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 الحاسب اآللي باستخدام االعتداء على األموالالتكييف القانوني والشرعي لجرائم 

 د.محمد نصر محمد

 المقدمة

قتناء وتطوير أحدث إ، والعامل بأسره يسارع إىل  العوملةيعيش بنو اإلنسان اليوم يف عصر 

 خداماليستطيعون اإلستغناء عن إستاجملتمعات وشعوب الاألجهزة وأسرعها ، وأضحى أغلب 

النمو املتالحق لصناعة احلاسبات اآللية ، وانتشار استعماهلا ، سواًء على كما أن احلاسبات اآللية ، 

الشركات  على املستوى العام فى األجهزة احلكومية،هذا وقد إعتمدت عليهااملستوى الشخصي أو 

املعلومات حبيث أيضًا يف ختزين  ا، وتزايد االعتماد عليهالعامة واخلاصة والبنوك واملؤسسات

أصبحت هذه احلاسبات مستودع أسرار األشخاص ، سواًء تلك املتعلقة حبياتهم اخلاصة أو املتعلقة 

بأمواهلم ونشاطهم االقتصادي ، وقد أدى ذلك إىل ظهور أمناط جديدة من االعتداءات على تلك 

ظاهرة اجتماعية،  وما دامت اجلرميةاحلاجة إىل توفري محاية قانونية هلا ،  إىل ،املعلومات 

تتأثر طبيعتها وحجمها بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية دوليا ووطنيا، فقد 

 ظهرت احلاجة ملواجهة تلك األمناط املستحدثة من اإلجرام.

 : البحثأهمية 

تظهر أهمية املوضوع يف الدور الذي يلعبه احلاسب اآللي يف حياة الناس، وتكمن أهمية هذا 

من مشكالت ميكن أن يواجه مأمورى الضبط القضائى،ومرفق القضاء، ع أيضًا بالنظر إىل ما املوضو

كما  اإلثبات اجلنائى،أمام  ات عدةقد تقف عقب،حيث احلاسب اآللي  فى إستخدام تقنيةقانونية 

ضياع بسبب انتشار أن وسائل الكشف عن اجلرمية تتسم بالصعوبة،مبا جيعل احلقوق عرضة لل

 كرتونية.لإلاجلرائم ا

ومبا ان الوسائط اإللكرتونية أضحت إما هدفا مباشرا لإلعتداء أو وسيلة لإلعتداء ،مبا يستدعي 

وجود آلية للضبط والتفتيش،واإلثبات،والتسبيب،كما أن طرق البحث والتنقيب عن األدلة قد 

ت الوقائية ،بل واإلجتهاد يف حتديد اإلجراءايستدعي البحث عن تلك األدلة  يف أكثر من دولة

مما يدعونا  -بتلك التقنية احلديثة -،وحتديد آليات التعامل مع املعتدين على األموال واملعلومات

 اجلرائم. ،تلك النوعية منجديدة تواجه أنظمةإىل سنِّ 

أن التفتيش الذي يقوم به احملقق بغري الشروط اليت نص عليها النظام يعترب باطاًل بطالًنا 

تمسك مبا ورد يف حمضر التفتيش كما ال جيوز للمحكمة أن تعتمد عليه يف مطلًقا وال جيوز ال

حكمها

(1)

ومن أمثلة الطرق غري املشروعة اليت ميكن أن تستخدم يف احلصول على األدلة الناجتة ،

عن اجلرائم املتحصلة من احلاسب اآلىل أو بواسطته ،أو اجلرائم املعلوماتية،ومنها القيام جبرمية 

ة اررى كالتحري  على الغش أو التزوير املعلوماتي أو التجس  املعلوماتي ، للكشف عن جرمي

واالستخدام غري املصرح به للحاسوب ، والتنصت ، واملراقبة اإللكرتونية عن ُبعد اإلكراه املادي 

واملعنوي يف مواجهة املتهم املعلوماتي من أجل فك شفرة نظام من النظم املعلوماتية أو الوصول إىل 
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رة حل التشفري أو الوصول إىل ملفات البيانات املخزنة  دائ

(2)

، وفى سبيل محاية االمن القومى فى 

بع  الدول، مت تقنني استخدام التنصت مثل ما ضمنه املشرع فى الواليات املتحدة االمريكية 

3

 ،

ونف  الشيء جنده يف سويسرا وبلجيكا

(4)

. 

 : أهداف البحث

ئم اإلعتداء على األموال بواسطة احلاسب اآلىلحصر كيفية تعيني التلب  فى جرا -1

5

. 
 هذه اجلرائم . حيدد ماهيةإجياد املالمح العامة لتشكيل اإلطار القانوني الذي   -2

 دون ضوابط. مع التقنيات احلديثةطورة التعامل األفراد واجلماعات خبإحاطة  -3
 .عتداء على األموالرمية االجلالنصوص القانونية والشرعية والتكييف الفقهي املالئم  بيان -4
 بيان اجلهود الدولية الداعية إىل إجياد نظام موحد ملكافحة جرائم احلاسب اآللي. -5

إعداد مشروع إتفاقية ب اسب اآلليوربية وجلنة اخلرباء يف جمال جرائم احلاللجنة األ قامتوقد 

ابريل  27ية يف وقد أعلن اجملل  األوربي مشروع هذه االتفاق اسب اآللي،دولية تتعلق جبرائم احل

2000

(6)

)جرائم اإلعتداء أن االعتداءات احلديثة على مواقع اإلنرتنت التجاريةاجملل  املذكور  وأكد ،

 على إىل املخاطر والتحديات اليت تواجهها لفتت نظر اجملتمع الدولي اليتي هعلى األموال(،و

  اسب اآللي.الشبكة الدولية للمعلومات وشبكات احل

 : البحثوخطة منهج 

فى) املبحث  ماهية جرائم احلاسب اآللي إتبعت املنهج اإلستقرائى التحليلى، من رالل حتديد  

فى )املبحث الثانى(،ثم للمنهج جرمية السرقة بإستخدام احلاسب اآللي األول(،ثم لتحديد عناصر 

 الوصفى ملوقف فقهاء الشريعة فى)املبحث الثالث(.
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 م الحاسب اآلليماهية جرائ األولالمبحث 

طبيعة ورصائص ونعرج على جرائم احلاسب اآللي، مع بيان أطراف اجلرمية،  ملفهومنعرض س

 جرائم احلاسب اآللي. 

 جرائم الحاسب اآللي وأطرافها مفهوم األول المطلب

كما حياة األفراد واهليئات على حد سواء، ساهم فى تطور احلاسب اآللي  من املعلوم أن إستخدام 

هذا التطور فتح اجملال حنو سلوكيات و تعديل وتطوير النمط السلوكي التقليدي ، ساهم يف

، وأساليب خمتلفة الرتكاب أفعال سلبية متثل جرائم خمتلفة تتم باستخدام احلاسب ةجديد

(املعلوماتية ائماجلرضد الربامج املشغلة للحاسب اآلىل )اآللي أو 

7

. 

لتحديد اجلوانب املختلفة  القانونية جتاهاتإللم جرائم احلاسب اآللي ، ث وسنعرض ملفهوم

 رائم احلاسب اآللي.جل اإلجرائية واملوضوعية

 جرائم الحاسب اآللي :  مفهومأوالً : 

  ارتأى املنظم السعودي أنه كان من الواجب إجياد تعريفات لبع  املفاهيم األساسية يف نظام 

ري اجلهاز وكلمة إلكرتوني وكلمة منظومة عامالت اإللكرتونية وذلك لتعريف املقصود بتعبتال

 وغريها من التعبريات املستعملة يف هذا النظام. 

لذا عّرف النظام السعودي احلاسب اآللي يف املادة األوىل من نظام التعامالت اإللكرتونية بأنه "أي 

ختزينها  نظام معاجلة البيانات أو جهاز الكرتوني ثابت أو منقول، سلكي أو ال سلكي، حيتوي على

حمددة حبسب الربامج واألوامر املعطاة له" )مادة  أو إرساهلا أو استقباهلا أو تصفحها يؤدي وظائف

 ،من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية( 6 –من نظام التعامالت اإللكرتونية واملادة األوىل  7–أوىل 

ربائية، أو كهرومغناطيسية وعرفت املادة نفسها كلمة "إلكرتوني" بأنها "تقنية استعمال وسائل كه

(9-شكل آرر من وسائل التقنية املشابهة" )مادة أوىل  أو بصرية أو أي

8

. 

كما عين نظام التعامالت اإللكرتونية يف اململكة ببيان املقصود بالتعامالت اإللكرتونية 

راء آرر يربم بتعريفها وذلك بقوله: "التعامالت االلكرتونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إج

كما أوضح مفهوم البيانات  ،(10-" )مادة أوىل .بوسيلة الكرتونية -بشكل كلي أو جزئي  -ينفذ  أو

اإللكرتونية بقوله "البيانات االلكرتونية: بيانات ذات رصائص الكرتونية يف شكل نصوص أو 

" )مادة أوىل .متفرقة صور أو رسوم أو أصوات أو غري ذلك من الصيغ االلكرتونية، جمتمعة أو رموز أو

( وعّرف النظام أو منظومة البيانات اإللكرتونية بقوله "منظومة بيانات الكرتونية: جهاز أو 11-

البيانات االلكرتونية أو استخراجها أو إرساهلا أو بثها أو  برنامج الكرتوني أو أكثر يستخدم إلنشاء

 عرضها أو معاجلتها". تسلمها أو ختزينها أو

داية إىل أن التقنية التكنولوجية للحاسب اآللي يف تطور مستمر، ومتسارع، األمر نشري يف الب

اإلجنليزي يف  نظمالذي جيعل من الصعب ضبط صور وأنواع جرائم احلاسب اآللي، وهلذا آثر امل

عدم وضع تعريف حمدد جلرائم احلاسب اآللي إىل ، 1990قانون إساءة استخدام احلاسب اآللي 
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قاعدة التجرميية يف إطار أفعال معينة، حتسبًا للتطوير التقين والعلمي يف بغية عدم حصر ال

من اجلهات اليت حاولت وضع تعريف جلرائم احلاسب اآللي، ،وتاركًا للفقه حتديد ذلك ،املستقبل 

مكتب تقييم التقنية يف الواليات املتحدة األمريكية إذ عرفها بأنها : " اجلرائم اليت تلعب فيها 

 والربامج املعلوماتية دورًا أساسيًا".  البيانات

بأنها : " كل أشكال السلوك غري املشروع أو الضار باجملتمع، الذي  جانب من الباحثنيعرفها 

بقوله : " أنها كل فعل إجرامي  ،وحنا جانب آرر لتعريفهيرتكب باستخدام احلاسب اآللي"

بأنها : الفعل غري املشروع   انب آررإجته جو،يستخدم احلاسب اآللي يف ارتكابه كأداة رئيسية"

الذي يستخدم فيه احلاسب اآللي كأداة رئيسية"

(9)

بأنها : االعتداء فعرفه االجتاه ذات  ،وسانده فى

القانوني الذي يرتكب بواسطة املعلومات احلاسوبية بغرض حتقيق الربح"

10

. 

ل فعل إجرامي متعمد أيًا بشكل أكثر توسعًا ، بأنها ك نياألمريكي وقد عرفه جانب من الباحثني

كانت صلته باملعلومات ، ينشأ عنه رسارة تلحق باجملين عليه ، أو كسب حيققه الفاعل"

(11)

. 

عرفه آررون : " كل سلوك غري مشروع أو جماف لألرالق أو غري مسموح به يرتبط باملعاجلة و

 اآللية للبيانات أو بنقلها". 

ظ أنها تركز على مفهوم حمدد جلرائم احلاسب اآللي، بالنظر إىل مجلة التعاريف السابقة، نالح

وهو أن جرائم احلاسب اآللي هي تلك اليت يستخدم فيها احلاسب اآللي كوسيلة رئيسية يف 

مشل جمموعة اجلرائم اليت تقع على احلاسب اآللي، كما أن االعتماد انه  ونالحظإمتامها، وعليه، 

ال يقره القانون اجلزائي بشكل مطلق، ففي كثري من على وسيلة ارتكاب اجلرمية لتعريفها، أمر 

،ومثاهلا اذا ارتكب جرمية تزييف النقود بواسطة وسيلة إىل الاجلزائي،  املنظماجلرائم ال ينظر 

 .احلاسب اآلىل،فهو سيعاقب على جرمية تزييف

يف ذاته  إىل حتديد مضمون الفعل املكون للجرمية -باإلضافة إىل الوسيلة–ال بد من الرجوع  اإذ

 لتحديد مفهومها.

ربط اجلرمية بتحقيق الربح، أي ربط القاعدة  بأنه:واجته جانب من الباحثني القانونيني

أن الغاية ال عالقة هلا بالتجريم، فهي ليست عنصرًا فيها، واملعلوم اجلزائية بالغاية من الفعل، 

رم حتقيق الربح أمر غري ولذا فقصر جرائم احلاسب اآللي على احلاالت اليت يقصد فيها اجمل

منطقي، وغري مقبول، إذا قد ترتكب جرائم احلاسب اآللي لغري حتقيق الربح، كالتجس  

واإلطالع على املعلومات، أو اكتشاف أسرار جتارية، أو اإلساءة لسمعة اآلررين وكلها باستخدام 

احلاسب اآللي

12

 . 
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جرائم الموضوعية واإلجرائية ل لتحديد الجوانبالمختلفة  القانونية تجاهاتإلاثانياً: 
 الحاسب اآللي: 

 إىل ثالثة اجتاهات على النحو التالي :  تلك اإلجتاهات تنقسم

 االتجاه األول : ركز على موضوع الجريمة : 

إذ تعترب اجلرمية هنا من ضمن جرائم احلاسب اآللي إذ وقعت على احلاسب اآللي، أو دارل 

)ألنه بذلك اليعد احلاسب سوى أداة اآللي وسيلة هلا نظامه، ولي  تلك اليت يكون احلاسب

 .إلرتكاب اجلرمية

: " نشاط غري مشروع، موجه لنسخ أو تغيري أو حذف، أو  اإلجتاهات من عرفها بأنهامن تلك و

الوصول إىل املعلومات املخزنة دارل احلاسب اآللي، أو اليت حتول عن طريقه"

(13)

. 

ضرارًا مبكونات احلساب اآللي، أو شبكات االتصال إتيه اإلنسان أيضًا هي : " كل عمل أو امتناع يأ

اخلاصة به، واليت حيميها قانون العقوبات، ويفرض هلا عقابًا"

(14)

. 

ما يؤرذ على هذا االجتاه أنه أغفل جرائم احلاسب اآللي اليت يكون فيها الدور األساسي للحاسب و

 نفسه.

وب واإلنرتنت أن تكون غري قابلة للشك حتى ميكن وُيشرتط يف األدلة املستخرجة من احلاس    

احلكم باإلدانة ، ذلك أنه ال جمال لدح  قرينة الرباءة وافرتاض عكسها إال عندما يصل 

اقتناع القاضي إىل حد اجلزم واليقني ، وميكن التوصل إىل ذلك من رالل ما يعرض من األدلة 

شكال اإللكرتونية اليت تتوافر عن طريق اإللكرتونية ، واملصغرات الفيلمية ، وغريها من األ

الوصول املباشر ، أم كانت جمرد عرض هلذه املخرجات املعاجلة بواسطة احلاسوب على الشاشة 

اخلاصة به أو على الطرفيات ، وهكذا يستطيع القاضي من رالل ما يعرض عليه من خمرجات 

بة هلا، ان حيدد قوتها إليكرتونية ، وما ينطبع يف ذهنه من تصورات واحتماالت بالنس

 االستداللية على صدق نسبة اجلرمية املعلوماتية إىل شخص معني من عدمه.

م ، حتى تتحقق يقينية األدلة 1984ويشرتط قانون البولي  واإلثبات يف بريطانيا لسنة  

اإلليكرتونية أن تكون البيانات دقيقة وناجتة عن احلاسوب بصورة سليمة

(15)

ن ، أما يف كندا ، فإ 

الرأي السائد يف الفقه هو اعتبار خمرجات احلاسوب من أفضل األدلة ، لذا فإنها حتقق اليقني 

 املنشود يف األحكام اجلنائية.

ونصت بع  قوانني الواليات يف الواليات املتحدة األمريكية، على أن النسخ املستخرجة من 

إلثبات هذه البيانات ، وبالتالي  البيانات اليت حيتويها احلاسوب ُتعد من أفضل األدلة املتاحة

يتحقق مبدأ اليقني هلذه األدلة ،وتنص القواعد الفيدرالية على أن: )الشرط األساسي للتوثيق أو 

التحقق من صحة أو صدق الدليل ، كشرط مسبق لقبوله ، هو أن يفي بأمارة أو بينة كافية ألن 

وع مبا يؤيد اإلدعاءات أو املطالبة املدعي تدعم اكتشاف )أو الوصول( إىل األمور اليت تتصل باملوض

بها(

(16)

. 

ويقرر الفقه الياباني قبول األدلة املستخرجة من احلاسوب اليت مت حتويلها إىل الصورة املرئية 

سواء كانت هي األصل أم كانت نسًخا مستخرجة عن هذا األصل ، وذلك استناًدا على االستثناءات 
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( من قانون اإلجراءات اجلنائية الياباني ، ففي هذه 323دة )التشريعية املنصوص عليها يف املا

احلالة يتحقق اليقني الذي يبنى عليه احلكم اجلنائي ، كما ميكن أن يتحقق اليقني هلذه 

املخرجات أيًضا من رالل التقارير اليت يقدمها اخلرباء ، ويف تشيلي ينص أحد القوانني اخلاصة 

نطة للحاسوب وكذلك النسخ الناجتة عنها،ومعنى ذلك أن باحلاسوب على قبول السجالت املمغ

هذه السجالت وصورها حتقق اليقني املنشود إلصدار األحكام اجلنائية ، كما يتحقق هذا اليقني 

من قانون أصول  221أيًضا عن طريق تقارير اخلرباء الصادرة يف عناصر معاجلة البيانات )املادة 

احملاكمات اجلزائية التشيلي(

(17)

اعترب املنظم األردني نظام املعاجلة اإللكرتوني مؤهاًل إلثبات ،و

( من 21حتويل احلق مما يسهل على احملقق ضبط الدليل اإللكرتوني وذلك من رالل نص املادة )

يعترب نظام املعاجلة  -م ،واليت جاء فيها بأن : )أ2001( لسنة 85قانون املعامالت اإللكرتونية رقم )

( من هذا القانون إذا كان 20إلثبات حتويل احلق يف السند تطبيقًا ألحكام املادة )اإللكرتوني مؤهاًل 

ذلك النظام يسمح بإنشاء السند اإللكرتوني وحفظه وحتويله

18

 . 

يتضح من ذلك إمكانية إثبات احلق مما ُيمكن احملقق من استخدام هذه الوسائل أيًضا باإلضافة 

 ش نظم احلاسوب واإلنرتنت.للوسائل السابق اإلشارة إليها يف تفتي

تتوىل ومنح املنظم السعودى جهات مهمة التنسيق مع اجلهات القضائية للضبط والتفتيش حيث 

باالستعانة والتنسيق مع اجلهات املعنية  السعودية( هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات)اهليئة

ملادة )الثالثة والعشرين( من مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من املخالفات املنصوص عليها يف ا

وللهيئة احلق يف حجز األجهزة واملنظومات والربامج املستخدمة ،هذا النظام وتعد حمضرًا بذلك

يف ارتكاب املخالفة إىل حني البت فيها. وحيدد احملافظ بقرار منه أمساء املوظفني املختصني بهذه 

  .املهمة وكيفية إجراء الضبط والتفتيش

املتقدم ان هليئة اإلتصاالت بالتنسيق مع اجلهات املعنية الضبطية القضائية  ومن حتليل النص

 فى اجلرائم اإللكرتونية واملعلوماتية ولكن قد حيتاج ذلك اىل الصقل والتدريب. 

حيال حمضر ضبط املخالفات املنصوص  :من النظام السعودى ملكافحة جرائم املعلوماتية 26املادة 

إىل هيئة  -بعد مباشرة اهليئة ملهماتها  -ة والعشرين( من هذا النظام عليه يف املادة )اخلامس

التحقيق واالدعاء العام لتتوىل التحقيق واالدعاء العام فيها وفقًا لنظامها أمام اجلهة القضائية 

  .املختصة

 االتجاه الثاني : يركز على فاعل الجريمة : 

اليت يكون ملقرتفها معرفة كافية باحلاسب هذا االجتاه يرى أن جرائم احلاسب اآللي، هي تلك 

: "جرائم يكون متطلبًا القرتافها أن  ،ما اجته اليه جانب من الفقه بأنهومشتمالته، ومن ذلك

تتوافر لدى فاعلها معرفة بتقنية احلاسب"

(19)

. 

كذلك جاء يف تعريف وزارة العدل األمريكية بتصرف من معهد ستانفورد، أن جرائم احلاسب 

: " أية جرمية لفاعلها معرفة فنية باحلاسبات متكنه من اقرتافها" اآللي هي

20

. 
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 االتجاه الثالث : لم يستقر على معيار محدد لبيان مفهوم جرائم الحاسب اآللي : 

وسيلة االرتكاب، وال موضوع اجلرمية، وإمنا جاء بتعريفات تشتمل هذا كله،  هذا اإلجتاه مل يبني  

بان جرائم احلاسب اآللي هي جرمية يستخدم احلاسب اآللي  فقهجانب من الومن ذلك، تعريف 

 كوسيلة أو أداة الرتكابها، أو ميثل إغراء بذلك، وكل جرمية يكون احلاسب اآللي نفسه ضحيتها.

، " م1982منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول الغش املعلوماتي عام  ما أوردته ومن هذا اإلجتاه

يكون ناجتًا بطريقة وع من شأنه االعتداء على األموال املادية أو املعنوية، نها كل فعل أو امتنابا

مباشرة، أو غري مباشرة عن تدرل التقنية املعلوماتية"

(21)

. 

وحديثًا، جاء يف مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاقبة اجملرمني املنعقد يف فينا

22

 ،

 ه على أنه : تعريف جلرائم احلاسب اآللي نص يف جزء من

" يقصد باجلرمية املعلوماتية أية جرمية ميكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة 

حاسوبية، أو دارل نظام حاسوب، واجلرمية تلك تشمل من الناحية املبدئية، مجيع اجلرائم اليت 

ميكن ارتكابها يف بيئة إليكرتونية"

(23)

 

 أطراف الجريمة المطلب الثاني

اآللي كغريها حتتاج لطرفني فاعل أو جاني، وجمين عليه، إال أن األطراف هنا جرائم احلاسب 

خيتلفون نوعًا ما عن أطراف باقي اجلرائم، إذ اجملرم املعلوماتي له دراية ومعرفة باحلاسب اآللي 

 لمجين عليه يف جرائم احلاسب اآللي.وسنعرض للجانى كطرف ثم ل ي،كشرط أساس

 لحاسب اآللي : أوالً : الجاني في جرائم ا

معرفة كافية بآلية عمل وتشغيل  تستوجبجرائم احلاسب اآللي  من من املعلوم أن إرتكاب جرمية

تخريب البيانات واملعلومات املوجودة كبسلوكيات غري مشروعة،  ،وقد يقوم اجلانىاحلاسب اآللي

أو ،ويستوى فى ذلك أن يقوم به شخص على جهاز آرر، أو تشويه مسعة شخص أو مؤسسة

 .جمموعة من األشخاص أو مؤسسة

 ميكن تصنيف اجملرمني يف هذا اجملال إىل صنفني : 

 أ. جمرمني مستخدمني : 

يكون اجملرم يف بع  جرائم احلاسب اآللي مستخدمًا فقط، وهو من تتوافر لديه املعرفة الكافية 

بية اليت واحلاس بآلية عمل احلاسب اآللي ومكوناته، ووظائفه األساسية، ومعرفة بع  الربامج

 جيري العمل بها.

طريقة ارتكاب هذه الفئة جلرائم احلاسب اآللي تتم إما بالدرول إىل مراكز احلاسب اآللي املركزي و

مباشرة بأي وسيلة، أو باستخدام إحدى وحدات احلاسب اآللي الفرعية املرتبطة باحلاسب اآللي 

بطاقات املمغنطة، أو أي وسيلة أررى تسمح املركزي، سواء باستخدام كلمة السر، أو باستخدام ال

بذلك

 (24)

. 

ويظن الكثريون ان الدرول باسم مستعار او بعنوان بريدي زائف لساحات احلوار وجمموعات 

 internet serviceاملناقشة قد حيميهم وخيفي هويتهم، ويف احلقيقة فإن مزود اخلدمة او 
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provider (ISP) ات بل وميكنه أيضا معرفه املواقع اليت يزورها ميكنه الوصول إىل كل هذه املعلوم

العميل

25

. 

وعليه فإن القوانني املقارنة اهتمت بهذه املسألة واجتهت إىل تبين العديد من الضمانات اليت 

 ميكن تلخيصها يف:

مبدأ االرطار العام : وهو أن يعلم اجلمهور اهليئات اليت تقوم جبمع هذه البيانات وتنوع  -1

قوم بتسجيلهااملعلومات اليت ت

26

فيجب أن تكون هناك قيود على انشاء االنظمة املعلوماتية  

 املختلفة ملعاجلة البيانات.

شرعية احلصول على املعلومة : جيب أن يتم احلصول على املعلومة بطريقة ختلو من الغش  -2

ا كانت من القانون الفرنسي للمعلوماتية  تسجيل أي معلومة اال اذ 25واالحتيال حيث متنع املادة 

 برضاء صاحب الشأن.

التناسب بني املعلومات الشخصية املسجلة واهلدف من ذلك التسجيل، فعلى اجلهة الراغبة يف  -3

اقامة أي نظام معلوماتي ان حتدد اهلدف من إقامته

(27)

. 

بدأ إدراك أهمية املوضوع يتزايد يف بع  األنظمة العربية مثل النظام التونسي ،الذى سن 

 2000الصادر يف أغسط  سنة  2000لسنة  83ارة اإللكرتونية وهو القانون رقم قانون راص بالتج

يف شأن املبادالت والتجارة اإللكرتونية،كما أصدرت إمارة دبي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بشأن املعامالت والتجارة  2002( لسنة 2قانونا راصا بالتعامالت اإللكرتونية وهو القانون رقم )

،وقبل 2006( لسنة 2ونية، كما صدر القانون االحتادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )اإللكرت

 جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت. 2001منذ سنة  74/ 7ذلك عرف قانون اجلزاء العماني رقم 

يف شأن تنظيم التوقيع اإللكرتوني وبإنشاء هيئة تنمية  15ويف مصر صدر القانون رقم  

 .  2004أبريل سنة  22لوجيا املعلومات بتاريخ صناعة تكنو

كما تضمنت  القوانني العربية العديد من النصوص والقواعد اليت حتمي البيانات الشخصية     

(28)

وتفرد عقوبات على افشاء هذا النوع من البيانات مثال ذلك الفصل العاشر من قانون التجارة 

نص على محاية سرية البيانات املشفرة واحرتام احلق الذي  2004اإللكرتونية املصري الصادر سنة 

يف اخلصوصية 

(29)

،وكذلك قانون التجارة االلكرتونية وقانون التجارة واملعامالت االلكرتونية يف 

،ثم صدر   2000و قانون التجارة اإللكرتونية التونسي الصادر سنة  2002امارة دبي الصادر سنة 

لكومبيوترالقانون العربي النموذجي جلرائم ا

(30)

، و الذي مت اعداده من قبل اللجنة املشرتكة بني 

املكتب التنفيذي ملؤمتر وزراء العدل العرب واملكتب التنفيذي ملؤمتر وزراء الدارلية العرب  حتت 

رعاية جامعة الدول العربية و جرى اقراراه بوصفه منهجا اسرتشاديا يستعني به املنظم الوطين 

ائم املعلوماتية يف حالة اطالعهم حبكم وظائفهم على أسرار املواطنني عند اعداد تشريع يف جر

عرب أجهزة احلاسوب أو شبكاته من رالل أدائهم لوظائفهم

(31)

. 

ويشري فقهاء القانون اجلنائى على املستويني احمللى  

32

والدوىل ،والتطبيقات القضائية اىل 

لعلمية احلديثة يف البحث واستجالء ضرورة التزام املشروعية وخباصة عند استخدام الوسائل ا

احلقيقة ،وحتت حتفظ أن يتم احلصول على األدلة اجلنائية عقب احلصول علي إذن من اجلهة 

صاحبة اإلرتصاص القانوني، ومن بينها األدلة املتحصلة من احلاسوب أو اإلنرتنت 

(33)

 . 
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ونية ومكافحة جرائم وقد أحسن املنظم السعودي صنعا عندما أصدر نظامي املعامالت اإللكرت

 م. 2007/ 3/ 26هـ ، املوافق  1428/ 3/ 7املعلوماتية الصادرين يف 

 ب.جمرمني مربجمني : 

نظرًا للمستوى املهاري العالي الذي يتمتع به املربجمون

(34)

، وقدرتهم على درول واقتحام األنظمة 

وحتويل ونسخ وإضافة أي هؤالء املربجمون قادرون على القيام بتعديل ، فاحلاسوبية بكل سهولة

معلومات على الربامج، باإلضافة إىل قدرتهم على إتالفها وتغيري حمتواها، لتحقيق أغراض غري 

مشروعة

(35)

. 

كل ذلك باستغالل املساحات اخلالية بني أوامر برامج احلاسب اآللي، مع االستفادة من األوامر 

األررى احملققة ألغراضهم

 (36)

.

  
ن جرائم احلاسوب واإلنرتنت سواء كانت مطبوعة أم بيانات معروضة على إن األدلة املتحصلة م

شاشة احلاسوب ، أم كانت بيانات مدرجة يف حامالت البيانات 

(37)

، أم اختذت شكل أشرطة وأقراص 

ممغنطة أو ضوئية أو مصغرات فيلمية ، كل هذه ستكون حماًل للمناقشة عند األرذ بها كأدلة 

لى ذلك فإن كل دليل يتم احلصول عليه من رالل بيئة تكنولوجيا إثبات أمام احملكمة ، وع

املعلومات ، جيب أن يعرض يف اجللسة لي  من رالل ملف الدعوى يف التحقيق االبتدائي ، لكن 

بصفة مباشرة أمام القاضي، وهذه األحكام تنطبق على كافة األدلة املتولدة عن احلاسبات 

رائم املعلوماتية الذين يكون قد سبق أن مسعت أقواهلم يف احلواسيب، وأيًضا بالنسبة لشهود اجل

التحقيق االبتدائي ، فإنه جيب أن يعيدوا أقواهلم مرة أررى من جديد أمام احملكمة

(38)

، كذلك  

فإن ررباء األنظمة املعلوماتية على ارتالف ختصصاتهم

(39)

، ينبغي أن ميثلوا أمام احملاكم  

اليت رلصوا إليها إلظهار احلقيقة وكشًفا للحق،بل أن بع   ملناقشتهم ، أو مناقشة تقاريرهم

الباحثني نادى بضرورة وجود حماكم رقمية ميثل فيها اجملرمون املعلوماتيون أمام قاضى متخصص 

وحمكمة متخصصة

40

. 

 ثانياً : المجني عليه في جرائم الحاسب اآللي : 

يعيًا أو معنويًا، مع أن الغالبية إن الضحية يف جرائم احلاسب اآللي ميكن أن تكون شخصًا طب

العظمى من اجلرائم تقع على شخص معنوي يتمثل مبؤسسات وقطاعات مالية وشركات ضخمة

41

. 

وعلى أساس أن جرائم احلاسب اآللي تقع يف بيئة احلاسب اآللي نفسه يف الغالب،فإن القطاعات 

حلاسب اآللي املختلفة، وأهم املستهدفة باجلرمية هي تلك املعتمدة أكثر من غريها على أجهزة ا

%( من  19تلك القطاعات البنوك، إذ تعترب أكثر القطاعات تضررًا، إذ بلغت نسبة اجلرمية فيها)

جمموع اجلرائم املرتكبة

42

. 

باإلضافة إىل قطاعات املال، تزداد رقعة اجلرمية لتشمل الشركات اخلاصة، كشركات التأمني، فقد 

ئم يف هذا النوع عندما متكن أحد موظفي شركة تامني كربى شهدت ) لوس أجنلوس( أشهر اجلرا

 46.000باستخدام نظامها احلاسوبي من رلق عمالء وهميني مؤمن عليهم. ومتكن من بيع 

بوليصة تأمني إىل شركة مناظرة

(43)

ويف األغلب األعم من هذه اجلرائم يكون دور الضحية )اجملنى  

فضل الكثري من اجملين عليهم هنا إبقاء ما حلقهم من عليه( ضئياًل وسلبيًا إىل حد كبري، إذ ي

اعتداء سرًا روفًا على مسعتهم أو مسعة جتارتهم محاية ملركزهم املالي وثقة العمالء بهم، فال 
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يرغبون بالكشف عن االررتاقات احلاصلة على أجهزتهم احلاسوبية حتى ال ينظر إىل تدابري 

فتسبب ضعف الثقة باملؤسسة، وبالتالي عزوف  احلماية لديهم على أنها ضعيفة غري فعالة

 العمالء عنها. 

 طبيعة وخصائص جرائم الحاسب اآلليالمطلب الثالث 

بع  الصور األكثر شيوعًا جلرائم ل سنعرضلتحديد طبيعة ورصائص جرائم احلاسب اآللي، 

 .رائم األشخاصج،و جرائم األموال ،بية والصور األكثر شيوعًا للجرمية احلاس،ومن احلاسب اآللي، 

 أوال طبيعة جرائم احلاسب اآللي:

 : األموالجرائم  -1

ومنها استخدام احلاسب اآللي  ،تظهر بصورتني، األوىل جرائم واقعة باستخدام احلاسب اآللي و

لتزييف العملة، أو التزوير يف حمررات رمسية، أو االرتالس،أو استخدام احلاسب اآللي ألغراض 

بيانات واملعلوماتالدرول غري املشروع لل

44

املخزنة على حاسب آلي آرر، وذلك عرب شبكات  

االتصال الدولية، أو بصورة مباشرة، بغية احلصول على منافع نقدية، أو أرذ تلك املعلومات 

والبيانات، والثانية، جرائم واقعة على احلاسب اآللي مبشتمالته املتعلقة باجلانب املادي، أو اجلانب 

عديل أو حتوير أو تقليد برامج احلاسب اآللياملعنوي، كجرائم ت

45

، وجرائم تدمري املعلومات 

والبيانات اخلاصة باحلاسب اآللي نفسه، باإلضافة إىل اجلرائم التقليدية العادية اليت تطال 

 اجلانب املادي للحاسب اآللي كالسرقة واإلتالف.

 خشخا  : األجرائم  -2 

ومن ذلك على سبيل املثال،  ،خدام احلاسب اآللي ترتكب باست أن شخاصاألميكن تصور جرائم 

باإلضافة إىل  –جتارية كانت أو شخصية  –جرائم الذم والقدح والتحقري، وجرائم إفشاء األسرار 

جرمية التهديد اليت أصبح احلاسب اآللي يوفر هلا أسلوبًا وموضوعًا جديدًا، فكم هي القضايا 

 ديد وابتزاز عرب شبكات االتصال الدولية. صورة تهفى اليت شهدها العامل واملتمثلة 

 :خصائص جرائم الحاسب اآلليثانيا 

 أنها جرمية يسهل فيها التخفى تتمثل فىتتميز جرائم احلاسب اآللي خبصائص ختتلف 

 لحدود. عابرة لهذه اجلرمية  أنعن ،فضال
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 :  يسهل فيها التخفىجرائم  -1

 األغلب إىل جمهود عضلي من نوع ما كجرائم إذا كانت اجلرمية بصورتها التقليدية حتتاج يف

القتل، السرقة، االغتصاب، فإن جرائم احلاسب اآللي على العك  ال حتتاج إىل أدنى جمهود 

عضلي، بل تعتمد على الدراية الذهنية والتفكري العلمي املدروس القائم على معرفة بتقنيات 

افر العلم الكايف بكيفية عمل احلاسب اآللي احلاسب اآللي، ولذا كان الشرط األساسي يف اجملرم تو

وآلية تشغيله، باإلضافة إىل اإلحاطة ببع  الربامج التشغيلية ، مع إمكانية تنفيذ ذلك عن 

 بعد، دون اشرتاط التواجد يف مسرح اجلرمية.

 جرائم عابرة للدول :  -2

اليت تقع بني أكثر من لك اجلرائم ترب وطنية على عيطلق تعبري "جرائم عابرة للدول" أو جرائم 

دولة، مبعين أنها ال تعرتف باحلدود اجلغرافية للدول كجرائم تبيي  األموال، واملخدرات 

ويف عصر احلاسب اآللي، ومع انتشار شبكة االتصاالت العاملية )اإلنرتنت(، أمكن ربط  وغريها.

أمر التنقل  أعداد هائلة ال حصر هلا من احلواسيب عرب العامل بهذه الشبكة حبيث يغدو

واالتصال فيما بينها أمرًا سهاًل، طاملا حدد عنوان املرسل إليه، أو أمكن معرفة كلمة السر، وسواء مت 

يف هذه البيئة ميكن أن توصف جرائم احلاسب اآللي ،وذلك بطرق مشروعة، أو غري مشروعة

يف بلد آرر، كما قد  بأنها جرائم عابرة للدول، إذ غالبًا ما يكون اجلاني يف بلد، واجملين عليه

وعليه "تعترب جرائم احلاسب اآللي شكاًل ،يكون الضرر املتحصل يف بلد ثالث يف الوقت نفسه

جديدًا من اجلرائم العابرة للحدود الوطنية أو اإلقليمية أو القارية"

(46)

. 

 جريمة السرقة بإستخدام الحاسب اآللي الثاني المبحث

نشأ عن إساءة استخدام احلاسب اآللي وعن إمكانية بع  جرائم األموال اليت قد تل سنعرض

والشريعة اإلسالمية  النظامتطبيق القواعد العامة على مثل هذه اجلرائم ، وذلك يف كل من 

، وموقف فقهاء الشريعة جرمية السرقة بإستخدام احلاسب اآللي الغراء،من رالل بيان أركان

 اإلسالمية.  

 ام الحاسب اآلليجريمة السرقة بإستخد األول طلبالم

أو  (ارتالس مال منقول مملوك للغري بنية متلكه)السرقة بأنها  الباحثني القانونني يعرف

(اعتداء على ملكية منقول وحيازته بنية متلكه)

 (47)

. 

على تعريف املتحدة من قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات العربية  382كما نصت املادة 

 .(سرقة التعزيرية بارتالس مال منقول مملوك لغري اجلانيتقع ال)السرقة بقوهلا 
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على مال غريه بالعذاب األليم " َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا  ىتوعدت من اعتد ، الغراءوالشريعة 

ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم  ا َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْمَوَل ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم َتُكوَن َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن

 .(48) " .َرِحيًما
وجعلت عقوبة االعتداء على األموال عن طريق السرقة أشد وهي قطع اليد ، " َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة 

َحِكيٌم "اللَِّه َواللَُّه َعِزيٌز  مَِّن َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل

(49)

. 

 -أوال القواعد العامة:

يتضح لنا أن قيام السرقة يتطلب أن يرتكب اجلاني فعاًل ماديًا حمددًا وهو االرتالس، وأن ينصب 

 هذا االرتالس على منقوٍل مملوك للغري ، ويتطلب وقوع االرتالس عن قصد جنائي.

 االختالس : -أ(

فه األستاذ جارسون بأنه االستيالء على حيازة واملقصود به أرذ مال الغري بدون رضاه، وقد عر

الشيء الكاملة دون علم مالكه أو حائزه السابق بدون رضائه فهو إذن اغتيال للحيازة بركنها املادي 

واملعنوي يف نف  الوقت

(50)

. 

 وفعل االرتالس يتطلب عنصرين لقيامه :

 نقل احليازة أو تبديلها :  -1
ن حوزة صاحبه وإدراله يف حيازته، أما إذا مل يقم اجلاني وميثل هذا الفعل يف إرراج الشيء م

 بإدرال الشيء يف حيازته وأتلفه مثال فال يعد الفعل جرمية سرقة. 

 عدم رضاء اجملين عليه :  -2
فطبقا للقواعد العامة أن رضاء اجملين عليه يف السرقة حيول دون قيام اجلرمية بشرط أن يكون 

ادة سليمة ورالية من العيوب وسابق عن فعل االرتالس أو هذا الرضا صحيحًا وصادرًا عن إر

وكل وسيلة يتوصل بها اجلاني إىل حيازة املال حيازة كاملة يتوفر بها ركن ، معاصرا إياه 

االرتالس ويستوي أن خيتل  اجلاني املال بنفسه أو يستعمل غريه كآلة يف حتقيق غرضه

(51)

.

 

 

 لسرقة : االمال موضوع  -ب(

و مال منقول مملوك للغري، واملال هو كل شيء ميكن متلكه وتكون له قيمةحمل السرقة ه

(52)

 

سواء كانت هذه القيمة مادية أو أدبية ولو كانت هذه القيمة ضئيلة فإن كان هذا املال جمردا من 

كل قيمة زالت عنه صفة املال، وال يعترب من صالحية املال كموضوع جلرمية السرقة أن تكون 

ألن هذه احليازة وإن كونت جرمية راصة فإنها ال تنفي عن املال صفته حيازته مشروعة 

وقيمته، فاملواد املخدرة واألسلحة غري املررصة يعترب القانون حيازتها جرمية يف غري األحوال 
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املصرح بها قانونا ومع ذلك فهي ذات قيمة مادية وتعترب ماال تصلح ألن تكون حمال جلرمية 

السرقة

(53)

 . 

اء غري املادية كاألفكار فإنه يتعني أن تكون متضمنة شيئًا مادي حتى ميكن السيطرة أما األشي

عليه ماديا ويتحقق ارتالسه، كما ال ميكن القول من ناحية أررى بانطباق النصوص اخلاصة 

بالسرقة على ارتالس املنفعة حيث أنها ال تعد من املنقوالت املادية اليت تسمح بالسيطرة 

عليها

(54)

. 

 القصد الجنائي :  -ج(

،بالعلم بإرتكاب فعل خمالف السرقة جرمية عمدية يشرتط لقيامها توفر قصد جنائي عام 

 باإلضافة إىل قصد جنائي راص يتمثل يف نية متلك اجلاني للمال املسروق. للنظام بإرادة حرة،

قيام  أن القصد اجلنائي يف جرمية السرقة ينحصر يف)ويف ذلك قالت حمكمة النق  املصرية 

العلم عند اجلاني وقت ارتكاب اجلرمية أنه خيتل  املنقول اململوك للغري رغم إرادة مالكه بنية أن 

(ميتلكه هو لنفسه

(55)

. 

جمرد نقل املطعون ضده أمواال راصة بالشركة )كما قضت احملكمة االحتادية العليا اإلماراتية أن 

فر القصد اجلنائي يف جرمية السرقة حلسابه الشخصي ال يكفي يف حد ذاته للتدليل على توا

املنسوبة إليه، ذلك أنه جيب للحكم باإلدانة أن يثبت املطعون ضده كأن حيول تلك األموال وهو 

يعلم أنه ال حق له فيها وأنه كان يقصد غش شريكيه ورداعهما واالستيالء على أمواهلما بغري 

وغا لغاية األمر فيها ثم ترتيب حق وأنه جيب للتعرف على ذلك حتقيق األدلة املطروحة بل

(النتيجة وفق ما يظهر

(56)

. 

 سرقة عن طريق الحاسب اآلليالمدى انطباق القواعد العامة على  ثانيا 

حسب قواعد القانون اجلنائي التقليدي ورد أنها )ارتالس مال منقول مملوك للغري، بنية متلكه( 

غري، لكن األمر خيتلف فيما يتعلق وعلى ذلك ففعل االرتالس يرد على مال منقول مملوك لل

 بالسرقة املعلوماتية فيما إن كانت املعلومة )مال ماديًا منقول( يصلح ألن يكون حماًل للسرقة.

وملعرفة ذلك البد لنا من دراسة صور ، يف شأن هذه املسألة بني مؤيد ومعارض الباحثنيانقسم 

 هذه السرقة ، وهي على النحو التالي :

 مات :أ( سرقة المعلو

 يف شأن السرقة املعلوماتية بني مؤيد ومعارض : نيياجلنائالباحثني انقسم 

املؤيدون : يرون أن الركن املادي للسرقة، يتمثل يف فعل االرتالس، وهذا الفعل يتكون من 

 عنصرين أحدهما موضوعي واآلرر شخصي.

ألن عناصر الركن املادى ،جةوالعنصر املوضوعي يتمثل يف النشاط اإلرادي الذي يؤدي إىل هذه النتي

 عبارة عن سلوك إجرامي ونتيجة إجرامية وعالقة سببية بينهما.
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وأما العنصر الشخصي، فيتمثل يف نية اجلاني يف متلك الشيء وحيازته، وهو ما يعين عدم رضاء 

 اجملين عليه خبروج املال من حيازته.

ى السرقة املعلوماتية، وذلك ألن ويرى هذا اجلانب الفقهي أن هذه املبادئ العامة، تطبق عل

االرتالس للمال املعلوماتي يتحقق على إثر قيام اجلاني بتشغيل احلاسب اآللي واحلصول على 

كي ينقل املعلومة  ،البيانات أو املعلومات أو حيازتها، وهو لي  يف حاجة الستعمال العنف 

كة وبسهولة دون أن يكون ويستحوذ عليها، فكل ذلك من املمكن احلصول عليه عن طريق الشب

مضطرًا إلتيان السلوك املادي املنصوص عليه يف مواد السرقة مبا فيها فعل االرتالس للمنقول، 

ولذلك فمجرد حيازته للمعلومة عن طريق استحواذها أو احلصول عليه بطريق غري مشروع، 

مية وعالقة يتحقق االرتالس املعلوماتي بعناصره الثالث من سلوك إجرامي، ونتيجة إجرا

سببية

(57)

. 

من ناحية أررى فإن بع  أنصار هذا الرأي يرون ضرورة تدعيم االرتالس املعلوماتي، بنشاط مادي 

لكن هذا الشرط  ،مثل بيع الربنامج أو نسخة أو االستفادة باملعلومات ووضعها موضع التنفيذ

مبثابة نشاط مكمل ال أثر له على قيام فعل االرتالس املعلوماتي

(58)

. 

وأما العنصر الشخصي يف احليازة املعلوماتية، واملرتتبة على االرتالس، فيعين أن مالك املعلومات أو 

حائزها مل يرض بنقلها إىل اجلاني، وحتى يف حالة الرضاء فقد كان ذلك بقصد متكني اليد 

العارضة، والتسليم بناًء على اليد العارضة ال ينفي ركن االرتالس

(59)

. 

 املعارضون :

ن صعوبة التسليم بفكرة السرقة املعلوماتية أو االرتالس املعلوماتي ألن املعلومات ما مل تكن يرو

مدونة على دعامة مادية، فإن األمر يتعلق خبدمات ولي  بأموال، وعليه فإذا قام صاحب هذه 

 املعلومات ببثها عرب شبكة معينة وقام آرر باعرتاضها بوسيلة أو بأررى، كاستعمال كلمة السر

إىل عدم توافر صفة  كمثاًل بطريق الغش، فإن األمر ال يتعلق بسرقة أو بنصب، ويرجع ذل

املنقول يف املعلومات حمل البث، فعلى الرغم من توافر سيطرة صاحب املعلومات حمل البث عليها 

وذلك بربط احلصول عليها باستعمال كلمة السر مبا يصح معه القول بتوفر احليازة هلذه 

، فإن جرمية للسرقة أو النصب ال تقع وذلك النتفاء صفة املنقولاملعلومات

(60)

. 

 ب( تجاوز حامل البطاقة االئتمانية لرصيده في البنك :

والقضاء يف شأن التكييف القانوني هلا  باحثني القانونينيهذه من الصور اليت أثارت رالفًا بني ال

طاقته متجاوزًا رصيده بالبنك فهل يعد ، فهل يعد حامل البطاقة االئتمانية الذي يسحب من ب

سارقًا ، أم ميكن معاقبته حتت وصٍف جنائي آرر ؟ هذا ما سنعرضه يف كٍل من موقف الفقه 

 وموقف القضاء يف هذه املسألة :

 : موقف القضاء 
يف هذا املوضوع قضت حمكمة النق  الفرنسية ورالفًا إىل ما ذهبت إليه حمكمة االستئناف ، 

أنه ))نظرًا ألن حمكمة االستئناف ، ومن أجل احلكم برباءة املتهم أثبتت ، أنه لكي  عن ذات واقعة
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يتمكن املتهم من إجراء السحوبات غري املشروعة، فقد استخدم، وحسب القواعد الفنية الستعمال 

وحيث أنه بالنظر إىل ذلك، فإن الوقائع املنسوبة إىل املتهم  ((اجلهاز ، البطاقة بوصفه صاحبها

طوي على عدم مالحظة التزام تعاقدي ، وال تندرج حتت أي نص جنائيتن

61

. 

أن قيام صاحب بطاقة االئتمان بالصرف  - وحسبما ترى حمكمة النق  الفرنسية -مؤدى ذلك 

متجاوزًا رصيده يف حسابه البنكي ال يندرج حتت أي وصف جنائي ، إمنا هو إرالل بالتزام 

 نك املصدر هلذه البطاقة.تعاقدي بني حامل البطاقة وبني الب

 لباحثني القانونينيموقف ا : 
 ما بني مؤيد ومعارض للوصف القانوني الذي جاء به هذا احلكم : الباحثنيوانقسم 

 * املؤيدون :

من الصعب التسليم بفكرة )االرتالس( كركن يف السرقة، ذلك أن ماكينة التوزيع اآللي للنقود -

وماتي معني، ولذلك حني تتوافر شروط حمددة لدى حامل مربجمة من قبل البنك حسب نظام معل

البطاقة، فإن اجلهاز اآللي يستجيب للصرف، ويقوم بصرف النقود، حتى لو كانت بالتجاوز 

لرصيد الساحب، ولذلك يصعب القول بوجود االرتالس الذي يقوم به وصف السرقة، معنى ذلك 

الرتالس يف السرقة، وحتى لو كان التسليم أن التسليم مت برضا البنك، وهذا الرضا ينفي ركن ا

قد مت عن غلط أو رطأ فإن هذا التسليم كذلك ينفي ركن االرتالس، ولي  للبنك سوى املطالبة 

باملبالغ اليت صرفها حامل البطاقة بناء على العقد املربم بينهما، وبالتالي ينتفي ركن 

 صف جرمية السرقة.االرتالس يف السرقة، ومن ثم ال يصبغ الوصف املذكور بو

وال ميكن الرد على ما سبق بأن التسليم قد مت عن طريق اجلهاز ولي  عن طريق البنك، وذلك 

ألن التسليم الصادر عن اجلهاز هو يف حقيقته تسليم صادر عن البنك متمثاًل يف رجاله الذي 

ك فإن العميل سبق هلم أن برجموا اجلهاز ووضعوا يف ذاكرته املعلومات اخلاصة بكل عميل، كذل

مل يقم بكسر اجلهاز، بل العك  استخدمه بشكل مطابق للنظام احملدد سلفًا من جانب البنك، 

وبالتالي فإن التسليم الصادر عن جهاز التوقيع اآللي هو تسليم ارتياري ناٍف لالرتالس

(62)

. 

احملددة سلفًا  أن احلامل الشرعي للبطاقة إذا رالف التعليمات نياجلنائي الباحثنيويرى جانب من 

من قبل البنك بأن تالعب يف جهاز التوزيع أو قام بكسره، كما لو استخدم رط تليفونيًا، 

باالتصال عن بعد، وأتلف الربنامج عن طريق فريوس، وترتب على ذلك قطع الصلة بني املوزع 

ادةاآللي والرصيد، وبالتالي جتاوز يف السحب، فإنه يعد سارقًا للمبلغ الذي سحبه بالزي

(63)

كما أنه  

ُيسأل عن جرمية إتالف بالنسبة لألفعال اليت وقعت على املوزع اآللي للنقود وأفقدته وظيفته

(64)

. 

ويف هذا الغرض حتديدًا فإن املشرع الفرنسي وضع نصًا راصًا يف قانون العقوبات اجلديد هو 

( للعقاب على اإلتالف املادي للحاسب اآللي وملحقاته2-323نص املادة )

(65)

أما إتالف الربنامج الذي 

( 1-323حيكم جهاز التوزيع اآللي للنقود، فألنه مال من طبيعٍة معنوية، فهو معاقب عليه باملادة )

( من قانون العقوبات املصري361من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد، وال تسري عليه املادة )

(4)

. 

عل يعد جرمية ريانة أمانة، والسبب يف يرى أنصار هذا الرأي كذلك صعوبة التسليم بأن هذا الف

هذا أنه إذا صح أن البطاقة تظل مبقتضى العقد املربم بني العميل والبنك ملكًا للبنك أو بيت املال 

املصدر هلا، وميكن له إلغاؤها واسرتدادها يف أي وقت يشاء، ويف هذه احلالة جيب على العميل 

ولذلك لو قام حامل  -ألنها سلمت له كوديعة–ة إعادتها وإال عد مرتكبًا جلرمية ريانة أمان

البطاقة باالستيالء على مبالغ مالية نتيجة استخدام البطاقة أثناء فرتة صالحيتها ولو 
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باملخالفة لشروط العقد، ال يعد الفعل ريانة أمانة، وذلك ألن قيام هذه اجلرمية يقتضي أن 

يه مبقتضى عقد من عقود األمانة املنصوص تكون املبالغ اليت استوىل عليها العميل قد سلمت إل

 ( من قانون العقوبات املصري.341( من قانون العقوبات الفرنسي. وكذلك املادة )408عليها يف املادة )

واحلقيقة أن هذا الرأي يف معرض تدليله على صحة سنده فرق ما بني بطاقة االئتمان والنقود 

أن االمتناع عن تسليم بطاقة االئتمان للبنك  اليت تسحب مبعرفة هذه البطاقة، وانتهى إىل

ألنها سلمت للعميل مبقتضى عقد أمانة، ولكن النقود اليت استوىل عليها  ،ميثل ريانًة لألمانة 

مالك البطاقة مل تسلم له على سبيل األمانة، واحلقيقة أنه ال فرق بني بطاقة االئتمان، والنقود 

ول أن بطاقة االئتمان يف ذاتها قيمة مالية، فالنقود اليت تسحب بهذه البطاقة حتى ميكن الق

وبطاقة االئتمان شيء واحدًا، ولذلك ودرءًا هلذا اخللط يصح أن يقال أن الواقعة مدنية ولي  هلا 

صفة جنائية وال ينطبق عليها نص من نصوص قانون العقوبات

(66)

. 

نصب، وذلك ألن العميل وضع يرى أنصار هذا الفريق أن الفعل ال يعد كذلك من قبيل جرمية ال 

يف جهاز التوزيع اآللي للنقود، والذي هو  -مبقتضى عقد بينهما–بطاقته اليت صرفها له البنك 

مربمج من قبل البنك حسب برنامج معني، حبيث إذا انطبقت الشروط اليت وضعها البنك يف هذا 

رف مبالغ مالية زائدة عن الربنامج، يقوم اجلهاز اآللي بصرف النقود ولذلك لو قام العميل بص

ألن األررية تشرتط االستيالء  ،احلد املسموح له فإنه ال يعد حمتااًل وقد ارتكب جرمية نصب

( من قانون 405من اجملين عليه بإحدى الطرق االحتيالية وذلك حسب نص املادة ) دعلى النقو

ق احتيالية حسب نص والثابت عدم وجود طر -( عقوبات مصري338املادة ) –العقوبات الفرنسي 

القانون، لكن العميل حصل على النقود باملخالفة لشروط العقد املربم مع البنك، وذلك يف ذاته ال 

يشكل االحتيال الذي يتعني توافره حسب نص القانون

(67)

. 

ورالصة هذا االجتاه ، أن قيام حامل البطاقة باالستيالء على نقود من البنك املصدر هلذه 

ًا رصيده، وذلك باملخالفة لشروط العقد املذكور، ويف الوقت ذاته ال ميكن وصفه البطاقة متجاوز

بأنه جرمية سرقة أو نصب أو ريانة أمانة وخيتلف األمر فيما لو أقدم البنك على إلغاء البطاقة 

وطالب العميل بردها، وامتنع األرري عن ردها، واستوىل على مبالغ مالية مبقتضاها عقب 

ذه احلالة يعاقب العميل جنائيًا بوصف االحتيال وريانة األمانةاإللغاء، ففي ه

(68)

. 

 * املعارضون :

متثل جرمية سرقة، وذلك محاية لألموال من  -الواقعة املعروضة–وأما أنصار الرأي اآلرر فريون أن 

التعدي عليها عن طريق إساءة استعمال بطاقات االئتمان، وذلك بقيام العميل بالسحب جتاوزًا 

 يده، واستند هذا الرأي إىل إسباغ وصف السرقة على هذه الواقعة استنادًا ملا يلي : لرص

العميل الذي قام بالسحب من جهاز التوزيع اآللي للنقود متجاوزًا رصيده، يشبه الدائن الذي سلمه  

املدين حافظة النقود للحصول على مديونيته فأرذ مبلغًا كبريًا يتجاوز حقه وعليه فقد قضى 

ه بتهمة السرقةضد

(69)

للدائن الذي متت حماكمته عن  ىولذلك فالعميل هنا له ذات املركز القانون

 جرمية سرقة.

والقضاء أن تسليم املنقول من صغري أو جمنون ال يعد تسليمًا نافيًا  الباحثون اجلنائيونيرى  

ة اليت يعتد بها، لالرتالس إذا استوىل عليه سارق، وذلك ألنه تسليم انتفت عنه اإلرادة السليم



 الحاسب اآللي باستخدام االعتداء على األموالالتكييف القانوني والشرعي لجرائم 
 

 
562 

وكذلك احلاسب اآللي الذي يقوم العميل بالسحب منه متجاوزًا الرصيد، فهذا احلاسب اآللي 

مبثابة صغري أو جمنون ال إرادة له، ومن ثم ال ينفي ركن االرتالس يف السرقة، والتماثل ما بني 

لتسليم اإلرادي الذي اجملنون والصغري من ناحية، وجهاز التوزيع اآللي للنقود يعين عدم وجود ا

ينفي االرتالس، ومن ثم تعد الواقعة جرمية سرقة

(70)

. 

ولكن يرد على ذلك بأن القياس يف التفسري القانوني أمر وارد إال إذا تعلق باملواد اجلنائية فهي 

ال تقبل القياس أو التوسع يف التفسري، ومن ناحية أررى ال جيوز قياس التسليم اإلرادي الذي 

الس على ذلك التسليم الصادر عن صغري أو جمنون، كما أن الذي يقوم بالتسليم ينفي االرت

للنقود يف حاالت بطاقات االئتمان هو البنك ولي  جهاز التوزيع والذي هو جمرد وسيط يف 

عملية التسليم

(71)

. 

لة إن التسليم الصادر عن جهاز التوزيع اآللي للنقود هو تسليم صادر عن غلط، وذلك ألن اجلهاز آ

صماء، لي  لديها إرادة واعية، ال تعي ما تفعل، وإمنا يتم توزيع النقود حسب برجمته من قبل 

املختصني يف البنك

(72)

( يف فرنسا Lilleمن أنصار هذا الرأي، أن حمكمة جنح ليل ) لباحثونيرى ا، 

ن أدرل أدانت أحد األشخاص جبرمية سرقة ألنه حتايل على ماكينة آلية لتوزيع )املشروعات( بأ

 ،هلا عمالت أجنبية يف ذات حجم العملية احمللية ولكن أقل منها يف القيمة

ويرد على ذلك بأن القياس مع الفارق وهو أنه يف هذا احلكم مت التحايل على جهاز التوزيع اآللي 

املشروبات، فهناك طرق احتيالية مت اللجوء إليها، ولكن األمر غري ذلك بالنسبة ملن يسحب من 

ز التوزيع اآللي للنقود متجاوزًا الرصيد، فهو قد أدرل بطاقته وكودها الصحيح ورقمها جها

السري كذلك، كل ما هناك أنه أساء استخدام اجلهاز، ولكن يوجد تسليم إرادي من جانب البنك، 

وهذا التسليم مت عن طريق جهاز التوزيع اآللي للنقود

(73)

ولذلك فسلوك اجلاني يف احلالة 

استعمل فيه إحدى الطرق االحتيالية للحصول على مال ذا قيمة يصلح ألن يكون  األوىل وقد

السلوك اإلجرامي يف جرمية السرقة حيث مت ارتالس مال منقول مملوك للغري بنية متلكه، 

وقد تعاصرت نية التملك )القصد اجلنائي اخلاص( يف ذات وقت ممارسة السلوك اإلجرامي، أما يف 

أن فيها تسليمًا إراديًا ينفي  -املخالف هلذا الرأي– بع  الباحثنيكما يرى احلالة الثانية فهي 

االرتالس كسلوك إجرامي يف السرقة

(74)

. 

 ج( اصطناع أو تقليد بطاقات األتمان :

أن هذا الفعل يشكل جرمية سرقة باستعمال مفتاح مصطنع،  الباحثني القانونينيرأى جانب من 

وهو البطاقة –ين عليه بغري رضائه، وألن املفتاح املصطنع وذلك ألن املال ررج من ذمة اجمل

هو كل أداة تقوم بذات الوظيفة اليت يقوم بها املفتاح األصلي، بصرف النظر عن شكلها أو  -املزورة

من قانون العقوبات املصري مل حتدد ماهية  317/2حجمها أو املادة املصنوعة منها، سيما وأن املادة 

املفتاح املصطنع

(75)

. 

من قانون العقوبات املصري  وإن كانت مل حتدد  317/2ويؤيد هذا اجلانب الفقهي رأيه بأن املادة 

املقصود بذلك املفتاح املصطنع، كما أن بطاقة السحب ليست هي )احملرر املعد لإلثبات وفقًا 

م للقانون( وإمنا هي )أداة للوصول إىل السحب من احلساب( فلي  هناك تزوير حتى مع التسلي

بفكرة التوقيع اإللكرتوني

(76)

. 
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فاهلدف من ذلك التوقيع لي  إثبات قيام الشخص اجلاني بالسحب من الرصيد، لكن التوقيع 

يفيد أن احلساب نقص مبقدار معني، والتوقيع األول يعين تغيري احلقيقة أي التزوير وهو ما مل 

لفعل من ذلك التوقيع حيدث، أما احلالة الثانية وهي نقصان احلساب، فهي املقصودة با

اإللكرتوني الذي مت مبجرد السحب، فاألول يعين تغيري احلقيقة وهو ما مل حيدث أما الثاني 

مل حيدث تغيريًا للحقيقة، كذلك يصعب القول بقيام  -على األقل من الناحية املادية–فيعين 

قع ينفي القصد قصد التزوير لدى اجلاني، وذلك ألن هناك جهاًل بالوقائع، والغلط يف الوا

لعملية السحب،  نتيجةاجلنائي(، وعلى فرض أن تزويرًا قد وقع يف سجالت احلاسب اآللي، فهو 

ولي  سببًا هلا أو وسيلة للوصول إليها

(77)

. 

( عقوبات مصري هو 317/2أن املقصود باملفتاح املصطنع حسب املادة ) لباحثنيويرى جانب آرر من ا

و حبسب العرف لفتح األقفال( اليت تغلق بها أبواب األماكن، )كل أداة خمصصة حبسب طبيعتها أ

ولذلك يرى هذا الفقه أن اعتبار بطاقة االئتمان املزورة مبثابة مفتاح مصطنع واستعماهلا يف 

سحب أوراق البنكنوت من أجهزة التوزيع اآللي للنقود، هو تفسري يتعارض ومبدأ شرعية اجلرمية 

ستقرة يف تفسري النصوص اجلنائية، هو عدم التوسع يف التفسري أو ألنه من املبادئ امل ،والعقوبة

اللجوء إىل القياس من أجل التجريم، فذلك حمظور لتعارضه مع مبدأ املشروعية

(78)

. 

 د( البيانات والربامج :

من املمكن استخدام احلاسب اآللي يف ارتكاب أفعال االعتداء على األموال ، وذلك بإدرال بياناٍت 

قية أو تعديل أو مسح البيانات املوجودة، وذلك من أجل ارتالس األموال أو زيادة العناصر غري حقي

اإلجيابية يف الذمة املالية للجاني

(79)

. 

إىل أنه ))يعد مرتكبًا لفعل االرتالس الذي يقوم به النشاط املادي جلرمية  الباحثنيولذلك ينتهي 

أو يعدل يف البيانات الصحيحة املتعلقة السرقة، الشخص الذي يستخدم بيانات غري حقيقية 

مبعاملة جتارية عرب اإلنرتنت ليستولي على األموال اليت قام أحد املستهلكني بتحويلها ألحد 

املوردين للبضائع أو اخلدمات، وذلك بإضافة هذه األموال حلسابه الشخصي أو حلساب آرر، وال 

فاحلقيقة أن اجلاني أررج هذه األموال من ميكن القول بأن اجلاني مل يسيطر على هذه األموال، 

ذمة اجملين عليه وزاد بها العناصر اإلجيابية لذمته املالية ، كما أنه ال ميكن القول بأنه قام فقط 

ألن األرقام املتعلقة بهذه النقود ترتجم يف أي حلظة  ،بالتالعب يف البيانات أو األرقام 

أي حلظة ، ليستخدمه وينفقه(( للبنكنوت الذي يستطيع اجلاني أن يسحبه يف

 (80)

. 

تفق مع هذا الرأي يف وقوع السرقة املعلوماتية اليت تستهدف أموال ونشاط التجارة اإللكرتونية نو

، لكننا نرى أن الركن املادي يف جرمية السرقة املعلوماتية ذو طبيعة مزدوجة ، مبعنى أن سرقة 

واملعلومات أموال معنوية ، وأما النقود فهي مال معلومات ، وسرقة نقود وكالهما يعد من املال ، 

 حسب املفهوم الدقيق ملعنى املال املادي املنقول.

وتفصيل ذلك 

(81)

أن الربامج والبيانات املعاجلة إلكرتونيًا ترتب حقوقًا لصاحبها وختوله إبرام 

غالل ألن من عقود متعلقة بها مثل عقد اإلجيار أو احلفظ والبيع، وأي صورة أررى من صور االست

رصائص املعلومات القابلية لالنتقال، وكل هذه األمور ترتب حقيقة هامة وهي أن املعلومات مال 
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لي  لوجود عالقة بني املال وصاحبه فقط، ولكن ألن هلا قيمة اقتصادية، فهي تطرح يف 

السوق للتداول، مثلها مثل أي سلعة، وهلا سوق جتاري خيضع لقوانني السوق االقتصادية

(82)

. 

ملعلومات بصفة املال، تأسيسًا على قيمتها االقتصادية، ألنه كما قال جانب أن اويستند هذا الرأي 

من الفقه املذكور، أن أي قانون يرف  إسباغ صفة املال على شيء له قيمة اقتصادية، هو بال جدال 

قانون ينفصل متامًا عن الواقع

(83)

طبيعة املال  فطبيعة هذا املال نابعة من الذهن، ولي  من 

ككيان مادي

(84)

. 

وهلذا من املقبول أن يكون موضوع هذا املال غري مادي، متى كانت له قيمة اقتصادية ويستحق 

احلماية القانونية، وملا كانت الربامج يف جوهرها معلومات معاجلة بطريقة ما، وهلا قيمة 

علومات من األموال( القابلة اقتصادية، فإنه جيب معاملتها على أنها مال، وذلك ألن اعتبار )امل

للتملك واالستغالل، يزيل عقبة كبرية تسمح بإضافة هذا النوع من األموال إىل جمموعة األموال 

–القائمة اليت حيميها القانون اجلنائي من االعتداء عليها، واليت تتمثل يف ضرورة أن يكون 

نقول اململوك للغرييصدق عليه وصف الشيء امل -موضوع جرائم االعتداء على األموال

(85)

ولذلك  

 فهي مال منقول مملوك للغري، لكنه لي  مااًل ماديًا، بل من األموال املعنوية.

أساس قواعد االرتباط اليت يعاجلها القانون اجلنائي يف  سيكون على اإلجتاه الفارقأن  ونرى

ظاهريًا أو حقيقًا، واحلقيقة أن االرتباط بني اجلرائم أو تعددها قد يكون ، القسم العام منه

والتعدد الظاهري يعين أن الواقعة يتنازعها أكثر من نص عقابي، ويف هذه احلالة يعاقب اجلاني 

بوصف اجلرمية األشد وهذه ال جمال لبحثها يف تعدد السرقة املعلوماتية مع غريها من اجلرائم 

املعلوماتية

(86)

. 

اجلاني متثل جرائم متعددة، لكنها قد ارتكبت أما االرتباط املادي فيعين أن األفعال اليت أتاها 

لغرض واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطًا ال يقبل التجزئة، ففي هذه احلالة تطبق عقوبة 

عقوبات مصري( 32/2عقوبات فرنسي(، واملادة ) 232-132اجلرمية األشد وذلك حسب املادة )

 (87)

. 

 بأحد األفعال اآلتية : لذلك كانت سرقة النقود عن طريق احلاسب اآللي ارتبطت 

 323/1الدرول أو البقاء غري املشروع يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات واملعاقب عليه باملادة ) -1

 عقوبات فرنسي(.

فقرة ثانية  323/1االعتداء القصدي على نظام املعاجلة اآللية للمعطيات واملعاقب عليه باملادة ) -2

 من قانون العقوبات الفرنسي(.
من قانون العقوبات الفرنسي، ففي هذه  323/1القصدي على املعطيات واجملرم باملادة االعتداء  -3

احلالة يكون هناك تعدد ماديًا بني هذه األفعال، والسرقة املعلوماتية للنقود، مبفهومها الدقيق 

( من 132/3وذلك يف نطاق التجارة اإللكرتونية، هلذا يطبق وصف اجلرمية األشد حسب املادة )

( من قانون العقوبات املصري، وذلك بسبب وحدة الغرض 32/2العقوبات الفرنسي، واملادة ) قانون

 اإلجرامي، وهو السرقة فضاًل عن االرتباط الذي ال يقبل التجزئة بني هذه اجلرائم.

على أساس يوجه هلذا نرى أن إزالة اللب  أو الغموض يف شأن الطبيعة املركبة للسرقة املعلوماتية، 

الرتباط املادي بني اجلرائم املرتكبة لغرض واحد، كما ورد يف القواعد العامة لقانون قواعد ا

العقوبات

(88)

. 
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والسبب يف إثارة املسألة السابقة أن سرقة النقود عن طريق احلاسب اآللي يرتتب حتمًا 

ة وبالضرورة على جرمية معلوماتية أررى، وهلذا كان يتعني حبث مدى االرتباط بني هذه اجلرمي

وجرمية سرقة النقود وكيف يعاقب اجلاني، وذلك محاية لألموال املتداولة اليت يتعامل بها عن 

 طريق احلاسب اآللي.

أن النقود اليت تعامل معها عن طريق احلاسب اآللي ليست نقودًا  الباحثيني القانونينيوهلذا يرى 

عليه مبقتضى فعل  )معلوماتية( بل هي نقود حقيقية ررجت من ذمة اجلاني إىل اجملين

االرتالس الذي يوقع من اجلاني حيث نقل املال من حيازة اجلاني إىل حيازة اجملين عليه، ولذلك 

يطبق بشأنها األحكام العامة جلرائم االعتداء على األموال باعتبارها من األموال املادية

(89)

. 

وهناك رأي يرى أن الرأي السابق يعاجل أثرًا من آثار السرقة املعلوماتية، وهو ترمجة هذه السرقة إىل 

نقود خترج من حيازة اجملين عليه إىل حيازة اجلاني

(90)

 . 

كرتونية ال تستعمل فيها ورقة سواًء يرى أن هذه العملية تتم عرب برنامج معلوماتي وأجهزة إلنو

يستحصل فيه على توقيع الطرفني أو نقودًا مادية ميكن حيازتها املادية كانت هذه الورقة عقد 

كرتونية، وذلك عن طريق استعمال يلدى أحد الطرفني، بل إن مقابل الوفاء يتم بطريقة إل

بطاقات االئتمان، وحتويل احلساب من بنك املشرتي إىل حساب البائع يف البنك اخلاص به، 

الطرفني، بل تتم عملية تبادل معلومات وتسويات حسابية  وذلك دون تداول مادي للمال بني

إلكرتونية ترتجم إىل أرقام بعد ذلك يف حسابات كل طرف يف هذه املعاملة لدى البنك اخلاص 

 به.

وأودع  -عن طريق الشبكة–ولذلك لو قام اجلاني بسرقة رقم بطاقة العميل وسحب من حسابه 

املال يف يده؟ يف احلقيقة يصعب  حيصل علىرغم أنه مل املال يف حسابه هو، فهل ال يعد سارقًا 

التسليم بذلك فهو سارق، ورلصت له حيازة النقود املسروقة رغم عدم قبضها بيده وتسلمه 

إياها، وهلذا نرى أن تداول النقود املادية هي أثر للسرقة املعلوماتية وليست هي السرقة املعلوماتية 

 والسرقة املعلوماتية عن طريق احلاسب اآللي. -أو التقليدية–دية وإال فما الفارق بني السرقة العا

 هـ( اصطناع العملة اإللكرتونية :

سؤااًل فيما إن قام البع  باصطناع ما يسمى )العملة  وناجلنائي الباحثونيف هذه الصورة أثار 

هلا أم ال ؟اإللكرتونية(، وهل يتعني تعديل قواعد القانون اجلنائي التقليدي لتوفري احلماية 

(91)

. 

ويرّد على ذلك جانب آرر بأن قواعد قانون العقوبات التقليدي ليست يف حاجة إىل تعديل 

يقابلها يف الواقع عملة نقدية أو ورقية، وكل ما  -بالعملة اإللكرتونية–وذلك ألن العملة املسماة 

املال اململوك للغري يفعله اجلاني هو أنه يقوم بتعديل بيانات أو حتويرها أو إضافتها ليختل  

فيكون سارقًا، أو يستخدم البيانات احملرفة أو الكاذبة كطرق احتيالية حلمل اجملين عليه على 

تسليم العملة النقدية فيكون نصابًا أو ليظهر على املال الذي اؤمتن عليه فيكون رائنًا لألمانة، 

مانة توفر احلماية الالزمة ملا وبالتالي فالنصوص التقليدية يف شأن السرقة والنصب وريانة األ

يسمى بالعملة اإللكرتونية

(92)

. 

–وهذا الرأي يتفق مع ما قررناه أن هناك فارقًا بني السرقة املعلوماتية وبني آثاره املتمثلة يف نقل 

النقود بصورتها العادية من ذمة اجملين علية إىل اجلاني ، فالسرقة املعلوماتية كنشاط مادي أو 
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للمال من حساب اجملين عليه إىل حساب اجلاني، بدون رضاء اجملين عليه  ارتالس هي نقل

بالطبع، وبطريقة معلوماتية حبتة، مبعنى أن عملية االرتالس واحليازة متت ملعلومات ولي  

لنقود، ولكن األثر املرتتب على هذه العملية املعلوماتية هي نقل النقود من حساب اجملين عليه 

لك أمر طبيعي فنقل النقود ماديًا هي عملية تسوية بني حسابات العمالء، إىل حساب اجلاني، وذ

يقوم بها بنك كل طرف باالتصال بالبنك اآلرر، والدليل على أنه ال ضرورة للنقل املادي للنقود 

حتى تتم السرقة املعلوماتية، أن اجلاني مبجرد نقل النقود اليت استوىل عليها من حساب اجملين 

ألنه مبجرد متام العمليات  ،ه، ميلك أن يسحب منها ليتسوق عرب الشبكةعليه إىل حساب

 -نقودًا–كرتونية للسرقة تكون حيازة املال قد رلصت للجاني، حتى ولو مل يقب  يف يده ياإلل

 باملفهوم الدقيق ملعنى النقود.

 موقف فقهاء الشريعة الثالثالمبحث 

ا تدور حول معنيني مهمني : األرذ للمال، عرف فقهاء اإلسالم السرقة بعدة تعريفات ولكنه

ستتار ، والسرقة لغًة : سرقة الشيء يسرقه سرقًا : واالسم السَّرق ، السِرقة بكسر واالرتفاء واإل

الراء فيهما ورمبا قالوا : )سرقه مااًل(

(93)

. 

إن ابنك ُسرِّق ، واسرتق امسع أي مسع مستخفيًا ، ويقال هو ُيسارق النظر إليه  ومنها

(94)

. 

عند األحناف : هي أرذ الشيء من الغري على وجه اخلفية بغري حق سواء كان نصابًا أو ال

(95)

. 

وعند املالكية : السرقة هي أرذ املال رفية من غري أن يؤمتن عليه

(96)

. 

وعند الشافعية : هي أرذ املال على وجه اخلفية

(97)

. 

من حرز مثله عادة ال شبهة له فيه وعند احلنابلة : السرقة هي أرذ مال حمرتم لغريه وإرراجه 

على وجه االرتفاء

(98)

. 

ومن أجل معرفة حكم تطبيق حد السرقة على من اعتداء على أموال اآلررين عن طريق احلاسب 

تلك الشروط  فى اآللي ال بد لنا أواًل من دراسة شروط إقامة حد السرقة، ثم نرى ثانيًا هل توفرت

 رقة، أو مل تتوفر فيكتفي بالتعزير.يف ذلك املعتدي فيقام عليه حد الس

 أوالً : خشروط إقامة حد السرقة وهي :

الشروط العائدة إىل املال ،الشروط العائدة إىل املسروق منه،السارق الشروط العائدة إىل

 وفيما يلي تفصيل هلذه الشروط. الشروط العائد إىل طريقة األرذ،املسروق

 الشروط العائدة إلى السارق وهي :  -أ(

ن يكون مكلفًاأ .1

(99)

عن  –رضي اهلل عنهما  –والدليل على ذلك عموم ما رواه علي وعائشة :  

: ))رفع القلم عن ثالث )وعند غري النسائي ثالثة( : عن النائم حتى  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

أو يفيق(( –يستيقظ، وعن الصغري حتى يكرب، وعن اجملنون حتى يعقل 

(100)

. 

 ًا أو جمنونًا كان مرفوعًا عنه القلم، واملرفوع عنه القلم ال يقام عليه احلد.والسارق إذا كان صغري
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أي يكون السارق ملتزمًا أحكام اإلسالم، فال يقام احلد إال على املسلم، أو الذمي، وال يقام احلد  .2

على احلربي

(101)

. 
ق أصاًل عدم وجود شبهة للسارق، وذلك ألن احلدود تدرأ بالشبهات، ومن الشبه : كون السار .3

للمسروق منه

(102)

: ))أنت ومالك ألبيك(( صلى اهلل عليه وسلم، وذلك لقوله 

 (103)

. 
 ومن الشبه أيضًا : سرقة الشريك من مال الشركة.

 

 

 الشروط العائدة إلى المسروق منه هي :  -ب(

 أن يكون املسروق منه معلومًا، ارتلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني :  .1
وهذا هو مذهب احلنفية ،ان املسروق منه جمهواًل، فال قطعالقول األول : إن ك

(104)

والشافعية 

(105)

 

واحلنابلة

(106)

؛ وذلك ألن من شروط القطع عندهم دعوى صاحب املال، أو من يف حكمه، وال 

يتحقق ذلك إذا كان املسروق منه جمهواًل

(107)

. 

مذهب املالكية وقول القول الثاني : أنه ال يشرتط أن يكون املسروق منه معلومًا، وهذا هو 

الشافعية

(108)

 وذلك ألنه ال يشرتط عندهم مطالبة صاحب املال.  
أن يكون للمسروق منه على املال املسروق يد صحيحة، كاملالك ونائبه، واملضارب، وحنوهم .2

(109)

. 
أن يكون املسروق منه معصوم الدم واملال، وعلى ذلك فإنه تقطع يد من سرق من مسلم أو من  .3

ذمي

(110)

. 

 لشروط العائدة إلى المال المسروق : ا -ج(

 أن يكون املال حمرتمًا. -1
 أن يبلغ املال نصابًا. -2

 إرراج املال من احلرز، وهذا الشرط هو املهم بالنسبة هلذه املسألة، ولذلك سيكون التفصيل فيه:

أواًل : املراد باحلرز :ما حيفظ فيه املال عادة 

(111)

. 

لماء رمحهم اهلل يف اشرتاط احلرز يف املال املسروق، على ثانيًا : حكم اشرتاط احلرز :ارتلف الع

 قولني : 

 القول األول :

اشرتاط احلرز وهذا القول هو قول مجهور أهل العلم، من احلنفية

(112)

، واملالكية

(113)

، والشافعية

(114)

 ،

 واحلنابلة.

 أدلة القول األول : 

اللَِّه  مَِّن َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل الدليل األول : قوله تعاىل : " َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة

َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم "

(115)

. 
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ووجه االستدالل من اآلية : أن من سرق من غري احلرز ال يسمى سارقًا بل يسمى رائنًا أو 

خمتلسًا أو غاصبًا أو غريها من األمساء

(116)

. 

 رديج مرفوعًا : )ال قطع يف مثر وال كثر(.الدليل الثاني : عن رافع بن 

 القول الثاني :

 عدم اشرتاط احلرز، وهو قول الظاهرية وطائفة من أهل احلديث، ونصره ابن حزم. 

 دليل القول الثاني : 

َبا الدليل األول : عموم قوله تعاىل : "" َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَس

اللَِّه َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم "، واهلل سبحانه مل يشرتط يف ذلك أن يكون من حرز أو من غري  مَِّن َنَكااًل

حرز، فمن اشرتط شيئًا فعليه الدليل، وإال فقد قال على اهلل بال علم

(117)

 . 

خزومية اليت الدليل الثاني : عموم األحاديث اليت فيها األمر بقطع يد السارق، ومنها حديث امل

سرقت

(118)

. 

 ثالثاً : بعض الضوابط التي ذكرها الفقهاء للحرز، وتخدم بحثنا هذا : 

احلرز ما مينع وصول اليد إىل املال ويصري املال به حمصنًا .1

(119)

. 
واملرجع يف احلرز إىل العرف، وخيتلف ذلك بارتالف األموال واألحوال واألوقات

(120)

؛ ألن الشارع 

 نصيص على بيانه فعلم أنه رد ذلك إىل أهل العرف.اشرتط احلرز من غري ت

 ومن األحوال اليت خيتلف فيها احلرز ارتالف الوقت أمنًا وروفًا.

وعلى ذلك ال بد أي حيرتز يف املواقع الشبكات اخلاصة بالبنوك واملؤسسات املصرفية، ويتشدد 

 إجراءات األمان؛ ألن التعامالت عرب الشبكة يكتنفها رطورة شديدة. 
 احلرز نوعان : حرز بنفسه وحرز بغريه.و .2
احلرز بنفسه : وهو ما يطلق على املكان احملظور الدرول إليها، إال ألصحابها أو من يسمح له  -

 بدروهلا بناء على إذن مسبق، مثل اخلزائن اليت حتفظ املال.

حلافظ أو احلارس احلرز بغريه : وهو ما يطلق على املكان غري احملرز بذاته، وإمنا يكون حرزًا با -

الذي حيميه من االعتداء أو اخلطر

(121)

 . 

فإن مل ميكن األرذ رفية فإنه ال  أن يكون األرذ رفية.د. الشرط العائد إىل طريقة األرذ : 

يسمى سرقة

(122)

"إال من إسرتق السمع فأتبعه شهاب مبني"،

(123)

فسمى أرذ املسموع على وجه  

ى سبيل اجملاهرة مغالبة أو نهبة أو رلسة أو غصبًا أو االستخفاء اسرتاقًا وهلذا يسمى األرذ عل

ارتالسًا وال يسمى سرقة

(124)

. 

 والدليل على اشرتاط هذا الشرط : 

قال : ))لي  على رائن وال منتهب وال خمتل  قطع(( أواًل : ما رواه جابر أن النيب 

(125)

. 

 ها.ثانيًا : أن هذا األفعال غري دارلة يف السرقة لغة، بل هلا اسم خيص

واحلكمة من عدم قطع اخلائن واملنتهب واملختل  أن غري السارق مينع بالسلطان وغريه خبالف 

السارق، فإن )السارق ال ميكن االحرتاز منه، فإنه ينقب الدول ويهتك احلرز ويكسر القفل، وال 

ميكن صاحب املتاع االحرتاز بأكثر من ذلك، فلو مل يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضًا، 

وعظم الضرر، واشتدت احملنة بالسراق، خبالف املنتهب واملختل ، وخيلصوا حق املظلوم، أو يشهدوا 
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له عند احلاكم، وأما املختل  فإنه إمنا يأرذ املال على حني غفلة من مالكه وغريه، فال خيلو من 

الرتالس، نوع تفريط ميكن به املختل  من ارتالسه، وإال فمع كمال التحفظ والتيقظ ال ميكنه ا

فلي  كالسارق، بل هو اخلائن أشبه؛ وأيضا فاملختل  إمنا يأرذ املال من غري حرز مثله غالبًا، 

فإنه الذي يغافلك وخيتل  متاعك يف حال ختليك عنه وغفلتك عن حفظه، وهذا ميكن 

االحرتاز منه غالبًا، فهو كاملنتهب(

(126)

. 
نوك أو املؤسسات املالية، ثم قام وعلى ذلك لو قام أحد األشخاص يتحدى بع  مواقع الب

باررتاق هذا املواقع، وسرقة أرقام سرية لبع  بطاقات االئتمان، فإن هذا ال يعّد سرقة بل هو 

 انتهاب. 

ثانيًا : مدى انطباق شروط السرقة يف الفقه اإلسالمي على سرقة األموال عن طريق احلاسب 

 اآللي.

اسي يف الشريعة اإلسالمية لقولة تعاىل :"وما كنا إن مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات مبدأ أس

 معذبني حيت نبعث رسوال"

(127)

 يف التشريع اإلسالمي يتم يف إطارين :  ةوإن تطبيق القاعد

إطار حمدد، ويكون يف جرائم احلدود والقصاص حيث يأتي النص حمددا للفعل اجملرم والعقوبة 

 املقررة له.

ويرتك حتديد العقاب عليها للسلطة املختصة تراعى يف  طار مرن ويكون ذلك يف جرائم تعزيرإ

 تقديرها ظروف الزمان واملكان وشخص اجلاني.
وتعترب نصوص التشريع اإلسالمي العامة النهى عن املنكر والبغي وحتريم اخلبائث والعدوان وعدم 

بة النص على اجلزئيات دليل على عموم الشريعة وصالحيتها مبوجب النصوص العامة من معاق

 اجلاني تعزيزا على اجلرائم اليت مل ينص عليها بنصوص التجريم. 

ن موضوع السرقة اوعندما نبحث يف سرقة األموال عن طريق احلاسب اآللي ال بد لنا من النظر 

واملعلومات والربامج اخلاصة  ،فيجب أن يكون موضوعها املال، واملال عرف بأنه كل ما يصلح للحيازة

املصرفية هي مقومة باملال وتصلح أن تكون حماًل للسرقة، إذًا يف املال إما أن بالبنوك واملؤسسات 

يكون معلومات هلا قيمة مالية أو األموال النقدية، وحتى نتمكن من مدى انطباق األحكام 

الشرعية يف الفقه اإلسالمي على السرقة عن طريق احلاسب اآللي ال بد لنا أن نسأل أنفسنا 

حلاسب اآللي والرقم السري حرزًا أو ال، إن طبيعة احلرز تتطلب معرفة ماهية سؤااًل، هل يعترب ا

فيه، واألموال املعلوماتية من  هالشيء املسروق فان حرز كل شيء هو ما جرت العادة والعرف حبفظ

 معدات وأجهزة وبرامج مسجلة على دعامات وشرائط ممغنطة تصلح الن تكون حماًل للسرقة.

على املعلومات املنسورة على الدعامات واألشرطة املمغنطة بالسرقة ويف حالة االعتداء 

واالستيالء عليها ونقل حيازتها من صاحبها األصلي إىل حيازة السارق فان االعتداء يكون على 

ألساسي هي املعلومات، وبناء املعلومات، الن الدعامة الفارغة ليست هي هدف السارق ولكن اهلدف ا

آللي يعترب خمرجًا هلا من احلرز وذلك أحد اء على املعلومات من احلاسب على ذلك فان االعتدا

 ويكيف ذلك الفعل يف الشريعة اإلسالمية جبرمية السرقة.،األركان األساسية يف جرمية السرقة 

حكام االجتهادية واليت تتغري بتغري العرف والعادة إضافة إىل أن الشريعة اإلسالمية فيها اال

وبالتالي تراعي أحوال الناس وعاداتهم مبا يتماشى والتطور،لقول الفقيه القرايف  والزمان واملكان،
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حكام بتغري األزمان والعادات )وال جتمد على املنقول يف الكتب طوال املالكي يف باب تغيري اال

عمرك فان اجلمود على املنقوالت أبدًا رلل يف الدين وجهل مبقاصد املسلمني(

 (128)

. 

احلرز ميكن أن يتغري من الزمان املاضي مبا يتماشى والزمان احلالي وال مينع وعليه فان تعريف 

ذلك من أن انطباق احلرز على معلومة تعترب مااًل يف حيازة صاحبها يف جهاز االلكرتوني إذا مت 

 االعتداء على عليها من قبل آرر فانه يكون قد انتهك حرز هذا املالك.

رز خيتلف بارتالف احملرز وخيتلف بارتالف األشياء فحرز ولقد ورد يف كتاب اجملموع أن احل

ال يف ،الذهب والفضة يكون بالصناديق وهي خمتلفة يف مكان به اإلغالق واإلقفال يف العمران 

البوادي

(129)

. 

فاالعتداء على املعلومات االلكرتونية يعترب هتك حلمى احلرز وجيب أن نفرق بني أمرين يف 

لوماتيتعريف الطبيعة للمال املع

(130)

. 

آللي، وهذا يسهل انطباق نصوص جرمية اوأدوات احلاسب  اآلالت األول : مال معلوماتي مادي : هو

 السرقة عليه.

الثاني : مال معلوماتي مادي حيتوي على مضمون معنوي : ويقصد به الشريط املمغنط أو االسطوانة 

ملعلومات املتضمنة يف هذا املواد تعطي املمغنطة أو الذاكرة أو األسالك اليت تنتقل بها اإلشارات وا

 املال قيمته احلقيقية.

فالسرقة اليت تقع عن هذا املال فان املقصود احلصول على املعلومات املتضمنة دارل هذا املال من 

برامج ومعلومات هلا قيمتها املادية

(131)

. 

صفة املال وبالتالي وكل شيء له قيمة يكتسب صفة املال واألشياء اليت تنتفي قيمتها تزول عنها 

 ال تصلح موضوعا للسرقة.

ولقد قال أبو حامد إن سرقة طنبورًا

(132)

اللهو فان كانت قيمته أقل  تأو مزمارًا أو غري ذلك من آال 

من ربع دينار

(133)

ال قيمة له، وإذا نقص تأليفه وصار رشب ومل جيب عليه القطع ألنه حمرم  

 ب القطع بسرقته.يستعمل يف أشياء تساوي ربع دينار فصاعد وج

فاملعلومة تكون وفقا للشريعة اإلسالمية مااًل و ينظر إىل قيمتها هل تساوي نصاًب أو ال فان بلغت 

 تعد عماًل جمرمًا و تكييف على إنها سرقة.

وميكن تطبيق نص جرمية السرقة على التعدي على األموال يف احلاسب اآللي بإدرال بيانات 

املخزنة الرتالس األموال. كان يقوم اجلاني بتعديل البيانات  غري حقيقة أو تعديل البيانات

الصحيحة املتعلقة بتحويل للمجين عليه مما يرتتب عليه أن يتم التحويل حلساب اجلاني فيتم 

 إرراج األموال من حيازة اجملين عليه ارتالسا و نقلها إىل حيازته هو.

سسات واملصارف املالية اخلاصة بالعمالء هذا فيما خيص معلومات وبرامج وبيانات البنوك واملؤ

وأرصدتهم ذات القيمة املالية واليت إذا مت االعتداء عليها فإمنا مت االعتداء على أمواهلم ألن 

اررتاق هذه البيانات والربامج وسرقتها سواًء بنسخها أو تغريها وتغري بياناتها يعّد انتهاكًا 

 للحرز ولذلك يطبق حد السرقة.

 تداء على األموال النقدية عن طريق احلاسب اآللي فإنه ال خيلوا من حالني :أما عن االع

 احلالة األوىل : االعتداء على احلسابات املصرفية :   

 ويتم بأسلوبني :

 األسلوب األول : التالعب باحلسابات اجلارية.



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: والتنمية الشاملة للمجتمعات اقتصاد املعرفة

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
571 

 األسلوب الثاني : التحويل من حساب إىل حساب آرر.

 رتني :وال خيلو هذا االعتداء من صو

 : أن يكون املعتدي من موظفي البنك، وموظفي البنك نوعان: الصورة األوىل

النوع األول : املصرح له بالدرول إىل هذه احلسابات، وحكم هذا النوع حكم اخلائن، ألنه مؤمتن 

 على هذه األشياء، وال قطع على رائن.

وهذا حكمه حكم من أذن له النوع الثاني : موظف غري مصرح له بالدرول إىل هذه احلسابات، 

بالدرول إىل مكان، ثم سرق من مكان حجب عنه وقد سبق أن الصحيح أنه ال قطع عليه لوجود 

 الشبهة وهذه الشبهة يف حق املوظف قوية.

 : أن يكون املعتدي من غري موظفي البنك :  الصورة الثانية

رى املختصون يف جمال أمن املعلومات إذا كان نظام البنك نظامًا قويًا من الناحية األمنية، حبيث ي

االلكرتونية أن هذا النظام ال يوجد فيه ثغرات أمنية، وال ميكن اررتاقه يف األحوال العادية، 

وكان عند البنك فريق فين يكتشف الثغرات لو وجدت بسرعة، فإن من اعتدى على أموال البنك 

فيه الشروط األررى؛ ألن مال البنك مال  وأرذ منها شيئًا فإنه يعّد سارقًا تقطع يده، إذا توفرت

 حمرز تقطع اليد يف سرقته.

 احلالة الثانية : االعتداء على البطاقات املصرفية :

 ويتم بعدة وسائل :

 الوسيلة األوىل : التجس  :

سواًء أكان ذلك باستخدام برامج التجس  املشهورة أو بإجياد ثغرة يف جهاز الضحية أو باعرتاض 

 يقوم املتصل بإرسال البيانات من رالله. االتصال الذي

 إذا توفرت احلماية األمنية املعتربة فهل يعّد من اعتدى على مال غريه سارقًا تقطع يده ؟

 ونرى أنه يعد سارقًا إذا كانت احلماية األمنية قوية ، ومن الصعوبة انتهاكها أو جتاوزها.

 الوسيلة الثانية : أسلوب اخلداع :

قع وهمي تشبه املواقع املشهورة فيدرل هلا املشرتي ويدرل بياناته فيأرذها وذلك بإنشاء مو

القراصنة ويستخدمونها ملصاحلهم ، والسؤال الذي يطرح نفسه : هل يعد هذا الفعل من قبيل 

 السرقة فيقام حد القطع عليه ، أم هو كذب ورداع فحسب؟.

الضحية كان مفّرطًا إذ أدرل بياناته واإلجابة على ذلك ال قطع يف مثل هذه الصورة راصًة وأن 

 يف جهة مل يتأكد منها.

 الوسيلة الثالثة : الكشف عن أرقام البطاقات :

يعتمد هذا األسلوب على استخدام معادالت رياضية وإحصائية بهدف حتصيل أرقام بطاقات 

دل على ائتمانية مملوكة للغري واستخدامها يف أغراض غري مشروعة ، وهذا إذا ما مت فإمنا ي

 ضعف اجلانب األمين للجهة املصدرة للبطاقة ، وهذه شبهة قوية يدرأ مبثلها احلد.

الوسيلة الرابعة : احلصول على األرقام السرية عن طريق جهاز استخدمه الضحية قبل اطالع 

 املعتدي عليه :
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ي مل هذه الصورة ال قطع فيها ألن الضحية مفرط يف ترك أرقامه السرية يف اجلهاز فاملعتد

 يأرذ الرقم السري من حرز.

هذه األحكام ذكرتها بعد أن أمعنت النظر يف اجلانب الشرعي والفين هلذه األنواع من االعتداءات 

على قلة بضاعيت وتشتت ذهين ، ومن تأمل هذه املسألة قد يوافقين فيما ذكرت وقد خيالفين؛ 

النظر مرة بعد أررى، والتبصر يف  ولكن ليتأمل قبل احلكم فاملسألة حتتاج إىل التأمل،وتكرار

اجلانب الفين ، وعدم أرذ األحكام الفنية من جانب واحد، بل البد من تعدد األطراف ، لتكون 

 النظرة أعمق ، واحلكم أدق.

 الخاتمة

ثورة التكنولوجيا وانتشار احلاسب اآللي إىل تغيري يف املفاهيم التقليدية للجرمية سواًء من أدت 

 ارتكابها ، أو طبيعة الدليل وطرق انتشاله ، باإلضافة إىل مدى احلجية يف اإلثبات. حيث وسائل

 وقد رلصنا إىل النتائج اآلتية:

استخدام احلاسب اآللي أنتج صورًا جديدة للجرائم من حيث أنواعها والوسائل املرتكبة بها ،  -1

 ليدي.وهذه الصور ال تنطبق والنماذج القانونية للجرائم يف القانون التق

 تعترب جرمية االعتداء على املال جرمية ذات طابع اقتصادي. -2
تتميز جرمية االعتداء على املال بواسطة احلاسب اآللي بأنها جرمية نائمة ، تعتمد على  -3

 الذكاء دون أدنى جمهود عضلي.
مي الشق املعنوي للحاسب اآللي )الربامج ، والبيانات ، واملعلومات( ينطبق عليها وصف املال احمل -4

 بالقانون.
االفتقار إىل املعرفة العلمية ، والتقنية ، واخلربة يف جمال احلاسب اآللي واجلرائم املرتبطة به  -5

 ، سواًء من جهة التحقيق أو القضاء.

 التوصيات :

راص يعاجل استخدامات احلاسب اآللي وبيان اجلرائم الواقعة عليه ،  تنظيمالعمل على وضع  -1

 والتحقيق بها ، وكيفية اكتشاف الدليل وانتشاله ، وحفظه. والسلوكيات غري املشروعة

 إعطاء الدليل املستمد من احلاسب اآللي حجية كاملة يف اإلثبات. -2

وإعطائهم بع  املقدمات ،العمل على عقد دورات قصرية متخصصة للقضاة يف هذا اجلانب  -3

 لشرعية.يف مكونات وأساسيات هذا اجلهاز ، وطبيعة استخداماته الشرعية وغري ا
أن يدرس ما يسمى جبرائم احلاسب اآللي يف الكليات واجلامعات املتخصصة ، وأن يعرف طالب  -4

 األنظمة هذه املشكلة وحدودها ، وأن القادم من تلك اجلرائم قد يكون أكثر رطورًة وأشد فتكًا.
جملالت نشر الوعي القانوني لدى كافة شرائح اجملتمع خبطورة هذه اجلرائم سواًء يف الصحف وا -5

 وقنوات اإلعالم املرئية والسمعية.



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: والتنمية الشاملة للمجتمعات اقتصاد املعرفة

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
573 

الدعوة إىل صدور قانون دولي موحد راص يعنى بتنظيم استخدامات احلاسب اآللي وحتديد  -6

 مفاهيم عاملية موحدة على مجيع األصعدة.
الدعوة إىل عقد اتفاقيات دولية تعاجل السلبيات اليت تنشأ عن تطبيق القوانني الوطنية على  -7

 لي.جرائم احلاسب اآل
ضرورة التعاون العربي يف اجملاالت التقنية وتبادل اخلربات وتأهيل وتدريب العاملني يف  -8

 اجلهات املختصة للتصدي للجرائم احلاسوبية.
اجلرائم املقررة فى عقوبات الأن توقع على اجملرم الذي يستخدم احلاسب اآللي عقوبة أشد من  -9

 التقليدية.
 احلماية الوقائية قبل وقوع اجلرمية . ـضرورة التعاون الدولي للعمل علي  -10

إعداد نصوص تنظم احلماية اإلجرائية مبا يتمشى مع طبيعة اجلرائم املعلوماتية عرب  -11

 الوطنية . 

حث الدول العربية على إبرام اتفاقية فيما بينها على غرار االتفاقية األوروبية بغية تعزيز  -12

تحديات اإلجرائية النامجة عن اجلرائم ال ةالتعاون القضائي والشرطي جبميع صوره ملواجه

 املعلوماتية عرب الوطنية .

التأهيل املناسب لكوادر األجهزة القضائية مبا جيعلها قادرة على التعامل مع هذه اجلرائم   -13

 بكفاءة واقتدار . 

العمل على استحداث عناصر ضبطية وكذلك نيابة متخصصة يف جمال اجلرائم املعلوماتية   -14

 ملتقدمة .أسوة بالدول ا

إنشاء حماكم متخصصة يف جرائم املعلوماتية ،حتت مسمي احملاكم الرقمية ،أو حماكم  -15

 املعلوماتية.

 إضافة مواد يف مقررات كليات الشرطة ومعاهد القضاء وكليات القانون للجرائم املعلوماتية   -16

للوسائط نشر الوعي يف املؤسسات التعليمية املعنية إلي خماطر اإلستخدام غري املشروع  -17

 املعلوماتية.

أن الوسائط املعلوماتية أضحت هدفا مباشرا لإلعتداء أو وسيلة لإلعتداء والشك أن ذلك  -18

 يستدعي وجود آلية للضبط والتفتيش .

حتديد مفهوم واضح للمعلومات املتاحة للجمهور ،ومفهوم احلماية األمنية ،واملتطلب حتقيق  -19

 احلماية اإلجرائيةالالزمة هلا.

ماية الوقائية قبل وقوع اجلرمية ،وأن تكون هناك بروتكول ميكن من حتديد جهة إيالء احل -20

معينة تكون مرجعية ميكن منها احلصول علي توثيق للوقائع اليت تعد إنتهاكا للمشروعية عرب 

 الوسائط املعلوماتية.
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1

،مطبعة املعارف،  1،ط 1أ. عبد األمري العكيلي ، أصول اإلجراءات اجلنائية يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية،ج 

 .348م، ص 1975بغداد ، 

2

 .111ري ، أدلة اإلثبات اجلنائي،مصدر سابق ،ص د. مجيل عبد الباقي الصغ 

3
احداث  بــــــعق 26/10/2001  يفر دـــــــــــصي ذـــــــــــلا باـــــــــــهرالا ةـــــــــــمكافحن وانــــــــــقيعترب  

  يتــــلا نيناوــــلقا رــــطخوا مــــها نــــم ماــــلعا ســــنف نمــــ  11/9/2001

 ةطلـــلسا تالحياـــص يعـــسوتن وانـــلقا اذـــه بـــجومب مت اذ ةـــــــــيكيرالمة ادـــــــــتحملا تاـــــــــاليولا يف ةــــــــنيدملا

 التشريعية والقضائية. نيتطلــلسا باــحس ىــعل ةــيذلتنفيا
4

 .122-121د. هاللي أمحد ، حجية املخرجات الكمبيوترية ،مصدر سابق ،ص

5
ً ، فجسم اجلرمية املعلوماتية عادة هو الدليل  قد يكون الدليل  ً  إثبات اجلرمية ومربكها معا الرقمي متضمنا

ً  ما يفيد نسبة اجلرمية لشخص ما، كما لو أرسل  الرقمي ذاته، وقد يكون هذا اجلسم "الدليل الرقمي" متضمنا

قع االلكرتوني اخلاص بذلك فريوسات تؤدى إىل إتالف املو  شخص آلرر رسالة عرب الربيد االلكرتوني تتضمن

الشخص، فإن هذه الرسالة بذاتها تعد دلياًل على وقوع اجلرمية، وفى الوقت نفسه ستعد دلياًل على نسبة 

 ارتكابها لشخص معني وهو املرسل إذا تضمنت بيانات تدل على شخصية .
 -حاسوب -مال اآللة الرقميةومما تقدم خنلص إىل أن الدليل الرقمي يصلح اإلثبات اجلرمية اليت ترتكب باستع

 هاتف ، ..... اخل ، أو اجلرمية اليت ترتكب ضد الكيان املعنوي لآللة أو ضد شبكة املعلومات العاملية.

(6) www.cybercrime.gov/coedraft.html .  
7
، دار النهضة العربية ، القاهرة  1الكمبيوترية يف اإلثبات اجلنائي ، طد.هاللي عبد الاله أمحد، حجية املخرجات  

 .22-14م، ص 1997،

8
 .276مطبعة النجاح اجلديدة ص  1998العلمي عبد الواحد ، املبادئ العامة لقانون اجلنائي الغربي،طبعة  

9
ن والقـانون، دبـي، كليـة الشـرطة،     د. رستم، هشام، اجلرائم املعلوماتية، أصول التحقيق اجلنائي الفين، جملـة األمـ   

 .110، ص1999(،2العدد )

10
اوىل األنظمة اليت جرمت تزوير املستندات املعلوماتي  1988الصادر يف يناير  19فقد كان القانون الفرنسي رقم 

ي طريقة على أن ) كل من ارتكب افعاال تؤدي اىل تزوير املستندات املعلوماتية ايا كان شكلها با 462/5فنص يف املادة 

يورو (  20.000تؤدي اىل حدوث ضرر للغري فإنه يعاقب بالسجن من سنه اىل مخ  سنوات وغرامه ال تقل عن 

ونصت الفقرة السادسة من ذات املادة على معاقبة كل من استخدم بتبصري املستندات املعلوماتية املزورة طبقا 

ص على امكانية ارتكاب جرمية التزوير رطا الن للفقرة السابقة ، ومل يكتف املشرع الفرنسي بذلك بل انه ن

التغيري والتحريف للمعلومات املخزنة رطًا وإن كان غري متصور يف املستندات والوثائق التقليدية اال انه كثريا ما 

حيدث يف اجملاالت املعلوماتية الن الدرول اىل االنظمة املعلوماتية ال حيدث دائما بشكل متعمد فمن املمكن ان 

ث بشكل غري معتمد نتيجة الدرول اخلاطئ إليه وهو ما جيب النص عليه يف جتريم التزوير يف املستندات حيد

املعلوماتية.اما القانون العربي النموذجي فقد نص على أن كل من غري يف البيانات املخزنة يف املستندات املعاجلة 

http://www.cybercrime.gov/coedraft.html
http://www.cybercrime.gov/coedraft.html
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ط أو اسطوانة ممغنطة أو غريها من الوسائط يعاقب آليا أو البيانات املخزنة يف ذاكرة احلاسب اآللي أو على شري

منه على جتريم استخدام املستندات املعاجلة آليا مع العلم  8ب)...( وهو مرتوك لكل دولة على حدة كما نصت املادة 

بتزويرها. جتدر اإلشارة إىل أن كل حاالت السرقة واالحتيال تتم عن طريق تزوير البيانات لنجد أننا أمام حالة 

ن حاالت تعدد اجلرائم فاألمثلة اليت سبقت اإلشارة إليها يف الفقرة اخلاصة بالسرقة سواء كانت بتصميم م

برنامج معد رصيصا إو  عن طريق إجراء عمليات حتويل غري مشروعة لألرصدة خبلق حسابات دائنة وهمية 

يتحقق فيها التعدد املعنوي للجرائم كلها ال تتم إال بتزوير يف البيانات املخزنة آليا لنجد ان معظم احلاالت 

راصة مثل التالعب الذي يتم يف األرصدة املصرفية الن عمليات التحويل غري املشروعة تتم عن طريق تعديل 

 يف البيانات واألمساء او تعديل يف الربامج املعلوماتية املعاجلة هلذه البيانات.

11
 .110د. رستم، مرجع سابق، ص  
12
ً ، فجسم اجلرمية املعلوماتية عادة هو الدليل قد يكون الدليل الر  ً  إثبات اجلرمية ومرتبكها معا قمي متضمنا

ً  ما يفيد نسبة اجلرمية لشخص ما، كما لو أرسل  الرقمي ذاته، وقد يكون هذا اجلسم "الدليل الرقمي" متضمنا

االلكرتوني اخلاص بذلك فريوسات تؤدى إىل إتالف املوقع   شخص آلرر رسالة عرب الربيد االلكرتوني تتضمن

الشخص، فإن هذه الرسالة بذاتها تعد دلياًل على وقوع اجلرمية، وفى الوقت نفسه ستعد دلياًل على نسبة 

 ارتكابها لشخص معني وهو املرسل إذا تضمنت بيانات تدل على شخصية .
 -حاسوب -اآللة الرقمية ومما تقدم خنلص إىل أن الدليل الرقمي يصلح اإلثبات اجلرمية اليت ترتكب باستعمال

 هاتف ، ..... اخل ، أو اجلرمية اليت ترتكب ضد الكيان املعنوي لآللة أو ضد شبكة املعلومات العاملية.

12Vacca, John. (1996). Internet Security Secrets.USA:IDG Book. Worldwide Inc.Wilson, c. 
(2000) Holding management accountable: a new policy for protect against computer crime. 
Proceedings of the National Aerospace and Electronics Conference, USA 2000, 272-281.  

13
 .110رستم، مرجع سابق، ص 
14
املنظم حلقوق املؤلف و احلقوق  2000حممد بوشيبة، مقالة بعنوان "محاية برامج احلاسوب طبقا لقانون  

 ..2004سنة  150شورة مبجلة القضاء و القانون  العدداجملاورة" من
15Naughan Bevan and Ken Lidstone , A guide to the Police and Criminal Evidence Act 1984- 
Bulterworthe, London , 1985, P.497. 

16

 .159د. سعيد عبد اللطيف حسن ،مصدر سابق ، ص  

17

 .96ترية ،مصدر سابق، ص د. هاللي أمحد ،حجية املخرجات الكمبيو 

18
 وذلك بتوافر الشرطني التاليني جمتمعني: 

إذا كانت النسخة املعتمدة من السند القابل للتحويل حمددة بصورة غري قابلة للتغيري وذلك مع مراعاة أحكام  -1

 الفقرة )ج( من هذه   

 املادة.    

سحب السند ملصلحته وأن السند قابل إذا كانت النسخة املعتمدة من السند تدل على اسم الشخص الذي مت  -2

 للتحويل وتضمنت اسم املستفيد.

ترسل النسخة املعتمدة وحتفظ من قبل الشخص الذي ميلك احلق فيها أو الشخص املودعة لديه ملصلحة صاحب  -ب

 احلق يف  

 السند.        

افة مبوافقة من الشخص الذي تعتمد النسخ املأروذة عن النسخة املعتمدة اليت حدث عليها تغيري أو إض -1 -ج

 ميلك حق التصرف 

 يف السند.      

 يؤشر على كل نسخة مأروذة من السند بأنها معتمدة أو غري معتمدة.-2  



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: والتنمية الشاملة للمجتمعات اقتصاد املعرفة

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 
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 تعرف كل نسخة مأروذة من النسخة املعتمدة بأنها نسخة مطابقة للنسخة املعتمدة.(.-3  

 

19
 .17.ص1995(، القاهرة، 17) جامعة أسيوط، عدد –رستم، ، جملة الدراسات القانونية  
20
عوض،رمزي رياض، مشروعية الدليل اجلنائي يف مرحلة احملاكمة وما قبلها ، دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة  

وما بعدها، د. أمحد عوض بالل ، قاعدة استبعاد األدلة املتحصلة  85م، ص 1997،دار النهضة العربية، القاهرة ، 

 وما بعدها. 16م ، ص 1994اجلنائية املقارنة،دار النهضة العربية، القاهرة،  بطرق غري مشروعة يف اإلجراءات
21
 .108رستم، اجلرائم املعلوماتية، مرجع سابق، ص  
22
،عامل الكتب 1د. علي حسن الطوالبه،التفتيش اجلنائي على نظم احلاسوب واالنرتنت،دراسة مقارنة،ط 

 .179م،ص2004احلديث،اربد،
23
 .4م،ص2000نيسان  17 -10العاشر ملنع اجلرمية ومعاقبة اجملرمني، فينا، مؤمتر األمم املتحدة  
24
د. إمساعيل رضا، مقال بعنوان : "الوقاية من اجلرائم الناشئة يف عند استخدام احلاسب اآللي"، منشور يف جملـة   

 .32.ص1999( سنة 219االقتصاد اإلسالمي، عدد )
25
واالنرتنت، يف القانون العربي النموذجي دار الكتب القانونية ،  عبد الفتاح بيومي حجازي، صراع الكمبيوترد. 

 .609،ص  2007القاهرة 
26

د. بدر سليمان لوي ، أثر التطور التكنولوجي مع احلريات الشخصية يف النظم السياسية، رسالة الدكتوراه 

 .23م،ص1982،حقوق القاهرة 

27
 620د. عبد الفتاح ييومي حجازي ، املرجع السابق ،ص 

28 Council  of Europe activities related to Information Technology , Data Protection and 
computer crime , Esonka , Peter-Information and Communication Technology Law – Oct. 
1996.Vol.5. 3ed.P177. 
29 Jeffrey , Sassinsky ,Computer Forensics , Op.cit . P.9. 

30

ام حممد فريد رستم ، جرائم احلاسوب كصورة من صور اجلرائم االقتصادية املستحدثة ، جملة الدراسات د.هش 

 .117ص ،م17،1995القانونية ، جامعة أسيوط ، العدد 

31

 .56-52م ، ص 2000د. هاللي عبدااله أمحد، التزام الشاهد باإلعالم يف اجلرائم املعلوماتية ، القاهرة  

32
ن الدستور القطري احلق أو احلرية يف عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة احلاطة بالكرامة، كمـا  م 46املادة  تكفل 

جترم التعذيب، حيث تنص هذه املادة على )احلرية الشخصـية مكفولـة، وال جيـوز القـب  علـى إنسـان أو حبسـه أو        

القـانون، وال يعـرض أي إنسـان     تفتيشه أو حتديد إقامتـه أو تقييـد حريتـه يف اإلقامـة أو التنقـل إال وفـق أحكـام       

للتعذيب أو للمعاملة احلاطة بالكرامة، ويعترب التعذيب جرمية يعاقب عليها القانون(، وقد متت تقويـة و تعزيـز   

من الدستور بنصوص تفصيلية يف قانوني العقوبات واإلجراءات اجلنائيـة   46احلماية الدستورية الواردة يف املادة 

در اإلشارة هنـا إىل أنـه يف سـبيل تنفيـذ توصـيات جلنـة مناهضـة التعـذيب اخلاصـة          حتظر وجترم التعذيب. وجت

 2010لسـنة   8من اتفاقية مناهضة التعذيب فقـد مت إصـدار القـانون رقـم      1بتبين تعريف للتعذيب يتفق مع املادة 

 .2004لسنة  11بتعديل بع  أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 

33

 .137ة املخرجات ، مصدر سابق ، ص د. هاللي أمحد، حجي

34
، أبكـر، جـرائم احلاسـوب وأسـاليب     74، ص1995،  440الريان، جرائم احلاسوب وأمن البيانـات، جملـة العربـي ، عـدد     

 .48مواجهتها ، ص 
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35
، ذو العقـد،  19، السـنة  210د. مصطفى، سليمان أبكر، جرائم احلاسوب وأساليب مواجهتها، جملة األمن واحليـاة، ع   

 .48هـ، ص 1420

36
د.كمال الكركي، النواحي الفنية إلساءة استخدام الكمبيوتر، ورقة عمل مقدمة يف ندوة " اجلـرائم النامجـة عـن     

 .21، ص 29/10/1998، 28التطور التكنولوجي"، عمان، 

37
 .49أبكر، مرجع سابق، ص 
38

اسوب والذي تكون لديه معلومات والشاهد املعلوماتي : هو الفين صاحب اخلربة واملتخصص يف تقنية وعلوم احل 

جوهرية الزمة لولوج لنظام املعاجلة اآللية للبيانات إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي التنقيب عن أدلة 

 وما بعدها.  23اجلرمية دارله ، د. هاللي أمحد ، التزام الشاهد، مصدر سابق ، ص 

39

م، 1991وني ، مطابع املكتب املصري احلديث ، القاهرةد. حممد فهمي طلبه وآررون، دائرة املعارف احلاسب اإللكرت

 وما بعدها. 31ص 

40
 .41م ،ص2010د.منال عبد الاله عبد الرمحن،احملكم الرقمية،مكتبة القانون واإلقتصاد، د.عبد الصبور عبد القوى، 
41
لعربية للدراسات د.حممد األمني البشري ، األدلة اجلنائية الرقمية ، مفهومها ودورها يف اإلثبات، اجمللة ا 

 .129-128ص  ،م2002الرياض ، أبريل  17،السنة 33، العدد 17األمنية والتدريب ، اجمللد 
باملشكالت التى اثارها ظهور نظم املعلومات فى  (OECD)بدأ إهتمام منظمة التعاون اإلقتصادى والتنمية  42

ام فى بادئ االمر نتيجة اىل محاية م وقد بدأ هذا االهتم1977احلياة االقتصادية واإلجتماعية منذ عام 

اخلصوصية من التهديد املعلوماتى هلا)راصة أن التعدي غالبا ما يتم علي حواسب شخصية أوإنتهاكا ملعلومات 

شخصية ...إخل( ، وأنتج هذا االهتمامك قواعد إرشادية وتوصيات للدول األعضاء فى تشريعاتها الوطنية ، ونصت 

الفة تلك القواعد اإلرشادية والتوصيات ، ومتثلت تلك التوصيات واإلرشادات فيما على عقاب جنائى فى حالة خم

  -يتعلق حبماية البيانات ذات الطبيعة الشخصية وهذه القواعد واإلرشادات هى :

 حتديد الغرض الذى يتم جتميع البيانات من أجله .

 مراعاة القواعد الشكلية اخلاصة باحملافظة على البيانات .  -

تاح ومقت  ذلك أن يكون مايتعلق باحلياة الشخصية من سياسة عامة للتطور والتخطيط والتطبيق االنف  -

 معلنته للكافة ملعرفتها 

املشاركة الفردية ، ومقت  تلك املشاركة أن يكون لألشخاص احلق فى الوصول والتعرف على البيانات اخلاصة   -

 بهم وحقهم فى الرد عليها والتعديل فيها .

 ال تستخدم  البيانات اخلاصة بهم وحقهم فى الرد عليها والتعديل فيها اد اإلستخدام، مبعنى حدو    - 

املسائلة أو احملاسبة ، ويعنى هذا املبدأ مسائلة الشخص املنوط به للتعامل مع البيانات ، ذات الطبيعة    - 

 بيانات.التعامل مع تلك ال تهم للقواعد واملبادئ السابقة فىالشخصية عن مدى كفاء

هتمــام بتنــاول اجلرميــة املعلوماتيــة ككــل مــن رــالل عقــد  بــدات املنظمــة تتجــه اىل اإل 1983وبدايــة مــن عــام 

مت تشـكيل جلنـة لدراسـة اجلرميـة     ،و 1985االجتماعات واملؤمترات لبحث تلك الظاهرة اإلجراميـة ففـى سـبتمرب    

ومن التطبيقات القضائية فـى هـذا   ،اء باملنظمةاجلرمية بالدول األعضاملعلوماتية والتى قامت بإجراء مسح هلذه 

يـورو( بتهمـة انتحـال     970درهمـا )حـوالي    10.000وغرامـة   الصدد الشاب مرتضى )...( حكم بثالث سنوات سجنا نافـذا 

حتـى   " بدون أية غاية نفعيـة أو إجراميـة ودون          بربوفايل مساه " "صفة بعد اخنراطه يف موقع "فاي  بوك

 .2008فرباير  22البيضاء مساء يوم اجلمعة  ونطق احلكم من طرف احملكمة االبتدائية بالدار،لة منهإرسال أية رسا
43
 .45الشوا، مرجع سابق، ص 
44
بدأ اهتمام اجملل  االوربى باملعلوماتية وما يتصل بها من مشكالت فى بدايـة السـبعينيات مـن القـرن املاضـى ،       

دا االهتمام بهـا مـن رـالل املـؤمتر الثـانى عشـر لرؤسـاء معاهـد العلـوم          وفيما يتعلق باجلرمية املعلوماتية فقد ب

 20والتى اقرتها جلنة الـوزراء فـى اجمللـ  االوربـى فـى       81/12وأسفر املؤمتر عن صدور التوصية رقم  1976اجلنائية 
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علومـات  جـرائم سـرقة امل   -وقامت التوصية بتعريف جرائم احلاسب ضمن اطـار اجلـرائم االقتصـادية :    1981يونيو 

 التالعب بالبيانات املعاجلة إلكرتونيا.،التجس  املعلوماتى،

45
م، وقد ركز بصفة أساسية على قبول خمرجات 1983لقد صدر تشريع اإلثبات باحلاسوب يف إنكلرتا عام  

احلاسوب كدليل إلثبات أية حقيقة مسجلة فيه واليت تزود بشهادة شفوية تكون مقبولة واليت يتم تقديرها من 

 .194ص ،مصدر سابق ،سعيد عبد اللطيف ،حسن -ل احملكمة املختصةقب

46
عوض، حممد حمي الدين، مشكالت السياسة اجلنائية املعاصرة يف جرائم نظم املعلومات، ورقة عمل مقدمـة إىل   

 .6، ص1993املؤمتر السادس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي، القاهرة، 
 . 809، ص 1988العقوبات، دار النهضة العربية، د. حممود جنيب حسين، شرح قانون  47
 .29سورة النساء، اآلية  48

 .38سورة املائدة، اآلية  49

 .334، ص 1996د. حسني إبراهيم صاحل عبيد، القسم اخلاص بقانون العقوبات، دار النهضة العربية،  50

ادي، قـانون العقوبـات االحتـادي.    قانون العقوبات االحت، رالد حممد كدفور حممد حمرم حممد ، املهريي،،  علي 51

 .1014)اجلرائم الناشئة(، ص 
 .37، ص2003،الرومي، حممد أمني جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت، دار املطبوعات اجلامعية 52

 .1026مرجع سابق، ص ، رالد حممد كدفور حممد حمرم حممد ، املهريي،،  علي 53

 .141، ص 2000،نية، دارالنهضة العربية مدحت احلماية اجلنائية للتجارة اإللكرتو رمضان، 54

 .23/6/1963، 56، ص 15جمموعة أحكام النق   55
 ق. ع جزائي غري منشور. 7لسنة  44، طعن رقم 28/4/1968احملكمة االحتادية العليا لدولة اإلمارات يف  56

رن، مرجـع سـابق،   من أنصار هذا الرأي د.هدى حامد قشـقوش، جـرائم احلاسـب اإلليكرتونيـة يف التشـريع املقـا       57

 .464، وكذلك د.أمحد حسام طه متام، مرجع سابق، ص61ص
 .62د.هدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص  58
 .63د.هدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص  59
 .10د.غنام حممد غنام، مرجع سابق ، ص 60
61
د تشغيل نظـام املعاجلـة   ( من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد على أنه ))كل من عطل أو أفس2-323وتنص املادة ) 

( مـن ذات  1-323وتـنص املـادة )   يـورو، ( 300.000اآللية للمعطيات يعاقب باحلسب مـدة ثـالث سـنوات وغرامـة مقـدارها )     

القانون على أنه ))كل من درل بطريق الغش أو مكث، يف كل أو جزء من نظام املعاجلـة اآلليـة للمعطيـات، يعاقـب     

( يورو، فإذا جنم عن هذا الدرول حمو أو تعـديل يف املعطيـات املختزنـة    100.000باحلب  مدة سنة وبغرامة مقدارها )

  ( يورو((.200.000يف النظام أو إتالف تشغيل هذا النظام، يعاقب باحلب  مدة سنتني وغرامة مقدارها )

 .49د.مجيل عبدالباقي، مرجع سابق، ص  62
 .50د.مجيل عبدالباقي، مرجع سابق، ص  63
 وبعدها. 43وش، مرجع سابق، ص د.هدى حامد قشق 64
من قانون العقوبات املصري على أنه: كل مـن   361، وتنص املادة 75، ص 43د.هدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص  65

ررب أو أتلف عمدًا أموااًل ثابتة أو منقولة ال ميتلكها أو جعلها غري صـاحلة لالسـتعمال أو عطلـها بأيـة طريقـة      

فـإذا  ،ى ستة أشهر وبغرامة ال جتاوز ثالمثائة جنيـه أو بإحـدى هـاتني العقوبتني   يعاقب باحلسب مدة ال تزيد عل

ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته مخسون جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة احلب  مـدة ال جتـاوز سـنتني وغرامـة ال     
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نني وغرامـة  جتاوز مخسمائة جنيه أو بإحدى هاتي العقوبتني. وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على مخ  سـ 

ال تقل عن مائة جنيه وال جتاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو 

إذا  361ويضاعف احلد األقصى للعقوبات املقررة يف املـادة  ،إذا ترتب عليه جعل الناس أو صحتهم أو أمنهم يف رطر

بتعـديل بعـ     1992-97( من القـانون  3/2فقرة األررية مضافة باملادة )ال –ارتكبت اجلرمية تنفيذًا لغرض إرهابي(( 

 نصوص قانون العقوبات وقوانني أررى.
 . 110د. حممد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  66
 .111د. حممد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  67
 .112، 111د. حممد سامي الشوا، مرجع سابق ، ص 68
 .108مشار إليه لدى د.حممد سامي الشوا، مرجع سابق، هامش ص  – Larguierراجع يف ذلك رأي الفقه الفرنسي  69

 .53د.مجيل عبدالباقي، مرجع سابق، ص  70
 .54د.مجيل عبدالباقي، مرجع سابق، ص  71
 .54د.مجيل عبدالباقي، مرجع سابق، ص  72
 .55د.مجيل عبدالباقي، مرجع سابق، ص  73
 .56د.مجيل عبدالباقي، مرجع سابق، ص  74
مر الفاروق احلسيين، تأمالت يف بع  صور احلماية اجلنائية لنظام احلاسب اآللي، تقرير مقدم إىل الدورة د.ع 75

، يف اجلوانـب القانونيـة النامجـة عـن     1991مايو  9-7التدريبية اليت ينظمها احتاد املصارف العربية يف الفرتة من 

 بعدها. وما 23، ص 117استخدام احلاسب اآللي يف أعمال البنوك، رقم 
د.حممد املرسي زهرة، حجية التوقيع اإلليكرتوني فـي اإلثبات، مقال مقدم إىل الدورة التدريبية الـيت ينظمهـا    76

، فــي اجلوانـب القانونيـة عـن اسـتخدام احلاسـب اآللـي فــي         1991مـايو  9-7اتـحاد املصارف العربية يف الفرتة من 

 .22، ص 16أعمال البنوك، رقم 
 .26، ص 17ق احلسيين، مرجع سابق، رقم د.عمرو الفارو 77
 .89د.مجيل عبدالباقي، مرجع سابق، ص 78

 .148د.مدحت رمضان، جرائم االعتداء على األشخاص واإلنرتنت، دار النهضة العربية، ص  79

 .148د.مدحت رمضان ، مرجع سابق، ص 80
يـًا، دار اجلامعـة اجلديـد اإلسـكندرية،     د.علي عبدالقادر القهوجي، احلماية اجلنائية للبيانات املعاجلة إلكرتون 81

 وما بعدها. 23، ص 1997
 .464د.أمحد حسام طه متام، مرجع سابق، ص  82
 .24د.علي عبدالقادر، مرجع سابق، ص  83
 .24د.علي عبدالقادر، مرجع سابق، ص  84
 .24د.علي عبدالقادر، مرجع سابق، ص  85
 وما بعدها. 58د.مجيل عبدالباقي، مرجع سابق ، ص 86
( من قانون العقوبات املصري على أنه ))إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار اجلرميـة  32وتنص املادة ) 87

اليت عقوبتها أشد واحلكم بها دون غريها.وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانـت مرتبطـة ببعضـها حبيـث ال     

 بة املقررة ألشد تلك اجلرائم((.تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جرمية واحدة واحلكم بالعقو
 وما بعدها. 41د.علي عبدالقادر، مرجع سابق، ص  88
 .149د.مدحت رمضان، مرجع سابق، ص 89
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 .149د.مدحت رمضان، مرجع سابق، ص 90
 .149د.مدحت رمضان، مرجع سابق، هامش ص 91
 .149د.مدحت رمضان، مرجع سابق، ص  92
 .10/155سان العرب البن منظور ، طبع دار لسان العرب، بريوت، ل، بن منظور ، مجال الدين أمحد بن مكرم ا 93

حممد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، ))خمتار الصحاح(( ، دار القبلة الثقافية اإلسالمية جبدة ، ومؤسسة علوم  94

 .1/125، 1406القرآن ببريوت ، طبعة 

 ، دار املعرفة، بريوت5/54البحر الرائق البن جنيم  95

 هـ.1398، 2، دار الفكر بريوت ط6/307ب اجلليل لشرح خمتصر رليل، مواه 96

 هـ.1402، 2، املكتب اإلسالمي بريوت ط10/133روضة الطالبني للنووي،  97

 هـ.1402، حتقيق هالل مصيلحي، دار الفكر بريوت، طبعة 6/128كشاف القناع للبهوتي  98

( والبيـان  344و  4/335( والشـرح الكـبري للـدردير )   2/191احلكـام ) ( وتبصرة 7/5( والبناية للعيين )6/7بدائع الصنائع ) 99

 (.4/228( ومغين احملتاج )12/434للعمراني )

 (.2/254( )940احلديث أررجه من حديث علي : اإلمام أمحد ) 100
 (.3/345( والشرح الكبري للدردير )6/15بدائع الصنائع ) 101

 (.6/21بدائع الصنائع ) 102

 (.11/503()6902م أمحد )احلديث أررجه : اإلما 103

 (.6/33بدائع الصنائع ) 104

 (.4/230مغين احملتاج ) 105

 (.7/371الروض املربع حباشية ابن قاسم ) 106

 (.6/33بدائع الصنائع ) 107

 (.4/230مغين احملتاج ) 108

 (.6/13بدائع الصنائع ) 109

 (.9/181املبسوط ) 110

 (.2/587بدائع الصنائع ) 111
 (.9/139املبسوط ) 112

 (.4/338كبري للدردير )الشرح ال 113

 (.9/133حتفة احملتاج ) 114

 3٨سورة املائدة:  115

116
 (.6/5بدائع الصنائع ) 

 .11/336بن حزم الظاهري ، احمللى ، دار اآلفاق احلديث ، بريوت  117

رواه البخــاري يف مواضــع منهــا : مــا يف كتــاب احلــدود بــاب كراهيــة الشــفاعة يف احلــد إذا رفــع إىل الســلطان   118

 ( عن عائشة.11/335()1688( ومسلم كتاب احلدود باب قطع السارق يف الشريف وغريه.. )12/89()6788)

 (.3/220الزيلعي ، تبيني احلقائق ، دار الكتاب اإلسالمي ) 119
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120
 (.5/380الكمال ابن اهلمام ، فتح القدير ، تصوير دار الفكر ، بريوت ) 
121
دراسـة   –شخاص واألموال يف النظـام اجلنـائي السـعودي    د. عبد اجلبار محد احلنيص، اجلرائم الواقعة على األ 

 هـ.1427فقهية( مكتبة الشقري، طبعة األوىل  –قانونية  –شرعية 

122
 (.6/5بدائع الصنائع ) 

123
 .18سورة احلجر :  

124
 (.6/5بدائع الصنائع ) 

125
 (.5/7()1472رواه الرتمذي كتاب احلدود باب ما جاء يف اخلائن واملختل  واملنتهب ) 
126
 (.4/22( ومغين احملتاج )2/72م املوقعني )أعال 

127
 (.15سورة اإلسراء ، من آية ) 
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 .412د.هدى قشقوش ، مرجع سابق ، ص 

131
 .418د.هدى قشقوش ، مرجع سابق ، ص 

132
 من آالت اللهو واللعب. ةلآالطنبور  

133
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