًتنت, مصدر سابق, ص عبد الفتاح بيومي حجازي, الدليل (2) 
 .256عبد الفتاح بيومي حجازي, اؼبصدر اعاله, ص (3) 
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وترتب على ذلك ما ذىبت اليو ؿبكمة النقض اعبديد, نتائج مغايرة ؼبا سبق ان قضت بو يف شان الضرر , من 
 ذلك.

معٌت ذلك  اعتربت التزوير قائما, مىت اثبتت على خالف اغبقيقة بلوغ احد الزوجُت السن القانونية او ذباوزىا الن
 ان القاضي سيمنع الدعوى الناشئة عن عقد الزواج.

 و اعتربت تغيَت اغبقيقة يف اسم والدي الطفل او احديمها تغيَتا يف اغبقيقة تقوم بو جردية التزوير.

 . (1)كما اعتربت التزوير قائما بتغيَت اغبقيقة يف البيان اػباص بتاريخ وفاة اؼبورث يف االعالم الشرعي 

صراحة على العقاب على التزوير اؼبعلومايت يف القوانُت اليت عاعبت اعبردية اؼبعلوماتية من ذلك القانون و قد نص 
و الذي عاقب على التزوير الذي يتم عن طريق الوسائط االلكًتونية , و  1994العقوبات الفرنسي الصادر عام 

تزوير اؼبعلومايت يف نطاق عقود التجارة سواء مت يف ؿبرر رظبي او ؿبرر عريف كذلك فقد عوقب على جردية ال
و قانون  2111االلكًتونية يف التشريعات اليت صدرت هبذا الشأن و منها قانون التجارة االلكًتونية يف تونس عام 

و عوقب عليو كذلك يف قانون التجارة االلكًتونية االربادي  2112لسنة  2التجارة االلكًتونية يف امارة ديب رقم 
 . (2) 2116لسنة  1مارات العربية رقم يف دولة اال

فرنسا من بُت اوائل الدول اليت تنبهت ؽبذه اؼبشكلة و حاولت عالجها من خالل سن التشريعات  دو كذلك تع
اصدار قانون يسمى اؼبعلوماتية و اغبقوق الشخصية و اعقب ذلك صدور مرسوم يف  1978يناير  6فكان يف 

قانونا غبماية  1988يتحدد بعض اؼبخالفات اؼبرتبطة دبجال اؼبعلوماتية مث اصدرت يف عام  1981ديسمرب  23
مث اصدرت قانون جديد عدل  6فقرة  462اذل اؼبادة  2فقرة  462نظم اؼبعلومات االلية للبيانات من اؼبادة 

و ادمج ىذا القانون يف قانون العقوبات الفرنسي و  1994مارس  1و ذلك يف  1988بعض احكام قانون عام 
الثاين و القسم الثاين و يعاجل بعض اعبرائم اؼبعلوماتية و يف اصبح يشكل بابا جديدا ىو الباب الثالث من الكتاب 

مت اصدار قانونُت متخصصُت يف اعبرائم اؼبعلوماتية يمها قانون الغش و التعسف يف الكمبيوتر و يتناول  1988عام 
يستلزم ارتكاهبا من جهة اعبرائم اغباصلة على االنظمة اؼبعلوماتية للحكومة الفيدرالية و من جهة ثانية اعبرائم اليت 

 .  (3)استخدام اجهزة كمبيوتر مركزة يف اكثر من والية امريكية

                                                           

 .256عبد الفتاح بيومي حجازي, اؼبصدر السابق, ص (1) 
 .316سابق, ص عبد الفتاح بيومي حجازي, كبو صياغة نظرية عامة يف علم اعبردية و اجملرم اؼبعلومايت, مصدر (2) 
, 2119ؿبمد عبيد الكعيب, اعبرائم الناشئة عن االستخدام غَت اؼبشروع لشبكة االنًتنت, دار النهضة العربية, مصر, (3) 
 .66ص
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مشروع القانون العربي النموذجي الموحد لمكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات و 
 االتصاالت

 المادة الثانية :

و الغرامة ) تًتك وفقا لتقدير   كل من توصل بطريق التحايل الخًتاق نظام اؼبعاعبة االلية للبيانات يعاقب باغببس
كل دولة( و اذ نتج عن ىذا الفعل ؿبو او تعديل للبيانات اؼبخزنة باغباسب او تعطيل تشغيل النظام بسبب 
تسريب للفَتوسات او غَته من االساليب اؼبعلوماتية فتكون العقوبة اغببس الذي ال تقل مدتو عن ) تًتك وفقا 

 ك وفقا لتقدير كل دولة(.لتقدير كل دول( و الغرامة ) تًت 

 المادة الثالثة :

اما اذا ادخل عمدا بطريقة مباشرة او غَت مباشرة بيانات لنظام اؼبعاعبة االلية للبيانات او عدل البيانات اليت 
حيتويها او طريق معاعبتها او نقلها فانو يعاقب باغببس , ؼبدة ال تقل عن ) تًتك وفقا لتقدير كل دولة( بالغرامة ) 

 ك لتقدير كل دولة(.تًت 

 المادة السابعة :

لكل من زور اؼبستندات اؼبعاعبة اليا او البيانات اؼبخزنة يف ذاكرة اغباسب االرل او على شريط او اسطوانة فبغنطة 
 .(1)او غَتيمها من الوسائط يعاقب ب ) تًتك وفقا لتقدير كل دولة(

 المادة الثامنة :

 (2)لكل من استخدم اؼبستندات اؼبعاعبة اليا مع علمو بتزويرىا يعاقب بنفس عقوبة فعل التزوير فاذا كان اؼبستخدم 

 ىو نفسو مرتكب فعل التزوير يعاقب وفقا للقواعد العامة اؼبعمول هبا يف ىذا الشأن.

 

 

 

                                                           

 .357عبد الفتاح بيومي حجازي, كبو صياغة نظرية عامة, مصدر سابق, ص (1) 
فيد منها.) فتحي ؿبمد انور عزت, احكام ندب ىو اي شخص طبيعي او اعتباري يستعمل خدمات االتصاالت او يست(2) 

 .11, ص 2119اػبرباء يف اؼبسائل عبنائية و اؼبدنية واالقتصادية, دار النهضة العربية, القاىرة, الطبعة االوذل, 
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 الخاتمة 

بعد ان انتهينا من اىم ما ديكن تناولو يف موضوع البحث التزوير اؼبعلومايت نستطيع ان نورد صبلة من النتائج اليت  
مت التوصل اليها يف ىذا البحث العلمي و من مث نطرح بعض اؼبقًتحات اليت نرجو تن تؤخذ بنظر االعتبار من قبل 

 اؼبعنيُت باألمر.

 النتائج

اؼبعلومايت شاهنا شان بقية جرائم االنًتنت و اغباسب االرل جردية حديثة النشأة و ان جردية التزوير  -1
بالتارل فان التشريعات العقابية اليت تضمنتها تقسم بالقلة و عدم احاطة اؼبوضوع بكل جوانبو فبا 

 سبب تشريعا سهل لضعاف النفوس استغل قدر اؼبستطاع.
ر التقليدي من حيث الوسيلة اؼبستخدمة يف ارتكاهبا . زبتلف جردية التزوير اؼبعلومايت عن التزوي -2

يشًتط يف قيام االول ان يستخدم اغباسب االرل يف حُت الثانية ترتكب اية وسيلة تغيَت اغبقيقة فال 
 يشًتط وسيلة معينة.

العقوبات اليت ديكن ان تفرض على مرتكب التزوير اؼبعلومايت ىي عقوبات سالبة للحرية ؿبددة  -3
ؤقت او السجن بنوعيو فضال عن الغرامة و من العقوبات البقية اغبرمان من بعض اغبقوق بالسجن اؼب

و اؼبزايا و مراقبة الشرطة و من العقوبات التكميلية اغبرمان من بعض اغبقوق و اؼبزايا ايضا باإلضافة 
وير اؼبعلومايت درة ىذا من ناحية و من ناحية التدابَت االحًتازية اليت تفرض على مرتكب التز اذل اؼبصا

باإلضافة اذل العقوبات منع االقامة يف مكان معُت او اماكن معينة و مراقبة الشرطة و اسقاط الوالية 
او الوصاية او القوامة  فصال عن مظهر فبارسة العمل و التعهد بعدم تكرار السلوك يضاف اذل ذلك  

 كلو غلق احملل و وقف الشخص اؼبعنوي او حلو.
ن اعبرائم العمدية اليت تقوم على القصد اعبنائي العام بعنصريو العلم و االرادة , ان ىذه اعبردية م -4

 فاعباين يعلن ان اقدامو على تشغيل خدمة االنًتنت و اؼبعلوماتية و يقوم بالتزوير من خالؽبا.
و ىذه اعبردية من جرائم السلوك اجملرد , الن اؼبشرع عاقب على ؾبرد تشغيل ىذه اػبدمات دون  -5

ار ربقق نتائج, ؿبددة و لذلك تصنف ىذه اعبردية باهنا ضمن جرائم اػبطر و ليس جرائم انتظ
 الضرر.
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 التوصيات

يتضح بان التزوير اؼبعلومايت ىو احد اعتداءات العادل االلكًتوين اليت تستلزم وضع بعض اؼبقًتحات او التوصيات 
العامة يف احملاورات االلكًتونية اليت تعد اخطر دبرات من لكي يتسٌت ضبط اعبناة او اجملرمُت و توفَت اغبماية للثقة 

 التزوير العادي لذلك نقًتح ما يلي :

وضع مشروع قانون او نظام ؼبكافحة جرائم االنًتنت و انطالقا من قاعدة ال عقوبة و ال جردية اال  -1
ن التزوير اؼبعلومايت بنص اذا كيف يتم ذبرمي فعل ال نص عليو يف القانون اين اعبردية اؼبعلوماتية و اي

 اسوة بالدول اليت عاعبت ىذه اعبرائم.
ال بد من استحداث سلطات ـبتصة لتجرمي اعبرائم اؼبعلوماتية لسد الفراغ التشريعي و الفراغ القانون  -2

فان من واجبات السلطة التشريعية على مستوى اؼبؤسسات سد ىذا الفراغ القانوين و التشريعي 
 ت و اجملتمع من اي اعتداء.صونا لألفراد و اؼبؤسسا

خلق ىيئة متخصصة غبماية العاملُت او اؼبستخدمُت للحاسب االرل يشبو سلك الشرطة و تكون  -3
 ىذه اؽبيئة تابعة اذل سلطة عليا كان تكون وزارة او جهة خاصة.

يف  استحداث ؿباكم خاصة هبذا النوع من اعبرائم ) اعبرائم ؼبعلوماتية( و ىي بذلك ربتل مرتبة معينة -4
سلم احملاكم شاهنا يف ذلك شان ؿباكم اعبرائم العادية ) اعبنايات و اعبنح ( او احملاكم اػباصة  

 كمحاكم جرائم التجارة الدولية و ؿباكم االعتداء على البيئة و غَتىا.
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