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الشظ أف السعمػمات وتقشياتيا تعج مغ ثسار التصػر الحاصل 
السيسا في ضل الثػرة العمسية اليائمة التي  ،في مجاالت الحياة كافة

بحيث أصبحت  ،عالع في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػماتيذيجىا ال
السعمػمات في الػقت الحاضخ قػة وقيسة ووسيمة لتحقيق األىجاؼ 
الدياسية واالقترادية واالجتساعية خرػصا لسغ يحدغ جسعيا 

والى جانب ذلظ بخزت صػر ججيجة مغ  ،وتشديقيا واستخجاميا
جاميا بذكل غيخ االعتجاءات التي تيجد وتعكخ امغ السعمػمات باستخ

ومشيا تمظ التي تؤدؼ إلى انتياؾ العشاصخ  ،مذخوع أو غيخ قانػني
األساسية التي يدتشج إلييا أمغ السعمػمات وذلظ بانتياؾ حخمة 

وكحلظ  ،وكذف السعمػمات الدخية ،السعمػمات أو البيانات الذخرية
التالعب بالسعمػمات عغ شخيق تعجيميا أو تغييخىا أو إتالفيا وىػ 

يذكل صػر انتياؾ امغ السعمػمات التي اتجيت الجوؿ إلى  ما
وىحا ما تشاولشاه في ىحا البحث مغ  ،تختيب السدؤولية الجدائية عشيا

 ،خالؿ تقديسو إلى مبحثيغ خررشا األوؿ لسفيػـ امغ السعمػمات
أما الثاني فبيشا فيو صػر السدؤولية الجدائية الشاشئة عغ انتياؾ امغ 
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There is no doubt that information and its 
technologies are the fruits of development in all 
areas of life, especially in light of the 
tremendous scientific revolution witnessed in the 
world in the field of information technology, so 
that information has become at present a force, 
value and a means to achieve political, economic 
and social goals, especially for those who are 
better collected, coordinated and used.In 
addition, new forms of attacks that threaten and 
disturb the security of information have emerged 
illegally or unlawfully, including those that 
violate the basic elements of information 
security by violating the inviolability of 
information or data.  This is what we discussed 
in this paper by dividing it into two subjects 
devoted to the concept of information security.  
Second, we show the forms of criminal 
responsibility arising from the violation of 
information security.                                                    
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 مقجمة
الحسج هلل رب العالسيغ والرالة والدالـ عمى سيجنا دمحم وعمى الو الصيبيغ    

اليػـ في  أف الثػرة العمسية اليائمة التي يذيجىا العالعف ،الصاىخيغ وصحبو اجسعيغ
مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات جعمت السعمػمات وسيمة وىجفًا وقيسة عالية في تحقيق 

الحكػمات  ما استجعى قياـ, وىحا  والدياسيةواالقترادية األىجاؼ االجتساعية 
بحيث اصبح أمغ  ،تيا والسحافطة عمى امشياتػفيخ الدبل الكفيمة لحسايبوالجوؿ 

 ،تجار لتقميل السخاشخ التي تتعخض ليا السعمػمات السعمػمات وضيفة ميسة واساسية
 وبالذكل الحؼ التالعب بيااو  اتالفيااو فزال عغ مشع االستخجاـ غيخ السذخوع ليا 
او السؤسدات او  لجوؿّعِخض أمغ اي وايؤدؼ الى االضخار بالجيات التي تسمكيا 

 .االفخاد الى الخصخ
مػضػع اىتسػاـ  ى امشيػاعم ةفطاحسوال ة السعمػماتمذكمة حساي أصبحتقج و     

يتصمػػب ضػػخورة دراسػػة جسيػػع السجػػاالت مػػا  ػوىػػ ،العػػامميغ والبػػاحثيغ فػػي ىػػحا السيػػجاف
ومشيػػا االجػػخاءات القانػنيػػة التػػي  ،التػػي تحسػػل فػػي شياتيػػا اجػػخاءات حسايػػة السعمػمػػات

غيػخ مذػخوعة حتػى لػػ حػجثت  انتياكػاتتتخح لتحسي أمغ السعمػمػات مػغ حػجوث اؼ 
 عشيػػػػػا شاشػػػػئةال الجدائيػػػػةوتحجيػػػػج السدػػػػؤولية  ،جفة او بذػػػػكل متعسػػػػػجعػػػػغ شخيػػػػق الرػػػػ

 .والعقػبات السفخوضة بحق مختكبييا

 أوال: تداؤالت البحث 
 :لتي مغ اىسيانحاوؿ مغ خالؿ البحث ايجاد اجابات لسجسػعة مغ التداؤالت وا     

 .ما السقرػد بأمغ السعمػمات وماىي متصمباتو -1
 .يتػقف عمييا تحقيق امغ السعمػمات ماىي أىع العشاصخ التي -2
وما مػقف  ،ماىي صػر السدؤولية الجدائية الشاشئة عغ انتياؾ امغ السعمػمات -3

 .السذخع العخاقي مشيا
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 ثانيا : نطاق البحث 
يتحػػػػػجد نصػػػػػاؽ البحػػػػػث بجراسػػػػػة السدػػػػػؤولية الجدائيػػػػػة الشاشػػػػػئة عػػػػػغ انتيػػػػػاؾ امػػػػػغ      

السعمػمػػػػػات دوف بكيػػػػػة صػػػػػػر الجػػػػػخائع  السعمػمػػػػػات وفقػػػػػا لمعشاصػػػػػخ االساسػػػػػية ألمػػػػػغ
السػيسا وفػق مذػخوع قػانػف جػخائع  ،مػع بيػاف مػقػف السذػخع العخاقػي مشيػا ،السعمػماتية

 .السعمػماتية العخاقي
 بحثمشيجية الثالثا : 
في البحث عمى السشيج االستقخائي لشرػص القػانيغ التي رتبت  سشعتسج      

فزال عغ السشيج السقارف حيث قارنا  ،مػماتالسدؤولية الجدائية عغ انتياؾ امغ السع
وبالقجر الحؼ العخاقي  بسػجبو بيغ مػقف السذخع في ىحه  القػانيغ مع مػقف السذخع

 .بحثال اىح يحقق الفائجة مغ

 بحثليكمية الرابعا : 
 في ضػء ما تقجـ ارتأيشا تشاوؿ مػضػع البحث وفق الخصة االتية :     

 سعمػمات أمغ ال مفيػـ السبحث االوؿ :

 تعخيف أمغ السعمػمات  السصمب االوؿ :
 السصمب الثاني : اىسية أمغ السعمػمات ومتصمباتو

 : عشاصخ أمغ السعمػمات لث السصمب الثا

 أمغ السعمػمات  السدؤولية الجدائية الشاشئة عغ انتياؾ السبحث الثاني : صػر

 ػصية انتياؾ الخر عغ السدؤولية الجدائية الشاشئةالسصمب االوؿ : 

 الدخية  انتياؾعغ  السدؤولية الجدائية الشاشئةالسصمب الثاني : 

 نتياؾ تكاممية السعمػمات وسالـالسدؤولية الجدائية الشاشئة عغ االسصمب الثالث : 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

737 

 املبحث األول
 مفهىم أمن املعلىمبت

اوؿ نتش ،بياف ذلظ في مصالب ثالث األمخيقتزي ت السعمػما بأمغلمتعخيف 
أمغ  أىسيةخرز الثاني لتػضيح نفيسا  ،تعخيف أمغ السعمػمات األوؿفي 

 .فيو عشاصخ أمغ السعمػمات فشبيغالثالث  أما ،السعمػمات ومتصمباتو
 األولالسطمب 

 تعخيف أمؼ السعمؽمات
(1) 

األمغ السعمػماتي  ( أوInformation Securing)استخجاـ مرصمح أمغ السعمػمات  إف
لسعالجو وتخديغ البيانات  التقشيةاستخجاـ الػسائل  وجج استخجامو الذائع مع شيػع

 إذ ،االنتخنت العالسية ةوتجاوليا والتفاعل معيا عبخ شبكات السعمػمات والسيسا الذبك
حيدا كبيخا مغ اىتساـ الباحثيغ في تقشيو  تأخحبو  الستعمقةوالجراسات  األبحاث أخحت

 .السعمػمات
السعمػمات وكحلظ القػانيغ  ةئع تقشيجخا ةبسكافح الستعمقةوقج خمت القػانيغ 

اد بسرصمح أمغ خ مغ تعخيف محجد يبيغ الس اإللكتخونيةبالسعمػمات  الخاصة
  .السعمػمات

ذلظ العمع الحؼ يبحث في نطخيات  بأنوفقج عخؼ  ،عمى صعيج الفقوأما 
 أنذصولمسعمػمات مغ السخاشخ التي تيجدىا ومغ  الحسايةاستخاتيجيات تػفيخ و 

مغ حيث أمغ  ناجحةبشاء استخاتيجيات  إلىىػ العمع الحؼ ييجؼ  أؼ ،مييااالعتجاء ع
االستخجاـ وكيفية واغخاض حساية البيانات مغ حيث  وأمغ الشطع ومعالجو الذبكة

الحساية ومدتػيات  أنساطفزال عغ  ،وسالمو السحتػػ  واالستسخارية الدخية والتكاممية
 .(2)مغ ىحه السخاشخ الػقاية ةاختخاقيا وكيفي االنتخنت ومخاشخ ةشبك عمى

عمى انػاع ومرادر  السعتسجة لمديصخةكسا عخؼ ايزا بانو الصخؽ والػسائل 
والتذػيو والتمف والتدويخ واالستخجاـ غيخ  الدخقةالبيانات كافو وحسايتيا مغ 

التي تدتخجميا  الػقائيةالتجابيخ و  او ىػ مجسػعو االجخاءات ،السخخز وغيخ القانػني
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 الجاخميةعمى السعمػمات وسخيتيا سػاء مغ االخصار  السشطسة لمسحافطة او السؤسدة
والتالعب واالختخاؽ واالتالؼ غيخ السذخوع  الدخقةالحفاظ عمييا مغ ك الخارجيةاو 

سػاء قبل ادخاليا الى الحاسب اـ خالؿ ذلظ او بعجه مغ خالؿ تجقيق السعمػمات 
الحيغ يحق ليع التعامل مع ىحه وحفطيا في مكاف أمغ وتدسيو االشخاص السخػليغ 

عمييا عشج ادخاليا وتخديشيا  السحافطةومغ ثع فاف أمغ السعمػمات يذسل  ،السعمػمات
 .(3)وانتقاليا واستخجاميا

ويتبيغ مسا تقجـ اف أمغ السعمػمات كسرصمح يختبط بسفيػـ األمغ 
بعجـ احداس افخاد السجتسع  ضخورةسدتػػ الػششي الحؼ يعشي الالسعمػماتي عمى 

اتباع  وضخورة ،السعمػماتيةالسؤسدات لبشى وجػد اؼ شكل مغ اشكاؿ التيجيجات 
 ،ىحه التيجيجات ةوالعسل الفعمي لسػاجي لمتأىب ةالػسائل واتخاذ االحتياشات كاف

 .كاف مرجرىا داخميا اـ خارجياأسػاء 
جسيع انػاع السعمػمات  ةفزال عغ ذلظ فاف أمغ السعمػمات يقتزي حساي

وغيخ  الحاسػبيةعالجيا مغ التجييدات تاالدوات التي تتعامل معيا و در اومر
عمييا وحسايتيا  السحافطةمحجده تكفل  وقائيةبيا باتباع اجخاءات  الحاسػبية السترمة

استغالؿ السعمػمات ك متعجدة امغ االخصار التي قج تتعخض ليا والتي تتخح صػر 
كذف ما يعج مشيا سخيا وما قج او  ،لغيخ االغخاض التي جسعت مغ اجميا الذخرية

معمػمات ما كاف يشبغي ليع  ىعم اشالع االشخاص غيخ السرخح ليع يشتج عشو مغ
سػاء بالتغييخ او غيخ السذخوع او اتالفيا او تعخضيا لالستعساؿ  ،شالع عمييااال

 4).)التعجيل
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 السطمب الثاني
 أمؼ السعمؽمات ومتطمباتو أىسية

 فأ إذ ،السعمػمات بحج ذاتيا أىسيةتشبع مغ  أمغ السعمػمات أىسية إف
مدتحجثو مسا يشبغي وتسثل قيسا اقتراديو  ،قػة أضحت األلفية الثالثةفي السعمػمة 

وذلظ لتحقيق التػازف بيغ االستخجاـ الحخ  ؛الحق في السعمػمات أمعو احقاؽ مبج
تتعمق بيع بحسايو مغ  والسرمحة العامةوالكامل لمسعمػمات وبيغ الحقػؽ والحخيات 

او استخجاـ  الخاصةتيع االسعمػمات مغ السداس بذخفيع او اعتبارىع او حخمو حي
 .(5)ىحه السعمػمات عمى نحػ غيخ مذخوع 

مغ كػف السعمػمات اصبحت تدتخجـ مغ الجسيع بال تشبع أىسيتيا وكحلظ 
مغ  اؾنتيكسا انيا ىجؼ لال .االفخاد ـاالذخكات  ـاالسشطسات  ـاالجوؿ سػاء  ،استثشاء

 والخدارةقج تكػف السعمػمات الفاصل بيغ السكدب  اذ ،ستثشاءا البجانب الجسيع 
ومغ ىشا فاف  ،خوتو وربسا حياتو في بعس االحيافثوقج تكمف الفخد في  ،لمذخكات

مذكمو ىحا العرخ لع تعج تشحرخ في كيفيو الحرػؿ عمى السعمػمات وانسا 
سعمػمات تتسثل في كيفيو حسايتيا الفيس اليائل مغ ال زعفي خ السذكمةاصبحت 

عمييا مغ خالؿ مشع اؼ تغييخ لمسحتػػ  والسحافطة (6)،مغ االخصار التي تيجدىا
بغيخ ذلظ تربح  اذ ،غيخ متعسج ـكاف ذلظ بذكل متعسج ااسػاء  ،الخاص بيا

 .(7)الججوػ و غيخ أمشو لالستخجاـ السعمػمة عجيسة
اتالفيا تزع الجوؿ والسشطسات ولتالفي العبث بالسعمػمات او تذػيييا او 

والحفاظ عمى أمغ السعمػمات  االستخاتيجية الستكاممة لمخقابةوالذخكات الخصط 
مغ انذصو التصػيخ  متكاممةقيسو تتزسغ حدمو  ةفزال عغ بشاء سمدم ،وسخيتيا
 ،(8)والكذف الدخيع عمى السذاكل التي قج تػاجو عسل نطع السعمػمات والخقابةواألمغ 

لمبخمجيات او الذبكات  امعشػي كد السعمػمات اـالسخ  امػمات سػاء اكاف ماديغ السعأمف
يجب  ةواساسي ةميس ةالسعمػمات الحؼ اصبح وضيف ألمغيتصمب بشاء نطاـ متكامل 

 ةمشع وتقميل السخاشخ التي تتعخض ليا السعمػمات ولجييا مجسػع إلجخاءاتاف تجار 
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 ألمغمغ التشفيح الحالي والسدتقبمي مدتػػ مشاسب  فالزس األساسيةمغ الستصمبات 
 :ىحه الستصمبات تتسثل في تحقيقوباإلجساؿ فاف  ،السعمػمات

 كد السعمؽمات اسخ لسادي الاألمؼ  -1
 األجيدة أمغو  األجيدةيقرج بو أمغ مخكد السعمػمات وأمغ غخفو تذغيل و 

ػؼ تلتي تحا واألبشيةمسػاقع لاىسيو  اذ يشبغي اعصاء ،(9)ووسائط التخديغ وأمغ االفخاد
 نتيجةليا مغ االخصار التي قج تتعخض ليا  الحساية الالزمةوممحقاتيا وتػفيخ  األجيدة
والتخخيب االختخاؽ وقصع االمجاد  كالدخقة الصبيعيةاو الحػادث  اإلندانية ءاالخصا

 .بالتيار الكيخبائي والحخائق والفيزانات
سخاكد وتحريشيا ضج ىحه ال ةلحساي االحتخازيةحلظ اتخاذ االجخاءات ل جبوي
 ،وانتطاميا القجرة الكيخبائية ةوالتخخيب والحخيق والفيزانات ومحاولو ادام الدخقة

غ ييغ والخارجيياالفخاد الجاخم ةىػي مغ وكحلظ تحجيج اساليب التفتير واجخاءاتو لمتحقق
كد السعمػمات لسشع وصػؿ غيخ السخػليغ وتالفي التجميخ وتجشب اوالى مخ  مغ

 .(10)الحػادث
السكػنات  ةوسالم بأمغبعج يترل ذات  مدتسخةكسا يجب اف تكػف ىشالظ مخاقبو 

والبخمجيات وحسايتيا مغ كل اشكاؿ التخخيب او الحاؽ الزخر  السادية واألجيدة
األمشية الالزمة لمديصخة فزال عغ ذلظ يشبغي اتخاذ االجخاءات  ،السادؼ الستعسج بيا

كإحاشة األبشية وضع العخاقيل اماميع و  عمى السباني وكذف الستدمميغ الخارجية
 ةمثل الكاميخات واجيد  ةاستخجاـ اجيده مخاقبو  ،ةاو اسالؾ شائك بأسػار مختفعة

 لحخاستيا ليالً  األبشيةس متجربيغ عمى حسايو احخ  اءوكحلظ ابق ،التجدذ عغ بعج
)ونياراً 

.
 (11 

 مبخمجيات السعشؽي لمؼ األ  -2
عشرخا ميسا واساسيا في نجاح و  ديةالساتعج البخمجيات مغ السكػنات غيخ 

ومغ ثع يجب اف يؤخح أمشيا بعيغ االعتبار عشج ترسيع  ،استخجاـ اؼ نطاـ معمػماتي
 ةتذغيل ليا خرائز أمشي ةحػاسيب ذات انطس ةذ مغ االفزل اختيار اجيد ا ،الشطاـ
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يكػف  والتيلمبخامج مغ التيجيجات التي قج تتعخض ليا  ةاف تحقق حساي ياسكشي
اؼ مغ داخل مخكد السعمػمات وذلظ مغ قبل االشخاص العامميغ  ،داخميااما ا مرجرى

غيخ مخػؿ ليع االشالع عمييا ومغ ثع  ةيسمفييا بيجؼ الػصػؿ الى معمػمات 
او مغ قبل االشخاص العامميغ في الشطاـ وليع  ةاستخجاميا لتحقيق مرالح معيش

جا داخميا ايزا ويسكغ مغ يذكمػف تيجي ؤالءالحق في االشالع عمى السعمػمات وى
 .الغيخ بقرج او بغيخ قرج لىا ةتدخيب معمػمات ىام يعخالل

وىي التي تتع مغ خارج مخكد السعمػمات و  ،خارجيا ارىجيكػف مر ما افاو 
التي  الجيةالذخز او  ةمعخف صعػبةخصػرتيا ليذ فقط في عجـ معخفو او  غتكس

في  تواختخاقو لمشطاـ ومجػ خبخ  مجػ ةوانسا مغ عجـ معخف ،تحاوؿ اختخاؽ الشطاـ
 .(12)وما اليجؼ الحؼ يدعى الى تحكيقو مغ وراء ذلظ ،التخخيب

 ةخارجيالاو  الجاخميةالبخمجيات مغ التيجيجات  ةالحالتيغ تكػف حساي تاوفي كم
واتخاذ  ،لمسعمػمات والبيانات ةبعسل ندخ احتياشي ؛عمييا قجر االمكاف بالسحافطة

الفايخوسات واستعادتيا في حالو حجوث عصل او خمل االجخاءات لحسايتيا مغ 
لألماف وضع قيػد و  عاليةذات معاييخ  مختمفةفزال عغ استخجاـ شيفخات  ،بالشطاـ
 ،التي تزسغ عجـ تسكغ السدتفيج مغ الترخؼ خارج الحجود السخػؿ بيا والدخية

مغ  هالجخػؿ الى الشطاـ والتالعب بو او تجميخ  ةوكحلظ مشع اؼ شخز مغ امكاني
 .(13)فييا الكتابةلمسمفات او  القخاءةخالؿ تحجيج الرالحيات في مجاؿ 

 األمؼ البذخي أو الفخدي   -3
 ،يمعب االفخاد دورا اساسيا وميسا في مجاؿ أمغ السعمػمات  والحػاسيب اآللية

ومغ جية اخخػ ليع دور  ،فيع مغ جية عامل مؤثخ في حساية السعمػمات والحػاسيب
االجيدة وسخقة السعمػمات واتالفيا سػاء لسرالح ذاتيو اـ  سمبي في مجاؿ تخخيب

العامميغ في مخاكد السعمػمات يعج مغ  باألفخادفاف االىتساـ لسرالح الغيخ، لحا 
وضع و لمعامميغ فييا  ةيجب تحجيج مػاصفات محجد وبالتالي ،متصمبات أمغ السعمػمات
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ع السعمػمات والبيانات في الختيارىع وتحجيج السدؤوؿ عغ التعامل م ةتعميسات واضح
  .ىحه السخاكد

التي يسكغ اف يكػف االفخاد العامميغ في مخاكد  السخاشخومغ اجل تقميل 
 ةالحذ األمشي لجييع والكياـ بسخاجع ةخصط لدياد ضعو  يشبغي ؛السعمػمات مرجرىا

وربسا تغييخ مػقع عسميع وعجـ  ،خخآلمغ وقت  الذخرية والدمػكيةلمتجقيق في  ةدوري
السعمػمات  بأىسيةكسا يجب تجريبيع وتعخيفيع  ،تكار السياـ عمى مػضفيغ محجديغاح

فزال عغ ذلظ يشبغي وضع  ألخخ،مغ وقت  الحسايةومخاقبتيع وتغييخ شخؽ 
األمغ لجػ  ةزساف وعي عاـ ودقيق بسدائل األمغ وبشاء ثقافل الكافيةالتػجييات 

وبيغ االجخاءات  التقشيةستخجاـ العامميغ التي تتػزع بيغ وجػب مخاعاه اخالقيات ا
كسا يجب اف يحجد لمعامميغ ما يتعيغ عمييع  ،اؼ خمل ةمالحط ػمغ الكل لج الستصمبة

في  التقشية السختمفةاستخجاميع لػسائل  اثشاءعمييع الكياـ بو  خوما يحطالكياـ بو 
 .(14)مخاكد السعمػمات
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 السطمب الثالث
 عشاصخ أمؼ السعمؽمات

او  الشاحية التقشيةسػاء مغ  -أمغ السعمػمات  واستخاتيجياتاض ابحاث ف اغخ ا
 رجدلتي ترجر في ىحا الاوالتعميسات  واألنطسةوكحلظ ىجؼ القػانيغ - األدائية

 ،ليا الحساية الالزمةمعمػمات يخاد تػفخ  ألؼ ةفخ عشاصخ اساسياتتسثل في ضساف تػ 
 :وىي

 السػثػقيةاو  الدخية 
 وسالمتيا السعمػمات  ةتكاممي 
 الخجمةفخ السعمػمات او اتػ  ةاستسخاري 
  سغ قاـ بومانكار الترخؼ  ةرابعا وىػ عجـ امكاني اً وىشاؾ اتجاه يزيف ليا عشرخ.  

 (Confidentiality)السؽثؽقية او  : الدخية اوال
فيو سخيتيا  السخدنةزسغ لمسعمػمات يمغ ىػ الشطاـ الحؼ اف الشطاـ اآل

 السشاسبةفزال عغ تاميغ الصخؽ  ،خػليغ باالشالع عميياالس لألشخاصواتاحتيا فقط 
في االماكغ  ذلظ كافاسػاء  ،التي تكفل حسايتيا مغ االشالع غيخ السذخوع عمييا

لحا  ،العالسيةاالتراالت  ةاثشاء نقميا عبخ شبك اـ التي يتع فييا خدف ىحه السعمػمات
ح ليع عمى السعمػمات غيخ السرخ  علسشع اشال الالزمةالتجابيخ  ةيجب اتخاذ كاف

ما قبل اعالنو  ةالسالي لذخك سػقفوال ،الذخريةكالسعمػمات  ،الحداسةاو  الدخية
 .(15)....الخالعدكخيةالقػمي واالسخار  السترمة باألمغوالسعمػمات 

تختمف  متعجدةمغ خالؿ وسائل  الدخيةويسكغ ضساف أمغ السعمػمات 
او  ةيسسسخ لمػلػج الى السمفات ال باختالؼ السعمػمات فسثال يسكغ استخجاـ كمسو

 ،ريجياز الحاسب االلي الذخ ة عمىلمسعمػمات السػضػع و بالشدبةحتى الشطاـ كم
 ةمرشف ةيسممعمػمات  زعوي ةاو مؤسد بجائخةكاف الحاسب االلي خاص  اما اذا

تحج مغ  ةنطاـ ججراف ناري كإضافةاجخاءات األمغ  ةكاف الزما زياد ،ةعمى انيا سخي
التي قج يتعخض ليا الشطاـ  السشطسةالشخاص مغ الخارج وتسشع االعتجاءات دخػؿ ا

)او السػقع االلكتخوني
.
(16 
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 (  Integrity)تكامميو السعمؽمات وسالمتيا  :ثانيا
يخ السحتػػ مويقرج بيا حسايو السعمػمات وضساف سالمتيا تجاه عسميات تج

الشطاـ االمغ ىػ الشطاـ الحؼ ف ،او العبث بو عغ شخيق الححؼ او التعجيل او التغييخ
وسالمتيا مغ التجميخ او التغييخ او العبث  ،فيو السخدنةالسعمػمات  ةيزسغ تكاممي

التعامل السباشخ  ةسػاء في مخحم ،او التبادؿ السعالجةمغ مخاحل  ةبيا في اؼ مخحم
يشبغي اتخاذ التجابيخ  ثعمغ و  ،عو السذخ عغ شخيق التجخل غيخ  ـمع السعمػمات ا

قع امغ الزخورؼ في مػ سثال السعمػمات مغ الححؼ او التغييخ ف ةلحساي زمةالال
تغييخ او تحخيف  لحقويرل امخ الذخاء الى الدبػف وقج  ال التجارة اإللكتخونية اف

 .(17)ما
 (Availabilityة )تؽافخ السعمؽمات او الخجم ةاستسخاري :ثالثا

السعمػمات الى  وصػؿ مدتخجـ ةمغ يؤمغ استسخاريويعشي اف الشطاـ اآل
مغ استسخار عسل  التأكجوىػ ما يتصمب  تأخيخبو دوف عائق او  الخاصةالسعصيات 

لسػاقع  الخجمةالشطاـ السعمػماتي وقجرتو عمى التفاعل مع السعمػمات وتقجيع 
 ويكػف بسقجورىع ةلمسدتخجميغ برػره كامم ةبحيث تكػف السعمػمات متاح السعمػماتية

عشج  عفزال عغ عجـ تعخضيع الى اؼ مش ،خيختأالحرػؿ عمييا دوف اؼ 
)استخجاميع ليا او الجخػؿ الييا

.
  (18 

الشطاـ عمى  ةوىي قجر  ،السقاومةب الستسثمةعجد مغ الدسات  الخاصيةوليحه 
ت التي تجعمو غيخ متاح اماـ السدتخجميغ السخػليغ يامسالحفاظ عمى نفدو مغ الع

في  والسخونة الستسثمة ،السدتقبميةياجات عمى التػسع لدج االحت والسقجرة ،وباستخجام
الشطاـ مغ دوف اف يؤدؼ ذلظ الى  ةتػفخ االمكانيات واالدوات التي تسكغ مغ ادار 

اذا كاف  ةبغيخ ذلظ تربح السعمػمات غيخ ذات قيس اذ ،(19)استخجامو ةتػقفو وسيػل
الييا  الػصػؿ الييا او اف الػصػؿ ومغ يحق لو االشالع عمييا واستخجاميا ال يسكش

 .قج يدتغخؽ وقتا شػيال
 (Non-repudiation)عجم انكار الترخف السختبط بالسعمؽمات  :رابعا

قياـ الذخز الحؼ قاـ بترخؼ مختبط  ةويقرج بو ضساف عجـ امكاني
 ةتتػفخ قجر  بسعشى اف ،قعيا مغ انكار انو الحؼ قاـ بيحا الترخؼابالسعمػمات او مػ 
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ومغ ذلظ اف يتع  ،(20)ما في وقت معيغ اثبات اف ترخؼ معيغ قج تع مغ شخز
خسل السعمػمات او البيانات قج حرل عمى اثبات بػصػليا الى السخسل مباف  التأكج
يسشع  ساالسخسل م لذخريةعمى اثبات  بالسقابل حرلقج وباف السدتقبل  ،اليو

 .واستخجميا احتساؿ انكار اؼ مغ الصخفيغ بانو قج عالج السعمػمات
بالتذفيخ او التػقيع االلكتخوني حيث يتع ربط  السدؤوليةكار مشع ان ةوتكػف الي

البيانات  ةاو التحكع بالػصػؿ و سالم بأرسالياالتي يقػـ  بالخسالةالسخسل  ةىػي
او مغ خالؿ اجخاء معيغ يتزسغ وجػد  بالذيادة القانػنيةوتبادؿ الرالحيات او 

لترخؼ يكػف مغ في حالو حرػؿ نداع بدبب انكار ا اذ ،وشخؼ ثالث مػثػؽ ب
بدبب تذعب  اإللكتخونيةعمى السرادر  أالرعب اكتذاؼ او تتبع التغيخات التي تصخ 

 .(21)نطع السعمػمات وتعقيجاتيا
واف كاف ضخوريا  الدابقةفخ العشاصخ اومغ الججيخ بالحكخ اف ضساف تػ 

 شبيعةلمحفاظ عمى أمغ السعمػمات اال اف درجو اىسيو كل عشرخ تختمف باختالؼ 
 الدخية والتكامميةفسثال يتصمب ايالء عشرخؼ  ،أمشيا ىعم السحافطةػمات السخاد السعم

القػمي واالسخار  الستعمقة باألمغلمسعمػمات  بالشدبةاقرى درجات االىتساـ 
عشرخؼ  يالءالعشرخيغ الستقجميغ يتصمب ا فزاًل عغانو  نجج ،ةالعدكخي

التي  اإللكتخونيةلمخجمات  لشدبةاألىسية باوعجـ االنكار ذات القجر مغ االستسخارية 
 في حيغ نجج اف مػاقع االنتخنت ،السيسا تمظ التي تتع عغ بعج تقجميا السرارؼ

التجارة االىتساـ االكبخ بيشسا تتصمب مػاقع االستسخارية عشرخ  يالءمثال تتصمب ا
 اذ ،األىسيةمغ  القجربحات  الحساية األربعةفخ عشاصخ االحخص عمى تػ  اإللكتخونية

بصاقات كأرقاـ  بالدبائغ الخاصةلمبيانات  الدخية والخرػصية بالشدبةصمب ضساف تت
عبخ الخسائل  الستبادلةلمبيانات  التكاممية والدالمة بالشدبة تصمبتاالئتساف و 
في تقجيع خجماتو شػاؿ  كسا تتصمب استسخارية السػقع ،بيغ الدبػف والسػقع اإللكتخونية

يج الدبػف فيو الػلػج الي في اؼ وقت يخ بل اء الترفح والذخ  ةوقت سخياف عسمي
فزال عغ تصمب ضساف عجـ انكار الدبػف اف الترخؼ الحؼ اجخاه عمى  ،السػقع

 ) .  22)ػقع ذاتو انو تعاقج مع الدبػف سالسػقع كصمب الذخاء صجر عشو او انكار ال
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 املبحث الثبني
 صىر املسؤولية اجلزائية النبشئة عن انتهبك أمن املعلىمبت

تعج السعمػمات في الػقت الحاضخ ركيدة اساسية مغ ركائد التصػر العمسي        
فزال عغ ذلظ فإنيا اصبحت قػة  وقيسة ووسيمة لتحقيق  ،والسعخفي واالنداني

االىجاؼ االجتساعية واالقترادية  والدياسية السيسا لسغ يحدغ جسعيا وتشديقيا 
مغ االعتجاءات التي تيجد وتعكخ والى جانب ذلظ بخزت صػر ججيجة  ،واستخجاميا

ومشيا تمظ التي تؤدؼ  ،امغ السعمػمات باستخجاميا بذكل غيخ مذخوع او غيخ قانػني
الى انتياؾ العشاصخ االساسية التي يدتشج الييا أمغ السعمػمات وذلظ بانتياؾ حخمة 

وكحلظ التالعب  ،وكذف السعمػمات الدخية ،السعمػمات او البيانات الذخرية
ػمات عغ شخيق تعجيميا او تغييخىا او اتالفيا وىػ ما يذكل صػر انتياؾ امغ بالسعم

 .السعمػمات التي اتجيت الجوؿ الى تختيب السدؤولية الجدائية عشيا
وىحا ما سشتشاولو في ىحا السبحث مغ خالؿ تقديسو الى ثالث مصالب نتشاوؿ      

اما الثاني فشبيغ فيو  ،صيةفي االوؿ السدؤولية الجدائية الشاشئة عغ انتياؾ الخرػ 
فيسا نخرز الثالث لمسدؤولية  ،السدؤولية الجدائية الشاشئة عغ انتياؾ الدخية

  .ؾ تكاممية السعمػمات وسالمتياالجدائية الشاشئة عغ انتيا
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 األولالسطمب 
 انتياك الخرؽصية الشاشئة عؼالسدؤولية الجدائية 

ضل الصخؽ التقميجية ال يصمع عمييا إال  بعج أف كانت السعمػمات والبيانات في
قجرا  تباع إجخاءات معيشة أصبح بإمكاف أؼ شخز يستمظاصاحب الذأف نفدو ب

البأس بو مغ اإلمكانيات التقشية أف يرل الى ىحه السعمػمات أو البيانات مسا يؤدؼ 
ي فالتقجـ العمس،   (23)تتعمق بو ىحه السعمػمات خرػصية الذخز الحؼ  انتياؾ  إلى 

وأسخار اإلنداف نطخا لسا تقجمو االجيدة الحجيثة  ةاصبح يسثل تيجيجا خصيخا لخرػصي
لذخز  ةونقل صػر  طتقاالأو  استخاؽ الدسع أو نقل محادثات خاصة  مغ امكانيات 

  24.الحجيث او الرػرة بحلظ في مكاف خاص مغ دوف أف يذعخ صاحب 
سحافطة عمى سخية السعمػمات في إشار أمغ السعمػمات ال ،(25)بالخرػصيةويخاد    

أؼ ، (26)االشالع عمييابقانػنا  يغالخاصة وعجـ إضيارىا لغيخ األشخاص السخػل
الشطاـ السعمػماتي مغ معمػمات وبيانات يدعى اصحابيا إلى  وما يتزسشحساية 

فزال عغ تمظ القيػد الخاصة  ، غيخ السرخح بيا اإلتاحةالسحافطة عمييا مغ 
 . (27)صخؽ العامة الذائعةالخورة عجـ اتاحة أو الػصػؿ إلييا ببالبيانات الذخرية وض

االفخاد  ةوتيجيجىا لخرػصي التقشية الحجيثةمخاشخ استخجاـ  الزدياد ونتيجة
 ةووسائل اعتخاض ورقاب اليػية اإللكتخونيةكاميخات الفيجيػ وبصاقات  ةتقشيات رقابك

 الػاقعيةاشخ بفعل الحاالت تشامي الذعػر بيحه السخو  ،... الخ.البخيج واالتراالت
االعتجاء عمى  دائخةفزال عغ اتداع  ،الذخريةمبيانات للالستخجاـ غيخ السذخوع 

صػر عجيجه تجور جسيعيا حػؿ عجـ  في الحؼ ضيخ الخاصةحق االفخاد في الحياه 
كاف ذلظ عغ شخيق االلتقاط اسػاء  ،الخاصةاالشالع عمى السعمػمات  ةشخعي

اليا  السعالجةاـ الذخز باالشالع عمى السعمػمات والبيانات كيكالحىشي لمسعمػمات 
التشرت عمى السعمػمات بالتي تطيخ عمى شاشو الحاسب االلي اـ عغ شخيق الكياـ 

او مخكد تشرت اـ عغ  الرغيخةرػت او السيكخوفػنات ة مكبخ الاو التقاشيا بػاسص
 .28))دوف مػافقو اصحابيا الذخريةشخيق التقاط ونقل الرػر 

التي تكفل  الخاصةذخع في العجيج مغ الجوؿ الى سغ القػانيغ سجو الات قجف
ت تمظ القػانيغ وضسش ةيتعمق بيع مغ معمػمات شخري االفخاد وما ةخرػصي ةحساي
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السعمػمات او  ةعمى انتياؾ خرػصي السدؤولية الجدائيةالشرػص التي رتبت 
مغ اوائل السذخعيغ الحيغ ساروا ذخع الفخندي سوقج كاف ال ،الستعمقة باألفخادالبيانات 

رقع  الخرػصية السعمػماتية والحخية العامةاصجر قانػف انتياؾ  اذ ،ىحا االتجاه في
 والغخامةسشػات  ثالثاشيخ الى  ستةالحبذ مغ ب بوجسػ وعاقب ب 1978لدشو  (17)

بأجخاء ىاتيغ العقػبتيغ كل مغ قاـ  بإحجػالف فخنظ او  مئتيالى  الفي فخنظمغ 
 .(29)المجشة السخترة بحلظدوف تخخيز مغ  الذخريةلمبيانات  لجة اإللكتخونيةالسعا

الفي فخنظ الى مغ  والغخامةاشيخ شيخيغ الى ستة  بالحبذ مغ بعاقكسا 
فعال مغ شانو عسجا ىاتيغ العقػبتيغ كل شخز ارتكب  بإحجػالف فخنظ او  عذخيغ

 الذخريةالبيانات  ةعالجتدجيل او نقل او م ةبسشاسب الذخريةالكذف عغ البيانات 
 الذخرية االعتباريةختب عمى كذفيا االعتجاء عمى اذا تباؼ شكل مغ االشكاؿ 

لمغيخ الذأف دوف ترخيح بحلظ مغ صاحب  الخاصةحياتو  ةاو حخم الذأفلراحب 
اما اذا وقع اؼ فعل مغ االفعاؿ  ،في تمقى ىحه السعمػمات ةالحؼ ال تػجج لو اؼ صف

 الغخامة الدابقةعمى  الجخيسةمختكب  خ عقػبةرقتاو رعػنو فت اىساؿ الدابقة نتيجة
 .30) )دوف الحبذ

لغخض  ةبيانات شخري زعاقب السذخع الفخندي كل شخز حا حلظك
نحخؼ عغ واا او معالجتيا تحت اؼ شكل مغ االشكاؿ يترشيفيا او نقميا او تدجيم

مغ  الحبذ عقػبة ضليحه البيانات وفخ  السعالجة اإللكتخونيةاو الغخض مغ  الغاية
مغ الف فخنظ عمى مئتي  ىال عذخيغ الف فخنظ مغ والغخامةسشػات سشة الى خسذ 

 .(31)الجخيسة ىحه ارتكب
ع االتراالت رقع يصجر قانػف تشطاوفي ذات االتجاه سار السذخع السرخؼ اذا 

 الخرػصية السعمػماتية ةوضسشو الشز الستعمق بحساي 2003 ةلدش (10)
 ةاشيخ وبغخام ثالثةقب بالحبذ مجه ال تقل عغ ااذ ع ،تراؿلسدتخجمي شبكات اال

ىاتيغ  بإحجػالف جشيو او خسديغ  جشيو وال تديج عغخسدة االؼ ال تقل عغ 
او  بإذاعةوضيفتو في مجاؿ االتراالت او بدببيا  تأديةالعقػبتيغ كل مغ قاـ اثشاء 

ف لو سشج قانػني لجدء مشيا دوف اف يكػ  نذخ او تدجيل لسزسػف رسالو اتراالت او
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 ابسدتخجمي شبكات االتراالت او عس ةاؼ معمػمات خاص بإفذاءفي ذلظ او قاـ 
 32).)يجخونو او يتمقػنو مغ اتراالت وذلظ دوف وجو حق

 ةمكافح بذافوكحلظ فعل السذخع االماراتي في القانػف االتحادؼ الخاص 
ستة  جه ال تقل عغاذ عاقب بالحبذ م ،2012لدشو ( 5)السعمػمات رقع  ةجخائع تقشي

سبعسائة وخسديغ الف درىع وال تتجاوز مئة وخسديغ التي ال تقل عغ  والغخامةاشيخ 
تيغ كل مغ دخل الى مػقع الكتخوني او نطاـ معمػمات بإحجػ العقػبالف درىع او 

معمػمات بجوف وجو حق او البقاء فيو  ةتقشي ةمعمػمات او وسيم ةالكتخوني او شبك
يخ او افذاء او اتالؼ متختب عمى ذلظ الغاء او ححؼ او تجو  ةغيخ مذخوع ةبرػر 

 حه العقػبةوشجد ى ،او تغييخ او ندخ او نذخ او اعاده نذخ اؼ بيانات او معمػمات
 مئتي وخسديغال تقل عغ التي  الغخامةو  ةواحج ةوجعميا الحبذ مجه ال تقل عغ سش

اذا كانت البيانات  ىاتيغ العقػبتيغ بإحجػتتجاوز مميػف درىع او  الف درىع وال
 .(33)شخريو الجخيسةوالسعمػمات محل 

مئة التي ال تقل عغ  والغخامةاشيخ  ستةكسا عاقب بالحبذ مجه ال تقل عغ 
ىاتيغ العقػبتيغ كل  بإحجػالف درىع او خسدسائة  الف درىع وال تتجاوزوخسديغ 

ػمات في السعم ةاو نطاـ معمػمات الكتخوني او احجػ وسائل تقشي شبكةمغ استخجـ 
الصخؽ  بإحجػشخز في غيخ االحػاؿ السرخح بيا قانػنا  ةاالعتجاء عمى خرػصي

  :يةاآلت
او افذاء محادثات او  ثاو اعتخاض او تدجيل او نقل او ب استخاؽ الدسع -1

  .ةاو مخئي ضػئية اتراالت او مػاد 
او نقميا او كذفيا او ندخيا او  الكتخونيةاعجاد صػر او التقاط صػر الغيخ  -2

 .الحتفاظ بياا
او تعميقات او بيانات او  جاو مذاى ةاو فػتػغخافي ةنذخ اخبار او صػر الكتخوني -3

 .ةوحكيكي ةمعمػمات ولػ كانت صحيح
مئتي تقل عغ  ال ة التيوالغخام ةواحج ةفيسا عاقب بالحبذ مجة ال تقل عغ سش      

عقػبتيغ كل ىاتيغ ال بإحجػالف درىع او خسدسائة الف درىع وال تتجاوز وخسديغ 
اؼ  ألجخاءالسعمػمات  ةمغ يدتخجـ نطاـ معمػمات الكتخوني او احجػ وسائل تقشي
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الى  اإلساءةاو مذيج بقرج التذييخ او  ةعمى تدجيل او صػر  ةتعجيل او معالج
 34.شخز اخخ او االعتجاء عمى خرػصيتو او انتياكيا

زساف ل اخاص اانػنلسػقف السذخع العخاقي فشجج انو لع يفخد ق بالشدبةاما       
 الحساية الستحققةوبالتالي فاف  ،مغ االنتياؾ الخاصةالسعمػمات او البيانات  ةحساي

 ةلدش( 111)في قانػف العقػبات العخاقي رقع  الػاردةعمى الشرػص  ليا تقترخ
 عمى كل مغ نذخ السدؤولية الجدائيةالسذخع  والحؼ بسقتزاه رتب ،السعجؿ 1969
او  الخاصة ةالحيا بأسخاراو تعميقات تترل  ااو صػر  اخبار ا العالنيةشخؽ  بإحجػ

او قاـ  ،الييع اإلساءةكاف مغ شأف نذخىا  ااذ ةولػ كانت صحيح العائمية لألفخاد
مغ  فذاىا لغيخ مغ وجيت اليو وكاأفف ةتميفػني ةمكالس ةاو بخقي ةباالشالع عمى رسال

بالحبذ مجه ال تديج عغ  ةالجخيسوعاقب مختكب  ،(35)ؽ الزخر بالغيخاشاف ذلظ الح
 .ىاتيغ العقػبتيغ بإحجػاو  ،(36)ديشار مائةال تديج عغ  ةسشو وبغخام

ومع ذلظ نجج اف السذخع العخاقي قج ضسغ مذخوع قانػف جخائع 
مغ  الخاصةالسعمػمات او البيانات  ةالشرػص التي تكفل حساي ،37السعمػماتية

تديج عغ  ذخة مالييغ ديشار والال تقل عغ ع ةعاقب بالحبذ وبغخاماذ  ،االنتياؾ
 ضخ تاو اع السخػؿ لومميػف ديشار كل مغ تجاوز عسجا نصاؽ الترخيح خسدة عذخ 

البيانات والسعمػمات  ةمعمػمات خالؿ عسميات تبادليا او قاـ بالتشرت او مخاقب ةاي
  .في نطع السعمػمات الستبادلةاو  السخدنة

ال  ة التيغخامالسشػات و اربع الحبذ مجه ال تقل عغ  شجد العقػبة وجعمياو 
 أنذ اذا مميػف ديشار خسدة وعذخيغمميػف ديشار وال تديج عغ خسدة عذخ تقل عغ 

نذخ  ةاعادححؼ أو تجميخ أو تغييخ أو تعييب أو تعصيل أو  الدابقةعغ احج االفعاؿ 
 .(38)بيانات او معمػمات تعػد لمغيخ بغيخ وجو حق

 خسدةتقل عغ  سشػات وبغخامو الثالث قب بالحبذ مجه ال تقل عغ اع اكس
مالييغ ديشار كل مغ باع او نقل او تجاوؿ البيانات عذخة تديج عغ  مالييغ ديشار وال

لتحقيق  عسبب مغ االسباب دوف اذف مشي ألؼاالفخاد الذخرية السقجمة اليو مغ 
 .(39)ماديو لو او لغيخه ةمشفع
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سشػات  سبعتديج عغ  ال ةمج الدجغ ل عقػبة الجخيسةجعو  ةسدؤوليالوشجد مغ 
مالييغ ديشار اذا  عذخةتديج عمى  مالييغ ديشار و العغ خسدة  تقل الة التي غخامالو 

وضيفتو او  تأديةاثشاء  بخجمة عامة اً كمفماو  اً مػضف الدابقةكاف مختكب احج االفعاؿ 
 .(40)ابدببو

الى اصجار  وحدشا باتجاى خػ اف السذخع العخاقي فعلوفي ىحا الرجد ن
 ةتقشي ةالتصػر اليائل الحؼ احجثتو ثػر  ةوذلظ لسػاكب السعمػماتيةخاص بالجخائع قانػف 

 ةمػاجيوكحلظ  ،السعمػمات عمى الرعيج العالسي والثقافي واالجتساعي واالقترادؼ
 ةاو وسائل تقشي السعمػماتيةمختكبي الجخائع التي تختكب باستخجاـ نطع او شبكات 

 .لسػاجيتياة كافي دائية التقميجيةالجالسعمػمات التي لع تعج الشرػص 
 غع السدؤولية الجدائيةكسا انشا وبقجر تعمق االمخ بالشرػص التي رتبت 

 15)قتخح عمى السذخع العخاقي تعجيل نز السادتيغ ن الخرػصية السعمػماتيةانتياؾ 
 :ي توبالذكل اآل السعمػماتيةمغ مذخوع قانػف جخائع / اوال / ج ( 19و 
  وذلظ تصبيقا لسبجأ  ،السادتيغ الى نز( ىاتيغ العقػبتيغ  بإحجػ او) اضافو عباره

التي يقػـ عمييا القانػف الجشائي  األساسيةالعقابي الحؼ يعج مغ السبادغ  التفخيج
 الجخيسة وخصػرة ةتالئع مع جدامتالتي  العقػبةالحؼ يتيح لمقاضي اختيار و الحجيث 

 لمجخيسة.كخد فعل  العقػبةختيار الالجاني والمحاف ىسا معياراف 
 وذلظ بالشز عمى  ( مغ السذخوع 19) السادة الفقخة ) اوال / ج ( مغ تعجيل نز

بسا ذىب اليو اسػة  ،السعمػماتية الخرػصيةنتياؾ ال السحققةصػر االعتجاءات 
جخائع  ةمكافح ذأفمغ القانػف الخاص ب( 21السادة )السذخع االماراتي االتحادؼ في 

لتحجيج صػر  السادة كأساسد ىحه ااعتسو  2012لدشو  (5)السعمػمات رقع  ةتقشي
ذلظ عمى افعاؿ البيع  قرخوعجـ  ،الخاصة لألفخاداو الحياه  الخرػصيةانتياؾ 

  .الذخرية التي حجدىا السذخع لتحقق انتياؾ الخرػصيةوالشقل والتجاوؿ لمبيانات 
الفقخة ( مغ نز ماديو لو او لغيخه  مشفعة) لتحقيق  ةححؼ عبار  ذلظ نقتخح فزال عغ

مغ  الجخيسة يالعجيج مغ مختكب افالت صمب ىحا القرج قج يؤدؼ الىتحيث اف اعاله 
لتحقق  ما يتصمب لاذ ك ،الخرػصية وذلظ عمى الخغع مغ تحقق انتياؾ العقػبة
او مدػغ  اف يقع اؼ فعل مغ افعاؿ االنتياكات دوف وجو حق الخرػصيةانتياؾ 
 .قانػني
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 السطمب الثاني
 الدخيةانتياك ية الجدائية الشاشئة عؼ السدؤول

تجؿ عمى  فاألولى ،اال انيسا يختمفاف في السعشى الدخية بالخرػصيةتختبط 
فتجؿ عمى القيػد  الثانيةاما  ،لألخخيغو ثب نذخه او زال يجػ  اً معيش اً اف ىشاؾ مػضػع

ئعة الذاعجـ اتاحتيا او الػصػؿ الييا بالصخؽ  الذخرية وضخورةبالبيانات  الخاصة
ال ف الخرػصية اام ،تصمب التكتعت الدخيةف أ ،(42)ويخػ جانب مغ الفقو ،(41)العامة

اذ جػىخ الدخ ىػ  ،الدخيةمع عجـ تػافخ  الخرػصية جتتػاج جفق الدخيةتتصمب 
 تتصمبو. التي ال الخرػصيةالتكتع بعكذ 

تكذف  السعمػمات تعشي باف السعمػمات ال الدخية ومػثػقيةوبسعشى اخخ فاف 
وتدتسج  ،(43) يصمع عمييا اشخاص غيخ مخػليغ بالكذف او االشالع عميياوال

 بالدخيةاكتذاؼ في احج السجاالت التي تترف كالسعمػمات سخيتيا اما مغ شبيعتيا 
التي  الدخيةوفي كل االحػاؿ فاف  ،مدببيغ معالاما و صاحبيا في ذلظ  ةاما لخغبو 

ج يبحيث يدتف ةمحجد دائخةاليا في التي تحجد نصاؽ استعس تتستع بيا السعمػمات ىي
اذ  ،مسعمػمات وىي االستئثار بيا والتي تعج امخا ضخوريال ةثاني ةاصحابيا مغ خاصي

انو في مختمف الدمػكيات التي تشصػؼ عمى اعتجاء عمى االمػاؿ فاف الفاعل فييا 
ىحا الذخز عمى السعمػمات الحؼ  ةيعتجؼ عمى حق خاص بالغيخ يخجع الى سمص

فيكػف االستئثار لسؤلف  ،الترخؼ فييا عمى سبيل االستئثار فيالحق   ويسشح
 44).)السعمػمة

 ةصػر بعس الدمػكيات التي تشصػؼ عمى اعتجاء عمى سخي الدخيةويتخح انتياؾ 
السعمػمات والتي تتسثل في االشالع السجخد عمى السعمػمات او االشالع بقرج 

ويدتػؼ في ىحا الرجد اف  ،بشدخو مشيا االفذاء او التيجيج او االبتداز او االحتفاظ
كاف مشفخدا اـ افي الحاسب االلي العائج لمذخز سػاء  ةتكػف ىحه السعمػمات مخدن

جيات اخخػ يختبط معيا  ػاـ كانت لج ةاو عالسي ةبذبكو اتراالت محمي مترال
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او اف  القانػنيةونو ؤ يتػلى ش ةشبيب او مكتب محاما ةما كعياد ةالذخز بعالق
 45).) دائخةاو  ةاو مؤسدة او وزار  حكػميةجػ جيات تكػف ل

التي  الخصػرةتحجيج اوجو  مغ خالؿ مكاف وجػد السعمػمات وعميو يسكغ
 :وردىا الى امخيغ ىسا تيا تتعمق بدخي

مغ قبل الذخز الحؼ يذخؼ عمييا  الدخيةاالشالع السباشخ عمى السعمػمات  -1
مذتخكا مع  ـىػ القائع بالفعل اسػاء اكاف  ،مغ حيث ترشيفيا وتبػيبيا وتخديشيا
  .واجخاءاتيا الحسايةتجابيخ الحفع و  بإىسالوغيخه اـ مداىسا بحلظ بصخيقو مباشخه 

االتراالت  ةوذلظ باستخجاـ تقشي الدخيةعمى السعمػمات  السباشخ االشالع غيخ -2
 .(46)عمى اجيده االتراؿ عغ بعج السعمػماتية الحجيثة السعتسجة

السذخع في العجيج مغ اتجو يا فقج ومػثػقيتلسعمػمات ا ةعمى سخي ولمسحافطة
السعمػمات  ةبحق مغ يقـػ بانتياؾ سخي السدؤولية الجدائيةتختيب  لىالجوؿ ا

اـ تمظ  اإللكتخونيةت امالبالسع الخاصةسػاء اكاف ذلظ ضسغ القػانيغ  ،اإللكتخونية
ع السرخؼ الي ص ذىب السذخ خرػ وفي ىحا ال ،السعمػماتيةجخائع  ةبسكافح الستعمقة

وضيفتو في مجاؿ  تأديتو ألعساؿعمى كل مغ قاـ اثشاء  الجدائية ةسدؤوليال رخاقا
او لجدء او بدببيا بإذاعة او نذخ او تدجيل لسزسػف رسالة اتراالت االتراالت 
عغ مدتخجمي شبكو االتراؿ  ةمعمػمات خاص ةاو نذخ او اذاع بإفذاءمشيا او قاـ 

 ،قانػني في ذلظ جسشلو مغ اتراالت دوف اف يكػف يجخونو او يتمقػنو  ااو عس
خسدة تقل عغ  ال ةاشيخ وبغخام ثالثة ال تقل عغ ةذلظ بالحبذ مج عمى وعاقب

 .(47)ىاتيغ العقػبتيغ بإحجػاو  خسدػف الف جشيو وال تتجاوز االؼ جشيو
اؼ  ةاو نذخ او اذاع بإفذاءعمى كل مغ قاـ  السدؤولية الجدائيةرتب  اكس
في مجاؿ االتراالت  ةعمييا بحكع وضيفتو او بدببيا عغ مشذأة عامم حرل معمػمة

السشذآت بيغ  السذخوعةغيخ  السشافدةمتى كاف مغ شاف ذلظ اف يؤدؼ الى قياـ 
عغ عذخيغ  بالحبذ وبغخامو ال تقل الجخيسةوعاقب مختكب  ،في ىحا السجاؿ العاممة

  .(48)عقػبتيغىاتيغ ال بإحجػاو  مئة الف جشيو وال تتجاوز الف جشيو
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عمى بالعقػبة السفخوضة وكحلظ فعل السذخع االماراتي االتحادؼ اذ تجرج 
الشتائج  الدخية وخصػرةالسعمػمات  شبيعةوذلظ بحدب ، (49)انتياؾ سخيو السعمػمات

ة التي ال الغخامو اذ عاقب بالدجغ السؤقت  ،عمى االشالع عمييا او افذائيا الستختبة
ىاتيغ  بإحجػالف درىع او  خسدسائةال تتجاوز و الف درىع مئتي وخسديغ  تقل عغ

بقرج الحرػؿ عمى  معمػماتية ةاو شبك اً او نطام اً العقػبتيغ كل مغ دخل مػقع
دوف  ةاو اقترادي ةاو تجاري ةتتعمق بسشذأة مالي ةاو معمػمات سخي حكػميةبيانات 

ة ات والغخامسشػ خسذ وجعميا الدجغ مجه ال تقل عغ  العقػبةوشجد مغ  ،وجو حق
درىع اذا تختب عمى الجخػؿ  يالف درىع وال تتجاوز  مميػنخسدسائة تقل عغ  ال التي
أو  او تجميخىا او افذائيا ااتالفي واتمظ السعمػمات او البيانات او ححفيا  إلغاء

 .(50)نذخىا ة او نذخىا او اعاد تغييخىا أو ندخيا
 الف درىع وال وخسديغ مائةتقل عغ  الالتي  والغخامةعاقب بالحبذ  سافي
ىاتيغ العقػبتيغ كل مغ التقط او اعتخض  بإحجػالف درىع او  خسدسائةتتجاوز 

 بإفذاءقاـ  ااذف ،دوف ترخيح بحلظ معمػماتية ةعسجا اؼ اتراؿ يتع عغ شخيق شبك
 .(51)واحجه ةىحه السعمػمات فانو يعاقب بالحبذ مجه ال تقل عغ سش

ال تقل عغ  ة التياشيخ والغخام ستةعاقب بالحبذ مجه ال تقل عغ  سابيش
ىاتيغ العقػبتيغ كل مغ  بإحجػجاوز مميػف درىع او توال ت ،الف درىع خسدسائة

 معمػماتية ةتقشي ةاو وسيم اً الكتخوني اً او مػقع معمػماتية ةيدتخجـ دوف ترخيح شبك
 .(52)لػضيفتو او بدببيا تأديتوحرل عمييا اثشاء  ةلكذف معمػمات سخي

عمى انتياؾ  ختبةتالسدؤولية الجدائية السلسػقف السذخع العخاقي فاف  بالشدبةاما 
في قانػف العقػبات العخاقي رقع  الػاردةالسعمػمات ال تداؿ تحكسيا الشرػص  ةسخي

ذخع عمى االشخاص الحيغ يصمعػف عمى سفخض الاذ  ،ؿالسعج 1969 ةلدش (111)
وعجـ افذائيا اال  الدخيةمظ عمى ت السحافطةاسخار الغيخ بحكع وضيفتيع او ميشتيع 

ال  ةبالحبذ مج بإفذائياالسرخح بيا وبخالؼ ذلظ يعاقب كل مغ قاـ  في األحػاؿ
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ىاتيغ العقػبتيغ  بإحجػاو  (53)ديشار مائتيال تديج عمى  ةتديج عغ سشتيغ وبغخام
(54). 

 الدخيةوالسالحع اف الشز الستقجـ ال يدتػعب جسيع صػر االنتياكات 
بجياز  الحجيثة متسثمةتقع عغ شخيق استخجاـ التقشيات  والتي لياآ جةالسعالمسعمػمات ل

ومع ذلظ  ،وسيمة تقشية معمػماتية اخخػ  ةالذبكة السعمػماتية او أيالحاسب االلي او 
اذ  ،السعمػماتيةقج عالج ىحا السػضػع ضسغ نرػص مذخوع قانػف جخائع و نجج ان

مالييغ  خسدةال تقل عغ  ةامسشػات او بغخ ثالث  عاقب بالحبذ مجه ال تقل عغ
بحكع  عبكمتا ىاتيغ العقػبتيغ كل مغ عم مالييغ ديشار اوعذخة ديشار وال تديج عغ 

بقرج  السعمػمات فأفذاىا او اإللكتخونيةاو الػسائل  بيانات التػقيع االلكتخونيبعسمو 
 . (55) لغيخه  لو او  ةمالي مشفعة  االضخار بالغيخ او تحقيق

خسدة ال تقل عغ  ةسشػات وبغخامثالث مجه ال تقل عغ كسا عاقب بالحبذ 
 ةغيخ مذخوع ةمالييغ ديشار كل مغ حرل بصخيق عذخةتديج عمى  مالييغ ديشار وال

 ةعمى معمػمات فأفذاىا او اعمشيا عسجا مغ خالؿ استخجاـ الحاسب االلي وشبك
ات اؼ نػع مغ انػاع معمػم بإفذاءاو قاـ  ،السعمػمات بقرج االضخار بالغيخ

مخترة رسسيو  جيةعغ  ةصادر  دوف مدػغات ةجي ألؼالسذتخكيغ او اسخارىع 
ػضيفتو او ل توتأدياثشاء  اً كاف مغ قاـ باؼ فعل مغ ىحه االفعاؿ مػضف ااذو  ،(56)

تقل عغ  ال ةسشػات وبغخامسبع ال تديج عغ  ةسجلتكػف الدجغ  العقػبةبدببيا فاف 
 .(57)ييغ ديشارمال عذخةمالييغ ديشار وال تديج عمى خسدة 

وبيػػػحا الرػػػجد نكػػػخر عمػػػى السذػػػخع العخاقػػػي اقتخاحشػػػا الدػػػابق الخػػػاص بإضػػػافة         
( مػػغ مذػػخوع قػػانػف / اوال19العقػػػبتيغ( الػػى نػػز السػػادة ) عبػػارة ) او بإحػػجػ ىػػاتيغ

كسا نقتخح عميو تجخيع االفعاؿ الستعمقػة بإفذػاء السعمػمػات الدػخية  ،الجخائع السعمػماتية
 .الشز الخاص بتجخيع االفعاؿ الستعمقة بانتياؾ الخرػصية بشز مدتقل عغ
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 الثالث السطمب

 وسالمتيا السعمؽمات ةتكاممي انتياك عؼ ةالشاشئ ةالجدائي السدؤولية
 االىع السجاؿ الحاضخ الػقت في اصبحت السعمػمات ةصشاع اف السعمـػ مغ

 فيي ،واالتراالت  ةاتيالسعمػم بيغ الحاصل التداوج ضل في السيسا ،االستثسارات جحبل

 الساليةالعائجات  لتحقيق اً حكيكي اً مرجر  تسثل حيثة اقترادي ةقيس ذات ألنيا ماال تعج

 في لالستعساؿ ةصالح ببقائيا تختبط واىسيتيا السعمػمات ةقيس فاف ثع ومغ ،الكييالس

 اعتجاء اؼ مغ وحسايتيا عمييا ةبالسحافط اال ذلظ يتع وال ،لو خررت الحؼ الغخض

 ةصالح غيخ بحيث تربح عمييا ةشامم تغييخات احجاث االقل عمى او افشائيا الى ؤدؼي
 يتختب اعتجاء اؼ مغ لحسايتيا  اخخػ  ةبعبار  او ،ليا ةالسخرر االغخاض في لالستعساؿ

  .سالمتيا او السعمػمات ةتكاممي انتياؾ عميو
 طعن نصاؽ في يعخؼ ما او وسالمتيا السعمػمات ةتكاممي انتياؾ ويتخح

 الحؼ لمسعمػمات  غيخ السذخوع التعجيل ة صػر ، ) 58)السعمػماتي باألتالؼ السعمػماتية

 مغ نػع اجخاء بو ويقرج ،وانتذارا شيػعا السعمػمات اتالؼ صػر اكثخ مغ اواحج يعج

 بسعصيات واستبجاليا الشطاـ داخل ضةالسحفػ  السعمػمات عمى غيخ السذخوع خيالتغي

(59)االلي الحاسب  وضائف  احجػ باستخجاـ ة ججيج معمػماتو 
. 

 تخد التي االتالؼ صػر اخصخ مغ يعج الحؼ السعمػمات تجميخ ةصػر  يتخح كسا

 ى السعمػمات عم التعجيالت بعس مجخد اجخاء عمى تقترخ ال انيا اذ ،السعمػمات عمى

 ةجالسعال نطاـ يريب نحػ عمى تعصيميا او جدئيا او كميا الغائيا او بسحػىا تجميخىا وانسا
 ةمحجد ة لفتخ  بػضيفتو الكياـ عغ وتػقيف اؼ السؤقت بالذمل والبيانات لمسعمػمات ة االلي

(60). 
 

 بو ويقرج لمسعمػمات السذخوع غيخ االدخاؿ ةصػر  يتخح فقج ذلظ عغ فزال       

 فزال عميو يتختب ما ىػو  ،قبل مغ ةمػجػد تكغ لع لمسعمػمات ة ججيج معصيات ة اضاف
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 كسا تجميخىا او ذاتيا لمسعمػمات تعجيالً  االلي الحاسب ةذاكخ  ىعم أيصخ  الحؼ التعجيل عغ
 .(61)ياالل الحاسب نطاـ الى ة خبيث بخامج ادخاؿ حالو في

 السدؤولية تختيب التي الجوؿ مغ العجيج في  السذخع جوات فقج ةاالشكالي ىحه وازاء

  ،االنتياؾ الى متياوسال تكامميتيا يعخض وبالذكل الحؼ السعمػمات اتالؼ عغ ةالجدائي
 او الجخػؿ عمى 1994لدشة  الفخندي العقػبات قانػف  في الفخندي السذخع عاقب فقج

 لسجة بالحبذ لمسعمػمات  اآللية السعالجة نطاـ مغ جدء او كل الغر داخل بصخيق البقاء

 محػ الجخػؿ ىحا عغ نذأ ما إذا عمى الجاني وشجد  ،فخنظمئة الف  مقجارىا وغخامة سشة

 وجعل العقػبة الشطاـ ىحا تذغيل إتالؼ او الشطاـ في السخدنة السعصيات في تعجيل او

  ،( (62فخنظمئتي الف   مقجارىا وغخامة سشتيغ لسجة الحبذ
 ثالث سشػاتلسجة  بالحبذ التذغيل نطاـ افداد أو تعصيل عمى عاقب كسا

 إتالؼ عمى ذاتيا ةبالعقػب  قباع وكحلظ، (63)فخنظ الف ثالثسائة مقجارىا التي غخامةالو 

 أو اآللية السعالجة نطاـ في مذخوعة غيخ البيانات برػرة إدخاؿ شخيق عغ السعمػمات

 .(64)عمييا التعجيلو أ محػىا
 بذأف الخاص القانػف  في االتحادؼ اإلماراتي السذخع سار االتجاه ذات وفي

 التي والغخامة بالحبذ عاقب إذا ،2012 لدشة ( 5 ) رقع السعمػمات تقشية جخائع  مكافحة

 العقػبتيغ ىاتيغ بإحجػ أو درىع ثالثسائة الف عمى تديج وال درىع مئة الف عغ تقل ال

 تجاوزب او ترخيح بجوف  معمػماتية شبكة أو إلكتخوني نطاـ أو مػقع إلى الجخػؿ عمى

 جعلو  الجاني عمى شجد كسا ،(65)مذخوعة غيخ برػرة فيو البقاء أو الترخيح حجود

 مئة وخسديغ الف عغ تقل ال التي والغخامة أشيخ ستة عغ تقل ال مجة الحبذ العقػبة

 عمى تختب اذا العقػبتيغ ىاتيغ بإحجػ أو درىع ف الفػ سبعسائة وخسد تجاوزت وال درىع

(66)السعمػمات أو البيانات تجميخ أو ححؼ أو إلغاء  البقاء أو الجخػؿ
.  

ثالثسائة  تتجاوز وال ىعدر  مئة الف عغ تقل ال التي والغخامة بالحبذ عاقب كع
 الذبكة إلى الػصػؿ عصل أو أعاؽ كل مغ العقػبتيغ ىاتيغ بإحجػ أو درىعالف 

 .(67)إلكتخونية معمػمات نطاـ او مػقع او  السعمػماتية
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 عغ تقل ال التي والغخامة سشػات خسذ عغ تقل ال مجة بالدجغ عاقب افيس

 عمى العقػبتيغ ىاتيغ و بإحجػأ درىع مالييغ ثالثة تجاوزت وال درىعخسدسائة الف 

 أو معمػماتي نطاـ إلى او ،السعمػماتية الذبكة إلى عسجية برػرة إلكتخوني بخنامج إدخاؿ

 تجميخىا أو تعصيميا أو العسل عغ إيقافيا ذلظ عمى وتختب تالسعمػما تقشية وسائل إحجػ

 أو البيانات اإللكتخوني أو السػقع او الشطاـ او البخنامج إتالؼ او ححؼ او مدح او

 خسدسائة تتجاوز ال التي والغخامة الدجغ العقػبة تكػف  الشتيجة تتحقق لع فإذا ،السعمػمات

 .العقػبتيغ ىاتيغ ػاحج او درىع الف
 مغ القرج كاف إذا العقػبتيغ ىاتيغ إحجػ أو والغخامة الحبذ  العقػبة جعل  يساف

 اتالؼ او تعصيمو او لعسلا عغ وايقافو بالخسائل االلكتخوني البخيج ؽخاغا  الفعل

 .(68)محتػياتو
 رقع العقػبات قانػف  بسػجب الجدائية  ةالسدؤولي رتب فقج العخاقي السذخع اما

 الدمكية االتراؿ وسائل مغ وسيمة  عسجاً  عصل مغ كل السعجؿ عمى 1969 لدشة 111

 ،دتيااجي او اسالكيا مغ شيئاً  اتمف قصع او او العامة لمسشفعة السخررة الالسمكية او
كفل  قج بيحا وىػ ،)69)بالحبذ او سشػات سبع عمى تديج ال مجة بالدجغ ذلظ عمى وعاقب
 حاؽإل أو تالفياإب االعتجاء مغ السعمػماتية الذبكة ومشيا االتراالت مشذآت حساية

 .الياً  السعالجة السعمػمات دوف  بيا الزخر
 رتبت التي الشرػص السعمػماتية جخائع قانػف  مذخوع ضسغ قج أنو كسا

 سالمتيا او تيايتكامم انتياؾ عجـ يزسغ بساو  السعمػمات إتالؼ عمى الجدائية السدؤولية

 تديج ديشار وال مميػف  وعذخيغ خسدة عغ تقل ال التي غخامةالب و السؤبج بالدجغ اقبع إذا
 السعمػمات  وشبكة الحاسػب  أجيدة عسجاً  استخجـ مغ كل ديشار مميػف  خسديغ عمى 

 ةالعائج السعمػمات شبكة او بخامج او أنطسة أو أجيدة اعاقة او تعييب أو اتالؼ قرجب
 الجولة بأمغ السداس ذلظ شاف مغ كاف إذا  االستخباراتية او العدكخية وا األمشية لمجيات

 .(70)لمخصخ تعخيزيسا او الخارجي او الجاخمي
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 عذخيغو  خسدة عغ تقل ال التي والغخامة سؤقتال أو السؤبج الدجغ العقػبة وجعل

 أو إتالؼ كاف االستخجاـ بقرج إذا ديشار مميػف  خسديغ عمى تديج وال ديشار مميػف 

السعمػمات  ةشبك وا الحاسػب  أجيدة أو بأنطسة األضخار أو إعاقة أو تعييب أو لتعصي
 .(71)ليا التحتية البشى وا شطامياب  السداس وأ الجولة لجوائخ  التابعة

 عغ تقل ال التي  الغخامة او سشػات ثالث عمى تديج ال مجة بالحبذ عاقب وكحلظ

 او عيب او اتمف مغ كل ديشار  عذخ مميػف  خسدة عمى تديج وال ديشار مالييغ عذخة

 أو معشػية أو  مالية  حقػؽ  أية أو ترخؼ أو لجيغ  مثبتة  إلكتخونية  بصاقة أو سشجا عصل

.الحقػؽ  ثباتإل  يدتخجـ  إلكتخوني  محخر أؼ
(72) 

 خسدة عغ تقل الالتي  غخامةالو  سشػات ثالث عغ تقل ال مجة لحبذبا عاقب فيسا

 ىاتيغ أو بإحجػ ديشارمميػف   وعذخيغ خسدة عمى تديج وال ديشار مميػف  عذخ

 ةالسخرر السعمػمات  وشبكات  ومجاوبخ  الحاسػب  أجيدة عصل مغ كل العقػبتيغ
  .(73)اعسمي اعاؽ أو تمفيا أو العامة  لمسشفعة

 تقل ال التي الغخامة او اشيخ ثالثة عمى تديج ال مجةً  بالحبذ عاقب واخيخاً 

 ميسة والي عيجت شخز كل  ديشار  مالييغ  ةدخس  عمى  تديج وال  ديشار مميػنيغ

 اعاقة او تعصيل او اتالؼ في  عسجاً  فتدبب  الحاسػب جياز  عمى االشخاؼ او تذغيل

.  )حكسيا  في وما و كاتشب او و مجابخ  او توانطس او الحاسػباجيدة  تعييب او
 
(74 

 قج السعمػماتية جخائع قانػف  مذخوع في العخاقي السذخع بأف القػؿ يسكغ تقجـ مساو 

 ،وسالمتيا السعمػمات بتكاممية تمحق أف التي يسكغ االنتياؾ صػر مختمف عمى قباع
 ائجالشت تحقق ىحه واف ،واإلعاقة  تعصيلالو  والتعييب اإلتالؼ ىي أربع صػراً  لحلظ وحجد

 يحجد لع  أنو  كسا ، عشيا الجدائية  السدؤولية  بتحقق لمقػؿ  يكفي  بالفعل أحجىا أو

 الجاني استخجـ لتذسل تتدع الشرػص أف يعشي مسا ،االنتياؾ بيا  يتع  معيشة وسائل

  الخبيثة استخجاـ البخامج ذلظ في السعمػمات بسا ألتالؼ والتقشية الفشية الصخؽ  لكافة

 العقاب أفذلظ ف  عغ فزال ،الخ ...السعمػماتية والقشابل  ةدالجو  خامجوب  كالفيخوسات

 نطاـاو الى اؼ  اآللي الحاسب إلى بو  السرخح غيخ الجخػؿب  يختبط لع عمييا
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 السذخع إليو ذىب ساب  وأسػةً   العخاقي السذخع عمى نقتخح فإنشا ذلظ ومع ،معمػماتي

 رقع  السعمػمات ةيتقش  مكافحة جخائع  قانػف   مغ  ( 10)   السادة في  ؼاالتحاد اإلماراتي

 لدالمة االنتياؾ أفعاؿ تجخيع وخالل مغ يتع خاص نز ايخاد ،2012 لدشة 5 

 تمظ وكحلظ ، الخبيثة مجالمبخ  الجاني استخجاـ شخيق عغ تتع التي وتكامميتيا السعمػمات

 بالخسائل  معمػماتي نطاـ او السعمػماتية الذبكة عمى مػقع إغخاؽ مشيا القرج يكػف  التي

 ديػلةل وذلظ إتالؼ محتػياتو او وتعصيم أو العسل عغ إيقافو الى تؤدؼ التي اإللكتخونية 

  التي األضخار  جدامة عغ فزال  ،واسع نصاؽ  عمىرىا نتذاوا األفعاؿ ىحه بارتكا

 .عمييا  تتختب
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 الخاتسة
لجدائية الشاشئة عغ انتياؾ أمغ بعج أف انتييشا مغ بحثشا السػسـػ السدؤولية ا

 -:االستشتاجات والتػصيات نجرجيا كاآلتيالسعمػمات  فأنشا قج خخجشا بسجسػعة مغ 

 ستشتاجاتأوال : اال
أمغ السعمػمات كسرصمح يختبط بسفيػـ األمغ السعمػماتي الحؼ يعشي إف  -1

ى لبشالتيجيجات  أشكاؿشكل مغ  إؼالسجتسع بعجـ وجػد  أفخاد إحداس ضخورة
والعسل الفعمي  لمتأىب ةاتخاذ االحتياشات كاف وضخورة ،السعمػماتيةالسؤسدات 

  .خارجيا أـكاف مرجرىا داخميا أسػاء  ،ىحه التيجيجات ةلسػاجي

التي  األدواتدر االسعمػمات ومر أنػاعجسيع  ةأمغ السعمػمات يقتزي حسايإف  -2
لحاسػبية  السترمة بيا اوغيخ  الحاسػبيةعالجيا مغ التجييدات تتتعامل معيا و 

التي قج  األخصارعمييا وحسايتيا مغ  السحافطةتكفل  ةمحجد وقائية إجخاءات بإتباع
سػاء أكاف ذلظ مغ حيث األمغ السادؼ لسخاكد السعمػمات أـ مغ حيث  ،تتعخض ليا

 .امغ البخمجيات أـ مغ حيث األفخاد العامميغ في مخاكد السعمػمات

سعمػمات بعشاصخه الخئيدية السحكػرة في البحث أىسية يحتل الحفاظ عمى امغ ال -3
زدياد اعتساد الجوؿ والسؤسدات الخسسية وغيخ الكبيخة في الػاقع العسمي نتيجة 

  .الخسسية  واألفخاد في تعامالتيع عمى السعمػمات االلكتخونية

 ثانيا : التؽصيات  
ومؤسداتيا السختمفة استحجاث أقداـ أو وحجات إدارية مدتقمة في دوائخ الجولة  -1

تتػلى ميسة اتخاذ اإلجخاءات الالزمة لحساية السعمػمات االلكتخونية والسحافطة عمى 
  .ورفجىا بالكػادر السجربة والستخررة في ىحا السجاؿ ،أمشيا

عقج الشجوات وورش العسل في دوائخ الجولة ومؤسداتيا السختمفة لتعخيف  -2
مػمات وسالمة الحػاسيب حافطة عمى امغ السعالسػضفيغ والعامميغ فييا بزخورة الس
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، ومجػ أىسية السعمػمات وجدامة األضخار التي تتختب عمى االعتجاءات وممحقاتيا
 غيخ السذخوعة عمييا أو انتياؾ أمشيا.

 نقتخح عمى السذخع العخاقي في حاؿ إصجار قانػف جخائع السعمػماتية ما يأتي : -3

  وذلظ السعمػماتيةمغ مذخوع قانػف جخائع (  3/ 19و  15)تعجيل نز السادتيغ  -أ

تصبيقا لسبجأ  ،السادتيغ نز ( إلىىاتيغ العقػبتيغ  بإحجػ ) أو ةعبار  بإضافة
التي يقـػ عمييا القانػف الجشائي  األساسيةالعقابي الحؼ يعج مغ السبادغ  التفخيج

 يسة وخصػرةالجخ  ةالئع مع جدامتالتي ت العقػبةالحؼ يتيح لمقاضي اختيار و الحجيث 
 لمجخيسة.كخد فعل  العقػبةختيار الالجاني والمحاف ىسا معياراف 

( مغ السذخوع وذلظ بالشز 19) السادة الفقخة ) أوال / ج ( مغ تعجيل نز -ب
 قرخوعجـ  ،السعمػماتية الخرػصيةنتياؾ ال السحققةصػر االعتجاءات جسيع عمى 

الذخرية التي حجدىا السذخع لتحقق البيع والشقل والتجاوؿ لمبيانات  أفعاؿذلظ عمى 
  .انتياؾ الخرػصية

(  اوال / جالفقخة ) لغيخه ( مغ نز  أولو  ةمادي مشفعة) لتحقيق  ةححؼ عبار  -ج
 يالعجيج مغ مختكب إلى إفالتصمب ىحا القرج قج يؤدؼ ت إفحيث  (19)مغ السادة 

 .الخرػصية وذلظ عمى الخغع مغ تحقق انتياؾ العقػبةمغ  الجخيسة
 لدالمة االنتياؾ أفعاؿ تجخيع إيخاد نز خاص ضسغ القانػف يتزسغ -د

 وكحلظ ، الخبيثة لمبخامج الجاني استخجاـ شخيق عغ تتع التي تكامميتياو  السعمػمات
 نطاـ أو أؼ  السعمػماتية الذبكة مػقع عمى إغخاؽ مشيا القرج يكػف  التي تمظ

 أو تعصيمو أو العسل عغ يقافوإ إلى تؤدؼ التي اإللكتخونية  بالخسائل  معمػماتي
  ،واسع نصاؽ  وانتذارىا عمى األفعاؿ ىحه ارتكاب لديػلة وذلظ إتالؼ محتػياتو

 .عمييا  تتختب  التي األضخار  جدامة عغ فزال
د ( أعاله يسكغ االستئشاس بسا ورد  ،ولتحقيق ما ورد في الفقختيغ ) ب    

 ةمكافح ذأفاالتحادؼ الخاص ب تياإلمارامغ القانػف (   21 ،10في  السادتيغ ) 
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كػف السذخع اإلماراتي قج قصع شػشا  ،2012لدشو  (5)السعمػمات رقع  ةجخائع تقشي
 .كبيخا في ىحا الرجد
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 اليؽامر والسرادر
                                                 

وىي كل حكيقة أو فكخة معقؽلة ذات  ،عمؽمات اإللكتخونيةيخاد بالسعمؽمات في ىحا الرجد الس  - 1
معشى وليا قيسو مالية سؽاء كانت بذكل بيانات او نرؽص او صؽر او رمؽز يسكؼ نقميا إلى 

وىي عمى خالف البيانات التي تعخف بأنيا السعطيات السجخدة التي يتػ  ،الغيخ بذكل الكتخوني
تدانيا داخل الحاسب اآللي أو أي وسيمة اترال وتؽصيف محتؽاىا و اخ تجسيعيا و ترشيفيا 

ومؼ ىشا يتبيؼ الفخق بيؼ االثشيؼ إذ ان  ،حجيثة بحيث يشتج عشيا بعج تحميميا السعمؽمات
الديج عبج  لمتفريل يشعخ : د.  .السعمؽمات ىي السعشى السدتخمز مؼ البيانات بعج معالجتيا

 -الجار الجامعية  -جيا السعمؽمات نعػ السعمؽمات السحاسبية وتكشؽلؽ  -السقرؽد دبيان 
السدؤولية السجنية لسؽرد  -؛ نجى محسؽد ذنؽن  15-14ص ص  - 2004 -اإلسكشجرية 

بحث مشذؽر ضسؼ وقائع السؤتسخ الدشؽي الثالث الحي إقامة كمية  -السعمؽمات اإللكتخونية 
ماتية / الؽقائع جامعة السؽصل تحت عشؽان )) التذخيعات القانؽنية والشعػ السعمؽ  -الحقؽق 

 .341-340ص  - 2010نيدان /  /  21-20والطسؽح (( لمفتخة مؼ 
استطالع رأي الشخبة حؽل جخائػ السعمؽماتية في السجتسعات  -يشعخ : د. ىالة كسال أحسج  -2

بحث مشذؽر ضسؼ وقائع السؤتسخ الدادس الحي أقامتو جسعية السكتبات  -االفتخاضية 
 - 2010/ نيدان /  7-6شؽان ))األمؼ السعمؽماتي(( لمفتخة مؼوالسعمؽمات الدعؽدية تحت ع

 .423ص  - 2010 -الخياض  -مكتبة السمغ فيج الؽطشية 
عسالان  -بالال مكالان طبالع  -نعػ السعمؽمات اإلدارية مؼ مشعؽر أداري  -يشعخ : فائد جسعة الشجار  -3

 .261ص  - 2010 -األردن  -
في بشؽك السعمؽمات يقرج بو السحافعة عمى السعمؽمات مؼ  مؼ الججيخ بالحكخ أن امؼ السعمؽمات - 4

التمف والفقجان والتغييخ واالطالع عمييا مؼ األشخاص غيخ السرخح ليػ بحلغ نعخا ألىسيتيا 
ويتسثل ذلغ في السحافعة عمى السكؽنات  ،بالشدبة لمجيات التي تسمكيا أو السدتفيجة مشيا

( وحسايتيا مؼ األخطار   ( Software مؽماتوالسع والبخمجيات ( Hardware ) السادية
 -السعمؽمات والسجتسع  -د. مجبل الزم السالكي  ،حديؼ الؽردي يشعخ : د. زكي  .السحكؽرة أعاله
 .65ص  - 2002 -بغجاد  -بال مكان طبع 

 1ط -جخائػ الحاسؽب واإلنتخنت ) الجخيسة السعمؽماتية (  -يشعخ : د. دمحم اميؼ أحسج الذؽابكة  -5
 .14ص  - 2004-األردن  -عسان  -دار الثقافة لمشذخ والتؽزيع  -



 

 

 

 

 

 

759 

                                                                                                         

ىشاك العجيج مؼ السخاطخ التي تيجد نعػ السعمؽمات بسا في ذلغ أنعسة التجارة اإللكتخونية و  -6
اختخاق األنعسة : ويتحقق ذلغ بجخؽل شخز غيخ مخؽل إلى نعام الحاسب اآللي   -أ : ابخزىا

بيا كتعجيل البخمجيات و سخقة السعمؽمات الدخية أو تجميخ  والكيام بأنذطة غيخ مرخح لو
االعتجاء عمى حق   -ب .السمفات أو البخمجيات او الشعام او لسجخد االستخجام غيخ السذخوع

التخؽيل مؼ خالل قيام الذخز السخؽل لو باستخجام الشعام في غخض معيؼ باستخجامو في 
وىحا الشؽع مؼ األخطار قج يكؽن داخميا  ،لغغيخ ىحا الغخض دون أن يحرل عمى التخؽيل بح

كإساءة استخجام الشعام مؼ قبل مؽظف السشذأة او خارجيًا كاستخجام السختخق حداب شخز 
بالشعام لمجخؽل  مخؽل لو باستخجام الشعام عؼ طخيق تخسيؼ كمسة الدخ او استغالل نقطة ضعف 

زراعة نقاط الزعف ويشتج ىحا   -ج .إليو بطخيق مذخوع ومؼ ثػ الكيام بأنذطة غيخ مذخوعة
الخطخ عؼ طخيق اقتحام الشعام مؼ قبل شخز غيخ مرخح لو بحلغ او مؼ خالل مدتخجم 
 ،مذخوع تجاوز حجود التخؽيل السسشؽح لو في لدراعة مجخل ما يحقق لو فيسا بعج اختخاق الشعام

نامج يؤدي غخضًا وىؽ عبارة عؼ بخ  ومؼ أشيخ األمثمة عمى ذلغ زراعة بخنامج حران طخوادة، 
مخاقبة   -د .مذخوعا في العاىخ اال أنو يدتخجم في الخفاء لمكيام بشذاط غيخ مذخوع

وعؼ طخيقو يتسكؼ الذخز مؼ الحرؽل عمى معمؽمات تديل لو مدتكبال اختخاق   :االتراالت
الشعام وذلغ مؼ خالل مخاقبة االتراالت مؼ إحجى نقاط االترال أو حمقاتيا بجون أي اختخاق 

اعتخاض االتراالت ويتػ مؼ خالل اعتخاض السعطيات السشقؽلة خالل عسمية   -ه .لمحاسب اآللي
لمتفريل يشعخ : السحامي  .الشقل وإجخاء التعجيالت عمييا بالذكل الحي يحقق غخض االعتجاء

   - 23-22ص ص  –امؼ السعمؽمات وأىسيتيا و عشاصخىا و استخاتيجياتيا  -يؽنذ عخب 
 .2019/  4/  30تاريخ الديارة     www.abhatoo.net.maعمى السؽقع دراسة مشذؽرة 

عسان  -خ لمشذخ دار جخي -مقجمة في تقشية السعمؽمات  -د. عجنان أبؽ عخفة وآخخون   : يشعخ -7
 .401ص - 2010 -األردن  -

مؼ الججيخ بالحكخ أن بشاء استخاتيجيات أمؼ السعمؽمات ألغخاض تقميل السخاطخ والتيجيجات التي  -8
 : يسكؼ أن تتعخض ليا الحؽاسيب اآللية والذبكات وبالعسؽم نعػ السعمؽمات وقؽاعجىا تعتسج عمى

تحجيج  -  2 السدتؽيات التي سيتعامل معيا الشعام تحجيج درجة األمؼ السطمؽبة في مختمف   -1
تحجيج الجيات السعشية باختخاق أمشية السعمؽمات مؼ   - 3 .نؽع السعمؽمات و ترشيفيا وأىسيتيا

تقجيخ حجػ الخدائخ التي يسكؼ أن تشتج عؼ الكؽارث   -4 أشخاص أو شخكات أو تقجيخ كفاءتيػ
األشخاص السدؤوليؼ عؼ متابعة تطبيق نعام أمؼ تحجيج   -5 .التي قج تريب نعام السعمؽمات

  .السعمؽمات والديطخة والسعالجة ألي خمل قج يحجث

http://www.abhatoo.net.ma/?fbclid=IwAR1Y4GTVHQFLbOijDI1BqeTMCue6vCAZoTwXuEX_5r1J4C9PN8ntJ7JVzDk
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إجخاءات الديطخة   - 1 :ويتػ عمى أساسيا االىتسام بتشفيح مجسؽعة مؼ اإلجخاءات األمشية مشيا
  الحائمة دون الؽصؽل إلى البخمجيات

تييئة السعجات والبخمجيات السزادة    -3 .بكاتإجخاءات كذف الستطفميؼ ومشع دخؽليػ إلى ش  -2 .
التغيخ السدتسخ    -5 خدن ندخة إضافية مؼ السعمؽمات في مؽاقع أخخى    -4 لمفايخوسات

لمتفريل   .وضع الخطط استخجاع سخيعة في حالة الكؽارث والطؽارئ    -6 لكمسات الدخ والتذفيخ
 - 1ط –دارية وتكشؽلؽجيا السعمؽمات أساسيات نعػ السعمؽمات اإل -يشعخ : سعج غالب ياسيؼ 

د. خمؽد  ،؛ نياد عبج المطيف عبجالكخيػ 231ص  - 2006 -األردن  -عسان  -دار السشاىج 
بحث مشذؽر في مجمة  -عمى األداء التشافدي  امؼ و سخية السعمؽمات   وأثخىا  -ىادي الخبيعي 

السعيج العالي لمجراسات  -الثاني الفرل - 23العجد -السجمج الثامؼ  -دراسات محاسبية ومالية 
د. ماركؽ  ،؛ د. دمحم دباس الحسيج 297ص  - 2013 -جامعة بغجاد  -السحاسبية والسالية 

األردن  -عسان  -دار الحامج لمشذخ والتؽزيع  - 1ط -حساية أنعسة السعمؽمات  -ابخاليػ نيشؽ 
  .33ص  - 2007 -

 .42ص -السرجر الدابق   -خاليػ نيشؽ د. ماركؽ اب ،يشعخ : د. دمحم دباس الحسيج -9
 .231ص  -مرجر سابق  - يشعخ : سعج غالب ياسيؼ  - 10
رؤية استخاتيجية لتحقيالق األمالؼ السعمؽمالاتي فالي ىيئالة التحقيالق  -يشعخ : أحسج بؼ عمي عبج هللا  -11

عمالؽم جامعالة نالايف العخبيالة لم  -رسالالة ماجدالتيخ  -الدالعؽدية  واالدعاء العام في السسمكة العخبية 
 .32ص  - 2005 -الخياض  -االمشية 

 .38ص  -مرجر سابق  -د. ماركؽ إبخاليػ نيشؽ ،دمحم دباس الحسيج  يشعخ : د. - 12
 .40ص  -السرجر الدابق  -د. ماركؽ إبخاليػ نيشؽ  ،دمحم دباس الحسيج يشعخ : د.  -13

 .233ص  -مرجر سابق  -يشعخ : سعج غالب ياسيؼ 14- 
؛  296ص  -مرالالجر سالالابق  -د. خمالالؽد ىالالادي الخبيعالالي  ،مطيف عبالالجالكخيػيشعالالخ : نيالالاد عبالالجال - 15

 .41ص  -مرجر سابق -احسج بؼ عمي عبجهللا 
 .3-2ص ص  –مرجر سابق  –يشعخ : السحامي يؽنذ عخب  -16
لخؤساء اإلدارات السخترة بتقشية السعمؽمالات الشيابيالة العامالة العخبيالة حالؽل  تقخيخ االجتساع الثاني  -17

مشذالؽر  - 6ص -لبشالان  -بيالخوت  - 3/2012/ 7-5ات ( السشعقالج فالي الفتالخة ) أمالؼ السعمؽمال
 .2019/ 30/4تاريخ الديارة  www.carjj.orgعمى السؽقع اإللكتخوني 

االسالكشجرية  –دار الفكالخ الجالامعي  –1ط –الجالخائػ السعمؽماتيالة  –خالج مسجوح ابخاليػ  يشعخ : د. - 18
 .66ص  – 2009 –

http://www.carjj.org/?fbclid=IwAR3mOWF9UO_wXDIXezHFOqGbKq-9CtskorpGELdhnqTI4nIU8ZqDIXU8JaY
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تقخيالالخ االجتسالالاع الثالالاني لخؤسالالاء اإلدارات السخترالالة بتقشيالالة السعمؽمالالات بالبيانالالات العامالالة مرالالجر  -  19
 .7ص  -سابق 

 -دار السعتالالد لمطباعالالة والشذالالخ  - 1ط -نعالالػ السعمؽمالالات االداريالالة  -يشعالالخ : جسالالال دمحم عبالالجهللا  -20
 .200ص  - 2005 -عسان األردن 

 .44-43ص ص  -مرجر سابق  -يشعخ : أحسج بؼ عمي عبج هللا  -21
 .3ص  -مرجر سابق  -يشعخ : السحامي يؽنذ عخب  -22
جالالالخائػ الكسبيالالالؽتخ وحقالالالؽق السؤلالالالف و  -أ. عفيفالالالي كامالالالل عفيفالالالي  ،يشعالالالخ : د. فتالالالؽح الذالالالاذلي - 23

لبشالان  -بيالخوت  -مشذؽرات الحمبي الحقؽقية  - 2ط -دور الذخطة والقانؽن السرشفات الفشية و 
 .271ص - 2007-

الزؽابط الذخعية والقانؽنية لحساية حقؽق اإلندان في  -يشعخ : إبخاليػ كسال إبخاليػ دمحم  -24
 .159ص  -2010 -مرخ  -دار الكتب القانؽنية  -اتراالت الذخرية 

الحق في الخرؽصية ( ال يدال محل  ية او كسا يطمق عميو ) أن تحجيج السقرؽد  بالخرؽص -25
بالكيػ الدائجة في كل  خالف في الفقو بدبب ندبية ومخونة ىحا السرطمح كؽن تحجيجه يتأثخ 

فزال عؼ اختالف مجلؽلو باختالف  ،مجتسع  وطبيعة الشعام الدياسي واالجتساعي والثقافي فيو
شرخف إلى عجد مؼ السفاليػ السختبطة والستجاخمة معا في فخوع القانؽن السختمفة ومع ذلغ فيؽ ي

الخرؽصية  -Information privacy  2 خرؽصية السعمؽمات1 الؽقت ذاتو وتذسل:
 Tele خرؽصية االتراالت -Bodily privacy    3 الجدجية أو السادية

communication privacy 4-  خرؽصية السكان  place privacy   : لمتفريل يشعخ
 -الحساية القانؽنية ألنعسة السعمؽمات ضسؼ أ طار الحق في الخرؽصية   -غانػ  خ حيال سح

جامعة السؽصل  -بحث مشذؽر ضسؼ وقائع السؤتسخ الدشؽي الثالث الحي إقامتو كمية الحقؽق 
/  21-20لمفتخة مؼ  تحت عشؽان ))التذخيعات القانؽنية و الشعػ السعمؽماتية / الؽقائع واالفاق(( 

الحساية الجشائية لحق  -فجاء زياد حديؼ العبيجي  ،535 - 534ص ص  - 2010ن / نيدا
جامعة  -كمية الحقؽق  -رسالة ماجدتيخ  -الخرؽصية في الجشايات الؽراثية / دراسة مقارنة 

 .52-51ص ص  - 2017 -السؽصل 
السعمؽمات و  تكشؽلؽجيا امشية -سعج عبجالعديد العاني   د. ،د. عالء حدؼ الحسامي يشعخ :  -26

 .21ص - 2007 -األردن  -عسان  –بال مكان طبع  - 1ط -أنعسة الحساية 
 .52ص  -مرجر سابق   -د. مجيج الزم السالكي  ،زكي حديؼ الؽردي يشعخ : د.  -27
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؛ محسؽد أحسج   79ص  -مرجر سابق  -د. ماركؽ إبخاليػ نيشؽ  ،يشعخ : د. دمحم دباس الحسيج - 28
 -األردن  -عسان  -دار الثقافة لمشذخ والتؽزيع  -سؽب و أبعادىا الجولية جخائػ الحا -عبابشة 
 .73ص  - 2005

 .( مؼ قانؽن انتياك الخرؽصية السعمؽماتية والحخية العامة الفخندي 41يخاجع : السادة )  - 29
( مالالالالؼ قالالالالانؽن انتيالالالالاك الخرؽصالالالالية السعمؽماتيالالالالة والحخيالالالالة العامالالالالة  42،43يخاجالالالالع : السالالالالادتيؼ ) -30

 .يالفخند
 .( مؼ قانؽن انتياك الخرؽصية السعمؽماتية والحخية العامة الفخندي44يخاجع : السادة ) -31
 .( مؼ قانؽن تشعيػ االتراالت السرخي  73يخاجع :  نز السادة )  - 32
 .( مؼ قانؽن مكافحة جخائػ تقشية السعمؽمات االماراتي 2يخاجع :  نز السادة )  -33
 .مؼ قانؽن مكافحة جخائػ تقشية السعمؽمات االماراتي  ( 21يخاجع :  نز السادة )  -34
 ( مؼ قانؽن العقؽبات العخاقي. 438يخاجع :  نز السادة )  -35
( مئتالي الالف وواحالج  200,001عجل مبمغ الغخامة في جالخائػ الجالشح واصالبح مبمالغ ال يقالل عالؼ )  -36

خامالالات الالالؽارد فالالي ( مميالالؽن ديشالالار بسؽجالالب قالالانؽن تعالالجيل الغ 1,000,000ديشالالار وال يديالالج عالالؼ ) 
 2008لدالشة  6السعالجل والقالؽانيؼ الخاصالة االخالخى رقالػ  1969لدالشة  111قانؽن العقؽبات رقالػ 

 .2010/ 5/4في  4149والحي نذخ في الؽقائع العخاقية بالعجد  
السعمؽماتيالة فالي مجمالذ الشالؽاب العخاقالي فالي جمدالة يالؽم  تست القخاءة األولى لسذخوع قانؽن جالخائػ  -37

السؽقالالالالالع اإللكتخونالالالالالي  وثالالالالالػ نذالالالالالخ مدالالالالالؽدة القالالالالالانؽن فالالالالالي  ،2019/  1/  12الدالالالالالبت السؽافالالالالالق 
www.alsumaria.tv. 

 .السعمؽماتية العخاقي ئػ قانؽن جخا مؼ مذخوع  / اوال وثانيا (15يخجع : نز السادة )  -38
 .   السعمؽماتية العخاقي  /اواًل/ج ( مؼ مذخوع قانؽن جخائػ 19يخاجع : نز السادة )  -39
 .السعمؽماتية العخاقي / ثانيًا ( مؼ مذخوع قانؽن جخائػ  19يخاجع : نز السادة )  -40
 .72ص  -مرجر سابق  -يشعخ : زكي حديؼ الؽردي و د. مجبل الزم السالكي  - 41
دار الشيزالالة  -السدالؤولية الجشائيالة الطبيالب عالالؼ إفذالاء سالخ ميشتالو  - يشعالخ : د. أسالامة فايالج -42

 -نقالالال عالالؼ د. فتالالؽح الذالالاذلي و عفيفالالي كامالالل عفيفالالي ،3ص  - 1986 -القالالاىخة  -العخبيالالة 
  .301ص  -مرجرسابق 

 .97ص  -مرجر سابق  –د. ماركؽ بخاليػ نيشؽ  ،يشعخ : د. دمحم دباس الحسيج -43
مشذالالالؽرات الحمبالالالي  -جالالالخائػ الحاسالالالب اآللالالالي االقترالالالادية  -نائمالالالة عالالالادل دمحم فخيالالالج قالالالؽرة  شعالالالخ : ي -44

 .114ص  ،2005-لبشان  -بيخوت  -الحقؽقية 

http://www.alsumaria.tv/?fbclid=IwAR0p8-kkLCnm1XWUPW8wtgVBoO_h5dfwZ-2k4PbYCyDCBSUjRPjG62FwRVA
http://www.alsumaria.tv/?fbclid=IwAR0p8-kkLCnm1XWUPW8wtgVBoO_h5dfwZ-2k4PbYCyDCBSUjRPjG62FwRVA
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السؤسدالة  – 1ط –حالق الخرؽصالية فالي القالانؽن الجشالائي  –يشعخ : د. عمي احسج عبالج الدعبالي  - 45
   .189ص  – 2006 –لبشان  –بيخوت  –الحجيثة لمكتاب 

دار  -الجؽانالالب اإلجخائيالالة الجالالخائػ الستعمقالالة باألنتخنالالت  -شعالالخ : د. جسيالالل عبالالج البالالاقي الرالالغيخ ي -46
 .11ص  - 2001 -القاىخة  -الشيزة العخبية 

 .مؼ قانؽن تشعيػ االتراالت السرخي  (73يخاجع  :  السادة )  - 47
 .( مؼ قانؽن تشعيػ االتراالت السرخي  75يخاجع  : السادة )  -48
أي معمؽمالالالات غيالالالخ مرالالالخح لمغيالالالخ بالالالاالطالع عمييالالالا او  ،خية وفقالالالا لمسذالالالخع اإلمالالالاراتييقرالالالج بالدالالال -49

( مالؼ قالانؽن مكافحالة جالخائػ  1يخاجالع  :  السالادة )  .إفذائيا إال بإذن مدبق مسؼ يسمغ ىحا األذن
 .الخاصة بالسرطمحات 2012لدشة  5تقشية السعمؽمات رقػ 

 .تقشية السعمؽمات اإلماراتي( مؼ قانؽن مكافحة جخائػ  4يخاجع :  السادة )  -50
 .( مؼ قانؽن مكافحة جخائػ تقشية السعمؽمات اإلماراتي 15يخاجع :  السادة )  - 51
 .( مؼ قانؽن مكافحة جخائػ تقشية السعمؽمات اإلماراتي 22يخاجع :  السادة )  -52
 .( مؼ البحث بخرؽص عقؽبة الغخامة  15مؼ الرفحة )   (  4رقػ )   يخاجع : ىامر -53
 ( مؼ قانؽن العقؽبات العخاقي. 437يخاجع :  السادة )  -54
 /اوال/ ج( مؼ مذخوع قانؽن جخائػ السعمؽماتية العخاقي.13يخاجع :  السادة ) -55
 ب ( مؼ مذخوع قانؽن جخائػ السعمؽماتية العخاقي. ،/اوال / أ19يخاجع :  السادة )  -56
 جخائػ السعمؽماتية العخاقي./ ثانيا ( مؼ مذخوع قانؽن  19يخاجع :  السادة )  -57
يقرالالج بالالاألتالف السعمؽمالالاتي التعالالجي عمالالى البالالخامج والسعمؽمالالات السخدنالالة والستبادلالالة عالالؼ طخيالالق   - 58

الذالالبكة السعمؽماتيالالة بسحؽىالالا أو تعالالجيميا أو تغييالالخ نتائجيالالا أو تذؽيذالاليا عمالالى نحالالؽ يجعميالالا غيالالخ 
في الجالخائػ اإللكتخونيالة  الجشائي فؼ التحقق  -يشعخ : د. خالج مسجوح إبخاليػ  .صالحة لالستعسال

 .421ص - 2010 -اإلسكشجرية  -دار الفكخ الجامعي   - 1ط -
الدياسالة الجشائيالة فالي مؽاجيالة جالخائػ اإلنتخنالت / دراسالة  -حديؼ بؼ سعيج الغافخي   يشعخ : د.  - 59

 .421ص - 2009 -القاىخة  -دار الشيزة العخبية  -مقارنة 
 .421ص  - الدابق السرجر - لغافخي ا سعيج بؼ حديؼ.د :  يشعخ - 60
 - سالابق مرالجر -فالؼ التحقيالق فالي الجالخائػ االلكتخونيالة  -إبالخاليػ مسالجوح خالالج.د  :يشعالخ   -61

 .420-419ص
 .( مؼ قانؽن العقؽبات الفخندي323/1يخاجع  : السادة  ) - 62
 ( مؼ قانؽن العقؽبات الفخندي.323/2يخاجع : السادة  ) - 63
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 ( مؼ قانؽن العقؽبات الفخندي.323/3)يخاجع :  السادة   - 64
 .( مؼ قانؽن مكافحة جخائػ تقشية السعمؽمات االماراتي2/1يخاجع : السادة  ) - 65
 .( مؼ قانؽن مكافحة جخائػ تقشية السعمؽمات االماراتي2/2يخاجع : السادة  )  -66
 .( مؼ قانؽن مكافحة جخائػ تقشية السعمؽمات االماراتي8يخاجع : السادة  ) - 67
 ( مؼ قانؽن مكافحة جخائػ تقشية السعمؽمات االماراتي.10يخاجع :  السادة  ) - 68
 .( مؼ قانؽن العقؽبات العخاقي361يخاجع :  السادة  ) - 69
 / اوال /ج ( مؼ مذخوع قانؽن جخائػ السعمؽماتية العخاقي.3يخاجع : السادة )   -70
 خائػ السعمؽماتية العخاقي./ ثانيا ( مؼ مذخوع قانؽن ج6يخاجع :  السادة )  - 71
 / اوال/ أ ( مؼ مذخوع قانؽن جخائػ السعمؽماتية العخاقي.14يخاجع : السادة )  - 72
 / ثانيا ( مؼ مذخوع قانؽن جخائػ السعمؽماتية العخاقي.14يخاجع  : السادة )   -73
 /ثالثا/ أ ( مؼ مذخوع قانؽن جخائػ السعمؽماتية العخاقي.14يخاجع : السادة )  - 74


