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إعداد الطالب :عمر حسين الدليمي
اشراف الدكتور :أحمد اللوزي
الملخص
جد ت الدنسة النسفبط الضل رفل التسؤلالبة الجزئبة الفتسنمد إلالكننلمي ل التفدهبا
التننبطة بهد ،رنتدت الدنسة في إلجدبة رفل إلسكدالبة التطنل ة رفل التمهج اللةفي ،الذي
بسدرد في لة

جزئبدت تنعددل في تلضلع التسنمد الالكننلمي ،لتي ثا التمهج الن فبفي

الدنسة المةلص القدملمبة الل ندل في قدملي الجنئا الالكننلمبة حندمي نقا  27السمة 2015
لفي النسنبعدت العقدببة العنقبة ،لتي ثا التمهج التقدني الدنسة المظدا القدملمي الف تدبة الجزئبة
الفتسنمد إلالكننلمي في كل تي النسنبعدت الجزئبة حندمبة ل العنقبة بدالتقدنمة تع بعض القل مبي
العنببة ل الغنببة ،لذالك بهد

النلةل إالل المندئج التنل دل تي هد

الدنسة.

لقدتت الدنسة ردد تي النلةبدت رهتهد :ري بمظا التسنع العنقي تدبة جمدئبة
تلضلربة كدفبة الفتسنمد إلالكننلمي ،تي ال المص رفل الجنئا الل قعة رفبه ،ل الني ننائا تع
الطببعة غبن التددبة الهذه التسنمد ت ،كدالنزلبن إلالكننلمي ،جنبتة ال نبدل إلالكننلمي ،جنبتة
السن د ا غبن التسنلع حدل ت الدفع إلالكننلمي رفل غنن النسنبعدت العقدببة ح نى ،لتمهد
حندمي .كتد رمه رفل التسنربي حندمي ل العنقي لضع إجن ت
ل الت دكتة الفجنبتة التعفلتدنبة ن نف

دةة ركثن دقة الفن قبق

ري الجنبتة النقفبدبة.

الكلمات المفتاحية :الحماية الجزائية ،المستند االلكتروني ،قانون الجرائم االلكترونية.
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Abstract
The study aimed at shedding light on the criminal responsibility of
the electronic document and the related concepts. The study relied on the
problem of descriptive approach, which helps to describe multiple aspects
of the electronic document, and then the analytical approach to study the
legal texts contained in the Jordanian Electronic Crimes Law No. 27 of
2015 and the draft Iraqi Crimes Act of 2012, and then the comparative
approach to study the legal system for the criminal protection of the
electronic document in both the Jordanian and Iraqi criminal legislation
compared to some laws Arab and Western, with the aim of reaching the
desired results of the study objective.
We made a number of recommendations, the most important of
which is that the Iraqi legislator should regulate adequate criminal
protection of the electronic document by providing for the crimes that are
committed to it and which are compatible with the intangible nature of
such documents, such as electronic mail, e-fraud, By means of
information technology, the crime of the illegal use of electronic payment
tools in line with other penal legislation, including Jordanian law.
Jordanian and Iraqi legislators should also develop more specific
procedures for investigating and prosecuting information crimes that
differ from conventional crimes.
Keywords: Criminal Protection, Electronic Document, Jordanian
Electronic Crimes Law.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
أوالً :المقدمة
ننبح النكملاللجبد ال دبثة القبدا بدالكثبن تي حرتدل الني كدي بسن بل تي قبل إمجدزهد،
ففقد لفنت هذه النكملاللجبد في تجدل إلنةدالت إلالكننلمبة إتكدمبة ن قق النل ةل إلمسدمي
ل مجدز التعدتات في سهلالة لبسن ،لرندح إسن د تهد

سي نقدبا

دتدت النردبة الة بة

لنمتبة التفكبة الفكنبة ،لغبنهد تي تجدالت.
لنعد سبكدت التعفلتدت لمظا النبددل إلالكننلمي الفببدمدت نطببقد الإلسن د ا النكملاللجي
ال دبث في تجدل إلنةدالت لمقل التعفلتدت لهي ن نف
النقفبدبة الانةدل ل إلراا ،لهذ إل نا

بذالك كثبن ري غبنهد تي اللسدئل

بؤدي إالل رتنبي :حلل هل نعدد رلجه إسنعتدالت

هذه اللسدئل ل نسدرهد ،ل الثدمي هل ال دجة إالل نمظبا قدملمي بضع إلطدن الهذه إلسنعتدالت(.)1
غبن ري هذه النكملاللجبد قد بسد

إسنعتدالهد لري بهدد إسن د تهد الساتة العدتة

ل التةف ة اللطمبة ،فإذ كدمت لسدئل إلنةدل إلالكننلمي ال دبثة ننبح إمجدز التعدتات التدالبة
بسكل سنبع؛ فإي إسنعتدل هذه اللسدئل ال ب فل تي ت دطن ،فقد بسنغل بعض التجنتبي هذه
اللسدئل في إننكدب جنئتها بطنبق إل نبدل رل التسدس ب ةلةبة هؤال
تعدتانها .ل ذ كدي النقدا النقمي قد

التنعدتفبي لسنبة

دلل تكدف ة الجنئا في تجدل إلنةدالت لالجأ إالل

نسفبنهد بتد ب فظ سنبنهد ،فإي هذه إلجن ت قد رفضت إالل إسنغال الجمدل الهذه إلجن ت في

( )1سمبي ،ةدالح ( .)2013الحماية الجنائية للتجارة االلكترونية ،دراسة مقارنة ،رطنل ة دكنلنه ،جدتعة ربل
بكن بفقدبد ،نفتسدي ،الجزئن ،ص.15
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إننكدب جنئتها بإسن د ا لسدئل إنةدل بةعب إ ننقهد ،لهل تد بعمي ري النقدا النقمي قد رتد
التجنتبي بلسدئل بدالغة الفدرفبة في إننكدب جنئتها(.)1

ثانياً :مشكلة الدراسة:
نثبن الدنسة النسدؤل ري تدهبة التسنمد إلالكننلمي لرمدةنه لري رها حفعدل إلجنتبة
الني نمدل تي التسنمد إلالكننلمي ،لتدهبة طة النسنبعدت الجمدئبة حندمبة ل العنقبة لبعض
النسنبعدت التقدنمة ح نى في نجنبا هذه حفعدل.
وفي النهاية تكمن مشكلة الدراسة في بيان مدى كفاية خطة التشريعات األردنية
والعراقية وبعض التشريعات المقارنة األخرى في تجريم األفعال التي تنال من المستند
اإللكتروني وبيان مدى فاعلية خطة التجريم هذه.

ثالثاً :أسئلة الدراسة
 .1تد هل التسنمد إلالكننلمي؟ لتد هي رمدةنه؟
 .2تد هي الةفة الني ننبطه بغبنه تي ال قلق ل التةدالح الني ب تبهد السدنع؟
 .3تد هل مطدق فكنل التسنمد إلالكننلمي؟ لكبفبة نتببزهد رتد قد ب نفط بهد تي قلق
لتةدالح ر نى ن نج ري تداللالهد؟
 .4تد هي رها حفعدل إلجنتبة الني نمدل تي التسنمد إلالكننلمي؟

( )1الزربي ،جال ل التمدرسة ،رسدتة ( .)2017جرائم تقنية نظم المعلومات االلكترونية ،دراسة مقارنة ،ط،3
رتدي :د ن الثقدفة الفمسن ل النلزبع ،ص.245
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رابعاً :أهداف الدراسة
نهد

الدنسة إالل إبضدح تعدالا التسنمد إلالكننلمي تي بث نعنبفه لرمدةنه لطببعنه

القدملمبة ،لمطدق تدبنه تي ال ببدي الفعدل إلجنتبة الني نمدل تمه ،لببدي طة النسنبعبي
حندمي ل العنقي لبعض النسنبعدت التقدنمة العنببة ل الغنببة في كفدالة ال تدبة الجمدئبة اله.

خامساً :أهمية الدراسة
نمبع رهتبة الدنسة تي المقدط الندالبة-:
 .1تي سأي كفدالة ال تدبة الجمدئبة الفتسنمد إلالكننلمي ري بفضي إالل سهلالة التعدتات
النجدنبة لسنرة إمجدزهد ل الل نلفبن المفقدت.
 .2الفتسنمد إلالكننلمي ةفة لثبقة بدال ق في السنبة ل ال ةلةبة.
 .3الفتسنمد إلالكننلمي ةفة ب تدبة قلق التسنهفك ،فهذ التسنمد بنبفلن فبه قلق طنفي
النعدقد ،فهل التنجع الفلقل

رفل تد رنفق رفبه الطنفدي لن دبد النزتدنهتد القدملمبة،

ل ال تدبة التقننل الفتسنمد إلالكننلمي نضتي في اللقت ذ نه تدبة الفتسنهفك.
.4

تدبة التسنمد إلالكننلمبة نؤدي إالل ن قبق إلسنقنن ل حتدي القدملمي ،ف تدبة التسنمد
إلالكننلمي سل تي

بث السكل رل النلقبع ،لةبدمنه تي التسدس بسنبنه لكس

ت نل ه بكفل الافند الطتأمبمة ل سنقنن التعدتات ،كتد بؤدي إالل ري بةبح هذ التسنمد
دالبا في إلثبدت بق

رفل قدا التسدل ل تع التسنمد اللنقي ،لهل تد بؤدي في المهدبة

إالل سنقنن المظدا القدملمي لقفه التمدزردت.
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سادساً :حدود الدراسة
 الحدود الزمانية :ال د الزتدمي الهذه الدنسة بمةب رفل قدملي الجنئا الالكننلمبةحندمي نقا  27السمة  2015لنعدبانه لتسنلع قدملي الجنئا التعفلتدنبة العنقي العدا
 ،2012لبعض النسنبعدت العنببة ل الغنببة ح نى.
 الحدود المكانية :ال دلد التكدمبة الفدنسة ت ددل بدحندي ل العنق. الحدود الموضوعية :نن دد ال دلد التلضلربة في دنسة ال تدبة الجمدئبة الفتسنمدالالكننلمي تي بث تفهلته ل حفعدل إلجنتبة الني بنعنض الهد لرلجه تدبنه.

سابعاً :محددات الدراسة
نعد هذه الدنسة تي الدنسدت الني ننمدلل تلضلع ال تدبة الجمدئبة الفتسنمد الالكننلمي
في النسنبعبي حندمي ل العنقي ،دنسة تقدنمة ببعض النسنبعدت العنببة ل الغنببة ح نى ،تي
بث تدهبة السمد الالكننلمي لرمدةنه ل الرند ت الني نقع رفبه لرلجه ال تدبة الجمدئبة الهد.

ثامناً :المصطلحات اإلجرائية
 -المستند االلكتروني :بعن

بأمه ( :التعفلتدت الني بنا إمسدؤهد رل إنسدالهد رل سناتهد

رل ن زبمهد بلسدئل الكننلمبة رل ضلئبة رل بلسدئل تسدبهة ،بتد في ذالك رفل سببل
التثدل ال ال ةن ،نبددل الببدمدت إلالكننلمبة رل النفكس رل المسخ البنقي) (.)1
 -التوقيع االلكتروني :بعن بأمه ( :الببدمدت الني نن ذ سكل نل

رل رنقدا رل نتلز رل

إسدنت رل غبنهد ،لنكلي تدنجة بسكل الكننلمي رل ري لسبفة ر نى تتدثفة في السجل
( )1التددل  22/2تي قدملي اللمسننل الفنجدنل الالكننلمبة العدا .1996
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إلالكننلمي رل نكلي تضدفة رفبة رل تننبطة به ،بهد

ن دبد هلبة ةد ب النلقبع

ل مفنده بدسن د ته لنتبزه ري غبنه)(.)1

تاسعاً :الدراسات السابقة
بدالنغا تي الب ث ل الن ني تي قبل البد ث ،إال رمه الا بجد في التكنبة القدملمبة العنببة
إال دنسة سدبقة ل دل ،نمدلالت تلضلع دنسنه ( ال تدبة الجمدئبة الفتسنمد الالكننلمي) .وهي
دراسة في التشريع المصري للدكتور أشرف توفيق شمس الدين.

عاش ارً :اإلطار النظري للدراسة
ننضتي الدنسة لرمل مهد " الحماية الجنائية للمستند االلكتروني "دراسة مقارنة" ردل
فةلل ،تمهد تد بنضتي الفصل األول ،مقدمة عامة للدراسة نعدالج

ففبة الدنسة لرهتبنهد

لتسكفنهد لرهد فهد لرسئفنهد لتةطف دت الدنسة ،منهد ً بتمهجبة الدنسة لردل نهد .لسننمدلل هذه
الدنسة في الفصل الثاني ،ماهية المستند االلكتروني تي

ال نلضبح تفهلا التسنمد

إلالكننلمي ،لتي ثا نمدلل مطدق التسنمد الالكننلمي ،أما الفصل الثالث فقد وضح الحماية
الجزائية الموضوعية للمستند اإللكتروني ،تي

ال نلضبح ال تدبة الجزئبة التلضلربة

الفتسنمد إلالكننلمي لفقدً الفمةلص العقدببة النقفبدبة ،ل ال تدبة الجزئبة التلضلربة الفتسنمد
إلالكننلمي لفقدً الفمةلص العقدببة التسن دثة .لنمدلالت هذه الدنسة في الفصل الرابع موضوع
الحماية الجزائية اإلجرائية للمستند االلكتروني .نمدلالت إجن ت الن ني ل الن قبق في الجنئا
التدسة بدالتسنمد الالكننلمي ،ثا إجن ت الت دكتة في الجنئا التدسة بدالتسنمد إلالكننلمي ،منهد ً
بالفصل الخامس وتضمن الخاتمة والنتائج والتوصيات.
( )1التددل  9/2تي قدملي التعدتات الالكننلمبة حندمي نقا  15السمة  2015لنعدبانه.
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حادي عشر :منهجية الدراسة
التمهجبة التنبعة في هذه الدنسة ،ننتثل في نبدع ردل تمدهج هي-:
 المنهج الوصفي :نقنضي تن ل الدنسة السنعدمة بداللة  ،حي التمهج اللةفيجزئبدت تنعددل في تلضلع التسنمد الالكننلمي ،لنبط ر كدته

بسدرد في لة

بدالقل رد الفقهبة ل القدملمبة تي بث النعنب

ل الطببعة القدملمبة ل حفعدل إلجنتبة الني

نمداله ل ال تدبة التقننل اله.
 -المنهج التحليلي:

بث بجب دنسة المةلص القدملمبة الل ندل في قدملي الجنئا

الالكننلمبة حندمي نقا  27السمة  2015لتسنلع قدملي الجنئا التعفلتدنبة العنقي العدا
 2012لتي ثا اللقل

رفل تدى ال تدبة الجمدئبة التقننل الفتسنمد الالكننلمي في

النسنبعبي حندمي ل العنقي.
 المنهح المقارن :دنسة المظدا القدملمي الف تدبة الجمدئبة الفتسنمد إلالكننلمي في كل تيالنسنبعدت الجمدئبة حندمبة ل العنقبة بدالتقدنمة تع بعض القل مبي العنببة ل الغنببة ،التعنفة
رلجه ال نا

ل النفدق في هذه حمظتة التقدنمة ،لت دلالة لضع تقنن دت في مهدبة

الدنسة الذالك.

ثاني عشر :أدوات الدراسة
قدملي الجنئا الالكننلمبة حندمي نقا  27السمة 2015
تسنلع قدملي الجنئا التعفلتدنبة العنقي السمة .2012
قدملي التعدتات الالكننلمبة حندمي نقا  15السمة .2015
قدملي النلقبع الالكننلمي ل التعدتات إلالكننلمبة العنقي نقا  78السمة .2012
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الفصل الثاني
ماهية المستند اإللكتروني
ننعدد النعدتات إلالكننلمبمة لن نفم

من ،فتمي مد بمة قمد نكملي همذه
فبتمد ببمهمد إ نافمدً كبب ً

النعممدتات رفممل سممبكدت نةممدل تفنل ممة الفكدفممة دلي نتببممز كسممبكة إلمننمممت ،رل سممبكدت تغفقممة
بقنةمن النعدتمل تممي االهمد رفممل رمدد ت ممدلد تمي حفممند رل الهبئمدت ،لتثدالهممد السمبكدت ال دةممة
بدالسنكدت ل التؤسسدت ال كلتبة ل الهبئدت الني نقدا دتدت تثل النردبة الة بة ل النأتبمبة.
لقممد رسممهتت مظمما جدبممدل فممي إلنةممدالت فممي زبممددل رهتبممة لكفممد ل التعممدتات إلالكننلمبممة
لتثدالهم ممد السمممبكدت ال دةم ممة الفتعم ممدتات (سممملبفت) النم ممي بتق ممدلنهد إنتم ممدا النةم ممن فم ممي ال ظم ممدت
تعدلدل ،لكذالك لسدئل إلنةدل ري بعد لمظا النبددل إلالكننلمي الفببدمدت(.)1
فنبنز ال دجة همد إالل ن دبد تداللل ت دد الفتسنمد إلالكننلممي ،لذالمك نمل بنسممل ن دبمد
مطدقه لتعدالته ل سنظهدن حفعدل التدسة به .لنبدل رهتبة ن دبد هذ التداللل تي

نا

طمة

النس منبعدت فممي المممص رفممل التسممنمد إلالكننلمممي لفممي تممدى ال تدبممة التقممننل الممه فممي النس منبعدت.
فغدالببة النسنبعدت ال نفند مظنبة ردتة الفتسنمد إلالكننلمي ،لال ن دد قل رد ردتمة نسمني رفمل ري
تسممنمد ننممل فن الممه الةممفة إلالكننلمبممة؛ ل متممد نقنةممن هممذه النسمنبعدت – كتممد سمممنى – رفممل المممص
رفل رها نطببقدت فكنل التسنمد إلالكننلمي تثل النلقبع ل السجات إلالكننلمبة.

()1

الطفي ،ت تد سدا الدبي ( .)2002اإلطار القانوني للمعامالت اإللكترونية ،دراسة في قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية

مع إشارة خاصة لبعض قوانين البلدان العربية ،القدهنل :د ن المهضة العنببة ،ص.28
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لالفلقل

رفل تدهبة التسنمد إلالكننلمي منمدلل هذ الفةل في التب ثبي آلنببي-:

المبحث األول :مفهوم المستند اإللكتروني
المبحث الثاني :نطاق المستند االلكتروني

المبحث األول
مفهوم المستند اإللكتروني
إي نعدتانمد البلتبة ننسا بداللضلح ل الن دبد تي بث تضتلمهد ،إالل جدمب نل فن قدن
تي حتدي ل الثقة نجدههد ،لبنجع ذالك إالل كندبة هذه النعدتات في تسنمد ت بتكي النجلع إالبهد
في ري لقت إذ سندرل حتن ذالك ،رتد آلي لرفل النغا تي النطلن الكببن الذي نسهده
النقمبدت إلالكننلمبة ل حتدي الذي نلفنه هذه النقمبدت ،إال رمهد نق
النجدلزت الني قد بقلا بهد بعض حس دص بدسن د تها لسدئل
لالببدي تفهلا التسنمد إلالكننلمي ال بد تي نمدلل نعنب

ردجزل ر بدمد رتدا بعض
نبدالبة.
التسنمد إلالكننلمي ل ةدئةه

( التطفب حلل) ،لةلن التسنمد إلالكننلمي ( التطفب الثدمي) ،لذالك لفق التطفببي آلنببي-:

المطلب األول
تعريف المستند اإللكتروني وخصائصه
رنفت بعض النسنبعدت ال دبثة التهنتة بسي قل مبي دةة بعتفبدت النعدتل ربن رجهزل
لسبكدت ال دسب آلالي ،التسنمد إلالكننلمي تي زل بد ت نففة ،تع سن د تهد تةطف دت

9

تنندفة تثل :السمد إلالكننلمي ،الت نن إلالكننلمي ،الكندبة إلالكننلمبة ،اللثبقة التفعفلتدنبة،
السجل إلالكننلمي ،نسدالة الببدمدت ،لرفل النغا تي ال نا  ،إال رمهد ن تل تعمل ل د(.)1
لالن دبد هذه ال نافدت منمدلل هذ التطفب تي ال نعنب

التسنمد الالكننلمي ،لتي

ثا ببدي ةدئةه ،لذالك في الفنربي آلنببي-:

الفرع األول :تعريف المستند اإللكتروني
قبل النطنق إالل نعنب

التسنمد إلالكننلمي ال بد ري معن

التسنمد رل الت نن في سكفه

النقفبدي ،ل الذي هل ربدنل ري تجتلرة تي العاتدت ل النتلز نعبن إةطا دً ري تجتلرة
ري الت نن
تننبطة تي حفكدن ل التعدمي الةددنل ري س ص رل رس دص تعبمبي لتمه مسنمنج ّ
في سكفه النقفبد ي هل ربدنل ري سمد ب تل كندبة ذ ت رثن قدملمي ،قد نكلي بدلبة رل آالبة بتكي
فهتهد ل دنكهد بتجند المظن إالبهد(.)2
لبدالعلدل إالل نعنب

التسنمد إلالكننلمي ،سل

منمدلاله تي ال المقدط آلنبة-:

أوالً :التعريف الفقهي للمستند اإللكتروني
القد رن

الفقه التسنمد إلالكننلمي بأمه كل جسا تمفةل رل بتكي فةفه ري مظدا

التعدالجة آلالبة الفتعفلتدت رل بكلي تسنقدً تي هذ الملع ،كتد ذهب بعض تي الفقه إالل نعنب

()1

السقد ،إبهدب فلزي ( .)2002جريمة التزوير في المحررات اإللكترونية ،إلسكمدنبة :د ن الجدتعة الجدبدل

ص.14
()2

بي فبفة ،إالهدا ( .)2016الحماية الجنائية للمحررات اإللكترونية من التزوير ،رطنل ة دكنلنه ،جدتعة

ال دج ال ضن ،بدنمة ،الجزئن ،ص-24ص.25
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الت نن إلالكننلمي بأمه كل جسا تمفةل  ،لقد سجفت رفبه تعفلتدت تعبمة  ،سل كدمت تعدل
الاسن د ا بل سطة مظدا التعدالجة آلالبة الفتعفلتدت رل بكلي تسنقدً تي هذ الملع(.)1
كتد رن ر دها التسنمد الالكننلمي بأمه ربدنل ري تعفلتدت نا إمسدؤهد رل إنسدالهد رل
ن زبمهد رل سناتهد بلسبفة الكننلمبة رل ضلئبة رل نقتبة رل ةلنبة تد د تت ننضتي إثبدت
ل قعة رل نةن قدملمي ت دد لننضتي نلقبع الكننلمي بمةب هذه الل قعة رل النةن الس ص
ت دد(.)2
لب نف

التسنمد التعدالج آالبدً ري التسنمد الغبن تعدالج آالبدً ،لنعنبن تسنمد ت تعفلتدنبة

حلنق :التعدل النسطبن التعفلتدت رفبهد ل حقنص التتغمطة الني الا بسجل رفبهد ري سئ بعد
ل التا ظدت الني نكلي رفل سكل كنب رل مسنل تنعفقة بطنبقة سن د ا البنتج(.)3
كذالك بقةد بدالتسنمد التعدالج آالبدً :كل دردتة تددبة بتكي ري بدلي رفبهد سي تعملي،
لبقةد بدالتسنمد في تجدل التعفلتدنبة كل سي تددي تنتبز (قنص رل سنبط تتغمط رل
افه( ،بةفح حي بكلي دردتة رل ت اً النسجبل التعفلتدت التعدالجة ،لبسنلي بعد ذالك ري
بكلي هذ السي قد

نج تي آلالة لنا نةمبفه رل ن زبمه رل رمه تدزل بد فهد منظدن

السن نجه رل نعدبفه(.)4

()1

السقد ،إبهدب فلزي ( .)2002تنجع سدبق ،ص.16

()2

النلتي ،ت تد رتبي ( .)2007المستند اإللكتروني ،ط ،1إلسكمدنبة :د ن الفكن الجدتعي ،ص.55

()3

بي فبفة ،إالهدا ( .)2016تنجع سدبق ،ص.27

()4

الطفي ،ت تد سدا الدبي ( .)2002تنجع سدبق ،ص.31
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ثانياً :التعريف القانوني للمستند اإللكتروني
رن

التسنع حندمي في قدملي التعدتات إلالكننلمبة نقا  15السمة  ،2015السمد

إلالكننلمي في التددل الثدمبة تمه بقلاله ( :السمد الذي بنا إمسدؤه ل النلقبع رفبه لند لاله إالكننلمبدً)،
كتد رن ّ السجل إلالكننلمي بأمه( :نسدالة التعفلتدت الني ن نلي رفل قبد رل رقد رل ري تسنمد
رل لثبقة تي ملٍع آ ن بنا إمسد ري تمهد رل ن زبمهد رل سن د تهد رل مس هد رل إنسدالهد رل
نبفبغهد رل نسفتهد بدسن د ا اللسبط إلالكننلمي).
بدالتقدبل رن ّ قدملي اللمسبننل المتلذجي التسنمد إلالكننلمي بنسدالة الببدمدت طبقدً
الفتددل (/2ج) تمه رفل رمه( :بعمي التعفلتدت الني بنا إمسدؤهد رل إنسدالهد رل سناتهد رل
ن زبمهد بلسدئل الكننلمبة رل ضلئبة رل بلسدئل تسدبهة بتد في ذالك ،رفل سببل التثدل ال رفل
سببل ال ةن ،نبددل الببدمدت إلالكننلمي رل ببدمدت البنبد إلالكننلمي رل البنق رل النفكس رل
المسخ البنقي) (.)1
لقد رن ّ ربضدً قدملي النجدنل حتنبكي التسنمد إلالكننلمي في التددل ( )7/2تمه رفل
رمه( :سجل بنا إمسدؤه رل إنسداله رل إباغه رل سناته بلسبفة إالكننلمبة رفل لسبط تفتلس رل
ٍ
بسكل بتكي فهته) (.)2
رفل ري لسبط إالكننلمي آ ن ،لبكلي قدباً الاسننجدع
بقةد ربضدً بنعببن التسنمد ت التعدالجة آالبدً لفقدً الفقدملي الفنمسي الةددن سمة 1988
ل التنعفق ببعض جنئا التعفلتدنبة ،رمهد تسنمد ت نا بدالفعل ضلرهد التعدالجة آالبة ،بتعمل آ ن
نا بدالفعل ةبدغنهد في ةلنل إ دى الغدت ال دسب آلالي ,لبدالندالي فففظ الت ننت التعفلتدنبة
ّ
()1

بنهتي ،مدي ( .)2012المحررات اإللكترونية كدليل إثبات ،تجفة الفكن ،كفبة ال قلق ل العفلا السبدسبة،

جدتعة بسكنل ،الجزئن ،العدد  ،9ص.138
()2

سمبي ،ةدالح ( .)2013الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية ،دراسة مقارنة ،رطنل ة دكنلنه ،جدتعة

نفتسدي ،الجزئن ،ص.45
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هل

طلل رلالل الكي بنا فبهد بعده في

طلل ندالبة ،التعدالجة آلالبة لرفل هذه التسنمد ت

التعدالجة آالبدً بقع النزلبن ،لهذ هل تقةد التسنع( ،)1لهمد مجد رمهد نكتي

د ثة سن د ا

التسنع الفنمسي الفنعببن الجدبد ،لهي مقطة ن سب اله في نفن ه رفل التةطف دت النكمبكبة
الجدبدل.
كذالك رن ّ القدملي العنبي المتلذجي التل د التكدف ة سل سن د ا نكملاللجبد التعفلتدت
ل النةدالت في التددل حلالل تمه الفقنل  ،18الكندبة إلالكننلمبة بأمهد :رتفبة نسجبل الببدمدت
رفل لسبط الكننلمي الن زبمهد(.)2
كذالك رن

التسنع التةني التسنمد إلالكننلمي في القدملي نقا  15السمة ،2004

ل ال دص بدالنلقبع إلالكننلمي في تددنه حلالل في الفقنل (ب) بأمه( :نسدالة نمسأ رل ندتج رل
ن زي رل ننسل رل نسنقبل كفبدً رل جزئبدً بلسبفة إالكننلمبة رل نقتبة رل ضلئبة رل بأبة لسبفة
ر نى تسدبهة).
لبنضح الفبد ث تي النعدنب

ري التسنع قةد بدالت نن إلالكننلميّ ،رمه نسدالة
السدبقةّ ،

إالكننلمبة تدلي فبهد ببدمدت لتعفلتدت بكلي تمسؤهد رل ن زبمهد إالكننلمبدً ،كتد رمهد ننسل
لنسنقبل ربن لسبفة إالكننلمبة رل تد سدبه.
كتد نعنضت بعض النسنبعدت ح نى التفهلا الت نن إلالكننلمي بتةطف دت تنندفة
تثل التسنمد إلالكننلمي رل اللثبقة إلالكننلمبة ،ففي النسنبع إلتدنني ،رن ّ الت نن إلالكننلمي
في قدملي النجدنل إلالكننلمي ال دص بإتدنل دبي نقا  2السمة  2002بأمه( :سجل رل تسنمد
()1

قسقلش ،هدى

دتد ( .)2011جرائم الحاسب اإللكتروني في التشريع المقارن ،القدهنل :د ن المهضة

العنببة ،ص.120
()2

جدزي ،ربد الفندح ببلتي ( .)2009مكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنترنت في القانون العربي النموذجي،

ط ،1القدهنل :د ن المهضة العنببة ،ص.743
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الكننلمي بنا إمسدؤه رل ن زبمة رل سن نجه رل مس ة رل رنسداله رل إباغه رل سناته بلسبفة
إالكننلمبة رفل لسبط تفتلس رل رفل ري لسبط الكننلمي آ ن ،لبكلي قدباً الاسننجدع بسكل
بتكي فهته).
لرفل ري دل ،لسمدً التد نقدا بسنطبع البد ث نعنب

التسنمد إلالكننلمي بأمه " :ربدنل

ري لسبط الكننلمي ،ل الذي هل كل سي تددي تنتبز القنص ةفب رل تظغلط رل سنبط
تتغمط رل افه ،بةفح حي بكلي ت اً النسجبل رل ن زبي تعفلتدت فبه ،تعدالجة بل سطة مظدا
ري التعفلتدت رل الكندبة إلالكننلمبة نمسأ ري طنبق التكلمدت
التعدالجة آلالبة الفتعطبدت ،بتعمل ّ
التددبة ل التعملبة الف دسب آلالي بل سطة هذ المظدا ثا نفةل رمه".

الفرع الثاني :خصائص المستند اإللكتروني
ال ةدئص التتبزل الني ب نص بهد التسنمد إلالكننلمي ردبدل ،لسل

معنض حهتهد

فبتد بفي-:
أوالً :الصفة اإللكترونية.
ب تل هذ التسنمد رل الت نن الةفة إلالكننلمبة ،بتد بعمي ري العتفبدت الني بتن بهد
هذ الت نن ،تثل ضغطه رل ن زبمه رل سننجدره رل مقفه رل مس ه ،تنةفة بنقمبة نكملاللجبة
إالكننلمبة ،لال بتكي سن د ته دنج هد اللسبط إلالكننلمي ،بدإلضدفة إالل رمه بتكي ري بنا
ن تبل هذ الت نن لمقفه تي جهدز إالكننلمي ح ن ري طنبق دردتة إالكننلمبة(.)1

()1

السقد ،إبهدب فلزي ( .)2002تنجع سدبق ،ص.17
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لبدالندالي نعنتد هذه ال دةبة الفتسنمد إلالكننلمي رفل ردا لجلد ري دردتة لنقبة رفل
ركس السمد النقفبدي التلدع رفل دردتة لنقبة ،لتي هذ الةدد ما ظ رمه بلجد د ئتد ننبدط
لثبق الةفة ببي التضتلي في السمد النقفبدي ل الدردتة ،لبنجع ذالك إالل ري الفتضتلي ري ال
بكلي تمفةا ري هذ اللسبط  ،ببمتد بفننض في السمد إلالكننلمي ري بسجل رفل دردتة
ت ددل قنص ةفب رل تني  ،قنص ضلئي ....،إالخ(.)1
ثانياً :القيمة القانونية.
ب نلي الت نن إلالكننلمي رفل كندبة الهد قبتة قدملمبة ،ري نةفح الفنتسك رل الا نجدج
بهد ،لهي ال نكلي كذالك إال إذ كدمت نقنن ق سل ً بإمسدئه را بنعدبفه رل بإالغدئه رل نثببنه(.)2
نعببن ري التعدمي ل حفكدن إلمسدمبة التننبطة،
بدإلضدفة إالل ري الت نن إلالكننلمي بنضتي
ً
لهل تد بعمي ري بكلي هذ الت نن رد ل الفنفدها لنبددل حفكدن ببي حفند ،لري بكلي اله قبتة
قدملمبة ،بتكي النعلبل رفبه رمد التعدتات ببي حفند ل التؤسسدت ل ال كلتدت ،تتد ب ضعها
الفتسدئفة القدملمبة رمد التسدس به رل نغببن تد ب تفه تي قدئق(.)3
ثالثاً :السرعة واالئتمان في إبرام المعامالت.
ننتبز التسنمد ت إلالكننلمبة بدالسنرة في إبنا النعدقد ،إذ بسنطبع الس ص الذي بملي
النعدقد ري طنبق لسدئل النةدل الفلني ،بنأتبي لةلل إبجدبه إالل س ص ح ن الذي بملي
()1

ك لل ،ستدح ( .)2015حجية الوسائل اإللكترونية في إثبات العقود التجارية ،نسدالة تدجسنبن ،جدتعة

قدةدي تنبدح ،لنقفة ،الجزئن ،ص.5
()2

القهلجي ،رفي ربد القددن ( .)2010الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي ،إلسكمدنبة :د ن الجدتعة

الجدبدل الفمسن ،ص.144
()3

السقد ،إبهدب فلزي ( .)2002تنجع سدبق ،ص.17
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النعدقد تعه في ري تكدي كدي ل ال ةلل رفل إجدبة في ثل مي تعدلدل ،لهكذ بستح بنلفبن
اللقت ل نةدنه بسكل كببن السبتد في النجدنل إلالكننلمبة(.)1
كذالك تكمت التسنمد ت إلالكننلمبة تي نسفبا بعض حسبد لرد

فلن
بعض ال دتدت ً

فلن ،ري بتكي دفع
في الببئة الفننضبة ،كدال ةلل رفل دتدت تعبمة ،لنستح ربضدً بداللفد
ً
الثتي إالكننلمبد بأ د حسدالبب التعنلفة الفلفد رفل سبكة المننمت ،سل ً ري طنبق بطدقدت
الئنتدي را المقلد النقتبة را البطدقدت الذكبة ،لغبنهد تي لسدئل الدفع إلالكننلمي(.)2
رابعاً :السرية.
ننتبز التسنمد ت إلالكننلمبة بدالسنبة،

بث ال بتكي ح د تد إلطاع رفبهد ،إال

التنسل رل التنسل إالبه ،حمهد تسن نجة تي نقمبدت تنطلنل نلفن حتي الهد ،كتد ري نسنبعدت
التعدتات إلالكننلمبة رضفت رفبهد تدبة الضتدي الثقة فبهد ،لذالك بأي مةت رفل سن د ا
لسدئل نقمبة ن فظهد لن لل دلي ري نتند إالبهد بد العدبثبي رفبهد ننتثل في رمظتة النسفبن لنسفبا
سهددل نةدبق تي طن جهدت تلثلقة تي الدلالة ،نثبت ري تد رفل الت ننت تي قلق بعلد
الةد ب النلقبع إلالكننلمي رفبهد(.)3

()1

العبلدي ،ربدس ( .)2010تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها ،ط،1

ببنلت :تمسلنت ال فبي ال قلقبة ،ص.40
()2

سمبي ،ةدالح ( .)2013تنجع سدبق ،ص.52

()3

بي فبفة ،إالهدا ( .)2016تنجع سدبق ،ص-23ص.24
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المطلب الثاني
صور المستند اإللكتروني
التسنمد ت اللنقبة إتد ري نكلي تسنمد ت نستبة لهي الني بقلا بن نبنهد تلظ

ردا

ت نص لفقدً الأللضدع التقننل قدملمدً ،ل تد ري نكلي تسنمد ت رنفبة لهي الني بقلا بن نبنهد
حفند فبتد بمها لذالك إلثبدت نةن رل ل قعة قدملمبة(.)1
هذ بدالمسبة الفتسنمد ت اللنقبة ،رتد التسنمد ت إلالكننلمبة فةلنهد تنعدد مذكن تمهد
رفل سببل التثدل:
 العقود اإللكترونية :ل الني نعمي  :العقد الذي بنا معقددل بلسبفة إلالكننلمبة كفبدً رل جزئبدً،لسل نتثفت اللسبفة إلالكننلمبة في لسبفة كهنبدئبة رل تغمدطبسبة رل ضلئبة رل
إالكننلتغمدطبسة رل ري لسبفة ر نى تسدبهة ةدال ة النبددل التعفلتدت ببي
التنعدقدبي(.)2
 لتي ببي ةلن التسنمد إلالكننلمي ربضد مجد الشيك اإللكتروني :ل الذي هل ربدنل رينسدالة ن نلي رفل جتبع الببدمدت الني بتكي ري مجدهد بدالسبك اللنقي العددي ،ب بث
بقلا التسنني بن نبن سبك الكننلمي الفبدئع ل نسداله اله إالكننلمبدً ربن ري لسبفة إالكننلمبة
كدالفدكس رل البنبد إلالكننلمي في رغفب ح بدي ،لنكلي جتبع النلقبعدت الني بنضتمهد
هذ السبك نلقبعدت الكننلمبة رل نقتبة(.)3
()1

التددل  6لتد بعدهد تي قدملي الببمدت حندمي نقا  30السمة  1952ل التعدل بدالقدملي نقا  22السمة .2017

()2

النلتي ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.38

()3

ك لل ،ستدح ( .)2015تنجع سدبق ،ص.24
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 كذالك تي ببي الةلن مجد البطاقات اإللكترونية :ل الني نن ذ رسكدالً تنعددل للظدئت نففة ،كتد رمهد قد نةدن ري جهدت كلتبة ،رل ري تؤسسدت تدالبة دةة تي رجل
التبددالت النجدنبة رل السنفددل تي بعض ال دتدت ،لتي ببمهد البطدقدت البمكبة رل
التةنفبة ،لتي ببي حمل ع السدئعة الفبطدقة إلالكننلمبة،بطدقة النعنب

اللطمبة ،جل ز

السفن إلالكننلمي ،بطدقة الضتدي الجنتدري ،ن ةة القبددل إلالكننلمبة ،بدإلضدفة إالل
بطدقة اللفد ل الني هي ربدنل ري آد ل لفد نةطبغ بةبغة تةنفبة لنستح ال دتفهد
بدن دذ إلجن ت الازتة ال ةا لن لبل تبفغ ت دد تي التدل تي سدبه الدى البمك
التةدن الفبطدقة التةف ة ل سدب س ص آ ن(.)1
كذالك تي ببي الةلن مجد بطدقة الئنتدي لهي بطدقة دةة بةدنهد التةن العتبفه
كي نتكمه تي ال ةلل رفل السفع ل ال دتدت تي ت ات لرتدكي تعبمة رمد نقدبته هذه
البطدقة .ربضد مجد بطدقة الةن
الةن

آلالي لهي بطدقة ت ةةة الفقبدا بدالعتفبدت التةنفبة ربن

آلالي ،كعتفبدت الس ب لكس

بتكي س ب تبدالغ مقدبة بسق
ل د دل النقا السني البنا ةن

ال سدب ،ل العتفبدت التتكمة بل سطة هذ الجهدز ،إذ

ت دد تنفق رفبه ،بإد دل البطدقة في الفن ة ال دةة بدالجهدز،
التبفغ آالبد لنسجبل التبفغ في الجدمب التدبي تي

سدب

ال دتل(.)2
لننكلي البطدقدت إلالكننلمبة تي تكلمدت تددبة ننتثل في جسا البطدقة الذي بنتبز
بأبعدد تعبمة تي بث الطلل ل العنض ل الستك ،بدإلضدفة إالل نتلضع كل تكلمدت البطدقة تي
بث التسدفدت النرسبة ل حفقبة ببي ال نل
()1
()2

ل حنقدا ل الةلنل لسنبط النلقبع ل السنبط التتغمط،

النلتي ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص-44ص.45
ك لل ،ستدح ( .)2015تنجع سدبق ،ص.26
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لنسن دا في ةمدرة هذه البطدقدت طبقة باسنبكبة دةة نغطبهد ال تدبة التعفلتدت ل الببدمدت
تي العل تل الببئبة الت بطة ل ال ننل .رتد التكلمدت التعفلتدنبة الفبطدقة فإي السنبط التتغمط رل
السنب ة إلالكننلمبة ب نلي رفل ببدمدت تعدالجة إالكننلمبة ننعفق بةد ب البطدقة ،بث البتكي
إدنك هذه الببدمدت بةنبدً ،إال رمه تي التتكي قن نهد لفقد الألةلل الفمبة ال دةة بهد(.)1
لبدالندالي بجد البد ث ري البطدقة إلالكننلمبة ن تل تجتلرة تي التعفلتدت ل الببدمدت
الني نننبط بتنكز تدالي رل قدملمي تعبي الةد بهد ،سل كدمت ظدهنل رل كدمت الكننلمبة ،رتد
التعفلتدت إلالكننلمبة التلجلدل رفل السنبط التتغمط فهي جز تي التسنمد إلالكننلمي.

()1

النلتي ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.47
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المبحث الثاني
نطاق المستند االلكتروني
ننبط ظهلن الت نن إلالكننلمي ل منسدنه ،بعدل تةطف دت الكننلمبة ر نى ،نسن دا
كثبن تي الفقه سنلطدً الكي بكلي الفتسنمد إلالكننلمي ال جبة الكدتفة
رمد النعدتل به ،ل رنبدنهد ً
في إلثبدت ،ل تكدمبة تسدل نه بدالسمد ت النستبة ل العنفبة ،لتي رها هذه التةطف دت ،الكندبة
ري هذ ال بعمي رمهتد
إلالكننلمبة ل النلقبع ل النلثبق لهي مفسهد التلجلدل في التسنمد النقفبدي ،إال ّ
تنتدثاي نغا رمهتد بؤدبدي إالل مفس الغنض لهل إلثبدت.
لرفل رسدس ذالك؛ سبنا نمدلل مطدق التسنمد إلالكننلمي تي ال التطفببي آلنببي-:
المطلب األول :شروط المستند االلكتروني
المطلب الثاني :تمييز المستند اإللكتروني عن المستند التقليدي

المطلب األول
شروط المستند االلكتروني
تي سنلط التسنمد إلالكننلمي مذكن تدبفي-:
أوالً :الكتابة اإللكترونية
نعنبن الكندبة تي رلل طنق إلثبدت الت نففة في إثبدت النةنفدت القدملمبة ،لبنجع ذالك
الطببعنهد تي

بث ن دبدهد للضل هد ل تكدمبة بقدئهد ل سنتننهد ،دلي الننبدط بكدنبهد رل

لمظن المنسدن الكندبة لسبلره ،مجد التسنع ،في القل مبي ال دبثة ،رضفل رفبهد جبة
تلقعهد،
ً
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تطفقة ،تدد ا ال ةا الا بمكنهد رل بدع نزلبنهد ،لالذالك فهي ال ن ضع النقدبن القدضي ،لنعبن
الكندبة بدقة ري الل قعة الني رردت إلثبدنهد ،فهي نعنبن دالباً رمد دلث مزع ببي رطن
قدن كبب ًن تي الطتئمدي الدى رة دب ال قلق(.)1
النفدق لنعطي ً
لبدالندالي نعنبن الكندبة السنط حسدسي ل حها في التسنمد ت إلالكننلمبة(.)2
ل الني نكلي رفل سكل تعددالت

نمفد تي
ل نزتبة ّ

ال رتفبدت إد دل الببدمدت

ل نجهد تي ال سدسة ال دسب آلالي ،ل الني ننا تي ال نغذبة الجهدز بهذه التعفلتدت ري
طنبق ل د ت إلد دل ل الني ننبفلن في الل ة التفدنبح رل سننجدع التعفلتدت الت زمة في ل دل
التعدالجة التنكزبة ،لبعد الفنغ تي تعدالجة الببدمدت بنا كندبنهد رفل رجهزل إل نج الني ننتثل
في سدسة ال دسب آلالي ،رل طبدرة هذه الت ننت رفل الطدبعة رل حقنص التتغمطة رل ري
لسبفة تي لسدئل ن زبي الببدمدت(.)3
لبجب نل فن تجتلرة تي السنلط الني نلة

بدالفمبة رل النقمبة نل بعند بدالكندبة في

التجدالت القدملمبة مذكن تمهد:
 .1بجب ري نكلي الكندبة تقنل ل لتسنببمة نل بتكي الرند د بهد ،لالهذ نأثبنت قدملمبة
طبنل ،بث رمه في دالة ن ف

هذ السنط بتكي ري ببطل النةن

القدملمي.

 .2بجب ري نكلي الكندبة د ئتة ،ري بجب فظهد في سنلط نضتي بقدئهد تدل تعقلالة.
()1

بنهتي ،مدي ( .)2015جريمة تزوير الوثيقة الرسمية اإلدارية ذات الطبيعة المعلوماتية ،رطنل ة دكنلنه،

جدتعة ت تد بضن ،بسكنل ،الجزئن ،ص-107ص.108
()2

السقد ،إبهدب فلزي ( .)2002تنجع سدبق ،ص.28

()3

رببد ت ،اللنمس ت تد ( .)2009إثبات المحرر اإللكتروني ،ط ،1رتدي :د ن الثقدفة الفمسن ل النلزبع،

ص.79
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 .3بجب ري بةعب العبث بهد رل النعدبل فبهد دلي ري بننك ذالك رثن رفل الت نن الذي
ب نلبهد(.)1
ثانياً :التوقيع اإللكتروني
رن ّ قدملي حلمسننل المتلذجي في التددل ( )2تمه ،النلقبع إلالكننلمي بأمه( :ببدمدت
في سكل إالكننلمي تدنجة في نسدالة ببدمدت رل تضدفة إالبهد رل تننبطة بهد تمطقبدً ،بجلز ري
نسن دا النقببا هلبة التلقع بدالمسبة إالل نسدالة الببدمدت لالببدي تل فقة التلقع رفل التعفلتدت
الل ندل في نسدالة الببدمدت) .كتد رنفت التددل الثدمبة تي قدملي التعدتات إلالكننلمبة حندمي
نقا  15السمة  ،2015النلقبع إلالكننلمي بأمه ( :الببدمدت الني نن ذ سكل نل

رل رنقدا رل

نتلز رل إسدنت رل غبنهد لنكلي تدنجة بسكل الكننلمي رل ري لسبفة ر نى تتدثفة في السجل
إلالكننلمي ،رل نكلي تضدفة رفبه رل تننبطة به بهد

ن دبد هلبة ةد ب النلقبع ل مفنده

بدسن د تة لنتببزه ري غبنه).
كتد بعن

النلقبع إلالكننلمي بأمه( :جز ةغبن تسفن تي ببدمدت بضد

إالل نسدالة

الكننلمبة ،فهل جز تي النسدالة ذ نهد ،بسفن لبنسل تع النسدالة ،البنا النلثق تي ة ة النسدالة،
بفك النسفبن ل مطبدق ت نل ه رفل النسدالة) ( .)2لرن ربضدً النلقبع إلالكننلمي بأمه( :تجتلرة

()1

ربد الفندح ،ردبد ( .)2014الكتابة اإللكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني واألمن التقني،

إلسكمدنبة :د ن الجدتعة الجدبدل ،ص.17
()2

ربد الفندح ،ردبد ( .)2014تنجع سدبق ،ص.33
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تي إلجن ت النقمبة الني نستح بن دبد س ةبة تي نةدن رمه هذه إلجن ت لقبلاله
بتضتلي النةن

الذي بةدن النلقبع بتمدسبنه) (.)1

لقد مةت التددل ( )3/13تي قدملي الببمدت حندمي نقا  30السمة  1952ل التعدل
بدالقدملي نقا  22السمة  2017رفل( :
ر .لنكلي النسدئل الفدكس ل النفكس ل البنبد إلالكننلمي قلل حسمدد العددبة في إلثبدت تد الا بثبت
تي مسب إالبه إنسدالهد رمه الا بقا بذالك رل الا بكف

ر د بإنسدالهد.

ب .لنكلي نسدئل النفكس بدالنقا السني التنفق رفبه ببي التنسل ل التنسل إالبه جة رفل كل
تمهتد.
ج .لنكلي الت نجدت ال دسلب رل التلقعة قلل حسمدد العددبة تي بث إلثبدت تد الا بثبت تي
مسبت إالبه رمه الا بسن نجهد رل الا بكف

ر د بدسن نجهد).

ثالثاً :التوثيق اإللكتروني (التصديق).
بقةد به الفجل إالل طن ثدالث ت دبد لتسنقل ري حطن

سل ً كدي فندً رددبدً رل

سنكة رل جهة تي الجهدت ،تي رجل نلثبق التعدتات إلالكننلمبة حس دص ،لبهذ بن دد لضع
التةدق بأمه لسبط ببي التنعدتفبي ،بفجأ إالبه بغنض تمح الثقة في ت نننها نل
التلثق رل
ّ

()1

مةبنت ،را ت تد ( .)2005حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات ،دراسة مقارنة ،ط ،1رتدي :د ن

الثقدفة الفمسن ل النلزبع ،ص.33
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بتكمها بسن دتلهد إلثبدت تدننضتمه تي نةنفدت قدملمبة ،لالهذ السبب بطفق رفبها البعض،
لكا إلثبدت(.)1
كتد بعن

النلثبق بأمه( :تجتلرة تي إلجن ت التعنتدل رل التقبلالة نجدنبدً رل التنفق

رفبهد ببي حطن

الن قق تي ري قبدً الكننلمبدً "نلقبع الكننلمي" الا بنعنض إالل ري

بهد

نعدبل تي ندنبخ الن قق تمه لفق إجن ت النلثبق) (.)2
لربضدً رنفت التددل الثدمبة تي قدملي التعدتات إلالكننلمبة حندمي نقا  15السمة
 2015النلثبق إلالكننلمي بأمه ( :الن قق تي هلبة تسن دا سهددل النلثبق إلالكننلمي لة نهد
لةا بنهد) ،رتد سهددل النلثبق الالكننلمي فعنفنهد التددل التذكلنل بأمهد ( :السهددل الةددنل ري
جهة النلثبق إلالكننلمي إلثبدت مسبة نلقبع الكننلمي إالل س ص تعبي سنمددً إالل إجن ت
نلثبق تعنتدل).
رتد جهة النلثبق الالكننلمي فعنفنهد التددل التذكلنل بأمهد ( :الجهة التن ةة رل التعنتدل
تي هبئة نمظبا قطدع النةدالت رل الت لالة قدملمدً بإةد ن سهدد ت النلثبق لنقدبا ري دتدت
تنعفقة بهذه السهدد ت لفقدً ح كدا هذ القدملي ل حمظتة ل النعفبتدت الةددنل بتلجبه).
دلن تهتدً في رتفبة النلقبع النقتي ،بث نؤكد ة ة
لنفعب سهددل النلثبق إلالكننلمي ً
التفند بي العدا ل ال دص التسن دتبي في ذالك ،سب التعفلتة الل ندل بهذه السهددل ال دةة
بةد بهد ،ل التمسئة تي جهة ت دبدل ،ذالك ري تمح هذه السهددل تي جهة النلثبق إلالكننلمي
بنطفب نقدبا التعفلتدت ال دةة بطدالب النلقبع ل النأكد تي ة نهد ،البنا تمح هذ الس ص
()1

ربد الفندح ،ردبد ( .)2014تنجع سدبق ،ص.71

()2

مةبنت ،را ت تد ( .)2005تنجع سدبق ،ص-125ص.126
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تفندح نسفبن دص بنسا بدالسنبة ،بث ب نفظ به التلقع ،لبنا نثببت مةفه في جهدز الكتببلنن
ال دص به ،ل المة

ح ن في بطدقة إالكننلمبة( ،)1رتد جهة النلثبق فن نفظ بدالتفندح العدا،

بث نقلا بإنسداله بدالبنبد إلالكننلمي إالل حس دص الذبي بنعدتل تعها التلقع ،لذالك
السن د ته في فك النسفبن(.)2
رابعاً :حفظ المعلومات (سالمة المحتوى)
إي بقد ت نلى التسنمد كتد هل رمد إمسدئه هل تد معمبه ب فظ التعفلتدت طل ل تدل
النقددا الني ب ضع الهد النةن
تجدل إلثبدت ،لالذالك بجب

الت فلظ ،لالذالك با ظ ري رتفبة ال فظ الهد دلن هدا في
فظ التعفلتدت ل التعطبدت رفل دردتة إالكننلمبة ضد النف

ل النعدبل رل ري ةلنل تي ةلن الهاك(.)3
لقد رسدن قدملي حلمسننل المتلذجي في التددل ( )10إالل السنلط الني بجب نل فنهد
رمد فظ التسنمد إلالكننلمي لهي:
 .1نبسبن إلطاع رفل التعفلتدت الل ندل به رفل م ل بنبح سن د تهد بدالنجلع إالبهد
ال قدً.
 .2ال نفدظ بدالسكل الذي رمسئ رل سنفا به رل بسكل بتكي إثبدت رمه بتثل بدقة التعفلتدت
الني رمسأت رل سنفتت.

()1

رببد ت ،اللنمس ت تد ( .)2009تنجع سدبق ،ص.112

()2

بنهتي ،مدي ( .)2015تنجع سدبق ،ص.153

()3

رببد ت ،اللنمس ت تد ( .)2009تنجع سدبق ،ص.132
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 .3ال نفدظ بدالتعفلتدت إي لجدت ل الني نتكي تي سنبدمة تمسأ التسنمد إلالكننلمي لجهة
لةلاله ،لندنبخ للقت إنسداله ل سناته(.)1
لقد ببمت التددل ( )2تي قدملي التعدتات إلالكننلمبة حندمي تفهلا التعفلتدت
إلالكننلمبة بأمهد ( :الببدمدت رل المةلص رل الةلن رل النسلتدت رل حسكدل رل حةل ت رل
النتلز رل قل رد الببدمدت لتد سدبه ذالك) .رتد نسدالة التعفلتدت إلالكننلمبة فعنفنهد التددل
التذكلنل بأمهد ( :التفعلتدت الني بنا إمسدؤهد رل نسدالهد رل نسفتهد رل ن زبمهد بأي لسبفة
الكننلمبة لتمهد البنبد إلالكننلمي رل النسدئل القةبنل رل ري نبددل الفتعفلتدت الكننلمبدً).

المطلب الثاني
تمييز المستند اإللكتروني عن المستند التقليدي
بنتدثل الت نن الالكننلمي تع الت نن النقفبدي في ردل رتلن ،لب نف

في رتلن ر نى،

ري كاً تمهتد ب تل تاتح ل ةدئص بنتبز بهد ري آل ن ،لفبتد بفي ملضح مقدط
بث ّ
النفدق ل ال نا

ببي كل تمهتد-:

أوالً :أوجه االتفاق.
بنسدبه الت نن إلالكننلمي ل الت نن النقفبدي ( اللنقي) في ري كاهتد ب نلي رفل
تجتلرة تي النتلز الني نعبن ري تجتلرة تننبطة تي حفكدن ل التعدمي إلمسدمبة ،بدرل
التسنع ال تدبنهد(.)2
كتد بننب الرند رفل كاهتد لقلع ضنن بتس تةف ة ردتة في التجنتع ننتثل في
التسدس بدالثقة العدتة ،الني نضفبهد الدلالة رفبهتد ،كتد بنسدبه الت نن إلالكننلمي ل النقفبدي
()1
()2

بنهتي ،مدي ( .)2015تنجع سدبق ،ص.164
السقد ،إبهدب فلزي ( .)2002تنجع سدبق ،ص.18
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ربضد ري كفهتد قد ب تل ةفة الت نن النستي رل الت نن العنفي ،ل نل بتكي سنبعدب تفهلا
الت نن إلالكننلمي ل الذي اله جبة إلثبدت بنعبي ببدي تفهلا الت نن في ةلننه النقفبدبة،
فدالت نن في ةلننه اللنقبة قد بكلي لنقة نستبة رل رنفبة ،فبعنبن الت نن نستبد إذ رثبت فبه
تلظ

ردا رل س ص تكف

ب دتة ردتة رتن تد ،مظته رفل بده رل نفقده تي ذلي السأي،

طبقدً الأللضدع القدملمبة لفي دلد سفطنه ل نةدةه(.)1
ثانياً :أوجه االختالف
التسنمد إلالكننلمي تجند ،ري البس اله كبدي تفتلس ،بعكس السمد اللنقي ،فدالتنعدتل
بنى الدردتة اللنقبة ل الكندبة رفبهد تبدسنل دلي الفجل إالل ري لسبط نقمي رل ل قعي ،في بي
رمه بدالمسبة الفتسنمد إلالكننلمي ،ال بجد رتدته سلى الدردتة إلالكننلمبة (تثل قنص تدتج رل
غبنه) ،لال بسنطبع اللةلل إالل الكندبة التفهلتة إال ري طنبق لسبط رل رجهزل إالكننلمبة
(كجهدز كتببلنن) ،قددن رفل ننجتة الببدمدت النقمبة الت فلظة إالل كندبة تفهلتة الإلمسدي،
نظهن رفل سدسة الكتببلنن رل نطبع رفل اللنق(.)2
لبدالندالي بجد البد ث ري السمد اللنقي قدبل الفقن ل تبدسنل رتد السمد إلالكننلمي ففبس
كذالك.
لب نف

الت نن إلالكننلمي ري الت نن في سكفه النقفبدي ،ري الت نن النقفبدي بكنب

بطنبقة بدلبة رل آالبة في كبدي تددي تفتلس ،لتي ثا بسهل قن نه بدالعبي التجندل ،رتد الت نن

()1

ربد الفندح ،ردبد ( .)2014تنجع سدبق ،ص.21

()2

ك لل ،ستدح ( .)2015تنجع سدبق ،ص.9
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إلالكننلمي فهل بعدالج ري طنبق التكلمدت التددبة ل التعملبة حجهزل ال لسبة ل النةدالت،
لبسجل رفل دردتة تغمدطبسبة ن تل الطدبع الفننضي رل التعملي(.)1
كتد ن قق التسنمد ت إلالكننلمبة رمةن الثقة ل حتدي ،بث بةعب العبث فبهد رل
نغببن ت نل هد ،لذالك حمهد نعنتد رفل نكملاللجبد النأتبي ل النسفبن ،فهمدك سفنل سنبة نسن دا في
فظ السمد ت ب بث ال بتكي إلطاع رفبهد إال في دالة قنةمة السبفنل ،رفل ركس السمد ت
النقفبدبة الني قد ننعنض الفنغببن رل السنقة لبدالندالي نفنقد رمةن السنبة ل حتدي ل الثقة(.)2
الت نن اللنقي اله رةل لنقي ،نل ل ي نا إنسداله ربن رجهزل سبكدت ال دسب آلالي،
تثل الفدكس ل البنبد إلالكننلمي بعد إجن رتفبة التسح الضلئي اله ،ببمتد الت نن إلالكننلمي
ت زي لت فلظ إالكننلمبدً( .)3كتد بنتبز الت نن اللنقي بةفة الدل ا ل الثبدت ،فهل بكلي بطنبقة
مهدئبة لتي ثا بسهل كس

ري نارب رل نزلبن فبه ببمتد ال بنتنع الت نن إلالكننلمي بهذه

الةفة ،حمه قدبل الفت ل رل النعدبل رل النف

دلي ننك رثن تف لظ بكس

النارب به ،ل دةة

إذ قدا بذالك ببن رل تهمي تن ةص في ال دسب ل التعفلتدنبة ،لبتكي ري بنا ذالك ربضد بسبب
ال فل الفمي رل النقمي في حجهزل التسنعتفة سل رنا ذالك نفقدئبد رل بفعل فدرل تثل إطاق
الفبنلس رفل البنتج الندتبنه (.)4
غبن ري البد ث بنى ري هذ الكاا تبدالغ ،فبه حي النكملاللجبد ال دبثة رلجدت رمظتة
نقمبة لقدئبة رفل دنجة ردالبة تي الثقة ن فظ لنؤتي الت ننت إلالكننلمبة تي ري نارب رل ري
رند بقع رفبهد.
()1
()2

بي فبفة ،إالهدا ( .)2016تنجع سدبق ،ص.23
النلتي ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.106

()3

بي فبفة ،إالهدا ( .)2016تنجع سدبق ،ص.26

()4

ك لل ،ستدح ( .)2015تنجع سدبق ،ص.11
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الفصل الثالث
الحماية الجزائية الموضوعية للمستند اإللكتروني
ةد ب ظهلن سبكة المننمت نطلنت كببنل في سنل التجدالت ،بث رةب ت تعظا
التعدتات النجدنبة ننا تي ال هذه السبكة ،تثل الببع ل السن  ،لغبنهد .فنطلنت التسنمد ت
الالكننلمبة لرض ت جز ال بنج رز تي هذه التعدتات ،لفي إطدن ذالك قدا بعض التجنتبي
بدالرند رفل هذه التسنمد ت ،بث سن دتل طنق تي رجل ذالك ،رفل غنن إلنا

ل النزلبن

التعفلتدني ،ل السنقة الالكننلمبة بدإلضدفة إالل التسدس بسنبة التسنمد الالكننلمي(.)1
لالقد

نف

الفقهد لنجدل القدملي في نكبب

الجنئا الل قعة رفل التسنمد إلالكننلمي،

بدرنبدنهد جنئا تعفلتدنبة ،فتمهد تي ر ضعهد إالل المةلص العقدببة النقفبدبة بدرنبدنهد جنئا
رددبة تثفهد تثل جنئا النزلبن ،السنقة ،ال نبدل ،إسد ل الئنتدي ، ...لتمهد تي سي الهد
مةلص رقدببة دةة لتسن دثة مظن الفطدبع النقتي الألدالة المدنجة ري ننكدبهد .الذالك سمنمدلل
في هذ الفةل تي ال تب ثبي تنندالبي هتد:
المبحث األول :الحماية الجزائية الموضوعية للمستند اإللكتروني وفقاً للنصوص العقابية
التقليدية
المبحث الثاني :الحماية الجزائية الموضوعية للمستند اإللكتروني وفقاً للنصوص العقابية
المستحدثة

()1

طعبدش ،رتبي ( .)2013الحماية الجنائية للمعامالت اإللكترونية ،نسدالة تدجسنبن ،جدتعة بدنمة ،ص.58
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المبحث األول
الحماية الجزائية الموضوعية للمستند اإللكتروني
وفقا للنصوص العقابية التقليدية
نعنبن الجنئا التعفلتدنبة تي الجنئا التسن دثة ،لهي نسنهد

قطدردت كثبنل ،تتد

جعل الفقه ،فبتد ب ص ن دبدهد لنةمبفه ،بنتبز بدالةعلبة ،رفل ركس الجنئا النقفبدبة الني
بتكي نةمبفهد بسهلالة فدئقة ،لبدالندالي الا بسنقن الفقهد رفل تعبدن ل د النةمب

الجنئا

التعفلتدنی ،لذالك نجع إالل نسعب هذه الجنئا ،لسنرة نطلنهد(.)1
لسم دلل في هذ التب ث اللقل

ري تدى كفدبة المةلص العقدببة النقفبدبة في نلفبن

تدبة جزئبة فعدالة الفتسنمد إلالكننلمي ،لذالك تي ال النطنق إالل تدى ضلع التسنمد
إلالكننلمي الفمةلص العقدببة الجنبتة النزلبن ( التطفب حلل) ،ثا تدى

ضلع التسنمد

إلالكننلمي الفمةلص العقدببة البعض جنئا حتل ل ( التطفب الثدمي) ،لذالك في التطفببي
آلنببي-:

المطلب األول
مدى خضوع المستند االلكتروني للنصوص العقابية لجريمة التزوير
منى ري التسدس بت نلى التسنمد إلالكننلمي ،لذالك ري طنبق نزلبنه بكلي رسد ةعلبة
تي نزلبن التسنمد اللنقي ،الذ سمنمدلل هذ التطفب لفق الفنلع آلنبة-:

()1

بلس  ،ةغبن ( .)2013الجريمة المرتكبة عبر االنترنت ،نسدالة تدجسنبن ،جدتعة تلاللد تعتني ،نبزي

لزل ،الجزئن ،ص.43
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الفرع األول :تعريف جريمة التزوير
سل

منعنض إالل نعنب

أوال :تعريف التزوير التقليدي :بعن

النزلبن النقفبدي ثا النزلبن التعفلتدني ،لكتد بفي-:
النزلبن بأمه " :نغببن ال قبقة في الت نن بإ دى الطنق

ضنن الفغبن لبمبة سنعتدل هذ الت نن فبتد
نغببن تي سأمه ري بنننب رمه
الني ددهد القدملي
ً
ً
ررد اله"( .)1كتد بعن ربضد بأمه ":ن نب

تفنعل الف قبقة في الل قع ل الببدمدت الني بند إثبدنهد

ضنن ردببدً رل تددبدً رل جنتدربدً"(.)2
بةك رل ت طلط ب نج به بتكي ري بمنج رمه
ً
التسنربي حندمي ل العنقي قد ررطل كل تمهتد نعنبفد اله في مص التددل ( )260تي
قدملي العقلبدت حندمي لفي التددل ( )286تي قدملي العقلبدت العنقي ،لكذالك فعل القدملي
الفبمدمي في تددنه ( )453ل التسنع السلني في مص التددل (.)3()440
لتتد بؤ ذ رفل التسنع التةني لبعض النسنبعدت العنببة رمهد الا نعط نعنبفد الفنزلبن
ل متد بسن فص ذالك تي مةلص نفك النسنبعدت.
ثانيا :تعريف التزوير المعلوماتي :النزلبن في لثبقة تعفلتدنبة هل ":نغببن الف قبقة في
التسنمد ت التعدالجة آالبدً ل التسنمد ت التعفلتدنبة ،لذالك بمبة سنعتدالهد"( .)4كتد رن بأمه" :نغببن

()1

ربد السندن ،فلزبة ( .)1990شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،القدهنل :د ن المهضة العنببة،

ص.244
()2

بنهتي،

مدي ( .)2015جريمة تزوير الوثيقة الرسمية اإلدارية ذات الطبيعة المعلوماتية ،رطنل ة

دكنلنه ،جدتعة ت تد بضن بسكنل ،الجزئن ،ص.184
()3

طعبدش ،رتبي ( .)2013تنجع سدبق ،ص.61

( )4بنهتي ،مدي ( .)2015تنجع سدبق ،ص.184
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الف قبقة بأي لسبفة كدمت سل كدي ذالك في ت نن رل دردتة طدالتد ري هذه الدردتة ذ ت رثن في
إمسد

ق ،رل الهد سأي في إ د ث منبجة تعبمة"(.)1
إذي بنضح الفبد ث ري النزلبن التعفلتدني بن ذ تفهلتبي ،حلل تفهلا نقفبدي ببنز

مطاقد تي كلي المظدا التعفلتدني لسبفة الننكدب جنبتة النزلبن ،رتد الثدمي فهل تفهلا دبث
بنجسد مطاقد تي فكنل كلي نغببن ال قبقة بمةب رفل تعطبدت تلجلدل لت زمة د ل المظدا
التعفلتدني ري الت نن الالكننلمي.

الفرع الثاني :أركان جريمة تزوير مستند الكتروني
منى ري التسدس بت نلى التسنمد الالكننلمي ،ري طنبق نزلبنه بكلي رسد ةعلبة تي
نزلبن التسنمد اللنقي( .)2لسمنمدلل ببدي رنكدي جنبتة نزلبن التسنمد الالكننلمي في المقدط
الندالبة-:
أوال :الركن المادي في التزوير :بنتثل في جنبتة نزلبن تسنمد تعفلتدني في بنغببن ال قبقة في
ت نن تعفلتدني بإ دى الطنق الني مص رفبهد القدملي نغببن تي سأمه ري بسبب ضنن(.)3
لتي همد لالقبدا هذه الجنبتة ،بجد البد ث رمه البد تي نل فن ثاثة رمدةن رسدسبة:
 .1لجلد ت نن .2 .نغببن ال قبقة بإ دى الطنق التمةلص رفبهد قدملمد .3 .ري بنننب رفل
ذالك ضنن ردا رل دص في ال دضن رل في التسنقبل.
لسمببي كل رمةن تي هذه العمدةن-:
()1
()2

طعبدش ،رتبي ( .)2013تنجع سدبق ،ص.63

النلتي ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.88

( )3بنهتي ،مدي ( .)2015تنجع سدبق ،ص.184
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 .1وجود محرر :سننط التسنع في جنبتة النزلبن النقفبدبة ري بقع فعل نغببن ال قبقة رفل
ت نن تي الت ننت العتلتبة رل النستبة رل في الت ننت العنفبة رل النجدنبة رل
التةنفبة رل في بعض اللثدئق إلد نبة ل السهدد ت ،كتد سننط في الت نن ري بكلي في
سكل "كندبة" رل ربدنت طبة ،في بي رمه في جنبتة النزلبن التعفلتدني فإي
التسنمد التعفلتدني هل الدردتة التددبة الني نا ن لبل التعطبدت التعدالجة رفبهد فبكلي
إتد قنص تضغلط رل سنبط تتغمط(.)1
بدالمسبة الفتسنربي حندمي ل العنقي ،فقد ردنجد المةلص ال دةة بنزلبن الت ننت في
التل د تي  272-260تي قدملي العقلبدت حندمي ل التل د  298-286تي قدملي العقلبدت
العنقي الني نسننط الت نن النطببق جنبتة النزلبن ،لرفبه فإمه ال بتكي إ ضدع رفعدل النزلبن
التعفلتدني الفمةلص العدتة الفنزلبن لهذ تد بسندري قد ند ا نسنبعبد ،إتد بنعدبل مةلص
النزلبن النقفبدي رفل غنن التسنع الفنمسي رمد إضدفنه العبدنل" ري سمد الفنعببن ري النري "
النعلض فكنل الت نن النقفبدبة ،رل بإدنج مص دص بدالنزلبن التعفلتدني.
ل التسنمد التعفلتدني الذي بقع رفبه فعل النزلبن هل كل جسا تمفةل رل بتكي فةفه
ري مظدا التعدالجة آلالبة الفتعطبدت الني مظتهد التسنع الفنمسي في البدب الثدالث تي القسا
الثدمي تي الكندب الثدمي تي قدملي العقلبدت الفنمسي في التل د تي  323-1إالل 232-7
لنجنبا التسنع الفنمسي النزلبن اللثدئق التعفلتدنبة جد بسبب ننبدط هذه اللثدئق رل التسنمد ت
التعفلتدنبة بقدملي إلثبدت ،الذالك جد ت التددل  1-441تي قدملي العقلبدت الفنمسي النجنا
النزلبن الذي تي سأمه ري بسبب ضنن ل الذي بنا بأي لسبفة كدمت لفي ت نن رل سمد الفنعببن
()1

ربد الفطب  ،تعنلق ( .)2012إلطار القانوني لمكافحة جرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري والتشريع

المقارن ،نسدالة تدجسنبن ،جدتعة ال دج ال ضن ،بدنمة ،الجزئن ،ص.46
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ري النري ،لبستل ذالك حقنص التتغمطة ل حسطل مدت التدتجة ،لري بطدقة تغمدطبسبة رل
لسبط بةفح التتدنسة ق رل نةن  ،ري ري التسنع الفنمسي سننط ري بكلي الفتسنمد
التعفلتدني قبتة في إلثبدت حي ق تي ال قلق(.)1
 .2تغيير الحقيقة :بقةد بنغببن ال قبقة هل إبد الهد بتد بغدبنهد ،لبدالندالي فا بعنبن نغببن
الف قبقة ري إضدفة التضتلي الت نن رل ذ

تمه طدالتد ظل تضتلي الت نن في

دالنه قبل إلضدفة رل ال ذ  ،لبقلا ذالك بةدد التسنمد ت التعفلتدنبة في دالة ذفهد
رل إضدفنهد رل النارب فبهد بأي ةلنل سل كدمت هذه الببدمدت ت زمة في ذ كنل آلالة
را كدمت نتثل جز تي بنمدتج النسغبل رل بنتج النطببق ،لبجب في هذه ال دالة ري
بكلي ت ا الفنجنبا(.)2
لالذالك فإي نغببن ال قبقة في التعفلتدت التعدالجة آالبدً ،قد بظهن رفل كبدي تددي سل
كدي لنقي رل دردتة الكننلمبة كدالسنئط التتغمطة ل حقنص الالكننلمبة لغبنهد تي الدردتدت
التتدثفة ،لفي هذ الغنض بفنق بعض الفقهد ببي نغببن التعفلتدت الت زمة في الجهدز ،لببي
إثبدت هذه التعفلتدت في التسنمد ت الةددنل ري المظدا التعفلتدني ل الني بن قق فبهد لة
الت نن ،لبدالندالي ننتنع ب تدبة القدملي الهد سب مةلص النزلبن بدرنبدنهد تعدل الفند لل ببي
حفند ،بث بعنبن النزلبن التعفلتدني تمةب رفل ت نجدت ال دسب آلالي ،ري الببدمدت
ل التعفلتدت ال دنجة تمه ،بسنط ري نطبع رفل دردتة تكنلبة رل تسجفة ،ري بكلي الهد كبدي
تددي بتكي إدنكه ،لالل نا نغببن ال قبقة دلي طبدرة فا بتكي ري بطفق رفبه نزلبن ،فدالنجنبا

()1
()2

النلتي ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.90
طعبدش ،رتبي ( .)2013تنجع سدبق ،ص.63
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لفقد الفمص القدملمي ال بنا إال في

دل

دلث النزلبن في التعفلتدت ال دنجة تي المظدا

التعفلتدني(.)1
 .3الضرر :هل رمةن جلهني في جنبتة النزلبن ،الضنن رمةن جلهني تي رمدةن
جنبتة النزلبن ،ال نقلا الهد قدئتة بدلمه فإذ ن ف

الضنن منفل النزلبن نتد لالل

ضدن،
نل فنت سدئن رنكدمه ،ذالك حي النزلبن في القدملي ال رقدب رفبه إال إذ كدي
ً
ب بث ال بكفي القبدا النكي التددي الهذه الجنبتة ري بقع نغببن ال قبقة في ت نن بإ دى
الطنق الني ببمهد القدملي ل متد بفزا فلق ذالك ري بكلي تي سأي هذ النغببن ري بسبب
ضنن(.)2
ً
ثانيا :الركن المعنوي في التزوير :بنتثل النكي التعملي في جنبتة نزلبن التسنمد ت التعفلتدنبة
في القةد الجمدئي ،رفل رنبدن ري هذه الجنبتة تي الجنئا العتدبة ،لبدالندالي بن ذ القةد
الجمدئي فبهد ةلنل القةد العدا ل التنتثل في رفا الجدمي بفعل نغببن ال قبقة في التسنمد ،تع
إندل إال دق ضنن بس ص تد .رتد إذ كدي الجدمي جدها بأي الفعل الذي بننكبه غبن تسنلع
فا بن قق الدبه القةد الجنتي ،لكذالك ال دل إذ منفل رفا الجدمي بأي نكي تي رنكدي الجنبتة،
فا بنننب رفبه نل فن القةد الجمدئي حمه بفننض بدالفدرل ري بكلي ردالتد بكدفة رنكدي الجنبتة،
كتد قد ال بن قق القةد الجمدئي إذ كدي الفعل الذي بقلا به الجدمي غبن ل ضح بةلنل ةنب ة

( )1بنهتي ،مدي ( .)2015تنجع سدبق ،ص.205
()2

النلتي ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.94
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كتد هل ال دل بدالمسبة المن دل ةفة الغبن رل النةد

بةفه غبن ة ب ة فقد بقلا تبنتج

ببدمدت بنغببن ال قبقة في الت ننت لالكمه غبن ردالتد بهذ النغببن(.)1
كتد ال بكفي القبدا النكي التعملي نل فن القةد العدا ،إذ ال بكفي نل فن إلندل ل العفا
بتكلمدت الجنبتة ،بل ال بد ري نكلي مبة الجدمي قد نجهت لقت ننكدب هذ الفعل إالل سنعتدل
الت نن التزلن فبتد زلن تي رجفه ،ري إالل ال نجدج به رفل رنبدن رمه ة بح(.)2
بث ري التسنع الفنمسي في جنبتة النزلبن في التسنمد ت التعفلتدنبة بنطفب قةد
جمدئبد دةد بنتثل في مبة الجدمي إالل إ د ث ضنن– سل

قبقي رل

نتدالي  -الفغبن(.)3

لب فص البد ث إالل ري النكي التعملي الجنبتة النزلبن في مطدق التعدتات الالكننلمبة
هل نجده إندل الجدمي إالل نزلبن تسنمد ت تعفلتدنبة تع مبة تسبقة في سنعتدل التسنمد ت
التزلنل فبد الغنض الذي نا نزلبنهد تي رجفه ،لري بؤدي هذ الفعل إالل ةلل ضنن فعفي رل
نتدالي التي ننكب ضده فتنل نل فن النكي التددي ل التعملي قدتت جنبتة النزلبن ل سن ق
تننكبهد العقلبة.
لنعقببد رفل تد نطنقمد إالبه فبتد ب ص النزلبن التعفلتدني ،فإي البد ث بؤكد رفل ضنلنل
ند ل التسنع العنقي النجنبا النزلبن التعفلتدني الذي بقع رفل تسنمد تعفلتدني كدالبطدقدت
الالكننلمبة لذالك إتد بنعدبفه الفمةلص التجنتة الفنزلبن في الت ننت في قدملي العقلبدت،
تثفتد فعل التسنع الفنمسي بإضدفة العبدنل" :ري سمد النعببن ري فكنل "في التددل  1-441تي

()1

ربد الفطب  ،تعنلق ( .)2012تنجع سدبق ،ص.49

()3

بلس  ،ةغبن ( .)2013تنجع سدبق ،ص.120

( )2بنهتي ،مدي ( .)2015تنجع سدبق ،ص.266
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قدملي العقلبدت الفنمسي ،تتد رتكي تعه تندبعة ررتدل النزلبن الني نقع رفل بطدقدت الئنتدي
لغبنهد تي البطدقدت التغمدطبسبة ،حي همدك فنغ نسنبعي في القدملي العنقي في هذ التجدل
لال بتكي نطببق مةلص الجنئا التدسة بأمظتة التعدالجة آلالبة الفتعطبدت ،بدالمظن إالل ري
التسنمد التعفلتدني التنتثل في ت نجدت ال دسب آلالي كببدمدت رل تعفلتدت تسجفة رفل
بطدقدت الكننلمبة رل رقنص تضغلطة هل جسا تمفةل ري مظدا التعدالجة آلالبة الفتعطبدت لالا
نمص التل د  298-286تي قدملي العقلبدت العنقي ري دالة نغببن رل ذ

تعطبدت تمفةفة

ري مظدا التعدالجة آلالبة.

المطلب الثاني
مدى خضوع المستند اإللكتروني للنصوص العقابية لجرائم األموال
إذ كدي الكبدي التددي الفتعفلتدنبة ب ضع الفمسدط إلجنتي الجنئا حتل ل دلي ري
إسكدل ،إذي سم دلل في هذ التطفب دنسة تدى إتكدمبة ضلع التسنمد إلالكننلمي الفمسدط
إلجنتي لتدى ن قق ال تدبة الجزئبة اله لفقد الفقل رد العدتة التقننل الجنئا إلنا  ،السنقة،
المةب ل بدمة حتدمة ،لفي الفنلع آلنبة-:

الفرع األول :مدى خضوع المستند االلكتروني للنشاط اإلجرامي في جريمة اإلتالف
رمد ن قبق التجنا التعفلتدني الغدبنه بد ننق المظدا التعفلتدني رل البقد فبه دلي إذي
بدفعه ذالك البقد في غدالب ح بدي إالل إلطاع رفل التعطبدت رل الببدمدت التلجلدل د ل
المظدا ،تتد قد بدفعه في المهدبة إلنا
الفتعطبدت،

نفك الببدمدت رل التكلمدت التعملبة المظدا التعدالجة آلالبة
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لسمنطنق في هذ الفنع إالل نعنب

جنبتة إلنا

النقفبدبة ثا جنبتة نا

إلالكننلمي الفنعن رفل تدى مطبدق المةلص التمظتة الهد رفل إنا

التسنمد

التسنمد ت إلالكننلمبة.

أوال :تعريف جريمة اإلتالف التقليدي :نعمي ن نبب السي رل النقفبل تي قبتنه بجعفه غبن
ةدالح الاسنعتدل رل نعطبفه ،لقد بقةد بدإلنا
رتد الن نبب فهل نلق

إفمد تددل السي رل هاكه كفبد رل جزئبد،

السي نتدتد ري رد تمفعنه كفبد رل جزئبد دلي إنا

تددنه ( .)1لبقةد

به ربضد نفك حفعدل التددبة الني بأنبهد الجدمي بغنض الن نبب لهمد ن نبب اللثبقة ري إزالنهد
رل ت ل آثدنهد رتد بلسدئل ت نففة قد نكلي النتزبق ،ال ذ
فدإلنا
إلنا

…… إالخ(.)2

إذي بنري البد ث بند رفل كل التدل رل رفل جز تمه بسنط ري بكلي

في ال دالة ح بنل تي سأمه ري بجعل التدل غبن ةدالح الإلسنعتدل ،كتد رمه ال بسننط

ري بنا بلسبفة تعبمة ،بسنط رال نكلي هذه اللسبفة تتد ب ضع المص رقدبي آ ن.
ثانيا :تعريف جريمة إتالف مستند الكتروني :مةت العدبد تي النسنبعدت رفل جنبتة إنا
التسنمد الالكننلمي رل إنا

البنتج ل التعفلتدت الت زمة رفل ال دسب آلالي( .)3لبكلي إلنا

العتدي الفبنتج ل الببدمدت بت لهد كفبة رل ندتبنهد إالكننلمبد ،رل نسلبههد رفل م ل بقع فبه
إلنا

بتد بجعفهد غبن ةدال ة الاسنعتدل( .)4لقد بن قق إلنا

رل الن نبب بلسدئل ت نففة

( )1بنهتي ،مدي ( .)2015تنجع سدبق ،ص.52
()2

النلتي ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.81

()3

النلتي ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.89

))4

السل بكة ،ت تد رتبي ( .)2007جرائم الحاسوب واالنترنت (الجريمة المعلوماتية) ،ط ،1رتدي :د ن الثقدفة

الفمسن ل النلزبع ،حندي ،ص.216
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تددبة رل تعملبة سل بدالرند رفل التعطبدت ل الدردتة التلجلدل رفبهد ،رل ت ل التعطبدت
دلي إةدبة الدردتة ،رل نعطبل البنتج رل ت لهد بدسن د ا رد ل الهذ الغنض(.)1
لبدالندالي بجد البد ث ري ت ل جنبتة إلنا

في مطدق السمد ت إلالكننلمبة هل كل تي

التكلمدت التددبة ل التنتثفة في حجهزل كسدسدت العنض لرجهزل إلد دل ل إل نج ل القنص
الةفب...إالخ .إضدفة إالل التكلمدت التعملبة ل التنتثفة في البنتج ل الببدمدت ل الني ن قق
التعدالجة آلالبة الفتعطبدت سنط ري نكلي تفك الفغبن.
ثالثا :أركان جريمة إتالف سندات
 .1الركن الشرعي :جد في مص التددل  3/262تي قدملي العقلبدت حندمي رمه" :نطبق
ر كدا هذه التددل في

دل إنا

السمد إنافدً كفبدً رل جزئبدً" .ببمتد مةت التددنبي

( )301-300تي قدملي العقلبدت العنقي رفل جنبتة نا

الت ننت ،بث مةت

التددل ( )1/300رفل" :بعدقب بدالسجي تدل ال نزبد رفل سبع سمل ت رل بدال بس كل
تي رنف

نن تلجدً رل تثبندً الدبي رل نةن في
رل رفسد رل ربب رل ربطل بسل مبة ت ً

تدل رل إبن رل ت دالةة رل ري ت نن بتكي سنعتداله إلثبدت قلق التفكبة"( .ل التقدبفة
الفتددل  371تكنن تي قدملي العقلبدت التةني ل التددل  1/322تي قدملي العقلبدت
الفنمسي).
 .2الركن المادي لجريمة اإلتالف :السلوك اإلجرامي فيها هو :إلنا
الغش اللثبقة رل سمد رل رقلد رل رتل ل تمقلل( .)2لهمد إلنا

( )1بنهتي ،مدي ( .)2015تنجع سدبق ،ص.54
))2

السل بكة ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.220

إلزالة بطنبق

بستل ت نف

اللثدئق قد
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نكلي التسنمد ت رل رقلد ل الني نكلي في لزل التلظ

كتد نستل رتل ل تمقلالة كدمت

في رهدنه ،فدالتدل التمقلل بقةد به ذالك التدل الذي بتكي نغببن تلقعه منبجة الففعل
التددي ،لهمد إلنا

التعدي الذي بنا بل سطة الغش فتداللل التمقلل في القدملي

الجمدئي ل سع ري القدملي التدمي ب بث نعبن تمقلالت التل سي الني بعنبنهد القدملي
التدمي رقدنت بدالن ةبص ،كذالك ت دةبل تزنرة ل الني بند رفبهد إلنا

رفل هذه

حسبد كت ل الفجنبتة(.)1
لتد با ظ البد ث ،ري فعل إلنا
تضتلي لةلن إلنا

ب نف
ال نا

بةفة ردتة اله ردل ةلن ،لتي الطببعي ري

في قدملي العقلبدت ري إنا

إالل ت ل الجنبتة ،بث بسننط ري بقع إلنا

البنتج ل التعفلتدت ،لبنجع ذالك
رل النعببب رفل تدل تمقلل رل

رقدن ،تتفلك الفغبن.
 .3الركن المعنوي :جنبتة إلنا

بةفة ردتة هي تي الجنئا العتدبة ،ننطفب نلفن

القةد الجمدئي العدا بعمةنبه العفا ل إلندل ري نلجبه إندل الجدمي لهل تدنك كدتل
إلدنك إالل قبدته بدالفعل ري إالل إلزالة رل إنا

اللثدئق التلضلرة ب لزنه رل نغببن

تجنى حتل ل التمقلالة بغنض إلضنن به ،ل بسننط ري بعفا الجدمي ري التدل الذي
بقلا بإنافه رل نعببه تتفلك الفغبن(.)2
لرتلتد ففقد

نف

الفقه ببي تؤبد لتعدنض اللقلع جنبتة إلنا

رفل التعفلتدت

ل البنتج التعفلتدنبة ،الذالك فإي إلسكدالبة في هذ التقدا ننتثل في تدى إتكدمبة نطببق المةلص

()1

النلتي ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص-90ص.91

()2

النلتي ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.92
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النقفبدبة ،الني نعدقب رفل رفعدل الهدا ل الن نبب الل قعة رفل رتاك الدلالة ل حفند ،رفل إنا
التعفلتدت ل البنتج التعفلتدنبة ؟
لالإلجدبة رفل هذه إلسكدالبة البد تي النطنق إالل آلن الت نففة لل ذالك-:
 الرأي المؤيد إلمكانية تطبيق النصوص التقليدية لجريمة اإلتالف على جرائم المستند
اإللكتروني :إي التسكفة نكتي في لة

التدل بأمه تمقلل ،لالبس في الطببعة التددبة

لغبن التددبة الفمظدا التعفلتدني بتد ب نلي تي تعفلتدت لقل رد ببدمدت لمظا النسغبل
الازتة الهد ،لهذه الطببعة التددبة نتثل الجدمب حكبن تي قبتة المظدا كفه ،الذالك ،فإي
جلهن إلنا

هل إفقدد ةا بة التدل التنف

تي الغنض التعد اله ،لهل تدبفقده قبتنه

ال قبقبة(.)1
ل ي البنتج ل الببدمدت التمطقبة هي تجتلرة تي التعفلتدت ل حل تن ال بتكي السنفددل
تمهد إال إذ لضعت في سي تددي بتكي نعدتفه تع الجهدز ،لتي هذ التمطفق ،ذهب البعض
إالل رنبدن البنمدتج سي تددي ،لبدالندالي إتكدمبة نطببق المةلص النقفبدبة ،كلي حسطل مة
الني بلضع فبهد ،الهد لجلد تددي تفتلس(.)2
لقد سنمدت هذه آلن النأكبد إتكدمبة نطببق المةلص النقفبدبة ،إالل العدبد تي
ال جج-:

))1

السل بكة ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.224

( )2بنهتي ،مدي ( .)2015تنجع سدبق ،ص.62
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ر .إي البنمدتج التعد ل التعفلتدت التذكلنل الني نستل بطببعنهد العمةنبي التددي
ل التعملي ،البتكي فةل ر دهتد ري آل ن ،فا بنةلن ري بلجد بنمدتج دلي
لسبط تددي.
ب .إي النطلن الهدئل في ردالا النكملاللجبد جعل التعفلتدت ن نل تنكز تهتد ،بتكي
ري نكلي تعهد ت ا الفتفكبة ،لرفل هذ حسدس بتكي رنبدنهد في كا السي
التددي ذ ت القبتة إلقنةددبة رفل ضل تدنقدا ،بتكي القلل ري البنمدتج هل
ربدنل ري رل تن تلضلربة بسكل تمطقي ،فا بتكي إلسنفددل تمه إال إذ لضع
في سي تددي ،إال رمه بجب الفةل ببمه لببي اللسبط التددي ،حمه بتكي
الد لل إالل البنمدتج ل نا

التعفلتدت التلجلدل بد فه دلي التسدس بداللسبط

التددي.
 الرأي المعارض إلمكانية تطبيق النصوص التقليدية لجريمة اإلتالف على جرائم
المستند اإللكتروني :رنبن هذ

النري ري التعفلتدت التبنتجة آالبد كدالمبضدت

الكهنبدئبة ،نفنقن إالل الطببعة التددبة ،ل ي هذه التعفلتدت ذ ت طببعة تعملبة ،لهي
نسنقل تي مد بة حةل ري اللرد التفنغة فبه تي مد بة السكل ال دنجي ،لالهد ذ ت
القبتة القنةددبة الفتدل التددي ،لبدالندالي بنعبي ري ن ضع ح كدته لنعدتل نتدتد كتد
بعدتل ،فبعطبهد ال تدبة ل ال قلق ذ نهد ،التقننل الفتدل التددي(.)1
لبتكي الفبد ث القلل ري النري التعدنض قد تبز بسكل ل ضح ببي التعفلتدت كتمقلل
تعملي ،لببي ردل ت الكلتببلنن لآالنه الني ن ضع الفمةلص النقفبدبة ،كلمهد سبئد تددبد ب ند،
لتي همد نظهن ةعلبة نطببق المةلص النقفبدبة.
()1

النلتي ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.102
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بدإلضدفة إالل ذالك ،فإي العقلبدت الني نفنض ال نل زي قبتة الضنن ،فأضنن السنكدت
نقدن بدالتابي ،بل بدالتفبدنت لبدالندالي ،فإي المةلص النقفبدبة ردجزل ري التسدل ل ببي الضنن
لببي العقلبة ،تي همد كدمت ال دجة إالل ند ل التسنع السد هذه الثغنت(.)1
إال ري النري النجع في الفقه بنجه إالل لقلع جنبتة إلنا

رفل البنتج ل التعفلتدت

لبدالندالي لقلرهد رفل التسنمد إلالكننلمي.
الفرع الثاني :مدى خضوع المستند اإللكتروني للنشاط اإلجرامي في جريمة السرقة وخيانة
األمانة
إذ كدي الكبدي التددي الفتعفلتدنبة ب ضع الفمسدط إلجنتي الجنئا حتل ل دلي ري
إسكدل ،إذي سم دلل في هذ الفنع دنسة تدى إتكدمبة

ضلع التسنمد إلالكننلمي الفمسدط

إلجنتي الجنئا السنقة ل المةب ل بدمة حتدمة لتدى ن قق ال تدبة الجزئبة اله لفقد المةلص
هذه الجنئا.
أوال :جريمة السرقة :ننفق السنقة ربن المننمت تع السنقة النقفبدبة في رلجه كثبنل إال ري
نافهتد بكلي في ت ل السنقة ذ نه ،فت ل السنقة النقفبدبة تدل تمقلل تتفلك الفغبن ،رتد
ت ل السنقة ربن المننمت فهي التعفلتدت ل الببدمدت التعدالجة إالكننلمبد .لبتكي نعنب

))1

جنبتة

بنكدت ،تبسد تةطفل ( ،)2009جرائم التعدي على المعلوماتية ( اإلتالف والتزوير ) ،نسدالة تدجسنبن،

جدتعة ببنلت ،البمدي ،2009 ،ص.27
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السنقة إلالكننلمبة رفل رمهد :سن د ا اللسدئط ال دسلببة لسبكدت إلمننمت ح ذ تدل تنقلا
تتفلك الفغبن ،فبة ،تي نز ةد به (.)1
لبفها البد ث تي هذ النعنب

ري السنقة في تجدل التعدتات إلالكننلمبة ال نسنهد

السنبط التتغمط رل حسطل مة ،حي السدنق ال بسنهد

سنقنهد الف ةلل رفل القبتة التددبة بل

بسنق تدهل تسجل رفبهد ،ري بسنق التعفلتدت ل الببدمدت التعدالجة الكننلمبدً.
 .1الركن المادي لجريمة السرقة في نطاق المعامالت اإللكترونية :إي الب ث في تدى
ن قق النكي التددي الجنبتة السنقة في مطدق التعدتات إلالكننلمبة هل تنردل التدى
ن قق فعل ح ذ رل ال ناس في هذه الجنبتة ،لبسنلي فعل ال ناس في ري بكلي
الجدمي قد سنلالل رفل التدل فسة رل رملل رل نسفته بمد رفل بد ردنضة فغبن مبنه
ل سنلالل رفبه ،لتي ثا فإي فعل ال ناس بقنضي مقل بدزل التدل تلضلع ال ناس
رل السنقة تي بدزل التجمي رفبه إالل الجدمي ،بتعمل ري بظهن الجدمي بلةفه ةد ب
السفطة ل السبطنل الفعفبة(.)2
لالقد ر نف

الفقهد ب ةلص فكنل السنقة التعفلتدنبة ،فدالنري التؤبد الفكنل السنقة

التعفلتدنبة بنى ري النكي التددي الفسنقة التعفلتدنبة لهل فعل ال ناس بنكلي تي رمةنبي
هتد العمةن التلضلري لهل المسدط رل السفلك إلندي التؤدي إالل المنبجة تع لجلد راقة
سبببة ببمهتد ،رتد العمةن ح ن الس ةي فهل مبة الجدمي في نتفك السئ ل بدزنه ،بث رمد
نسغبل ال دسب آلالي ل ال ةلل رفل تعفلتدت رل الببدمدت بكلي قد
))1

السل بكة ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.230

))2

بنكدت ،تبسد تةطفل ( .)2009تنجع سدبق ،ص.34

نفسهد ل سن لذ رفبهد

44

بطنبق غبن تسنلع( .)1الذالك رد مت ت كتة ) (Grenobleالفنمسبة ،د ئنل الجمح– التسنأمفة في
 ،1995/02/15ردتل بنهتة السنقة ،كدي قد ر نج تي التؤسسة الني بعتل بهد رلنقد سنبة
كدي سبقلا بنةلبنهد ثا بعبدهد الفتؤسسة(.)2
رتد النري التعدنض فقد نرى ردا لجلد إتكدمبة لقلع جنبتة السنقة التعفلتدنبة ،الننبدط
فعل ال ناس بدالت ل التددي الا ناس في السنقة( .)3لبنننب رفل ذالك ري النلقبع إلالكننلمي
ل التسنمد إلالكننلمي ،ل النسدالة إلالكننلمبة ،ل الكندبة إلالكننلمبة كل هذه ربدنل ري قبا تمقلالة رل
رنبدنبة البست رسبد  ،لبدالندالي ال بتكي ري ب ضع السنبا رفبهد بدلي ل جه ق الجنبتة
السنقة(.)4
 .2الركن المعنوي لجريمة السرقة في نطاق المعامالت اإللكترونية :بن ذ النكي التعملي
في جنبتة السنقة في مطدق التعفلتدنبة ةلنل القةد الجمدئي العدا ل ال دص ،لبن قق
القةد الجمدئي العدا ،بنل فن العفا ل إلندل( .)5فبجب ري ننجه إندل الجدمي إالل السنبا
رفل التعفلتدت التسجفة إالكننلمبد سل

التعفلتدت الت زمة د ل المظدا التعفلتدني رل

التعفلتدت التسجفة إالكننلمبد ،ل الت زمة رفل دردتة دنجبة تثل حسطل مدت ل السنئط
التتغمطة ،تع رفته بأي التعفلتدت ت ل السنقة تفكد اله ،فإذ قدا س ص بأ ذ قنص

) )1ربد الفطب  ،تعنلق ( .)2012تنجع سدبق ،ص.35
))2

السل بكة ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.156

()3

النلتي ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.103

))4

بنكدت ،تبسد تةطفل ( .)2009تنجع سدبق ،ص.40

))5

السل بكة ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.158
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تتغمط ب نلي رفل بنتج تعفلتدنبة ل نفسه تي ةد به ،ثا قدا بنسغبفه التعنفة ت نل ه
ثا نده فإي إندل ال ناس ،نمنفي الدبه لب نف

القةد العدا رمده(.)1

ثانياً :مدى تحقق الحماية الجنائية للمستند االلكتروني وفقا للقواعد العامة لجريمة خيانة
األمانة
نمص التددل ( )453تي قدملي العقلبدت العنقي رفل" :كل تي رؤنتي رفل تدل تمقلل
ٍ
غنض كدي ،فدسنعتفه بسل قةد
تتفلك الفغبن رل رهد به إالبه بأبة كبفبة كدمت رل سفا اله حي
المفسه رل الفدئدنه رل الفدئدل س ص آ ن ،رل نةن به بسل قةد افدً الفغنض الذي رهد به
إالبه رل سفا اله تي رجفه سب تد هل تقنن قدملمدً رل سب النعفبتدت الةنب ة رل الضتمبة
الةددنل تتي سفته إبده رل رهد به إالبه بعدقب بدال بس رل الغنتة....،إالخ"(.)2
لنعن

بدمة حتدمة رفل رمهد سنبا حتبي رتدً رفل ال بدزل الكدتفة التدل سفا إالبه

بتقنضل سمد تي سمد ت حتدمة الني مص رفبهد القدملي(.)3
ل التا ظ ري كا التسنربي حندمي ل العنقي الا بنطنقد الجنبتة بدمة حتدمة في التجدل
التعفلتدني ،بدالنغا تي سن د ث حلل المةلص نعدالج التسدس بدحمظتة التعدالجة آلالبة
الفتعطبدت لنعدالج الغش التعفلتدني بسكل تبدسن لنعدالج النزلبن تثاً ،إال رمه رغفل ذالك فبتد
بنعفق بجنبتة بدمة حتدمة.
()1

ربد الفطب  ،تعنلق ( .)2012تنجع سدبق ،ص.58

))2

نقدبفهد التددل ( )422تي قدملي العقلبدت حندمي.

))3

القهلجي ،رفي ربد القددن ( .)1999شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،إلسكمدنبة :د ن التطبلردت

الجدتعبة ،ص.365
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ل السؤ ل التطنلح :هل بتكي القلل ب ضلع التكلمدت التعملبة الألمظتة التعفلتدنبة
لتمهد التسنمد الالكننلمي الفقل رد العدتة الني ن كا جنبتة بدمة حتدمة ؟
في هذ الةدد بنى جدمب تي الفقه ري الطببعة التعملبة رل الغبن تددبة الفقبا "
التعفلتدت " في التجدل التعفلتدني نثبن بعض الةعلبدت ،لرفل النغا تي ذالك فدي هذه القبا
التعملبة تثل التعفلتدت ل البنتج نةفح حي نكلي تي ذالك ت ا الجنبتة بدمة حتدي ،إتد حمهد
نعنبن بتثدبة بضدئع ،ل تد حمهد ند ل في تفهلا التكدنبب الني نننب إالنزتد رل ن لي
ت دالةة(.)1
لبدالندالي بسنمنج البد ث ري التعفلتدت الني بنا ند لالهد في تجدل التعدتات الالكننلمبة
نةفح حي نكلي ت ا الجنبتة بدمة حتدمة ،لتنل نجسدت نفك التعفلتدت في سكل تنئي
سل رفل السدسة ال دسب آلالي رل رفل دردتدت دنجبة كدحلنق ل حقنص ،فهي نعد تي
قببل حتل ل الني الهد قبتة قنةددبة.
لبنتثل النكي التددي الهذه الجنبتة في حفعدل ال ناس ل السنعتدل ل النبدبد ،رتد
النكي التعملي فبنطفب في هذه الجنبتة ،القةد العدا لهل ري بعفا الجدمي ري تد بسنلالي رفبه
هل تدل تمقلل تتفلك الفغبن .ل ي ننجه إندنه إالل السنبا رفل ال بدزل الكدتفة الفسي ل الظهلن
رفبه بتظهن التدالك رل ةد ب ال ق رفبه .رتد القةد ال دص فبنتثل في مبة النتفك رل
إلنا

))1
))2

رل غبن ذالك(.)2

بنكدت ،تبسد تةطفل ( .)2009تنجع سدبق ،ص.45
القهلجي ،رفي ربد القددن ( .)1999تنجع سدبق ،ص.391
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المبحث الثاني
الحماية الجزائية الموضوعية للمستند اإللكتروني
وفقا للنصوص العقابية المستحدثة
مظن القةلن ال تدبة الجزئنبة التلضلربة الفتسنمد الالكننلمي بل سطة المةلص العدتة
النقفبدبة لبةفة دةة مةلص جنئا حتل ل لجنئا النزلبن ،ظهنت ال دجة إالل ضنلنل سي
مةلص رقدببة تلضلربة دةة دبثة التكدف ة الجنئا التدسة بدالتسنمد الالكننلمي.
لفي هذ السأي ند نك التسنع حندمي ال السمل ت ح بنل الفنغ القدملمي في تجدل
إلجنا التعفلتدني رتلتدً ،ففقد جنا التسنع حندمي حفعدل التدسة بأمظتة التعدالجة آلالبة
الفتعطبدت ل الني نعدقب رفل ال ننقدت الغبن تةنح بهد د ل مظا التعدالجة آلالبة الفتعطبدت،
لذالك تي

ال إةد نه قدملي الجنئا الالكننلمبة نقا  27السمة  2015لقدملي التعدتات

كثبن في هذ التجدل،
الالكننلمبة نقا  15السمة  .2015رتد النسنبع العنقي ،فإمه الا ب طل
ً
ففدبه تسنلع قدملي جنئا التعفلتدنبة السمة  2010ل الذي الا بنى الملن نل آلي لالا بنا إقننه
بعد تي قبل التسنع العنقي.
لقبل النطنق إالل هذه الجنئا ،بجب رلالً النعنب

بأمظتة التعدالجة آلالبة الفتعطبدت،

بث الا بقا التسنع حندمي بنعنبفبهد لهذ رفل غنن التسنع الفنمسي ،إال ري تسنلع قدملي
جنئا التعفلتدنبة العنقي السمة  2010قد رنفهد في التددل حلالل تمه بقلاله " :التعدالجة آلالبة
الفببدمدت هي :العتفبدت ل التهدا الني ن ضع الببدمدت ال دسلب ،بتد في ذالك مسدؤهد رل إنسدالهد
رل سنقبدالهد رل ن زبمهد رل نجهبزهد بأي لجه آ ن".
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رتد الفقه الفنمسي فقد رنفهد كتد بفي ":هي كل تنكب بنكلي تي ل دل رل تجتلرة
ل د ت التعدالجة ل الني ننكلي كل تمهد تي الذ كنل ل البنتج ل التعطبدت لرجهزل إلد دل ل إل نج
لرجهزل النبط ل الني بنبط ببمهد تجتلرة تي العاقدت الني ري طنبقهد نن قق منبجة تعبمة لهي
تعدالجة التعطبدت رفل ري بكلي هذ التنكب دضع المظدا ال تدبة الفمبة"( .)1ل ي السنط حلل
الذي بفزا الن قق الجنئا التدسة بدالمظا التعفلتدنبة ،هل لجلد مظدا تعدالجة الببدمدت رل مظدا
التعدالجة آلالبة الفتعطبدت ،لمظن القبتة مظا التعفلتدت فقد جنا التسنع حندمي النعدي رفبهد،
سل كدي ذالك بدالنعببب رل الندتبن ،رل إردقة رتفهد رل الد لل إالبهد رفل لجه غبن تسنلع(.)2
لسمنمدلل في هذ التب ث جنئا التسدس بأمظتة التعدالجة آلالبة الفتعطبدت تي ال
النطنق الجنبتة الد لل رل البقد ري طنبق الغش د ل مظدا التعدالجة آلالبة الفتعطبدت
( التطفب حلل) ،جنئا إلرند رفل ساتة التعطبدت ( التطفب الثدمي) ،الجنئا التمةلص
رفبهد في قدملي التعدتات الالكننلمبة "جنئا النلقبع ل النةدبق إلالكننلمببي" ( التطفب الثدالث)،
لذالك في التطدالب الثاث آلنبة-:

( )1قسقلش ،هدى دتد ( .)2012جرائم الحاسب االلكتروني في التشريع المقارن ،القدهنل :د ن التهضة
العنببة ،ص.88

( )2جدزي ،ربد الفندح ببلتي ( .)2007التجارة اإللكترونية وحمايتها القانونية ،إلسكمدنبة :د ن الكنب
القدملمبة ،ص.22
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المطلب األول
جريمة الدخول أو البقاء عن طريق الغش داخل نظام المعالجة اآللية للمعطيات
نمص التددل الثدالثة تي قدملي الجنئا إلالكننلمبة حندمي رفل رمه" :
ر .بعدقب كل تي د ل قةدً إالل السبكة التعفلتدنبة رل مظا تعفلتدت بأي لسبفة دلي
نةنبح رل بتد ب دال

رل بجدلز النةنبح ،بدال بس تدل ال نقل ري رسبلع لال نزبد رفل

ثاثة رسهن لبغنتة ال نقل ري ( )100تدئة دبمدن لال نزبد رفل ( )200تدئني دبمدن رل
بكفند هدنبي العقلبنبي.
ب .إذ كدي الد لل التمةلص رفبه في الفقنل (ر) تي هذه التددل إلالغد رل ذ

رل إضدفة

رل ندتبن رل جب رل نعدبل رل نغببن رل مقل رل مسخ ببدمدت رل تعفلتدت رل نلقب

رل

نعطبل رتل السبكة التعفلتدنبة رل مظدا تعفلتدت السبكة التعفلتدنبة ،فبعدقب الفدرل
بدال بس تدل ال نقل ري ثاثة رسهن لال نزبد رفل سمة لبغنتة ال نقل ري ()200
تدئني دبمدن لال نزبد رفل ( )1000رال

دبمدن.

ج .بعدقب كل تي د ل قةدً إالل تلقع الكننلمي النغببنه رل إالغدئه رل إنافه رل نعدبل
ت نلبدنه رل إسغداله رل من دل ةفنه رل من دل س ةبة تدالكه بدال بس تدل ال نقل ري
ثاثة رسهن لال نزبد رفل سمة لبغنتة ال نقل ري ( )200تدئني دبمدن لال نزبد رفل
( )1000دبمدن".
بدالندالي الةلنل البسبطة الفجنبتة ننتثل في تجند الد لل رل البقد غبن تسنلع ببمتد
الةلنل التسددل نن قق بنل فن الظن

التسدد الهد ،لبكلي في ال دالة الني بمنج فبهد ري الد لل
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رل البقد الغبن تسنلع ،إتد ت ل رل نغبن في التعطبدت التلجلدل في المظدا رل الن نبب المظدا
سنغدل التمظلتة( .)1لسمنمدلل ببدي ذالك في الفنربي آلنببي-:

الفرع األول :الركن المادي للجريمة الدخول أو البقاء الغير مشروع في النظام.
ردالج التسنع حندمي جنبتة الد لل ل البقد
الجنئا إلالكننلمبة ،لرفبه سل

الغبن تسنلع في التددل ( )3تي قدملي

منطنق الفعل الد لل رلال ثا فعل البقد .

أوال :فعل الدخول :فعل الد لل الذي بسكل النكي التددي في هذه الجنبتة ال بقةد به الد لل
التددي إالل التكدي الذي بنل جد به ال دسلب لمظدته بل بقةد به الد لل بدسن د ا اللسدئل
الفمبة ل النقمبة إالل المظدا التعفلتدت ري الد لل التعملي رل الالكننلمي ،لبن قق فعل الد لل
إالل المظدا تنل د ل الجدمي إالل المظدا كفه رل جز تمه كدالد لل إالل سبكة النةدل رل
البنمدتج ،لكذ الك بن قق الد لل الغبن تسنلع تنل كدي تستل د الفجدمي بدالد لل الجز تعبي
في البنمدتج بث نجدلزه إالل جز آ ن غبن تستلح اله بدالد لل فبه(.)2
لبا ظ البد ث ري التسنع حندمي بعدقب بتجند الد لل رل البقد الغبن تسنلع التدل
طدالت رل قةنت .لبتد ري التسنع حندمي الا ب دد لسبفة الد لل إالل المظدا التعفلتدت ،فإممد
منى رمه بتكي الد لل بأي لسبفة كدمت ،لذالك ري طنبق كفتة السن ال قبقبة تنل كدي الجدمي
غبن ت لل في سن د تهد ،رل بدسن د ا بنمدتج رل سفنل دةة ،رل ري طنبق سن د ا النقا
الكلدي الس ص ر ن رل الد لل تي ال س ص تستلح اله بدالد لل.

( )1قسقلش ،هدى دتد ( .)2012تنجع سدبق ،ص.92
( )2جدزي ،ربد الفندح ببلتي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.31
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ثانيا :فعل البقاء :بعن

البقد الغبن التسنلع بأمه النل جد د ل مظدا التعدالجة آلالبة الفتعطبدت

ضد إندل تي اله ال ق في السبطنل رفل هذ المظدا( ،)1لبن قق النكي التددي الجنبتة البقد غبن
التةنح به د ل المظدا التعفلتدني في ال دالة الني بجد فبهد الس ص مفسه د ل المظدا ري
طنبق ال طأ رل الةدفة إال مه بقنن البقد د ل المظدا لردا قطع النةدل ،ل البقد

التعدقب

رفبه قد بن قق تسنقا ري الد لل إالل المظدا لقد بجنتعدي لبكلي البقد تعدقب رفبه سنقاال،
بي بكلي الد لل إالل المظدا التعفلتدني تسنلردً(.)2

الفرع الثاني :الركن المعنوي لجريمة الدخول أو البقاء الغير مشروع داخل النظام\
التقةلد بدالنكي التعملي ري بكلي التنها رفل رفا بدالد لل رل البقد

الغبن قدملمي

لبدلي لجه ق في المظدا .ل الد لل ل البقد بسكاي جنبتة رمدتد بننكبدي ري طنبق الغش
فتةطفح"ري طنبق الغش" بفننض ري الد لل رل البقد كدي بإندل الفدرل ل ي هذ ح بن كدي
رفل رفا بدننكدبه المسدط التجنا لالكي ال بها ري بكلي الفدرل رند إلضنن رل ال بدالمظدا
الت ننق ،لبدالندالي النكي التعملي في هذه الجنبتة هل القةد العدا .لنعد جنبتني ،الد لل
ل البقد في تمظلتة التعدالجة آلالبة الفتعطبدت تي ال طن ،فدالجنبتنبي نقعي بتجند ننكدب فعفي
الد لل رل البقد دلي ري بنطفب التسنع في ذالك منبجة إجنتبة الهذ السفلك(.)3
ل إلسكدالبة الني نثلن في هذ الةدد ،تنل نمنهي جنبتة الد لل لتنل نبدر جنبتة
البقد ؟

))1
()2

السل بكة ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.88

طعبدش ،رتبي ( .)2013تنجع سدبق ،ص.78

( )3قسقلش ،هدى دتد ( .)2012تنجع سدبق ،ص.108
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بذهب نري نجح تي الفقه إالل ري جنبتة البقد د ل المظدا نبدر تمذ الف ظة الني ببدر
فبهد الجدمي النجلل د ل المظدا رل بسنتن في النجلل د فه بعد منهد اللقت الت دد ،ري تمذ
رفا الجدمي رمه البس اله ال ق الد لل ،فإذ د ل لظل سدكمد نظل الجنبتة ،جنبتة الد لل إالل
المظدا ،رتد إذ بدر في النجلل فإي جنبتة البقد د ل المظدا نبدر تي نفك الف ظة حمه بنجلل في
مظدا بعفا تسبقد ري تبدر د لاله ل سنتننه فبه غبن تسنلع ،لتمذ نفك الف ظة نبدر جنبتة البقد
د ل المظدا(.)1
لبنى البد ث رمه إذ كدمت نفك الجنبتة رفل هذه الةلنل نهد

رسدسد إالل تدبة مظدا

التعدالجة آلالبة الفتعطبدت بةلنل تبدسنل ،إال رمهد ن قق ربضد لبةلنل غبن تبدسنل ،تدبة
التعطبدت رل التعفلتدت بذ نهد بل بتكي تي االهد نجنبا سنقة آلالة ،كتد بتكي ري نطبق رفل
السن د ا غبن تسنلع الفبطدقدت التتغمطة ،إتد السنقنهد رل النزلبن ثا سن د تهد.

( )1جدزي ،ربد الفندح ببلتي ( .)2007تنجع سدبق ،ص -.31قسقلش ،هدى دتد ( .)2012تنجع سدبق،
ص.110
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المطلب الثاني
جرائم االعتداء على سالمة المعطيات
الرند

العتدي رفل ساتة التعطبدت بن ذ ةلننبي :جنبتة النارب بدالتعطبدت

لجنبتة النعدتل بتعطبدت غبن تسنلرة .لسمنمدلل ببدمهد في الفنربي آلنببي-:

الفرع األول :الركن المادي لجريمة االعتداء على سالمة المعطيات
مةت رفل الجنبتة التددل ( )4تي قدملي الجنئا إلالكننلمبة حندمي رفل" :بعدقب كل
تي رد ل رل مسن رل سن دا قةدً بنمدتجدً ري طنبق السبكة التعفلتدنبة رل بدسن د ا مظا
تعفلتدت إلالغد رل ذ

رل إضدفة رل ندتبن رل إفسد رل إنا

رل جب رل نعدبل رل نغببن

رل مقل رل مسخ رل النقدط رل نتكبي آل نبي تي إلطاع رفل ببدمدت رل تعفلتدت رل إردقة رل
نسلبش رل إبقد

رل نعطبل رتل مظدا تعفلتدت رل اللةلل إالبه رل نغببن تلقع الكننلمي رل

الغدئه رل نافه رل نعدبل ت نلبدنه رل إسغداله رل من دل ةفنه رل من دل س ةبة تدالكه دلي
نةنبح رل بتد بجدلز رل ب دال

النةنبح بدال بس تدل ال نقل ري ثاثة رسهن لال نزبد رفل سمة

لبغنتة ال نقل ري ( )200تدئني دبمدن لال نزبد رفل ( )1000دبمدن".
تد بسن فص تي مص التددل ري هذه الجنبتة ننا بنكمهد التددي ري طنبق النارب في
التعطبدت التلجهة الفمظدا التعفلتدني ري طنبق رتفبدت إلد دل ل النعدبل ل إلزالة التعطبدت في
إطدن هذ المظدا التعفلتدني ،بث بمةب في هذه التن فة مسدط الجدمي رفل نارب في
التعفلتدت التد فة الفمظدا التعفلتدني دلي ري ب دث نارب في البنتج ،لالكي البنمدتج بقلا
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بعتفه لفقد المظدته ،لهل حتن الذي بؤدي في المهدبة إالل إ نج تعفلتدت تزلنل لغبن تطدبقة
ال قبقة التعفلتدت الل جب ن زبمهد في المظدا التعفلتدني(.)1

الفرع الثاني :الركن المعنوي لجريمة االعتداء على سالمة المعطيات
بنتثل النكي التعملي الهذه الجنبتة في القةد الجمدئي العدا لال بسننط نل فن القةد
الجمدئي ال دص ،إذ بكفي إي ننجه إندل الجدمي إالل الرند

رفل التعطبدت ل إلد دل رل

النعدبل رل الت ل ،ل ي بعفا الجدمي بأي مسدطه ذالك بنننب رفبه النارب في التعطبدت(.)2
لنجدن إلسدنل إالل إي ال تدبة الجمدئبة نستل التعطبدت طدالتد رمهد ند ل في مظدا
التعدالجة آلالبة ري طدالتد كدي ب نلبهد ذالك المظدا لكدمت نكلي ل دل ل دل تع رمدةن ،لبنننب
رفل ذالك ري الجنبتة ال نن قق إذ لقع المسدط إلجنتي رفل التعطبدت دنج المظدا سل قبل
د لالهد را بعد نلجهد ل نل لالل الفننل قةبنل كتد الل كدمت تفنغة رفل قنص رل سنبط تتغمط
دنج المظدا ،لنقع رفعدل إلد دل ل الت ل ل النعدبل التعطبدت بطنبق تبدسنل رل غبن تبدسنل(.)3
لبدالندالي با ظ البد ث ري التسنع حندمي ب تي التسنمد الالكننلمي سل ركدي د ل
المظدا التعفلتدني رل دنجه ،فدالتسنع بقةد بدالتعطبدت الت زمة نفك الني نكلي رفل دردتة
دنجبة كدحقنص رل نكلي ت زمة د ل المظدا ذ نه في الذ كنل ،رتد التعطبدت التعدالجة هي
الني رةب ت تي المظدا ري رةب ت ربدنل ري إسدنل رل نتلز نتثل تعفلتدت تعدالجة آالبد .
()1

ربد الغمي ،سلمة ( .)2015جريمة التزوير المعلوماتي بين األحكام التقليدية والنصوص المستحدثة،

ب ث تقدا حرتدل التفنقل اللطمي لل الجنبتة التعفلتدنبة ،ببي اللقدبة ل التكدف ة -كفبة ال قلق ل العفلا
السبدسبة ،جدتعة ت تد بضن بسكنل ،الجزئن ،تد ببي  16ل ،17ملفتبن ،2015 ،ص.7
))2

السل بكة ،ت تد رتبي ( .)2007تنجع سدبق ،ص.91

( )3قسقلش ،هدى دتد ( .)2012تنجع سدبق ،ص.111
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المطلب الثالث
الجرائم المنصوص عليها في قانون المعامالت االلكترونية
"جرائم التوقيع والتصديق االلكتروني"
سعل التسنع حندمي إالل نلفبن تدبة جزئبة تلضلربة الفتسنمد إلالكننلمي تي ال
العدبد تي المةلص العقدببة التنفنقة النقفبدبة تمهد ل التسن دثة كتد سبق لري رنضمد في
دنسنمد ،لالقد رتل ربضد رفل نلفبن

تدبة جزئبة تلضلربة الفتسنمد إلالكننلمي تي

ال

إةد ن قدملي التعدتات إلالكننلمبة ال دص بدالنلقبع ل النةدبق إلالكننلمي ،ل الذي بدلنه مص
تي االه رفل ر كدا جزئبة دةة بدالجنئا التدسة بدالنلقبع ل النةدبق إلالكننلمببي  .لسمنمدلل
في هذ التطفب نعنب

النلقبع إلالكننلمي ( الفنع حلل) ،جنئا النلقبع إلالكننلمي ( الفنع

الثدمي) .

الفرع األول :تعريف التوقيع االلكتروني
رنفه ر دها بأمه " :كل إسدنت رل نتلز رل نل
بدرنتدد النلقبع لتننبطد ننبدطد لثبقد بدالنةن

تن ص بهد تي الجهة الت نةة

القدملمي ،لبستح بنتببز ةد بهد لن دبد هلبنه،

لبما دلي غتلض ري نضدئه بهذ النةن "(.)1
كذالك رنفت التددل ( )2كتد رنفت التددل حلالل تي قدملي التعدتات الالكننلمبة
حندمي نقا  15السمة  ،2015النلقبع الالكننلمي بأمه " :الببدمدت الني نن ذ سكل نل

رل

رنقدا رل نتلز رل إسدنت رل غبنهد لنكلي تدنجة بسكل إالكننلمي رل ري لسبفة ر نى تتدثتة في
()1

طعبدش ،رتبي ( .)2013تنجع سدبق ،ص.45
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السجل الالكننلمي ،رل نكلي تضدفة رفبه رل تننبطة بل بهد

ن دبد هلبة ةد ب النلقبع

ل مفنده بدسن د ته لنتببزه ري غبنه".
كذالك رن

قدملي النلقبع إلالكننلمي ل التعدتات إلالكننلمبة العنقي نقا  78السمة

 ،2012النلقبع إلالكننلمي بأمه" :راتة س ةبة نن ذ سكل

نل

رل رنقدا رل نتلز رل

إسدنت ل ةل ت رل غبنهد لاله طدبع تنفند بدل رفل مسبنه الل التلقع لبكلي تعنتدً تي جهة
النةدبق".
الفرع الثاني :جرائم التوقيع االلكتروني
مةت رفبهد التل د ( )26-24تي قدملي التعدتات الالكننلمبة حندمي.
بث مةت التددل ( )24رفل تد بفي" :بعدقب بدال بس تدل ال نقل ري ثاثة رسهن لال
نزبد رفل ثاث سمل ت رل بغنتة ال نقل ري ( )1000رال
آال

دبمدن لال نزبد رفل ( )5000تسة

دبمدن رل بكفند هدنبي العقلبنبي كل تي-:
ر .رمسأ رل مسن رل قدا سهددل نلثبق الكننلمي بغنض

نبدالي رل حي غنض غبن تسنلع.

ب .قدا إالل جهة النلثبق إلالكننلمي تعفلتدت غبن ة ب ة بقةد إةد ن سهددل نلثبق رل
لق

سنبدمهد رل إالغدئهد.

كتد مةت التددل ( )25تي ذ ت القدملي رفل" :نعدقب ري تي جهدت النلثبق
الالكننلمي التن ةة رل التعنتدل بغنتة ال نقل ري ( )50000تسبي رال
( )100000تدئة ال

دبمدن لال نزبد رفل

دبمدن ،بدإلضدفة إالل إالغد نن بةهد رل رنتددهد إذ قدتت تعفلتدت

غبن ة ب ة في طفب النن بص رل الرنتدد رل رفست رسنن ر د رتائهد رل سنغفت
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التعفلتدت التنل فنل الدبهد ري طدالب سهددل النلثبق الالكننلمي حغنض ر نى غبن رمسطة
النلثبق الالكننلمي دلي ال ةلل رفل تل فقة طدالب السهددل ال طبة التسبقة".
كذالك مةت التددل ( )27رفل تد بفي" :بعدقب كل تي بتدنس مسدط جهدت النلثبق
إلالكننلمي د ل التتفكة ،دلي ال ةلل رفل نن بص رل رنتدد لفقدً ح كدا هذ القدملي
ل حمظتة الةددنل بتقنضده بغنتة ال نقل ري ()50000
( )100000تدئة رال

دبمدن".

تسبي رال

دبمدن لال نزبد رفل
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الفصل الرابع
الحماية الجزائية اإلجرائية للمستند اإللكتروني
نعد تندبعة الجنبتة التعفلتدنبة بةفة ردتة لتندبعة جنئا التسنمد إلالكننلمي بةفة
دةة ،تي رها الن دبدت الني نل جه نجدل الضدبطة العدالبة بدالمظن إالل طببعة الجنبتة
التعفلتدنبة ،لهذ تي بث رمهد ننعفق بت ل غبن تددي بدإلضدفة إالل ةعلبة دلن السنطة
لت نف

حجهزل حتمبة في تنقبنهد لتمع دلثهد لكذالك الن ني ري تننكببهد.
كتد ري التجنا التعفلتدني ،رددل تد بكلي ذ

بنل لدهد

دنق ال بسنطبع الت قق

الجمدئي العددي النعدتل تعه ،كتد ري حدالة التن ةل رفبهد تي تسنح الجنبتة ن نف

ري

حدالة النقفبدبة.
لرفبه سمنطنق في هذ الفةل إالل رها القل رد إلجنئبة الني جد بهد التسنربي
حندمي ل العنقي التل جهة هذه حمتدط التسنجدل تي الجنئا .بث سل

من دث ري إجن ت

الن ني ل الن قق في الجنئا التدسة بدالتسنمد إلالكننلمي ( التب ث حلل) ،ثا ري إجن ت
الت دكتة في الجنئا التدسة بدالتسنمد إلالكننلمي ( التب ث الثدمي).
لذالك تي ال النقسبا آلني-:
المبحث األول :إجراءات التحري والتحقيق في الجرائم الماسة بالمستند االلكتروني
المبحث الثاني :إجراءات المحاكمة في الجرائم الماسة بالمستند اإللكتروني
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المبحث األول
إجراءات التحري والتحقيق في الجرائم الماسة بالمستند االلكتروني
القد رتل التسنع حندمي رفل نطلبن رسدالبب الن ني ل الن قبق فبتد ب ص الجنئا
التعفلتدنبة الننائا تع ةلةبة هذه الجنئا ،لذالك تي ال نعدبل قدملي رةلل الت دكتدت
الجزئبة نقا  9السمة  1961بتلجب القدملي التعدل نقا  27السمة  ،2017ل التنضتي بعض
القل رد ال دةة الفلقدبة تي الجنئا التنةفة بنكملاللجبدت إلراا ل النةدل لتكدف نهد .لرفل
العكس تي ذالك ال زل قدملي رةلل الت دكتدت الجزئبة العنقي بمةلةه النقفبدبة هل تد
بمطبق رفل هذ الملع تي الجنئا.
إي الن قبق ل الن ني لجتع حدالة في الجنبتة التعفلتدنبة اله طدبع دص ،تتد بنلجب
رفل السفطة الت نةة بدالن ني ل الن قبق ،إلالتدا الل سع بتعطبدت ال دسلب لطببعنه ،لبنعبي
رفل الت قق في هذ التجدل ري ننلفن فبه سنلطد دةة نل بنتكي تي الن قق رفل ركتل
لجه ،الذ لجب ري ننا هذه إلجن ت بةلنل ة ب ة لقدملمبة حي الفجل إالل الطنق الغبن
تسنلرة بؤدي إالل بطاي هذه إلجن ت.
الذالك سم ةص هذ التب ث الف دبث ري إجن ت الن ني ل الن قبق النقفبدبة في الجنئا
التدسة بدالتسنمد إلالكننلمي ( التطفب اللل) ،لر بن منطنق إالل إجن ت الن ني ل الن قبق
ال دبثة في الجنئا التدسة بدالتسنمد إلالكننلمي ( التطفب الثدمي).
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المطلب األول
إجراءات التحري والتحقيق التقليدية في الجرائم الماسة بالمستند االلكتروني
تي ال هذ التطفب سمنطنق إالل رها القل رد إلجنئبة النقفبدبة التسنمبطة تي اللقدئع
رل حسبد ( الفنع حلل( ،ل التسنمبطة تي نةنب دت حس دص ) الفنع الثدمي) ،ل الني مص
رفبهد التسنع حندمي في قدملي الجنئا الالكننلمبة لقدملي رةلل الت دكدتت الجزئبة
الت ةةة الفب ث ل الن قبق ري الجنئا التدسة بدالتسنمد إلالكننلمي ،لذالك لفقدً الفنقسبا آلني-:
الفرع األول :إجراءات التحري والتحقيق التقليدية المستنبطة من الوقائع أو األشياء
سل

معنج في هذ الفنع حلل رفل رسفلب المنقدل ل التعدبمة ،لمب ث في ةلةبدت

النفنبش في الببئة النقتبة ،لمب ث في ةلةبدت ال جز ل الضبط.
أوال :االنتقال للمعاينة :رنفهد ر دها بأمهد" :إجن بتقنضده بمنقل الت قق إالل تكدي لقلع
الجنبتة البسدهد بمفسه لبجتع آلثدن التنعفقة بدالجنبتة لكبفبة لقلرهد لكذالك جتع حسبد
ح نى الني نفبد في كس

ال قبقة"( .)1هذ بدالمسبة المنقدل الفتعدبمة في ال دالة الجنئا في

ةلننه النقفبدبة ،رتد المنقدل ل التعدبمة في الجنبتة التعفلتدنبة فبجب النتببز د ئتد ببي دالنبي
رسدسبنبي:
 الحالة األولى :التعدبمة في دالة الجنئا الل قعة رفل التكلمدت التددبة الف دسب آلاليكجنئا الرند

رفل رسنطة ال دسب لكدبانه لسدسة العنض ال دةة به لتفدنبح

النسغبل حقنص لغبنهد تي تكلمدت الكلتببلنن ذ ت طدبع التددي التفتلس .
()1

لندل ،رسن

ت تد

الدبي ( .)2017اإلثبات الجنائي باألدلة اإللكترونية )دراسة مقارنة) ،رطنل ة دكنلنه ،جدتعة

بضن بسكنل ،الجزئن ،ص.182
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 الحالة الثانية :التعدبمة في ال دالة الجنئا الل قعة رفل تكلمدت الغبن تددبة رل بل سطنه،ل ننتثل في نفك الجنئا الل قعة رفل البنتج الكتببلنن لببدمدنه رل بل سطنهد ،لهمد نثلن
الةعلبدت الني ن لل دلي فعدالبة التعدبمة لتمهد-:
أ .قفة آلثدن التددبة التن ففة تي الجنئا الني نقع رفل بنتج ال دسلب ل السبكدت
ب .إتكدمبة دلث نغببن رل نف

رل نففبق رل ربث بدآلثدن التددبة رل زل ل بعضهد.

ج .مقص الدنبة لتعنفة الت قق بدالجل مب الفمبة ل النقمبة السن د ا سبكة المننمت
ل ال دسلب(.)1
ل ذ نتت التعدبمة بعد لقلع الجنبتة في التجدل إلالكننلمي ،فبجب تنردل تدبفي:
 .1نةلبن ال دسب ل حجهزل الظنفبة التنةفة به ،رفل ري بنا نسجبل لقت لندنبخ لتكدي
الةلنل.
 .2العمدبة بتا ظة الطنبقة الني نا بهد إرد د المظدا .
 .3تا ظة ل ثبدت دالة النلةبات ل الكدبات التنةفة بكل تكلمدت المظدا نل بتكي
إجن رتفبدت التقدنمة ل الن فبل بي رنض حتن ،فبتد بعد رفل الت كتة .
 .4ردا مقل ري تددل تعفلتدنبة تي تسنح الجنبتة قبل إجن

نبدنت الفنأكد تي فل

الت بط ال دنجي التلقع ال دسب تي ري تجدل القلى تغمدطبسبة بتكي ري بنسبب في
ت ل الببدمدت التسجل.

()1

السقد ،إبهدب فلزي ( .)2002تنجع سدبق ،ص.154

62

 .5الن فظ رفل تعفلتدت سفة التهتات تي حلنق التفقدل رل التتزقة لرلنق الكنبلي
التسنعتفة ل السنئط ل حقنص التتغمطة ،لف ةهد ،لبنفع تي رفبهد تي البةتدت ذ ت
الةفة بدالجنبتة.
 .6الن فظ رفل تسنمد ت إلد دل ل الت نجدت اللنقبة الف دسب ذ ت الةفة بدالجنبتة ،النفع
لتضدهدل تد قد بلجد رفبهد تي بةتدت.
 .7قةن تبدسنل التعدبمة رفل البد ثبي ل الت ققبي الذبي ننل فن الها الكفد ل العدالبة ل ال بنل
الفمبة في تجدل ال دسبدت(.)1
لكذالك ب نف
الجنبتة النقفبدبة.

المنقدل ل التعدبمة في العدالا الفننضي ري الكبفبة التنبعة التعدبمة تسنح
بث بتكي النجل الضبطبة العدالبة المنقدل إالل تسنح الجنبتة في العدالا

الفننضي ،تي ال ال دسلب التلجلد في تكنبه ،رل ربن تقهل المننمت ،رل الفجل

إالل

تقن تزلد ال دتة  ،الذي بعنبن ر سي حتدكي إلتكدمبة إجن التعدبمة(.)2
ثانيا :التفتيش :بعن

النفنبش رفل مه ":إجن تي إجن ت الن قبق ،بهد

ل زالة الغتلض ري الجنبتة لمسبنهد إالل تنها تعبي"( ،)3لبتكي نعنب

إالل جتع حدالة،

نفنبش مظا ال دسلب

ل المننمت بأمه " :الب ث في تسنلدع جهدز التنها رل الض بة ري حسبد تددبة رل تعملبة نفبد
كس

))1

ال قبقة لمسبنهد إالبة"(.)4

رقبدل ،ت تد ربل العا ( .)2003التحقيق وجمع األدلة في مجال الجرائم اإللكترونية ،ب ث تقدا حرتدل

التؤنتن العفتي حلل

لل الجل مب القدملمبة ل حتمبة الفعتفبدت إلالكننلمبة  ،في  26مبسدي  ،2003كفبة

ال قلق ،جدتعة إلتدنت ،ص.11
()2

لندل ،رسن

الدبي ( .)2017تنجع سدبق ،ص.186

))3

رقبدل ،ت تد ربل العا ( .)2003تنجع سدبق ،ص.12

()4

السقد ،إبهدب فلزي ( .)2002تنجع سدبق ،ص.154
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ثالثا :الضبط :بعن

الضبط في الببئة الالكننلمبة رفل رمه" :لضع البد رفل الدردئا التددبة

الت زمة فبهد الببدمدت الكننلمبة رل التعفلتدت الني ننةل بدالجنبتة التعفلتدنبة الني لقعت لنفبد
في كس

ال قبقة رمهد لري تنكبنهد"(.)1
لمظن الكلي الضبط ت فه في تجدل الجنئا الالكننلمبة هل الببدمدت التعدالجة الكننلمبدً،

فقد ثدن النسدؤل لل  :هل بةفح هذ الملع تي الببدمدت حي بكلي ت ا الفضبط الذي بعمي
كتد نربمد لضع البد رفل سي تددي تفتلس؟
مقسا القفة إالل نجدهبي رمد إلجدبة ري هذ النسدؤل :فبنى البعض ري ببدمدت ال دسب
ال نةفح حي نكلي ت اً الفضبط ،المنفد الكبدي التددي رمهد ،لال سببل الضبطهد إال بعد مقفهد
رفل كبدي تددي تفتلس( .)2لبنى النجده الثدمي ري الببدمدت التعدالجة الكننلمبد تدهي إال ذبذبدت
الكننلمبة رل تلجدت كهنلتغمدطبسبة نقبل النسجبل ل ال فظ لن زبي رفل لسدئط تددبة(.)3
رابعاً :إجراءات التفتيش والضبط في الجرائم الماسة بالمستند اإللكتروني وفقا للتشريع األردني
بدإلضدفة إالل إجن ت النفنبش ل الضبط الل ندل في قدملي رةلل الت دكتدت الجزئبة
حندمي ،لند في قدملي الجنئا الالكننلمبة حندمي في التددل ( )13تمه بأمه" :
ر .تع تنردل السنلط ل ح كدا التقننل في النسنبعدت المدفذل لتنردل قلق التسنكل رفبه
الس ةبة ،بجلز التلظفي الضدبطة العدالبة ،بعد ال ةلل رفل إذي تي التدري العدا
الت نص رل تي الت كتة الت نةة ،الد لل إالل ري تكدي نسبن الدالئل إالل سن د ته
()1

لندل ،رسن

الدبي ( .)2017تنجع سدبق ،ص.189

()2

السقد ،إبهدب فلزي ( .)2002تنجع سدبق ،ص.161

))3

رقبدل ،ت تد ربل العا ( .)2003تنجع سدبق ،ص.16
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الننكدب ري تي الجنئا التمةلص رفبهد في هذ القدملي ،كتد بجلز الها نفنبش حجهزل
ل حدل ت ل البنتج لرمظتة النسغبل ل السبكة التعفلتدنبة ل اللسدئل الني نسبن الدالئل في
سن د تهد الننكدب ري تي نفك الجنئا ،لفي جتبع ح ل ل رفل التلظ

الذي قدا

ضن بذالك لبقدته إالل التدري العدا الت نص.
بدالنفنبش ري بمظا ت
ً
ب .تع تنردل الفقنل (ر) تي هذه التددل لتنردل قلق آل نبي ذلي المبة ال سمة ،لبدسنثمد
التن ص الها لفق ر كدا قدملي النةدالت تتي الا بسننكل بأي جنبتة تمةلص رفبهد
في هذ القدملي ،بجلز التلظفي الضدبطة العدالبة ضبط حجهزل ل حدل ت ل البنتج
لرمظتة النسغبل ل السبكة التعفلتدنبة ل اللسدئل التسن دتة الننكدب ري تي الجنئا
التمةلص رفبهد رل بستفهد هذ

القدملي ل حتل ل التن ةفة تمهد ل الن فظ رفل

التعفلتدت ل الببدمدت التنعفقة بدننكدب ري تمهد".
الفرع الثاني :إجراءات التحري والتحقيق التقليدية المستنبطة من تصريحات األشخاص.
أوال :الشهادة:
 .1تعريف الشهادة :هي تد بقلاله ر د حس دص رتد سدهده رل ستعه رل ردنكه ب ل سه
ري ل قعة بطنبقة تبدسنل ،فهي ن ضل بدهنتدا القدضي إال رمه غدالبد تد ب ندج في تقدا
لزي حدالة إالل تي نرى الل قعة رل ستع رمهد رل ردنكهد ب ل سه( .)1لب نف

السدهد

النقفبدي ري السدهد التعفلتدني ذالك ري آل بن هل " :الس ص الفمي ةد ب ال بنل
ل التن ةص في نقمبة لرفلا ال دسب آلالي ،ل الذي نكلي الدبه تعفلتدت جلهنبة الزتة
الفد لل إالل مظدا التعدالجة آلالبة الفببدمدت تنل كدمت تةف ة الن قبق ننطفب النمقبب
()1

لندل ،رسن

الدبي ( .)2017تنجع سدبق ،ص.135
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ري التعفلتدت الد فبة"( .)1لنم ةن طل ئ

السدهد التعفلتدني في :تسغفل ال سدب

آلالي ل بن البنتجة ل الت ففلي لتهمدسل الةبدمة ل النةدالت لتدبني المظدا(.)2
 .2إجراءات الشهادة في الجرائم الماسة بالمستند اإللكتروني :هنا التسنع حندمي بدلن
السدهد التعفلتدني في تسدردل السفطدت العدتة في تكدف ة الجنئا التعفلتدنبة ،لهذ
ري طنبق إالزته بدإلراا ري التعفلتدت الجلهنبة الني نستح بدالد لل إالل ال دسلب
لجتع حدالة الت زمة به ،كتد مةت التددل  19تي نفدقبة بلد بست التكدف ة جنئا
الكتببلنن العدا  2001رفل إتكدمبة السنعدمة بدالسدهد التعفلتدني ،بقلالهد بجب رفل كل
طن ري بنببي إلجن ت النسنبعبة رل ربة إجن ت ر نى بنى رمهد ضنلنبة تي جل
ن لبل سفطدنه الت نةة سفطة إةد ن حتن حي س ص الدبه تعفلتدت ري نسغبل
المظدا رل إلجن ت التطبقة تي جل تدبة الببدمدت التعفلتدنبة الني نضتي نقدبا كل
التعفلتدت رفل م ل بستح بنطببق إلجن ت التسدن إالبهد في الفقننبي 1ل.)3(2
ثانياً :االستجواب :هل تسد الة التنها لتمدقسنه ري لقدئع القضبة التمسلبة إالبه ري الجنبتة
الني ننكبهد لتجدبهنه بدحدالة لستدع تد الدبه تي دفلع النهتة التمسلبة إالبه ،ل السنجل ب في
الجنبتة التعفلتدنبة ن كته ذ ت القل رد العدتة السنجل ب التنها في الجنبتة النقفبدبة لتي ببي
قلق التنها رثمد

السنجل ب ،ق التنها في السنعدمة بت دتي ل ق الت دتي في الطاع

رفل الن قبق(.)4

()1
))2
()3
()4

السقد ،إبهدب فلزي ( .)2002تنجع سدبق ،ص.166
رقبدل ،ت تد ربل العا ( .)2003تنجع سدبق ،ص.18

لندل ،رسن

الدبي ( .)2017تنجع سدبق ،ص.260

السقد ،إبهدب فلزي ( .)2002تنجع سدبق ،ص.171
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المطلب الثاني
إجراءات التحري والتحقيق الحديثة في الجرائم الماسة بالمستند االلكتروني
إي حمظتة التعفلتدنبة لفي ظل التعطبدت ال دبثة الفتجنتعدت التعدةنل نسهد مفند دً
غبن تسبلق لت دلد ل ند ة الفتعفلتة غبن تسنلط لهل تد جعفهد تجدال تفنل د نهدده ر طدن
الرند ت التعفلتدنبة بكل رسكدالهد .تتد جعل العدبد تي الدلل نقلا بنطلبن سبدسنهد الجمدئبة
نبعد الهذه ال ةلةبة لنتكي نجدل السنطة القضدئبة ،تي الكس
إجن ت

ري الجنئا ،تي ال سي

دبثة الفن ني ل الن قبق ري الجنئا التعفلتدنبة لتمهد جنئا التدسة بدالتسنمد

إلالكننلمي ،لتمه سمنطنق في

هذ التطفب إالل رها إلجن ت الن ني ل الن قبق ال دبثة

التسنمبطة تي اللقدئع رل حسبد

( الفنع حلل) ،ل إلجن ت التسنمبطة تي نةنب دت

حس دص ( الفنع الثدمي).

الفرع األول :اإلجراءات الحديثة المستنبطة من الوقائع أو األشياء
ننتثل هذه إلجن ت في رننض التنسات لنسجبل حةل ت ل النقدط الةلن
بدإلضدفة إالل إجن التنقبة الالكننلمبة.
أوال :اعتراض المراسالت السلكية والالسلكية وتسجيل األصوات والتقاط الصور
 .1تعريفه :قد نضطن السنطة القضدئبة السنعتدل كدتبنت فبة رل رجهزل نةمت الكي
بجب ي بكلي ذالك في إطدن

ننا السنربة إلجنئبة فدظد رفل كنتة ال بدل ال دةة

الإلمسدي ،كتد بتكي الضدبط السنطة القضدئبة نةلبن جسا لتكدي الجنبتة بسكفهد العدا
في إطدن تتدنسة تهدته ،الكمه بتمع تي الطاع رل نسجبل التكدالتدت رل ح ددبث
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ال دةة إال بإذي تسبق تي طن

السفطدت القضدئبة( ،)1ل التقةلد بدالتنسات الني

ننا ري طنبق لسدئل النةدل السفكبة ل الاسفكبة ،كل ننسل رل إنسدل رل سنقبدل
راتدت رل إسدنت رل كندبدت رل ةلن رل تعفلتدت ت نففة ري طنبق حساك رل
البةنبدت رل الاسفكي الكهنبدئي رل رجهزل ر نى كهنبدئبة تغمدطبسبة( .)2رتد نسجبل
حةل ت ل النقدط الةلن فبقةد به نسجبل الت ددثدت السفلبة الني بن دث بهد
حس دص بةفة سنبة رل

دةة في تكدي ردا رل

دص ،لكذ الك النقدط ةلنل

الس ص رل ردل رس دص بنل جدلي في تكدي ل د دص(.)3
 .2إجراءات إعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور وفقا للتشريع األردني:
مظا قدملي رةلل الت دكتدت الجزئبة حندمي تلضلع رننض التنسات لنسجبل
حةل ت ل النقدط الةلن ،بجلز النجدل السنطة القضدئبة إذ قنضت ضنلنت الن ني
في الجنبتة التنفبس بهد رل الن قبق البند ئي( ،)4ل القبدا بدرننض التنسات ،نسجبل
حةل ت ل النقدط الةلن الكمه قبدها بجتفة تي السنلط النكلي إجن نها ة ب ة
لتمنجة آلثدنهد.

()1

لندل ،رسن

الدبي ( .)2017تنجع سدبق ،ص.264

()2

السقد ،إبهدب فلزي ( .)2002تنجع سدبق ،ص.178

()3

السقد ،إبهدب فلزي ( .)2002تنجع سدبق ،ص.179

( )4

التقةلد بدالن قبق البند ئي ،هل الن نبدت حلالبة الفضدبطة العدالبة.
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الفرع الثاني :إجراءات التحري والتحقيق الحديثة المستنبطة من تصريحات
األشخاص
أوالً :التحفظ العاجل على البيانات المعلوماتية المخزنة :ن دث التسنع حندمي في التددل
(/13ب) تي قدملي الجنئا الالكننلمبة ري القل رد ال دةة الفلقدبة تي الجنئا التنةفة
بنكملاللجبدت إلراا ل النةدل ،لبنعبي رفل تقدتي ال دتدت كنتدي سنبة العتفبدت الني
بمجزلمهد بطفب تي الت ققبي لكذ التعفلتدت التنةفة بهد لذالك ن ت طدئفة العقلبدت التقننل
إلفسد رسنن الن ني ل الن قبق(.)1
ثالثاً :األمر بإنتاج بيانات معلوماتية :هل إجن جدبد الفن ني ل الن قبق رفل الجنئا التعفلتدنبة،
الا نمص رفبه تعظا الدلل تمهد حندي ،الكي نا المص رفبه ضتي نفدقبة بلد بست التكدف ة
جنئا التعفلتدنبة السمة  2001لهذ في مص التددل  18تي النفدقبة .كتد نا المص رفبه ضتي
النفدقبة العنببة التكدف ة جنئا نقمبة التعفلتدت الت ننل بدالقدهنل سمة  ، 2010لهذ في مص
التددل  25تي النفدقبة(.)2

()1
()2

لندل ،رسن

الدبي ( .)2017تنجع سدبق ،ص.266

السقد ،إبهدب فلزي ( .)2002تنجع سدبق ،ص.188
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المبحث الثاني
إجراءات المحاكمة في الجرائم الماسة بالمستند االلكتروني
نل جه الجنبتة التعفلتدنبة بةفة ردتة العدبد تي التسكات التنتثفة في ن دبد القدملي
الل جب النطببق ل الت كتة الت نةة بدالمظن في نفك الجنئا .لنبنز رهتبة هذ الن دبد في تجدل
الجنئا التعفلتدنبة جن البعد اللطمي الذي ننتبز به هذه الجنبتة ،حي غدالببة حفعدل نننكب
تي دنج ال دلد رل رمهد نتن ربن سبكة المننمت ،لهل تد ببنز تدى تائتة قل رد ال نةدص
ل القدملي الل جب النطببق(.)1
لسمنطنق في هذ التب ث إالل :ن دبد الت كتة الجمدئبة الت نةة ( التطفب حلل) ،ثا
نقببا حدالة النقتبة التسن فةة تي الجنئا التدسة بدالتسنمد إلالكننلمي ( التطفب الثدمي).

المطلب األول
تحديد المحكمة الجنائية المختصة
ثدن ا

فقهي كببن لل ن دبد الت كتة الجمدئبة الت نةة في الجنئا التعفلتدنبة

بتد فبهد جنئا الرند رفل التسنمد الالكننلمي .لسمببي في هذ التطفب إالل تلق

الفقه ( الفنع

حلل) تي ن دبد الت كتة الت نةة ،لن دبد القدملي الل جب النطببق ( الفنع الثدمي) ،ثا تلق
التسنربي حندمي ل العنقي ( الفنع الثدالث).

()1

بلس  ،ةغبن ( .)2013تنجع سدبق ،ص.140
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الفرع األول :موقف الفقه
دلل الفقه

ل تسكفة نمنزع ال نةدص ،ل مقسا إالل ثاثة نجدهدت لهي :تعبدن

ال نةدص التكدمي ،تعبدن القدملي ركثن تائتة ،لتعبدن الضنن التننقب.
أوال :معيار االختصاص المكاني :نعنتد رغفب النسنبعدت في ن دبد ال نةدص التكدمي ،إنبدع
ثاثة ضل بط ،لهي تكدي لقلع الجنبتة رل ت ل إقدتة التنها رل تكدي ضبط إالقد القبض رفبه،
لفي دالة جنتدع ركثن تي ضدبط ،نكلي الت كتة الني ننفع إالبهد الدرلى رلال هي الت نةة
بمظن الدرلى .لبدالندالي بمعقد ال نةدص لفقد الهذ التعبدن ،الفت كتة الني بقع في مطدقهد
المسدط إلجنتي ،لالبس تكدي ةلل المنبجة رل آلثدن التنننبة رفبه ،بدرلى ري ن دذ آثدن
الفعل كتمدط الن دبد تكدي لقلع الجنبتة نكمفه بعض الةعلبدت .بث بتثل السفلك إلجنتي
ل المنبجة إلجنتبة سطني الجنبتة التعفلتدنبة ،لتي ثا فإي سفطدت لت دكا تكدي المسدط
إلجنتي لتكدي المنبجة نكلي ت نةة ،لرفل ذالك فإذ نا بث الفبنلس التعفلتدني ( السفلك
إلجنتي) في تكدي ،لن ققت المنبجة (ندتبن التعفلتدت) في تكدي آ ن لرالقي القبض رفل
الجدمي في تكدي ثدالث ،فإي ال نةدص بمعقد الت دكا إ دى هذه حتدكي(.)1
ثانيا :معيار القانون األكثر مالئمة :بنى رة دب هذ النجده ،بأمه مظن الفطببعة ال دةة
الجنئا التعفلتدنبة ل حضنن المدجتة رمهد الني نتند البستل ركثن تي دلالة ل دل ،لر بدمد قد
ننفدلت مسبة الضنن ببي دلالة لر نى إالل القلل بأمه بجب النلسع في نفسبن قدردل

نةدص

ت كتة لقلع الفعل ( ةلل الضنن) ،البجعل ال نةدص الت كتة الدلالة حكثن نعنضد الفضنن

1

حجازي ،ربد الفندح ببلتي ( .)2006مبادئ اإلجراءات الجنائية ،في جرائم الكومبيوتر ،ط ،1إلسكمدنبة:

د ن الفكن الجدتعي ،ص-51ص.52
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بسكل فعفي ،تع الننكبز رفل تبدر الن في رل النمدزل ري ال نةدص ب ا

ذالك ل ي جعل

ال نةدص القدملي دلالة تد التجند إتكدمبة اللةلل إالل التعفلتة تي هذه الدلالة رل نفك ،رةبح
رتن غبن كدفي تي المد بة القدملمبة إلراي

نةدص هذه الدلالة رل نفك(.)1

ثالثا :معيار الضرر المرتقب :ةد ب ظهلن سبكة المننمت لجلد ردالا فننضي ،بث نسني
فبه ت نف

التل د التعفلتدنبة دلي إتكدمبة ن دبد لجهنهد ،لهذ العدالا الفننضي ال ب ضع حي

سفطة إقفبتبة ،لبدالندالي بنننب رفل هذه ال دالة ،الضنن الذي نسببه الجنبتة التعفلتدنبة بتكي ري
ب دث في ري دلالة نكلي تنةفة بدالمننمت ،لهذ هل تعبدن الضنن التننقب رل الفننضي(.)2

الفرع الثاني :تحديد القانون الواجب التطبيق
لفقد التبدر إلقفبتبة فإي الت دكا الجزئبة ن نص في الدلالة بدالمظن في الجنئا الني نقع
كفهد رل جز تمهد رفل إقفبتهد ربد كدمت ةفة الس ص التنها لبغض المظن ري جمسبنه .فإذ
تد ننكب س ص تد جنبتة تعفلتدنبة بد ل الدلالة ،لن ققت منبجنهد بذ ت الدلالة ،فدالقدملي
الل جب النطببق با تمدزع هل قدملي هذه الدلالة بغض المظن ري جمسبة
رفبه(.)3

()1
()2

بلس  ،ةغبن ( .)2013تنجع سدبق ،ص.144
بلس  ،ةغبن ( .)2013تنجع سدبق ،ص.142

 3حجازي ،ربد الفندح ببلتي ( .)2006تنجع سدبق ،ص-59ص.60

الجدمي رل التجمي
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لرتا بتبدر العبمبة فإي ال نةدص بكلي الفت دكا إذ لقعت جنبتة تي جنئا المننمت
رل التسنمد الالكننلمي بةفة دةة نتس بتةدالح الدلالة حسدسبة ل الجلهنبة ل ي لقعت دنج
الدلالة لبغض المظن ري جمسبة تننكببهد(.)1
للفقدً التبدر س ةبة القل مبي فإي الفقهد بنلي ري الهذ التبدر لجهدي ر دهتد إبجدبي
ل آل ن سفبي ،رتد اللجه إلبجدبي ،فبعمي بنطببق المص الجمدئي رفل كل تي ب تل جمسبة
الدلالة ،لالل ننكبت جنبتنه دنج إقفبتهد .رتد اللجه السفبي الفتبدر ،فبعمي بنطببق المص الجمدئي
رفل كل جنبتة بكلي التجمي رفبه فبهد تمنتبة إالل جمسبة الدلالة لالل كدي تننكب هذه الجنبتة
رجمببد ل ننكبهد دنج إقفبا الدلالة(.)2

الفرع الثالث :موقف المشرعين األردني والعراقي
بدالمسبة الا نةدص الجمدئي اللطمي ،فإمه بن دد لفقد الا نةدص الت في الفجهدت
القضدئبة بتكدي لقلع الجنبتة لت ل إقدتة حس دص التسنبه في تسدهتنها في الجنبتة رل
بدالتكدي الذي نا في د ئننه القبض رفل هؤال حس دص.
ل ي رها إلسكدالبدت التطنل ة ل التنعفقة بدال نةدص القضدئي في الجنئا التنةفة
بنكملاللجبد التعفلتدنبة ننتثل رسدسد في إسكدالبة ال نةدص الت في في الجنئا الل قعة دنج
إلقفبا اللطمي لكذ إسكدالبة إلجن ت رتدا حقطدب القضدئبة الت نةة.

 1حجازي ،ربد الفندح ببلتي ( .)2006تنجع سدبق ،ص.62
()2

بلس  ،ةغبن ( .)2013تنجع سدبق ،ص.145
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إي قل رد القدملي الجمدئي (بسقبه التلضلري ل إلجنئي) ن ضع في نطببقهد تي بث
التكدي التبدر تسنقن لتعنل  ،رال لهل تبدر إلقفبتبة ،ل حةل ري رمدةن النكي التددي
الفجنبتة نكنتل في تكدي ل د ،لرفل ضل ذالك بن دد القدملي الل جب النطببق ،لبدالنبعبة
الفت كتة الت نةة بمظن الدرلى .ببد ري الجنئا التعفلتدنبة بنجدلز تد هد ر بدمد دلد الدلالة،
بمتد بنج رز نكمهد التددي رل بنلزع رفل ركثن تي تكدي ب بث بتكي لقلع السفلك في تكدي ،في
بي نن قق المنبجة إلجنتبة الضدنل في مطدق إقفبا دلالة ر نى(.)1
لنثدن تسكفة ال نةدص القضدئي الت في بدالمسبة الفجنئا التعفلتدنبة في دالة تد إذ
ننكبت الجنبتة في ركثن تي مطدق

نةدص ت في د ل إلقفبا اللطمي الفدلالة ،بسبب طببعة

الجنبتة لسبكة التعفلتدنبة ،فدالجنبتة في هذه ال دالة سل نتثفت بجنبتة الد لل رل إنا
التسنمد الالكننلمي قد لقعت بكدتل رنكدمهد في مطدق

نةدص الت دكا الجزئنبة ل ال ل

التمدسب الهذه التسكفة هل نتدبد ال نةدص القضدئي د ل إقفبا الدلالة بتد بنمدسب لطببعة
الجنبتة التننكبة إذ بتكي نطببق ري قدردل تي قل رد ال نةدص سل

قننفت بتكدي القبض

رفبه ،فبمعقد ال نةدص الفت كتة الني د فت الدرلى الجزئبة لزنهد قبل غبنهد .فإذ مظنت
ت كتة ت ل إقدتة التنها في قضبة فنكلي ت نةة بدالمظن فبهد دلي غبنهد لالهد ري نتدد
ال نةدص بسأي ن دذ ري إجن تي إجن ت الت دكتة ،بسنط ري بكلي النتدبد بتلجب مص
قدملمي(.)2

 1حجازي ،ربد الفندح ببلتي ( .)2006تنجع سدبق ،ص.66
 2حجازي ،ربد الفندح ببلتي ( .)2006تنجع سدبق ،ص-66ص..67
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المطلب الثاني
تقييم األدلة الرقمية المستخلصة من الجرائم الماسة بالمستند االلكتروني
مظن الفطدبع ال دص الذي نتندز به الجنبتة التعفلتدنبة ،فقد نببي ري إثبدنهد ن بط به
ً
الكثبن تي الةعدب ،لتتد ال سك فبه ري إثبدت هذ الملع تي الجنئا ب ندج إالل ردالة ذ ت طببعة
دةة ،ن نف

ري حدالة النقفبدبة(.)1

لسمنطنق في هذ التطفب إالل تفهلا الدالبل النقتي ( الفنع حلل) ،ثا نقدبن الدالبل
النقتي التسن فص تي الجنئا التدسة بدالتسنمد إلالكننلمي رتدا القضد الجزئي ( الفنع الثدمي).

الفرع األول :مفهوم الدليل الرقمي
أوال :تعريف الدليل الرقمي :بعن

الدالبل الالكننلمي التسن نج تي التسنمد الالكننلمي بأمه :

"نفك حدالة الني بتكي ال ةلل رفبهد تي ال دسلب بإ دى لسدئل إل نج"( .)2رل هل ذالك
الدالبل التسنق تي رل بل سطة المظا البنتجبة التعفلتدنبة ال دسلببة ،لرجهزل لتعد ت لردل ت
ال دسب آلالي رل سبكدت النةدالت تي ال إجن ت قدملمبة لفمبة ،النقدبتهد الفقضد بعد
ن فبفهد رفتبد رل نفسبنهد في سكل مةلص تكنلبة ،رل نسلتدت رل ةلن ل رسكدل ل رةل ت،
إلثبدت لقلع الجنبتة لالنقنبن البن ل رل إلد مة فبهد( .)3كتد رنفنه التمظتة العدالتبة الدالبل

1

مصطفى ،ردئسة بي قدنل ( .)2010حجية الدليل اإللكتروني في مجال اإلثبات الجنائي ،إلسكمدنبة :د ن

الجدتعة الجدبدل ،ص.49
()2

لندل ،رسن

الدبي ( .)2017تنجع سدبق ،ص.281

 3مصطفى ،ردئسة بي قدنل ( .)2010تنجع سدبق ،ص.51
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الكتببلنن  IOCEفي ركنلبن  2001بأمه ( التعفلتدت ( ذ ت القبتة الت نتفة ل الت زمة رل
التمقلالة في ةلنل نقتبة(.)1
لتي ال هذه النعدنب  ،بتكي الفبد ث ن دبد دةبنبي الفدالبل النقتي هتد:
 الخاصية األولى :إي الدالبل الالكننلمي هل ربدنل ري تعفلتدت رل ببدمدت الكننلمبةت زمة في ال دسلب رل التمقلالة بل سطنه ،ربد كدي سكل هذ ال دسلب ،سل كدي
دسلب س ةي ،رل ت دا إلمننمت ،رل ري بكلي ضتي الهدن

الجل ل ،رل سدرة البد،

رل الكدتبنت النقتبة لغبنهد.
 الخاصية الثانية :القبتة السندالالبة رل البنهدمبة الهذه التعفلتدت في إثبدت رل مفيالجنئا.
ثانيا :أنواع الدليل الرقمي
هي حدالة إلالكننلمبة ال دةة بأجهزل ال دسلب لسبكدنه( :)2لهي نفك حدالة التن ةل
رفبهد بل سطة حقنص التتغمطة ل حسنطة التغمدطبسبة رل غبنهد تي اللسدئط إلالكننلمبة
لتمهد ل د ت إلد دل لل د ت إل نج ،التعدالجة التنكزبة ،ل البطدقدت PCMIA Cardas
الن زبي بدإلضدفة إالل رجهزل التلدا ل الكنلت رل البطدقدت التتغمطة(.)3

()1

لندل ،رسن

الدبي ( .)2017تنجع سدبق ،ص.282

 2الحلبي ،دالد ربدد ال فبي ( .)2014إجراءات التحري والتحقيق وجمع األدلة في جرائم الحاسوب واالنترنت،

ط ،1رتدي :د ن الثقدفة الفمسن ل النلزبع  ،ص.233
()3

لندل ،رسن

الدبي ( .)2017تنجع سدبق ،ص.285
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الفرع الثاني :تقدير الدليل الرقمي المستخلص من الجرائم الماسة بالمستند اإللكتروني أمام
القضاء الجزائي
نعد تن فة الت دكتة تي رها إجن ت الدرلى بدرنبدنهد تن فة دستة ،إذ نعنبن رتفبة
نقدبن حدالة جلهن ال كا لالبس بدسنطدرة القدضي إدنك الدالبل ل اللةلل إالبه إال بعد تتدنسة
سفطنه النقدبنبة الألدالة ت ل اللقدئع فننلق

ساتة ال كا رفل ساتة نقدبن حدالة ،لبعنبن

الدالبل النقتي كبدقي حدالة بنا نقدبنه تي طن

القدضي الجمدئي ،غبن رمه ال بسنطبع هذ

ح بن ري بقلا بنقدبن هذ الدالبل إال إذ كدمت الت كتة التنفلع رتدتهد الدرلى ةد بة
ال نةدص بدالفةل في الجنبتة التعفلتدنبة(.)1
أوال :شروط قبول الدليل الرقمي
نل بن قق الدالبل الازا الإلثبدت فإمه البد تي ري ننلفن فبه سنلط نجعل اله جبة
لقبتة بثبت بهد ال ق لهي:
 .1شرط مشروعية الدليل الرقمي ::بسننط في الدالبل النقتي الجمدئي رتلتد القبلاله كدالبل
إثبدت ري بنا ال ةلل رفبه بطنبقة تسنلرة( .)2للفقد الألتدمة ل المزهة رمه بسنفزا رفل
القدضي الجمدئي نطببق الدالبل نطببقد سفبتد لري بسنتد قنمدره تي دالبل نقتي تقبلل،
حي ت ل ال نبة الني بنتنع بهد القدضي الجمدئي هل حدالة التقبلالة ،لري ال بن ةل

 1الحلبي ،دالد ربدد ال فبي ( .)2014تنجع سدبق ،ص.241
 2مصطفى ،ردئسة بي قدنل ( .)2010تنجع سدبق ،ص.248
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رفبه تي ردالة غبن تسنلرة كدإلكنه التددي رل التعملي رل الغش ضد الجدمي في
الجنئا التعفلتدنبة تي رجل فك السبفنل (.)1
 .2شرط مناقشة الدليل الرقمي المستخرج من المستند اإللكتروني :بسنلي حتن بدالمسبة
الألدالة النقتبة سل كدمت في سكل ت نجدت لنقبة رل الكننلمبة رل تعنلضة بل سطة
الكتببلنن رفل السدسة ال دةة به ،فبجب ري نعنض الفتمدقسة رثمد الت دكتة بلةفهد
ردالة إثبدت ،لالفقدضي الجزئي ال نبة في ري بسنتد قمدرنه تمهد طدالتد ري الهد للقعت
رفبهد التنفعدت لمدقسهد رطن

الدرلى ،لبنننب رفل هذه القدردل سنطدي رسدسبي

هتد:
ر .لجلب تمدقسة الدالبل الالكننلمي ببي رطن

الدرلى.

ب .الضل بط التنعفقة بدالقنمدع القضدئي :إذ ري سفطة القدضي الجزئي في نقدبا حدالة
النقتبة لتل زمنهد لفقد التد بتفبه لجد مه ال ب ضع في ذالك النقدبة الت كتة العفبد إال رمه
تع ذالك تقبد بضنلنل نأسبس قنمدره رفل الجزا ل البقبي تي غبن ري بكلي هذ القنمدع
ت دالفد التقنضبدت العقل ل التمطق السفبا(.)2
 .3شرط يقينية األدلة اإللكترونية :بسننط في حدالة التسن نجة تي التسنمد الالكننلمي ري
نكلي غبن قدبفة الفسك نل بتكي ال كا بدإلد مة ،ذالك رمه ال بتكي د ض قنبمة البن ل
ل فننض ركسهد إال رمدتد بةل القدضي الجزئني ال د الجزا ل البقبي(.)3

()1

ربد الفطب  ،تعنلق ( .)2012تنجع سدبق ،ص.49

 2الحلبي ،دالد ربدد ال فبي ( .)2014تنجع سدبق ،ص.246
 3مصطفى ،ردئسة بي قدنل ( .)2010تنجع سدبق ،ص.255
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فسنط البقبي في ر كدا إلد مة هل سنط ردا ،بث رمه سل كدمت حدالة الني بسنمنج
تمهد نقفبدبة رل تسن دثة كدالدالبل النقتي ،الذالك ري بكلي الدالبل النقتي غبن قدبل الفسك ،إذ ري
هذ ح بن بفسن الةدالح التنها سنمدد إالل قدردل ري حةل في إلمسدي البن ل ،فبكفي ري
بسكك القدضي تي ة ة إسمدد النهتة إالل التنها نل بقضي بدالبن ل(.)1
لتمه بجد البد ث رمه نبقل تسأالة نقببا الدالبل الجمدئي في إثبدت الل قعة الجنتبة هي
تسأالة تلضلربة ت ضة ،لالهذ بننك الفقدضي الجمدئي

نبة نقدبن حدالة الجمدئبة لنكلبي

قمدرنه ،لببمي كته رفل ري دالبل تنل رطتأي إالبه لالل كدي تسنتد تي ت دضن السندالالت.

 1الحلبي ،دالد ربدد ال فبي ( .)2014تنجع سدبق ،ص.251
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الفصل الخامس
الخاتمة
(النتائج والتوصيات)
أوالً :الخاتمة
نببي تعمد ري تلضلع ال تدبة الجمدئبة الفتسنمد الالكننلمي تي التل ضبع ال دبثة ل الني
ننعفق بدإلطدن القدملمي الفنعدتات الالكننلمبة ،ففقد سدهتي التعفلتدنبة في ن لبل التسنمد ت
اللنقبة إالل تسنمد ت الكننلمبة،

بث رةبح التسنمد الالكننلمي حد ل حسدسبة النمفبذ فكنل

ال كلتة إلالكننلمبة ل النجدنل الالكننلمبة.
ٍ
ةفب رل تضغلط
كتد لجدمد ري التسنمد إلالكننلمي هل كل سي تددي تنتبز القنص
رل سنبط تتغمط رل افه ،بنضتي تعفلتدت ،تعدالجة الكننلمبدً ،لتكنلب لتلقع رفبهد بطنبقة
الكننلمبة ،نكلي قدبفة الف فظ دلي نففهد رل ر د ث نغببنت رفبهد ،لبتكي النجلع إالبهد في ري
ٍ
التسنمد لنقي ري طنبق إ نجه تي ت نجدنه الكتببلننبة.
لقت تع إتكدمبة ن لبفه

ثانياً :النتائج
 .1نببي تعمد ري التسنع العنقي الا بسي ري قدملي بعدالج جنئا رمظتة التعفلتدت بتد فبهد
الجنئا الل قعة رفل التسنمد إلالكننلمي تثل النزلبن الالكننلمي ل ال نبدل الالكننلمي
ل السنقة الالكننلمبة لغبنهد ،ل متد ننا التا قة ل العقدب لفق القل رد العدتة ،لذالك رفل
ركس تد لند في النسنبعدت ح نى كدحندمي ،الذي نمدلل هذه الجنئا التدسة بدالتسنمد
الالكننلمي في قدملي الجنئا الالكننلمبة نقا  27السمة .2015
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 .2نطبق في العنق رفل الجنئا الل قعة رفل التعدتات إلالكننلمبة بتد فبهد التسنمد ت
إلالكننلمبة ،المةلص العقدببة القدملي العقلبدت ل القل مبي التكتفة اله ،بدالنغا تي الثبلت
فقهبد لقدملمبد ردا كفد ل لتائتة المةلص النقفبدبة التكدف ة هذ الملع التسن دث تي
الجنئا الني جد ت التكدف ة الجنئا العددبة ذ ت الطببعة التددبة لالبست الجنئا ذ ت
الطببعة غبن التددبة.
 .3ص التسنع حندمي ،النلقبع الالكننلمي ل التسنمد الالكننلمي ،ب تدبة جمدئبة دةة،
تي ال قدملي التعدتات الالكننلمبة حندمي نقا  15السمة  ،2015التنضتي القل رد
العدتة التنعفقة بدالنلقبع ل النةدبق إلالكننلمببي.
 .4إي البعد إلجنئي الفجنئا التعفلتدنبة ،بمطلي رفل ن دبدت لتسكات جتة ،رمدلبمهد
النئبسبة ال دجة إالل سنرة الكس

سبة ضبدع الدالبل ،لقدملمبة ل جبة حدالة التسنقدل

تي ببئة تعفلتدنبة ،لهذه التسكات كدمت لال نزل ت ل هنتدا الةعبدبي اللطمي
ل الدلالي.
 .5التسنمد إلالكننلمي بتثل ت نن اله قلل إثبدت قدملمبة ل الرنن

بنفك ال جبة بؤدي إالل

سنتنن التعدتات إلالكننلمبة لزبددل الثقة فبهد ،ل نل بنتنع التسنمد إلالكننلمي بنفك
ال جبة ال بد تي نلفن سنط تسنلربة إجن ت الن ني ل الن قبق في ال ةلل رفل
الدالبل النقتي ،ضنلنل تمدقسة حدالة النقتبة التن ةل رفبهد تي ننكدب جنئا التدسة
بدالتسنمد إلالكننلمي بدالجفسة ،لري ب ضع نقببا ذالك الدالبل النقتي إالل نقدبن القدضي
الجزئي بأي بةل في نقدبنه ل قنمدره به إالل دنجة البقبمبة.
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 .6بدالنغا تي رفتبة اللسدئل التسنعتفة في الن ني ل الن قبق الف ةلل رفل الدالبل النقتي
التثبت القبدا جنئا تدسة بدالتسنمد إلالكننلمي ،ل الني نقننب إالل دنجة الدقة العفتبة
القطعبة ،إال ري نقدبن هذ الدالبل ب ضع القنمدع الس ةي الفقدضي الجمدئي تثفه تثل
كل حدالة التددل التثبنة القبدا جنبتة ل قعة رفل الت ننت النستبة رل العنفبة.

ثالثاً :التوصيات
 .1منتمل ري بمظا التسنع العنقي تدبة جمدئبة تلضلربة كدفبة الفتسنمد إلالكننلمي ،تي
ال المص رفل الجنئا الل قعة رفبه ل الني ننائا تع الطببعة غبن التددي الهذه
التسنمد ت ،كدالنزلبن إلالكننلمي ،جنبتة ال نبدل إلالكننلمي ،الجنئا التنعفقة بدمنهدك
ق التؤال

ل ال قلق التجدلنل التننكبة بل سطة نقمبة التعفلتدت ،جنبتة السن د ا غبن

التسنلع حدل ت الدفع إلالكننلمي ...رفل غنن النسنبعدت العقدببة ح نى ،لتمهد
حندمي.
 .2منتمل رفل التسنربي حندمي ل العنقي ضع إجن ت
ل الت دكتة الفجنبتة التعفلتدنبة ن نف

دةة ركثن دقة الفن قبق

ري الجنبتة النقفبدبة.

 .3ضنلنل النعدلي الدلالي التل جهة ةلن السفلك التم ن في الببئة التعفلتدنبة ،لذالك الي
مظن ال طلنل هذه الجنئا العدبنل الف دلد اللطمبة ،لمظن الي الدالبل النقتي قد بنل جد بإقفبا
دلالة ر نى تتد بةعب ال ةلل رفبه لبدالندالي ضبدره ل فات التجنتبي تي العقدب.
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :الكتب القانونية.
-

جدزي ،ربد الفندح ببلتي ( .)2009مكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنترنت في القانون
العربي النموذجي ،ط ،1القدهنل :د ن المهضة العنببة.

-

جدزي ،ربد الفندح ببلتي ( .)2007التجارة اإللكترونية وحمايتها القانونية،
إلسكمدنبة :د ن الكنب القدملمبة.

 حجازي ،ربد الفندح ببلتي ( .)2006مبادئ اإلجراءات الجنائية ،في جرائمالكومبيوتر ،ط ،1إلسكمدنبة :د ن الفكن الجدتعي.
 الحلبي ،دالد ربدد ال فبي ( .)2014إجراءات التحري والتحقيق وجمع األدلة في جرائمالحاسوب واالنترنت ،ط ،1رتدي :د ن الثقدفة الفمسن ل النلزبع.
 النلتي ،ت تد رتبي ( .)2007المستند اإللكتروني ،ط ،1إلسكمدنبة :د ن الفكنالجدتعي.
 الزربي ،جال ل التمدرسة ،رسدتة ( .)2017جرائم تقنية نظم المعلومات االلكترونية،دراسة مقارنة ،ط ،3رتدي :د ن الثقدفة الفمسن ل النلزبع.
 السقد ،إبهدب فلزي ( .)2002جريمة التزوير في المحررات اإللكترونية ،إلسكمدنبة:د ن الجدتعة الجدبدل.
-

السل بكة ،ت تد رتبي ( .)2007جرائم الحاسوب واالنترنت (الجريمة المعلوماتية)،
ط ،1رتدي :د ن الثقدفة الفمسن ل النلزبع.
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 ربد الفندح ،ردبد ( .)2014الكتابة اإللكترونية في القانون المدني بين التطورالقانوني واألمن التقني ،إلسكمدنبة :د ن الجدتعة الجدبدل.
 ربد السندن ،فلزبة ( .)1990شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،القدهنل :د نالمهضة العنببة.
 رببد ت ،اللنمس ت تد ( .)2009إثبات المحرر اإللكتروني ،ط ،1رتدي :د ن الثقدفةالفمسن ل النلزبع.
 العبلدي ،ربدس ( .)2010تحديات اإلثبات بالسندات اإللكترونية ومتطلبات النظامالقانوني لتجاوزها ،ط ،1ببنلت :تمسلنت ال فبي ال قلقبة.
 -قسقلش ،هدى

دتد ( .)2012جرائم الحاسب اإللكتروني في التشريع المقارن،

القدهنل :د ن المهضة العنببة.
 القهلجي ،رفي ربد القددن ( .)1999شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،إلسكمدنبة:د ن التطبلردت الجدتعبة.
 القهلجي ،رفي ربد القددن ( .)2010الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي،إلسكمدنبة :د ن الجدتعة الجدبدل الفمسن.
 الطفي ،ت تد سدا الدبي ( .)2002اإلطار القانوني للمعامالت اإللكترونية ،دراسة فيقواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية مع إشارة خاصة لبعض قوانين البلدان
العربية ،القدهنل :د ن المهضة العنببة.
 مصطفى ،ردئسة بي قدنل ( .)2010حجية الدليل اإللكتروني في مجال اإلثباتالجنائي ،إلسكمدنبة :د ن الجدتعة الجدبدل.
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 مةبنت ،را ت تد ( .)2005حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات ،دراسة مقارنة،ط ،1رتدي :د ن الثقدفة الفمسن ل النلزبع.
ثانياً :الرسائل واألطروحات الجامعية.
 -بنهتي،

مدي ( .)2015جريمة تزوير الوثيقة الرسمية اإلدارية ذات الطبيعة

المعلوماتية ،رطنل ة دكنلنه ،جدتعة ت تد بضن بسكنل ،الجزئن.
 بنكدت ،تبسد تةطفل ( ،)2009جرائم التعدي على المعلوماتية (اإلتالف والتزوير)،نسدالة تدجسنبن ،جدتعة ببنلت ،البمدي.
 -بي

فبفة ،إالهدا ( .)2016الحماية الجنائية للمحررات اإللكترونية من التزوير،

رطنل ة دكنلنه ،جدتعة ال دج ال ضن ،بدنمة ،الجزئن.
 سمبي ،ةدالح ( .)2013الحماية الجنائية للتجارة االلكترونية ،دراسة مقارنة ،رطنل ةدكنلنه ،جدتعة ربل بكن بفقدبد ،نفتسدي ،الجزئن.
 طعبدش ،رتبي ( .)2013الحماية الجنائية للمعامالت اإللكترونية ،نسدالة تدجسنبن،جدتعة بدنمة ،الجزئن.
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