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 اجلوانب املوضوعية جلرائم الدخول غري املرشوع إىل األنظمة املعلوماتية 

 ( دراسة مقارنة  )

 إعداد

 شريف نصر أمحد د. 

 هىجز ػن البحث

تـاولت الدراسة جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة، وركزت  

طؾك الجقاكب الؿقضقطقة لفذه الجرائؿ يف ققاكقـ مصر، والسعقدية، واإلمارات، 

وفركسا، وذلؽ مـ خالل بقان مػفقم الجريؿة، ومػفقم الـظام الؿعؾقمايت ومػرداتف، 

ؾتجريؿ، واإلصار التشريعل لفذه الجرائؿ، كؿا ومدى تطؾب الحؿاية التؼـقة لف كشرط ل

تـاولت الدراسة البـقان الؼاكقين لجرائؿ الدخقل غقر الؿشروع، وذلؽ بتحؾقؾ األحؽام 

الؿشرتكة بقـ جرائؿ الدخقل الؿختؾػة، وتحؾقؾ األحؽام الخاصة بؽؾ جريؿة طؾك 

 حدة.

التؼـقة التل وقع بشلهنا وقد اكتفت الدراسة إلك مجؿقطة مـ الـتائج، مـفا أن الحؿاية 

الخالف بقـ الػؼفاء كشرط لتجريؿ الدخقل غقر الؿشروع هل الحؿاية التؼـقة 

الؿتخصصة، ولقست الحؿاية العادية، وقد اكؼسؿ الػؼف بشلهنا إلك اتجاهقـ، اتجاه يرى 

أن هذه الحؿاية شرط لتجريؿ الدخقل غقر الؿشروع، واتجاه آخر وهق الراجح يرى أهنا 

صًا لؾتجريؿ، كؿا اكتفت إلك أن الؼاكقن الؿصري فرق يف التجريؿ والعؼاب لقست شر
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بقـ الدخقل غقر الؿشروع إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة لؾدولة، والدخقل إلك األكظؿة 

الؿعؾقماتقة الخاصة، ووضع لألولك طؼقبات أشد تتـاسب مع صبقعة الؿصالح 

ػرق بقـ األكظؿة الؿعؾقماتقة لؾدولة، الؿحؿقة، أما الؼقاكقـ األخرى محؾ الدراسة فؾؿ ت

واألكظؿة الخاصة، وإن كان الؿشرع اإلمارايت قد شدد طؼقبة الدخقل غقر الؿشروع 

 بؼصد الحصقل طؾك بقاكات حؽقمقة.

الدخقل غقر الؿشروع ، اخرتاق ، أكظؿة معؾقماتقة ، جريؿة  الؽؾؿات الؿػتاحقة:

 معؾقماتقة ، تؼـقة الؿعؾقمات ، الؽرتوكقة .

The Objective Aspects Of Crimes Of Unlawful Entry Into Information Systems 
( Comparative Study ) 

Sherif Nasr Ahmed 
Department of Law, College of Sharia and Law, Al-Jouf University, Saudi Arabia. 

Email : dr.sherefnasr@gmail.comAbstract  
  
This study dealt with Crimes of  Illegal Access, and focused on the objective 

aspects of these crimes in the laws of Egypt, Saudi Arabia, the Emirates, and 
France, by explaining the concept of the crime, concept of the information system 
and its elements, and the extent to which technical protection is required as a 
condition for criminalization, and the legislative framework for these crimes. 

The study also examined the legal structure of Crimes of  Illegal Access, by 
analyzing the provisions common to the various Crimes of  Illegal Access, and 
analyzing the provisions for each crime separately. 

The study ended with a set of results, including that technical protection on 
which the dispute between the jurists occurred as a condition for criminalizing 
Crimes of  Illegal Access, is limited in technical protection, not ordinary 
protection, and jurisprudence was divided –in this matter- into two directions, a 
trend that sees this protection as a condition for criminalizing Illegal Access, while 
the second trend, which is the most correct view, deciding that it is not a 
condition for criminalization, as followed in the Egyptian law differs in 
criminalization and penality, between Illegal Access state's information systems,  
and Illegal Access private information systems. By imposing severe penalties to 
match the nature of protected interests, while the other laws in the study did not 
differentiate between Illegal Access state's information systems and  Illegal 
Access to private information systems, although UAE hardens the penalty of 
Crimes of Illegal Access  committed to obtain the governmental data. 

Key words: Illegal access, Hacking, information systems, information crime, 
information technology, electronic. 
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 الوقدهة
رغؿ الػقائد الجؿة التل حؼؼفا التطقر التؼـل يف مجال الحقاسب اآللقة، واألكظؿة 

الؿعؾقماتقة، واالكرتكت؛ فؼد رافؼتف اكتفاكات طديدة لؽثقٍر مـ الحؼقق، ومساس بؽثقٍر 

مـ الؿصالح ذوات الصؾة هبذه الؿجاالت، وهق ما حدا بؽثقٍر مـ البؾدان إلك سـ 

ؿ تؼـقة الؿعؾقمات، ولعؾ أهؿ األفعال الؿحظقرة التل تصدرت ققاكقـ مؽافحة جرائ

إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة؛ باطتبار أن األكظؿة  "الدخقل غقر الؿشروع"كافة هذه الؼقاكقـ 

الؿعؾقماتقة أصبحت مستقدطًا لؾؿعؾقمات، والبقاكات، واألسرار التجارية، 

ل هذه األكظؿة أو يعؼبف مـ والشخصقة، والؼقمقة، وباطتبار لؿا قد يرتتب طؾل دخق

جرائؿ أخرى، كنتالف البقاكات، أو تدمقرها، أو تعطقؾ الـظام، أو االصالع طؾك أسرار ما 

 كان الؿتطػؾ لقعؾؿ هبا لقال دخقلف الـظام.     

كظرًا لحداثة تجريؿ الدخقل غقر الؿشروع إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة، فنكف يثقر العديد 

إلشؽالقات، لعؾ أهؿفا تحديد محؾ هذا الدخقل، وكطاقف، ومدى اطتبار الحؿاية مـ ا

التؼـقة شرصًا لتجريؿ الدخقل، وتحديد مػفقم السؾقك اإلجرامل، وبقان أحؽام الركـ 

 الؿعـقي لفذه الجرائؿ، والجزاءات الؿؼررة لفا.

الدخقل غقر الؿشروع يف  يتحدد كطاق هذه الدراسة بالجقاكب الؿقضقطقة لجرائؿ

قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات الؿصري، وكظام مؽافحة جرائؿ الؿعؾقماتقة 

 (GODFRAIN) وقاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات اإلمارايت، وقاكقنالسعقدي، 

 الػركسل.

http://www.netpublic.fr/wp-content/uploads/cyberbase/5348/5348_piece_jointe_27.pdf
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هتدف الدراسة إلك تحديد مػفقم الدخقل غقر الؿشروع إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة، 

ومدى جدوى تجريؿف، وتحديد مػفقم الـظام الؿعؾقمايت، ومػرداتف، وبقان مػفقم 

سة إلك الحؿاية التؼـقة لؾـظام الؿعؾقمايت، ومدى اشرتاصفا لؾتجريؿ، كؿا هتدف الدرا

تحديد صبقعة جريؿة الدخقل غقر الؿشروع، والقققف طؾك الؿؼصقد بعدم مشروطقة 

الدخقل، وكطاقف، وتحديد صقر السؾقك الؿجرم وتحؾقؾفا، فضالً طـ بقان أحؽام الركـ 

 الؿعـقي لؾجريؿة، وبقان الجزاءات الؿؼررة لفذه الجرائؿ لحؿاية الؿصالح الؿؼصقدة.

دراسة طؾك طدة مـاهج؛ حقث استخدم الؿـفج القصػل يف وصػ جرائؿ قامت ال

 يف الدخقل غقر الؿشروع، وبقان أحؽامفا الؿختؾػة، واستخدم الؿـفج االستؼرائل

القققف طؾك األحؽام الػرطقة، والجزئقات الؿتعؾؼة بالدخقل غقر الؿشروع، 

صل فؼد تؿ بؿؼتضاه واستخالص الؿبادئ العامة التل تحؽؿفا، أما الؿـفج االستـبا

البحث يف الؼقاطد، والؿبادئ الؼاكقكقة العامة؛ وتطبقؼفا طؾك الجزئقات والػروع 

الؿختؾػة يف جريؿة الدخقل غقر الؿشروع، فضالً طـ استخدام الؿـفج الؿؼارن يف 

الؿؼاركة بقـ أحؽام الدخقل الؿجرم يف الؼقاكقـ محؾ الدراسة، والؿؼاركة بقـ اآلراء 

 الؿسائؾ محؾ االختالف.الػؼفقة يف 

تـؼسؿ الدراسة إلك ثالثة مباحث، يتـاول الؿبحث األول ماهقة جريؿة الدخقل غقر 

الؿشروع واإلصار التشريعل لفا، ويتـاول الؿبحث الثاين األحؽام الؿشرتكة بقـ جرائؿ 

ؾ جريؿة الدخقل غقر الؿشروع، أما الؿبحث الثالث فقـصب طؾك األحؽام الخاصة بؽ

 مـ جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع.



–

888 

 الوبحث األول

 هاهية جريوة الدخىل غير الوشروع وإطارها التشريؼي 
يـؼسؿ هذا الؿبحث إلك مطؾبقـ، يتـاول أولفؿا ماهقة جريؿة الدخقل غقر الؿشروع 

إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة، بقـؿا يتـاول الؿطؾب اآلخر إصارها التشريعل، وذلؽ طؾك 

 التالل:الـحق 

طرض أيؼتضك القققف طؾك ماهقة هذه الجريؿة بقان مػفقمفا، وبقان طؾة تجريؿفا، و

 لؽؾ كؼطة يف فرع مستؼؾ.

غقر الؿشروع إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة خطرًا طؾك سالمة وسرية  يؿثؾ مجرد الدخقل

البقاكات، والـظؿ الؿعؾقماتقة، وقد يتحقل هذا الخطر إلك اإلضرار هبذه األكظؿة 

ورغؿ تعدد مسؿقات هذه الجريؿة، إذ يطؾؼ الؿعؾقماتقة حال الؿساس هبا، أو بسريتفا، 

ين، والدخقل غقر الؿصرح بف، طؾقفا الدخقل غقر الؿشروع، والدخقل غقر الؼاكق

والدخقل غقر الشرطل، واخرتاق األكظؿة الؿعؾقماتقة، والدخقل االحتقالل، والدخقل 

بالغش؛ بقد أن هذه الؿسؿقات تتقافؼ يف مضؿقهنا وداللتفا، إذ تـصرف إلك القلقج إلك 

 كظام معؾقمايت دون وجف حؼ.

هذه الجريؿة، ومـفا قاكقن  وقد طرفت بعض ققاكقـ مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات
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، حقث طرف االخرتاق يف الؿادة األولك (8)مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات الؿصري

الدخقل غقر الؿرخص بف أو الؿخالػ ألحؽام الرتخقص، أو الدخقل بلي صريؼة  "بلكف: 

؛ أما "غقر مشروطة إلك كظام معؾقمايت أو حاسب آلل أو شبؽة معؾقماتقة وما يف حؽؿفا

فؼد طرف جريؿة الدخقل غقر الؿشروع يف  (2)ام مؽافحة جرائؿ الؿعؾقماتقة السعقديكظ

مققع إلؽرتوين،  بطريؼة متعؿدة إلك حاسب آلل، أو دخقل شخص "مادتف األولك بلهنا:

 ."أو كظام معؾقمايت، أو شبؽة حاسبات آلقة غقر مصرح لذلؽ الشخص بالدخقل إلقفا

م 2882لسـة  86ؼـقة الؿعؾقمات الؽقيتل رقؿ وطرف قاكقن مؽافحة جرائؿ ت      

الـػاذ الؿتعؿد غقر الؿشروع ألجفزة "الدخقل غقر الؿشروع يف مادتف األولك  بلكف: 

الحاسب اآللل، أو لـظاٍم معؾقمايت أو شبؽة معؾقماتقة أو مققع الؽرتوين مـ خالل 

ا الؼاكقن . أم"اخرتاق وسائؾ واجراءات الحؿاية أو بالتجاوز لؾتػقيض الؿؿـقح

 .(4)، وكذلؽ الؼاكقن اإلمارايت(6)الػركسل فؾؿ يعرف الدخقل الؿجرم

ويرى البعض أن التشريعات التل لؿ تعرف الدخقل الؿجرم هل األكثر، ومسؾؽفا هق 

                                                        

م يف شلن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات، تؿ كشره يف الجريدة الرسؿقة، 2888لسـة  882الؼاكقن الؿصري (8)

مـف طؾك أن يعؿؾ بف مـ الققم التالل لتاريخ  42م، وكص يف الؿادة 2888أغسطس  84مؽرر)ج( يف  62العدد 

 كشره.     

ه، وقرار 8/6/8428بتاريخ  88م الؿؾؽل رقؿ م/صدر كظام مؽافحة الجرائؿ الؿعؾقماتقة السعقدي بالؿرسق(2)

 هـ.8/6/8428بتاريخ  88مجؾس القزراء رقؿ 

(3) Ibtissem Maalaoui: op.cit., p.26. 

 . "إمؽاكقة دخقل شخص ما يف شلء ما "بلكف:  accèsالقصقل   larousse وقد طرف قامقس 

 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/acc%C3%A8s/420  

جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات بتاريخ يف شلن مؽافحة  2882لسـة  2صدر الؿرسقم بؼاكقن اتحادي رقؿ ( 4)

 .2882أغسطس 86

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/acc%C3%A8s/420
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األفضؾ، ألن تجريؿ الدخقل غقر الؿشروع يرتبط بلمقر تؼـقة متغقرة ومتطقرة؛ ومـ ثؿ 

التجريؿ حال طجزه طـ مجاراة واستقعاب  فنن وضع تعريػ لف قد يضقؼ مـ كطاق

 .(8)الؿستجدات التؼـقة

أما طؾك الصعقد الػؼفل فؼد اكصرف أغؾب الباحثقـ والػؼفاء إلك تعريػ الدخقل 

غقر الؿشروع باطتباره السؾقك الؿحظقر يف هذه الجريؿة، لذلؽ كرجئ تػصقؾ 

 التعريػات الػؼفقة إلك مقضعفا يف الركـ الؿادي لؾجريؿة.

تؽؿـ طؾة تجريؿ الدخقل غقر الؿشروع يف أكف يؿثؾ هتديدًا لؿستقدع السر الرقؿل، 

واكتفاكًا لخصقصقة األفراد اإللؽرتوكقة، واألسرار الخاصة بلمـ الدولة، وأسرار 

األسرار، أو االصالع طؾقفا خسائر  الشركات والبـقك، فؼد يرتتب طؾل مجرد كشػ هذه

، كؿا أن أفعال الدخقل غقر الؿشروع واالخرتاق اكتشرت (2)مالقة، أو معـقية فادحة

بصقرة واسعة بسبب تزايد استخدام اإلكرتكت والحقاسب اآللقة، وطدم اهتؿام كثقر مـ 

وطؾك الجاكب األفراد، والشركات بتقفقر األمـ والحؿاية التؼـقة ألكظؿتفؿ الؿعؾقماتقة، 

اآلخر فؼد أصبحت برامج االخرتاق وصرقف متاحة طرب االكرتكت، وهق ما زاد معف طدد 

                                                        

ئؿ اإللؽرتوكقة العربقة، دراسة مؼاركة، د/ طبد اإللف الـقايسة: جريؿة الدخقل غقر الؿشروع يف تشريعات الجرا ( 8)

م ، 2888، 88، س8الؿجؾة الؼاكقكقة والؼضائقة، مركز الدراسات الؼاكقكقة والؼضائقة، وزارة العدل، قطر، ع

 .66ص

 .86د/ طبداإللف الـقايسة: مرجع سابؼ، ص  ( 2)
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 .(8)مـ يرتؽبقن هذه الجريؿة

ورغؿ وضقح طؾة تجريؿ الدخقل غقر الؿشروع، فؼد اتجف البعض إلك أكف ال جدوى، 

حاجة وال ضرورة لفذا التجريؿ، وبرروا رأيفؿ هذا بلن اإلحصائقات لؿ تؽشػ طـ ال

هق مجرد  –ولق بدون وجف حؼ  –إلك هذا التجريؿ، وأن دخقل األكظؿة الؿعؾقماتقة 

استعراض لؾؼدرات مـ قبؾ الؿتطػؾ، وهق فعؾ ال يستلهؾ التجريؿ، كؿا أن كثقر مـ 

حاالت الدخقل غقر الؿشروع ال ترتك أثرًا يدل طؾفا، خاصة إذا لؿ يرتتب طؾقفا إضرار 

 .(2)ومـ ثؿ يصعب طؾك جفات التحؼقؼ إثبات الدخقلبالبقاكات أو الؿعؾقمات، 

بقد أن أغؾب الػؼفاء والباحثقـ يرفضقن هذا الرأي، ويؼقلقن بضرورة هذا التجريؿ، 

إذ يرون أن هذه الجريؿة هل أم الجرائؿ االلؽرتوكقة، وتؿثؾ هتديدًا حؼقؼقًا لؿستقدع 

ب كثقر مـ الجرائؿ الؿعؾقماتقة ، وتعد مدخالً أساسقًا والزمًا الرتؽا(6)السر اإللؽرتوين

، كؿا أن تجريؿ الدخقل غقر الؿشروع لف أهؿقة فائؼة تظفر يف الحاالت التل ال (4)األخرى

يـطبؼ طؾل القاقعة كص تجريؿل آخر، إذ يؿؽـ أن يطبؼ طؾقفا وصػ الدخقل غقر 

 .(2)الؿشروع

                                                        

مايت ، دراسة قاكقكقة يف ضقء الؼقاكقـ د/ أسامة غاكؿ العبقدي: جريؿة الدخقل غقر الؿشروع إلك الـظام الؿعؾق  ( 8)

 .82م ، ص2882، مايق 84الؿؼاركة، مجؾة دراسات الؿعؾقمات، ع

راجع يف طرض مربرات هذا االتجاه: أ/ كجاة طباوي: اإلشؽالقات الؼاكقكقة يف تجريؿ االطتداء طؾك أكظؿة  (2)

 .282م ، ص2888، يـاير88الؿعؾقمات، مجؾة دفاتر السقاسة والؼاكقن، ع

 .86د/ طبداإللف الـقايسة: مرجع سابؼ، ص ( 6)

د/ سامك الرواشدة، د/ أحؿد الفقاجـة: مؽافحة الجريؿة الؿعؾقماتقة بالتجريؿ والعؼاب، الؼاكقن اإلكجؾقزي  ( 4)
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قاكات الـظام كؿا برروا ضرورة تجريؿ الدخقل غقر الؿشروع بلن طدم تجريؿف يجعؾ ب

الؿعؾقمايت ومحتقياتف هدفًا مغريًا لؽؾ مـ يؿؾؽ الؼدرة طؾك اخرتاق األكظؿة، ومـ ثؿ 

، وحتك إن لؿ يؽـ الدخقل مصحقبًا بـقة (8)االصالع طؾقفا، أو كسخفا، أو تدمقرها

، كؿا ققؾ أن تجريؿ الدخقل (2)ارتؽاب جريؿة أخرى فؼد تتقلد هذه الـقة بعد الدخقل

، إذ إن (6)إجراء حاسؿ لبؼاء الشركات والحػاظ طؾك قدرهتا التـافسقة غقر الؿشروع

الدخقل غقر الؿشروع لف أضرار ومخاصر قد تطال األفراد، والؿمسسات، والشركات، 

، فؼد يعؼب (4)والدول، وقد ازدادت يف اآلوكة األخقرة حجؿ الخسائر الـاجؿة طـف

رقة معؾقمات، أو ابتزاز، وقد يصؾ الدخقل غقر الؿشروع تعطقؾ لخدمات الـظام، أو س

، كؿا أن (2)األمر إلك حد اإلضرار باألصقل والؿـشآت التل يتحؽؿ فقفا الـظام

الؿعؾقمات يف الـظام الؿخرتق قد تؽقن طؾك قدر كبقر مـ األهؿقة، كالؿعؾقمات 

 .(8)العسؽرية والبـؽقة

بغرض ارتؽاب كؿا أن الدخقل غقر الؿشروع سقاًء كان مؼصقدًا لذاتف، أم كان 

تعريض الؿعؾقمات لخطر السرقة، جريؿة أخرى، فنن لف آثارًا سؾبقة كثقرة أقؾفا 

                                                        

ماهقة جريؿة االحتقال الؿعؾقمايت، مجؾة جامعة تؽريت لؾعؾقم  :/ مقفؼ طؾل طبقد، د/ ساهر ماضل كاصرد (8)

 .88، ص م2882، 22، ع8الؼاكقكقة، س

، 8الدراسات العربقة لؾـشر والتقزيع، ط د/محؿد كصر محؿد: القسقط يف شرح الجرائؿ الؿعؾقماتقة، مركز  ( 2)

 .282، صم2882

(3)  Romain Boos: op.cit., p66. 

، 24د/ طبقد صالح حسـ: سقاسة الؿشرع اإلمارايت لؿقاجفة الجرائؿ اإللؽرتوكقة، مجؾة الػؽر الشرصل، مج ( 4)

 .88م، ص2882، أكتقبر 82ع

(5)  BREGANT, Jessica; BREGANT, Robert: op. cit., p.1. 
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اإلفشاء، أو الؿحق، وقد يستؿر الدخقل، أو يتؽرر فقتطؾب وقػف، وقد تؽقن تؽؾػة  أو

 .(8)هذا الققػ باهظة

ن وإذا كان البعض يرى أكف ال حاجة إلك تجريؿ الدخقل غقر الؿشروع استـادًا إلك أ

اإلحصائقات لؿ تؽشػ طـ هذه الحاجة، فنن ذلؽ مرده حداثة تجريؿف يف التشريعات 

، طالوة طؾك أن أغؾب الشركات تػضؾ طدم اإلبالغ طـ اخرتاق مقاقعفا، (2)القصـقة

خقفًا مـ اإلضرار بسؿعتفا، وخقفًا مـ إفشاء معؾقمات، أو بقاكات تحرص طؾك 

يتعقـ طؾك الشركات اإلبالغ طـ أي دخقل غقر ، لذا (6)سريتفا أثـاء التحري والتحؼقؼ

 .(4)مشروع ألكظؿتفا الؿعؾقماتقة

ويف مؼام الؿقازكة بقـ االتجاهقـ السابؼقـ فنن االتجاه الؼائؾ بجدوى تجريؿ الدخقل 

غقر الؿشروع هق الراجح؛ لؼقة مربراتف وأساكقده، فضالً طـ أن شققع جرائؿ اخرتاق 

ـقك وجفات سقادية وأمـقة يمكد ضرورة هذا التجريؿ األكظؿة الؿعؾقماتقة لشركات وب

والحاجة إلقف،  وما يمكد غؾبة هذا االتجاه وصحة رأيف أن جريؿة الدخقل غقر الؿشروع 

وال أدل طؾك ذلؽ مـ  أصبحت تتصدر جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات يف التشريعات القصـقة،

ات، واالتػاققات اإلقؾقؿقة تصدر هذه الجريؿة كافة ققاكقـ مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقم

                                                        

 .282أ/ كجاة طباوى، مرجع سابؼ، ص ( 8)

 أ/ الؿرجع السابؼ، ذات الؿقضع. ( 2)

(3) SUKHAI, Nataliya B: op. cit., p.132. 

ستشراف االتجاهات د/ هالة كؿال كقفؾ، د/ اسؿاطقؾ محؿقد حسـ: جرائؿ اخرتاق البقئة الؿعؾقماتقة، ا ( 4)

 الدولل الؿمتؿر الؿتخصصقـ، مـ طقـة أراء ضقء يف إبستقؿقلقجقة الحديثة يف مجال أمـ الؿعؾقمات، دراسة

 سعقد بـ محؿد اإلمام جامعة ، الحاسب والؿعؾقمات طؾقم الؿعؾقماتقة، كؾقة الجرائؿ لؿؽافحة األول

 .88، صم2882، الرياض،  اإلسالمقة
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بشلن جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات. كؿا أن ممتؿر األمؿ الؿتحدة لؿـع الجريؿة صـػ 

 .(8)الجرائؿ الؿعؾقماتقة إلك طدة فئات وكاكت أولفا جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع

إذن تؽؿـ طؾة تجريؿ الدخقل غقر الؿشروع يف كقكف وسقؾة فاطؾة يف الحػاظ طؾك 

سرار اإللؽرتوكقة، التل أصبحت جزًء ال يتجزأ مـ الحقاة،؛ لؿا تحقيف مـ مستقدطات األ

بقاكات ومعؾقمات يف غاية األهؿقة، فضالً طـ تعدد الؿصالح الؿعتربة ذوات الصؾة 

باألكظؿة الؿعؾقماتقة، سقاًء ما تعؾؼ مـفا بالحقاة الخاصة، أو أسرار الشركات وبقاكاهتا، 

 لدولة ومصالحفا الؿختؾػة. وأطؿالفا، أو ما تعؾؼ مـفا با

يـؼسؿ هذا الؿطؾب إلك فرطقـ، يتـاول الػرع األول اإلصار التشريعل لفذه الجرائؿ يف 

ة، وذلؽ طؾك الؿقاثقؼ اإلقؾقؿقة، ويتـاول الػرع الثان هذا اإلصار يف التشريعات القصـق

 الـحق التالل:

لؿ يؼتصر تجريؿ الدخقل غقر الؿشروع طؾك الؼقاكقـ القصـقة، بؾ كالت هذه الجريؿة 

قسطًا مـ االهتؿام طؾك الؿستقى اإلقؾقؿل، وقد تجسد هذا االهتؿام يف اشتؿال بعض 

تػاققات وبعض الؼقاكقـ الـؿقذجقة طؾك أحؽام بشلن الدخقل غقر الؿشروع، كاتػاققة اال

بقدابست، واالتػاققة العربقة لؿؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات، وقاكقن اإلمارات العربل 

 االسرتشادي لؿؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات وما يف حؽؿفا.

                                                        

(1) SUKHAI, Nataliya B: op. cit., p.132. 
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ف أن تتخذ ما يؾزم مـ تدابقر تشريعقة فؼد أوجبت اتػاققة بقدابست طؾك الدول األصرا

لتجريؿ الدخقل إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة إذا ارتؽبت طؿدًا وبدون وجف حؼ، سقاء كان 

الدخقل طؾك كامؾ الـظام، أو طؾك جزء مـف، كؿا أجازت لؾدول األصراف أن تستؾزم 

بقاكات  لتجريؿ الدخقل حصقلف طـ صريؼ مخالػة التدابقر األمـقة، بؼصد الحصقل طؾك

 .(8)ما، أو بؼصد آخر غقر أمقـ

كؿا ألزمت االتػاققة العربقة لؿؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات الدول األصراف 

سقاء كان دخقاًل كؾقًا،  "قماتتؼـقة الؿعؾ"بتجريؿ الدخقل غقر الؿشروع إلك 

جزئقًا، وأوجبت تشديد العؼقبة إذا ترتب طؾك الدخقل غقر الؿشروع إضرارًا  أو

قاكات، أو األجفزة، أو األكظؿة اإللؽرتوكقة، أو شبؽات االتصال، سقاء تؿثؾ ذلؽ يف بالب

كسخ البقاكات، أو محقها، أو تعديؾفا، أو تدمقرها، أو كؼؾفا، مؿا يؾحؼ الضرر 

بالؿستخدمقـ والؿستػقديـ، كؿا كصت طؾك تشديد العؼقبة إذا ترتب طؾك هذا الدخقل 

 .(2)حؽقمةالحصقل طؾك معؾقمات سرية تخص ال

كذلؽ كص الؼاكقن العربل االسرتشادى لؿؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات وما يف 

حؽؿفا طؾك تجريؿ الدخقل غقر الؿشروع إذا حدث الدخقل طؿدًا وبدون وجف حؼ إلك 

مققع أو كظام معؾقمايت، طؾك أن يشدد العؼاب إذا كان الدخقل بؼصد اإلضرار 

إطادة كشرها، كؿا يشدد العؼاب إذا كان الدخقل  بالبقاكات، أو بؿعؾقمات شخصقة، أو

                                                        

 الؿادة الثاكقة مـ اتػاققة بقدابست. (8)

 الؿادة السادسة مـ االتػاققة العربقة لؿؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات. (2)
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 .(8)غقر الؿشروع أثـاء أو بسبب أداء القضقػة

وقد تلثرت التشريعات القصـقة هبذه االتػاققات االقؾقؿقة والؼقاكقـ االسرتشادية، 

وضفر هذا التلثر جؾقًا يف تجريؿ أغؾب التشريعات القصـقة لؾدخقل غقر الؿشروع، فضالً 

 ؽام التجريؿ والعؼاب الخاصة هبذه الجرائؿ.طـ تؼارب أح

احتؾت جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع مؽاكة متؿقزة يف ققاكقـ مؽافحة جرائؿ تؼـقة 

ؿ الؿعؾقمات، إذ جاءت يف بدايات الػصقل أو األبقاب الخاصة بلحؽام التجري

والعؼاب، وهذا ما يمكد طؾك أهؿقة هذه الجريؿة، وأهنا أصؾ غالبقة الجرائؿ 

 الؿعؾقماتقة.

فؼد جرم الؿشرع الؿصري الدخقل غقر الؿشروع يف الؿادة الرابعة طشر مـ قاكقن 

يعاقب بالحبس مدة ال تؼؾ طـ  ":مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات، والتل تـص طؾك أن 

خؿسقـ ألػ جـقف وال تجاوز مائة ألػ جـقف، أو بنحدى هاتقـ  سـة، وبغرامة ال تؼؾ طـ

العؼقبتقـ كؾ مـ دخؾ طؿدًا، أو دخؾ بخطل غقر طؿدي وبؼل بدون وجف حؼ طؾك مققع 

أو حساب خاص أو كظام معؾقمايت محظقر الدخقل طؾقف. فنذا كتج طـ ذلؽ الدخقل 

لؿعؾقمات الؿقجقدة طؾك إتالف أو محق أو تغققر أو كسخ أو إطادة كشر لؾبقاكات أو ا

ذلؽ الؿققع أو الحساب الخاص أو الـظام الؿعؾقمايت تؽقن العؼقبة الحبس مدة ال تؼؾ 

                                                        

راجع يف ذلؽ: الؿادة الثالثة والؿادة السادسة مـ جرائؿ تؼـقة أكظؿة الؿعؾقمات وما يف حؽؿفا، والذى اطتؿده  ( 8)

 ومجؾس م،8/88/2886 – 88د  - 482لعرب يف دورتف التاسعة طشر بالؼرار رقؿ مجؾس وزراء العدل ا

 .م28/2884 د – 488 رقؿ بالؼرار والعشريـ الحادية دورتف يف العرب الداخؾقة وزراء
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طـ سـتقـ، وغرامة ال تؼؾ طـ مائة ألػ جـقف وال تجاوز مائتل ألػ جـقف، أو بنحدى 

 ."هاتقـ العؼقبتقـ

مؽافحة مـ قاكقن  82كؿا جرم تجاوز حدود الحؼ يف الدخقل، حقث تـص الؿادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تؼؾ طـ ستة أشفر، وبغرامة  "جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات طؾك أن: 

ال تؼؾ طـ ثالثقـ ألػ جـقف وال تجاوز خؿسقـ ألػ جـقف، أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ 

كؾ مـ دخؾ إلك مققع أو حساب خاص أو كظام معؾقمايت مستخدمًا حؼًا مخقاًل لف، 

 .(8)"حقث الزمان أو مستقى الدخقل فتعدى حدود هذا الحؼ مـ

أما الؿـظؿ السعقدي وبعد تعريػف لؾدخقل غقر الؿشروع فؼد جرمف يف طدة مقاضع؛ 

حقث جرمت الؿادة الثالثة مـف الدخقل غقر الؿشروع لتفديد شخص أو ابتزازه، 

يعاقب بالسجـ مدة ال تزيد طـ  "والدخقل إلك الؿقاقع االلؽرتوكقة، إذ تـص طؾك أن : 

                                                        

تجدر اإلشارة إلك أن الؿشرع الؿصري جرم الدخقل غقر الؿشروع إلك الؿقاقع االلؽرتوكقة الحؽقمقة قبؾ  ( 8)

مـ قاكقن مؽافحة  28ن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات؛ يف كطاق محدود لؾغاية يف الؿادة إصداره قاكق

ويعاقب بالسجـ الؿشدد مدة ال تؼؾ طـ طشر سـقـ  "م، والتل تـص طؾك أن:  2882لسـة  84اإلرهاب رقؿ 

ؼصد الحصقل طؾك كؾ مـ دخؾ بغقر حؼ أو بطريؼة غقر مشروطة مققعًا الؽرتوكقًا تابعًا ألية جفة حؽقمقة، ب

البقاكات أو الؿعؾقمات الؿقجقدة طؾقفا أو االصالع طؾقفا أو تغققرها أو محقها أو إتالففا أو تزوير محتقاها 

الؿقجقد هبا، وذلؽ كؾف بغرض ارتؽاب جريؿة مـ الجرائؿ الؿشار إلقفا بالػؼرة األولك مـ هذه الؿادة 

 ."اإلطداد لفا وأ

قاكقن مؽافحة اإلرهاب كطاقف ضقؼ جدًا؛ لؼصره الدخقل الؿجرم طؾك كقع بقد أن هذا التجريؿ القارد يف 

واحد مـ األكظؿة الؿعؾقماتقة، وهق الؿقاقع االلؽرتوكقة التابعة لؾجفات الحؽقمقة، دون الؿقاقع األخرى 

غقر الحؽقمقة، وحتك الدخقل طؾك هذه الؿقاقع يجرم فؼط إذا كان بغرض ارتؽاب جريؿة إرهابقة مـ 

 مـ الؼاكقن. 28ؿ التل حددهتا الػؼرة األولك مـ الؿادة الجرائ
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ـة وبغرامة ال تزيد خؿسؿائة ألػ ريال، أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ، كؾ شخص س

الدخقل غقر الؿشروع لتفديد  -2....-8يرتؽب أيًا مـ الجرائؿ الؿعؾقماتقة التالقة:

ف، ولق كان الؼقام هبذا الػعؾ شخص أو ابتزازه؛ لحؿؾف طؾك الؼقام بػعؾ أو االمتـاع طـ

الدخقل غقر الؿشروع إلك مققع الؽرتوين، أو الدخقل إلك  -6االمتـاع طـف مشروطًا.  أو

فف، أو تعديؾف، أو شغؾ طـقاكف. مققع الؽرتوين لتغققر تصامقؿ هذا الؿققع، أو إتال

4   .....2-....". 

يعاقب بالسجـ مدة ال تزيد  "كؿا كصت الؿادة الخامسة مـ الـظام السعقدي طؾك أن:

ثالثة ماليقـ ريال أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ؛ كؾ طؾك أربع سـقات وبغرامة ال تزيد طـ 

الدخقل غقر الؿشروع إللغاء -8شخص يرتؽب أيًا مـ الجرائؿ الؿعؾقماتقة اآلتقة:

بقاكات خاصة، أو حذففا، أو تدمقرها، أو تسريبفا، أو إتالففا، أو تغققرها، أو إطادة 

 .".....-6..... -2كشرها. 

عاقب بالسجـ مدة ال تزيد طؾك طشر سـقات، ي "وكصت الؿادة السابعة طؾك أن: 

وبغرامة ال تزيد طؾك خؿسة ماليقـ ريال، أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ كؾ شخص 

الدخقل غقر الؿشروع إلك  -2..... -8 "يرتؽب أيًا مـ الجرائؿ الؿعؾقماتقة اآلتقة: 

، أو أحد مققع إلؽرتوين، أو كظام معؾقمايت مباشرة، أو طـ صريؼ الشبؽة الؿعؾقماتقة

أجفزة الحاسب اآللل لؾحصقل طؾك بقاكات تؿس األمـ الداخؾل أو الخارجل لؾدولة، 

 . "أو اقتصادها القصـل

وأما الؿشرع اإلمارايت فؼد جرم الدخقل وطاقب طؾقف يف الؿرسقم بؼاكقن اتحادي 

يف شلن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات؛  حقث تـص الؿادة الثاكقة  2882لسـة  2رقؿ 

يعاقب بالحبس والغرامة التل ال تؼؾ طـ مائة ألػ درهؿ وال تزيد طـ -8"ـف طؾك أن: م
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ثالثؿائة ألػ درهؿ أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ كؾ مـ دخؾ مققع إلؽرتوين أو كظام 

معؾقمات الؽرتوين أو شبؽة معؾقمات أو وسقؾة تؼـقة معؾقمات بدون تصريح أو بتجاوز 

تؽقن العؼقبة الحبس مدة ال  -2ف بصقرة غقر مشروطة. حدود التصريح، أو بالبؼاء فق

تؼؾ طـ ستة أشفر والغرامة التل ال تؼؾ طـ مائة وخؿسقـ ألػ درهؿ وال تجاوز 

سبعؿائة وخؿسقن ألػ درهؿ أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ إذا ترتب طؾك أي فعؾ مـ 

، أو تدمقر، ( مـ هذه الؿادة أي إلغاء، أو حذف8األفعال الؿـصقص طؾقفا بالػؼرة )

إفشاء، أو إتالف، أو تغققر، أو كسخ، أو كشر، أو إطادة كشر أي بقاكات أو معؾقمات.  أو

تؽقن العؼقبة الحبس مدة ال تؼؾ طـ سـة واحدة والغرامة التل ال تؼؾ طـ مائتقـ  -6

وخؿسقـ ألػ درهؿ وال تجاوز مؾققن درهؿ أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ إذا كاكت 

 ."( مـ هذه الؿادة شخصقة2عؾقمات محؾ األفعال القاردة يف الػؼرة )البقاكات أو الؿ

كؿا جرم الؿشرع اإلمارايت الدخقل غقر الؿشروع إذا وقع بؿـاسبة أو بسبب تلدية 

، وجرم طؿؾف، وجرم الدخقل بؼصد الحصقل طؾك بقاكات حؽقمقة وما يف حؽؿفا

خاصة هبذه الجرائؿ طـد الدخقل إلك مققع الؽرتوين لإلضرار بف، وكعرض لؾـصقص ال

 تـاول أحؽامفا.

م، ووضع 8888يـاير  2يف "  Godfrain "أصدر قاكقن  أما الؿشرع الػركسل فؼد 

وما  8-626بؿقجبف ردع  شامؾ لؾجريؿة الؿعؾقماتقة، ثؿ أدرجت أحؽامف يف الؿادة 

بقاكات اكتفاكات كظؿ معالجة ال"يؾقفا مـ قاكقن العؼقبات يف الػصؾ الثالث الؿقسقم بـ 

؛ حقث طاقب طؾك 626/8، وجاء تجريؿ الدخقل االحتقالل بؿقجب الؿادة (8)"اآللقة

                                                        

(1)  Romain Boos : op. cit., p.66. 
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الػ يقرو، وتشدد العؼقبة لتؽقن الحبس  88هذا الدخقل بالحبس لؿدة سـتقـ وغرامة 

الػ يقرو إذا ترتب طؾك الدخقل إلغاء، أو تعديؾ البقاكات  888ثالث سـقات وغرامة 

ر كظام التشغقؾ، وإذا تؿ الدخقل االحتقالل ضد كظام الؿعالجة الؿقجقدة بالـظام، أو تغقق

اآللقة لؾبقاكات الشخصقة التل تـػذها الدولة، أو ترتب طؾقف تعديؾ، أو الغاء البقاكات، 

ألػ يقرو  828تغققر كظام التشغقؾ  تشدد العؼقبة إلك السجـ لؿدة خؿس سـقات و  أو

 غرامة.
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 الوبحث الثاني

  ين جرائن الدخىل غير الوشروعاألحكام الوشتركة ب

 إلى األنظوة الوؼلىهاتية
كظرًا الشرتاك جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع يف كثقر مـ األحؽام، فؼد آثرت تـاولفا يف 

 هذا الؿبحث؛ لتجـب تؽرارها يف كؾ جريؿة، وأطرض لفذه األحؽام طؾك الـحق التالل:

لقة الجـائقة طـ الدخقل غقر الؿشروع يتعقـ أن يؼع الدخقل طؾك حتك تؼقم الؿسئق

الؿحؾ الذى يحدده الؼاكقن، وال شؽ يف أهؿقة تحديد هذا الؿحؾ، وبقان مػفقمف، ثؿ 

بقان مدى تطؾب الحؿاية التؼـقة لؿحؾ الدخقل كشرط لؾتجريؿ، وذلؽ طؾك الـحق 

 التالل:

وسعت بعض الؼقاكقـ محؾ الدخقل  تحديد محل الدخول غقر الؿشروع: -أولً 

الؿجرم، بقـؿا ضقؼت ققاكقـ أخرى مـف، وهذا ما يـعؽس بدوره طؾك كطاق التجريؿ. 

ويصـػ الؼاكقن الػركسل ضؿـ االتجاه الؿقسع لؿحؾ الدخقل غقر الؿشروع، بقـؿا 

. (8)الؿضقؼ لؿحؾ الدخقل الؿجرم يصـػ الؼاكقن اإلكجؾقزي باطتباره أبرز مثال لالتجاه

وهذا الؿحؾ وإن تؿ تحديده يف كصقص تجريؿ الدخقل، بقد أن الؼقل بلكف يصؾح محالً 

 .(2)لؾدخقل الؿجرم مـ طدمف قد يحتاج لرأى خرباء تؼـقة الؿعؾقمات

                                                        

 .62د/ أيؿـ طبداهلل فؽرى: مرجع سابؼ، ص (8)

 .28د/ طبداإللف الـقايسة: مرجع سابؼ، ص (2)
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وقد حدد الؿشرع الؿصري محؾ الدخقل يف الؿادة األولك مـ قاكقن جرائؿ تؼـقة 

 الحواسب اآللقة،، أو األكظؿة الؿعؾوماتقةيػف لالخرتاق بلكف الؿعؾقمات يف تعر

، وحدده يف كص تجريؿ الدخقل غقر الؿشروع ما يف حؽؿفاأو  الشبؽات الؿعؾوماتقة أو

، األكظؿة الؿعؾوماتقة، أو الحسابات الخاصة، أو الؿواقعمـ الؼاكقن بلكف  84يف الؿادة 

األولك مـف طـدما طرف الدخقل غقر وحدد الـظام السعقدي هذا الؿحؾ يف الؿادة 

يف الحقاسب اآللقة، وشبؽاهتا، والؿقاقع االلؽرتوكقة، واألكظؿة  حقث تؿثؾ؛ الؿشروع

ؽرتوكقة، أو أكظؿة الؿعؾقمات، الؿعؾقماتقة، وحدده الؿشرع اإلمارايت بلكف الؿقاقع اإلل

 .شبؽات الؿعؾقمات، أو وسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات أو

ت الؼقاكقـ الثالثة يف بعض الؿػردات كؿحؾ لؾدخقل غقر وطؾك ذلؽ؛ فؼد اتػؼ

الؿشروع، وهل األكظؿة الؿعؾقماتقة، والؿقاقع االلؽرتوكقة، وشبؽات الحاسب، 

والحقاسب اآللقة، ثؿ زاد الؿشرع الؿصري طؾك ذلؽ الحساب الخاص، وقد أصؾؼ 

 ؼـقة الؿعؾقمات.الؿشرع اإلمارايت طؾك الحقاسب اآللقة وما يؼقم بؿثؾ وضائػفا وسائؾ ت

كظام معالجة "أما الؿشرع الػركسل فؼد حدد محؾ جريؿة الدخقل غقر الؿشروع بلكف 

مـ قاكقن العؼقبات  8-626، وذلؽ وفؼًا لـص الؿادة STAD(8) "البقاكات اآللقة

، ويـصرف هذا الؿحؾ (2)لؿ يعرفف؛ رغؿ أهؿقة التعريػ لتطبقؼ الؼاكقن لؽـفالػركسل؛ 

ؿعؾقمات والـظام الذي يحتقيفا، وشبؽات الؿعؾقمات التل تربط إلك البقاكات وال

 .(6)بقـفا

                                                        

)1)  Systèmes de Traitement Automatisé de Données)  
(2)  Ibtissem Maalaoui: Les infractions portant atteinte à la sécurité du système informatique 

d’une entreprise , thèse de magistère , Université de Montréal , Septembre 2011,  p.16. 

قن د/ أيؿـ طبداهلل فؽري: الجرائؿ الؿعؾقماتقة، دراسة مؼاركة يف التشريعات العربقة واألجـبقة، مؽتبة الؼاك ( 6)
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الربامج والبقاكات الؿقجقدة "أما الؿشرع اإلكجؾقزي فؼد جعؾ محؾ الجريؿة    

وذلؽ وفؼًا لؼاكقن اساءة استعؿال الؽؿبققتر، باطتبار أن هذه  ،"بلجفزة الحاسب اآللل

بسريتفا، أو إتالففا، أو تعديؾفا، أما الؽؿبققتر  الربامج والبقاكات هل التل  يتؿ الؿساس

، لذلؽ صـػ الؼاكقن (8)ذاتف فال يعد سقى وطاء، أو حاوية لفذه البقاكات والربامج

االكجؾقزي باطتباره أبرز مثال لالتجاه الذي ضقؼ مـ محؾ الدخقل؛ ومـ ثؿ فنن 

 .      (2)مشروع اطرتاض البقاكات أثـاء اكتؼالفا طرب الشبؽات ال يعد دخقاًل غقر

بعد تحديد محؾ الدخقل الؿجرم،  مػفوم الـظام الؿعؾوماتي وما يف حؽؿه: -ثاكقًا

فؼد تبقـ تعدد مػرداتف، كؿا تبـ أن الـظام الؿعؾقمايت يعد أهؿ هذه الؿػردات، باطتباره 

مقضع تقافؼ بقـ أغؾب التشريعات، وباطتبار أن مػفقمف يتسع لقشؿؾ الؽثقر مـ 

خرى، لذلؽ يستخدم مصطؾح الـظام الؿعؾقمايت لؾداللة طؾك محؾ الؿػردات األ

 الدخقل غقر الؿشروع، ومـ ثؿ يؾزم بقان مػفقمف، وبقان ما يـدرج يف حؽؿف.

طرف قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات الؿصري  مػفوم الـظام الؿعؾوماتي:

ات معدة لغرض إدارة مجؿقطة برامج وأدو"الـظام الؿعؾقمايت يف مادتف األولك بلكف: 

، بقـؿا طرفف الؿـظؿ "ومعالجة البقاكات والؿعؾقمات، أو تؼديؿ خدمة معؾقماتقة

مجؿقطة برامج وأدوات معدة لؿعالجة البقاكات وإدارهتا وتشؿؾ " "السعقدي بلكف:

، وطرف الؿشرع اإلمارايت كظام الؿعؾقمات اإللؽرتوين يف مادتف "الحاسبات اآللقة

                                                                                                                                                                     

 .682م ، ص2884، 8واالقتصاد، ط

(1)  WANG, Q: A Comparative Study of Cybercrime in Criminal Law: China, US, England, 
Singapore and the Council of Europe. 2016. PhD Thesis. Erasmus School of Law. p.161. 

 .682د/ أيؿـ طبداهلل فؽري: مرجع سابؼ، ص ( 2)
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ؿقطة برامج معؾقماتقة ووسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات الؿعدة لؿعالجة مج"األولك بلكف: 

 ."وإدارة وتخزيـ الؿعؾقمات االلؽرتوكقة، أو ما شابف ذلؽ

ويالحظ التؼارب يف مضؿقن الـظام الؿعؾقمايت يف التعريػات السابؼة، كؿا أن هذا 

ت لؾـظام االتػاققة العربقة لؿؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقماالؿضؿقن يتػؼ مع تعريػ 

الؿعؾقمايت والذي ورد يف الؿادة الثالثة مـفا، ويتػؼ مع التعريػ القارد يف قاكقن 

 اإلمارات العربل االسرتشادي لؿؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات وما يف حؽؿفا.

، بقد أن مجؾس (8)أما الؼاكقن الػركسل فؾؿ يعرف كظام الؿعالجة اآللقة لؾؿعطقات

كؾ مركب يتؽقن مـ وحدة أو أكثر مـ وحدات  "ريػًا لف بلكف: الشققخ الػركسل اقرتح تع

الؿعالجة، والتل تتؽقن كؾ مـفا مـ الذاكرة، والربامج، والؿعطقات، وأجفزة اإلدخال، 

واإلخراج، وأجفزة الربط، تربط بقـفا مجؿقطة مـ العالقات تتحؼؼ مـ خاللفا معالجة 

ووفًؼا لفذا ، (2)"الؿعالجة التؼـقة  الؿعطقات طؾك أن يؽقن هذا الؿركب خاضعًا لـظام

لل إلك مجؿقطة تتللػ مـ وحدة، يشقر مػفقم كظام معالجة البقاكات اآل (6)التعريػ

أكثر مـ وحدات معالجة الربامج والبقاكات وأجفزة اإلدخال واإلخراج  والروابط  أو

 .(4)التل تسفؿ يف كتقجة معقـة

                                                        

(1)  Géraldine Péronne et Emmanuel Daoud: cyberattaques: la lutte s'intensifie, Actualité 
Juridique Pénal. Septembre 2015, n° 9, p.397. 

(2)  DIMITRIOU, Philippe: L’application du droit de la cryptologie en matière de sécurité des 
réseaux informatiques. 2002. PhD Thesis. thesis dari DEA Défense Nationale option 
Sécurité européenne et internationale, Université de Lille 2. p.26 

إمؽان ربط التجريؿ بحالة تؼـقة متغقرة قد ال يتسع لفا التعريػ  لؿ تتؿ الؿقافؼة طؾك هذا التعريػ بحجة طدم ( 6)

مستؼبالً ) أ/ كسقؿة جدي: جرائؿ الؿساس بلكظؿة الؿعالجة اآللقة لؾؿعطقات، رسالة ماجستقر، جامعة 

 (.22م ، ص2884وهران، الجزائر، 

(4)  Romain Boos : op. cit., p.69. 

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/la+lutte+s%27intensifie.html
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ؿعالجة طؾك الؽؿبققتر؛ بؾ يشؿؾ كؾ وطؾك ذلؽ فؾؿ يؼصر الؿشرع الػركسل كظام ال

كظام، أو جفاز، بنمؽاكف الؿعالجة اآللقة لؾؿعطقات الؿعؾقماتقة؛ ومـ ثؿ فنن شبؽة 

االكرتكت تعد كظام معالجة آلقة، وكذلؽ الربيد االلؽرتوين، وبطاقة االئتؿان البـؽقة، 

ط الذي والبطاقات االلؽرتوكقة، والؼرص الـؼال، والؼرص الؿرن، والؼرص الؿضغق

يحتقي طؾك قاطدة الؿعطقات، والربكامج الؿعؾقمايت الذي يسؿح بالدخقل إلك هذه 

الؼاطدة، واألشرصة الؿؿغـطة، واألقراص الؿضغقصة، أو أي دطامة مادية يتؿ فقفا 

 .(8)تخزيـ الؿعؾقمات والتل تحؿؾ ضؿـفا بركامج خاص

، ومـ "لبقاكات اآللقةكظؿ معالجة ا"وقد أصبح لؾؼضاء الػركسل تصقر واسع لؿػفقم 

، واألقراص الصؾبة، (2)أمثؾتف شبؽة فراكس تؾقؽقم، وشبؽة البطاقات الؿصرفقة

 .(4)، وأجفزة الؽؿبققتر، ولق كاكت معزولة(6)والفقاتػ الالسؾؽقة

حددت ققاكقـ مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات ما يعد يف حؽم األكظؿة الؿعؾوماتقة: 

 وجعؾت مـفا محالً لؾدخقل غقر الؿشروع، وهل: بعض الؿػردات التؼـقة األخرى

: طرف قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الحواسب اآللقة ووسائل تؼـقة الؿعؾومات

كؾ جفاز أو معدة تؼـقة تؽقن قادرة طؾك "الؿعؾقمات الؿصري الحاسب اآللل بلكف: 

                                                        

االلؽرتوكقة، بحث مؼدم يف الؿؾتؼك القصـل: آلقات مؽافحة الجرائؿ أ/ مختارية بقزيدي: ماهقة الجريؿة  ( 8)

، وأكظر 84م ، ص6/2888/ 28االلؽرتوكقة يف التشريع الجزائري، مركز جقؾ البحث العؾؿل، الجزائر، 

 .26إشارتف إلك: كسقؿ دردور، الؿرجع السابؼ، ص

(2) Tribunal correctionnel de Paris, 25 février 2000.  
 https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-13eme-ch-

correctionnelle-jugement-du-25-fevrier-2000/ 
(3)  la Cour d’appel de  Douai, 7 octobre 1992 
 http://www.assemblee-natinationale.fr/13/propositions/pion3412.asp 

(4) la Cour d’appel de  Paris, 18 November 1992. 
 http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3412.asp 

http://www.assemblee-natinationale.fr/13/propositions/pion3412.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3412.asp
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 خدم لتسجقؾ بقاكات أو معؾقماتالتخزيـ وأداء طؿؾقات مـطؼقة أو حسابقة، وتست

تقبفا أو معالجتفا أو تطقيرها تخزيـفا أو تحقيؾفا أو تخؾقؼفا أو اسرتجاطفا أو تر أو

. وطرفف كظام مؽافحة جرائؿ الؿعؾقماتقة السعقدي "تبادلفا أو تحؾقؾفا أو لالتصاالت أو

أي جفاز الؽرتوين ثابت أو مـؼقل، سؾؽل أو ال سؾؽل يحتقي طؾك كظام معالجة "بلكف: 

فا، أو إرسالفا، أو استؼبالفا، أو تصػحفا، يمدي وضائػ محددة البقاكات أو تخزيـ

؛ بقـؿا أصؾؼ الؿشرع اإلمارايت طؾك الحقاسب "بحسب الربامج واألوامر الؿعطاة لف

، وطؾك ذلؽ يشؿؾ مػفقم (8)اآللقة وما يؼقم بقضقػتفا مصطؾح وسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات

اآللل أيًا كان مسؿاها،  لحاسبالحاسب الفقاتػ الـؼالة التل تؼقم بقضائػ ا

 حجؿفا. أو

مجؿقطة "طرف الؼاكقن الؿصري الشبؽة الؿعؾقماتقة بلهنا:  الشبؽات الؿعؾوماتقة:

مـ األجفزة أو كظؿ الؿعؾقمات تؽقن مرتبطة معًا، ويؿؽـفا تبادل الؿعؾقمات 

واالتصاالت فقؿا بقـفا، ومـفا الشبؽات الخاصة والعامة وشبؽات الؿعؾقمات الدولقة، 

 ."والتطبقؼات الؿستخدمة طؾقفا

ارتباط بقـ أكثر مـ حاسب آلل أو كظام معؾقمايت  " وعرففا الـظام السعودي بلكفا:   

لؾحصقل طؾك البقاكات وتبادلفا، مثؾ الشبؽات العامة والخاصة، والشبؽة 

 ارتباط بقـ مجؿقطتقـ أو أكثر "طرففا الؼاكقن اإلمارايت بلهنا: ، و"العالؿقة)االكرتكت(

                                                        

ـاصقسقة بصرية، كفروكقؿقائقة، أي أداة الؽرتوكقة مغ"طرف الؼاكقن اإلمارايت وسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات بلهنا:  ( 8)

أي أداة أخرى تستخدم لؿعالجة البقاكات االلؽرتوكقة وأداء العؿؾقات الؿـطؼقة والحسابقة أو القضائػ  أو

تتقح لفذه القسقؾة تخزيـ الؿعؾقمات  التخزيـقة، ويشؿؾ أي وسقؾة مقصؾة أو مرتبطة بشؽؾ مباشر

 ."االلؽرتوكقة أو إيصالفا لمخريـ
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 ."مـ الربامج الؿعؾقماتقة ووسائؾ تؼـقة الؿعؾقمات

مجال أو مؽان افرتاضل لف طـقان "طرف الؼاكقن الؿصري الؿققع بلكف:  الؿوقع:

ة البقاكات والؿعؾقمات لؾعامة محدد طؾك شبؽة معؾقماتقة، يفدف إلك إتاح

ؽة مؽان إتاحة البقاكات طؾك الشب "، وطرفف الـظام السعقدي بلكف: "الخاصة أو

 ."الؿعؾقماتقة مـ خالل طـقان محدد

ذكر الؿشرع الؿصري الحساب الخاص كؿحؾ لؾدخقل غقر الحساب الخاص: 

مجؿقطة مـ الؿعؾقمات الخاصة بشخص صبقعل أو اطتباري، " الؿشروع، وطرفف بلكف:

تخقل لف دون غقره الحؼ يف الدخقل طؾك الخدمات الؿتاحة أو استخدامفا مـ خالل 

 ."عؾقمايتمققع أو كظام م

أما الؿشرع اإلمارايت والؿـظؿ السعقدي فؾؿ يـصا صراحًة طؾك الحسابات       

الخاصة كؿحؾ لؾدخقل غقر الؿشروع؛ بقد أن ذلؽ ال يعـل استبعادها مـ كطاق حظر 

الدخقل غقر الؿشروع، ذلؽ أن اخرتاق الحسابات الخاصة، أو دخقلفا دخقاًل غقر 

معؾقمايت، أي أن الحسابات الخاصة تعد جزًء مـ  مشروع لـ يتؿ إال مـ خالل كظام

 األكظؿة الؿعؾقماتقة، فقخضع دخقلفا بطريؼ غقر مشروع لؾتجريؿ.

ويتضح مـ تحديد الؿشرطقـ الؿصري، واإلمارايت، والؿـظؿ السعقدي لؿحؾ 

االخرتاق والدخقل غقر الؿشروع أهنؿ أخذوا باالتجاه الؿقسع يف تحديد محؾ الدخقل، 

حؿقد؛ ألكف وسع مـ كطاق هذا الؿحؾ بؿا يشؿؾ كافة صقر وأكقاع وهق مسؾؽ م

ومسؿقات القسائؾ التل تستخدم يف االتصال والتقاصؾ مؿا يعد يف حؽؿ الحقاسب 

اآللقة، ويعؿؾ طرب أكظؿتفا، أو أكظؿة مشاهبة، سقاًء كان متصالً باإلكرتكت، أو غقر متصؾ 

 بف.
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قع طؾك برامج معروضة لؾبقع، أو طؾك وطؾك ذلؽ؛ فال يتحؼؼ الدخقل الؿجرم إذا و

حاسب لؿ يدخؾ الخدمة، أو طؾك طـصر مقدع بالؿخازن، أو قطع غقار، أو أجفزة ال 

؛ بقـؿا يتحؼؼ إذا وقع طؾك الـظام (8)زالت يف صقر التجربة، أو أكظؿة خرجت مـ الخدمة

 .(2)خارج ساطات تشغقؾف العادية، أو إذا كان الـظام معطالً كؾقًا أو جزئقًا

وجؿقع هذه الؿػردات، سقاًء الؿققع االلؽرتوين، أو الشبؽة الؿعؾقماتقة، أو وسائؾ 

تؼـقة الؿعؾقمات، أو الحاسب اآللل كؾفا يؿؽـ أن يستقطبفا مصطؾح الـظام الؿعؾقمايت 

؛ لذلؽ أقرتح تعريػ لؾـظام الؿعؾقمايت بلكف: (6)إن تؿ ضبط مػفقمف لغًة، وصقاغًة، وتؼاكةً 

مجؿقطة مـ األدوات تعؿؾ بطريؼة الؽرتوكقة مـ خالل بركامج أو أكثر،  كؾ أداة أو "

طرض بقاكات،  أوإلكشاء، أو معالجة، أو تخزيـ، أو اسرتجاع، أو إرسال أو استؼبال، 

 .  "معؾقمات الؽرتوكقة أو

ى تطؾب الحؿاية التؼـقة كشرط لتجريؿ الدخقل غقر اكؼسؿ الػؼف حقل مد     

 الؿشروع، وكذلؽ الؼقاكقـ إلك اتجاهقـ، طؾك الـحق التالل:

                                                        

د/ محؿد مزاولل: الؿسئقلقة الجـائقة لألشخاص االطتبارية طـ جريؿة الؿساس بلكظؿة الؿعالجة اآللقة  ( 8)

 .      46م، ص2884، 26لؾؿعطقات، مجؾة الػؼف والؼاكقن، الؿغرب، ع

 .88ص م،2888 تؾؿسان، – رسالة ماجستقر، جامعة أبق بؽر بؾؼايدلؿعؾقماتقة، أ/ سػقان سقير: الجريؿة ا( 2)

اكتؼد البعض إفراط ققاكقـ مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات العربقة يف مسللة التعريػات؛ لعدم دقة الؽثقر مـفا،  ( 6)

داوي سعقد وألن ذلؽ خارج طـ الؿللقف يف التجريؿ، وفضؾ ترك هذه الؿفؿة لؾػؼف والؼضاء. )أ/ م

الؼحطاين: الجريؿة اإللؽرتوكقة يف الؿجتؿع الخؾقجل وكقػقة مقاجفتفا، مجؾس التعاون لدول الخؾقج، 

 (.48م، ص2888األماكة العامة، 
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  الحؿاية التؼـقة شرط لتجريم الدخول غقر الؿشروع -التجاه األول

 رأيفم بؿا يؾي: و يبرر أكصار هذا التجاه

بحظر دخقل الـظام، بقـؿا طدم إن وجقد حؿاية تؼـقة لؾـظام تتقح لألفراد العؾؿ  -أولً 

وجقدها قد يمدي إلك وققع الؽثقريـ تحت صائؾة الؿسئقلقة الجـائقة، فضالً طؿا فرضف 

الؿشرع طؾك الجفات التل تتعامؾ مع البقاكات الشخصقة مـ تقفقر الحؿاية الؿالئؿة لفا 

 .(8)ضد االكتفاكات، وفرض طؼقبات طؾك الجفات التل ال تقفر هذه الحؿاية

مـ غقر الؿؼبقل ترك بقاكات ومعؾقمات مفؿة دون إجراءات تؽػؾ لفا  -قًاثاك

الحؿاية؛ إذ إن فعؾ الدخقل إلك الحاسب اآللل ال يدل بذاتف طؾك طدم الؿشروطقة؛ لذا 

يجب طؾك الؿشرع أن يجرم الدخقل بالغش واالحتقال، وهق ما يتحؼؼ باخرتاق أكظؿة 

 . (2)الحؿاية األمـقة

ن الحؿاية كشرط لؾتجريؿ دفع أصحاب األكظؿة الؿعؾقماتقة إن مـ شل -ثالثًا

الستخدام أكظؿة الؽرتوكقة لؾحؿاية. إذ إن طدم اهتؿام الشركات بالحؿاية التؼـقة مـ أهؿ 

                                                        

د/محؿد كصر الؼطري: اإلشؽالقات الؼاكقكقة لحؿاية سالمة الؿعؾقمات، دراسة تطبقؼقة طؾك الحؿاية الجـائقة  ( 8)

، 24، مجؾة الػؽر الشرصل، مركز بحقث الشرصة، الؼقادة العامة لشرصة الشارقة، مجمـ اإلتالف الؿعؾقمايت

، د/فضقؾة طاقؾل: الجريؿة االلؽرتوكقة وإجراءات مقاجفتفا مـ خالل 888م، ص2882، أبريؾ 86ع

التشريع الجزائري، بحث مؼدم ضؿـ أطؿال الؿمتؿر الدولل الرابع طشر، الجرائؿ االلؽرتوكقة، 

 .       8م، ص2888مارس  22-24صرابؾس،

راجع يف طرض هذه الؿربرات د/ مفـد ولقد الحداد: التـظقؿ الؼاكقين لجريؿة الدخقل غقر الؿصرح بف إلك  ( 2)

، سبتؿرب 8، ع88كظام الحاسب اآللل، مجؾة العؾقم الشرطقة، جامعة الؼصقؿ، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، مج

 .      228م، ص2888
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 .(8)أسباب الدخقل غقر الؿشروع

إن خضقع األكظؿة لحؿاية فـقة يسفؾ اكتشاف أي اخرتاق أو تعد؛ حقث  -رابعًا 

، كنلغاء كؾؿة السر، أو تغققرها، فضالً طـ أن وجقد حؿاية لؾـظام يرتك ذلؽ أثرًا ماديًا

 .(2)يسفؾ إثبات الؼصد الجـائل لدى الؿتفؿ

وقد تطؾبت بعض الؼقاكقـ لتجريؿ الدخقل غقر الؿشروع أن يؽقن الـظام       

، والؼاكقن الػقدرالل (3)الؿعؾقمايت محؿقًا بقسائؾ حؿاية أمـقة، كالؼاكقن اإليطالل

. (4)ريؽل، والؼاكقن الؿؽسقؽل، والػـؾـدي، والققكاين، واأللؿاين، والسقيسرياألم

ويصـػ قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات الؽقيتل ضؿـ هذا االتجاه؛ إذ اشرتط 

اخرتاق وسائؾ وإجراءات الحؿاية  "طـد تعريػف لؾدخقل غقر الؿشروع أن يتؿ مـ خالل

ذلؽ أن الدخقل الؿجرم يتعقـ أن يؽقن محؾف  ، ومػاد"لفا بشؽٍؾ جزئل أو كؾل... 

 محؿقًا بقسائؾ فـقة.

  عدم تطؾب الحؿاية التؼـقة لؾـظام لتجريم الدخول -التجاه الثاين

يرى أكصار هذا االتجاه أن األكظؿة الؿعؾقماتقة جديرة بالحؿاية الجـائقة يف مقاجفة      

 ة التؼـقة أم ال، واستـدوا إلك ما يؾل:الدخقل غقر الؿشروع، سقاًء كاكت تتقافر لفا الحؿاي

إن قصر تجريؿ الدخقل غقر الؿشروع طؾك الحاالت التل يؽقن فقفا الـظام -أولً 

محؿقًا يضقؼ مـ كطاق الحؿاية الجـائقة لألكظؿة الؿعؾقماتقة يف مقاجفة الدخقل غقر 

                                                        

 .82لعبقدي: مرجع سابؼ، صد/ أسامة ا ( 8)

 .24راجع يف طرض هذا الرأي أ/كسقؿة جدي : مرجع سابؼ، ص ( 2)

(3)  Pradel, Jean: "Les infractions relatives à l'informatique." Revue internationale de droit 
comparé 42, no. 42 (1990): 815-828, p.822. 

 .      28ص  د/طبد اإللف الـقايسة: مرجع سابؼ، ( 4)
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 .(8)الؿشروع

فؽؿا تؼع السرقة ققاس جريؿة الدخقل غقر الؿشروع طؾك جريؿة السرقة،  -ثاكقًا

طؾك الؿال الؿـؼقل سقاًء كان متؿتعًا بحؿاية صاحبف أم ال؛ فنن جريؿة الدخقل غقر 

 .(2)الؿشروع تؼع طؾك الـظام الؿعؾقمايت سقاًء كان محؿقًا أم ال

إن الحؿاية التؼـقة لقست شرصًا لتجريؿ الدخقل غقر الؿشروع؛ وإكؿا قريـة -ثالثًا

، أي أن الحؿاية الػـقة لؾـظام تعد (6)االحتقال يف الدخقل طؾك تقافر الؼصد الجـائل أو

 .(4)وسقؾة إلثبات سقء كقة الؿتفؿ وطدم مشروطقة دخقلف

إن الدخقل غقر الؿشروع إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة يخضع لؾتجريؿ سقاًء كان  -رابعًا

ؿة طؾك الـظام الؿعؾقمايت محؿقًا أم ال؛ إال إكف يجب تشديد العؼقبة حال وققع الجري

كظام معؾقمايت محؿك، وهذا ما فعؾف الؿشرع الربتغالل؛ إذ شدد العؼاب طؾك الدخقل 

 .(2)إلك األكظؿة الؿحؿقة

إن أغؾب ققاكقـ مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات لؿ تتضؿـ شرط الحؿاية  -خامسًا

 .(8)الػـقة، ومـ ثؿ ففل غقر مطؾقبة كشرط لتجريؿ الدخقل غقر الؿشروع

                                                        

 .      28د/ طبد اإللف الـقايسة: مرجع سابؼ، ص ( 8)

 .      228د/ مفـد الحداد: مرجع سابؼ، ص ( 2)

(3)  Christian Le Stanc: Ne commet pas le délit d'accès et de maintien frauduleux dans un 
système de traitement automatisé de données l'internaute qui utilise un logiciel répandu pour 
pénétrer dans un système non protégé , Recueil Dalloz , 2003 , p.2827.  

 – رسالة دكتقراه، جامعة أبق بؽر بؾؼايدد/ صالح شــ: الحؿاية الجـائقة لؾتجارة اإللؽرتوكقة، دراسة مؼاركة،  ( 4)

 .88، صم2886 تؾؿسان،

 .      28قايسة: مرجع سابؼ، صد/ طبد اإللف الـ ( 2)

 تؾؿسان، – د/ طزيزة رابحل: األسرار الؿعؾقماتقة وحؿايتفا الجزائقة، رسالة دكتقراه، جامعة أبق بؽر بؾؼايد ( 8)
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أن هذا االتجاه هق الغالب؛ فؾؿ تشرتط ققاكقـ مؽافحة جرائؿ تؼـقة ويبدو      

الؿعؾقمات العربقة الحؿاية األمـقة صراحًة طـد تجريؿفا لؾدخقل غقر الؿشروع، 

 .(8)ةباستثـاء الؼاكقن الؽقيتل، كؿا أن الؼاكقن الػركسل لؿ يشرتط هذه الحؿاي

ة يف مقاجفة الدخقل غقر الؿشروع، إذن األكظؿة الؿعؾقماتقة تستـلهؾ الحؿاية الجـائق

سقاًء كاكت محؿقة أم ال، الؿفؿ أن يؽقن الؿتحؽؿ يف الـظام قد أضفر كقتف يف تؼققد 

إذا كان الـظام الؿعـل محاصًا بحؿاية محؽؿة أم ضعقػة ، ومـ ثؿ يستقي (2)الدخقل إلقف

االستئـاف  ، كؿا شددت طؾقف محؽؿة(6)أم بدون حؿاية؛ إذ إن ذلؽ لقس شرصًا لؾتجريؿ

لؽل ُيعاقب طؾل الدخقل،  "، واطتربت أكف 8884أبريؾ  2يف باريس يف حؽؿ صدر يف 

البد وأن يتؿ بدون حؼ، وبؿعرفة كامؾة بالققائع، ولقس مـ الضروري لقققع الجريؿة، 

الؿتحؽؿ يف  "أن يؽقن القصقل محدودًا بقاسطة جفاز حؿاية، ولؽـف يؽػل أن يؽقن 

 .(4)لتؼققد القصقل طؾك األشخاص الؿصرح لفؿ فؼط الـظام قد أضفر الـقة

رأى الباحث: بعد طرض اتجاهات الػؼف، ومققػ الؼقاكقـ بشلن مدى تطؾب الحؿاية 

أكف كان يجب تحديد مػفقم  التؼـقة كشرط لتجريؿ الدخقل غقر الؿشروع؛ فنكف يبدو لل

يف برامج الحؿاية محؾ الخالف، وهؾ هل الحؿاية التؼـقة الؿتخصصة الؿتؿثؾة 

الؽرتوكقة مصؿؿة لذلؽ، أم أهنا الحؿاية بصػة طامة التل يؿثؾ حدها األدكك كؾؿات 

الؿرور، وشػرات الدخقل، وحدها األقصك الحؿاية التؼـقة الؿتخصصة طرب برامج 

                                                                                                                                                                     

 .       88، د/ صالح شــ: مرجع سابؼ، ص82م، ص2888

(1)  Pradel, Jean: " op.cit., p. 822. 
(2)  Romain Boos: op.cit., p. 82. 
(3)  Monika Zwolinska: Sécurité et libertés fondamentales des communications électroniques en 

droit français, européen et international. Droit. Université Nice Sophia Antipolis, 2015. P. 
171. 

(4)  Cour d’appel de Paris, 5 avril 1994. ( cité par: Ibtissem Maalaoui : op. cit., p. 26) 
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الؽرتوكقة؛ بقد أن الػؼف لؿ يعتـل بتحديد هذا الؿػفقم، وكذلؽ معظؿ الؼقاكقـ، ومـفا 

 . الؼقاكقـ محؾ الدراسة

مـف التدابقر األمـقة  بلهنا:  62يف الؿادة  888/2886بقـؿا طرف الؼاكقن الروماين رقؿ 

استخدام إجراءات أو أجفزة أو برامج كؿبققتر متخصصة لتؼققد أو مـع القصقل إلك "

 .  (1)"كظام الؽؿبققتر، وقصره طؾك فئات معقـة مـ الؿستخدمقـ

جريؿ الدخقل غقر الؿشروع هل مجرد واألرجح أن الحؿاية التؼـقة الؿتطؾبة لت

عؾقماتقة، أو حساباتف الخاصة، الحؿاية العادية التل يقفرها كؾ شخص ألكظؿتف الؿ

شبؽاتف، أو حقاسبف؛ ومـ ثؿ يجرم الدخقل إلك أي كظام معؾقمايت محؿل حؿاية  أو

طادية، ولق بؿجرد كؾؿات الؿرور، أو حؿاية متخصصة، كؿا هق الحال يف الربامج 

 ؿؿة خصقصَا لحؿاية أكظؿة البـقك، والشركات الؽربى. الؿص

أما الؼقل بلن الحؿاية الؿتطؾبة لتجريؿ الدخقل وفؼًا لفذا االتجاه هل الحؿاية التؼـقة 

الؿتخصصة، أي التل تصؿؿ خصقصًا لحؿاية اكظؿة الشركات، والبـقك، وغقرها، مـ 

ألكظؿة الؿعؾقماتقة والؿقاقع األكظؿة الؿعؾقماتقة ذوات األهؿقة، فنن ذلؽ يعـك أن ا

والحسابات الشخصقة التل ال تحؿك بؿثؾ هذه الربامج التؼـقة الؿتخصصة، وإكؿا يتؿ 

حؿايتفا بؽؾؿات مرور وإجراءات تؼـقة بسقطة ال تدخؾ يف كطاق الحؿاية الجـائقة مـ 

طؾة الدخقل غقر الؿشروع، وهذه كتقجة غقر مـطؼقة ال يؿؽـ التسؾقؿ هبا، وذلؽ لتقافر 

 التجريؿ ذاهتا.

                                                        

(1)  PICOTTI, Lorenzo; SALVADORI, Ivan:National legislation implementing the Convention on 
Cybercrime-Comparative analysis and good practices. 2008, P.11. et:  MOISE, Adrian 
Cristian: Modernization of Romanian legislation on preventing and combating cybercrime 
and implementation gap at European level. Revista de Stiinte Politice, 2015, P.187. 



–

888 

كبديؾ طـ  "الستئثار بالـظام الؿعؾوماتي"وحسؿًا لفذا الخالف أصرح فؽرة 

الحؿاية التؼـقة، واطتؿادها كشرط لتجريؿ الدخقل غقر الؿشروع، ومػاد هذه الػؽرة أن 

األكظؿة الؿعؾقماتقة وما يف حؽؿفا تستلهؾ الحؿاية الجـائقة، ويصبح دخقلفا مجرمًا إذا 

ومـ بفا يظفر استئثارًا واختصاصًا هبا، وال يشرتط أن يممـفا بالحؿاية التؼـقة، كان صاح

ثؿ كؾؿا تبقـ مـ ضاهر الحال أن صاحب الـظام الؿعؾقمايت يستلثر بف لـػسف، أو لػئة 

محددة، ويؿـع الغقر مـ الدخقل فقف، كؾؿا كان الدخقل مجرمًا، أما إذا كان ضاهر الحال 

ام الؿعؾقمايت ترك الـظام مػتقحًا لؾغقر فال يعد الدخقل يشقر إلك أن صاحب الـظ

فنذا كان الؿؽان التؼؾقدي ال يجقز دخقلف مـ قبؾ الغقر إال بنذن صاحبف، مجرمًا، 

باطتباره مستقدطًا ألسراره؛ فنن األكظؿة الؿعؾقماتقة بؿا تحقيف مـ أسرار ومعؾقمات قد 

ؾقدي، وإذا كاكت الؿـازل واألماكـ تػقق يف أهؿقتفا ما يقجد يف الؿؽان الخاص التؼ

الخاصة ال يشرتط حؿايتفا مـ قبؾ صاحبفا حتك تتؿتع بحؿاية الؼاكقن الذي يحظر 

اكتفاك حرمتفا، فنن األكظؿة الؿعؾقماتقة تستلهؾ الحؿاية الجـائقة يف مقاجفة الدخقل 

 غقر الؿشروع بؿجرد أن يظفر صاحبفا استئثارًا واختصاصًا هبا.

الـظام الؿعؾقمايت قد يؽقن صريحًا، وقد يؽقن ضؿـقًا، فقؽقن صريحًا واالستئثار ب

طـدما يؽقن الـظام محاصًا بحؿاية تؼـقة طادية، أو متخصصة، أو تقجد قققد واضحة 

طؾك دخقلف، كؽؾؿة مرور، أو اسؿ مستخدم، أو شػرة ما، أو تطؾب دفع اشرتاك مالل، 

 وطاء، أو جفاز معقـ يف حقازة صاحبف، أو ويؽقن االستئثار ضؿـقًا طـدما يؽقن الـظام يف

يف مؽان ما، وهق يختص هبذا الؿؽان دون غقره، كجفاز الحاسب اآللل يف الؿـزل، أو يف 

مؽتب مستؼؾ طـ الغقر، أو جفاز حاسب آلل محؿقل، أو هاتػ محؿقل؛ إذ درج 

لل فنهنا وما العرف طؾك أن مثؾ هذه األشقاء يختص هبا صاحبفا، ويستلثر بؿا فقفا، وبالتا
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خاصة  ين، وحسابات الؽرتوكقة بـؽقة، أوفقفا مـ حسابات شخصقة، كالربيد االلؽرتو

بالعؿؾ، أو حسابات مقاقع التقاصؾ، أو غقر ذلؽ مـ برامج وأكظؿة وبقاكات ومعؾقمات 

 ال يجقز الدخقل إلقفا، ولق كاكت تعؿؾ بؿجرد تشغقؾ الجفاز الؿثبتة طؾقف.  

إرادة تؼققد الدخقل إلك الـظام مـ قبؾ الؿسئقل طـف فال تؼع معف أما غقاب التعبقر طـ 

وال يؿؽـ تؽققػ الدخقل إلك كظام معؾقمايت مػتقح  ،(1)جريؿة الدخقل غقر الؿشروع

لؾجؿفقر بلكف دخقل احتقالل أو غقر مشروع، إذ إن كقة الؿتحؽؿ يف الـظام تؽقن ضاهرة 

ل يتحؼؼ الدخقل الؿجرم يجب أن يؽقن ،أي أكف ك(2)يف طدم تؼققد القصقل إلك كظامف

أسؾقب الدخقل غقر كظامل، ويتؿ ذلؽ طـدما يعرب الؿتحؽؿ يف الـظام طـ رغبتف يف تؼققد 

 .(3)القصقل إلك الـظام الؿعؾقمايت

أن كثقرًا مـ أصحاب األكظؿة الؿعؾقماتقة قد ال يؾجمون وتظفر أهؿقة هذه الػؽرة يف 

طتبار أن األوطقة أو األجفزة التل تقجد هبا مثؾ هذه إلك تلمقـفا وحؿايتفا تؼـقًا؛ با

األكظؿة بحقزهتؿ، فتظؾ مػتقحة وتعؿؾ بؿجرد تشغقؾ الجفاز، أو القطاء الذي تعؿؾ 

مـ خاللف. كالربيد االلؽرتوين، ومقاقع التقاصؾ االجتؿاطل التل ترتك يف وضع التشغقؾ 

لؿحؿقل، وهـا تظفر أهؿقة ، أو الفاتػ ا(4)وتعؿؾ بؿجرد تشغقؾ جفاز الحاسب اآللل

الحؿاية الجـائقة لألكظؿة غقر الؿحؿقة تؼـقًا، خاصة يف حالة فؼد أو سرقة الحاسب 

اآللل، أو الفاتػ الؿحؿقل، أو سرقتف، كؿا يظفر دور فؽرة االستئثار بالـظام يف 

 استحؼاق هذه الحؿاية.

                                                        

(1)  T. corr., Paris, 8 décembre 1997, Gaz. Pal., [1998], chron. crim. 
     ( cité par: Romain Boos: op.cit., p. 83). 
(2)  Christian Le Stanc, op. cit.,  p.2827  
(3)  Cécile Duhil de Bénazé : op. cit., p.3.  

د/ سامل الرواشدة: األدلة الؿتحصؾة مـ مقاقع التقاصؾ االجتؿاطل ودورها يف اإلثبات الجـائل: دراسة يف  ( 4)

 .28م ، ص2888الؼاكقكقـ اإلكجؾقزي واألمريؽل، الؿجؾة الدولقة لؾؼاكقن، 
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ركـ الؿادي وأحؽامف مـ الجقاكب الؿشرتكة بقـ جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع يعد ال

؛ إذ إن كافة "الدخقل غقر الؿشروع"بصقرها الؿختؾػة، ويؼقم بؿجرد تقافر سؾقك 

جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع يف الؼاكقن الؿصري واإلمارايت، والـظام السعقدي مـ 

قر الؿشروع إلك كظام معؾقمايت أو ما يف الجرائؿ الشؽؾقة، التل تؼقم بؿجرد القلقج غ

فنكف يجرم الدخقل االحتقالل  8-626حؽؿف. كذلؽ الؿشرع الػركسل وفؼًا لؾؿادة 

مـ قاكقن العؼقبات  8-626، وتؿقز الؿادة (8)بغض الـظر طـ الـتقجة التل يمدي إلقفا

خقل بقـ الدخقل البسقط الذي يؼتصر طؾك مجرد الدخقل دون إحداث ضرر، وبقـ الد

، وحتك إذا تحؼؼ هذا الضرر فنكف ال يؿثؾ سقى ضرف مشدد (2)الذي يرتتب طؾقف ضرر

 لؾعؼاب.

وطؾك ذلؽ؛ أطرض يف الػرع األول األحؽام العامة لؾسؾقك اإلجرامل، وأطرض       

 "شرط طدم مشروطقة الدخقل"يف الػرع الثاين 

، وأطرض لؿدلقلف، ووسائؾف، "الدخقل"يتؿثؾ السؾقك اإلجرامل لؾجريؿة يف      

 طؾك الـحق التالل:

لؿ يعرف الؼاكقن الػركسل الدخقل غقر  الؿؼصود بالدخول غقر الؿشروع: -أولً 

يف ، وكذلؽ الؼاكقن اإلمارايت؛ أما الؿشرع الؿصري فؼد طرف االخرتاق (6)الؿشروع

                                                        

(1) Ibtissem Maalaoui : op. cit., p. 26. 
(2) Romain Boos :op. cit., p.67. 
(3)  Ibtissem Maalaoui: op.cit., p.26. 
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ف أو الؿخالػ ألحؽام الرتخقص، الدخقل غقر الؿرخص ب " الؿادة األولك بلكف:

الدخقل بلي صريؼة غقر مشروطة إلك كظام معؾقمايت أو حاسب آلل أو شبؽة  أو

. ويستػاد مـ هذا التعريػ أن الؿشرع الؿصري جعؾ الدخقل "معؾقماتقة وما يف حؽؿفا

 حؽؿف، واطترب أن بلية صريؼة غقر مشروطة يعد اخرتاقًا لؾـظام الؿعؾقمايت أو ما يف

الدخقل بدون ترخقص، والدخقل الذي يخالػ أحؽام الرتخقص دخقاًل غقر مشروع، 

ومـ ثؿ فال فرق بقـ االخرتاق وبقـ والدخقل بدون تصريح، والدخقل بتصريح مخالػ 

 لؾشروط، وكذلؽ الدخقل بلية صريؼة أخرى غقر مشروطة.

مف وهق الدخقل غقر الؿشروع ولقس وقد كان األولك بالؿشرع أن يضع تعريػًا لؿا جر

االخرتاق؛ أو يجرم ما طرفف وهق االخرتاق، أو يبؼك طؾك هنجف ومسؾؽف العام ويسؽت 

طـ التعريػ، ويرتك هذه الؿفؿة لؾػؼف والؼضاء؛ ذلؽ أن مػفقم الدخقل غقر الؿشروع 

 أوسع مـ االخرتاق، فؽؾ اخرتاق يعد دخقاًل غقر مشروع، والعؽس غقر صحقح، إذ إن

االخرتاق معـاه الـػاذ إلك كظام معؾقمايت محؿل حؿاية طادية، أو تؼـقة؛ بقـؿا الدخقل 

غقر الؿشروع قد يتؿ دون تجاوز أكظؿة الحؿاية، كؿا لق تؿ الدخقل خؾسًة إلك كظام 

 معؾقمايت تصادف أكف مػتقح. 

كظام مؽافحة جرائؿ الؿعؾقمات السعقدي  فؼد طرف الدخقل غقر الؿشروع يف  أما

دخقل شخص بطريؼة متعؿدة إلك حاسب آلل، أو مققع الؽرتوين،  "مادتف األولك بلكف:

 ."أو كظام معؾقمايت، أو شبؽة حاسبات آلقة غقر مصرح لذلؽ الشخص بالدخقل إلقفا

ويالحظ طؾك هذا التعريػ أكف قصر الدخقل غقر الؿشروع طؾك الحالة التل يدخؾ فقفا 

                                                                                                                                                                     

  . "إمؽاكقة دخقل شخص ما يف شلء ما "بلكف:  accèsالقصقل   larousseوقد طرف قامقس 

 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/acc%C3%A8s/420 
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يف حؽؿف دون التصريح لف بذلؽ، وبؿػفقم الؿخالػة فنن  الؿتفؿ كظامًا معؾقماتقًا، أو ما

مـ يدخؾ وهق مصرح لف بذلؽ لؽـ يخالػ ضقابط وأحؽام التصريح فنن ذلؽ  يعد 

دخقاًل  مشروطًا، وتظفر أهؿقة هذا األمر إذا أخذكا يف االطتبار أن الؿـظؿ السعقدي لؿ 

 يجرم تجاوز حدود الحؼ يف الدخقل.

ت التل لؿ تعرف الدخقل الؿجرم هل األكثر، ومسؾؽفا هق ويرى البعض أن التشريعا

األفضؾ، ألن تجريؿ الدخقل غقر الؿشروع يرتبط بلمقر تؼـقة متغقرة ومتطقرة؛ ومـ ثؿ 

فنن وضع تعريػ لف قد يضقؼ مـ كطاق التجريؿ حال طجزه طـ مجاراة واستقعاب 

 .(8)الؿستجدات التؼـقة

القلقج غقر الؿصرح بف أو بشؽؾ "م بلكف: وطؾك الصعقد الػؼفل يعرف الدخقل الؿجر

كافة  "، وطرف بلكف:(2)"غقر مشروع إلك كظام معالجة البقاكات باستخدام الحاسقب

األفعال التل تسؿح بالدخقل إلك كظام معؾقمايت واإلحاصة أو السقطرة طؾك الؿعطقات 

طؿال التل تسؿح وققؾ بلكف يشؿؾ  كافة األ، (6)"التل يتؽقن مـفا أو الخدمات التل يؼدمفا

ؾك الؿعطقات التل يتؽقن مـفا، بالقلقج إلك كظام معؾقمايت واإلحاصة أو السقطرة ط

، وبلكف ضاهرة معـقية تعـل الدخقل إلك العؿؾقات التل يؼقم (4)الخدمات التل يؼدمفا أو

، وأضػل البعض طؾك الدخقل مدلقاًل مؽاكقًا يعـل التسؾؾ إلك (2)هبا الـظام الؿعؾقمايت

                                                        

 .66د الـقايسة : مرجع سابؼ ، صد/طبد اإللف محؿ ( 8)

 . 888د/ محؿد كصر محؿد الؼطري: مرجع سابؼ،  ( 2)

 .  86د/أسامة غاكؿ العبقدي : مرجع سابؼ ، ص ( 6)

 .248د/مفـد الحداد: مرجع سابؼ، ص ( 4)

 .84أ/ مختارية بقزيدي: مرجع سابؼ، ص ( 2)
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خؾ الـظام الؿعؾقمايت، ومدلقاًل زماكقًا يتؿثؾ يف تجاوز حدود الػرتة الؿصرح دا

 .(8)بالدخقل خاللفا

؛ لذلؽ طرف البعض (2)االخرتاق فقعـل وجقد كظام حؿاية تؿ تجاوزه أو الـػاذ مـفأما  

االخرتاق بلكف اقتحام األكظؿة أو الشبؽات طـ صريؼ برامج متخصصة يف فؽ أو سرقة 

، فالدخقل ال يعـل االخرتاق، ألن االخرتاق هق كقع (6)وتصريحات الدخقل كؾؿات السر

واالقتحام ال يؽقن إال لألكظؿة  (4)مـ الدخقل الػـل يتؿ مـ خاللف التسؾؾ أو االقتحام

 الؿحؿقة.

وطؾك ذلؽ؛ فنن الدخقل يتحؼؼ بـشاط إيجابل يؿؽـ الؿتفؿ مـ التقاجد داخؾ 

صالت مدتف أم قصرت، وسقاًء تحؼؼت لف السقطرة طؾك الـظام أو أٍي مـ أجزائف، سقاًء 

الـظام أم ال؛ ومـ ثؿ فؽؾ فعؾ ال يػضل إلك تخطل حدود الـظام ال يعد دخقاًل، فؿجرد 

                                                        

م ، 2882، 8ة، رسالة ماجستقر، جامعة الجزائرأ/ حؿقدي كاصر: الحؿاية الجـائقة لؾتجارة اإللؽرتوكق ( 8)

 العؾقم الؼاكقكقة، مجؾة البصرة، جامعة ، أ/ سامقة طبد الرازق: جريؿة اخرتاق أكظؿة الؿعؾقمات، 86ص

  .28م،هامش، ص2888، 8، ع82مج

ابؼ، طرف البعض االخرتاق بلكف أي دخقل غقر مصرح بف إلك كظام معؾقمايت )د/ أسامة العبقدي: مرجع س ( 2)

د/ حسـ مظػر: األمـ الؿعؾقمايت، معالجة قاكقكقة أولقة، مجؾة األمـ والؼاكقن، أكاديؿقة شرصة  ،86ص،

(، ويف ذلؽ تسقية بقـ 888م، ود/خالد مؿدوح إبراهقؿ: مرجع سابؼ،ص2884، يـاير 8، ع82دبل، مج

ؼـقًا، بؽسر أو اقتحام الدخقل واالخرتاق؛ لؽـ االخرتاق أحد صقر الدخقل؛ ومعـاه  دخقل كظام محؿل ت

 جدار الحؿاية، أما الدخقل ففق أطؿ؛ إذ يعـل القلقج إلك كظام محؿل أو غقر محؿل.

أ/ مـصقر بـ سعقد الؼحطاين: مفددات األمـ الؿعؾقمايت وسبؾ مقاجفتفا، دراسة مسحقة طؾك مـسقبل مركز  ( 6)

ة ماجستقر، كؾقة الدراسات العؾقا، جامعة الحاسب اآللل بالؼقات البحرية الؿؾؽقة السعقدية بالرياض، رسال

 .64، ص2888كايػ العربقة لؾعؾقم األمـقة،

 .882د/ طزيزة رابحل: مرجع سابؼ، ص  ( 4)
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االصالع طؾك البقاكات أو الؿعؾقمات التل ضفرت طؾك شاشة كظام معؾقمايت، أو يف 

سال رسالة الؽرتوكقة صقرة مخرجات ال يعد دخقاًل مجرمًا، وال يعد دخقاًل مجرد إر

 .(8) خاصة لشخص ما تحتقي طؾك فقرس

؛ بقد أكف (2)وقد ذهب البعض إلك أن مجرد تشغقؾ الحاسقب يعد دخقاًل غقر مشروع

ال يؿؽـ التسؾقؿ بذلؽ؛ إذ إن الدخقل يتطؾب اكتؼااًل وولقجًا إلك داخؾ الـظام، كؿا أن 

نن مجرد تشغقؾ الحاسقب الحاسقب قد يؽقن يف وضح محؿل رغؿ تشغقؾف، ومـ ثؿ ف

 ال يتجاوز العؿؾ التحضقري.

كؿا ذهب البعض إلك أن الدخقل يبدأ مـ الؾحظة التل يصبح فقفا الػاطؾ قادرًا طؾك  

، وال يؿؽـ التسؾقؿ هبذا الرأي (6)االصالع البصري، أو السؿعل طؾك محتقيات الـظام

ؾ يف االصالع طؾك بقاكات ـ يػشأيضًا؛ فؼد يـتؼؾ الػاطؾ إلك داخؾ الـظام بالػعؾ لؽ

 معؾقمات الـظام لسبب أو آلخر، فال يـػل ذلؽ تحؼؼ الدخقل غقر الؿشروع.  أو

وال يؼصد بالدخقل مدلقلف الؿادي إكؿا مدلقلف الؿعـقي كلفؽار وطؿؾقات ذهـقة يف 

، وحتك يتحؼؼ الدخقل يجب أن يحدث اتصال فعؾل مـ قبؾ الجاين (4)كظام الؿعالجة 

فال تؽػل محاولة إقامة االتصال، فؼد يجري الؿتفؿ طدة محاوالت لالتصال ، (2)بالـظام

بالـظام حال تخؿقـف كؾؿة السر، فال يتقافر الدخقل إال بعد القصقل إلك كؾؿة الؿرور 

                                                        

 . 62، د/طبد اإللف الـقايسة : مرجع سابؼ، ص88د/محؿد كصر محؿد: مرجع سابؼ، ص ( 8)

 .888د/ خالد مؿدوح إبراهقؿ: مرجع سابؼ، ص ( 2)

 . 888ة: مرجع سابؼ، صأ/ وسقؿ صعؿ ( 6)

 .28، أ/كسقؿة جدي : مرجع سابؼ، ص88أ/ سػقان سقير: مرجع سابؼ، ص ( 4)

د/ سقمقة طؽقر: الجرائؿ الؿعؾقماتقة وصرق مقاجفتفا، ورقة طؾؿقة، الؿؾتؼك العؾؿل: الجرائؿ الؿستحدثة يف  ( 2)

م، 4/8/2884-2ة، طؿان، األردن، ضؾ التغقرات والتحقالت اإلقؾقؿقة والدولقة، كؾقة العؾقم االسرتاتقجق

 .2ص
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تؼقم الجريؿة بػعؾ الدخقل الذي يطؾؼ طؾقف الدخقل الؿـطؼل والقلقج إلك الـظام؛ إذ 

logical access (8)ام الحاسب بؿؽقكاتف الؿـطؼقة، مؿا يقصؾ إلك كظ. 

كؾ كشاط يػضل إلك التسؾؾ  "ف :ويؿؽـ تعريػ الدخقل غقر الؿشروع بلك      

القلقج إلك الـظام الؿعؾقمايت أو جزء مـف، دون حؼ أو ترخقص مؿـ يؿؾؽ السؿاح  أو

      ."بذلؽ، أو دون استقػاء شروط الدخقل

  وسائل الدخول غقر الؿشروع -ثاكقًا

، فؼد ال (2)القسائؾ والطرق التل يؿؽـ مـ خاللفا دخقل األكظؿة الؿعؾقماتقة تتعدد

، (6)يتطؾب الدخقل أكثر مـ تشغقؾ الحاسب اآللل، أو فتح الربكامج الذي يؼقم بتشغقؾف

وقد يحتاج إلك وسائؾ أو برامج تؼـقة مصؿؿة خصقصًا لذلؽ، وقد أكدت بعض ققاكقـ 

احًة طؾك تجريؿ الدخقل غقر الؿشروع أيًا كاكت مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات صر

وسقؾتف، كالؼاكقن األردين، وأكد بعضفا طؾك تجريؿ الدخقل سقاًء كان بطريؼة مباشرة، 

 أم غقر مباشرة.

يؿؽـ أن يتؿ الدخقل طـ صريؼ االتصال بالـظام، واالتصال يػرتض كشاصًا مـ قبؾ و

لؽـ ال ، (2)، أو استخدام حصان صروادة(4)الؿتفؿ، كسرقة كؾؿة مرور، أو خقاكة األماكة

                                                        

 .88د/ أسامة العبقدي: مرجع سابؼ، ص ( 8)

د/ إبراهقؿ داود، د/ أشرف شعت: االصالع طؾك الربيد االلؽرتوين بقـ متطؾبات الـظام العام والحؼ يف سرية  ( 2)

راهقؿ: مرجع د/ خالد مؿدوح إب، 28م، ص 2888، يـاير 88الؿراسؾة، مجؾة دفاتر السقاسة والؼاكقن، ع

 .888سابؼ، ص

 .88د/ أسامة العبقدي: مرجع سابؼ، ص ( 6)
(4) Romain Boos: op. cit., p.82. 

متفؿ مؼقؿ يف الؿغرب ارتؽب طدة جرائؿ دخقل احتقالل، أشفرها دخقلف إلك  Nanterreأداكت محؽؿة جـح  ( 2)

ـ كؿط حصان صروادة لؾتحؽؿ طـ ، وثبت أكف كان يستخدم برامج مGreenpeaceالـظام الؿعؾقمايت لشركة 

بعد يف أكظؿة طؿؾ الؽؿبققتر، ويثبت برامج تسجؾ ضربات الؿػاتقح، فقستعقد كؾؿات الؿرور، ويدخؾ هبا، 
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، فؼد جاءت كصقص تجريؿ (8)يشرتط أن يتؿ الدخقل بقسقؾة معقـة؛ فؽؾ القسائؾ سقاء

إذ تؼع الجريؿة يف كؾ حالة  ؛(2)الدخقل غقر الؿشروع غقر مرهقكة بقسقؾة معقـة لؾدخقل

بؿخالػة إرادة  ول وضعفا الؼاكقن، أو االتػاق، أيؽقن فقفا الدخقل مخالػًا لؾشروط الت

الؿتحؽؿ يف الـظام الذي تؿ الدخقل إلقف، كقضع كظام لؾدفع لؼاء الدخقل، فقعؿد 

الجاين إليجاد وسقؾة لالستػادة مـف دون الدفع، ودون إرادة مالؽف، وتتعدد وسائؾ 

الدخقل غقر الؿشروع، كالربامج الؿخصصة لتخطل أكظؿة الحؿاية الػـقة، وأبقاب 

 .(6)ت، وصريؼة الؼـاعالؿصقدة، والؿختصرا

ويؿؽـ أن يتؿ الدخقل طـ صريؼ كقد، أو شػرة تؿ الحصقل طؾقفا طـ صريؼ 

، وقد يتؿ الدخقل (4)االحتقال، أو طـ صريؼ االستػادة مـ كؼاط ضعػ يف الـظام األمـل

طـ صريؼ تخؿقـ كؾؿات الؿرور، اطتؿادًا طؾك معرفة بعض بقاكات الؿستخدم، أو طـ 

كقة تخؿـ الؿطؾقب لؿؾقارات الؿرات يف ثقان معدودة، أو طـ صريؼ صريؼ برامج الؽرتو

، وهق بركامج يسجؾ ما يؽتبف الؿستخدم طؾك كظامف، ولق كان سريًا Keylogger امجكبر

                                                                                                                                                                     

وقد أداكتف الؿحؽؿة، وأداكت مدير وكالة االستخبارات االقتصادية الذي استخدم هذا الؿخرتق لصالح شركة 

 شرتاكفا معفؿ واخػائفا الجريؿة.كفرباء فركسا، كؿا أديـت هذه األخقرة ال

- Christiane Féral-Schuhl: L’accès frauduleux au système d’information de Greenpeace puni , 
Expériences , Juridique , 2012 , article disponible sur le site : http://www.feral-
avocats.com/wp-content/uploads/2013/09/01info06022012.pdf. et voi: 

- Tribunal correctionnel de Nanterre Jugement du 10 novembre 2011. 
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-correctionnel-denanterre-jugement-du-10-

novembre-2011/ 

 .      62د/ طبد اإللف الـقايسة: مرجع سابؼ، ص ( 8)

 .      44د/ محؿد مزاولل: مرجع سابؼ، ص ( 2)

 .28سابؼ، صأ/كسقؿة جدي: مرجع  ( 6)

(4)  Ibtissem Maalaoui: op. cit., p.27. 

https://free-keylogger.en.softonic.com/
http://www.feral-avocats.com/wp-content/uploads/2013/09/01info06022012.pdf
http://www.feral-avocats.com/wp-content/uploads/2013/09/01info06022012.pdf
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-correctionnel-de%20nanterre-jugement-du-10-novembre-2011/
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-correctionnel-de%20nanterre-jugement-du-10-novembre-2011/
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الدخقل غقر ويتحؼؼ ، ومـ بقـ ما يرسؾف كؾؿات الؿرور. (8)ثؿ يرسؾف إلك الؿتطػؾ

الؿشروع مـ أي شخص أيًا كاكت صػتف، وسقاًء كان يعؿؾ يف مجال معالجة الـظام أم 

، يستقي كقن الـظام محؿل مـ طدمف، وكقن الدخقل قد تحؼؼ مباشرًة بؿجرد فتح (2)ال

بػؽ رمز الؿرور، أو تخؿقـف، كؿا يستقي أن  (6)الحاسب أو الـظام، أم بطريؼ غقر مباشر

افع وهدف معقـ، أو لؿجرد الػضقل، وبغض الـظر طـ محتقى الـظام يؽقن الدخقل بد

 .(4)الؿعؾقمايت، سقاًء تضؿـ معؾقمات شخصقة، أو طامة، وسقاًء ترتب طؾقف ضرر أم ال

ريؿة وصقل الجاين إلك بقاكات، وال يشرتط لتؿام الـشاط اإلجرامل يف هذه الج

شروع، وهذا هق االتجاه معؾقمات أو برامج، بؾ يؽػل مجرد الدخقل غقر الؿ أو

؛ إذ يعاقب طؾك هذه الجريؿة حتك يف غقاب الضرر؛ ألن الضرر ال (2)التشريعل الغالب

؛ لؽـ بعض التشريعات تشرتط القصقل إلك (8)يؿثؾ جزًء مـ األركان الؿؽقكة لفا

 .(8)الؿعؾقمات بالـظام، كالتشريع األمريؽل

؛ إذ (8)ؿعؾقماتقة مـ الجرائؿ الققتقةوتعد جريؿة الدخقل غقر الؿشروع إلك األكظؿة ال

كؿا  – يتؿ ارتؽاهبا يف وقت قصقر، ومجرد محاولة الدخقل معاقب طؾقف باطتباره شروع

                                                        

(1)  BREGANT, Jessica; BREGANT, Robert: op. cit., p.2. 

 .       88د/ صالح شــ: مرجع سابؼ، ص ( 2)

 .2د/ سقمقة طؽقر: مرجع سابؼ، ص ( 6)

 .22أ/كسقؿة جدي : مرجع سابؼ، ص ( 4)

 .88د/ أسامة العبقدي: مرجع سابؼ، ص ( 2)

(6)  Frédérique CHOPIN: Cybercriminalité , Répertoire de droit pénal et de procédure pénale , 
DALLOZ, 2013, p.10. 

(7)  WANG, Q: op. cit., p.127. 

  .88أ/ حؿقدي كاصر: مرجع سابؼ، ص ( 8)
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، وتبؼك مـ الجرائؿ الققتقة (8)مـ قاكقن العؼقبات 8-626وفؼًا لؾؿادة  -يرى البعض

، وقد يؽقن سقاًء كان التجريؿ لؿجرد الدخقل، أم كان مشروصًا بتحؼؼ كتقجة إجرامقة

طـدما يتؿ الدخقل إلك كظام ثؿ الدخقل إلك مقاقع (2)الدخقل جريؿة متتابعة األفعال

متػرطة مـف؛ إذ يتؽرر السؾقك اإلجرامل طؾك ذات الحؼ الؿعتدى طؾقف  لذات الغرض 

 .(6)اإلجرامل

وقد ذهب البعض إلك أكف يجب الـص صراحة طؾك تجريؿ الدخقل ولق اقتصر طؾك 

، ويبدو لل أكف ال حاجة إلك ذلؽ؛ وأن الـص طؾك ذلؽ يف أي تشريع (4)مجزء مـ الـظا

يعد مـ قبقؾ التزيد؛ ذلؽ أن الدخقل إلك جزء مـ الـظام الؿعؾقمايت أو ما يف حؽؿف يعد 

أن يشرتط لتحؼؼ الدخقل إلك مـزل  -ققاسا –دخقاًل إلك الـظام الؿعؾقمايت، إذ ال يعؼؾ 

وغرفف، بؾ يتحؼؼ الدخقل بالقصقل إلك أي جزء مـف،  ما أن يدخؾ الؿتفؿ جؿقع صقابؼف

كؿا أن الؿشرع لؿ يرهـ الدخقل بالـظام الؿعؾقمايت كؾف حتك يؿؽـ الؼقل أن الدخقل 

لجزء مـف غقر مجرم، أيضًا طؾة التجريؿ تؼتضل حؿاية كؾ جزء مـ الـظام دون حاجة 

 طؾك الـظام كؾف.  إلك الـص طؾك ذلؽ، وكؾ اطتداء طؾك جزء مـ الـظام هق اطتداء

يرى البعض أن الشروع  مدى تصور الشروع  يف جريؿة الدخول غقر الؿشروع: -ثالثًا

، كؿا أن بعض ققاكقـ مؽافحة جرائؿ تؼـقة (2)يف الدخقل غقر الؿشروع معاقب طؾقف

                                                        

(1) Frédérique CHOPIN : op. cit., p.10. 

 .      44بؼ، صد/طبد اإللف الـقايسة: مرجع سا ( 2)

 .      284أ/ كجاة طباوي: مرجع سابؼ، ص ( 6)

د/ إمام حسـقـ ططااهلل: جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات يف التشريعات والصؽقك العربقة، دار جامعة كايػ لؾـشر،  ( 4)

 .264، ص م2888-هـ8468الرياض، 

، د/ ديـا طبد العزيز ففؿل: 86، أ/ حؿقدي كاصر: مرجع سابؼ، ص826مرجع سابؼ، صد/ إمام ططااهلل:  ( 2)

الؿسئقلقة الجـائقة الـاشئة طـ اساءة استخدام مقاقع التقاصؾ االجتؿاطل، بحث مؼدم يف الؿمتؿر العؾؿل 

 .22م، ص2888أبريؾ،  24-26الرابع لؽؾقة الحؼقق، جامعة صـطا، الؼاكقن واإلطالم، 
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 الؿعؾقمات وضعت كصًا طامًا يعاقب طؾك الشروع يف الجرائؿ الؿعؾقماتقة بصػة طامة.

ل أكف يجب التػرقة بقـ فرضقـ فقؿا يتعؾؼ بالشروع يف جرائؿ الدخقل غقر ويبدو ل      

الؿشروع، أولفؿا أكف إذا كاكت جريؿة الدخقل جريؿة ذات كتقجة إجرامقة فالشروع فقفا 

متصقر، كؿا هق الحال يف الؼاكقن األمريؽل، أما الػرض الثاين فقتؿثؾ فقؿا إذا كاكت 

إجرامقة فقفا فالشروع فقفا غقر متصقر وال يعاقب  جريؿة الدخقل شؽؾقة، أي ال كتقجة

 طؾقف، وذلؽ لألسباب التالقة:

إن فؽرة الشروع تؼقم طؾك البدء يف تـػقذ فعؾ ال تتحؼؼ كتقجتف اإلجرامقة ألسباب -8

، فنذا كان الدخقل غقر الؿشروع مـ الجرائؿ الشؽؾقة التل (8)خارجة طـ إرادة الجاين

 إجرامقة، فال يتصقر فقفا الشروع.ال يتطؾب الؿشرع فقفا كتقجة 

إن فعؾ الدخقل إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة يتحؼؼ يف لحظة واحدة مفؿا سبؼف مـ -2

أفعال أخرى، وطؾك ذلؽ فنما أن يتحؼؼ الدخقل فتؽقن الجريؿة تامة، وإما أال 

 يتحؼؼ فال تؼع الجريؿة؛ فالدخقل كػعؾ غقر قابؾ لالكؼسام.

الشروع يف الجرائؿ الؿعؾقماتقة ال يعـل بالضرورة أن وضع الؿشرع لـص طام يجرم -6

أن كافة هذه الجرائؿ متصقر فقفا الشروع ومعاقب طؾقف، وال أدل طؾك ذلؽ مـ أن 

البؼاء غقر الؿشروع يدخؾ ضؿـ هذه الجرائؿ والؿػرتض أن يشؿؾف كص العؼاب 

 طؾك الشروع رغؿ أن البؼاء ال يتصقر فقف الشروع.

                                                        

البدء ىف تـػقذ فعؾ بؼصد ارتؽاب جـاية أو جـحة " مـ قاكقن العؼقبات الؿصري هق: 42الشروع وفؼًا لؾؿادة  ( 8)

مـ قاكقن العؼقبات اإلمارايت  64، ووفؼًا لؾؿادة  " دخؾ إلرادة الػاطؾ فقفاإذا أوقػ أو خاب أثره ألسباب ال

 ."فقفا الجاين دخؾ إلرادة ال ألسباب أثره خاب أو أوقػ إذا جريؿة ارتؽاب بؼصد فعؾ تـػقذ يف البدء "هق: 
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ما وضعت كص يؾزم األصراف بتجريؿ الشروع حددت إن اتػاققة بقدابست طـد-4

الجرائؿ التل يجرم الشروع فقفا تحديدًا دققؼًا، ولؿ يؽـ مـ بقـفا الدخقل غقر 

الؿشروع، وهق ما يعـل أن واضعق االتػاققة لؿ يغقب طـ أذهاهنؿ حقـئٍذ أن الدخقل 

 غقر الؿشروع ال يتصقر فقف الشروع.

ال يؽقن الدخقل إلك كظام معؾقمايت أو ما يف حؽؿف مجرمًا إال إذا لحؼف وصػ طدم 

غقر الؿشروطقة، وقد طربت الؼقاكقـ الؿؼاركة طـ ذلؽ بتعبقرات طدة، مـفا الدخقل 

غقر ، والدخقل والوصول الحتقالي أو بالغش، الؿصرح به، والدخقل غقر الؿشروع

؛ بقد أهنا جؿقعًا تعـل أن الدخقل جاء دون حقدخقل ، والبدون إذن؛ والدخقل الؼاكوين

طدم مشروطقة "طؾل غقر إرادة صاحب الـظام، ودون حؼ، ومـ ثؿ يؾزم تحؾقؾ وصػ 

 ."الدخقل

طدم التصريح "طـصريـ، أولفؿا  إن تقافر صػة طدم مشروطقة الدخقل يتطؾب

مقضع دراسة الـقة  ، وكظرًا ألن"تعؿد أو كقة الدخقل"، وثاكقفؿا "الرتخقص بالدخقل أو

، أي أن وجقد "طدم التصريح"يف الركـ الؿعـقي؛ فـؼصر دراستـا هـا طؾك طـصر 

التصريح يـتػل معف تجريؿ الدخقل، ويؼتضل ذلؽ بقان مػفقم التصريح بالدخقل، 

 ومصدره، وشؽؾف، ومـ يؿؾؽف.

يرى البعض أن وصػ الدخقل بلكف غقر  الدخول: "عدم مشروعقة"مضؿون 

، أو لؿ يستقيف شروط الؿتحؽؿ يف الـظامصد بف أن يؽقن غقر مصرح بف مـ مشروع، يؼ
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، أو كان الـظام مؿـقع الدخقل (8)الدخقل، كؽؾؿة سر، أو اشرتاك ما. أو دفع مبؾغ مالل

، (2)وبؿعـك آخر إذا وقع مـ شخص لقس لف الحؼ يف الدخقل إلك الـظامإلقف تؿامًا، 

الػركسقة أن الدخقل يؽقن غقر مشروع  Douaiحسبؿا طربت طـف محؽؿة استئـاف  أو

يػرتض التجريؿ أن مـ يدخؾ إلك إذ  ،(3)طـدما ال يؽقن ملذوكًا بف مؿـ يؿؾؽ اإلذن

 . (4)الـظام الؿعؾقمايت يدخؾ احتقااًل دون أن يؽقن لف حؼ يف ذلؽ، ودون تصريح

كقن لؿ تعرف الؼقاكقـ محؾ الدراسة التصريح؛ بقـؿا طرفف الؼامػفوم التصريح: 

صاحب العالقة إلك شخص أو أكثر اإلذن الؿؿـقح مـ "األردين يف مادتف الثاكقة بلكف: 

لؾجؿفقر لؾدخقل إلك أو استخدام كظام الؿعؾقمات أو مققع الؽرتوين أو الشبؽة  أو

أو تغققر أو إطادة كشر بقاكات الؿعؾقماتقة بؼصد االصالع أو إلغاء أو حذف أو إضافة 

جفزة أو تغققر مققع الؽرتوين قصقل إلقفا أو إيؼاف طؿؾ األمعؾقمات أو حجب ال أو

 ."الغائف أو تعديؾ محتقياتف أو

يػرتض الركـ الؿادي لؾجريؿة أن الؿتفؿ قد دخؾ الـظام  مصدر التصريح:

الؿتحؽؿ  "الؿعؾقمايت دون التؼقد بشروط االتصال الؼاكقكقة، أو االتػاققة، أو دون إرادة 

يتؿ مـ قبؾ شخص غقر مخقل لؾقصقل إلك الـظام الؿعؾقمايت،  ، فؽؾ دخقل(5)الـظام يف

وإن كاكت . (6)أو غقر مسؿقح لف بالقصقل إلقف بالطريؼة التل حدث هبا يعد دخقاًل مجرمًا

                                                        

 .88امقة طبد الرازق: مرجع سابؼ، صأ/س ( 8)

(2)  Cour d’appel de Toulouse, 21 janv. 1999.( cité par: Belkasem Hamid,  Loi Godfrain: etat de la 
jurisprudence francais , p17). 

 https://sites.google.com/site/cyberhamid2/loi-godfrain-etat-de-la-jurisprudence-francaise 
(3)  Cour d’appel de Douai, 7 oct. 1992. ( cité par: Ibtissem Maalaoui: op. cit., p.27). 
(4)  Romain Boos :op. cit., p.67. 
(5)  Jacques Francillon: op. citp.99 
(6)  Romain Boos : op. cit., p.82. 
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ققاكقـ مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات لؿ تحدد مصدر التصريح، بقد أكف وفؼًا لؾؼقاطد 

ؽؿ يف الـظام، سقاًء كان صبقعقًا أو العامة قد يؽقن مصدر التصريح الشخص الؿتح

اطتباريًا. وقد يؽقن الؼاكقن هق مصدر التصريح، وذلؽ يف الحاالت التل يسؿح فقفا 

ألشخاص بصػاهتؿ دخقل كظام معقـ التخاذ إجراء قاكقين، كرجال الضبط الجـائل يف 

 .(8)الحاالت التل يجقز لفؿ فقفا ذلؽ

ح بالدخقل، ومـ ثؿ يستقي أن يؽقن ال يقجد شؽؾ محدد لؾتصريشؽل التصريح: 

ة ما، وقد يؽقن صريحًا مؽتقبًا، أو شػفقًا، ويستقي كقكف صادرًا لشخص ما، أو فئ

ضؿـقًا، وطؾك ذلؽ فنن أية صقغة كتابًة، أو شػاهًة تصؾح كنذن لؾدخقل، وال يشرتط  أو

سقى أن تؽقن صادرة مـ الؿتحؽؿ يف الـظام أو مـ فقضف، أو يؽقن مصدرها كص 

اكقين، وأن تؽقن هذه الصقغة تعرب طـ اإلذن لشخص ما بدخقل هذا الـظام، كؿا لق ق

وضع شروط معقـة لدخقل كظامف، كلن يدفع مبؾغ مالل، أو يؼقم بنجراءات معقـة. وإذا 

كان طدم وجقد التصريح يعـل أن الدخقل غقر مشروع؛ فنكف ومـ باب أولل يؽقن 

 تعفد بعدم الدخقل طؾك الـظام. فؼد قضلالدخقل مجرمًا طـدما يتؿ مـ قبؾ شخص 

بلن دخقل بعض الطالب طؾك الخادم)السقرفر( الخاص بجامعتفؿ اكتفاكًا لؿقثاق 

 .(2)الؿعؾقماتقة الؿققع مـفؿ يعد دخقاًل مجرمًا

، ومـ (6)ويشرتط يف التصريح أن يؽقن سابؼًا طؾك الدخقل وإال كان الدخقل مجرمًا

                                                        

 وما بعدها.  68د/ إبراهقؿ داود، د/ أشرف شعت: مرجع سابؼ، ص ( 8)

(2)  TGI Vannes, 13 juill. 2005. 
(REVUE DE DROIT DES TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION,  RDTIC 

n° 49 janvier 2006, p.39)   

 .848، صد/ إمام حسـقـ ططااهلل: مرجع سابؼ( 6)
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 خقل ال يـػل الجريؿة.ثؿ فنن اإلذن الالحؼ طؾك الد

: يػرتض التصريح أن الدخقل قاصر طؾك الؿتحؽؿ يف الـظام أو الؿلذون له بالدخول

فئة معقـة، ومـ ثؿ فنن الؿلذون لف بالدخقل يعد مـ الغقر بالـسبة لؿـ لفؿ حؼ دخقل 

أما إذا كان دخقل الـظام لقس قاصرًا طؾك صاحبف أو فئة محددة فنكف يؽقن متاحًا ، الـظام

لؾجؿفقر، ومـ ثؿ فال يعد دخقل أي شخص إلقف مجرمًا، كذلؽ إذا كان مـ دخؾ 

الـظام مؿـ يـتؿقن إلك الػئة الؿسؿقح لفا بالدخقل قاكقكًا أو استقيف شروصف فال يعد 

  دخقلف مجرمًا.

وطؾك ذلؽ؛ فنن غقاب التعبقر طـ إرادة تؼققد الدخقل إلك الـظام مـ قبؾ الؿسئقل 

، ومـ ثؿ فال تؼقم الؿسئقلقة الجـائقة (1)يؿة الدخقل غقر الؿشروعطـف ال تؼع معف جر

مـ الؼاكقن الػركسل إذا تؿ الدخقل طـ صريؼ استخدام بركامج  8-626وفؼًا لؾؿادة 

، وال تؼقم كذلؽ إذا كان الدخقل مـ قبؾ شخص لف سؾطة القصقل إلك (2)متصػح طام

قضل بلن استخدام ، بقـؿا (6) يعؿؾ هباالبقاكات يف كظام الؽؿبققتر الخاص بالشركة التل 

الؿتفؿ أرقام بطاقات لقست لف لدخقل شبؽة فراكس تؾقؽقم لؾحصقل طؾك خدمات 

 .(4)االتصاالت يعد دخقاًل مجرمًا

وقد قضت إحدى محاكؿ الجـح بنداكة متفؿ بالدخقل االحتقالل إلك كظام معالجة     

م لؿ تتخذ االحتقاصات والتدابقر بقاكات شخصقة رغؿ أن الشركة الؿسمولة طـ الـظا

                                                        

(1)  T. corr., Paris, 8 décembre 1997, Gaz. Pal., [1998], chron. crim.  
(2) CA, Paris, 30 oct. 2002 : 
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-12eme-chambre-section-a-arret-

du-30-octobre-2002/ 
(3)  Grenoble,4 mai 2000: Juris-Data n°122622, en ligne: http://www.lexisnexis.com. 
(4)  TGI Paris, 26 juin 1995, LPA 1er mars 1996, p. 4. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legalis.net%2Fcgi-iddn%2Fcertificat.cgi%3FIDDN.FR.010.0100126.000.R.A.2002.035.40100&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcaeC6ba2IEiL_U6nrGW06oln-VPA
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؛ إال أن محؽؿة (1)الالزمة لحؿاية هذه البقاكات، واطتربت أن ذلؽ لقس طذرًا لؾؿتفؿ

االستئـاف ألغت هذا الحؽؿ بسبب كؼص الحؿاية وطدم اإلشارة إلك سرية هذه 

 .(2)الؿعؾقمات

خارج وال تثقر مشؽؾة يف حالة الدخقل غقر الؿشروع مـ قبؾ أشخاص مـ        

الجفة التل يقجد هبا الـظام، إذ يعد دخقاًل مجرمًا؛ إال إن الؿشؽؾة قد تثقر يف حالة 

الدخقل مـ قبؾ العامؾقـ يف الجفة التل يقجد هبا الـظام الؿعؾقمايت، فػل هذه الحالة 

يتجاوز العامؾ الصالحقات الؿؿـقحة لف، ولذلؽ يجب تحديد صالحقات العامؾقـ فقؿا 

، وقد اختؾػت (6)األكظؿة الؿعؾقماتقة يف جفات طؿؾفؿ تحديدًا دققؼًايتعؾؼ باستخدام 

الؿحاكؿ األمريؽقة يف ذلؽ فبعض الؿحاكؿ صبؼت الجريؿة طؾك العامؾقـ الؿصرح لفؿ 

بالدخقل حال دخقلفؿ بطريؼة تخالػ أحؽام وشروط التصريح، أو دخقلفؿ ألغراض 

طؾك مـ ال يؿؾؽقن تصريحًا طؾك غقر مصرح هبا، وبعض الؿحاكؿ لؿ تطبؼ الجريؿة إال 

 .(4)اإلصالق

: جرم الؿشرع الؿصري تجاوز حدود التصريح أو الحؼ يف تجاوز حدود التصريح

يعاقب  "الدخقل بـص خاص؛ حقث تـص الؿادة الخامسة طشرة مـ الؼاكقن طؾك أن: 

بالحبس مدة ال تؼؾ طـ ستة أشفر، وبغرامة ال تؼؾ طـ ثالثقـ ألػ جـقف وال تجاوز 

                                                        

(1) Tribunal de Grande Instance de Paris 13th Chamber of 13 February ،2002. 
(https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-13eme-
chambre-jugement-du-13-fevrier-2002/) 

(2)  CA, Paris, 30 oct. 2002. 

 .86د/ أسامة العبقدي: مرجع سابؼ، ص ( 6)

(4) Charles Doyle: Cybercrime: An Overview of the Federal Computer Fraud and Abuse Statute 
and Related Federal Criminal Laws, Congressional Research Service , October 15, 2014, 
p.16. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.legalis.net%2Fcgi-iddn%2Fcertificat.cgi%3FIDDN.FR.010.0100126.000.R.A.2002.035.40100&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcaeC6ba2IEiL_U6nrGW06oln-VPA
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ؿسقـ ألػ جـقف، أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ، كؾ مـ دخؾ إلك مققع أو حساب خ

خاص أو كظام معؾقمايت مستخدمًا حؼًا مخقاًل لف، فتعدى حدود هذا الحؼ مـ حقث 

، أما الؿشرع اإلمارايت فؼد اطترب تجاوز حدود التصريح "الزمان، أو مستقى الدخقل

فؿا وطاقب طؾقفؿا بـص واحد، أما صقرة مـ صقر الدخقل غقر الؿشروع، حقث جرم

الؿشرع الػركسل، والؿـظؿ السعقدي فؾؿ يجرما تجاوز حدود الدخقل الؿصرح بف، 

ويرتتب طؾك ذلؽ أكف حال تجاوز حدود الدخقل يف الـظام الػركسل؛ فنن الػعؾ يشؽؾ 

جريؿة البؼاء غقر الؿشروع، وإذا حدث هذا التجاوز يف الـظام السعقدي؛ فنن ذلؽ يظفر 

حاجة الـظام السعقدي إلك تجريؿ البؼاء غقر الؿشروع، أو تجاوز حدود الدخقل 

 الؿصرح بف. 

وقد يؽقن التصريح بالدخقل غقر مشروط بققت أو طدد مرات لؾدخقل، أو استؽؿال 

إجراءات أخرى، ويف هذه الحالة ال تثقر مشؽؾة، وقد يؽقن التصريح بالدخقل مؼقدًا 

، أو مرهقكًا بنجراءات تسبؼف، وقد يؽقن هذا (1)خقلبققت معقـ، أو طدد مرات لؾد

وقد يؽقن ضؿـقًا يستػاد مـ صبقعة طالقة بقـ الؿلذون لف بالدخقل  .التؼققد صريحًا

وبقـ الـظام، أو مـ صبقعة اإلذن ذاتف، وحتك يؽقن الدخقل غقر مجرم يجب أن يؽقن قد 

ؿ بـاًء طؾك صػة معقـة فقف تؿ يف كطاق وحدود التصريح، وإن كان مـح التصريح لف قد ت

وجب أن تؽقن هذه الصػة أيضًا قائؿة وقت الدخقل، وإن كان التصريح لدخقل جزء 

معقـ أو لبعض البقاكات أو الؿعؾقمات أو بعض الربامج وجب االلتزام هبذه الحدود 

وإال طد ذلؽ دخقاًل مجرمًا يف الـظام اإلمارايت، وبؼاًء غقر مشروع يف الـظام الػركسل، 

                                                        

(1) Jacques Francillon: op. cit. , p.99 
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 وتجاوزًا لحدود الدخقل يف الـظام الؿصري.

الغاء كقد الدخقل الخاص أو طدم وقد قضت محؽؿة تقلقز الػركسقة بلن كسقان 

فصؾف ال يؿثؾ ترخقصًا ضؿـقًا لف مـ جاكب صاحب الـظام باالستؿرار يف بالؿقضػ بعد 

 الدخقل إلك كظام الشركة، ومـ ثؿ فنن دخقلف بعد فصؾف، هبذا الؽقد يعد دخقالً 

، وقضل بلن اإلذن بالدخقل لؿرة واحدة طؾك سبقؾ التجربة ال يـػل جريؿة (1)احتقالقًا

الدخقل االحتقالل إذا استؿر الؿتفؿ يف الدخقل بعد ذلؽ بـاًء طؾك كؾؿة الؿرور التل 

 .(2)أدخؾت مـ قبؾ

، ذلؽ أن (6)الؿعـقي أهؿقة فائؼة يف جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع يؽتسب الركـ      

ققاكقـ مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات جرمت فؼط الدخقل العؿدي، ولؿ تجرم 

وتـؼسؿ أحؽام الركـ الؿعـقي إلك قسؿقـ، قسؿ مـفا يؿثؾ أحؽامًا ، (4)الدخقل بالخطل

ر يؿثؾ أحؽامًا خاصة ببعض مشرتكة بقـ كافة جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع، وقسؿ آخ

الجرائؿ دون بعضفا؛ لذلؽ كرجئ األحؽام الخاصة طـد الحديث طـ صقر الدخقل غقر 

 الؿشروع، وكعرض يف هذا الؿطؾب لألحؽام الؿشرتكة، طؾك الـحق التالل:

وع يف صقرة العؿد؛ كؿا جرم الدخقل إذا جرم الؿشرع الؿصري الدخقل غقر الؿشر

                                                        

(1)  T. corr., 3e ch., Toulouse, 21 janvier 1999. 
(2) Cass.Crim. 3 octobre 2007, n° 07-81.045  
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017917792 

(3) Romain Boos :op. cit., p.68. 
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تؿ بالخطل شرط البؼاء بغقر حؼ يف الـظام الذي دخؾف بالخطل، حقث كص يف الؿادة الرابعة 

يعاقب.....كؾ مـ دخؾ طؿدًا، أو دخؾ بخطل غقر طؿدي وبؼل بدون "طشرة طؾك أن: 

صقرة ، ويتضح مـ الـص أن الؿشرع الؿصري أفصح طـ "وجف حؼ طؾك مققع أو.....

الركـ الؿعـقي يف جريؿة الدخقل غقر الؿشروع وهل العؿد أو الؼصد، أما الدخقل 

بالخطل فال جريؿة فقف إال إذا اقرتن بالبؼاء غقر الؿشروع، ويبدو أن الؿشرع الؿصري آثر 

تجريؿ البؼاء غقر الؿشروع بطريؼة تختؾػ طـ التشريعات التل جرمتف بـصقص مستؼؾة؛ 

حؼ جريؿة إذا تؿ طؼب دخقل بالخطل، كؿا جرمف إذا تؿ بعد  حقث جعؾ البؼاء بغقر

دخقل مشروع بؿقجب كص الؿادة الخامسة طشرة، والتل جرمت الدخقل بحؼ حال 

 تعدي حدود هذا الحؼ مـ حقث الزمان، أو مستقى الدخقل.

أيضًا أفصح الؿـظؿ السعقدي طـ صقرة الركـ الؿعـقي لجرائؿ الدخقل غقر 

دخقل شخص بطريؼة متعؿدة  "لدخقل غقر الؿشروع بلكف: الؿشروع؛ حقث طرف ا

، (8)وكذلؽ الؿشرع الػركسل؛ حقث وصػ الدخقل بلكف احتقالل، أو بالغش ،"إلك...

ولـ يؽقن الدخقل باالحتقال، أو الغش، إال إذا كان طؿدًا. فؾؿ يعاقب الؼاكقن الػركسل 

تفؿ فقر طؾؿف بدخقلف طؾك الدخقل إلك الـظام طـ صريؼ الخطل، خاصة إذا خرج الؿ

الخاصئ؛ أما إذا بؼل رغؿ طؾؿف بعدم مشروطقة دخقلف فؼد يسلل طـ البؼاء غقر الؿشروع 

، فالخطل التؼـل الذي يمدي إلك الدخقل الخاصئ لؾؿتفؿ يف الـظام وإن كان (2)يف الـظام

مع  يـػل الدخقل الؿجرم، لؽـف ال يـػل طـ القاقعة صابع البؼاء غقر الؿشروع إن استؿر

أما الؿشرع اإلمارايت فؾؿ يـص صراحًة طؾك صقرة الركـ ؛ (3)إدراكف بعدم حؼف يف البؼاء

                                                        

(1)  Pradel, Jean: " op.cit., p. 824. 
(2)  Ibtissem Maalaoui: op. cit., p.34. 
(3)  Cécile Duhil de Bénazé : op. cit., p.3.  
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الؿعـقي. بقد أن األصؾ يف الجرائؿ أن تؽقن طؿدية حال سؽقت الؿشرع طـ بقان 

 .(8)صقرة ركـفا الؿعـقي

يثقر التساؤل يف هذا الؿؼام حقل مدى الحاجة إلى تجريم الدخول عن صريق الخطل: 

كػاية تجريؿ الدخقل العؿدي، وبؿعـك آخر هؾ تقجد حاجة لتجريؿ الدخقل طـ  مدى

 صريؼ الخطل؟.

بداءًة يؿؽـ الؼقل أن الدخقل إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة طـ صريؼ الخطل وارد 

ومتصقر، وقد يؽثر حدوثف يف القاقع، وهذا الـقع مـ الدخقل إما يعؼبف خروج مباشر 

طـ صريؼ الخطل، وإما أن يروق األمر لؾؿتدخؾ ويظؾ  فقر طؾؿ الؿتدخؾ أن دخقلف تؿ

بالـظام وال يبادر بالخروج؛ لذلؽ فنن الحاجة إلك تجريؿ الدخقل طـ صريؼ الخطل 

 تتققػ طؾك تجريؿ الؼاكقن لؾبؼاء غقر الؿشروع؛ فـػرق بقـ فئتقـ مـ الؼقاكقـ:

ة فقفا إلك تجريؿ فئة الؼقاكقـ التل تجرم البؼاء غقر الؿشروع، وهذه ال حاج -أولً 

الدخقل بالخطل؛ ألن الؿتفؿ إذا خرج فقرًا فال حاجة لعؼابف، وإذا لؿ يخرج مـ الـظام 

 سقخضع لجريؿة البؼاء غقر الؿشروع، كالؼاكقن الػركسل.

فئة الؼقاكقـ التل ال تجرم البؼاء غقر الؿشروع اكتػاًء بتجريؿ الدخقل، وهذه  -ثاكقًا

الدخقل بالخطل؛ ألكف قد يعؼب هذا الدخقل تجقل يف تظفر فقفا الحاجة إلك تجريؿ 

الـظام وإصالع طؾك ما فقف مـ محتقى دون خضقع هذه الحالة لـص تجريؿ؛ رغؿ أهنا 

أخطر مـ الدخقل الؿجرد الؿتعؿد، كالؼاكقن األردين الذي لؿ يجرم البؼاء غقر 

                                                        

لد خؾػان الؿـصقري: أركان الجريؿة يف الؼاكقن الجـائل اإلكجؾقزي، أكاديؿقة شرصة دبل، مركز د/ خا ( 8)

 . 882، ص2888،  8البحقث والدراسات، ط
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لؿصري إلك ذلؽ ، وقد تـبف الؿشرع ا(8)الؿشروع. وكذلؽ الؼاكقكقـ الؽقيتل والسعقدي

فجرم البؼاء غقر الؿشروع إذا ترتب طؾك دخقل بالخطل، وجرمف إذا ترتب طؾك تجاوز 

 حدود الدخقل الؿشروع.  

اكتػت تشريعات تؼـقة كوع الؼصد الجـائي يف جرائم الدخول غقر الؿشروع: 

الؿعؾقمات بالؼصد العام يف بعض الجرائؿ، كالدخقل البسقط، وتطؾبت يف بعضفا اآلخر 

الؼصد الخاص، كجريؿة الدخقل بؼصد الحصقل طؾك بقاكات حؽقمقة، وجريؿة 

الدخقل بؼصد اإلضرار بؿققع الؽرتوين، ومـ ثؿ فنن الؼصد العام قاسؿ مشرتك بقـ 

كافة جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع، أما الؼصد الخاص ففق متطؾب يف بعضفا اآلخر؛ 

العام الؿتطؾب يف كافة جرائؿ الدخقل، ومـعًا لؾتؽرار، كعرض يف الػرع التالل  لؾؼصد 

 وأما الؼصد الخاص فـعرض لف طـد تـاول الجرائؿ الؿتطؾب فقفا. 

الؼصد العام هق اتجاه إرادة الجاين إلك ارتؽاب الجريؿة مع العؾؿ بلركاهنا وطـاصرها 

 هذا الػرع لـطاق الؼصد، وطـاصره، طؾك الـحق التالل: ؛ ومـ ثؿ أطرض يف(2)الؼاكقكقة

 كطاق الؼصد الجـائي يف جرائم الدخول غقر الؿشروع. -أولً 

كظرًا لالرتباط القثقؼ بقـ ماديات الجريؿة ومعـقياهتا؛ فنن الركـ الؿعـقي يتحدد     

                                                        

د/ طبد الحؾقؿ بققريـ: قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات الؽقيتل، دراسة مؼاركة، مجؾة كؾقة الؼاكقن ( 8)

 .284، صم2888رب ، ديسؿ2، س4الؽقيتقة العالؿقة، ع

، 222، رقؿ 8888، 8د/ هاللل طبد الاله أحؿد: شرح قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، دار الـفضة العربقة، ط ( 2)

 .228ص
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قل غقر كطاقف دومًا مـ خالل مؽقكات الركـ الؿادي لؾجريؿة، وإذا كاكت جرائؿ الدخ

الؿشروع تـتؿل إلك صائػة الجرائؿ الشؽؾقة التل يـفض ركـفا الؿادي طؾك السؾقك 

اإلجرامل، دون اشرتاط تحؼؼ كتقجة إجرامقة؛ فنن الؼصد الجـائل يف هذه الجرائؿ يضقؼ 

كطاقف لقرتكز طؾك السؾقك اإلجرامل دون الـتقجة اإلجرامقة؛ ألهنا خارج طـاصر الركـ 

ققعفا، أو تصقرها، ال يؾزم اتجاه إرادة الجاين إلقفا، وال يؾزم تالؿادي لؾجريؿة، ف

 العؾؿ هبا.  أو

وضقؼ كطاق الؼصد طؾك هذا الـحق ما هق إال تطبقؼ لؼاطدة طامة مػادها أن الؼصد 

يتؼؾص يف جرائؿ السؾقك الؿجرد؛ لققائؿ تؽقيـفا، بحقث يحقط العؾؿ بؿاهقة السؾقك 

يـطقي طؾقف هذا السؾقك مـ صاقة كافقة لتفديد اإلجرامل، كؿا يحقط بؿؼدار ما 

الؿصؾحة الؿحؿقة جـائقًا، وبحقث تـصرف اإلرادة إلك هذا السؾقك فتستغرقف بؿؼقماتف، 

وال شلن لؾعؾؿ واإلرادة بالـتقجة، ألن هذه تخرج مـ كطاق الـؿقذج الؼاكقين لؾجريؿة، 

 .(8)ومـ ثؿ فال تدخؾ يف بـقتف

 يف جرائم الدخول غقر الؿشروع. عـاصر الؼصد العام -ثاكقًا

تتطؾب الؿسئقلقة الجـائقة طـ الدخقل غقر الؿشروع الؼصد العام، ومـ ثؿ يجب      

 التحؼؼ مـ تقافر طـصريف، وهؿا العؾؿ، واإلرادة، طؾك الـحق التالل:

ويتؿثؾ يف امتالك الجاين الؼدر الالزم مـ الؿعؾقمات طـ طـاصر الجريؿة،  العؾم: -1

؛ ومـ ثؿ يجب أن يعؾؿ بؽؾ العـاصر التل تتؽقن (2)ف الذي يحدده الؼاكقنطؾك القج

                                                        

د/ طبد الػتاح الصقػل: األحؽام العامة لؾـظام الجـائل يف الشريعة اإلسالمقة والؼاكقن، دار الؿطبقطات  ( 8)

 .288، ص228، رقؿ 2886الجامعقة، 

 .846، كظرية الجريؿة، د.ت، د. ن، ص8د/ طبقد السراج: شرح قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، ج ( 2)
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، والعؾؿ يسبؼ اإلرادة، وال يتصقر وجقد إرادة يف مجال الؼاكقن دون (8)مـفا الجريؿة

طؾؿ، ومع ذلؽ ففـاك بعض مؼقمات الجريؿة يػرتض الؼاكقن العؾؿ هبا، إذ يستقي 

  .(2)طؾؿ الؿتفؿ أو جفؾف هبا

الدخقل بشؽؾ  8-626ذلؽ طؾك التشريع الػركسل كجده جرم يف الؿادة  فنذا صبؼـا

احتقالل، وهذا الطابع االحتقالل لؾدخقل هق ققام الركـ الؿعـقي؛ إذ يعـل أن يؽقن 

الؿتفؿ قد ارتؽب فعؾ الدخقل صقاطقًة، أي بشؽؾ إرادي، وهق طؾك طؾؿ تام بلكف يدخؾ 

ابع االحتقالل لؾدخقل الؿجرم إدراك يػرتض الط، و(6)كظام لقس لف الحؼ يف دخقلف

وبلكف يـتفؽ إرادة الؿتحؽؿ يف الـظام، أو دخؾ الـظام طؾك  ،(4)الؿتفؿ لعدم قاكقكقة تصرفف

ويؿؽـ استخالص هذه الـقة ، (2)غقر إرادتف، أو بنرادتف ولؽـف تجاوز اإلذن الؿؿـقح لف

، أو و إدراجف مؾػ تجسس، أ(8)االحتقالقة مـ بعض الؼرائـ، كاكتفاكف لؾحؿاية األمـقة

 .(8)أو اتصال طـ بعد بالـظام، أو بؼائف يف الـظامحصان صروادة، 

لؾدخقل غقر الؿشروع طؾؿ الؿتفؿ ببعض الؿؼقمات،  الركـ الؿعـقيويتطؾب 

 أهؿفا:

: إذا كان الدخقل الؿجرم ال يؼع إال طؾك العؾم بؿحل الجريؿة)الـظام الؿعؾوماتي(

                                                        

د/ محؿقد كجقب حسـل: الـظرية العامة لؾؼصد الجـائل، دراسة تلصقؾقة مؼاركة لؾركـ الؿعـقي يف الجرائؿ  ( 8)

 .28، ص8888العؿدية، دار الـفضة العربقة، 

 . 288، ص 222ل : مرجع سابؼ ، رقؿ د/ طبد الػتاح الصقػ ( 2)

(3)  Ibtissem Maalaoui: op. cit., p.31. 
(4)  Frédérique CHOPIN : op. cit.,  p.9.   
(5)  Cass.Crim., 10 déc. 1998, N° 97-85867:  
 https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2014/05/30658011.pdf  

(6)  Christian Le Stanc: op. cit., p.2827  
(7)  Frédérique CHOPIN : op. cit.,  p.9.   

https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2014/05/30658011.pdf
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ؽقن الؿتفؿ طؾك وطل وإدراك بلن الدخقل الذي يؼقم بف كظام معؾقمايت؛ فقجب أن ي

مقجف إلك كظام معؾقمايت؛ فنذا اطتؼد بلكف غقر ذلؽ اكتػك لديف العؾؿ، كؿا لق اطتؼد أكف 

يتعامؾ مع برامج معروضة لؾبقع، أو مع حاسب لؿ يدخؾ الخدمة، أو طؾك حاسب مقدع 

تجربة، أو أكظؿة خرجت مـ بالؿخازن، أو قطع غقار، أو أجفزة ال زالت يف صقر ال

الخدمة، أو غقر ذلؽ مؿا يخرج طـ مػفقم الـظام الؿعؾقمايت. والؼاكقن هق الذي يحدد 

الؿتفؿ أكف يدخؾ إلك الربامج  محؾ الدخقل، فػل الؼاكقن اإلكجؾقزي يجب أن يعؾؿ

 .(8)البقاكات أو الؿعؾقمات الؿخزكة يف الحاسب أو

لؿتفؿ أكف يدخؾ طؾك حاسب آلل، أو مققع ويف الـظام السعقدي يجب أن يدرك ا 

الؽرتوين، أو كظام معؾقمايت، أو شبؽة حاسبات غقر مصرح لف بدخقلفا، ويف الؼاكقن 

ع الؽرتوين، أو شبؽة معؾقمات، اإلمارايت يجب أن يعؾؿ الؿتفؿ أن دخقلف طؾك مقق

ؾ طؾك وسقؾة تؼـقة معؾقمات، ويف الؼاكقن الؿصري يجب أن يعؾؿ الؿتفؿ أكف يدخ أو

 مققع أو حساب خاص، أو كظام معؾقمايت محظقر الدخقل طؾقف.

وتؼع الجريؿة صالؿا أن الؿتفؿ دخؾ كظامًا ما سقاًء كان الـظام الذي يؼصده بػعؾف أم 

ال، فؼد يقجف كشاصف كحق كظام بعقـف، وقد يقجف كشاصف بشؽؾ طشقائل مستفدفًا أي كظام 

 كقن يحؿل كافة األكظؿة الؿعؾقماتقة.، إذ إن الؼا(2)معؾقمايت يـجح يف دخقلف

يجب أن يدرك الؿتفؿ بلن  العؾم بعدم مشروعقة دخوله إلى الـظام الؿعؾوماتي: 

، وأكف ال يؿؾؽ تصريحًا بذلؽ. يستفدف كظام معؾقمايت لقس لف حؼ دخقلف سؾقكف

                                                        

 .828د/سامل الرواشدة، د/أحؿد الفقاجـة: مرجع سابؼ، ص ( 8)

 .26د/ أسامة العبقدي: مرجع سابؼ، ص ( 2)
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لـظام يتؿ دون استقػاء الشروط طؾك األقؾ يؽقن طؾك وطل وإدراك بلن دخقلف ا أو

؛ فنذا اطتؼد (8)ؼققد الؿتطؾبة لذلؽ؛ أي طؾك غقر إرادة صاحب الؿتحؽؿ يف الـظامال أو

الؿتفؿ أن لف الحؼ يف الدخقل إلك الـظام، أو أكف مصرحًا لف بدخقلف، أو أن الػئة التل 

يـتؿل لفا مصرح لفا بالدخقل، أو أن الـظام متاح دخقلف لؾجؿفقر، اكتػك لديف الؼصد 

ؾطًا يف القاقع يـػل قصده، مادام اطتؼاده مبـقًا طؾك أسباب الجـائل. إذ يعد ذلؽ غ

 . (2)معؼقلة، وكذلؽ األمر حال اطتؼاده بقجقد تصريح بالدخقل طؾك غقر الحؼقؼة

كذلؽ يـتػل العؾؿ إذا جفؾ الؿتفؿ بزوال صػتف التل تؿ السؿاح لف بدخقل الـظام بـاًء 

ولؿ يؽـ قد أبؾغ بالؼرار، وضؾ  طؾقفا، كؿا لق كؼؾ مـ قسؿ إلك آخر داخؾ الؿمسسة،

يدخؾ الـظام باطتباره مـتؿقًا لؾؼسؿ الذي تؿ كؼؾف مـف، فال يتقافر لديف العؾؿ، وال يسلل، 

ام، ولق لؿ تؾغل الشركة حسابف فنذا طؾؿ بزوال صػتف لؿ يعد لف حؼ الدخقل كلصؾ ط

 تغقر كؾؿة مروره.  أو

ر العؾؿ لدى الؿتفؿ أن يدرك يؼتضل تقافر طـص العؾم بحؼقؼة سؾوكه اإلجرامي:

حؼقؼة فعؾف، وأن ما يؼقم بف  يؿثؾ وصقاًل إلك كظام معؾقمايت، أو تسؾالً إلقف، دون حؼ، 

ودون تصريح، أما إذا لؿ يدرك ذلؽ بلن وجد كػسف داخؾ كظام معؾقمايت بالخطل، ودون 

خؾ طؾك وطل؛ فال يؽتؿؾ الركـ الؿعـقي الكتػاء الؼصد، كؿا لق اطتاد الؿتفؿ أن يد

يف "  ENTER" حسابف بؿجرد فتح مققع الؿمسسة التل يعؿؾ هبا وضغطف طؾك مػتاح

كافذة الدخقل كظرًا الطتقاده طؾك أن اسؿ الدخقل وكؾؿة الؿرور محػقضان بالؿتصػح، 

فنذا بف يػاجل بدخقل صػحة زمقؾ لف بالعؿؾ كان قد استخدم الحاسقب قبؾف طؾك غقر 

  الؿعتاد.

                                                        

(1)  Jacques Francillon: op. cit. , p.99. 

 .828، صد/ إمام حسـقـ ططااهلل: مرجع سابؼ ( 2)



–

842 

الؿتفؿ وإدراكف بلكف يستخدم خدمة مدفقطة بشؽؾ مجاين مـ وقد قضل بلن وطل 

، وذهبت (1)خالل كظام معؾقمايت يتحؼؼ بف الركـ الؿعـقي لجريؿة الدخقل االحتقالل

بعض الؿحاكؿ األمريؽقة إلك أن الخرق القاطل لشروط الخدمة يؽػل لتشؽقؾ الدخقل 

الدفع بعدم طؾؿف بالؼاكقن الذي . وال يؼبؾ مـ الؿتفؿ (2)طؿدًا إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة

يجرم الدخقل غقر الؿشروع، ألن العؾؿ بؼاكقن العؼقبات والؼقاكقـ الؿؽؿؾة لف طؾؿ 

 مػرتض.

كشاط كػسل، يؼتضل حرية تؿُثؾ أمر وإبرازه إلك العالؿ " اإلرادةاإلرادة:  -2

ي يف ، واالرتباط بقـ السؾقك اإلجرامل واإلرادة ال تـػصؿ طراه، يستق(6)"الخارجل

، والؼصد الجـائل يرتبط ارتباصًا وثقؼًا (4)هذا أن يؽقن السؾقك سؾبل أم إيجابل

، (2)باإلرادة، ويدور معفا وجقدًا وطدمًا، لذا فنكف يرتتب طؾقفا ويـتػل باكتػائفا 

والػعؾ دون إرادة لقس فعالً، ولؽـف خؾقط حركات مبعثرة، ال تربطفا وحدة، وال 

ل لتقافر الؿسئقلقة أن تؽقن اإلرادة حرة؛ وإكؿا يؾزم أن ، فال يؽػ(8)تجذهبا غاية 

تؽقن آثؿة، أي تعرب طـ اتجاه الجاين كحق االكحراف طـ السؾقك الذي يتطؾبف 

 .(8)الؼاكقن

                                                        

(1)  Cass.Crim. 3 octobre 2007, n° 07-81.045 :  
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017917792 

(2)  Charles Doyle,  Cybercrime: op. cit. , p.16. 

م، رقؿ 8828د/ طبد الؿفقؿـ بؽر سالؿ: الؼصد الجـائل يف الؼاكقن الؿصري والؿؼارن، رسالة دكتقراه،  ( 6)

 .884، ص888

 . 282، ص228د/ طبد الػتاح الصقػل: مرجع سابؼ، رقؿ  ( 4)

 .286د/ طبد اهلل حسقـ حؿقده: مرجع سابؼ، ص ( 2)

 . 88د/ ختقر مسعقد: مرجع سابؼ، ص  ( 8)

 .48م، ص2888أفت جقهري: الؿسئقلقة الجـائقة طـ أطؿال وسائؾ اإلطالم، دار الـفضة العربقة، د/ ر ( 8)
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وطؾك ذلؽ؛ فنن إرادة الؿتفؿ يف جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع يجب أن تتجف كحق  

ؾك حركاتف وأطضائف وتدفعفا لؾؼقام الدخقل إلك الـظام الؿعؾقمايت، بلن تسقطر إرادتف ط

بالػعؾ اإليجابل الالزم لؾدخقل إلك الـظام، والقصقل إلقف، وال يشرتط اتجاه اإلرادة 

كحق الـتقجة اإلجرامقة باطتبار أن الدخقل غقر الؿشروع مـ الجرائؿ الشؽؾقة التل ال 

إرادة مـف، أو بنرادة  تدخؾ الـتقجة يف بـقاهنا الؼاكقين، فنذا دخؾ الؿتفؿ إلك الـظام دون

 مشقبة باإلكراه، أو الخطل فال يتقافر الؼصد الكتػاء طـصر اإلرادة.

طؾـك  الباطـث وال أثر لؾبقاطث طؾك ققام الؿسئقلقة الجـائقة طـ الجريؿـة. ولؿـا كـان 

ارتؽاب الجريؿة لقس ركــا مــ أركاهنـا، أو طـصـرًا مــ طـاصـرها، فـال يؼـدح يف سـالمة 

الباطــث ف،  (8)ابتـائــف طؾــك الظـــ  تػصــقالً، أو الخطــل فقــف، أو باطــثال الحؽــؿ طــدم بقــان

، وقـد (2)والغاية ال يحسبان بقـ طـاصـر الؼصـد الجــائل، وإن كاكـا كبقؾـقـ ففؿـا ال يـػقاكـف 

ــتفؿ  ــت الؿ ــل حرك ــدوافع الت ــربة بال ــف ال ط ــقة أك ــتئـاف روان الػركس ــة اس ــدت محؽؿ أك

مـ قبقـؾ الـدوافع الـدخقل لؽشـػ ثغـرات  ، ويعد(6)الرتؽاب جريؿة الدخقل االحتقالل

 .(2)، أو إضفار مفارة اخرتاق األكظؿة(4)الحؿاية التؼـقة، أو بسبب الػضقل، أو الرتفقف

تتؿايز جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة يف العؼقبات       

                                                        

 82824، الطعـ رقؿ  688، ص 26، س  8/6/2882جؾسة  88لسـة  84688كؼض جـائل : الطعـ رقؿ  ( 8)

 .82س  2/84/2884جؾسة  82لسـة 

 .68د/ رأفت جقهري رمضان: مرجع سابؼ، ص ( 2)

(3) Cour d'appel de Rouen,17mars 2005, Juris-Data n°291578.           
(4) Christian Le Stanc, op. cit.,  p.2827  

 .82د/ أسامة العبقدي: مرجع سابؼ، ص ( 2)
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مدة الحبس أو مبؾغ الغرامة، بقد أكف تقجد بعض أحؽام الجزاء األصؾقة؛ مـ حقث 

الؿشرتكة، لقس فؼط بقـ جرائؿ الدخقل، ولؽـ بقـ كافة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات، ومـ 

 أهؿفا:

تحؽؿ الؿحؽؿة بؿصادرة، األجفزة أو الربامج أو القسائؾ  تؼرير عؼوبة الؿصادرة:

ا يف هذا الؿرسقم بؼاكقن ص طؾقفالؿستخدمة يف ارتؽاب أٍي مـ الجرائؿ الؿـصق

، والؿصادرة وجقبقة (8)األمقال الؿتحصؾة مـفا، مع مراطاة حؼقق الغقر حسـل الـقة أو

 48مـ قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات الؿصري، والؿادة  68وفؼًا لـص الؿادة 

 مـ الـظام السعقدي.  86مـ الؼاكقن اإلمارايت، وجقازية وفؼًا لؾؿادة 

مـ الؼاكقن الؿصري إذا  68/2وفؼًا لؾؿادة ق محل أو موقع ارتؽاب الجريؿة: إغال

أديـ شخص اطتباري يف جريؿة معؾقماتقة، ولؿ يؽـ قد حصؾ طؾك الرتخقص 

مـ قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات  48تـص الؿادة ، والؿطؾقب؛ فقحؽؿ بنغالقف

ع الذي يرتؽب فقف أي مـ هذه يحؽؿ بنغالق الؿحؾ أو الؿقق"اإلمارايت طؾك أن :

، وقد جعؾ الؿشرع "الجرائؿ، وذلؽ إما إغالقًا كؾقًا أو لؾؿدة التل تؼدرها الؿحؽؿة

الحؽؿ باإلغالق وجقبل، لؽـف ترك لؾؿحؽؿة تؼرير ما إذا كان اإلغالق ممبدًا، أم ممقتًا 

لحؽؿ مـف ا86أما الـظام السعقدي فؼد أجاز وفؼًا لؾؿادة  بؿدة تحددها الؿحؽؿة.

بنغالق الؿققع اإللؽرتوين، أو مؽان تؼديؿ الخدمة إذا كان مصدرًا الرتؽاب جريؿة 

                                                        

حؼقق الغقر حسـ الـقة تشؿؾ حؼ الؿؾؽقة، والحؼقق العقـقة كاالكتػاع والرهـ، أما الحؼقق الشخصقة فال  ( 8)

ة؛ ألن محؾفا ذمة الؿديـ ولقس مالف .) د/ محؿد خؾقػة: األحؽام الؿشرتكة لجرائؿ تحقل دون الؿصادر

الؿعطقات يف قاكقن العؼقبات الجزائري والؿؼارن، مجؾة التقاصؾ يف العؾقم اإلكساكقة واالجتؿاطقة، جامعة 

 (.88م، ص2882، يقكقق 68باجل مختار بعـاية، الجزائر، ع
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 .الدخقل غقر الؿشروع، وتؿ ارتؽاهبا بعؾؿ مالؽف، وقد يؽقن اإلغالق ممبدًا، أو ممقتًا

مـ الؼاكقن اإلمارايت يتعقـ طؾك الؿحؽؿة إذا  42وفؼًا لـص الؿادة  إبعاد األجـبي:

اإلداكة يف جريؿة مـ جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات أن يتضؿـ حؽؿفا حؽؿت طؾك أجـبل ب

؛ فاإلبعاد هـا يعد طؼقبة تؽؿقؾقة (8)إبعاده طـ البالد بعد تـػقذ العؼقبة الؿحؽقم بف

 .(2)وجقبقة

أجاز الؿشرع الؿصري لؾؿحؽؿة حال إداكتفا لؿقضػ طؿقمل يف جريؿة مـ جرائؿ 

 تف أن تعزلف مـ وضقػتف طزاًل ممقتًا.تؼـقة الؿعؾقمات أثـاء وبسبب تلدية وضقػ

الؿشرع  الؿسئولقة الجـائقة لؾشخص الؿعـوي عن جرائم الدخول غقر الؿشروع:

مساءلة األشخاص الؿعـقية طـ الجرائؿ الؿعؾقماتقة  8-626الػركسل وفؼًا لؾؿادة 

طامة، ومـفا الدخقل غقر الؿشروع، وذلؽ يف ضقء األحؽام العامة لؿساءلة األشخاص 

؛ أما الؿشرع اإلمارايت فؾؿ (3)مـ قاكقن العؼقبات الػركسل 828/2ؿعـقية وفؼًا لؾؿادة ال

يتعرض لؾؿسئقلقة الجـائقة لألشخاص الؿعـقية يف قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة 

، ومـ (4)الؿعؾقمات. بقد أكف يؼر هذه الؿسئقلقة بـص طام يف قاكقن العؼقبات االتحادي

                                                        

تاين شفريـ وإبعاده طـ البالد بسبب ارتؽابف دخقاًل غقر مشروع إلك كظام حؽؿ يف اإلمارات بحبس باكس ( 8)

معؾقمايت، ثؿ ألغت محؽؿة االستئـاف اإلبعاد وأيدت الحبس، فؼضت محؽؿة الـؼض بلن الحؽؿ خالػ 

ق .أ،  8م ، س2886لسـة  482الؼاكقن بؿا يقجب كؼضف وتصحقحف بنضافة تدبقر اإلبعاد.)الطعـ رقؿ 

الؿؽتب الػـل، مجؿقطة األحؽام والؿبادئ الصادرة طـ الدائرة الجزائقة، جؾسة محؽؿة الـؼض، 

 (.822، صد/ إمام حسـقـ ططااهلل: مرجع سابؼ. ) مشار إلقف يف: 668، ص2م، ج22/2/2886

 . 88د. طبد اإللف محؿد الـقايسة : مرجع سابؼ، ص ( 2)
(3) PICOTTI, Lorenzo; SALVADORI, Ivan: op. cit., P.42. 

د/ محؿد سعقد طبد الرحؿـ: الؿسئقلقة الجـائقة لألشخاص الؿعـقية يف قاكقن العؼقبات االتحادي لدولة  (  4)

 .48م، ص2884اإلمارات العربقة الؿتحدة، رسالة دكتقراه، جامعة الؼاهرة، 
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سئقلقة الجـائقة حال ارتؽابف إحدى جرائؿ تؼـقة ثؿ يخضع الشخص الؿعـقي لؾؿ

 .(8)الؿعؾقمات، ومـفا الدخقل غقر الؿشروع

أما الـظام السعقدي فؾؿ يخصص كصًا لتؼرير الؿسمولقة الجـائقة لألشخاص 

 "الؿعـقية طـ جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات؛ بقد أكف بدأ كصقص التجريؿ والعؼاب بعبارة 

مـ الجرائؿ الؿعؾقماتقة اآلتقة: ...، وقد طرف  يرتؽب أيًا شخصيعاقب ب...كؾ 

صػة صبقعقة أو اطتبارية، طامة أي شخص ذي  "الشخص يف مادتف األولك بلكف: 

، كؿا أن العؼقبات الؿـصقص طؾقفا يف أغؾب الجرائؿ كاكت الغرامة إحداها، "خاصة أو

الؿعـقي  ومـ ثؿ فنن صقاغة الـظام طؾك هذا الـحق يؿؽـ مـ خاللفا مساءلة الشخص

 طـ جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات.

أما الؿشرع الؿصري فؼد ضؾ طؾك مققػف التؼؾقدي مـ الؿسئقلقة الجـائقة لألشخاص 

الؿعـقية يف قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات؛ حقث خصص الػصؾ السابع لفذا 

الـقع مـ الؿسئقلقة، وقرر أكف حال ارتؽاب الجريؿة باسؿ ولحساب الشخص 

ري فنن الذي يعاقب هق الؿسئقل طـ اإلدارة الػعؾقة لفذا الشخص، إذا ثبت االطتبا

                                                        

 الحؽقمة لحمصا طدا فقؿا االطتبارية األشخاص"مـ قاكقن العؼقبات االتحادي طؾك أن:  82تـص الؿادة  ( 8)

مؿثؾقها  يرتؽبفا  التل الجرائؿ طـ مسمولة جـائقًا والؿمسسات العامة، والفقئات الرسؿقة ودوائرها

  .أو باسؿفا لحساهبا وكالؤها أو مديروها أو

 الؼاكقن كان قاكقكًا فنذا لؾجريؿة الؿؼررة الجـائقة والتدابقر والؿصادرة الغرامة طؾقفا بغقر يجقز الحؽؿ وال

 طؾك األقصك حدها  ال يزيد التل الغرامة طؾك العؼقبة اقتصرت الغرامة غقر أصؾقة طؼقبة جريؿةلؾ يؼرر

يف   لفا الؿؼررة   بالعؼقبات شخصقًا الجريؿة مرتؽب معاقب مـ ذلؽ يؿـع وال درهؿ ألػ خؿسقـ

 ."الؼاكقن
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طؾؿف بالجريؿة، أو تسفقؾف ارتؽاهبا، وإن كان قد أجاز لؾؿحؽؿة الحؽؿ بققػ ترخقص 

سـة، أو الحؽؿ بنلغاء الرتخقص مزاولة الشخص االطتباري لـشاصف مدة ال تزيد طـ 

 حؾ الشخص االطتباري حال العقد. أو
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 ث الثالثالوبح

 األحكام الخاصة بجرائن الدخىل غير الوشروع
تعـــددت صـــقر جريؿـــة الـــدخقل غقـــر الؿشـــروع يف قـــقاكقـ مؽافحـــة جـــرائؿ تؼـقـــة 

الؿعؾقمات، وألكف سبؼ تـاول الجقاكب الؿشرتكة بقـ هذه الجـرائؿ أيـًا كاكـت صـقرهتا؛ 

ؾ جريؿـة مــ فنن الدراسة يف هذا الؿبحث تؼتصر طؾك بقان األحؽام التـل تخـتص هبـا كـ

  جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع، والتل وتؿقزها طـ غقرها، وذلؽ طؾك الـحق التالل:

يؼصد بجريؿة الدخقل البسقط الحالة التل يجرم فقفا مجرد الدخقل غقر الؿشروع 

طؾة تجريؿ  وتؽؿـإلك كظام معؾقمايت أو ما يف حؽؿف دون قصد تحؼقؼ كتقجة إجرامقة. 

؛ (8)الدخقل البسقط يف أكف يـطقي طؾك مساس بحؼ الؿسئقل طؾك الـظام يف السقطرة طؾقف

إذ يؽقن الدخقل طؾك غقر إرادتف، طالوًة طؾك ما قد يرتتب طؾقف مـ إضرار بالـظام، 

 وإصالع طؾك بقاكات ومعؾقمات ال يجقز لف االصالع طؾقفا.  

ك تجريؿ الدخقل البسقط؛ حقث جرمف وقد تقافؼت الؼقاكقـ محؾ الدراسة طؾ

مـ الؼاكقن، والؿـظؿ السعقدي بؿقجب الؿادة  84/8الؿشرع الؿصري بؿقجب الؿادة 

، والؿشرع الػركسل بؿقجب الػؼرة 2/8، والؿشرع اإلمارايت بؿقجب الؿادة 6/6

يعاقب طؾك القصقل أو البؼاء بطريؼة  "طؾك أن: ، والتل تـص 8-626األولك مـ الؿادة 

 88888قالقة، يف كؾ أو جزء مـ كظام آلل لؿعالجة البقاكات، بالسجـ لؿدة سـتقـ و احت

 .(2)"يقرو غرامة

                                                        

 .88د/ أسامة العبقدي: مرجع سابؼ، ص ( 8)

(2)  Code pénal français, Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2EA657D497215AA046AB0018BD28C23C.tplgfr35s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180617
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ال يختؾػ البـقان الؼاكقين لفذه الجريؿة طؿا سبؼ تـاولف يف األحؽام أركان الجريؿة: 

الؿشرتكة بقـ جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع؛ إذ يجب أن يؽقن محؾفا كظام معؾقمايت أو 

ؽؿف مؿا ال يحؼ لؾؿتفؿ دخقلف. والركـ الؿادي فقفا ققامف السؾقك اإلجرامل، ما يف ح

وهق مجرد الدخقل، دون تطؾب تحؼؼ كتقجة إجرامقة، والركـ الؿعـقي يتخذ صقرة 

 .(2)، وذلؽ طؾك الـحق السابؼ بقاكف(8)الؼصد العام

هل  وتجدر اإلشارة إلك أن الؿشرع الؿصري قد ألحؼ هبذه الجريؿة جريؿة أخرى

جريؿة البؼاء دون وجف حؼ إذا كتج طـ دخقل بالخطل، والؿجرم هـا هق البؼاء غقر 

الؿشروع ولقس الدخقل، وقد ساوى بقـفؿا يف العؼقبة، أما مـ دخؾ الـظام دخقاًل غقر 

مشروع ثؿ تعدى حدود هذا الحؼ مـ حقث الزمان، أو مستقى الدخقل فقسلل طـ 

مـ الؼاكقن، وطؼقبتفا أقؾ مـ  82وفؼًا لؾؿادة جريؿة تجاوز حدود الحؼ يف الدخقل 

 الدخقل غقر الؿشروع، والبؼاء بدون حؼ الـاتج طـ الدخقل بخطل.

، والبؼاء غقر -بدون تصريح –أما الؿشرع اإلمارايت فؼد جرم الدخقل غقر الؿشروع 

الؿشروع، وتجاوز حدود الدخقل بؿقجب كص واحد وسقى بقـفؿا يف العؼقبات؛ 

الؿشرع الػركسل الدخقل بالغش أو االحتقال، والبؼاء غقر الؿشروع وكذلؽ جرم 

وطاقب طؾقفؿا بـص واحد، ولؿ يـص طؾك تجريؿ تجاوز حدود الدخقل الؿصرح بف. 

                                                                                                                                                                     

données, Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4,  Article 323-1: "Le fait 
d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de 
traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € 
d'amende". 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418316&ci

dTexte=LEGITEXT000006070719) 

 .288د/شقل ابـ شفرة: مرجع سابؼ، ص ( 8)

 وما بعدها. 82يراجع مبحث األحؽام الؿشرتكة مـ هذ البحث: ص ( 2)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2EA657D497215AA046AB0018BD28C23C.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000030931899&idArticle=LEGIARTI000030933630&dateTexte=20150727
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لذلؽ قضت محؽؿة الـؼض الػركسقة بتقافر الدخقل االحتقالل بشلن متفؿ كان لديف 

التجربة، ثؿ ضؾ لؿدة ترخقص بالدخقل إلك كظام معؾقمايت لؿرة واحدة طؾك سبقؾ 

طامقـ يدخؾ طؾك الـظام ويستػقد مـف مستغالً كؾؿة الؿرور التل تؿ تسجقؾفا طـد 

 .(1)الدخقل الؿجاين؛ إذ كان يجب طؾقف بعد الؿرة األولك أن يدفع مؼابؾ الخدمة

ويالحظ أن الـظام السعقدي جرم الدخقل غقر الؿشروع يف صقرتف البسقطة حال 

رتوين، وأغػؾ تجريؿف حال وققطف طؾك الؿػردات األخرى التل وققطف طؾك مققع الؽ

تضؿـفا تعريػ الدخقل غقر الؿشروع، وهل الحقاسب اآللقة، وشبؽاهتا، واألكظؿة 

الؿعؾقماتقة، أيضًا لؿ يجرم تجاوز حدود الدخقل الؿشروع، وال البؼاء غقر الؿشروع، 

قصد فال يسلل وفؼًا لؾـظام  ومـ ثؿ فنن مـ يدخؾ كظامًا معؾقماتقًا بالخطل، أي دون

السعقدي ولق بؼل يف الـظام طؼب هذا الدخقل، ومـ يدخؾ كظام معؾقمايت دخقاًل 

مشروطًا ويتجاوز حدود هذا الدخقل فال يسلل؛ وذلؽ تطبقؼًا لؿبدأ شرطقة الجرائؿ 

والعؼقبات؛ وطؾك ذلؽ فؼد يؽقن مـ الؿالئؿ تجريؿ الـظام السعقدي لؾبؼاء غقر 

إطادة صقاغة كص تجريؿ الدخقل البسقط لقشؿؾ محؾف األكظؿة الؿعؾقماتقة الؿشروع، و

 وما يف حؽؿفا مـ مػردات أخرى.

ويبدو لل أن األفضؾ االكتػاء بتجريؿ البؼاء غقر الؿشروع يف الؼاكقكقـ الؿصري 

واإلمارايت، ذلؽ أن تجريؿ البؼاء غقر الؿشروع يشؿؾ كؾ بؼاء يف األكظؿة الؿعؾقماتقة 

سقاًء كان كاتجًا طـ دخقل بالخطل، أو كاتجًا طـ تجاوز حدود الدخقل  دون حؼ،

 الؿشروع، وهق ما اكتفجف الؿشرع الػركسل.

طالوة طؾك الجزاءات التل تشرتك فقفا جريؿة الدخقل غقر الؿشروع مع العؼوبة: 

باقل جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات، كالؿصادرة، واإلبعاد، واإلغالق، فؼد طاقب طؾقفا 

                                                        

(1)  Cass.Crim. 3 octobre 2007, n° 07-81.045.  
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الؿصري بالحبس مدة ال تؼؾ طـ سـة، وبغرامة ال تؼؾ طـ خؿسقـ ألػ جـقف،  الؿشرع

وال تجاوز مائة ألػ جـقف، أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ، وطاقب الؿشرع اإلمارايت طؾقفا 

التل ال تؼؾ طـ مائة (8)بالحبس مدة ال تؼؾ طـ شفر وال تزيد طـ ثالث سـقات والغرامة

ألػ درهؿ، أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ، وطاقب  ألػ درهؿ وال تزيد طـ ثالثؿائة

الؿشرع السعقدي طؾك الدخقل البسقط إلك مققع الؽرتوين بالسجـ مدة ال تزيد طـ سـة 

وغرامة ال تزيد طؾك خؿسؿائة ألػ ريال، أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ؛ أما الؿشرع 

 قرو غرامة. ي 88888الػركسل فؼد طاقب طؾك هذه الجريؿة ، بالسجـ لؿدة سـتقـ و 

: شددت بعض ققاكقـ مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات تشديد عؼوبة الدخول البسقط

 طؼقبة جريؿة الدخقل البسقط يف حاالت معقـة، طؾك الـحق التالل:

شدد الؼاكقن الؿصري  إذا ترتب عؾى الدخول غقر الؿشروع ضرر أو تخريب:-أولً 

، إتالفا كتج طـ الدخقل غقر الؿشروع إذ 84/2طؼقبة الدخقل البسقط  وفؼًا لؾؿادة 

لؾبقاكات أو الؿعؾقمات الؿقجقدة بالـظام  إعادة كشر، أو كسخ، أو تغققر، أو محو أو

مـ الؼاكقن اإلمارايت تشدد العؼقبة إذا  2/2الؿعؾقمايت أو ما يف حؽؿف، ووفؼًا لؾؿادة 

الؿشرع صقر  ترتب طؾك الدخقل إضرار أو مساس بلي بقاكات أو معؾقمات، وقد أورد

، (3)تغققر، أو إتالف، أو إفشاء، أو (2)تدمقر، أو حذف، أو إلغاءهذا اإلضرار، وهل: 

                                                        

ية مع الحبس يف جرائؿ الدخقل الؿجرد، طدا يالحظ أن التشريعات العربقة كصت طؾك الغرامة كعؼقبة تخققر ( 8)

 ( .848ططااهلل: مرجع سابؼ، صد/ إمام حسـقـ الؿشرع السقري الذي طاقب طؾقفا بالغرامة فؼط )

تغققر البقاكات طرب طـف الؿشرع الػركسل بتعديؾ الؿعطقات ويعـل استبدالفا الؿعطقات داخؾ الـظام بؿعطقات  ( 2)

 أخرى.

عؾقمات إتالففا أو محقها، واإلتالف يعـل إفـاء مادة الشلء أو إدخال تغققرات شامؾة طؾقف يؼصد بتدمقر الؿ ( 6)

 (.88فقصبح غقر صالح لالستعؿال لؿا خصص مـ أجؾف.)أ/ سامقة طبد الرازق: مرجع سابؼ، ص
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بقان، أو معؾقمة، ويعـل ذلؽ أكف إذا وقػ األمر طـد حد إعادة كشر ، أو كشر، أو كسخ أو

دخقل الؿتفؿ لؾـظام الؿعؾقمايت خضع لؾؿسئقلقة طـ الدخقل البسقط، أما إذا ترتب أي 

بلي بقان أو معؾقمة، سقاًء بالحذف، أو التدمقر، أو الـشر أو غقر ذلؽ مؿا ورد إضرار 

 بالـص شددت العؼقبة طؾك الؿتفؿ. 

 "مـ قاكقن العؼقبات الػركسل طؾك أكف:  8-626وتـص الػؼرة الثاكقة مـ الؿادة   

قل هذا تغققر يف تشغالقاردة يف الـظام، أو  تعديل البقاكاتأو  حذفوطـدما يـتج طـ ذلؽ 

 .(1)"يقرو 888888، فنن العؼقبة تؽقن السجـ لؿدة ثالث سـقات وغرامة قدرها الـظام

ومػاد الـص السابؼ أن الؿشرع الػركسل شدد طؼقبة الدخقل البسقط إذا ترتب طؾقف 

تعديؾ يف البقاكات، أو إزالتفا، أو تغققر يف صريؼة طؿؾ الـظام، إذا كان هذا التخريب غقر 

، ومعاقب طؾقف بالسجـ (2)2-626تخريب العؿدي مجرم بؿقجب الؿادة متعؿد، ألن ال

أي أن الحذف، أو التعديؾ، يف البقاكات، ، (6)يقرو 82888لؿدة خؿس سـقات وغرامة 

أو تغققر كظام التشغقؾ، يجب أن يؽقن غقر مؼصقد، حتل يخضع لؾظرف الؿشدد 

بقؼًا لذلؽ أداكت محؽؿة لققن ، وتط(4) 8-626الؿـصقص طؾقف بالػؼرة الثاكقة مـ الؿادة 

                                                        

(1)  Code pénal, Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, 
Article 323-2 Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 45 JORF 22 juin 2004:"Le fait 
d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de 
données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ".  
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418316&ci

dTexte=LEGITEXT000006070719) 
(2)  Code pénal, Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, 

Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4,  Article 323-1-2 :" Lorsqu'il en est 
résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit 
une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement 
et de 100 000 € d'amende".  
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&i

dArticle=LEGIARTI000006418319&dateTexte=20120126) 
(3)  Romain Boos :op. cit., p.68. 
(4)  Frédérique CHOPIN :op. cit., p.12, Monika Zwolinska. op. cit., p.171, Belkasem Hamid: op. 

cit.   , p10. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2EA657D497215AA046AB0018BD28C23C.tplgfr35s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180617
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1EBE7783D3E29B4898877719F7816A83.tplgfr39s_2?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421594&dateTexte=20120126&categorieLien=id#LEGIARTI000006421594
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2EA657D497215AA046AB0018BD28C23C.tplgfr35s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180617
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2EA657D497215AA046AB0018BD28C23C.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000030931899&idArticle=LEGIARTI000030933630&dateTexte=20150727
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مقضػًا قام بتغققر كظام تشغقؾ الـظام الؿعؾقمايت لصاحب طؿؾف السابؼ بعد  (1)الؽربى

 الدخقل غقر الؿشروع إلقف.

مـ الؼاكقن  88كؿا أن التخريب الؿتعؿد جرمف الؿشرع الؿصري بؿقجب الؿادة      

قة، أما الؿشرع اإلمارايت فؾؿ حال وققطف طؾك البقاكات والؿعؾقمات والـظؿ الؿعؾقمات

يجرم التخريب أو صقر الضرر السابؼة تجريؿًا مستؼالً إذا وقعت طؿدًا، ويف الققت ذاتف 

ما إذا كان الضرر الذي يرتتب طؾك الدخقل ويشدد بؿقجبف  2/2لؿ يحدد يف الؿادة 

تشديد العؼاب حال وققع ضرر  يجبالعؼاب ضرر مؼصقد أم غقر مؼصقد، ومـ ثؿ 

الدخقل، سقاًء كان الضرر مؼصقد أم غقر مؼصقد؛ ألكف لق تؿ قصر التشديد طؾك  بسبب

الضرر غقر الؿؼصقد كالؼاكقن الػركسل، ألدى ذلؽ إلك كتقجة غقر مـطؼقة، وهل أن مـ 

يتعؿد حدوث الضرر تؽقن طؼقبتف أقؾ مؿـ لؿ يتعؿده، ولق تؿ قصر التشديد طؾك 

 الـظام ووقع الضرر بخطل مـف. الضرر الؿؼصقد ألفؾت مـ العؼاب مـ دخؾ

ولذلؽ أهقب بالؿشرع اإلمارايت أن يجرم اإلضرار العؿدي بالبقاكات والؿعؾقمات 

بصػة طامة تجريؿًا مستؼالً، دون قصره طؾك بقاكات ومعؾقمات معقـة، كالبقاكات الطبقة، 

ؿادة وبقاكات بطاقات االئتؿان، ويضع لف طؼقبة أشد مـ العؼقبة الؿـصقص طؾقفا يف ال

، ومـ ثؿ تتدرج العؼقبات، فقؽقن لؾدخقل البسقط طؼقبة، ويؽقن لؾدخقل الذي 2/2

يرتتب طؾقف ضرر غقر مؼصقد طؼقبة، ويؽقن لؾدخقل الذي يرتتب طؾقف ضرر مؼصقد 

 طؼقبة.  

أن الؼاكقكقـ الؿصري، واإلمارايت قد وسعا مـ صقر الضرر الؿقجب ويالحظ 

                                                        

(1) TGI  Lyon, 20 févr. 2001. 
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-lyon-jugement-du-20-

fevrier-2001/  
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، أو إزالتفا، (8)ضقؼ مـفا، وهل تعديؾ البقاكات لؾتشديد؛ أما الؿشرع الػركسل فؼد

تغققر صريؼة طؿؾ الـظام، وطؾك ذلؽ فال تشدد العؼقبة يف الؼاكقن الػركسل إذا ترتب  أو

طؾك الدخقل إفشاء، أو كشر، أو كسخ بقاكات مـ الـظام، أيضًا لؿ يؽـ مـ بقـ صقر 

 الضرر يف الؼاكقن اإلمارايت تغققر صريؼة تشغقؾ الـظام. 

طدم إدراج الؿشرع اإلمارايت لبعض اآلثار األخرى ضؿـ  -بحؼ-وقد اكتؼد البعض   

ضعػ أداء "، و "تعديؾ البقاكات"صقر الضرر هذه كظرف مشدد لؾدخقل، مـ ذلؽ 

، ويؼصد بالتعديؾ استبدال البقاكات أو الؿعؾقمات الؿقجقدة يف الـظام (2) "الـظام

 .(6)بؿعؾقمات أخرى تختؾػ طـفا

البقاكات الواردة يف "حظ أن الؿشرع الػركسل حدد البقاكات محؾ الضرر بـ كؿا يال

البقاكات أو الؿعؾومات الؿوجودة عؾى محل "، وحددها الؿشرع الؿصري بلهنا "الـظام

فال تشدد العؼقبة إذا وقع الضرر بسبب هذا الدخقل طؾك بقاكات كظام آخر،  "الدخول

، ففؾ يؼصد بذلؽ أي "أي بقاكات أو معؾومات"أما الؼاكقن اإلمارايت  فحددها بلهنا 

بقاكات داخؾ الـظام الذي دخؾف الؿتفؿ، أم يؼصد أي بقاكات ولق كاكت يف كظام آخر غقر 

 الذي دخؾف الؿتفؿ. 

                                                        

كتائج مغايرة لتؾؽ التل صؿؿ يؼصد بتعديؾ البقاكات تغققرها داخؾ الـظام باستبدالفا ببقاكات أخرى تمدي إلك  ( 8)

 (.28، أ/ سامقة طبد الرازق: مرجع سابؼ، ص88الربكامج ألجؾفا.)د/ صالح شــ: مرجع سابؼ، ص

د/ خالد حامد مصطػك: الؿسئقلقة الجـائقة لـاشري الخدمات التؼـقة ومؼدمقفا طـ سقء استخدام شبؽات  ( 2)

، 2، ع8مارات لؾدراسات والبحقث االسرتاتقجقة، مجالتقاصؾ االجتؿاطل، مجؾة رؤى اسرتاتقجقة، مركز اإل

 .84م، ص2886مارس

 .284د/ شقل ابـ شفرة: مرجع سابؼ، ص ( 6)



( ) 

822 

تقسع كطاق تطبقؼ هذا الـص طؾك  "أي بقاكات أو معؾومات"األرجح أن طبارة 

ار بالبقاكات، أو الؿعؾقمات، حاالت الدخقل البسقط التل يؿؽـ أن يرتتب طؾقفا إضر

ولق كاكت يف كظام آخر، خاصًة وأن ذلؽ وارد ومتصقر، بقد أكف يجب تؼققد هذا التطبقؼ 

بشرط مػاده أال يؽقن دخقلف لؾـظام اآلخر أو اتصالف بف متعؿدًا، بؾ كان بالخطل مـ 

قتف طـ خالل الـظام األول الذي قصده، ألكف لق دخؾ الـظام اآلخر طؿدًا لؼامت مسئقل

جريؿة دخقل أخرى، ولؿا كاكت هـاك حاجة إلك تطبقؼ هذا الـص هبذه الػرضقة 

 .(8)التقسعقة

ويتػؼ ما اكتفقت إلقف مع ما ذهب إلقف البعض مـ أن لػظ بقاكات أو معؾقمات يـصرف 

إلك أي بقاكات أيًا كان كقطفا أو كطاقفا أو مجالفا أو قدرها أو أهؿقتفا، وسقاًء كاكت 

، ويتؼارب مع اكتؼاد البعض لؾؼاكقن الؽقيتل لعدم (2)حؾ الدخقل، أو كظام آخربالـظام م

 .(6)تحديده لـقع البقاكات الؿؼصقدة، وهؾ هل الؿقجقدة داخؾ الـظام، أم الؿتعؾؼة بسقره

ال يختؾػ الركـ الؿعـقي لفذه الجريؿة يف صقرهتا الؿشددة طـ الركن الؿعـوي: 

يف صقرهتا البسقطة، ففل مـ الجرائؿ العؿدية التل الركـ الؿعـقي يف جريؿة الدخقل 

                                                        

ومثااًل لذلؽ لق أن الؿتفؿ دخؾ طؿدًا إلك الـظام الؿعؾقمايت إلحدى الؿمسسات، وتسبب دخقلف غقر  ( 8)

ػرع مـ فروع الشركة، أو لشركة أخرى؛ الؿشروع يف تصدير رسالة الؽرتوكقة دون قصد إلك كظام معؾقمايت ل

فرتتب طؾك ذلؽ اإلضرار بالبقاكات يف الـظام اآلخر؛ فػل هذا الػرض صبؼًا لؾؼاكقن الػركسل ال يـطبؼ الظرف 

الؿشدد؛ ألن الؼاكقن حدد محؾ الضرر بالبقاكات والؿعؾقمات القاردة يف الـظام، أما يف الؼاكقن اإلمارايت فنن 

؛ ألن الؿشرع لؿ يؼصر محؾ الضرر طؾك البقاكات القاردة يف الـظام، ولؿ يرتكفا دون الظرف الؿشدد يـطبؼ

 التل تعـل لغقيًا التعؿقؿ.  "أي "تحديد، بؾ سبؼفا ب

 .848، صد/ إمام حسـقـ ططااهلل: مرجع سابؼ ( 2)
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تؼقم طؾك الؼصد الجـائل بعـصريف العؾؿ واإلرادة، وال يشرتط أن تـصرف إرادة الجاين 

وقت دخقل الـظام إلك اإلضرار بالبقاكات أو الؿعؾقمات أو تغققر كظام التشغقؾ، إذ 

كات والؿعؾقمات، أو طدم تعؿده يستقي يف الؼاكقن اإلمارايت تعؿد الؿتفؿ اإلضرار بالبقا

ذلؽ. أما يف الؼاكقكقـ الػركسل والؿصري فنكف يشرتط لتطبقؼ هذا الظرف الؿشدد أال 

يؽقن الؿتفؿ قد قصد تعديؾ أو حذف البقاكات، أو تغققر كظام التشغقؾ طـد الدخقل؛ 

ألكف لق قصد ذلؽ لؿا خضع لفذا الظرف الؿشدد؛ وإكؿا سقخضع لؾجريؿة الؿـصقص 

 مـ الؼاكقن الؿصري.   88مـ الؼاكقن الػركسل، أو الؿادة  2-626فا يف الؿادة طؾق

أما الـظام السعقدي فال يقجد بف كص يشدد العؼاب طؾك الدخقل البسقط إذا ترتب 

طؾقف محق البقاكات أو الؿعؾقمات، أو إتالففا، أو إطادة كشرها، أو غقر ذلؽ مـ صقر؛ 

إذا كان قصد الؿتفؿ التالطب بالبقاكات أو تخريبفا،  بقد أكف جرم الدخقل غقر الؿشروع

وطاقب طؾك ذلؽ كجريؿة مستؼؾة طؼقبتفا أشد مـ الدخقل الؿجرد، وذلؽ بؿقجب 

 الؿادة الخامسة مـ الـظام.

طاقب الؿشرع اإلمارايت الؿتفؿ الذي قصد مجرد الدخقل إلك الـظام ثؿ  العؼوبة:

ة بالحبس مدة ال تؼؾ طـ ستة أشفر، وغرامة ترتب طؾك دخقلف إضرار بلي بقان أو معؾقم

د طـ سبعؿائة وخؿسقن ألػ درهؿ ال تؼؾ طـ مائة وخؿسقـ ألػ درهؿ وال تزي

بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ؛ وطاقب الؿشرع الؿصري طؾك ذلؽ بالحبس مدة ال تؼؾ  أو

قـ طـ سـتقـ، وغرامة ال تؼؾ طـ مائة ألػ جـقف، وال تزيد طـ مائتل ألػ، أو بنحدى هات

ـ قصد مجرد الدخقل ثؿ حدث حذف العؼقبتقـ؛ بقـؿا طاقب الؿشرع الػركسل م

تعديؾ البقاكات القاردة يف الـظام، أو تغققر يف تشغقؾ هذا الـظام، بدون قصد بالسجـ  أو

 يقرو.  888888لؿدة ثالث سـقات وغرامة قدرها 



( ) 

828 

           شخصقة. إذا ترتب عؾى الدخول اإلضرار بالبقاكات أو الؿعؾومات ال-ثاكقًا

يؼصد بالبقاكات الشخصقة تؾؽ التل تتصؾ بحقاة الػرد، كبقاكاتف الشخصقة، وصقره، 

وصقر وبقاكات أسرتف، وما يتعؾؼ بلمقالف، وتصرفاتف الشخصقة، وتـؼالتف، ومعتؼداتف، 

، وإجؿااًل كؾ البقاكات والؿعطقات التل تسؿح برسؿ صقرة (8)وطالقاتف الؿختؾػة

 . (2)سقاسقة، ومعتؼداتف الديـقة، وتعامالتف الؿالقة، وتحدد جـسقتف، أو هقيتفالتجاهاتف ال

 بشخص تتعؾؼ معؾقمة وقد طرففا  قاكقن حؿاية البقاكات الشخصقة الػركسل بلهنا أي

، أي (6)مباشرة غقر أو بطريؼة مباشرة، هقيتف، تحديد الؿؿؽـ مـ هقيتف، أو محددة صبقعل

، (4)هقية الشخص الطبقعل بطريؼة مباشرة، أو غقر مباشرةالبقاكات التل تسؿح بتحديد 

مثؾ صقرتف، وصقتف، واسؿف، ولؼبف، أرقامف الشخصقة)تحؼقؼ شخصقة، تلمقـ، سقارة، 

اشرتاكات، هاتػ، حساب بـؽل(، وحالتف الصحقة، وأصقلف العرققة، وجـسقتف، وبريده 

                                                        

 .884ص، د/ إمام حسـقـ ططااهلل: مرجع سابؼ ( 8)

 .88أ/ حؿقدي كاصر: مرجع سابؼ، ص ( 2)

(3) Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés .  

د/ مروة زيـ العابديـ صالح: الحؿاية الؼاكقكقة الدولقة لؾبقاكات الشخصقة طرب االكرتكت بقـ الؼاكقن الدولل ( 4)

، د/ إبراهقؿ داود: 86م ، ص2888، مركز الدراسات العربقة لؾـشر والتقزيع، 8االتػاقل والؼاكقن القصـل، ط

بقد أن البعض يرى أن تعريػ الؼاكقن الػركسل لؾبقاكات الشخصقة مػاده أن أي بقان  ؛688مرجع سابؼ ، ص

يتعؾؼ بشخص صبقعل يعد بقاكًا شخصقًا شريطة أن يؽقن الشخص محدد الفقية أو مـ الؿؿؽـ تحديد هقيتف 

ل، مجؾة )د/سامح طبد القاحد التفامل: الحؿاية الؼاكقكقة لؾبقاكات الشخصقة، دراسة يف الؼاكقن الػركس

(، فطبؼًا لؾرأي األول فنن البقاكات الشخصقة هل 688م، ص2888، سبتؿرب 6، ع62الحؼقق، الؽقيت، مج

التل يؿؽـ مـ خاللفا تحديد هقية الشخص، وصبؼًا لؾرأي الثاين فنن البقاكات الشخصقة هل التل تتعؾؼ 

 بشخص محدد الفقية أو يؿؽـ تحديد هقيتف.
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رائؿ تؼـقة الؿعؾقمات . وطرففا قاكقن مؽافحة ج(8)االلؽرتوين، وحالتف االجتؿاطقة

أي بقاكات متعؾؼة بشخص صبقعل محدد أو يؿؽـ  "الؿصري يف مادتف األولك بلهنا: 

، أما "تحديده، بشؽؾ مباشر أو غقر مباشر، طـ صريؼ الربط بقـفا وبقـ بقاكات أخرى

 الؼاكقكقـ السعقدي واإلمارايت فؾؿ يحددا الؿؼصقد بالبقاكات والؿعؾقمات الشخصقة.

أصبحت البقاكات والؿعؾقمات الشخصقة ثروة هائؾة لبعض الشركات  وقد      

العؿالقة التل تجـل مـ وراء معالجتفا، وتداولفا، واالتجار هبا، أرباحًا صائؾة، دون 

وكظرًا ألن األكظؿة الؿعؾقماتقة مصدر غـل بؿثؾ هذه  أدكك اطتبار لخصقصقة األفراد،

، كالحصقل طؾقفا مـ خالل ققاطد البقاكات، (2)البقاكات فؼد تعددت صقر االطتداء طؾقفا

واإلضرار هبا كتقجة الدخقل غقر الؿشروع، لذلؽ شدد الؿشرع العؼاب يف هذه الحالة. 

تؽقن العؼقبة الحبس مدة ال تؼؾ  "مـ الؼاكقن اإلمارايت طؾك أن:  2/6إذ تـص الؿادة 

وال تجاوز مؾققن  طـ سـة واحدة والغرامة التل ال تؼؾ طـ مائتقـ وخؿسقـ ألػ درهؿ

درهؿ أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ إذا كاكت البقاكات أو الؿعؾقمات محؾ األفعال القاردة 

 ."شخصقة( مـ هذه الؿادة 2يف الػؼرة )

مـ قاكقن العؼقبات الػركسل طؾك أكف:  8-626وتـص الػؼرة الثالثة مـ الؿادة  

سابؼتقـ ضد كظام الؿعالجة طـدما ُترتؽب الجرائؿ الؿـصقص طؾقفا يف الػؼرتقـ ال"

، تزداد العؼقبة إلك السجـ لؿدة خؿس الشخصقة التي تـػذها الدولةاآللقة لؾبقاكات 

                                                        

 . 82د/ مروة زيـ العابديـ صالح: مرجع سابؼ، ص ،688سابؼ، صد/ سامح التفامل: مرجع  ( 8)

د/ إبراهقؿ داود: الحؿاية الؼاكقكقة لؾبقاكات الشخصقة مـ مـظقر الحؼ يف الخصقصقة، دراسة تحؾقؾقة مؼاركة،  ( 2)

 .688م ، ص2888مجؾة الحؼقق لؾبحقث الؼاكقكقة واالقتصادية، مصر، 
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طؾك  8-626، كؿا تـص الػؼرة الرابعة مـ الؿادة (8)"يقرو غرامة  828888سـقات و 

يقرو إذا ارتؽبت  688888تشديد العؼقبة إلك السجـ لؿدة طشر سـقات وغرامة قدرها 

ؿ الدخقل االحتقالل ضد كظام الؿعالجة اآللقة لؾبقاكات الشخصقة التل تـػذها جرائ

 الدولة مـ قبؾ جؿاطات إجرامقة مـظؿة.

فؼد شدد الؿشرع اإلمارايت الدخقل البسقط إلك الـظام   2/6وبؿقجب الؿادة 

الؿعؾقمايت إذا ترتب طؾقف إضرار بلي بقاكات أو معؾقمات شخصقة؛ سقاًء كاكت مقجقدة 

 كظام معؾقمايت خاص بالدولة، أو خاص بالشخص صاحب هذه البقاكات، أو خاص يف

بشخص آخر، أو شركة، إذ إن وجقد هذه البقاكات أو الؿعؾقمات يف أٍي مـ هذه األكظؿة 

ال يـػل طـفا صابعفا الشخصل، وال يؽػل لؾتشديد مجرد الدخقل إلك األكظؿة التل 

يجب أن يمدي هذا الدخقل إلك اإلضرار هبا، تحقي هذه البقاكات والؿعؾقمات، إكؿا 

، كالحذف أو اإلتالف، أو الـشر، 2/2وأن يتخذ إحدى الصقر التل حددهتا الؿادة 

 ويستقي أن يؽقن اإلضرار مؼصقدًا أو غقر مؼصقد.

أما الؿشرع الػركسل فؼد شدد العؼاب إذا تعؾؼ األمر بالبقاكات الشخصقة يف ثالث 

الدخقل إلك أكظؿة البقاكات الشخصقة، ولق لؿ يرتتب طؾك  طـد مجرد -حاالت: األولك

إذا ترتب طؾك  -ذلؽ حذف، أو تعديؾ لؾبقاكات، أو تغققر كظام التشغقؾ، والحالة الثاكقة

لبسقط  حذف، أو تعديؾ لؾبقاكات، أو تغققر يف كظام التشغقؾ، غقر مؼصقد، لؽـف الدخقل ا

                                                        

(1)  Code pénal, Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, 
Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4,  Article 323-1: " Lorsque les infractions 
prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de 
traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine 
est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende".  
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418316&ci

dTexte=LEGITEXT000006070719) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2EA657D497215AA046AB0018BD28C23C.tplgfr35s_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180617
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2EA657D497215AA046AB0018BD28C23C.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000030931899&idArticle=LEGIARTI000030933630&dateTexte=20150727
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اشرتط لؾتشديد أن تؽقن البقاكات الشخصقة يحقيفا كظام معؾقمايت تـػذه الدولة، أي 

مسئقلة طـف. كالـظام الؿعؾقمايت الخاص باألحقال الؿدكقة، وقاطدة البقاكات الشخصقة 

إذا ارتؽبت جريؿة الدخقل غقر  -، والحالة الثالثة(8)ػرالؿستخدمة إلصدار جقازات الس

الؿشروع ضد كظام الؿعالجة اآللقة لؾبقاكات الشخصقة التل تـػذها الدولة مـ قبؾ 

 .(2)جؿاطة إجرامقة مـظؿة

وطؾك ذلؽ؛ فنذا كان الؿشرع اإلمارايت قد وسع مـ كطاق هذا الظرف الؿشدد لقشؿؾ 

ام معؾقمايت، ولق كان لشخص طادي، فؼد قصر كافة البقاكات الشخصقة، يف أي كظ

الؿشرع الػركسل التشديد طؾك البقاكات الشخصقة التل تحقيفا األكظؿة الؿعؾقماتقة 

لؾدولة، هذا مـ كاحقة؛ ومـ كاحقة أخري فؼد قصر الؿشرع اإلمارايت هذا التشديد طؾك 

ر، أو غقر ذلؽ الدخقل الذي يرتتب طؾقف ضرر مؼصقد، أو غقر مؼصقد بالحذف، أو الـش

، أما الؿشرع الػركسل فؾؿ يؼصر هذا التشديد 2/2مـ صقر الضرر الؿحددة يف الؿادة 

طؾك الدخقل الذي يرتتب طؾقف ضرر غقر مؼصقد، بؾ صبؼف ولق اقتصر سؾقك الؿتفؿ 

 طؾك مجرد الدخقل دون حدوث أي ضرر، بؾ وسقى بقـفؿا يف العؼقبة.

د العؼاب طـدما يـتج طـ الدخقل اإلضرار وإن كان يحؿد لؾؿشرع اإلمارايت تشدي

، ولق لؿ تؽـ يف أكظؿة معؾقماتقة تابعة لؾدولة؛ بقد أكف لؿ يشدد (6)بالبقاكات الشخصقة

العؼاب طؾك مجرد الدخقل إلك اكظؿة تحقي هذا الـقع مـ البقاكات، واشرتط لؾتشديد 

غاء أو التدمقر، أن يرتتب طؾك الدخقل اإلضرار بالبقاكات الشخصقة بالحذف أو اإلل

                                                        

(1) Frédérique CHOPIN : op. cit., p.12, Monika Zwolinska. op. cit., p.170. 
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غقر ذلؽ مـ الصقر الؿحددة؛ رغؿ أن صبقعة هذه البقاكات تجعؾ مـ مجرد االصالع  أو

طؾقفا ضرر بؿا تتقحف لؾؿتدخؾ مـ معرفة معؾقمات يحرص صاحبفا طؾك سريتفا؛ 

إلك كظام معؾقمايت بف بقاكات  وطؾقف يجدر بالؿشرع تشديد العؼقبة طؾك مجرد الدخقل

 وطدم االكتػاء بعؼقبة الدخقل البسقط.معؾقمات شخصقة،  أو

ويـطبؼ طؾك هذا الظرف كؾ ما يـطبؼ طؾك الظرف السابؼ مـ أحؽام، بؿا فقفا الركـ 

الؿعـقي؛ إال إكف يتطؾب وفؼًا لؾؼاكقن اإلمارايت أن تؽقن البقاكات والؿعؾقمات التل وقع 

قاكات ذات صابع طؾقفا الضرر ذات صابع شخصل، ووفؼًا لؾؼاكقن الػركسل أن تؽقن الب

 شخصل ويف  كظام معؾقمايت خاص بالدولة.

وقد طاقب الـظام السعقدي طؾك الدخقل غقر الؿشروع لإلضرار بالبقاكات الخاصة 

يعاقب بالسجـ مدة ال "التل تـص طؾك أن:  2/8كجريؿة مستؼؾة بؿقجب كص الؿادة 

و بنحدى هاتقـ تزيد طؾك أربع سـقات وبغرامة ال تزيد طؾك ثالثة ماليقـ ريال، أ

الدخقل غقر  -8العؼقبتقـ، كؾ شخص يرتؽب أيًا مـ الجرائؿ الؿعؾقماتقة اآلتقة: 

رها، أو تسريبفا، أو إتالففا، الؿشروع إللغاء بقاكات خاصة، أو حذففا، أو تدمق

. ويعاقب وفؼًا لفذا الـص مـ يدخؾ كظامًا معؾقماتقًا أو ما "تغققرها، أو إطادة كشرها أو

رها، أو تسريبفا، أو إتالففا، صدًا إلغاء البقاكات الخاصة، أو حذففا، أو تدمقيف حؽؿف قا

تغققرها، أو إطادة كشرها، ومجرد الدخقل هبذا الؼصد تؼقم بف هذه الجريؿة دون  أو

اشرتاط تحؼؼ ما قصد إلقف الؿتفؿ، أما إذا كان فعؾف مجرد الدخقل إلك كظام بف بقاكات 

فتؼقم يف حؼف جريؿة الدخقل غقر الؿشروع البسقط شخصقة دون قصد اإلضرار هبا 

 مـ الـظام. 6/6الؿـصقص طؾقفا يف الؿادة 

ويالحظ أن هذه الجريؿة يف الـظام السعقدي مـ الجرائؿ ذوات الؼصد الخاص؛       
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فال يؽػل الؼصد العام لؼقام الركـ الؿعـقي لفا؛ بؾ يجب أن تتجف كقة الؿتفؿ وقت 

بقاكات خاصة فقف، أو حذففا، أو تدمقرها، أو تسريبفا، أو إتالففا،  دخقل الـظام إلك إلغاء

أو تغققرها، وال يشرتط تحؼؼ ما قصد إلقف، وال تختؾػ أحؽام الؼصد العام طؿا سبؼ 

 تـاولف يف جريؿة الدخقل البسقط.

وأما الؿشرع الؿصري فؾؿ يخص البقاكات الشخصقة بحؿاية خاصة يف مقاجفة 

، ومـ ثؿ فنن الدخقل إلك كظام معؾقمايت بف بقاكات شخصقة تؼقم الدخقل غقر الؿشروع

، وإذا كتج طـ هذا الدخقل اإلضرار هبذه 84/8بف جريؿة الدخقل البسقط وفؼًا لؾؿادة 

، ويف كؾتا الحالتقـ ال 84/2البقاكات الشخصقة فقشدد العؼاب وفؼًا لـص الؿادة 

ت العادية. ولؽـ تجدر اإلشارة إلك تختؾػ حؿاية البقاكات الشخصقة طـ حؿاية البقاكا

مـ الؼاكقن مـح بقاكات شخصقة إلك كظام إلؽرتوين لرتويج السؾع  22أكف جرم يف الؿادة 

 أو الخدمات دون مقافؼة صاحبفا. 

شدد الؿشرع اإلمارايت العؼقبة إذا تقافر هذا الظرف لتؽقن الحبس مدة ال العؼوبة: 

ؼؾ طـ مائتقـ وخؿسقـ ألػ درهؿ وال تجاوز تؼؾ طـ سـة واحدة والغرامة التل ال ت

أما الؿشرع الػركسل فشدد طؼقبة هذا الظرف . مؾققن درهؿ أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ

يقرو غرامة، وقد تجد هذه العؼقبة  828888إلك السجـ لؿدة خؿس سـقات و 

وهل  الشديدة مربرها يف أن االطتداء لؿ يؼع فؼط طؾك بقاكات شخصقة؛ وإكؿا وقع طؾقفا

يف حؿاية الدولة أو تحت إشراففا، كؿا أن االطتداء هـا ال يتقح االصالع طؾك بقاكات 

شخصقة لػرد واحد  فؼط أو اإلضرار هبا؛ إكؿا يتقح ذلؽ بالـسبة لبقاكات طدد كبقر مـ 

 األفراد غالبًا ما تؿثؾ ققاطد بقاكات ضخؿة.

وع بؼصد اإلضرار ويالحظ أن الؿـظؿ السعقدي جعؾ طؼقبة الدخقل غقر الؿشر
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بالبقاكات الخاصة السجـ مدة ال تزيد طؾك أربع سـقات وبغرامة ال تزيد طؾك ثالثة 

ماليقـ ريال، أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ؛ بقـؿا طاقب طؾك الدخقل الؿجرد بالسجـ مدة 

ال تزيد طـ سـة، وغرامة ال تزيد طـ خؿسؿائة ألػ ريال، أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ، 

شديد طؼقبة الدخقل غقر الؿشروع بؼصد اإلضرار بالبقاكات الخاصة طـاية ويعؽس ت

 الؿـظؿ السعقدي بالبقاكات الشخصقة وحؿايتفا.      

 الدخول بؿـاسبة أو بسبب تلدية العؿل، وصػة الجاين. -ثالثًا

تػاوتت الؼقاكقـ محؾ الدراسة يف تشديدها لؾعؼاب حال ارتؽاب الجريؿة بسبب 

د الؿشرع اإلمارايت طؼقبة الدخقل غقر الؿشروع إذا كان الدخقل العؿؾ؛ حقث شد

بؿـاسبة العؿؾ أو بسبب تلديتف، ولؿ يشرتط لؾتشديد أن يؽقن الجاين مقضػًا طامًا، أما 

الؿشرع الؿصري فؼد شدد الجزاء طؾك الجاين إذا كان مقضػًا طامًا وتؿ الدخقل غقر 

التشديد يف طزل الجاين مـ وضقػتف، وجاء الؿشروع أثـاء وبسبب تلدية وضقػتف، وتؿثؾ 

تشديد الؿشرع لفذه الحالة قاصرًا طؾك الؿقضػ العام اذا ارتؽب الجريؿة مـ خالل 

اختصاصف القضقػل، أو مـ خالل استغالل كػقذه القضقػل. ولؿ يـص الؿشرع الػركسل 

 طؾك ضرف مؿاثؾ لؾتشديد.

يعاقب بالحبس مدة ال تؼؾ  "ك أن: وقد كصت الؿادة الثالثة مـ الؼاكقن اإلمارايت طؾ

طـ سـة واحدة والغرامة التل ال تؼؾ طـ مائتقـ وخؿسقـ ألػ درهؿ وال تجاوز مؾققن 

درهؿ أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ كؾ مـ ارتؽب أيًا مـ الجرائؿ الؿـصقص طؾقفا يف 

ية ( مـ هذا الؿرسقم بؼاكقن بؿـاسبة أو بسبب تلد2( مـ الؿادة )2( و )8البـديـ )

 ."طؿؾف

ومػاد هذا الـص أن مـ يدخؾ دون حؼ إلك كظام معؾقمايت بسبب طؿؾف، أو بؿـاسبتف، 
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يشدد طؾقف العؼاب، سقاًء وقػ األمر طـد مجرد الدخقل، أو أفضك هذا الدخقل إلك 

اإلضرار بالبقاكات طؾك الـحق الذي كصت طؾقف الػؼرة الثاكقة مـ الؿادة الثاكقة، وطؾة 

ساءة العامؾ لؾثؼة واألماكة التل وضعت فقف، ومـ ثؿ يستقي يف العؼقبة التشديد هـا هل إ

تدخؾف إلك اإلضرار بالبقاكات  مـ وقػ فعؾف طـد حد الدخقل، ومـ أفضك

الؿعؾقمات؛ إذ لؿ يشرتط الؿشرع سقى أن يؽقن الدخقل بؿـاسبة أو بسبب تلدية  أو

 الؿتفؿ طؿؾف.

يعـل وجقد  "بسبب تلدية العؿؾ"يت والدخقل غقر الؿشروع إلك الـظام الؿعؾقما

طالقة بقـ العؿؾ، وبقـ الدخقل، بؿعـك أن يؽقن العؿؾ هق السبب الؿباشر يف الدخقل 

غقر الؿشروع، كؿا لق كؾػ خبقر تؼـل بالؼقام بعؿؾ صقاكة ألحد األكظؿة الؿعؾقماتقة يف 

بؿـاسبة "ا شركة ما، وقام بالدخقل إلك جزء مـ الـظام محظقر طؾقف الدخقل إلقف، أم

فتعـل أن أداء العؿؾ لؿ يؽـ هق السبب الؿباشر يف الدخقل غقر الؿشروع،  "تلدية العؿؾ

لؽـف هقل لف الظروف بطريؼة غقر مباشرة لؾدخقل غقر الؿشروع إلك الـظام، كؿا لق حصؾ 

طؾك بقاكات شخصقة تؼؾقدية ألحد العؿالء يف شركة يعؿؾ هبا ثؿ استخدمفا يف تخؿقـ 

ر الخاصة هبذا العؿقؾ، فدخؾ كظامًا معؾقماتقًا خاصًا هبذا العؿقؾ. وال كؾؿة الؿرو

، وكؾ استغالل لؾعؿؾ بطريؼ (8)يشرتط يف الؼاكقن اإلمارايت أن يؽقن العؿؾ حؽقمقًا

مباشر أو غقر مباشر يف الدخقل غقر الؿشروع يتحؼؼ بف التشديد؛ فال يشرتط 

 االختصاص الؽؾل أو الجزئل.

صري فؼد شدد الجزاء بعزل الؿقضػ العؿقمل الذي تثبت إداكتف يف أما الؼاكقن الؿ
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 إحدى جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات، ومـفا الدخقل غقر الؿشروع، وذلؽ يف حالتقـ:

لؾؿحؽؿة حال حؽؿفا  68/8حقث أجاز الؿادة  العزل الجوازي: -الحالة األولى

مات أن تؼضل بعزلف باإلداكة طؾك مقضػ طؿقمل يف أية جريؿة مـ جرائؿ تؼـقة الؿعؾق

مـ وضقػتف ممقتًا، وذلؽ إذا ثبت ارتؽابف لؾجريؿة أثـاء وبسبب تلديتف لقضقػتف، وترك 

 مدة العزل لؾؿحؽؿة.

طؾك الؿحؽؿة طزل  68/2حقث أوجبت الؿادة  العزل الوجوبي: -الحالة الثاكقة 

قػتف وبغرض الؿقضػ العام مـ وضقػتف إذا كان ارتؽابف لؾجريؿة أثـاء وبسبب تلديتف لقض

اإلخالل بالـظام العام، أو تعريض سالمة الؿجتؿع وأمـف لؾخطر، أو اإلضرار باألمـ 

الؼقمل لؾبالد، أو بؿركزها االقتصادي، أو مـع، أو طرقؾة مؿارسة السطات العامة 

ألطؿالفا، أو تعطقؾ أحؽام الدستقر أو الؼقاكقـ أو الؾقائح، أو اإلضرار بالقحدة القصـقة 

الجتؿاطل، ولؿ يـص طؾك تلبقد العزل، ومـ ثؿ يبؼك طؾك أصؾف وفؼًا لؾػؼرة والسالم ا

 األولك وهق التلققت. 

أما الـظام السعقدي فؼد كص يف الؿادة الثامـة طؾك أال تؼؾ طؼقبة السجـ أو الغرامة 

طـ الـصػ إذا كان مرتؽب الجريؿة مقضػًا طؿقمقًا، واتصؾت جريؿتف بقضقػتف، أو كان 

فا طرب استغالل كػقذه أو سؾطاتف، وهق ما يعـك تشديد العؼاب سقاًء كان ارتؽابف ارتؽابف ل

لؾجريؿة متصالً باختصاصف القضقػل، أو كان قد استغؾ كػقذه ومركزه القضقػل يف 

 ارتؽاب الجريؿة.

م الؿشرع الؿصري الدخقل غقر الؿشروع إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة الخاصة جر
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 28/2، والؿادة (8)مـ قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات 28بالدولة بؿقجب الؿادة 

، وجرمفا الؿشرع اإلمارايت يف (2)م2882لسـة  84مـ قاكقن مؽافحة اإلرهاب رقؿ 

ام السعقدي فال يقجد بف كص خاص بتجريؿ دخقل ، أما الـظ(6)الؿادة الرابعة مـ الؼاكقن

                                                        

يعاقب بالحبس مدة ال تؼؾ طـ  "مـ قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة لؿعؾقمات الؿصري طؾك أن:  28تـص الؿادة  ( 8)

قـ كؾ مـ سـتقـ وبغرامة ال تؼؾ طـ خؿسقـ ألػ جـقف وال تجاوز مائتل ألػ جـقف، أو بنحدى هاتقـ العؼقبت

دخؾ طؿدًا، أو دخؾ بخطل غقر طؿدي وبؼل بدون وجف حؼ، أو تجاوز حدود الحؼ الؿخقل لف....، أو اخرتق 

مققعًا، أو بريدًا إلؽرتوكقًا، أو حسابًا خاصًا أو كظامًا معؾقماتقًا يدار بؿعرفة أو لحساب الدولة، أو أحد 

. فنذا كان الدخقل بؼصد االطرتاض أو الحصقل األشخاص االطتبارية العامة، أو مؿؾقكًا لفا، أو يخصفا

بدون وجف حؼ طؾك بقاكات أو معؾقمات حؽقمقة، تؽقن العؼقبة السجـ والغرامة التل ال تؼؾ طـ مائة ألػ 

جـقف وال تجاوز خؿسؿائة ألػ جـقف. ويف جؿقع األحقال إذا ترتب طؾك أي مـ األفعال السابؼة إتالف تؾؽ 

ؾقمايت أو الربيد اإللؽرتوين، ذلؽ الؿققع أو الحساب الخاص أو الـظام الؿع البقاكات أو الؿعؾقمات، أو

تدمقرها، أو تشقيففا، أو تغققرها، أو تغققر تصامقؿفا، أو كسخفا، أو تسجقؾفا، أو تعديؾ مسارها، أو إطادة  أو

لتل ال تؼؾ طـ مؾققن كشرها، أو إلغاؤها كؾقًا، أو جزئقًا، بلي وسقؾة كاكت، تؽقن العؼقبة السجـ، والغرامة ا

 ."جـقف وال تجاوز خؿسة ماليقـ جـقف

ويعاقب بالسجـ  "طؾك أن:  2882لسـة  84مـ قاكقن مؽافحة اإلرهاب الؿصري رقؿ  28/2تـص الؿادة  ( 2)

الؿشدد مدة ال تؼؾ طـ طشر سـقـ كؾ مـ دخؾ بغقر حؼ أو بطريؼة غقر مشروطة مققعًا الؽرتوكقًا تابعًا ألية 

، بؼصد الحصقل طؾك البقاكات أو الؿعؾقمات الؿقجقدة طؾقفا أو االصالع طؾقفا أو تغققرها أو جفة حؽقمقة

محقها أو إتالففا أو تزوير محتقاها الؿقجقد هبا، وذلؽ كؾف بغرض ارتؽاب جريؿة مـ الجرائؿ الؿشار إلقفا 

 . "بالػؼرة األولك مـ هذه الؿادة أو اإلطداد لفا

يعاقب بالسجـ الؿمقت والغرامة التل ال تؼؾ طـ مائتقـ  "ـ الؼاكقن اإلمارايت طؾك أن: تـص الؿادة الرابعة م ( 6)

وخؿسقـ ألػ درهؿ وال تجاوز مؾققن وخؿسؿائة ألػ درهؿ كؾ مـ دخؾ بدون تصريح إلك مققع إلؽرتوين، 

بؼصد الحصول  أو كظام معؾقمات إلؽرتوين، أو شبؽة معؾقماتقة، أو وسقؾة تؼـقة معؾقمات، سقاًء كان الدخقل

. وتؽقن العؼقبة السجـ أو معؾومات سرية خاصة بؿـشلة مالقة، أو تجارية، أو اقتصادية، عؾى بقاكات حؽومقة

( مؾققن 2( خؿس سـقات والغرامة التل ال تؼؾ طـ خؿسؿائة ألػ درهؿ وال تجاوز )2مدة ال تؼؾ طـ )

الف، أو التدمقر، أو اإلفشاء، حذف، أو اإلتدرهؿ، إذا تعرضت هذه البقاكات أو الؿعؾقمات لإللغاء، أو ال

 ."التغققر، أو الـسخ، أو الـشر، أو إطادة الـشر أو
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أكظؿة الدولة، واقتصر الؼاكقن الػركسل طؾك تشديد العؼاب إذا وقع الدخقل طؾك أكظؿة 

 معؾقماتقة تـػذها الدولة مؿا يخص البقاكات الشخصقة.

إذا كان الدخقل غقر الؿشروع إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة مـ أجؾ  عؾة التجريم:

، فال شؽ أن هذه الخطقرة تبؾغ (8)عؾقمات مسللة بالغة الخطقرةالحصقل طؾك الؿ

مبؾغفا حال وققع الجريؿة طؾك أكظؿة وبقاكات الدولة والجفات العامة، باطتبار أن 

 . (2)االطتداء طؾك الؿصؾحة العامة أشد وأخطر مـ االطتداء طؾك كظقرهتا الخاصة

للة يف الؼاكقكقـ الؿصري وكظرًا الختالف سقاسة التجريؿ والعؼاب يف هذه الؿس

واإلمارايت؛ كؼسؿ هذا الؿطؾب إلك فرطقـ، يتـاول أحدهؿا مققػ الؿشرع الؿصري، 

 ويتـاول اآلخر مققػ الؿشرع اإلمارايت.

 قن، عؾى الـحو التالي:تؼوم هذه الجريؿة يف صورتفا البسقطة عؾى ركـ

مـ قاكقن  28يتحؼؼ الركـ الؿادي لفذه الجريؿة وفؼًا لؾؿادة  الركن الؿادي:

مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات الؿصري بؿجرد الدخقل غقر الؿشروع إلك كظام 

، أو االخرتاق طؾك مققع، معؾقمايت خاص بالدولة، أو اخرتاقف، سقاًء وقع الدخقل

و حساب خاص، أو كظام معؾقمايت تديره الدولةـ، أو أحد األشخاص بريد إلؽرتوين، أ أو

االطتبارية العامة، أو كان مؿؾقكًا لفا، أو يخصفا، أما إذا كان الدخقل إلك مققع 

إلؽرتوين تابع ألية جفة حؽقمقة بؼصد الحصقل طؾك بقاكاتف أو معؾقماتف، أو االصالع 

                                                        

 .4د/ هالة كقفؾ، د/ محؿقد اسؿاطقؾ: مرجع سابؼ، ص( 8)

 .88د/ محؿد خؾقػة: مرجع سابؼ، ص ( 2)
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و تزوير محتقاها، وكان ذلؽ بغرض ارتؽاب طؾقفا، أو إتالففا، أو محقها، أو تغققرها، أ

قاكقن مؽافحة اإلرهاب الؿصري مـ  28/2جريؿة إرهابقة؛ فنكف يسلل وفؼًا الؿادة 

 م.2882لسـة  84 رقؿ

ال يختؾػ الركـ الؿعـقي لجريؿة الدخقل غقر الؿشروع إلك  الركن الؿعـوي:

لف يف األحؽام الؿشرتكة األكظؿة الؿعؾقماتقة لؾدولة يف صقرهتا البسقطة طؿا سبؼ تـاو

بشلن الركـ الؿعـقي؛ إذ إن هذه الجريؿة مـ جرائؿ العؿد، ويتخذ الركـ الؿعـقي فقفا 

صقرة الؼصد العام، والذي يؼقم طؾك العؾؿ واإلرادة بالتػصقؾ السابؼ، فضالً طـ تطؾب 

حد طؾؿ الؿتفؿ بلن الـظام الؿعؾقمايت الذي يدخؾف أو يخرتقف مـ أكظؿة الدولة، أو أ

 األشخاص االطتبارية العامة.

طاقب الؿشرع الؿصري طؾك هذه الجريؿة بالحبس الذي ال تؼؾ مدتف طـ  العؼوبة:

وال تزيد طـ مائتل ألػ جـقف،  سـتقـ، والغرامة التل ال تؼؾ طـ خؿسقـ ألػ جـقف

 بنحدى العؼقبتقـ. أو

 وقد شدد الؿشرع الؿصري العؼوبة عؾى هذه الجريؿة يف حالتقن:

إذا الدخول بؼصد العتراض أو الحصول عؾى بقاكات أو معؾوماتقة حؽومقة:  -لىاألو

دخؾ الجاين أحد األكظؿة الؿعؾقماتقة لؾدولة بدون وجف حؼ، وكان قصده مـ الدخقل 

اطرتاض بقاكات أو معؾقمات حؽقمقة، أو الحصقل طؾقفا بدون وجف حؼ؛ فنكف يعاقب 

شد مـ طؼقبة الدخقل الؿجرد، فتؽقن العؼقبة مـ الؼاكقن بعؼقبة أ 28/2وفؼًا لؾؿادة 

السجـ بقـ حديف األدكك واألقصك، والغرامة التل ال تؼؾ طـ مائة ألػ جـقف وال تزيد 

طـ خؿسؿائة ألػ جـقف، وهل طؼقبة أشد بؽثقر مـ مجرد الدخقل وفؼًا لؾػؼرة السابؼة، 

ـ والغرامة حقث يتغقر وصػ الجريؿة مـ جـحة إلك جـاية، ويعاقب طؾقفا بالسج
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 الؿحددة، ويؽقن الجؿع بقـفؿا وجقبل.

وفؼًا اإلضرار بالبقاكات الحؽومقة أو األكظؿة الؿعؾوماتقة لؾدولة:  -الحالة الثاكقة

مـ الؼاكقن إذا دخؾ الجاين كظام معؾقمايت لؾدولة دون وجف حؼ، وقصد  28/6لؾؿادة 

دون حؼ، أو لؿ يؼصد،  اطرتاض البقاكات أو الؿعؾقمات الحؽقمقة، أو الحصقل طؾقفا

وترتب طؾك هذا الدخقل إضرار بالبقاكات أو الؿعؾقمات، أو الـظام الؿعؾقمايت محؾ 

الدخقل؛ فنن طؼقبة السجـ تبؼك كؿا هل بقـ حديفا األدكك واألقصك؛ لؽـ طؼقبة 

الغرامة يؽقن حدها األدكك مؾققن جـقف، وحدها األقصك خؿسة ماليقـ جـقف، ويبؼك 

 ؼقبتقـ وجقبل.الجؿع بقـ الع

وقد حدد الؿشرع صقر الضرر الذي يؼع طؾك البقاكات الحؽقمقة، أو األكظؿة 

الؿعؾقماتقة لؾدولة بسبب الدخقل غقر الؿشروع، ويرتتب طؾقف هذا التشديد، وهل 

اإلتالف، والتدمقر، والتشقيف، والتغققر، والـسخ، والتسجقؾ، وتعديؾ الؿسار، وإطادة 

 أو الجزئل.  الـشر، واإللغاء الؽؾل،

بقاكات متعؾؼة بالدولة أو إحدى  "وطرف الؼاكقن الؿصري البقاكات الحؽقمقة بلهنا:

سؾطاهتا، أو أجفزهتا أو وحداهتا، أو الفقئات العامة، أو الفقئات الؿستؼؾة، أو األجفزة 

الرقابقة، أو غقرها مـ األشخاص االطتبارية العامة وما يف حؽؿفا، والؿتاحة طؾك الشبؽة 

 ."ؿعؾقماتقة، أو طؾك أي كظام معؾقمايت، أو طؾك حاسب أو ما يف حؽؿفاال

جرم الؿشرع اإلمارايت الدخقل غقر الؿشروع إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة إذا كان قصد 

و معؾقمات سرية خاصة بؿـشلة الجاين مـ دخقلف الحصقل طؾك بقاكات حؽقمقة، أ
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مالقة، أو تجارية، أو اقتصادية بـص الؿادة الرابعة مـ الؼاكقن، وجعؾ طؼقبتف أشد مـ 

الدخقل الؿجرد. ويتحؼؼ الركـ الؿادي لفذه الجريؿة بؿجرد الدخقل غقر الؿشروع 

إلك أي كظام معؾقمايت بؼصد الحصقل طؾك البقاكات الؿذكقرة، دون تطؾب تحؼؼ كتقجة 

إجرامقة معقـة، فال يشرتط الحصقل طؾك البقاكات الؿؼصقدة؛ ولؽـ يشرتط اتجاه كقتف 

 إلك ذلؽ، يستقى بعد ذلؽ أن يحصؾ طؾقفا أم ال.

وتجدر اإلشارة إلك أن الؿشرع اإلمارايت كص يف هذه الؿادة طؾك ذات العؼقبة لؿـ  

ة بؿـشلة يؽقن قصده مـ الدخقل غقر الؿشروع الحصقل طؾك معؾقمات سرية خاص

مالقة أو اقتصادية أو تجارية. ووفؼًا لفذا الـص فنن كافة الؿعؾقمات والبقاكات الحؽقمقة 

لؿـشآت الؿالقة، أو التجارية، مشؿقلة بالحؿاية؛ أما الؿعؾقمات الخاصة با

 . سريةاالقتصادية، فال تشؿؾفا هذه الحؿاية إال إذا كاكت معؾقمات  أو

ايت لـص الؿادة الرابعة مـ قاكقن مؽافحة جرائؿ وقد جاءت صقاغة الؿشرع اإلمار

تؼـقة الؿعؾقمات صقاغة طامة؛ فؾؿ يؼصر الدخقل طؾك األكظؿة الؿعؾقماتقة الحؽقمقة 

لؾحصقل طؾك بقاكات أو معؾقمات حؽقمقة؛ ولؿ يؼصر الدخقل طؾك أكظؿة الؿـشآت 

 يشرتط لقققع الؿذكقرة لؾحصقل طؾك بقاكات أو معؾقمات سرية تتعؾؼ هبا؛ ومـ ثؿ فال

هذه الجريؿة الدخقل إلك كظام معؾقمايت يخص الحؽقمة أو الؿـشآت الخاصة، بؾ 

هق الحصقل طؾك بقاكات حؽقمقة  يشرتط فؼط أن تؽقن كقتف مـ دخقل أي كظام

 معؾقمات سرية لؿـشلة خاصة. أو

 وال شؽ أن هذه الصقاغة تعزز حؿاية مثؾ هذه البقاكات والؿعؾقمات، إذ إن الؿتفؿ 

قد ال يدخؾ إلك الـظام الؿعؾقمايت الحؽقمل مباشرة بؾ يدخؾ إلك كظام طادي قاصدًا 

التسؾؾ مـ خاللف إلك الـظام الحؽقمل، فنذا كجح يف القصقل إلقف فال تثقر مشؽؾة حقـئٍذ 
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إذ يعد دخقاًل غقر مباشر، وتؼقم بف الجريؿة، لؽـ تظفر أهؿقة الصقاغة العامة لؾـص يف 

ؾ فقفا الؿتفؿ يف االكتؼال مـ الـظام غقر الحؽقمل الذي دخؾف إلك الـظام الحالة التل يػش

الحؽقمل؛ فقطبؼ طؾقف الـص ألن كقتف وقت دخقل الـظام غقر الحؽقمل كاكت الحصقل 

طؾك بقاكات حؽقمقة؛ بؾ يـطبؼ الـص إذا دخؾ إلك كظام ما بؼصد الحصقل طؾك بقاكات 

ولق ثبت فقؿا بعد طدم احتقائف طؾك مثؾ هذه حؽقمقة أو ما يف حؽؿفا مـ هذا الـظام، 

 البقاكات مـ األساس. 

البقاكات أو الؿعؾقمات "وقد طرف الؿشرع اإلمارايت البقاكات الحؽقمقة بلهنا:  

اإللؽرتوكقة الخاصة أو العائدة إلك الحؽقمة االتحادية أو الحؽقمات الؿحؾقة إلمارات 

، وطرف الؿـشآت "امة االتحادية أو الؿحؾقةالدولة أو الفقئات العامة أو الؿمسسات الع

ؽتسب وصػفا الؿالل أو التجاري أي مـشلة ت"الؿالقة أو التجارية أو االقتصادية بلهنا: 

، وطؾك "االقتصادي بؿقجب الرتخقص الصادر لفا مـ جفة االختصاص بالدولة أو

ؿعؾقمات تخص إحدى هذه الؿـشآت تلخذ حؽؿ ال (8)ذلؽ فؽؾ معؾقمة الؽرتوكقة سرية 

 والبقاكات الحؽقمقة.

وإذا كاكت طؾة هذا التشديد بشلن البقاكات الحؽقمقة تػرضفا صبقعة هذه البقاكات 

وتعؾؼفا بؿصالح الدولة والؿجتؿع؛ فنن طؾة التشديد بشلن أسرار الؿـشآت التجارية، 

والؿالقة، واالقتصادية تؽؿـ يف أن هذه البقاكات هل األكثر تعرضًا لجرائؿ تؼـقة 

الؿعؾقمات، واألكثر تلثرًا هبا. حقث ترتكز طؿؾقات الدخقل غقر الؿشروع يف مجاالت 

                                                        

ات غقر مصرح لؾغقر أي معؾقمات أو بقاك "طرف الؿشرع اإلمارايت الؿعؾقمات والبقاكات السرية بلهنا: ( 8)

 ."باإلصالع طؾقفا أو بنفشائفا إال بنذن مسبؼ مؿـ يؿؾؽ هذا اإلذن
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األكشطة التجارية طؾك كشػ األسرار التجارية، والتسقيؼقة، وطـاويـ العؿالء، وتراكقب 

، فضالً طـ تخػقض أسعار السؾع طؾك مقاقع (8)الؿـتجات، وكتائج األبحاث والتطقير

تغققر، أو حذف محتقيات ققاطد البقاكات لتغققر القضع التجارة االلؽرتوكقة، أو 

 .(2)الضريبل لؾشركة

تشرتك هذه الجريؿة مع جرائؿ الدخقل األخرى يف الؼصد الركن الؿعـوي لؾجريؿة: 

العام، وتتطؾب فقق ذلؽ قصدًا خاصًا يتؿثؾ يف كقة الحصقل طؾك بقاكات حؽقمقة، 

ارية، أو اقتصادية، إذ يجب اتجاه كقة معؾقمات سرية، خاصة بؿـشآت مالقة، أو تج وأ

الؿتفؿ لحظة دخقل الـظام إلك الحصقل طؾك بقاكات حؽقمقة أو معؾقمات سرية خاصة 

بالؿـشآت الؿذكقرة بالـص، والؿفؿ هق تقافر هذه الـقة لحظة الدخقل، يستقي أن 

ات يحؼؼ مـ الدخقل ما أراده بعد ذلؽ أم ال؛ ألن الحصقل طؾك البقاكات أو الؿعؾقم

الؿذكقرة لؿ يتطؾبف الؿشرع كـتقجة يف طـاصر الركـ الؿادي لؾجريؿة، وإكؿا تطؾبف كـقة 

 خاصة يف الركـ الؿعـقي لفا.

ويرى البعض أكف يجب تجريؿ الدخقل بؼصد الحصقل طؾك معؾقمات أو بقاكات       

بقد أكف ال  ؛(6)خاصة بؿـشلة مالقة أو تجارية أو اقتصادية، سقاًء كاكت سرية، أو غقر سرية

حاجة إلك ذلؽ؛ إذ إن هذا التجريؿ يتـاسب مع سرية الؿعؾقمات التل تعؽس أهؿقتفا 

بالـسبة لفذه الؿـشآت، أما الؿعؾقمات غقر السرية فقؽػل تجريؿ الدخقل إلك األكظؿة 

 التل تحقيفا صبؼًا لؾؿادة الثاكقة الخاصة بالدخقل البسقط وحاالت تشديده.

                                                        

 .88د/ أسامة العبقدي: مرجع سابؼ، ص ( 8)

(2)  Belkasem Hamid: op. cit.   , p14.  
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طاقب الؿشرع اإلمارايت طؾك جريؿة الدخقل فا البسقطة: عؼوبة الجريؿة يف صورت

بالسجـ  4/8بؼصد الحصقل طؾك بقاكات حؽقمقة أو ما يف حؽؿفا بؿقجب الؿادة 

، والغرامة التل ال تؼؾ طـ مائتقـ وخؿسقـ ألػ درهؿ وال تجاوز مؾققن (8)الؿمقت

طؾك البقاكات وخؿسؿائة ألػ درهؿ، وذلؽ إذا دخؾ الؿتفؿ إلك الـظام بؼصد الحصقل 

حذف، أو اإلتالف، أو التدمقر، أو الؿعؾقمات الؿذكقرة، ولؿ تتعرض لإللغاء، أو ال

غقر ذلؽ، وتطبؼ هذه العؼقبة سقاًء تؿؽـ مـ الحصقل طؾك البقاكات والؿعؾقمات  أو

   الؿؼصقدة أم ال.

ك إذا دخؾ الؿتفؿ إلك الـظام بؼصد الحصقل طؾ عؼوبة الجريؿة يف صورتفا الؿشددة: 

البقاكات أو الؿعؾقمات الؿذكقرة، وترتب طؾك دخقلف تعرض البقاكات أو الؿعؾقمات 

مقر، أو اإلفشاء، أو التغققر، الؿؼصقدة لإللغاء، أو الحذف، أو اإلتالف، أو التد

الـسخ، أو الـشر، أو إطادة الـشر فنكف يعاقب بعؼقبة الجريؿة يف صقرهتا الؿشددة وفؼًا  أو

مدة ال تؼؾ طـ  خؿس سـقات والغرامة التل ال تؼؾ طـ خؿسؿائة بالسجـ  4/2لؾؿادة 

 ( مؾققن درهؿ.2ألػ درهؿ وال تجاوز )

ويرى البعض أكف ال يشرتط لتشديد العؼقبة حدوث إلغاء، أو حذف، أو غقر ذلؽ       

، (2)بالػعؾ، إكؿا يؽػل مجرد أن تؽقن هذه البقاكات قد هددها خطر مـ هذه األخطار

إذا "الؿؼصقد هـا هق حدوث ضرر مـ هذه األضرار، ذلؽ أن طبارة ويبدو لل أن 

، تعـل أن الؿعؾقمة تتعرض لإللغاء "تعرضت هذه البقاكات أو الؿعؾقمات لإللغاء،...

                                                        

 ثالث طـ الؿمقت السجـ مدة تؼؾ أن يجقز ال " مـ قاكقن العؼقبات االتحادي طؾك أن: 2/ 88تـص الؿادة  ( 8)

 ."ذلؽ خالف طؾك الؼاكقن يـص لؿ سـة ما طشرة خؿس طؾك تزيد أن وال سـقات

 .888، صد/ إمام حسـقـ ططااهلل: مرجع سابؼ ( 2)
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 ولقس لخطر اإللغاء.

مـ قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة  44وفؼًا لؾؿادة تخػقف العؼوبة أو اإلعػاء مـفا: 

ريؿة الؿـصقص طؾقفا يف الؿادة الرابعة مـ الجرائؿ الؿاسة الؿعؾقمات اإلمارايت تعد الج

تؼضل الؿحؽؿة بـاء طؾك "مـ الؼاكقن اإلمارايت طؾك أن:  42بلمـ الدولة، وتـص الؿادة 

صؾب مـ الـائب العام، بتخػقػ العؼقبة أو باإلطػاء مـفا، طؿـ أدلك مـ الجـاة إلك 

بلي جريؿة مـ الجرائؿ الؿتعؾؼة بلمـ السؾطات الؼضائقة أو اإلدارية بؿعؾقمات تتعؾؼ 

الدولة وفؼًا ألحؽام هذا الؿرسقم بؼاكقن، متك أدى ذلؽ إلك الؽشػ طـ الجريؿة 

 ."ومرتؽبقفا أو إثباهتا طؾقفؿ أو الؼبض طؾك أحدهؿ

 وطؾك ذلؽ؛ إذا تقافرت الشروط التالقة تعقـ تخػقػ العؼقبة أو إطػاء الؿتفؿ مـفا:     

بؿعؾقمات تتعؾؼ بجريؿة الدخقل بؼصد الحصقل طؾك بقاكات  إدالء أحد الجـاة-8

حؽقمقة، أو معؾقمات سرية لؿـشلة خاصة، يستقي أن تؼدم الؿعؾقمات لؾسؾطات 

 اإلدارية أو الؼضائقة.

، الجريؿة ومرتؽبقفا إما الؽشف عنأن تمدي هذه الؿعؾقمات إلك أمر مـ ثالثة؛ -2

فا معؾقمًا لؾجفات الؿختصة وال وهق ما يعـل أن الجريؿة لؿ يؽـ أمر وققط

، وهق ما يعـل أن الؿتفؿ قدم أدلة أو قرائـ تؿ إثبات وإما إثباتفا عؾقفممرتؽبقفا، 

  وإما الؼبض عؾى أحد مرتؽبقفا.الجريؿة طؾك الؿتفؿقـ بؿؼتضاها، 

أن يطؾب الـائب العام مـ الؿحؽؿة تخػقػ العؼقبة أو اإلطػاء مـفا لؿـ أدلك -6

 بالؿعؾقمات.

يالحظ أكف إذا تقافرت الشروط تعقـ طؾك الؿحؽؿة أن تؼضل بتخػقػ العؼقبة طـ و

 الؿتفؿ أو إطػائف مـفا، أي لفا أن تختار بقـ التخػقػ واإلطػاء.
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س مدة ال تؼؾ طـ يعاب بالحب "مـ الؼاكقن الؿصري طؾك أن: 88/8تـص الؿادة 

شفر، وبغرامة ال تؼؾ طـ خؿسقـ ألػ جـقف وال تجاوز مائة ألػ جـقف، أو بنحدى هاتقـ 

ريدًا إلؽرتوكقًا، أو مققعًا، ب اخترقأو ، العؼقبتقـ كؾ مـ أتؾػ أو ططؾ أو أبطل 

ؿة طؾك بريد إلؽرتوين أو مققع حسابًا خاصًا بآحاد الـاس. فنذا وقعت الجري أو

بلحد األشخاص االطتبارية الخاصة تؽقن العؼقبة الحبس مدة ال تؼؾ حساب خاص  أو

طـ ستة أشفر، وبغرامة ال تؼؾ طـ مائة ألػ جـقف وال تجاوز مائتل ألػ جـقف، أو بنحدى 

 .  "هاتقـ العؼقبتقـ

يعاقب  "مـ كظام مؽافحة جرائؿ الؿعؾقماتقة السعقدي طؾك أن:  6/6وتـص الؿادة 

سـة وبغرامة ال تزيد طـ خؿسؿائة ألػ ريال، أو بنحدى هاتقـ  بالسجـ مدة ال تزيد طؾك

الدخقل غقر  -6العؼقبتقـ كؾ شخص يرتؽب أيًا مـ الجرائؿ الؿعؾقماتقة اآلتقة: 

الؿشروع إلك مققع إلؽرتوين، أو الدخقل إلك مققع إلؽرتوين لتغققر تصامقؿ هذا الؿققع 

 ."أو إتالفف، أو تعديؾف، أو شغؾ طـقاكف

يعاقب بالحبس والغرامة التل "ادة الخامسة مـ الؼاكقن اإلمارايت طؾك أن: وتـص الؿ

ال تؼؾ طـ مائة ألػ درهؿ وال تجاوز ثالثؿائة ألػ درهؿ أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ 

تصامقؿف أو إلغائف أو إتالفف  كؾ مـ دخؾ بغقر تصريح مققعًا إلؽرتوكقًا بؼصد تغققر

 ."تعديؾف أو شغؾ طـقاكف أو

وتؽؿـ طؾة هذا التجريؿ يف كثرة استفداف هذه األكظؿة بالدخقل غقر الؿشروع،        

ات والؿعؾقمات التل تقجد هبا، هبدف تغققر معؾقماهتا، أو تصؿقؿاهتا، أو البقاك
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االصالع طؾقفا، أو اإلضرار هبا، أو حتك مجرد الدخقل. فؼد يؼقم الؿتفؿ بالدخقل  أو

ف تخػقض أسعار السؾع طؾقف، أو بؼصد تغققر، إلك مققع لؾتجارة االلؽرتوكقة هبد

قد يبدو الضرر الذي يـتج طـ دخقل ، و(1)حذف محتقياتف، مـ بقاكات أو معؾقمات أو

، أو تعديؾ بعض العـاويـ؛ (2)الؿقاقع االلؽرتوكقة بسقطًا؛ كقضع صقر غقر الئؼة طؾقف

، وكذلؽ (6)لؿققعلؽـ يف حؼقؼتف قد يدمر الثؼة يف الؿمسسة أو الشركة التابع لفا ا

 الحسابات الخاصة.

تعد هذه الجريؿة مـ الجرائؿ الشؽؾقة؛ ومـ ثؿ ففل تشرتك مع جرائؿ  الركن الؿادي:

الدخقل يف السؾقك اإلجرامل، وهق االخرتاق أو الدخقل غقر الؿشروع، وال يشرتط 

ؾك تحؼؼ كتقجة إجرامقة، أي أن ققام الركـ الؿادي لفا هق السؾقك اإلجرامل، وذلؽ ط

 الـحق السابؼ بقاكف يف األحؽام الؿشرتكة.

ويالحظ أن الؿشرع الؿصري جرم مجرد الدخقل إلك الربيد والؿقاقع والحسابات 

، وطاقب طؾقف بعؼقبة أقؾ مـ طؼقبة 88الخاصة باألشخاص الطبقعققـ بؿقجب الؿادة 

وال  مـ الؼاكقن، رغؿ أن محؾ الدخقل واحد، 84الدخقل الؿـصقص طؾقفا يف الؿادة 

، "االخرتاق "طربت طـ السؾقك اإلجرامل بؾػظ  88فرق بقـ الـصقـ سقى أن الؿادة 

                                                        

(1)  Belkasem Hamid: op. cit.   , p14. 

قة  الشفقرة طؾك مققع الحزب مثؾؿا حدث طـد وضع صقرة مخجؾة لزطقؿة أحد األحزاب األسرتال ( 2)

، أكاديؿقة كايػ العربقة لؾعؾقم األمـقة، 8)م/ حسـ صاهر داود: جرائؿ كظؿ الؿعؾقمات، طااللؽرتوين

 (.86م، ص2888الرياض، 

مثؾؿا حدث طـدما أكشلت شركة متخصصة يف أمـ الؿعؾقمات مققعًا لفا لإلطالن طـ خدماهتا ومـتجاهتا،  ( 6)

 We are، فؼام شخص باخرتاق الؿققع وطدل العبارة لتصبح We are always UPووضعت طؾقف طبارة 

always DOWN(.  ،2888م/ حسـ صاهر داود: مرجع سابؼ.)م 
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طربت طـف بؾػظ الدخقل العؿدي، مع األخذ يف االطتبار تعريػ الؿشرع  84والؿادة 

لالخرتاق بلكف دخقل بلي صريؼة غقر مشروطة، ومـ ثؿ فؾؿ تؽـ هـاك حاجة إلك تجريؿ 

 ؼاكقن.مـ ال 88االخرتاق يف الؿادة 

أما الؿشرع اإلمارايت فؼد جرم دخقل الؿقاقع بصػة طامة دون أن يؼصرها طؾك 

الؿقاقع الخاصة بلفراد أو شركات، أو الؿقاقع الحؽقمقة، كؿا أكف جرم مجرد الدخقل 

، بقـؿا جرم بؿقجب الؿادة الخامسة دخقل الؿقاقع 2/8الك الؿقاقع بؿقجب الؿادة 

ريؿة مستؼؾة، وطؼقبتفا أشد مـ طؼقبة الدخقل الؿجرد بؼصد اإلضرار هبا، إذ جعؾفا ج

لؾؿقاقع. أما الؿـظؿ السعقدي فؼد جرم الدخقل الؿجرد لؾؿقاقع، والدخقل بؼصد 

 اإلضرار هبا بؿقجب كص واحد وساوى بقـفؿا يف العؼقبة.

تؼع هذه الجريؿة يف الؼاكقن الؿصري طؾك أكظؿة معؾقماتقة  محل السؾوك اإلجرامي:

الربيد، أو الؿققع االلؽرتوين، أو الحساب الخاص. وتتحؼؼ يف الؼاكقكقـ  خاصة، وهل

السعقدي واإلمارايت بالدخقل إلك مققع الؽرتوين، وذلؽ بخالف الجرائؿ السابؼة التل 

، وما يف حؽؿفا، ومـفا الؿقاقع االلؽرتوكقة، وقد حدد (8)كان محؾفا األكظؿة الؿعؾقماتقة

مؽان إتاحة الؿعؾقمات "لؿققع اإللؽرتوين بلكف: الؿشرع اإلمارايت الؿؼصقد با

اإللؽرتوكقة طؾك الشبؽة الؿعؾقماتقة، ومـفا مقاقع التقاصؾ االجتؿاطل، والصػحات 

مجال أو مؽان افرتاضل لف  "، وطرفف الؼاكقن الؿصري بلكف: "الشخصقة والؿدوكات

مات لؾعامة ة البقاكات والؿعؾقطـقان محدد طؾك شبؽة معؾقماتقة، يفدف إلك إتاح

مؽان إتاحة البقاكات طؾك الشبؽة  "، أما الـظام السعقدي فعرفف بلكف: "الخاصة أو

 ."الؿعؾقماتقة مـ خالل طـقان محدد

                                                        

 .886، صد/ إمام حسـقـ ططااهلل: مرجع سابؼ ( 8)
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وإذا كاكت الؼقاكقـ الثالثة محؾ الدراسة قد كصت صراحة طؾك الؿقاقع اإللؽرتوكقة 

ؽرتوين، والحسابات كؿحؾ لفذه الجريؿة؛ فؼد زاد طؾقفا الؼاكقن الؿصري الربيد اإلل

الخاصة، أما الؿشرع اإلمارايت فؼد تقسع يف تعريػ الؿققع اإللؽرتوين لقضؿ مقاقع 

التقاصؾ االجتؿاطل، والصػحات الشخصقة والؿدوكات، أما الـظام السعقدي وإن لؿ 

يـص صراحة طؾك تجريؿ الدخقل إلك الحسابات الخاصة والربيد االلؽرتوين؛ بقد أكف قد 

لتفديد شخص أو ابتزازه لحؿؾف طؾك طؿؾ ما أو امتـاع، وال شؽ أن هذه جرم الدخقل 

 الجريؿة تتحؼؼ أيًا كان محؾ الدخقل.

مجؿقطة مـ  "وقد طرف الؼاكقن الؿصري يف مادتف األولك الحساب الخاص بلكف:      

الؿعؾقمات الخاصة بشخص صبقعل أو اطتباري تخقلف دون غقره الحؼ يف الدخقل طؾك 

، وطرف الربيد "لؿتاحة أو استخدامفا مـ خالل مققع أو كظام معؾقمايتالخدمات ا

وسقؾة لتبادل رسائؾ إلؽرتوكقة طؾك طـقان محدد، بقـ أكثر مـ شخص "االلؽرتوين بلكف: 

صبقعل أو اطتباري، طرب شبؽة معؾقماتقة، أو غقرها مـ وسائؾ الربط اإللؽرتوكقة مـ 

 ."خالل أجفزة الحاسب اآللل وما يف حؽؿفا

تعد هذه الجريؿة يف الـظام السعقدي والؼاكقن اإلمارايت مـ الجرائؿ  الركن الؿعـوي:

ذوات الؼصد الخاص، ومـ ثؿ تشرتك مع جرائؿ الدخقل يف الؼصد العام بعـصريف العؾؿ 

؛ مع مراطاة أكف فقؿا يتعؾؼ (8)واإلرادة حسبؿا سبؼ بقاكف يف مبحث األحؽام الؿشرتكة

ب أن يؽقن الؿتفؿ طؾك وطل وإدراك بلن فعؾف يـصب طؾك مققع بؿحؾ الجريؿة هـا يج

 الؽرتوين، ولقس شلء آخر مـ األكظؿة الؿعؾقماتقة.

                                                        

 وما بعدها مـ هذا البحث.  22راجع ص  ( 8)
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أما فقؿا يتعؾؼ بالؼصد الخاص فؼد تطؾب الؼاكقن اكصراف كقة الجاين لحظة الدخقل 

تقافر إلك تغققر تصامقؿ الؿققع، أو إلغائف، أو إتالفف، أو تعديؾف، أو شغؾ طـقاكف، ويؽػل 

هذه الـقة لحظة الدخقل، ويستقي أن تستؿر بعد الدخقل أو تتغقر. كؿا يستقي أن 

 .(8)يتحؼؼ ما قصد إلقف الجاين مـ الغاء الؿققع أو تعديؾف، أو غقر ذلؽ أو ال يتحؼؼ

أما يف الؼاكقن الؿصري فتعد مـ الجرائؿ ذوات الؼصد العام، ومـ ثؿ يتقافر ركـفا 

 اإلرادة طؾك الـحق السابؼ بقاكف.الؿعـقي بتقافر العؾؿ و

طاقب الؿشرع اإلمارايت مـ يدخؾ مققع بؼصد اإلضرار بف طؾك الـحق العؼوبة: 

السابؼ بالحبس والغرامة التل ال تؼؾ طـ مائة ألػ درهؿ وال تجاوز ثالثؿائة ألػ درهؿ 

الجاين.  إلقف أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ، وال أثر يف العؼقبة لتحؼؼ أو طدم تحؼؼ ما قصد

وطاقب الؿـظؿ السعقدي طؾك دخقل الؿقاقع اإللؽرتوكقة دخقاًل مجردًا، أو بؼصد 

اإلضرار هبا، أو بؼصد التفديد واالبتزاز بالسجـ الذي ال تزيد مدتف طؾك سـة، والغرامة 

 التل ال تزيد طؾك خؿسؿائة ألػ ريال، أو بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ.

اخرتاق الربيد، أو الؿقاقع، أو الحسابات أما الؿشرع الؿصري فؼد طاقب طؾك 

اإللؽرتوكقة الخاصة بآحاد الـاس بالحبس مدة ال تؼؾ طـ شفر وغرامة ال تؼؾ طـ 

خؿسقـ ألػ جـقف وال تجاوز مائة ألػ جـقف، وإذا وقعت هذه الجريؿة طؾك بريد 

الؽرتوين أو مققع أو حساب خاص بشخص اطتباري فتؽقن العؼقبة الحبس مدة ال تؼؾ 

وال تزيد طـ مائتل ألػ جـقف،  طـ ستة أشفر، وغرامة ال تؼؾ طـ مائة ألػ جـقف

 بنحدى هاتقـ العؼقبتقـ. أو

                                                        

 .      48د/طبد اإللف الـقايسة: مرجع سابؼ، ص  ( 8)
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 خاتوة الدراسة
اكتفت الدراسة إلك مجؿقطة مـ الـتائج والتقصقات، أطرض ألهؿفا، طؾك الـحق        

 التالل:

 إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة،  جرمت التشريعات محؾ الدراسة الدخقل غقر الؿشروع

وجاءت هذه الجريؿة يف مؼدمة الجرائؿ التل تضؿـتفا هذه التشريعات، وهذا ما 

 يعؽس أهؿقتفا وخطقرهتا.

  ،جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع يف التشريعات محؾ الدراسة مـ الجرائؿ الشؽؾقة

 والتل تؼع تامة بؿجرد الدخقل دون تطؾب تحؼؼ كتقجة إجرامقة.

 كؾ أداة أو مجؿقطة مـ األدوات تعؿؾ بطريؼة  "ظام الؿعؾقمايت بلكف: تعريػ الـ

الؽرتوكقة مـ خالل بركامج أو أكثر، إلكشاء، أو معالجة، أو تخزيـ، أو اسرتجاع، أو 

، وصالحقة هذا "إرسال أو استؼبال، أو طرض بقاكات أو معؾقمات الؽرتوكقة

أن تؽقن محالً لؾدخقل غقر التعريػ ألن يشؿؾ كافة مػردات التؼـقة التل يؿؽـ 

 الؿشروع.

  كؾ كشاط يػضل إلك التسؾؾ أو القلقج إلك "الدخقل غقر الؿشروع بلكف: تعريػ

الـظام الؿعؾقمايت أو جزء مـف، دون حؼ، ودون ترخقص مؿـ يؿؾؽ السؿاح بذلؽ، 

 ."أو دون استقػاء شروط الدخقل

 يػًا لالحرتاق، معتربًا إن قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات الؿصري وضع تعر

مػفقم الدخقل أن االخرتاق هق الدخقل غقر الؿشروع، أو غقر الؿصرح بف؛ لؽـ 

غقر الؿشروع أوسع مـ االخرتاق، فؽؾ اخرتاق يعد دخقاًل غقر مشروع، والعؽس 
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م معؾقمايت محؿل حؿاية طادية، غقر صحقح، إذ إن االخرتاق معـاه الـػاذ إلك كظا

خقل غقر الؿشروع قد يتؿ دون تجاوز أكظؿة الحؿاية، كؿا لق تؿ تؼـقة؛ بقـؿا الد أو

 . الدخقل خؾسًة إلك كظام معؾقمايت تصادف أكف مػتقح

  إن الحؿاية التؼـقة التل وقع بشلهنا الخالف بقـ الػؼفاء كشرط لتجريؿ الدخقل غقر

ػؼف الؿشروع هل الحؿاية التؼـقة الؿتخصصة، ولقست الحؿاية العادية، وقد اكؼسؿ ال

بشلهنا إلك اتجاهقـ، اتجاه يرى أن هذه الحؿاية شرط لتجريؿ الدخقل غقر 

الؿشروع، واتجاه آخر يرى أهنا لقست شرصًا لؾتجريؿ، وقد تؿ ترجقح االتجاه الثاين 

 الذي يرى أهنا لقست شرصًا لؾتجريؿ، وهق االتجاه الغالب فؼفًا وتشريعًا. 

  كشرط لتجريؿ الدخقل أفضؾ مـ  "الستئثار بالـظام الؿعؾوماتي"إن فؽرة

الحؿاية؛ ألن االستئثار يعـل االستحقاذ طؾك الشلء، واالختصاص بف، وهق ما 

يػرتض أن الؿتحؽؿ يف الـظام يؼقد الدخقل إلقف، بقـؿا الحؿاية قد ال تتقافر رغؿ أن 

صاحب الـظام ال يرغب يف دخقل أحد إلك كظامف، كؿا أن وجقد الحؿاية يؾزم طـف 

الستئثار، بقـؿا االستئثار قد ال تتقافر معف حؿاية، مؿا يعـل أن تطبقؼ فؽرة تقافر ا

 االستئثار يجعؾ كطاق الحؿاية الجـائقة أوسع.

  ،طدم تصقر الشروع يف جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع إذا كاكت مـ الجرائؿ الشؽؾقة

قسًا كؿا هق الحال يف الؼقاكقـ محؾ الدراسة، رغؿ أن البعض يرى طؽس ذلؽ؛ تلس

طؾك تجريؿ الؼقاكقـ لؾشروع يف الجرائؿ الؿعؾقماتقة بـص طام؛ بقد أن ذلؽ ال يعـل 

بالضرورة تصقر الشروع يف هذه الجرائؿ كافة، كؿا أن فعؾ الدخقل غقر قابؾ 

لالكؼسام، وال تقجد كتقجة مجرمة تتخؾػ رغؿ اتقان الػاطؾ لسؾقكف؛ حتك يؿؽـ 

بقدابست حددت الجرائؿ التل يؿؽـ تجريؿ  الؼقل بتصقر الشروع، كؿا أن اتػاققة
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الشروع فقفا، ولؿ يؽـ مـ بقـفا الدخقل غقر الؿشروع. أما إذا كاكت جريؿة الدخقل 

غقر الؿشروع مـ الجرائؿ التل يتطؾب فقفا الؿشرع كتقجة إجرامقة، كؿا هق الحال 

 يف الؼاكقن األمريؽل فالشروع فقفا متصقر. 

 ل طـ صريؼ الخطل يف الؼقاكقـ التل ال تجرم البؼاء تظفر الحاجة إلك تجريؿ الدخق

غقر الؿشروع؛ كالـظام السعقدي، ألكف قد يعؼب الدخقل بالخطل تجقل يف الـظام 

وإصالع طؾك ما فقف مـ محتقى، وقد يـتج طـ ذلؽ تخريب بالـظام، دون خضقع 

هذه الحالة لـص تجريؿل؛ رغؿ أهنا أخطر مـ الدخقل الؿجرد الؿتعؿد؛ أما 

لؼقاكقـ التل تجرم البؼاء غقر الؿشروع فال حاجة فقفا إلك تجريؿ الدخقل بالخطل؛ ا

ألن الؿتفؿ إذا خرج فقرًا فال إثؿ طؾقف، وإذا لؿ يخرج مـ الـظام سقخضع لجريؿة 

   البؼاء غقر الؿشروع.

  إن الؿشرع اإلمارايت سقى يف العؼاب بقـ الدخقل إلك األكظؿة الخاصة بالبقاكات

وبقـ غقرها مـ األكظؿة، ولؿ يشدد العؼاب إال إذا كتج طـ الدخقل الشخصقة، 

اإلضرار بالبقاكات الشخصقة، ولؿ يشدد العؼاب طؾك مجرد الدخقل إلك أكظؿة 

تحقي هذا الـقع مـ البقاكات؛ ذلؽ أن صبقعة هذه البقاكات تجعؾ مـ مجرد االصالع 

يحرص صاحبفا طؾك طؾقفا ضرر بؿا تتقحف لؾؿتدخؾ مـ االصالع طؾك معؾقمات 

سريتفا؛ وطؾقف يجدر بالؿشرع تشديد العؼقبة طؾك مجرد الدخقل إلك كظام 

 معؾقمايت بف بقاكات شخصقة، وطدم االكتػاء بعؼقبة الدخقل البسقط.

 - أن الؿشرع الؿصري لؿ يخص البقاكات الشخصقة بحؿاية خاصة يف مقاجفة

عؾقمايت بف بقاكات شخصقة الدخقل غقر الؿشروع، ومـ ثؿ فنن الدخقل إلك كظام م

، وإذا كتج طـ هذا الدخقل 84/8تؼقم بف جريؿة الدخقل البسقط وفؼًا لؾؿادة 
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، ويف كؾتا 84/2اإلضرار هبذه البقاكات الشخصقة فقشدد العؼاب وفؼًا لـص الؿادة 

 الحالتقـ ال تختؾػ حؿاية البقاكات الشخصقة طـ حؿاية البقاكات العادية. 

 رم تجاوز حدود الحؼ يف الدخقل بـص خاص؛ هق كص أن الؿشرع الؿصري ج

الؿادة الخامسة طشرة مـ الؼاكقن، أما الؿشرع اإلمارايت فؼد جرم تجاوز حدود 

التصريح مع الدخقل غقر الؿشروع بـص واحد وطؼقبة واحدة، أما الؿشرع 

الػركسل، والؿـظؿ السعقدي فؾؿ يجرما تجاوز حدود الدخقل الؿصرح بف، ويرتتب 

لؽ أكف حال تجاوز حدود الدخقل يف الـظام الػركسل؛ فنن الػعؾ يشؽؾ طؾك ذ

جريؿة البؼاء غقر الؿشروع، وإذا حدث هذا التجاوز يف الـظام السعقدي؛ فنن ذلؽ 

 يظفر حاجة الـظام السعقدي إلك تجريؿ البؼاء غقر الؿشروع.

 قطف طؾك أن الـظام السعقدي جرم الدخقل غقر الؿشروع يف صقرتف البسقطة حال وق

مققع الؽرتوين، وأغػؾ تجريؿف حال وققطف طؾك الؿػردات األخرى التل تضؿـفا 

تعريػ الدخقل غقر الؿشروع، وهل الحقاسب اآللقة، وشبؽاهتا، واألكظؿة 

الؿعؾقماتقة، رغؿ كصف طؾك هذه الؿػردات يف تعريػ الدخقل غقر الؿشروع. أيضًا 

لبؼاء غقر الؿشروع، ومـ ثؿ فنن مـ لؿ يجرم تجاوز حدود الدخقل الؿشروع، وال ا

يدخؾ كظامًا معؾقماتقًا بالخطل، أي دون قصد فال يسلل وفؼًا لؾـظام السعقدي ولق 

بؼل يف الـظام طؼب هذا الدخقل، ومـ يدخؾ كظام معؾقمايت دخقاًل مشروطًا 

 ويتجاوز حدود هذا الدخقل فال يسلل.

  طؾك الدخقل البسقط إذا ترتب أن  الـظام السعقدي ال يقجد بف كص يشدد العؼاب

طؾقف محق البقاكات أو الؿعؾقمات، أو إتالففا، أو إطادة كشرها، أو غقر ذلؽ مـ 

صقر؛ بقد أكف جرم الدخقل غقر الؿشروع إذا كان قصد الؿتفؿ التالطب بالبقاكات 
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تخريبفا، وطاقب طؾك ذلؽ كجريؿة مستؼؾة طؼقبتفا أشد مـ الدخقل الؿجرد،  أو

 لؿادة الخامسة مـ الـظام.وذلؽ بؿقجب ا

  أن الؿشرع الؿصري فرق يف كصقص التجريؿ والعؼاب بقـ الدخقل غقر الؿشروع

إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة لؾدولة، وبقـ الدخقل إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة الخاصة، 

ووضع لألولك طؼقبات أشد تتـاسب مع صبقعة الؿصالح الؿحؿقة، أما الؼقاكقـ 

فؾؿ تػرق بقـ األكظؿة الؿعؾقماتقة لؾدولة، واألكظؿة  األخرى محؾ الدراسة

الخاصة، وإن كان الؿشرع اإلمارايت قد شدد طؼقبة الدخقل غقر الؿشروع بؼصد 

 الحصقل طؾك بقاكات حؽقمقة.

  كشرط لتجريؿ  "الستئثار بالـظام الؿعؾوماتي"أهقب بالػؼف والؼضاء تبـل فؽرة

إحاللفا محؾ فؽرة الحؿاية، ومػاد فؽرة االستئثار بالـظام الدخقل غقر الؿشروع، و

أكف كؾؿا تبقـ مـ ضاهر الحال أن صاحب الـظام الؿعؾقمايت يستلثر بف لـػسف، أو لػئة 

محددة، كؾؿا كان دخقلف مـ الغقر مجرمًا، أما إذا كان ضاهر الحال يشقر إلك أن 

خقل مجرمًا، ويستقي أن صاحب الـظام تركف مػتقحًا لعؿقم الـاس فال يعد الد

يؽقن االستئثار صريحًا، أو ضؿـقًا، كؿا يستقي أن يستلثر بف لـػسف، أو لػئة ما، إذ 

 يظؾ مـ الغقر كؾ مـ ال يـتؿل لؾػئة الؿصرح لفا بالدخقل.

  يجب أن تـص تشريعات مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات طؾك استثـاء الدخقل غقر

و يحدد الجرائؿ التل يجرم فقفا الشروع ويستبعد الؿشروع مـ تجريؿ الشروع فقف، أ

الدخقل والبؼاء مـفا، طؾك غرار ما كصت طؾقف اتػاققة بقدابست، خاصة وأن 

الدخقل يف أغؾب الؼقاكقـ جريؿة شؽؾقة؛ وذلؽ قطعًا لدابر الخالف يف هذه 

 الؿسللة.
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  الؿصري قد يؽقن مـ األفضؾ االكتػاء بتجريؿ البؼاء غقر الؿشروع يف الؼاكقكقـ

واإلمارايت، وطدم تجريؿ تجاوز حدود الحؼ يف الدخقل؛ ذلؽ أن تجريؿ البؼاء غقر 

الؿشروع يشؿؾ كؾ بؼاء يف األكظؿة الؿعؾقماتقة دون حؼ، سقاًء كان كاتجًا طـ 

دخقل بالخطل، أو كاتجًا طـ تجاوز حدود الدخقل الؿشروع، وهق ما اكتفجف 

 الؿشرع الػركسل.

 قل غقر الؿشروع حال ارتؽابف مـ قبؾ الؿتخصصقـ يف يجب تشديد طؼقبة الدخ

الؿجاالت التؼـقة، والؿعؾقماتقة، كالعامؾقـ يف مجال الربمجة، وصقاكة األكظؿة 

الؿعؾقماتقة، ومصؿؿل الؿقاقع االلؽرتوكقة؛ إذ إن خرباهتؿ ومعارففؿ الػـقة تتقح 

 لفؿ ارتؽاب مثؾ هذه الجرائؿ بسفقلة.

 -ػرق الؼاكقن السعقدي والؼاكقن اإلمارايت بقـ الدخقل قد يؽقن مـ الؿالئؿ أن ي

غقر الؿشروع إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة الخاصة بالدولة، وبقـ الدخقل غقر الؿشروع 

إلك األكظؿة الؿعؾقماتقة الخاصة، طؾك غرار ما اكتفجف الؼاكقن الؿصري، وهق ما 

 قة.يجعؾ الجزاء متـاسبًا، أو متدرجًا حسب أهؿقة الؿصالح الؿحؿ

 - تقصل الدراسة بلهؿقة إطادة صقاغة بعض التعريػات، خاصة تعريػ االخرتاق يف

الؼاكقن الؿصري، وتعريػ الـظام الؿعؾقمايت يف الؼقاكقـ محؾ الدراسة؛ حقث إن 

ضبط هذا التعريػ يؿؽـ أن يجعؾف شامالً لؽؾ الؿػردات األخرى التل تؼع طؾقفا 

 جرائؿ الدخقل غقر الؿشروع.

 -اسة بضرورة تجريؿ البؼاء غقر الؿشروع يف الـظام السعقدي، وضرورة تقصل الدر

 التػرقة يف العؼقبة بقـ مجرد دخقل الؿقاقع، والدخقل بؼصد اإلضرار هبا.

 - تقصل الدراسة بضرورة تشديد العؼاب طؾك الدخقل غقر الؿشروع يف الؼاكقن

  كات الشخصقة.  الؿصري طـدما يؽقن محؾف األكظؿة الؿعؾقماتقة التل تحقي البقا
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 قائوة الوراجغ

 :جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات يف التشريعات والصؽقك العربقة،  د/ إمام حسـقن عطااهلل

 م.  2888-هـ8468دار جامعة كايػ لؾـشر، الرياض، 

 :ة مؼاركة يف التشريعات العربقة الجرائؿ الؿعؾقماتقة، دراس د/ أيؿن عبداهلل فؽري

 م. 2884، 8واألجـبقة، مؽتبة الؼاكقن واالقتصاد، ط

 :أكاديؿقة كايػ العربقة لؾعؾقم 8جرائؿ كظؿ الؿعؾقمات، ط م/ حسن صاهر داود ،

 م.2888األمـقة، الرياض، 

 أركان الجريؿة يف الؼاكقن الجـائل اإلكجؾقزي، د/ خالد خؾػان الؿـصوري :

 م.2888،  8دبل، مركز البحقث والدراسات، طأكاديؿقة شرصة 

 :الؿسئقلقة الجـائقة طـ أطؿال وسائؾ اإلطالم، دار الـفضة  د/ رأفت جوهري

 م.2888العربل ، 

 الـظرية العامة لؾؼاكقن الجـائل ، مـشلة الؿعارف ، اإلسؽـدرية ، د/ رمسقس بفـام :

 م.8882

 :جـائل يف الشريعة اإلسالمقة األحؽام العامة لؾـظام ال د/ عبد الػتاح الصقػي

 م.2886والؼاكقن، دار الؿطبقطات الجامعقة، 

 : كظرية الجريؿة، د . 8شرح قاكقن العؼقبات ، الؼسؿ العام، ج د/ عبود السراج ،

 ت، د . ن.

  :القسقط يف شرح الجرائؿ الؿعؾقماتقة، مركز الدراسات د/محؿد كصر محؿد

 م.2882، 8العربقة لؾـشر والتقزيع، ط



( ) 

888 

  /محؿود كجقب حسـي : د 

  ،م.8888شرح قاكقن العؼقبات، الؼسؿ الخاص، دار الـفضة العربقة 

  ،م.8888جرائؿ االمتـاع والؿسئقلقة الجـائقة طـ االمتـاع، دار الـفضة العربقة 

  الـظرية العامة لؾؼصد الجـائل، دراسة تلصقؾقة مؼاركة لؾركـ الؿعـقي يف

 م.8888ة، الجرائؿ العؿدية، دار الـفضة العربق

 الجريؿة اإللؽرتوكقة يف الؿجتؿع الخؾقجل وكقػقة أ/مداوي سعقد الؼحطاين :

 م.2888مقاجفتفا، مجؾس التعاون لدول الخؾقج، األماكة العامة، 

 :الحؿاية الؼاكقكقة الدولقة لؾبقاكات الشخصقة طرب  د/ مروة زين العابدين صالح

، مركز الدراسات 8ن القصـل، طاالكرتكت بقـ الؼاكقن الدولل االتػاقل والؼاكق

 م.2888العربقة لؾـشر والتقزيع، 

  ،د/ هاللل طبد الاله أحؿد: شرح قاكقن العؼقبات، الؼسؿ العام، دار الـفضة العربقة

 م.8888، 8ط

 :الحؿاية الجـائقة لؾتجارة اإللؽرتوكقة، رسالة ماجستقر، جامعة  أ/ حؿودي كاصر

 م.2882، 8ائرالجز

  :الـظرية العامة لجرائؿ االمتـاع، رسالة دكتقراه، كؾقة الحؼقق د/ ختقر مسعود

 م.2884والعؾقم السقاسقة ، جامعة أبق بؽر بؾؼايد، تؾؿسان، 

  :رسالة ماجستقر، جامعة أبق بؽر بؾؼايدالجريؿة الؿعؾقماتقة، أ/ سػقان سوير ،

 م.2888تؾؿسان، 

 :رسالة ائقة لؾتجارة اإللؽرتوكقة، دراسة مؼاركة، الحؿاية الجـ د/ صالح شـن

 م.2886تؾؿسان، دكتقراه، جامعة أبق بؽر بؾؼايد، 
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 :الؼصد الجـائل يف الؼاكقن الؿصري والؿؼارن، رسالة  د/ عبد الؿفقؿن بؽر سالم

 م.8828دكتقراه، جامعة الؼاهرة، 

 :دكتقراه، جامعة  األسرار الؿعؾقماتقة وحؿايتفا الجزائقة، رسالة د/ عزيزة رابحي

 م.2888تؾؿسان،  أبق بؽر بؾؼايد،

 :الؿسئقلقة الجـائقة لألشخاص الؿعـقية يف قاكقن  د/ محؿد سعقد عبد الرحؿن

العؼقبات االتحادي لدولة اإلمارات العربقة الؿتحدة، رسالة دكتقراه، جامعة 

 م.2884الؼاهرة، 

 :سبؾ مقاجفتفا، دراسة مفددات األمـ الؿعؾقمايت و أ/ مـصور بن سعقد الؼحطاين

مسحقة طؾك مـسقبل مركز الحاسب اآللل بالؼقات البحرية الؿؾؽقة السعقدية 

بالرياض، رسالة ماجستقر، كؾقة الدراسات العؾقا، جامعة كايػ العربقة لؾعؾقم 

 م.2888األمـقة،

  /جرائؿ الؿساس بلكظؿة الؿعالجة اآللقة لؾؿعطقات، رسالة كسقؿة جدي: أ

 م. 2884وهران، الجزائر، ماجستقر، جامعة 

 :االصالع طؾك الربيد االلؽرتوين بقـ متطؾبات  د/إبراهقم داود، د/ أشرف شعت

، يـاير 88الـظام العام والحؼ يف سرية الؿراسؾة، مجؾة دفاتر السقاسة والؼاكقن، ع

 م.2888

 :ؾبقاكات الشخصقة مـ مـظقر الحؼ يف الحؿاية الؼاكقكقة ل د/إبراهقم داود

الخصقصقة، دراسة تحؾقؾقة مؼاركة، مجؾة الحؼقق لؾبحقث الؼاكقكقة واالقتصادية ، 

 م.2888
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 جريؿة الدخقل غقر الؿشروع إلك الـظام الؿعؾقمايت ،  د/ أسامة غاكم العبقدي :

مايق ، 84دراسة قاكقكقة يف ضقء الؼقاكقـ الؿؼاركة، مجؾة دراسات الؿعؾقمات، ع

 م.2882

 :األمـ الؿعؾقمايت، معالجة قاكقكقة أولقة، مجؾة األمـ والؼاكقن،  د/ حسن مظػر

  م.2884، يـاير 8، ع82أكاديؿقة شرصة دبل، مج

 :الؿسئقلقة الجـائقة لـاشري الخدمات التؼـقة ومؼدمقفا طـ  د/ خالد حامد مصطػى

جقة، مركز سقء استخدام شبؽات التقاصؾ االجتؿاطل، مجؾة رؤى اسرتاتق

 م.2886، مارس2، ع8اإلمارات لؾدراسات والبحقث االسرتاتقجقة، مج

 :الحؿاية الجـائقة لؾتجارة اإللؽرتوكقة يف الؼاكقن االتحادي  د/ خالد مؿدوح إبراهقم

م بشلن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات، مجؾة الػؽر الشرصل، 2888لسـة  2رقؿ 

 م.2884، يـاير 88، ع26رصة الشارقة، مجمركز بحقث الشرصة، الؼقادة العامة لش

  :الؿسئقلقة الجـائقة الـاشئة طـ اساءة استخدام مقاقع د/ ديـا عبد العزيز ففؿي

التقاصؾ االجتؿاطل، بحث مؼدم يف الؿمتؿر العؾؿل الرابع لؽؾقة الحؼقق، جامعة 

 م.2888أبريؾ،  24-26صـطا، الؼاكقن واإلطالم، 

 :الحؿاية الؼاكقكقة لؾبقاكات الشخصقة، دراسة يف  د/سامح عبد الواحد التفامي

 م.2888، سبتؿرب 6، ع62الؼاكقن الػركسل، مجؾة الحؼقق، الؽقيت، مج

 :مؽافحة الجريؿة الؿعؾقماتقة بالتجريؿ  د/سامي الرواشدة، د/أحؿد الفقاجـة

والعؼاب، الؼاكقن اإلكجؾقزي كؿقذجًا، الؿجؾة األردكقة يف الؼاكقن والعؾقم 

 م.2888، 6، ع8، مجوالسقاسة

 :األدلة الؿتحصؾة مـ مقاقع التقاصؾ االجتؿاطل ودورها يف  د/سامي الرواشدة

اإلثبات الجـائل: دراسة يف الؼاكقكقـ اإلكجؾقزي واألمريؽل الؿجؾة الدولقة 

 م.2888لؾؼاكقن، 
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 :مجؾة البصرة، جامعة جريؿة اخرتاق أكظؿة الؿعؾقمات، أ/ سامقة عبد الرازق 

 م.2888، 8، ع82مج كقكقة،العؾقم الؼا

 :الجرائؿ الؿعؾقماتقة وصرق مقاجفتفا، ورقة طؾؿقة، الؿؾتؼك  د/ سومقة عؽور

العؾؿل: الجرائؿ الؿستحدثة يف ضؾ التغقرات والتحقالت اإلقؾقؿقة والدولقة، كؾقة 

 م.4/8/2884-2العؾقم االسرتاتقجقة، طؿان، األردن، 

  :عؾقماتقة، مقاقع التجارة االلؽرتوكقة آلقات مؽافحة الجريؿة الؿشول ابن شفرة

 م.2888، مارس 86كؿقذجًا، مجؾة دراسات، الجزائر، ع

 :جريؿة الدخقل غقر الؿشروع يف تشريعات الجرائؿ  د/ عبد اإلله الـوايسة

اإللؽرتوكقة العربقة، دراسة مؼاركة، الؿجؾة الؼاكقكقة والؼضائقة، مركز الدراسات 

 . م2888، 88، س8لعدل، قطر، عالؼاكقكقة والؼضائقة، وزارة ا

 :قاكقن مؽافحة جرائؿ تؼـقة الؿعؾقمات الؽقيتل، دراسة  د/ عبد الحؾقم بوقرين

 م.2888، ديسؿرب 2، س4مؼاركة، مجؾة كؾقة الؼاكقن الؽقيتقة العالؿقة، ع

 سقاسة الؿشرع اإلمارايت لؿقاجفة الجرائؿ اإللؽرتوكقة، د/ عبقد صالح حسن :

 م.2882، أكتقبر 82، ع24مجمجؾة الػؽر الشرصل، 

 :الجريؿة االلؽرتوكقة وإجراءات مقاجفتفا مـ خالل التشريع  د/فضقؾة عاقؾي

الجزائري، بحث مؼدم ضؿـ أطؿال الؿمتؿر الدولل الرابع طشر، الجرائؿ 

 م.2888مارس  22-24االلؽرتوكقة، صرابؾس،

  :ؼقبات األحؽام الؿشرتكة لجرائؿ الؿعطقات يف قاكقن العد/ محؿد خؾقػة

الجزائري والؿؼارن، مجؾة التقاصؾ يف العؾقم اإلكساكقة واالجتؿاطقة، الجزائر، 

 م.2882، يقكقق 68ع
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 :الؿسئقلقة الجـائقة لألشخاص االطتبارية طـ جريؿة الؿساس  د/محؿد مزاولي

، 26بلكظؿة الؿعالجة اآللقة لؾؿعطقات، مجؾة الػؼف والؼاكقن، الؿغرب، ع

 م.2884سبتؿرب

 اإلشؽالقات الؼاكقكقة لحؿاية سالمة الؿعؾقمات، دراسة  ر الؼطري:د/محؿد كص

تطبقؼقة طؾك الحؿاية الجـائقة مـ اإلتالف الؿعؾقمايت، مجؾة الػؽر الشرصل، مركز 

 م.2882، أبريؾ 86، ع24بحقث الشرصة، الؼقادة العامة لشرصة الشارقة، مج

 :دم يف الؿؾتؼك القصـل: ماهقة الجريؿة االلؽرتوكقة، بحث مؼ أ/ مختارية بوزيدي

آلقات مؽافحة الجرائؿ االلؽرتوكقة يف التشريع الجزائري، مركز جقؾ البحث 

 م.6/2888/ 28العؾؿل، الجزائر، 

 :التـظقؿ الؼاكقين لجريؿة الدخقل غقر الؿصرح بف إلك كظام  د/ مفـد ولقد الحداد

ربقة السعقدية، الحاسب اآللل، مجؾة العؾقم الشرطقة، جامعة الؼصقؿ، الؿؿؾؽة الع

 م.2888، سبتؿرب 8، ع88مج

 :ماهقة جريؿة االحتقال الؿعؾقمايت،  د/ موفق عؾي عبقد، د/ ساهر ماضي كاصر

 م.2882، 22، ع8مجؾة جامعة تؽريت لؾعؾقم الؼاكقكقة، س

 :اإلشؽالقات الؼاكقكقة يف تجريؿ االطتداء طؾك أكظؿة الؿعؾقمات،  د/ كجاة عباوي

 م.2888، يـاير88لؼاكقن، عمجؾة دفاتر السقاسة وا

 :جرائؿ اخرتاق البقئة الؿعؾقماتقة،  د/ هالة كؿال كوفل، د/ اسؿاعقل محؿود حسن

 يف إبستقؿقلقجقة استشراف االتجاهات الحديثة يف مجال أمـ الؿعؾقمات، دراسة

 الجرائؿ لؿؽافحة األول الدولل الؿمتؿر الؿتخصصقـ، مـ طقـة أراء ضقء

 سعقد بـ محؿد اإلمام جامعة ، الحاسب والؿعؾقمات مطؾق الؿعؾقماتقة، كؾقة

 م.2882، الرياض،  اإلسالمقة
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 :68السرقة الؿعؾقماتقة، دراسة مؼاركة، مجؾة جامعة البعث، مج أ/ وسقم صعؿة ،
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