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 اإلهداء  

 

 نحو األمام لنيل كان يدفعني قدما  و  مالهآإلى الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقق 
 لمللعيعيش قديسا المبتغى، إلى الذي 

 هللا في عمره.أبي الغالي على قـلبي أطال 

 صبرت على كل شيء و إلى التي وهبت فـلذة كبدها 

 نبع الحنان إلى

 القلب والعين. مي أعز مالك علىأ 

 زهرة العمر التي أحببتهاإلى 

 إلى خطيبتي ياسمين.

وما  إلى من رافقوني منذ أْن حملنا حقـائب صغيرة، ومعهم سرت الدرب خطوة بخطوة
 زالوا يرافقوني حتى اآلن

 خوتي كرم وعكرمة وأحمدإ

 وأخيرا وليس آخرا؛ أهدي جهدي المتواضع 

 .ذواتناغيير هي في بذور نجاح الت كل من يؤمن بأن  ل

 بهذا الجهد المتواضع أتقّدم إليهم جميعا  





 ب 
 

 شكر وتقدير
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  راشد حسن عياش
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 الملخص

أصبح أمرًا واقعيًا في ظل الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي  توسع انتشار الجرائم اإللكترونية   

الهائل على وسائل االتصال المختلفة، إال أن هناك مشكلة تثيرها الجرائم اإللكترونية وهو مدى كفاية 

  الوقاية منها.القواعد التشريعية لمواجهة الجرائم اإللكترونية وسبل 

ا النوع من الجرائم بموجب قرار بقانون والخاص بالجرائم اإللكترونية  تصدى المشرع الفلسطيني لهذ 

حيث جرم وعاقب على الجرائم التي ترتكب من خالل الحاسب اآللي.  (2018( لسنة ) 10الفلسطيني رقم )

لنظام الحاسوب وللشبكات  مشروعالغير  بالولوجتتم االختراق إلى أن جريمة  ل الباحث توص وقد 

كما أن  للبيانات والمعلومات السرية الخاصة بكل من يتعامل معها.  يتم الوصول من خاللهااإللكترونية، و 

، اً وليس باستطاعة أي شخص أن يطلق على نفسه مخترقم بها المجرم المعلوماتي، و قي جريمة االختراق 

لتعامل مع الحاسوب  التي تؤهله لالكفاءة والمهارة كمن الخبراء تميزه عن غيره  صفات ب يتميز فهو 

 . ومكوناته

جريمة االختراق جريمة قائمة بحد ذاتها، حتى ولو لم خرج الباحث بعدد من النتائج ومن أهمها: اعتبار 

يقم بأي عمل تخريبي كتعطيل نظام الحاسب اآللي أو تدمير البيانات أو إتالفها وغيرها من األعمال  

ي قد يلجأ لها المجرم، فبمجرد دخوله للنظام بشكل غير مشروع وكان عالمًا بذلك وبقي فيه  التخريبية الت



 
 

 د 

( من القرار  1( الفقرة )4ولم يخرج ولم يقم بأي عمل تخريبي يعتبر مرتكبًا لجريمة االختراق وفقًا للمادة )

(، وأما أهم توصيات هذه الدراسة فهي: 2018) ( لسنة10بقانون بشأن الجرائم اإللكترونية الفلسطيني رقم )

وهو ما   خلق بيئة معلوماتية حاسوبية فلسطينية آمنة وموثوقة ضمن أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة

بالنظام الداخلي لعمل  (2015) ( لسنة 16رقم )( من القرار الصادر عن مجلس الوزارء 4تبنته المادة )

 .وارئ الحاسوب الفريق الفلسطيني لالستجابة لط
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The Crime Of Penetrating Systems And Information Networks. 

 Prepared by : Rashed Hasan Husain Ayyash 

 Supervisor : Prof.Nabeh Saleh 

Abstract: 

expansion of the spread of cybercrime has become a reality in the light of the 

information revolution and the tremendous technological development on the 

various means of communication, but there is a problem raised by cybercrime is 

the adequacy of legislative rules to confront cybercrime and ways to prevent 

them.  

Palestinian legislator has dealt with this type of crime in accordance with the 

Palestinian Law on Cybercrime No. (10) of 2018, which criminalizes and 

punishes crimes committed through the computer. The researcher concluded that 

the crime of penetration is the process that happened through the illegal entry of 

the computer system and the electronic networks, through which access to the 

data and confidential information of each dealing with it.  

crime of penetration is carried out by the information criminal, and no one can 

call himself a hacker. He has certain characteristics that distinguish him from 

other experts such as competence and skill that qualify him to deal with the 

computer and its components. The researcher came out with a number of results, 



 
 

 و 

the most important of which is: The crime of penetration is considered a crime in 

itself, even if it did not commit any destructive action such as disrupting the 

computer system, destroying the data or destroying it and other destructive acts 

that the criminal may resort to. According to the (4th )Paragraph of the article 

number (1) of the Palestinian Electronic Crimes Law No. 10 of 2018. The main 

recommendations of this study are: Creating a good information environment 

thats saves safety and reliable Palestinian computer within the latest 

technological means Which was adopted by Article (4) of the Ministerial 

Resolution No. (16) for the year 2015 regarding the internal procedures of the 

Palestinian emergency response team. 
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 المقدمة

نا الحَََََ نراًَََََ ا ني َََََ ارحناة َََََ رحن َََََ ن  َََََ   نراً َََََ        ل  عا ،نرات َََََ انرافة َََََ ن َََََ ن َعََََن،نواَََََ  ن حا  َََََ نشَََََ 

نإاََََََ نولََََََ دنيًََََََ   ننبََََََلوا أدىنونافت ون ََََََ ن ََََََ    ،نإرال ََََََ ننراتفح اََََََ ل ،نوراََََََ  نل ََََََ نرا ََََََ ا ن   ََََََ ن

ََ ن اتلََََََ نرال َََََ    َاََََن ََ نن؛ل نالَََ ََ ان ََََََ نألَََ ََ رنرات َََ ََ ن ََََََ ن َََ ََلملع نبلََََََ نمتح لَََ ََ ني َََ   ركبََََََ نبً ََََََعنيَََ

ل  لََََََ ننإذني ََََََلنختََََََ ر ،نل  لََََََ نر ن نزن نَبَََََننراتفح اََََََ ل نرا ََََََ   نرات ََََََ انو ََََََ ن لََََََ  ،نويقل ََََََ نرا صََََََ 

أونبعَََََل نا ََََ نرالَََََ ننب   قَََََ ن،نأونرنتق   َََََ ،ندور َََََ نشاصََََ  ن َََََ نب حعََََ ل ناعَََََ ندور ََََ نَاََََنافت ون ََََ ،نونإ

ن.   ن ش وا 

ََة ،ن ََََ  ن     ََ ن نرَاَََنإضََََ   نالََََ نلََ ََعلن ََََ ا ن  ل   ي ََََ نضََََال ،نو ح   ََََ ين  رن ناصََ    ََََ ن ََََ د ن ََََ ننشََ

ََ ن،ن ََ رنرال ََ ََل أوب ََ ََ ا  ن لمدََََ ن ََ ََت  نننع لََ ََ نرلََ ََ نراتفح ا ل ََ ََ نألََ ََ  ََ ََ نن  يََََ  ننيًق ََ ب ضنَبَََنخ  ََ

نورأل  نر لتل ا   .ن  نب ات ا نيعلدنرا ل ونل ر   نرالحظل ،نرأل  ردنورا ل ا  نرإل

الَََََ نن؛  ول لتَََََ ن   َََََ ن َََََ  ،ن َََََ ن اتلَََََ نأنًَََََ  نرا َََََ ا نشَََََبع نرا حفة ي َََََ ن رإلنت نَََََ  يل َََََ  نرااقَََََلن   

ََ ،ن ََ ا نرا َََََ ََة نر شَََََ ََب لَََََ ََتال ن أ َََََ ََت    ن ن  َََََ ََ نوالَََََََ ن اتلَََََََ ن  َََََ ََ  نرا ل  َََََ ََ نرا لَََََ ََ نلل َََََ   ن َََََ

 ن َََََََ  نراشَََََََبع نبق َََََََ نوأن، نلَََََََ ل ود ننَََََََ    نراا َََََََ نن،ي لَََََََ لع ،نوبَََََََ اان تًَََََََ نرألبَََََََ ر نرال لقَََََََ 

ََ حنرابشََََََ ،نأوبََََََلو ن  رلََََََ ن ََ ننرا ََََََ ل نراتََََََ ن صََََََلا  ندر لََََ ََلودناََََََ دتنرألالََََ ََ  نن  ََََََ دنأون ََََ ََ ن ََََ وال ََََ

حنرافة ََََ نالََََ نراتفح ا ل ََََ نوراتقََََلالنراتقحََََ ناََََ  ناََََ   حناظعََََ ان ََََ ني ََََل نبََََ ا  ر  نرإلافت ون ََََ نر ن تََََ 

ََ نناوناتقََََََ تنألََََََ ر نراا ََََََ ،نراتََََََ نأيََََََ ن ََ   نو ََََ ََ نرالاََََ ََ ا ن ََََََ ن  ََََ ََ نراًََََ ََ  نرا صََََ ََ ن  تل ََََ تحبََََ

نراا    نراح لل ناحع .
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ََعل ننن ََلنألَََ ََ  نراواقَََ ََبع ن َََ ََ نشَََ ََ ن َََ ََ   نر     َََ ََ ر  نبأن راَعََََنولَََ ََ نوراةَََ ََ ننرالاتل َََ ََ ،نون نيصَََ ََ نا  َََ راتَََ

ََ  ن ََ نيلعَََ ََ ر  ن َََ ََبع  نرإلنت نَََََ نوراةَََ ََ  نوشَََ ََ نراً لَََ ََلخ ننإاَََ نراَََ  ََ ََ نيلعَََ ََ نراتَََ ََ    ن َََ ََ ر ن نرال َََ رختَََ

ََ ن ََ ب  ،نو ََ ََ نراً لََ ََ نرألنظلََ ََلنذريََ ََعأبًََ ََع لََ ََ ني ََ ََ ن ن ن ََ ََ  ،ن علََ ََح نرال ل  ََ ََ ن   ََ ََ  ن ََ ََ نالل ََ ل ََ

ََ نرات  َََََََََرنورالً  ظَََََََََ نالَََََََََ نلَََََََََ   نرال ل  ََََََََ  ن نرإليَََََََََ  نأونراتَََََََََل   نأوو ل متعَََََََََ ن َََََََََ نن، ع  ًََََََ

ََ نيلَََََانرال ل  َََََ  نو َََََ نرنأكدَََََ ن َََََ  ب ،ر ختَََََ ر ن ََلالنراقَََََلا نالَََََ ن ل يَََ ََب  نراتَََََ نيفَََََ  نوار ناَََ أللَََ

  ًََََََ نرا ََََََ ر  نرإلافت ون ََََََ ناعََََََ نرااةََََََ  نوراقََََََلا نالََََََ ن ع،ن ََََََ ناََََََلالنولََََََ دنألعََََََ  ن اتصََََََ نوراة  نََََََ  ن

لناَقَََََنونالنوي   ََََََ نالََََََ نيلََََََانرأل  ََََََ ننرإلل ر  ََََََ .ن  نًََََََنا نراقََََََ رن  نراتََََََ نيلن،نواََََََ اانَنَََََنرالاتل ََََََ نأن راعََََََ ب

لَََََََ ا  نراتقل ليَََََََ ن َََََََ نرايفَََََََ  نرلَََََََتالرالنرأللنرال َََََََ    ناَََََََ نيً َ ََََََنرات َََََََ انراتفح اَََََََ ل نإاَََََََ ننألَََََََع 

،نراتقََََلالنراً  َََََ ن ََََ نيفح ا ل ََََ نرال ل  َََََ  نونلََََ ا  ن لمدَََََ نيتل شََََ نأنإبََََ رزن َََََ لََََ النو ََََ رننرا ََََ ر  ،

ََب نرا   لََََ نرإلافت ون ََََ نات ََ رحنصََ ََتالرالنراً لََََ  نوبن،نت نََََ نب لََََت ل ننشََََبع نرإلركدََََ نيح  ََ  ن ََََ ندرنأَاَََنن لََ

ََ ر ََ ،نو َََ ََلننرايفَََََ  نرا   لَََ ََ و ناأولَََ ََ  نللؤل َََََ  ن اَََ ََ ردنورألورا ل اَََ ََ  ن َََ ََتال   نراً لَََ ََ م ني َََ راَََ

راا  َََََ ننورال ل  َََََ  نن اة  نَََََ  نبنلَََََ ع ن َََََ ن ةَََََ نرال َََََ    نورال َََََ  ر اتَََََلر نانوشَََََبع نرإلنت نَََََ ن َََََ 

 ََ ََلوا   نب،نبعَََ ََل نراَََ ََ نورا َََ ََلدنرأل َََ ََ نمعَََ ََ ن َََ ََ  نو َََ ََ ر  نن ايفَََ ََ نالَََ ََ ننورات إل تح اَََ ََ  نور  ت َََ ََ نا َََ  و َََ

ن.  رنرألل   نر اتلر نال نخص   تع نون  ردنونب ألورخت ر نرال ر  نوراتشع  ن

ََ  نيلتلفَََََ  ن َََََلا نالَََََ نرإ نننن ََ ن    َََََ  نأذا َََ نيقَََََ النبعَََ ََ  ،ن  َََََعي ََت نب اا َََ ََ نيَََ ختَََََ ر نرإلختَََََ ر نل  لَََ

 َََََََ  نإدار نن؛افت ون َََََََ نأونب عَََََََ زنراً لَََََََ  ،نوب اتَََََََ ا رال ر َََََََ نرإلوركتشَََََََ  نراد َََََََ ر نرال لَََََََ د ن َََََََ ن

ََ نر     ََََََ نل ََ ن ََََََ ن  لََََ ََ نمت يََََََ نال عََََ ََ نو ََََ ََع اع نودور  عََََََ نو ا    ََََ ََ ،نو    ََََََ نأشََََ ختََََََ ر نو ة  تعََََ

   ََ ََ ننخ َََ ََ نإنلَََ ََ  ن ا    َََ ََ  نرا   لَََََ نون َََ ََ ن َََ ََ نلَََََ   نرات   َََََ ن َََ ََتدح    ن َََََ نألَََ ََ نرلَََ ََ نأ ل َََ متاَََ

ن .لتل ع  نورأل ح رإل تص دي نور 
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ن

 ََََََ نرالارلََََََ ،ن صََََََ لً  نأ ل ََََََ نرالارلََََََ ،نأ ََََََلر نرالارلََََََ ،نإشََََََع ا  نرالارلََََََ ،ن حع نو لعََََََ نيًلمََََََلنن

نرالارل .

ن

 -:أهمية الدراسة

ار ََََ نرات ََََ انرافة ََََ نراََََ  نشََََعل نرا ََََ ا ن ََََ نرال ََََ ننراتفح اََََ ل نإاََََ ن عََََ انلََََ ر  نللمََََل ،نأ ََََبً نن

ََ ن َََََََ متع ن ََ ننإاَََََ ََ نألَََََََ نرا  َََََ ََ  ن َََََ ََعنرلَََََََت لع نرالات  َََََ ََ رن  َََََ ََ نررا َََََََ ر  نرإلافت ون َََََ ََ  نب لَََََ ي َََََ

  ََ ََ نخََََ نن ََ ََ ،ن لََ ََ نيًذ قعََ ََ   نإاََ ََ ني ََ ََلر ع نراتََ ََ ر ننوأ ََ ََ نر ختََ ََ نل  لََ ََ نلََََ  ننت ََََ  نالََ رالارلََ

راتََََ ني تةَََََ ن ََََ نرا َََََ ر  نراتَََََ ن عََََ  نوي َََََ ا ن َََََ نرات ََََ انراتفح اَََََ ل ،نويَََََأي نأ ل ََََ نرالارلَََََ ن َََََ ن

 لََََ نرالصََََ دانورال رلََََ نراتََََ ني ََََ ا ن ََََ رنرال ضََََ تن،نوب اتََََ ا ن ََََ نضََََ وا نافََََ نشََََا نمت   ََََ ن ََََ ن

 نالل ل  ََََ  ،نوا ا ََََ نرا   يََََ ن ََََ نراً لََََ نر اََََ ،ن ََََ نألََََ نضََََل  نر  ََََ  نويًق ََََ نرا ََََ   نراا َ َََن

 يلانرا  ر  نرإلافت ون  .

ن

 -:أهداف الدراسة

ا ا َََََ نرات   َََََ ن َََََ نراً لَََََ نر اَََََ ،نوا ا َََََ نرا   يَََََ ن َََََ نرات َََََ  نالَََََ ننإاَََََ ن َََََ  نرالارلَََََ نيعَََََل ننن

 ََ ََ   نراا  َََ ََ  نرا َََ ََ نرال ل  َََ ََ نو ل يَََ ََ ر  نرإلافت ون َََ ََ نوننرا َََ ََتالالنراً لَََ ََ ني َََ ََ ن َََ ََ ا نافَََ ََ د نراَََ ز َََ

 ََ ََ ني لََ ََ ننر اََََ نو ََ ََ ن ََََ نالََََ نشََََبع نرإلنت نََ ََ ن ََ ََ ر نون ل  لََََ نر،نو    ََ ََ نختََ ََ نالََََ نراشََََبع  ََ نأ   ََ

ن.ي تة ن   نرالارل ن  ل  حن عل حنا لب نرا ل ال نونن.رال ل   ي  وراحظ نرإلافت ون  ن
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 -:الدراسة إشكالية

اَََََ ن َََََ نيفلَََََ نإشَََََع ا  نرالارلَََََ ن َََََ نأ نل  لَََََ نرإلختَََََ ر ني تةَََََ ن َََََ نرا َََََ ر  نراا َََََ  نراتَََََ نيعَََََلدنننن

ََت ََ ،نالالني َََ ََبع نرا حفة ي َََ ََ نوراشَََ ََ نويراً لَََََ نر اَََ ََ الَََ ََ ننتلدَََ ََ ن َََ ََعل نرالارلَََ ََ نر شَََ ََلىنا  يَََ ََلن َََ اق راَََ

نراحظ نرال ل   ي  .رالشع  نراح لل نا نرا  ر  نرإلافت ون  ن  نراتش  ع  نال رلع ن

   -:الدراسة منهجية

ََ  ن ََََ نراب  ََََعننأاتلََََلنننن ََ ن ََ ََحع نالََََ نرالارلََ ََ  نرالََ ََ  ل نإذننراتًل لََََ ؛نرا  ََ نيًل ََََ نالََََ نراب  ََََعننلََ

ن.رال ض تن  ن ل نرات ناع نراق ن ن  نراحص صن

ن

 -:الدراسة مصطلحات

أ نلعََََ زنإافت ونََََ ن  بََََ نأون حقََََ ننلََََلف نأون لََََلف نيًتََََ  نالََََ ننظََََ النن ََََ  -اآللبببب : الحاسبببب 

ََلد نبً ََََََ ن ََؤد نو ََََََ   ن ًََََ ََ نراة  نََََََ  نأونيا  حعََََََ نأونإالََََََ اع نأونإلََََََتذب اع نأونيصََََََ ًع نمََََ    ا ََََ

ن.1 نا راة ر  نورألور  نرال   

ََ ن -الشببببببلكة انلة:   يببببببة: ََ  نالًصََََََ ننالََََ ََ نرال ل  ََََ ََ ل ناتفح ا ل ََََ ََ  نأكدََََََ ن ََََََ نولََََ ََ أنبََََ رايبََََ

ن.2أونراشبع نرا  ال  ن رإلنت ن  نا    رال ل    نويب داع نبل ن  نذاانراشبع  نراا   نأونر

راَََََََلخ نن  َََََََ نرالصَََََََ حنبَََََََ نأون  َََََََ نرالشَََََََ وتناَََََََحظ نيفح ا ل َََََََ نرال ل  َََََََ  نأون َََََََ نن-:خ:ببببببب ا الا

 .3افت ون  إلرنراشبع 

 

 عاريف وأحكام عامة.م الفصل األول، ت2013( لسنة 6قانون المعامالت اإللكترونية الفلسطيني رقم ) 1
 ، المادة االولى.م 0182( لسنة 10الفلسطيني رقم ) الجرائم االلكترونيةقانون  2
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 ََََ ناََََأ ن  ََََ النيقََََ النب ايفََََ  نل  لََََ ،نافحََََ نياتلََََ ناََََ نرال ََََ النراتقل ََََل ن -المجبببب م الماليمببببا  :

اََََََ ااة  نورالعََََََ ا نن ََََََ نأ نرال ََََََ النرال ل  ََََََ ي نمتلتََََََ نبصََََََ   نخ  ََََََ نيل ََََََ  ناََََََ نرال ََََََ النراتقل ََََََل ،

ن.4ن ن حنو  يف نل  ل ن     نال ع ن  نورا ا  ن  نرات    ن  نراً ل  نو ع ن ي نوب ر   ،

ََ النأون -الهببببا   : ََ نراحظََ ََ ا  نالََ ََ  تع نبألََ ََع نبل ََ ََ ا ا ن    لََ ََ  و نبََ ََ م نيشََ ََا صنراََ ََ نرألشََ و ََ

ََأ ن ََةة  نبَََ ََ د حن نمت َََ ََا صناَََ ََؤ  نرألشَََ ََ   ،نو َََ ََلو نيصَََ ََ نبَََ ََلخ ننال عَََ ََ   نالَََ ََعني َََ ََبع  نبً َََ راشَََ

 ن  َيََََنبانأكدََََ نرألشَََََا صناللََََ حننوري تةَََََ نالََََ نن َََََلا نب ا ََََ نالَََََ ن ََََ نرالشَََََع  نن اََََلمع،نونأضََََ ران  ديَََََ 

ن.5رإلنت ن نراً رل  نونانأل رون

كَََََ ن َََََ نيلعَََََ نيا  حَََََ نأون   ا تَََََ نأونإنشَََََ   نأوني ا َََََل نأون ة:   يبببببة:لالبيا بببببات  الماليمبببببات ان

ا َََََََ النأونألنقلََََََ نب لَََََََتالرالنيفح ا ل ََََََ نرال ل  َََََََ  ،نب لَََََََ نخََََََ صنرافت بَََََََ نأونراصََََََ انأونراصَََََََ  نأونر

ن.6ش ار ،نو     إلراً و نأونرا   زنأونر

ََل ن  ل َاَََََن - ظببببببل الماليمببببببات: ََ   نو  اََََ  ن ََََََ نرإللََََََ ر ر نوراةََََََ ر  نورأل ََََََ ردنورأللعََََََ  نور يصََََ

  .7راة  ن  نرات نيعل نإا نإنت جن  ل    ن ًلد 

 
 .8201( لسنة 01الجرائم اإللكترونية الفلسطيني رقم )قانون ( من 1راجع المادة ) 3
، 2004مصااار،  العرياااان، م،مااار، الجااارائم المعلوماتياااة، دار الجامعاااة الجريااارة للندااار والتو ياااع، اإل اااكنررية، 4

 .62ص
، 2013صااااادال، دالل، الفتااااال، حمياااار، أماااان المعلومااااات، دار اليااااا ورا للنداااار والتو يااااع، عمااااان، األردن،  5

 .143+ص142ص
 ، المادة االولى.م 0182( لسنة 10الفلسطيني رقم ) الجرائم االلكترونيةقانون  6
، 2 عااااة األ ااااعا، الفنيااااة،  غااااراا، ،اماااال، حجااااا ا، لاديااااة، نااااام المعلومااااات اإلداريااااة، مكت ااااة ومط 7

 90.3، ص2000األ كنررية، مصر، 
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 ل يََََََ نرال ل  ََََََ  نرالاتل ََََََ نورألدور نراتََََََ نيت   ََََََ ن  عََََََ نوي  ا عََََََ ،نن ََََََ  -األمببببببل الماليمببببببا  :

اتلََََََََ ،نأون ََََََََ ن حظلََََََََ نو ََََََََ  نيشََََََََ   نألعََََََََ  نوألعََََََََ  نولََََََََ   نياََََََََ   نوأ ََََََََ ردن ََََََََ نرا ََََََََ   ،نأونر

 .8ر خت ر ،نأونراض  ت،نأونرات و  ،نوذاان  نخ ننريب تنإل ر ر نول  ل  نو     

 

 

 

 
الق،طاااني، منصااور، متااردات األماان المعلوماااتي و اا ل مواجتتتااا، ر ااالة ماجسااتير غياار مندااورة، جامعااة  8

 .17، ص2008نايف العربية للعلوم األمنية، 
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 الفصل األ ل

  اال :  تالجا   الفن   ال:قن  للحاسيب 

ََ نننننننن ََ ن ََََ نرا  ََََلنأ ننت ََََ  نإاََََ نا  بََ ََ نوراتفح ا ل ََََ ،نإ نأنََ ََ ن  ناََََ نرأل ََََ انراتقح ََ  ان ََََ نب ََََلنراقََ

 َََََََ نراً لَََََََ  نور نت نَََََََ ،نوذاَََََََاننرا  نَََََََ نراتقحَََََََ نوراتفح اَََََََ ل نافَََََََ ن َََََََ  نرأل َََََََ انورات َََََََ  نالَََََََ 

 نََََ نرا حََََ نمتضََََل ن ََََ رنرا صََََ نرات ََََ  نالََََ نرا  نرايب  ََََ حنو  قََََ حنبل ضََََ تنرا لََََ ا ،ن  ََََعنلََََن ايب  ع

ب َََََََ  نون نراً لََََََ   ،نني   َََََََبنراً لََََََ نر اَََََََ نأونوذاََََََان َََََََ نخََََََ نن،ور نت نَََََََ نوراتقحََََََ نالً لََََََ  ن

ََ ن ََ  نراً لََََََ  ،نو    ََََ ََ الن ع نََََ ََ نر  نراً لََََََ نر اََََََ لََََََ ن  عََََ ََ نوأنل  عََََ ،نوي   ََََََبنر نت نََََََ نوأن راعََََ

نإا نللة   نوري  ب   نشبع نرإلنت ن .رات   ن،ن  نونشأي 

 الجا   الفن   ال:قن  للحاسيب. -الملحث األ ل: •

 الجا   الفن   ال:قن  لال :  ت. -الملحث الثا  : •

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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 الملحث األ ل

 الجا   الفن   ال:قن  للحاسيب

ني َََََََ انبشَََََََع ناة َََََََ ،نوخ  َََََََ ن َََََََ ن َََََََ رنرا صَََََََ  َََََََلنأ نراً لَََََََ نر اَََََََ ننا َََََََلم نذاَََََََ  نر َََََََ ننن   

راشاصََََََ  ن ََََََ نن رلََََََ  نبلريََََََ نإنتََََََ جنراًيََََََأي ن،نون ن ََََََ      َ َََََنن نرا ََََََ ا راََََََ  نأ ََََََب ن َ َََََنراتفح اََََََ ل ن

 لَََََ نيحتشَََََ نبشَََََع نن،و َََََلناَََََ  نإنتَََََ جنيلَََََانرأللعَََََ  ن ًَََََلودرحنن،أور َََََ نرادل ن حَََََ  نإاَََََ نأورخَََََ نرا َََََب  ح  ن

ن1970لعَََََ ز،نورزرد ناَََََ النن ن لَََََ   ناَََََلدنألعَََََ  نراً لَََََ  ن نيصَََََ نإَاََََنَاََََنن1950 ناَََََ النَ ََََنورلَََََ ،ن 

 ل ََََ  نلعََََ ز،نو ََََ رنراََََ   ني رمََََلنن85يََََ نإنتََََ جنأكدََََ نن1991،نو ََََ ننع يََََ ناََََ النلعََََ زناشََََ  ن   إاََََ ن

ن.9  نرات  انراتفح ا ل ن  نرا   نراً ا 

ََل ل ََ  ننح ََ ََ راضََ ََلخ نن ََ ََ  ،ندو نراََ ََ نالً لََ ََ نوراتقحََ ََ نرا  نََََ نرا حََ ََعنالََ ََ رنرالبًََ ََ ن ََ ي   ََََ  نن ََ

ن-مل :نيقتص ن  رنرالبًعنال ن    عن،نراً ل  نبشع نورل 

 . خصائصه طبياة ج ائمه   ماهية جها  الحاسيب -المطل  األ ل: •

 كي ات الحاسيب اآلل   ذا ية ج ائمه.م -المطل  الثا  : •

ن

ن

ن

 

 
عصاار المعلومااات، المجلااة  المساانر، صااالل، المتينااي، ع اار الاارحمن، جاارائم ال،ا اال ايلااي ال طاار ال،قيقااي لااي  9

، 2000، 29، ،15مااا  الرباااا  جامعاااة ناااايف العربياااة للعلاااوم األمنياااة، العربياااة للررا اااات األمنياااة والتااارريل،

 .148ص-147ص
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 المطل  األ ل

 . طبياة ج ائمه  خصائصه هية جها  الحاسيب ما

ََ  نننننن ََ زنراً لَََََ ََ ني َََََََ انلعَََََ ََ ن َََََ ََلن َََََ ََ النب ا لمَََََ ََ   نيقَََََ ََ زناع بَََََ ََ نلعَََََ ََ   نإاَََََ ََب نب َََََ ََ ن  لَََََ  اَََََ

ََ نراََََلوانراََََ  نيقََََ النرا لل ََََ  ،ن ََ حنب ََََلنمََََ النأ ل ََ ََ و ََََ دردنم  ََ ََ دي ننبََ ََ ر نأك نََََ نر تصََ  ََََ نرالؤل ََََ  نلََ

ََع   نأون    ََََََ ،ن ََ  نأوا ََََ ََلا نرافة ََََ ََ نوراقََََ ََ نأدر نرا لل ََََََ  نراً ََََََ ب  نورافت ب ََََ ََلا نالََََ ََ نراقََََ ََب ناليََََ  أ ََََ

راضَََََ  تنولََََع ا ناََََ تن َََََ  نراة  نََََ  نورال ل  ََََ  ناحَََََلننشََََ  خن10الََََ نياََََ   نرال ل  َََََ  نوراة  نََََ  ن

ََتالال ََ نرال َََ ََ ن َََََ ن ةَََ ََ نأ ن،ن لةعَََ ََ  نالَََ ََ  نراالً لَََ ََ نألعَََ ََ  ن َََ ََ نيبَََََ دننراة  نَََََ  نورال ل  َََ ََلا نالَََ قَََ

ََ نبََََ  ن  رلََََ  نرا صََََ نرال ضََََ نو  رلََََ  نرا صََََ ن أخََََ ىن ت ر قََََ ،نو حََََ  نرخََََت  ناة ََََ نوورضََََ ن ََ

ََ نن،راً ضََََ  ََ  نراًلمدََ ََلا نراً رلََ ََ نإلََََ ر ننالََََ و ََََ ن ََََ ن ََ ََ ب  نورالح ذ ََ ََ  نراً ََ ََ نرا لل ََ ََ  ن ََ راة مََ

ن  ن  رٍ ن  لود .

ََتال   ن َََََََ ن لن َ ََََََنوننننن ََ النلل َََََََ ن  َََََ ََ ال،نإذنأنَََََََ يني َََََ ََ زرحن تحَََََََ تنرالعَََََ ََ زنراً لَََََََ  نلعَََََ ََ يع نلعَََََ َََََ 

،نو َََََََ   نرال ل بَََََََ نو  َََََََع نالَََََََ ع نإلَََََََ ر ر نراذ َََََََ النب العَََََََ الن، دنلنَ ََََََنتراشاصَََََََ  نأونرالعح َََََََ نب َََََََ  ن 

ن.11ال ع نرا   نرافد  

نيحََََ ونن َََََ نرا ََََ تنرألونني   َََََبنراً لَََََ  ،نن   َََََ ن ََََ وت،بتق ََََ  ن َََََ رنرال لََََ نإاَََََ ننحَََََ لعََََ رن ان   َََََعي

ن.راً ل  نخص   ن،نو  نرا  تنراد اعنراً ل  نا  ر  ننرا ة   نراق ن ن  نو  نرا  تنراد ن 

ن

 
، دار الثقالااة للنداار والتو يااع، 1ال،ل ااي، لالاار، ءجااراتات الت،اارا والت،قياا  لااي جاارائم ال،ا ااوا واإلنترناا ،    10

 .39ص

ائم الاا م والقاارل والت،قياار المرتك ااة ع اار الو ااائا اإللكترونيااة درا ااة قانونيااة مقارنااة،  ااقف ال،اايا، عااادل، جاار  11

 .41، عمان، ص2015، 2دار الثقالة للندر والتو يع،  
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  ا يف الحاسيب.  -الف ع األ ل: •

  -:12منها دة لجها  الحاسيب ) الحاس  اآلل (هنالك  ا يفات ع

بأنَََََ نلعَََََ زنإافت ونَََََ ني َََََت   نأ نيقَََََ النبَََََأدر نرا لل َََََ  نراً َََََ ب  ن -ل  ا يبببببف الحاسبببببيب :يمكببببب     

ََ ب  ن ََ  نراً ََ ََ نرا لل ََ ََ  ن ََ ََ ر نرال مََ ََ ناشََ ََ نإاََ ََ  نيصََ ََ ا ناة ََ ََ نب ََ ََ  ناََ ََ  نرال  ََ ََ نالت ل لََ ورالح ذ ََ

 َََ نراد ن ََََ نرا ر ََََل نوبلالَََ نا ا ََََ نرال ََََ ،نواَََ نراقََََلا نالََََ نرات   َََ ن ََََ ناََََ ن   َََ ن ََََ نراة  نََََ  نواََََ اان

ن.13ا  حع نورلت ل اع ناحلنراً ل ي

  لََََ تن تف  لََََ ن ََََ نرأللعََََ  نراتََََ ني لََََ ن ََََ نب ضََََع نراَََََب ضننكمبببببا يمكبببببل  ا يفبببببه أي بببببا     بببببه   

وذاَََََََان بقَََََََ حناة نَََََََ   نن(input data)  ل اَََََََ نراة  نَََََََ  نرالرخلَََََََ نن(process)بعَََََََل نيشَََََََ   ن

(program)نن.14ي نوض  ن  بق حن  نأل نراًص ننال ننت   ن   ح ونن

 اََََ نإافت ون ََََ ني ََََتالالنو ََََ ننظََََ الن  ََََ  ننعبََََ ا ناََََ ن-:فببببه جا بببب  لخبببب  مببببل الفقببببه    ببببهكمببببا ع     

ََ نو درا نراة  نََََََ  نورال ل  ََََََ  نرا  ل ََََََ نراللخلََََََ ن  ََََََ  و ََََََ نأور ََََََ نوي ل لََََََ  نيات ا ََََََ نرالشََََََ  نن،ال  ا َََ

ن.15أون  ا نراال  

خ  َََََ ن صََََح تن َََََ ن ع نََََ  نمَََََت ناب عََََ نوي ل ععَََََ نب لََََتالرالنأور َََََ نلعََََ زنإافت ونَََََ نو ََََ نأيضَََََ حنننن

ََتذب نن ََ نرلَََ ََل ن حعَََ ََ  ناَََ ََ نالل َََ ََ ننيح  َََ ََ نخَََ ََان َََ ََ  نذاَََ ََ ،نو عَََ ََ ن َََ ََ  نب   قَََ ََ نو درا نرال ل  َََ ال  ا َََ

ن.16يً   نرال ل    نإا ننت   ون   ا  نيلانراة  ن  نإا ن  ل    ،نونراة  ن  نراللخل ،ن
 

(، نقااالع عاان Computerال،ا اال ايلااي لااي التساامية العربيااة المتعااارا عليتااا، وتقابلتااا بالل ااة االنجلي يااة لفاا  )  12

غياار  العااامالقانونيااة ل اارام  ال،ا اال ايلااي درا ااة مقارنااة ر ااالة ماجسااتير لااي القااانون  حسااين ع اار الاارحمن، ال،مايااة

 .6، ص2008مندورة، جامعة النجال الو نية، نابلس، 
 .40، لالر، مرجع  اب ، صال،ل ي  13

 اامس، جامعااة عااين  مندااور ،  اارقة المعلومااات الم  نااة لااي ال،ا اال ايلااي أ روحااة د،تااورا  م،مااود، ع ااره  14

  .16+15، ص2001ية ال،قوال، ،ل

المناعسااة، أ ااامة، ال ع ااي، جااالل، جاارائم تقنيااة نااام المعلومااات اإللكترونيااة درا ااة مقارنااة، دار الثقالااة للنداار   15

 .27، ص2017، عمان، 3والتو يع،  
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ََل نافَََ نيقَََ النب َََل ن عَََ الني لةعَََ نن-:كمببببا ع فببببه جا بببب  لخبببب  مببببل الفقببببه    ببببه    نظَََ النإافت ونَََ ن صَ

ََ نن  اََََ ن ََ ن ََ ََ النبعََ ََ النو قََ ََانرالعََ ََ النبتلََ ََ نراذ ََ ََ ن ََََ نألََ ََت نيلق عََ ََ  نمََ ََ  نو    ََ ََ  حنالََََ نب  نََ ََ نبحََ راال ََ

ن.17ز  نق  ل 

الميسببببببيعة و ََََََلنوادني   ََََََبنراً لََََََ  نأيضََََََ حن ََََََ ن  لََََََ ا نداتََََََ نالة ََََََ ي نوراتََََََ ناح نتََََََ نب لََََََ نننن

ََ نالشببببباملة لمصبببببطلحات الحاسببببب  انلة:   ببببب  ،نوذاَََََاناشَََََل ا نالَََََ نلل َََََ نرا  َََََ   نراتَََََ نيقَََََ النبعَََ

ََ  ناً لَََََ نر اَََََ ن َََََ نراً َََََ  ،نونر ََ  ن َََََ نبَََ ََ نأور َََََ نرات    َََََ  ن َََ ََت   ني للَََ ََ زنإافت ونَََََ ني َََ ََ ينلعَََ أنَََ

 عت بَََََََ نبت ل ََََََََ ن ح قَََََََ ناتح  ََََََََ نالل ََََََََ  نردخَََََََ ننب  نََََََََ  نأونإخََََََََ رجن  ل  َََََََ  نو لََََََََ ر نرا لل ََََََََ  ن

نن.18راً  ب  نأونرالح ذ  

ا يببببف الحاسبببب   رد  م 2013( لسببببنة 6رنببببل ) الفلسببببط ن  فبببب  نببببا يال الماببببامالت انلة:   يببببة  ننن

ََلف ن -:   ببببه المشبببب ع الفلسببببط ن  اآللبببب   سبببب  ََلف نأون لََ ََ ننلََ ََ نأون حقََ ََ زنإافت ونََََ ن  بََ أ نلعََ

يًتََََ  نالََََ ننظَََََ الن   ا ََََ نراة  نَََََ  نأونيا  حعََََ نأونإالَََََ اع نأونإلََََتذب اع نأونيصَََََ ًع نمََََؤد نو َََََ   ن

ََ  ناَََََ  ََ نرال  َََ ََ ر  نورألور َََ ََ نراةَََ ََلد نبً َََ ََ نونن.19 ًَََ ََ ند  َََ ََ زنإافت ونَََ ََ حنلعَََ ََ نأيضَََ ََ   نون َََ  َََََ دانولَََ

ََ  ،نون ََ نراة  نََََََ ََ ن   ا ََََََ ََ نإلنتََََََََ جنالََََََ ََ  نأوي   ي ع ََََََ ََ نراة  نََََََ ََ   نو   ا ََََََ ََ ننوياََََََ ََ ناقةََََََ ََل نونظََََََ ََََََ 

ن.20 ا ل  نب لتالرالنب ر  ن   ا ن  نرات ل ل  ن

 

 .20ص، 2010، 2  األردن، المومني، نتال، الجرائم المعلوماتية، دار الثقالة للندر والتو يع، عمان،  16

واصاال، م،ماار، ب،اار مندااور بعنااوانا ال،مايااة القانونيااة ل اارام  ال،ا ااوا )المصاانفات اإللكترونيااة(، مجلااة   17

 9، ص2011، 3،،27جامعة دمد  للعلوم اإلقتصادية والقانونية، م 
ع، ، دار النتضااة العربيااة للنداار والتو ياا 1أحماار، حجيااة الم رجااات الكم يوتريااة، لااي المااواد الجنائيااة،   ع ااره،  18

 .14، ص1997القالرة، مصر، 
 م الفصل األول، تعاريف وأحكام عامة.2013( لسنة 6قانون المعامالت اإللكترونية الفلسطيني رقم )  19

ل ليفااة، م،ساان، جاارائم ال،ا اال ايلااي وعقوباتتااا لااي الفقاام والناااام ر ااالة ماجسااتير غياار مندااورة، أ،اديميااة ا  20

 .21ص ،م2003نائية، نايف للعلوم األمنية، قسم العرالة الج



12 
 

ََ نأدر نن-: نببببد ع فببببه المشبببب ع األم يكبببب     ببببه    ََ نأونأيََ ََ ناع وا ل    ََ ََ  ن    ََ أدر نإافت ون ََََ ن  ح    ََ

 نالل ََََََََ  ن ح ذ ََََََََ نا  ضََََََََ  نأونالل ََََََََ  نياََََََََ   نذر نلََََََََ ا نا ا ََََََََ ن ََََََََ ن   ا ََََََََ نراة  نََََََََ  نيََََََََؤدن

ََ نب اتشََََََ    ََ أن ب شََََ ََ ا  نذر نرايبََََ ََع   نإيصََََ ََ  نأوني ََََ ََ   نراة  نََََ ََع   ناتاََََ ََ ني ََََ ََل نأيََََ ،ن21ويتضََََ

ََ ن ََ ا،ن عََ ََ نوب ختصََ ََ  نإاََ ََ  نراة  نََ ََ نن ََ ََ  نو ًََ ََلخ  نوب  نََ ََ ن ََ ََ نا قةََ ََ نب   تََ ََ نيلعََ ََ زنإافت ونََ لعََ

ن.22  ل    ن   ل 

لعََََ زنإافت ونََََ نيقََََ النب ا لمََََلن ََََ نرالعَََََ النن-:عبببببلنعلبببببارةال الحاسبببببيب  ببببب   بال:بببببال  فن نبببببا  ببببب       

ََ ننز ََََ نق  لََََ  ََ   نخََ ََ  نورا  ََ ََتالالنراً لََ ََ نن  ََ ََ نخََ ََان ََ ََ نن،نوذاََ ََ النب ا   ََ ََ  نيقََ  رإلن ََََ   نراََ

نن.يلانرألور  

ن-  نخ ننيلانرات      نرا  بق نا نراً ل  نمتض ناح ن  نمل :

 لع زنإافت ون نمتف  ن  نو لر ن  تقل .ن أ نراً ل  ن   ✓

 تقة نلل  نراة  ن  نراللخل نا .ي  ✓

 نيً ظنيلانراة  ن  نو  ل نال نيا  حع ن  نراض  ت. ✓

 ي ل نال ن   ا  نراة  ن  نب   ق نل    نودق ق . ✓

نيً ننراة  ن  نراللخل نا نإا ننت   نيلع نرلتالر ع نبأ  رتن اتل  . ✓

 

، 2009ال،سااايناوا، علاااي، جااارائم ال،ا اااوا واإلنترنااا ، دار الياااا ورا العلمياااة للندااار والتو ياااع، عماااان،   21

 .22ص

متنااا، ع اار الولاااا، درجااة توسيااف ال،ا ااوا لااي اإلدارة المرر ااية بماارارح و،الااة ال ااو  لااي م،الاااات غاا ة    22

عااة اإل ااالمية، عمااادة الررا ااات العليااا، ،ليااة التربيااة، غاا ة، و اا ل تطويرلااا ر ااالة ماجسااتير غياار مندااورة، الجام

 .29، ص2009
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نرا ََََ ر  نراتََََ ن عََََ  نن ََََ ن عََََ ،نل  لََََ نراً لََََ نر اََََ ني   ََََبنإاََََ  ََََ ن ََََ رنرال ََََ نننَََ دنرإلشََََ ا ننننن

،نويشَََََع نلَََََ ر  نراً لَََََ نر اَََََ نيعلمَََََلرحنا  َََََ نوا  تصَََََ دنراَََََ  ح ن َََََ نرات َََََ انراتفح اَََََ ل وي َََََ ا ن

ن.ن23اش ا  نرع ك حناًق  نرأل  ردنورا ل ا  نونيلد نرنتال نبشع نا ال،ن

  ََََََ ننةََََََ  ني   ا ََََََ ناََََََ نرا   لََََََ نن  ضََََََ تنل  لََََََ نراً لََََََ نر اََََََ ،نلََََََ  نرإلشََََََ ا نإاََََََ نقةََََََ ن ننن

ََ ال ََ ،نوشََََ   ن -لج يمببببة ل ببببة :اف ،بشََََع ناََ ََ حنبل حََََ ن   ََ ََ نيي ط ا ََََ نلي  ََ ََ ننل    ََ ََ نراق ََََ ،ن  قََ را ََََ الن ََ

ََ ي:ن َََََ   .نول  َََََ ن ت   َََ ََ حنورلط ََ حنول  ر َََ ََ حنولا ر َََ النراحاَََََ نوراتلَََََ نيي ط ا َََََ نل  ط َََ    ََ ل  لَََََ :نأ ن ق  اَََََ نولَََ

ََ  نأ نل ايََََََ  ََ ار نن-الج يمببببببة ا:ببببببطال ا :،نو24 ََََََ  نراشََََ ََ نرالًظََََ ََ نرا ََََََ ر نب نعََََ ََ ني لََََ ََ نأمََََ ا  عََََ

 َََََ ن  ََََ ن  َََََ ن شَََََ وتنن-: الج يمبببببة  شبببببكل عبببببام،ن25 اشََََ ت،نزلَََََ ننني ََََ ا ناحعَََََ نبًَََََلنأوني   ََََ ب

ََ نأونيََََََلب  نر تََََََ رز ن ََ نراقََََََ ن  ناق بََََ ََلات ان26 ََََََ داناََََََ نإارد نلح   ََََََ نيقََََََ اناعََََ ََل نراََََ ََ نأمََََ ََ رن ََََ ،نو ََََ

ن.  الا ًل دن ص   ن  نات ب نش حن  ن  نرا ق ب  نراق  نر

اال أساسبببببية فبببببال ج يمبببببة د ال  جبببببيد أل بببببد هببببب    شبببببكل عبببببام  ال بببببة أركببببب  را   لَََََ إال لقيبببببام      

 األركاال.

ََانالبببب كل القببببا ي   _ 1 ََ نيلََ ََلنذاََ ََ تن ََ ََ  نرالشََ ََ ح،نوأ نيعََ ََ ن  ن نََ ََ ن    ََََ نال ََ ََ رنرا  ََ ََ  ن ََ أ نأ نيعََ

ن ََََ ن  نرا   لََََ ن ََََ ن ََََ ن  نرا ق بََََ  نأون ََََ ن ََََ ن  نخََََ صنب ا   لََََ نإ ناََََ نيعََََ ن حص  ََََ حنال عََََ ن ََََ ن

ََ  ن ََ  نن-البببب كل المبببباد :_2ن.)فببببال ج يمببببة  ال عقيبببببة إال  ببببن (نرا ق بََ ََ أنراََ ََ نأونراحشََ متلدََََ نب ا  ََ
 

،  دار النتضااة 1(،   درا ااة مقارنااة ) تفتااين نااام ال،ا اال ايلااي ولاامانات المااتتم المعلوماااتيأحماار، لاللااي،   23

 .22، ص1997العربية للندر والتو يع، القالرة، مصر، 
اا 711اباان مناااور، م،ماار باان مكاارم )ت  24 للنداار  ، دار صااادر3   ،12ماا لسااان العاارا، معجاام   )م1311لا

 .90م، ص1990بيروت  ل نان، ،والتو يع
ال،ن لااي، أبااي يعلااى، األحكااام الساالطانية، صاا،،م وعلاا  علياام "م،ماار حاماار الفقااي"، دار الكتاال العلميااة، بيااروت،  25

 .257، ص2000ل نان، 
عااة الل نانيااة، ،ليااة الررا ااات العليااا، قااانون تنااورا،  ااالم، جاارائم ال،ا ااوا واإلنترناا ، درا ااة قاارم  للجام  26

 األعمال الم،لي والرولي.
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ََ ن َََََ ن ََلر نالَََ ََ نب  اتَََ ََ ن نو تلدَََ ََ نرا َََ ََ النبَََ ََلً نيقَََ ََ  ل أون صَََ ََ ال نن َََ ََ أنرااَََ ََ نراحشَََ ََ ن  ،نو َََ راقَََ

متلدََََََ نب حصََََََ  نرا لََََََ نورإلارد نو ََََََ نأ نيعََََََ  نرا ََََََ ن نا الََََََ حنبلََََََ نن-:_ البببببب كل المانببببببي  3الل ََََََ ال.ن

ن.نحت    ن لوثنراي   نوالي نال نا   ،نورإلارد نأ نأ نيت  نإا

 ج يمبببببة الحاسببببب  اآللببببب  ق بببببيل ال:قنيبببببة فببببب  الياليبببببات الم:حبببببدة األم يكيبببببة  نبببببد عببببب ف مك:ببببب      

ََ  ن -:   هببببا ََ نرايفََ ََ حن ََ ََ ندوارحنا   ََ ََ ر  نرال ل   ي ََ ََ نوراةََ ََ  نرافلة  ي  ََ ََ نراة  نََ ََ نراتََََ نيل ََََ ن  عََ را   لََ

 ََ ََ أنن-ى أ هببببا: يمكببببل أال  ابببب ف ج يمببببة الحاسبببب  اآللبببب  مببببل النا يببببة الفنيببببة علبببب  .27را   لََ رننشََ

ََلنيلَََََ ن ََ النب   لتَََََ نويح  َََََ   ،نلَََََ ر نا نَََََ ن َََ ََ ن نراً لَََََ  ن َََََ نألَََََ نراذ َََ ََ نرا َََ ََتالالن  َََ إل ر َََََ ني َََ

  ََ  هنبببان مبببل أشبببار إلبببى أال جببب ائل الحاسببب  اآللببب  لهبببا مصبببطلحات  .28ب   قَََ ن ب شَََ  نأون  َََ ن ب شَ

 ََََََََ ،نلََََََََ ر  نرا ََََََََ ر  نرإلافت ون ََََََََ ،نلََََََََ ر  نيقح ََََََََ نرال ل  ََََََََ  ،نلََََََََ ر  نراتقح ََََََََ نرا  ان-عديببببببببدة منهببببببببا:

ََ ن ََ ن َََ ََتالالنراً لَََََ نر اَََ ََ ني َََ ََ نرا َََََ ر  نراتَََ ََ نالل اَََََ نالَََ ََ  نرالصصَََََ لً  ن َََ ََ ن َََ ََ ،ناَََ   ل   ي َََ

  اببببب ف  .29رايف بعَََََ نا  ر لعَََََ ،نرون َََََ نالل اَََََ نالَََََ نلَََََ ر  نو  َََََ نالَََََ نلعَََََ زنراً لَََََ  نورلَََََتعل ت 

 َََََ نرا َََََونورا َََََ   نور بتَََََ رزنو    َََََ ن َََََ نأنَََََ رتنرا   لَََََ ،نوذاَََََانن-ج يمبببببة الحاسببببب  اآللببببب     هبببببا:

 .30بت ا  نأونإل   نرلتالرالنراً ل نر ا 

 
، الريااا ، السااعودية، 1الداار ،  ااارال،  ليااة ال نااات األمنااي لاانام المعلومااات، دار الااو ن للنداار والتو يااع،   27

ااا الملاااا، أحمااار، الجااارائم المعلوماتياااة، دار الفكااار الجاااامعي، األ اااكنررية، م .19، ص2000 ع لاا صااار، أناااار أيضاااا

 . 84، ص2006
 ، المجلااة العربيااة للررا ااات األمنيااة والتاارريل،ال داار ، م،ماار، الت،قياا  لااي جاارائم ال،ا اال ايلااي واإلنترناا   28

 .321ص، 2000، 30، ،15م  الربا  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
ياال الم،ققااين لااي جاارائم نااروة علميااة بعنااوان "اإلنترناا  واإلرلاااا"، عنااوان المراللااة "ت ل ال داار ، م،ماار،  29

-15ال،ا اال ايلااي و اا كات اإلنترناا ، جامعااة نااايف العربيااة للعلااوم األمنيااة، ،ليااة التاارريل، تاااري  انعقاااد النااروة )

 .9م(، ص2008\11\19
 .41ال ليفة، م،سن، مرجع  اب ، ص 30
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( إلببببى  ا يببببف جبببب ائل الحاسببببيب Massa ا جببببه جا بببب  مببببل الفقببببه الف  سبببب   مببببنهل األسبببب:اذ )    

 عبببببب ف الََََََ نأنعََََََ نر اتََََََلر ر نراق ن ن ََََََ نراتََََََ ني يفََََََ نب رلََََََ  نرال ل   ي ََََََ نبعََََََل نيًق ََََََ نراََََََ ب .ن

ََ نالفقيببببه األلمبببببا    اديمببببباال الج يمبببببة  الماليما يبببببة ََل  ن  ََََ نرالشََََ وتنأوننالََََ نأنعََََ ناََ أشََََع ننرا ََ

 ع فهببببا خببببب اة المنظمببببة األ ربيببببة .ن31راضََََ انبََََ ال تل نوراََََ  نمََََت نرايف بََََ نب لََََتالرالنراً لََََ نر اََََ 

الََََ نأنعََََ ناََََ نلََََل  ن  ََََ ن شََََ وتنو حََََ ٍ نا خََََ  نأون  ََََ ن  ََََل حننلل:اببببا ال  ال:نميببببة االن:صببببادية

ََ نالة  نََََ  نأونبحقلعََََ  ََ يب نب ال  ا ََََ نر ا ََ ََ نمََ ََ نن-يبببب  مببببل الفقهبببباة علببببى أ هببببا : يا فهببببا ف  ن.32بََ اََ

ن.33لََََل  نإل ر ََََ نمََََت نبل ََََ ال نراً لََََ نر اََََ ،نأون ََََ ناََََ نل  لََََ نيََََت ن ََََ ن ًََََ  نراً لََََب  نر ا ََََ 

  َََََ نإل ر َََََ ني َََََتالالنرافلة َََََ ي ن َََََ نرايف بَََََ ناَََََأدر ن - نبببببد ع فهبببببا األسببببب:اذ جبببببيال فيرسببببب:     هبببببا:

ن.34ا     

ََ نوأاىننننن ََ   نا   بَََََأ ن حَََ لَََََ نراً لَََََ نر اَََََ نمت َََََ نال َََََ ن ن صَََََ ان َََََ نإي َََََ دني   َََََبنورضَََََ نوشَََ

 ََََ ن -ج يمببببة الحاسببببيب:ابببب ف  بببب ال مصببببطل  لهبببب ا  ك  ََََ نرالشََََ ا  نورالاتصََََ  نبََََ اانرال ضََََ ت.ن

ََ ني ََت ن َََََ نخ اعَََ ََ ن نراً لَََََ  نبً َََََعنيفَََََ  ن َََََ نرألدر نراتَََََ نمَََ ََ نرا َََ ََتالالن  عَََ ََ نراتَََََ ني َََ لَََََانرا   لَََ

ََ نب اً َلَََََن ََ نرال   ََََََ نراف  لََََ ََ ،نوأ نيعََََََ  نال يفََََََ نرا   لََََ ََ النب ا لََََََ نرإلل ر ََََ انشبببببببارة  أ د  ،ن  نراذ ََََ

ََ نأ نأدنة إلببببببى أال مصببببببطل  الجبببببب ائل الماليما يبببببب  ََ ن َََ ََة نيعلَََ ََ  ،نورا َََ ََ ر  نراً لَََ ََ نلَََ ََل ن َََ  نوأشَََ

نرا  ر  نرال ل   ي  نيشل نراً ل  نوا ن  نمت نربتف ا ن  نيقح   نيفح ا ل  ن ت ًل  نو ت  ا .

 
ر والتو ياااع، عماااان، ع ابناااة، م،ماااود، الرا قاااي، م،مااار، جااارائم ال،ا اااوا وأبعادلاااا الرولياااة، دار الثقالاااة للندااا   31

 .15، ص2005األردن، 
ع، دار الثقالاااة للندااار   32 الدااامرا، غاااانم، الجااارائم المعلوماتياااة ماليتتاااا. لصائصاااتا. ،يفياااة التصااارا لتاااا قانونياااا

 .25، ص2016، 1 عمان، األردن، والتو يع، 
لمسااان، الج ائااار،  اافيان،  ااوير، جاارائم المعلوماتيااة، ماا ،رة ما ااتر غياار مندااورة، جامعااة أبااو بكاار بلقاياار ت 33

 .14، ص2011
 .29ال،ل ي، لالر، مرجع  اب ، ص  34
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ََتإننن ََ نمَََ ََ ر  نراتَََ ََ رتنال َََ ََلد ،ن عحَََََ  نأنَََ ََع اع ن ت َََ ََ نوأشَََ ََ  ن تح اَََ ََ ر  نراً لَََ ََ  ن نلَََ ََ نب رلَََ  نرايف بعَََ

ن-و حع :نراً ل نر ا نبأاتب ا نأدر ن ايف  نرا  ر  نرإلافت ون  

ن

   امج الحاسيب. اس:نساخج يمة أ ال _ 

و َََََََ نرا   لَََََََ نراتَََََََ نيقَََََََ النبعَََََََ نراق ر َََََََح ،ن  اق  َََََََ  نو   تَََََََ ن   َََََََح نراةَََََََ ر  نورألا َََََََ  ،نوأ ننننن

ََ نأالََََ ننإبلرع ََََ ناََََ ن قََََ  ن ً   ََََ ،نو ََََ نيقََََ النبتعع ََََ نيلََََانراةََََ ن ر  نورألا ََََ  نو    ََََ نا ًصََََ نال عََ

دو نشَََََ ر ن َََََ نراشَََََ ا نرالحت َََََ ناعَََََ ن َََََ نمة َََََ نيلَََََانراةَََََ ر  نورألا َََََ  نبألَََََ  ان حا ضَََََ نلَََََلرح،نرأل َََََ ن

ََح نالل َََََ نن َََََ ن  َََََ ن شَََََ وا ننأ نراَََََ  نمَََََؤ  نبشَََََع ناة َََََ نالَََََ نراشَََََ ا  نرالحت َََََ ناعَََََ ،نأ  راق  َََ

ََ ج ََ  ب نرإلنتََََ ََ صن ََََ ََ نر ختصََََ ََ نلعََََ ََ ر  ندو نأ نإذ ن ََََ ََتالرالنالةََََ ََ  ن35ورلََََ ََلنيعََََ ََ كن ََََ .نور لتح ََََ

ََ حنبل حَََََ نأ نمَََََت نإاَََََ د ن رنتَََََ جنراة نَََََ   نالَََََ ن َََََ نننننن    َََََ حنالة نَََََ   نو َََََلنيعَََََ  ن  َََََ ن   َََََ .ن    َََ

ََ رتن ََلنأنَََ ََلنأشَََ ََ كني َََ ََ رنر لتح َََ ََ   ،نو َََ ََ  نراة نَََ ََلم نأون َََََ  ن َََََ نخص  َََ ََ ر نأ ني َََ ََت نإلَََ دو نأ نمَََ

ر َََََح ن ًت  َََََ  نبً َََََعنراح َََََ نخ َََََ ا حنالَََََ نراشَََََ ا  نرالحت َََََ نالةَََََ ر  ،نو  َََََ ن   َََََ نأ نيقَََََ النبَََََ ن  ن

ن.36يق    نب نتً ننوأخ نن ا ن ش بع نا نراة ن   ،نويف  ن   بق نالة ن   نرأل ل 

ََلالنننن ََ ن  ن ََََََََ نني ََََََََ   نرلتح ََََََََ كنراةََََََََ ر  نأوناََََََ ََ  ن قعََََََََ  نراشََََََََ    نوراقََََََ  ح اََََََََانلََََََََلنن قعََََََََ نبََََََ

ََلنر لََََََتالرالن ََ  نبقصََََ ََ كناََََ ََ نأ نر لتح ََََ ََ ر  ن  الََََ ََ كنراةََََ ََ رزنرلتح ََََ ََب ضنلََََ ََ ىنراََََ ََ خع ،ن  ََََ رلتح ََََ

 
 
،تيناااة،  اااليماني، لااااوية،  وا ا، النااااام القاااانوني ل ااارام  ال،ا اااوا ايلاااي، مااا ،رة ما اااتر غيااار منداااورة،   35

 .35+34، ص2016بجاية، الج ائر، -جامعة ع ر الرحمان ميرة
 .14+13حسين، ع ر الرحمن، مرجع  اب ، ص 36
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اصََََََ ،نو ََََََ ىنراََََََب ضنر خََََََ نب ََََََلالنلََََََ رزنر لتح ََََََ كنب اتبََََََ ا نراتََََََلر نالََََََ ن ََََََ ن ََََََ ن قََََََ  نراش

ن.37راللف  ،نو  نراًق  نرات نيتلت نبع نراش ا نرالحت  نا ن ق 

ن

 ج يمة إ :اج ف   سات الحاسيب. ا يا _ 

ََ ي نب نت لََََ ،نو ََََ ننننن  ََََلىنإ   ولََََ  نراً لََََ نر اََََ ن ََََ نعبََََ ا ناََََ نب نََََ   نيقََََ النرال ََََ النرال ل  ََ

نََََ رتنراةََََ ر  نراتََََ نمََََت نإنت لعََََ نبً ََََعنمحتشََََ ن ََََ رنراة نََََ   نب ََََ ا ناة ََََ  نوبشََََع نلََََ   نو ََََ ب نن  ََََ نأ

ََ .ن  حََََلن ََ نب ا عََََ زنوبلًت   يََ ََ ننيا  ة ََََ نيضََ ََ النبأالََ ََ د نب ا عََََ ز،نو قََ ََ ر  نر خََََ ىنرال لََ ََ نراةََ درخََ

 اتَََََ ا نق ََََ الن ََََ   نراً لََََ  نبتشَََََ  ل نو ََََت نراة نََََ   ن َََََلنيعََََ  ن ََََ رنراة نَََََ   ن صََََ ب حنب ا ََََ م و نوب

ََ ن ََع نضََََ ارحنيلعََ ََلنذريََََ نيشََ ََل     ،نو ََََ رنبًََ ََ نراة  نََََ  نويََ ََ نخََََ نن ًََ ََ انب اً لََََ  ن ََ إاًََََ  نراضََ

ن.ن38كة  رحنالً ل  نوالًت   ي 

ََتالرالنراً لََََََ  ،نو حتقََََََ نننن ََ نرلََََ ََلنراع  ََََََ ن ََََََ ن  ََََ ََة نرات رمََََ ََ م و نب ََََ ََ نرا ََََ واقََََََلنرزدردنرا اََََََ ن ََََ

را   ولَََََ  ،نواحَََََل  نمَََََت نإدخَََََ ننرا َََََ م و ناحَََََل  نمَََََت نرلَََََتالرالنولَََََ  نيا  حَََََ ن لَََََ ثنب َََََ م و ن َََََ ن

را لََََ   نويًل ََََ نراة  نََََ  نالََََ نراً لََََ  نمََََت نيََََل   نيلََََانراة  نََََ  نأوني   ََََ نرلََََتالر ع ،ن  ت لَََََ ن

 ََ ََ  نرا    َََ ََ نراً لَََ ََ نالَََ ََ نيا  حعَََ ََ  ن ةَََ ََ  نراة  نَََ ََ ن َََ ََت ني  بَََ ََ نأ نمَََ ََلود نن.39و  ضَََ ََ م و نوراَََ   ا َََ

ََ نراة ََ نالَََََ ن ع للَََ ََ نراتَََََ ني لَََ ََ  نراتا  ة َََ ََ ا  نالَََََ نرا لل َََ ََ ن دَََ ََ  ن لَََ ََلنيعَََ ََ  نوراة  نَََََ  ،نو َََ َََ    

 
ني، م،ماار، متااارات الت،قياا  الجنااائي الفنااي لااي جاارائم ال،ا ااوا واإلنترناا  درا ااة مساا،ية علااى لاا ا  الساارحا 37

الداار ة بالمنطقااة الداارقية ر ااالة ماجسااتير غياار مندااورة، أ،اديميااة نااايف العربيااة للعلااوم األمنيااة، ،ليااة الررا ااات 

 .49، ص2004العليا، 
ئم االقتصااادية التااي ترتكاال بوا ااطة ال،ا اال ايلااي، جامعااة الصااالل، صااالل، دورة ترري يااة بعنااوان مكال،ااة الجاارا 38

 .21م(، ص2007\3\14-10نايف العربية للعلوم األمنية، الريا ، السعودية، تاري  عقرلا )
ايلااي و اارال المواجتااة، مجلااة األماان وال،ياااة، أ،اديميااة نااايف العربيااة  لأبكاار،  االيمان مصااطفى، جاارائم ال،ا اا  39

 .50(، ص2002\10بالمجلة بدتر ) ، ندر243للعلوم األمنية، ،



18 
 

ََ رصن  ََتالرالنر َََ ََ ننرلَََ ََ نخَََ ََان َََ ََ نCDذاَََ ََ  ن اا َََ ََعنيفَََ ََ نبً َََ ََ نيل    َََ ََ ر  نخة دَََ ََ نبَََ ََ  نالَََ  نيًتَََ

ََل  ََ ر  نرال  ََََ ََ نراةََََ ََ :40درخََََ ََ ا ن حعََََ ََ رتنال   ولََََََ  ننََََ ََ  نراتشََََََ  ل ن1ن-،نو حََََََ  نأنََََ _ن   ولََََََ  نرا ََََ

 نرألنََََََ رتن_ن   ولََََََ  ن ت ََََََلدنCascad 3_ن  ََََََ و ن ت  ََََََ نا  ََََََ و ن 2ا لََََََ  رن نا  ََََََ و نبََََََ رم ن

ََ و ن  ََ نن.41 نو    َََََ Spanish Telecomك  َََ ََ نرا  م ولَََََ  ن َََ ََل ن َََ ََ ننبَََََأ نراعَََ ََ نالقَََ نالَََ

ن.ن42يل   نراة  ن  نوراة ر  ن ل نمؤد نإا ني   لع نويا  ةع نويل ع 

ََ نر خت َََََ  ن1ن-للفاي  سببببببات سببببببمات عديببببببدة منهببببببا:    ََلايع نالَََ ََ ن2_ن َََ ََ اندرخَََ ََ اتع نب  نتشَََ _نلَََ

_ َََََلايع نالَََََ نيَََََل   ن4الَََََ نرات َََََل نورختَََََ ر ن َََََ رل نرأل َََََ نن_ن َََََلايع 3راً لَََََ نوشَََََبع  نراً لَََََ ن

ن.43_ن لايع نال ني    نراً ل  نبشع نا   5راة  ن  نورال ل    ن

 

  يا ات الحاسيب.  دم  ج يمة  الثا _ 

و  حَََََََ نذاَََََََانأ نمَََََََت نيَََََََل   ننظَََََََ نرال ل  َََََََ  نبَََََََ الً نأونرات َََََََلم نأونرإليَََََََ  ،نبعَََََََل نإ َََََََلرثنننن

ََ النراً لََََ ب  ََل   نضََََ انوخلََََ ن ََََ نراحظََ ََ ،نإذرحنراعََََل ن ََََ نيََ ،نافََََ ن نيعََََ  ن ََََ دارحنالََََ نراذ ََََ النبلع  ََ

ََل   ن ََلنيََََ ََع ،ن عََََََ ن نم  ََََ ََ  نن  ََََ ََ   نأونراة  نََََ ََ  نراة نََََ ََ ني ل لََََ ََ نإيََََََ  نأون ًََََ ََ  ن ََََ نظََََََ نرال ل  ََََ

ب  نَََََ  نراً لَََََ  ن َََََ نألَََََ نراًصَََََ ننالَََََ ن ح  َََََ ،نبَََََ ن َََََ نبعَََََ نب َََََ   نم  َََََ ن َََََ نيَََََل   نراحظَََََ الن

 
، 2010الطيطاااي، لضااار، أ ا ااايات أمااان المعلوماااات وال،ا اااوا، دار ال،امااار للندااار والتو ياااع، عماااان، األردن،  40

  .136ص
، دار النتضااة عمااار، ماجاار، المساااولية القانونيااة النا اادة عاان ا اات رام ليااروح باارام  الكم يااوتر وو ااائل حمايتتااا 41

 .35، ص1989القالرة، مصر،  العربية للندر والتو يع،
لكاارا، أيماان، الجاارائم المعلوماتيااة درا ااة مقارنااة لااي التدااريعات العربيااة واألجن يااة، مكت ااة القااانون واالقتصاااد  42

 .173ص، 2015للندر والتو يع، الريا ، السعودية، 
 .47مرجع  اب ، ص ل ليفة، م،سن،ا 43
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ََ نراذ َََََََ النب     َََََََ  ََلنوادن44و ا  تَََََََ ناَََََ ََ ن ن.ناقَََََ ََ ن  نا َََََ ََ رانبقَََََ ََ  ن َََََََ نراقَََََ ََبنرإليَََََ  نا َََََََح ن10ي   َََََ

نالََََََ ن2018   نورااََََََ صنبََََََ ا  ر  نرإلافت ون ََََََ ،نو ََََََ ن ََََََ ني حََََََ ن ََََََ ن لا اََََََ نراتََََََل   ،ن  ََََََعناََََََي  ا  

ََ ي: ََ نن-أنَََ ََ نالَََ ََ ،نأونل لعَََ ََ نأالنل   َََ ََ  نال َََ ََ ر نأكَََ ََ نلَََ ََ ر  نرإلافت ون َََ ََل   نراةَََ ََ اً ننيَََ ََ ن َََ ََ ن  َََ نًَََ

ََت ل ن ََ د ن 45ا لََ ََ نرالََ ََ نراحظََََ ن ََ ََ ن  ،ن6.نو ذرنأ  حََ ََ رانب اقََ ََ نن ََََرنراقََ ََ ن ن ََ ََ   نعََ ََ ننصََََ نالََ ن-:أنََ

ة:   يبببة أ  إ بببد   سبببائل  ةنيليجيبببا الماليمبببات  نل بببل مبببل أ ببب:ج أ  أدخبببل عبببل ط يببب  الشبببلكة ارن

ف الببببب امج أ   بببب فها أ   اببببديلها  ياانبببب  مببببا مببببل شبببب  ه إيقافهببببا عببببل الامببببل أ   اط لهببببا أ  إ ببببال

 الف دينببببار أرد بببب     لال ببببة ال قببببل عببببل    زيببببد علببببى خمببببر سببببنيات   ب  امببببة الال  السببببجل مببببدة 

ََ دنأ ننشَََ  ن46رف دينببببار أرد بببب   أ  مبببا ياادلهببببا  الاملببببة الم:دا لببببة نا ي ببببا  لال زيبببد علببببى خمسببببة  .نونَ

 ن  ََََََل ن2001أيضََََََ حنإاََََََ نأ نري  ق ََََََ نب درب ََََََ نالع  ًََََََ نرا ََََََ ر  نرال ل   ي ََََََ نوراتََََََ نو  ََََََ نلََََََح ن 

 نرا َََََََ ر  نراتَََََََ ني َََََََتعل نلَََََََ   نولَََََََ   نلَََََََ ر  نرافلة َََََََ ي نورإلنت نَََََََ نإاَََََََ ن  ر َََََََ ،نويح واَََََََ ن  َعََََََن

ََل     نو ي  عََََََ  ََع نويََََ ََ  نرال ل  ََََََ  نويََََََل     ن47رال ل  ََََََ  نورات رضََََ ََ ا نإاََََََ نأ نإيََََ ََلانرإلشََََ .نوي ََََ

نن-يق النال ن  انال نو حع :

شَََََََ  نراة نَََََََ   نورال ل  َََََََ  نوراة  نَََََََ  نورال   َََََََ  نراتَََََََ نيفَََََََ  ن ا نَََََََ نالَََََََ نراً لَََََََ ن .1

ذ ََََََ النبت     ََََََ نأوني ََََََلملع ،نو ََََََ رن ََََََ ني  لعََََََ نيا  ََََََ نراة  نََََََ  نورال ل  ََََََ  نورا.ن2نر اََََََ .

 .48   ن  اً نال ل 

 
 .68ال،ل ي، لالر، مرجع  اب ، ص 44
 م(.8201( لسنة )10(، قرار بقانون بد ن الجرائم اإللكترونية رقم )1أنار المادة ) 45
 م(.8201( لسنة )01(، قرار بقانون بد ن الجرائم اإللكترونية، رقم )6أنار المادة )  46
 اانين، صااالل، ال،مايااة الج ائيااة ل اارام  ال،ا اال ايلااي، ماا ،رة ما ااتر غياار مندااورة، جامعااة م،ماار ليضاار   47

 .20، ص2007بسكرة، الج ائر، 
 .50، ص1992، 1 قدقوش، لر ، جرائم ال،ا ل اإللكتروني، دار النتضة العربية للندر والتو يع،  48
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 الس نة مل خالل الحاسيب. ج يمةرا اا _ 

إ نل  لََََََ نرا ََََََ   ني حََََََ نأخََََََ ن ََََََ ننرا  ََََََ ناحََََََ  حنودو نأخََََََ نأذنََََََ نبََََََ اا،نورا ََََََ   ن ََََََ نراً لََََََ ننننن

 ََََ نننننر اََََ نيََََت ن ََََ نخََََ ننق ََََ الن ََََ دنب لََََتالرالننظََََ الن  ََََتالالن خََََ نأونلعََََ نأخََََ ىنبً ََََعنمتصََََ  

ََ ن ََ نراللعَََ ََب ن َََ ََ ل نأ َََ ََ انراتفح اَََ ََ رنرات َََ ََ ن َََ ََل .نو َََ ََ النرأل َََ ََتالالنراحظَََ ََ ن  َََ ََ الندو نإذ ن َََ راحظَََ

أ نيقََََََ النرال ََََََ النرال ل  ََََََ ي نب ا ََََََ   ،نا ََََََ   نراةحََََََ  نأونرالؤل ََََََ  نوراشََََََ ا  نرات  ا ََََََ نو ََََََ ن ََََََ ن

ََ ني  ََََ نرالشََََ تنرا ل ََََ  ح ن  ح اََََ نو عََََ  نرا   لََََ ن ََََ ن عََََ  ن خََََ نو ََََلنيفََََ  نخََََ اجن ََََلودندواتََََ .نواََ

ََ د ن ب ََ ن  ن13 اًََََلمعناََََ نل  لََََ نرا ََََ   نراتََََ نيََََت ناةََََ نرإلنت نََََ ،ن  ََََعننصََََ نرالََ  ن ََََ نراقََََ رانبقََ

ََح ن 10ا َََََََ ن  ََ :ر2018 نا َََََ ََ نالَََََََ نأنَََََ ََ ر  نرإلافت ون َََََ ََأ نرا َََََ كبببببببل مبببببببل اسببببببب:امل الشبببببببلكة   نبشَََََ

سبببببها  ياانببببب  ال:   يبببببة أ  إ بببببد   سبببببائل  ةنيليجيبببببا الماليمبببببات فببببب  سببببب نة أمبببببيال أ  اخ:ةنلا

ف دينبببببار لال زيبببببد علبببببى خمسبببببة  الف دينبببببار أرد ببببب     لال بببببة ال قبببببل عبببببل   ال السبببببجل أ     امبببببة 

ََ نذاَََانأ ن شَََ اح ن49رأرد ببب   أ  مببببا ياادلهببببا  الاملببببة الم:دا لببببة نا ي ببببا   أ   كل:ببببا الاقبببيب: ل .ني عَََ ن َ

ا  ََََ نالََََ نذاََََانرا  ََََ نوراتةََََ  نالََََ حنإل ر  ََََ حنب  ت ََََ ز؛نألنََََ نيلََََرنخص  ََََ  نرأل ََََ ردن ََََلنرا ل ََََ  ح ن

ن ا  .ورالؤل   نوراش

 ال:ز ي   ال:زييف مل خالل الحاسيب. ج يمةخامسا _ 

ََ نرألواَََََ ننننن ََلون َََََ نرا  لَََ ََ  ننمةَََ ََ .ن  ال ل  َََ ََ نال ر َََََ نوالًذ قَََ ََ ن َََََ نإ ني   َََ ََأ نرات و َََََ ن َََ ََ ا نبَََ القَََ

ََ حن ََل نأ نيعََََََ  ن ًََََ ََ ارحنيصََََ ََ د نالََََََ نذركََََََ  نراً لََََََ نر اََََََ نيلدََََََ ن ًََََ وراة  نََََََ  نراتََََََ نيفََََََ  ن  لََََ

ن.ن50ا   ل نرات و  

 
 .م(8201( لسنة )01(، قرار بقانون بد ن الجرائم اإللكترونية، رقم )13أنار المادة ) 49
 .164مرجع  اب ، ص ال ع ي، جالل، المناعسة، أ امة،  50
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ََ ننننن ََ    نإ ن   قََََ ََ النب ََََََضنرال ََََ ََعل ،نإذنيقََََ ََ نلََََ ََ نراً لََََََ نر اََََ ََ  ن ََََ ََ  نورال ل  ََََ ََ نراة  نََََ ي و ََََ

ب لَََََََتالرالنراً لَََََََ  ناَََََََأدر نات و َََََََ نرا  َََََََ   نورأللَََََََع نورا َََََََحلر نو    َََََََ ن َََََََ نرألوار نرالعلَََََََ ،نو َََََََلن

ََ ن ََ ر  نخ  َََََ ََ  نشاصَََََََ نوبَََََ ََ ن  لَََََ ََ جنإ نإاَََََ ََ ن نيًتَََََ ََعل نألنعَََََ ََ نلَََََ ََ ن نبأنعَََََ ََ نب َََََََضننأشَََََ بت   َََََ

ََل  نأوني   ََََََ نن ََ راشََََََ  ار نرا لََََ ََ   نرا  ا ََََ ََ النذر نراف ََََ .نو ََََََ ن51صََََََ صنا ا  ي شََََََ  نوب نََََََ   نرا لََََ

ََ الن  ََ ن ََََ ناََ ََ ن1992رأل دلََََ نالََََ نرات و ََََ نورات   ََََب،نرأنََ ََ ب ناََََ نورنو  ََ ََ ن  ََََ النمََََلا نركََ  نيََََ نإدرنََ

ن  ا نخلَََََََ  نلَََََََ  ن  رن   َََََََع ،نواَََََََ اانإدرنَََََََ ن  ل اَََََََ ن َََََََ نز   َََََََ نبتعلَََََََ ني   َََََََبنيَََََََ رك نلَََََََ  ناعبَََََََ 

 َََََ نو يَََََ ن  َََََعنبتعلَََََ ني و َََََ نشَََََ ع  ن صَََََ    ن ح َََََ ب نناصَََََ ب  ن َََََ نرا  يَََََ  نرالتًَََََل نرأل   ع َََََ 

ن.52أل لنراةح  

ن

ََ نع ن ََََ نرنتشََََ انرا   لََََ نرال ل   ي ََََ نبشََََع ناة ََََ ،ناقََََلنلََََعل نشََََبع نرإلنت نََََ ننننن   ََََعنأ ََََب نب  عََ

دو نيفةََََََلناحََََََ  نراتحقََََََ ن ََََََ نإاََََََ ن عََََََ  نرا   لََََََ نوننالََََََ    نراذ ََََََ النب للعََََََ نرإلل ر ََََََ ،ندو نراً لََََََ ن

ََبع نرإلنت نََََندواََََ نألخََََ ىن ََ اان،ن شََ ََ نراً لََََ  ،ناََ ََ النش شََ ََ حنأ ََ ََلنول لََََ ناََََ نشََََ  ن ت  ََ  ن  بََََ نراب  ََ

يلعََََ نإضََََ   نلََََة ن خََََ ،نو ََََ نأ نضََََ  نراََََ ا ناََََلىن  ََََتال  نراً لََََ  نوشََََبع نرإلنت نََََ نواََََلالن

  َََََ  تع نب أللَََََ ا  نورا َََََ  نراتَََََ نمَََََت ن  عَََََ نرايفَََََ  نيلَََََانرا َََََ ر  ن َََََ رناَََََ  نلَََََةب حنأيضَََََ حن َََََ نرنتشَََََ ان

ََ ر  نبشََََع ناة ََََ . ََبع نرإلنت نََََ نانأ نضََََ نإاََََ نذاََََنأنيلََََانرا ََ ََ ننرال ََََتال   نالً لََََ  نوشََ ََ دنإقبََ إزديََ

ب َََََة نلَََََع ا نرلَََََتالر ع ،نشَََََعي ن   َََََ ناة َََََ  نالل َََََ    نالذ َََََ النب َََََ ر لع ندو نولَََََ دنا  َََََ نالَََََ ع ،ن

ََ نرا َََََ صنرافة َََََ  ن   ال   َََََ نورااةَََََ  نراتَََََ نيلتلفعَََََ ن َََََؤ  نرال   َََََ  نلَََََعل نالَََََ ع نرافد َََََ نوو َََََ  ناعَََ
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ََ ر نر ََ نرختََ ََ ناتبََََ يع ن ََ ََ نيًق ََ ََ نألََ ََ . ََ ََبع  نرإلافت ون ََ ََ ناةلََََ حنونناً رلََََ  نوراشََ ََ نأاقََ ََ رنبًََََلنذريََ ََ 

ََ ن ََ ر ر نراتًق ََ ََ نإللََ ََلنرالتب ََ ََل نرأللََََرنوراق راََ ََ نضََ ََ نرا   لََ ََ نن ع  ًََ ََ ن  ََ ََ  ل  ن ََ ََ نراقََ كة ََََ رحنالََ

ََ رن  نراتقل ليََََ ،نافََََ نمََََت ن  ن نوراتًََََ  نورابًََََع،نو ََََ رنل ََََ ن ََََ نراضََََ وان ََ النوراقََ ََ ن لت  رل ََََ نرأل عََ عََ

ََ ر  ن ََ نرا ََََ ََل نوال رن ََََ ََ را لمََََ ََ  نرال ل   ي ََََ ََلنيظعََََََ نالََََََ نراتقح ََََ ََ نأ ني ََََََ انللمََََ   نونََََََ ىنَبَََََنن.53كبََََ

ََ ر  ن نيالََََ ن ََ تن ََََ نرا ََ ََ رنراحََ ََ   ،ن ََََ نأ ن ََ ََع نلََ ََ ر  نراً لََََ  نبشََ ََ انلََ ََ   رن ََََ نرنتشََ ََة نراََ را ََ

ََ نو نيًتََََ جنإاََََ نرلََََتالرالن ََلً نب ضََََ  نأونألََََلً نن ا ََ ََ ن نيًتََََ جنإاََََ نألََ ََ رحناََََ ا  ر  نراتقل ليََََ ،ن عََ أ ََ

ََ نرا حَََََ نوراقتَََََ نوأ نمتَََََ  ندن ََ  ن َََََ ن  َََََ حنرا   لَََ ََ ا ن َََََ رانرال َََََ الن َََََ نرا قَََََ  ن َََ ََ حننوب اتَََ ،ن  َََََ ن  ابَََ

أ َََََ رحنن َََََ نأ لَََََ نرأل  َََََ  را   لَََََ نرإلافت ون َََََ ن نم لَََََلنشَََََ  لنالَََََ ن  َََََ حنرا   لَََََ نو نمتَََََ  نرال َََََ الن

.نو ذرنيََََََ نركتشََََََ  نرا   لََََََ نرإلافت ون ََََََ ،ن  نََََََ نيعََََََ  ن ََََََ ن54مََََََؤد نإاََََََ نو  اََََََ نيًََََََ ن عََََََ نراقضََََََ  

ََل   ََ  نراصََ ََ اان.نبََ ََ   ناََ ََل ناََََنإضََ ََ ر  نراتََََ ني يفََََ نضََ ََ ن ََََ نرافشََََ ناََََ نرا ََ ََ و نرال حََََ نال ََ لالني ََ

ََ ر  نرال يفبََََ  ََب نرا ََ ََلدنن ََ ََ     ن ذ ذ ََََ نيًََ ََ دنإ صََ ََأ ن55أدىنإاََََ ناََََلالنولََ .نإذرحننالََََ نإاََََ نراقََََ ننبََ

ََلن ََ نيقح َََََ ناد َََََ  نرات ق َََ ََ ع نو  ب يعَََََ نب َََََة نرايف بعَََََ نب   قَََ ََ نيصَََََ  ناشَََ ل  لَََََ نراً لَََََ نر اَََََ نل  لَََ

ََ  ن ََ نرال ل  َََ ََل   نو ًَََ ََع ا نيَََ ََ ولَََ ََ نب ايف بعَََ ََ  نن.ن56راا  َََ ََ رن َََ ََ نناعَََ ََ نخَََ ََ ي ن َََ ََ النرال ل  َََ رال َََ

ََ ن ََ  رن لََََن   نالرايف بََ ََ حني ََ ََ ن عََََ ن  ابََ ََ ،نال ل   ي ََ ََ ن ََََ نوار عََ ََ نيًق ََََ ن ع لََََ ن  ديََ ََ ننإاََ و   ََََ ناََ

 ع ايََََََ نرا ح ََََََ ن ََََََ نألََََََ نيًق ََََََ نراََََََ ب نرالََََََ د .نو ََََََ نرلََََََتب ن نأل ر ََََََ نأ ََََََلنرابََََََ  د  ن ََََََ نرا  يََََََ  ن
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ََلن ََ  نأ ن  ََََ ََ نيةََََ ََل نرأل   ع ََََ ََل نإاََََََ ننرالتًََََ ََ  نو ََََ ََ نراً لََََ ََ نل  لََََ رألابََََََ حنراتََََََ نيًققعََََََ ن  يفََََ

ن.57 نأا ندو انال يف نرا   ل نراتقل لي 300 نأا ندو ان ق ب ن 600 

ن

 الطبياة القا ي ية لج ائل الحاسيب. -الف ع الثا  : •

ياتلََََََ نرا ة  َََََََ نراق ن ن َََََََ نال   لَََََََ نرال ل   ي َََََََ ن رإلافت ون َََََََ  ناَََََََ نرا ة  َََََََ نراق ن ن َََََََ نال   لَََََََ ننننن

ََ  ن ََ ن َََ ََ ر  ،ن َََ ََ  نوراةَََ ََ  نورال ل  َََ ََ نراة  نَََ ََ  نالَََ ََ نيعَََ ََ نرال ل   ي َََ ََ نرا   لَََ ََلر ن َََ ََ ،ن   اتَََ را  ديَََ

نأ نر اتلر ن  نرا   ل نراتقل لي ن را  دي  نيع  نال نش  ن  د ن ً   .

ََ ننننن ََ نيأخَََ ََ نافحعَََ ََ نوا  َََََ ن ً  لَََ ََع نرالعَََََ  نرال حَََََ  نالً لَََََ  ن  َََََ ن  ديَََ   ال   َََََ  نراتَََََ نيشَََ

 نراً لََََََََ  نذر نق لََََََََ ن  ا ََََََََ نوياتلََََََََ نق لتعََََََََ ن  ََََََََ ن ة  ََََََََ نراة نََََََََ   ن ََََََََ  نرالََََََََ ن،نأل نبََََََََ ر 

وراعََََََل ن حَََََََ ،ن ََََََ اق رن  نرا ح   َََََََ نوضََََََ  ن ل يَََََََ نلح   ََََََ نا  َََََََ رننوب اتََََََ ا ن َََََََ نيشََََََل نراة  نَََََََ  ن

ن.58ورال ل    نوراة ر  

ََ انننننن ََ ،ن ت ََََََ ََ نب   لتََََََ ََ النرإلافت ونََََََ ََ النرال ََََََ ََ  ناذ ََََََ ََ نأدر نأل لََََََ ََ نبلد بََََََ ََ زنراً لََََََََ  ني تةََََََ   عََََََ

اََََََ نأدىنإاََََََ ن عََََََ انلََََََ ر  ن  ََََََتًل  ناََََََ نيفََََََ ن   و ََََََ ن ََََََ ن ةََََََ ،نوأ ََََََب ن ََََََ نراََََََ زالنراً لََََََ نر 

ََ ن   ََ نرات   َََََ ََ نا ا َََََ ََ  ن    َََََ ََل نن َََََ ََ نيَََََََلخ نضَََََ ََ نخ  َََََ ََ نيشَََََََع ن ة  َََََ ََ ر  نرال ل   ي َََََ ََ ،نورا َََََ عَََََ

ََ ي  ََ   نرال ل  ََََ ََ ن  نرا حََََ ََ صنراقََََ ََ ن ،رختصََََ ََ  نأ الََََ ََ ر  نم يفََََََ ننألََََ ََ نرا ََََ ََ تن ََََ ََ رنراحََََ ََ ن ََََ   ظََََ

ََ نال ََل نن ََََ  نرال  ا ََََ نرإلافت ون ََ ََ نإكََََ  نَ َََنأة  نََََ  نلََََ ر نضََ ر اََََ ناََََ نراً لََََ ن ني ل ََََ نأونإدخ اعََ

 
 .418الطائي، حعفر، مرجع  اب ، ص  57
القتاااوجي، علاااي، ال،ماياااة الجنائياااة ل ااارام  ال،ا ااال ايلاااي، دار الجامعاااة الجامعاااة الجريااارة للندااار والتو ياااع،  58

 .13، ص1997أل كنررية، مصر، ا



24 
 

ََبع نرال ل  ََََََ  ن ََ يب نبشََََ ََعنأ نن.59رالََََ ََبع   ََََ ََلا نشََََ ََ نخ  ََََََ ن ََََََ ن ََََ ََ  نرا ََََََ ر  ن ة  ََََ ننت نََََََ نرإلناعََََ

وخ َََََ ن دَََََ ننالَََََ ن نور َََََل،ن  َََََ الن َََََ نرا َََََ ب نشاصَََََ نونرال ل  َََََ  نذر نرارا   َََََل نالَََََ ننقَََََ نويبَََََ دنن

 اانا ََََة نبََََن،نوراً لََََ نر اََََ نوشََََبع نر نت نََََ ناََََ ن ََََ نمت   ََََ ن ََََ نرر اتََََلر نالََََ نخص  ََََ  نذاََََان

ََ ن ََ ن ََ ََ  نبيعلََ ََ نبحََََ  نرال ل  ََ ََ ،ن ي لََ ََانن راعََ ََ ننضََََ نإاََََ نذاََ ََ  نإاََََني لََ ََتال  نراً لََ ََ ن  ََ  نابََ

ن.60شبع نر نت ن ن  رل ةع نب

ََ   نننن ََ زنراً لَََََََ  ن َََََََ ناحصَََََََ   نأل لَََََ ََ ننمتفَََََََ  نلعَََََ ََ د نو تلدَََََََ ن َََََََ نرأل َََََ ََ ،ناحصَََََََ ن َََََ و لَََََ

ََ ،نورا  ب َََََ ،نور ََ ن نو َََََ نرال حَََََ  نرااَََََ ال نرالللَََََ  ن ك اش شَََ ََ نرال َََََ ي   ،نورا حصَََََ نرادَََ ا َََََأا ،نوا  َََ

ََلخ  نورال ل  َََََََ  نوراةَََََََ ر  نو َََََََ نذر ن ة  َََََََ ن  َََََََ ن ََ ن َََََََ نراة  نَََََََ  ن َََََََ ن ا لَََََََ  نو َََََ ورالتلدَََََ

. ََ ََ نن61 لل لَََ ََ نب حعَََ ََ نراتَََ ََ نرا ح   َََ ََ نراًل يَََ ََ ن َََ ََل نورالتلدَََ ََ النراتقل َََ ََ نالل عَََ ََ د نياضَََ ََ نرالَََ   ا حصَََ

ََ  نورالت ََ نرال حَََ ََ نرا حصَََ ََ  ،نب حلَََ ََ ن  نرا ق بَََ ََ ن َََ ََ نن َََ ََ ن َََََ  نرالَََ ََ ر  ن تأخَََ ََ  نوراةَََ ََ ن َََََ نراة  نَََ لدَََ

ََ ،ن ََ نبعََ ََ نخََََ ننرات   ََ ََ نن ََ ََ نرالََ ََ  ن ََََ نخََََ ننأخََ ََ  نيفََ ََ ن را  ديََ ََ نراتقل ليََ ََ   ن ََََ نرا   لََ ََد حنرا ََ  لََ

 ََََََ  ب ندو ناضََََََ  نو ََََََ ن ََََََ نمت يََََََ نال ََََََ ننقََََََ نراً ََََََ ز ن ََََََ نشََََََا ن خََََََ ن عََََََ نياضََََََ نب اتََََََ ا ن

 ََ ََ   نراة  نَََ ََب نا َََ ََ نب اح َََ ََ اانرأل َََ ََ  ،ناَََ ََ ن  نرا ق بَََ ََ ناقَََ ََ نراً لَََََ  ن عَََ ََ  نرالا نَََََ نالَََ  نورال ل  َََ

نن.62   ةع نو  ن  ني  لع نبحظ ن نخ ض  نأيض حناق ن  نرا ق ب  نن يت ندو ناض

 
، 2006ال ع ااي، علااي، حاا  ال صوصااية لااي القااانون الجنااائي، الما سااة ال،ريثااة للكتاااا،  اارابلس، ل نااان،  59

 .249ص
، دار صاااادر للمنداااورات ال،قوقياااة، بياااروت، ل ناااان، 1عيساااى،  اااوني، التناااايم القاااانوني لدااا كة االنترنااا ،    60

 .373، ص2001
 .110، ص2000لكم يوتر، )د.ن(، القالرة، مصر، عفيفي، عفيفي، جرائم ا  61
دار النتضااة العربيااة  ،1   اامس الاارين، أ اارا تولياا ، ال،مايااة الجنائيااة للمسااتنر اإللكترونااي )درا ااة مقارنااة(،  62

 .31، ص2006للندر والتو يع، القالرة، مصر، 



25 
 

ََ ن نننن ََ  ح نا ََََ ََ ا  ر  نرإلافت ون ََََََ نرا ل ََََ ََ نبََََ ََ رانبقََََََ ن  نورالت لََََ ََ نالقََََ  ن2018 نا ََََََح ن 10و ذرننظ نََََ

نننشََََََبع نر نت نََََََ ن ََََََ نخََََََ ننََََََ ن ََََََ نب ََََََضننص  ََََََ نالََََََ نلََََََ   نراة  نََََََ  نورأل ََََََ رنن ََََََلنبأنََََََ ن

ََ د ن وا  َََََ نالَََََ نيلَََََانرأل  َََََ ننرإلل ر  َََََ ن ََد حنرالَََ  اسببببب:امل مبببببل " كبببببلن-: ننصَََََ نالَََََ نأنَََََ 13 لَََ

اخ:السبببببها   أ  أمبببببيال سببببب نة فببببب  الماليمبببببات  ةنيليجيبببببا  سبببببائل إ بببببد  أ  انلة:   يبببببة الشبببببلكة

 لالف خمسببببة علببببى  زيببببد  ال أرد بببب   دينببببار لالف  ال ببببة عببببل  قببببل ال    امببببة أ   السببببجل ياانبببب 

ََ د ن نالاقببببيب: ل "  كل:ببببا أ  نا ي ببببا   الم:دا لببببة   الاملببببة ياادلهببببا مببببا أرد بببب   أ  دينببببار  ن ََََ ن14ورالََ

: ََ ََ نأنََ ََ نالََ ََ ن  ننصََ ََرنراقََ  إ بببببد  أ  انلة:   يببببة الشببببلكة ط يببببب  عببببل اسبببب:يلى مببببل " كبببببلن-ن ََ

 إلة:   ببب   يقيببب  أ  سبببند علبببى أ  منقبببيل مبببال ل  ببب   علبببى أ  لنفسبببه الماليمبببات  ةنيليجيبببا  سبببائل

  ط يقبببة  االسببب:اا ة  ذلبببك إلة:   ببب   إ شببباة  يقيببب  منظيمبببة أ  إلة:   ببب   يقيببب  إ شببباة يا بببات  أ 

 خبببداع شببب  ه مبببل ذلبببك كببباال :بببحيحة م:بببى غ ببب  :بببفة ا :حبببال أ  كببباذب اسبببل  ا خببباذ أ  ا :ياليبببة

 أرد ببب   دينبببار ألببب   قبببل عبببل ال    امبببة أ  سبببنة  عبببل  قبببل ال مبببدة  بببالحلر ياانببب  عليبببه  المجنببب 

  كل:بببببا نا ي بببببا   أ  الم:دا لبببببة  الاملبببببة ياادلهبببببا مبببببا أ  أرد ببببب   دينبببببار لالف  بببببة ال علبببببى  زيبببببد  ال

 ".الاقيب: ل

 ة  ََََََ نخ  ََََََ ن ََََََ ن  ََََََعن ََََََ نذر ننً لََََََ  نرا ََََََ ر  ن ة  ََََََ نراق ن ن ََََََ ناراإذرننالََََََ نالقََََََ ننبََََََ  نننن

 اصصََََََََ ناعََََََََ  نراظََََََََ ر  نر ل ر  ََََََََ ن ََََََََ اق رن  نراتقل ليََََََََ ن را  ديََََََََ  ن ََََََََ ن  ََََََََ نيف   عََََََََ نراقََََََََ ن ن ،ن

ََتًل  ََ ل نوراتقحََََ  نرال ََ ََ انراتفح اََ ََلالنورات ََ ََ ن عََََ  ن ََََ نراتقََ ََ  نراتََ ََ نوضََ ََ حن،ن  احصََََ صنراتقل ليََ و قََ

ال َََََََ م  ن   حَََََََ ،نوب اتَََََََ ا ن َََََََ نراضَََََََ وا نإي َََََََ دن َََََََ رن  نيَََََََت   ن َََََََ ن َََََََ رنرات َََََََ انويةَََََََ  نرا َََََََ ر  ن

نرال ل   ي  نورا ق ب  نرات نيت ر  ن  ع .
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 خصائ  الحاسيب -:لثالف ع الثا •

ََ انراً رلََََناقََََلننننن ََ  ن  ََََعنأدىنرنتشََ ََ   نراً ََ ََ ن ََََ ن اتلََََ ن  ََ   نبشََََع ناة ََََ نولََََ   ،نإاََََ ندخ اعََ

أ َََََبً ن َََََ نرا ح  َََََ نرألل لَََََ  نا ن َََََ  ،نوب اتَََََ ا نراذ َََََ النب ا لمَََََلن َََََ نرا لل َََََ  نورا  َََََ   ،نو َََََ ن

ََ دنال تلََََََ ن ََ نولَََ ََ ا،ن َََ ََ ن َََََ نرأل َََ ََ نرافد َََ ََعل نال َََ ََ نرإلن َََََ  نولَََ ََ   نالَََ ََ نرافَََ ََ  نرا  َََ ََ اانو َََ بَََ

وراقَََََلا نالَََََ نرات   َََََ ن َََََ نراً لَََََ  ،نو تةَََََ  ناحَََََ نبحَََََ  حنالَََََ نن ت َََََ انو َََََ  نإذرناَََََ نيعَََََ ناليَََََ نرااةَََََ  

ََ  ن ََ نألعَََََ ََل نالَََََ ََ  نوي ضَََََ ََ نيل َََََ ََ نرااصَََََََ   نراتَََََ ََلن َََََ ََ نب ا لمَََََ ََ  نمتل َََََ ََ زنراً لَََََ ََانبَََََََأ نلعَََََ ذاَََََ

 -  ث أال مل أهل خصائ  الحاس  اآلل  ما يل :راتفح ا ل  نرالاتل  .ن

 أ ال _ الس عة.

 ناد َََََ نر لَََََتالرالن َََََ نرا  َََََ نراًَََََ ا ،نمتصَََََ نلعَََََ زنراً لَََََ  نب ا َََََ ا نرا  ا َََََ ،نو َََََ ن َََََ نل َلََََننننن

ََ ن ََة ن َََ ََ نرا َََ ََلرح،نو علَََ ََ نلَََ ََ ا ن   قَََ ََ نب َََ ََ نرالاتل َََ ََ  نورالح ذ َََ ََ  نراً َََ ََ نرا لل َََ ََلن َََ ََ نرا لمَََ إذنمح َََ

ذاََََََانإاََََََ ني ََََََ انراتفح ا ل ََََََ نرال ََََََتال  ن  ََََََ نون ع ََََََ نراةََََََ ر  نراتشََََََ  ل  نراتََََََ ني لََََََ ندرخََََََ نلعََََََ زن

رزديَََََََ دننقَََََََ نرال ل  َََََََ  نوراة  نَََََََ  ننراً لَََََََ  ،ن ل َََََََ ا نراةَََََََ ر  نراتَََََََ نمَََََََت نرنت لعَََََََ نأ َََََََ ناة َََََََ ن َََََََ 

  ََََََتال  نراً رلََََََ  نورزديََََََ دنن ل ََََََ ا ن  ََََََ  ن ََََََ نا ََََََ ناَضَََََناو   ا تعََََََ نويََََََلرواع نبشََََََع ناة ََََََ ،نون

نرإلقب ننال ع .

  ا يا _ الدنة.

يلتَََََ زنلعَََََ زنراً لَََََ  نب ال َََََ نرا  ا َََََ ،نوراقَََََلا نالَََََ نرا لَََََ نا تَََََ ر ن   لَََََ ندو نأ نيصَََََ  نبللَََََ نننن

نب إلن َََََ  نراَََََ  نيَلََََن ََ ن َََََ ا   ،نيت لَََََ نرال َََََ نب َََََ د نرالعَََََ الن63 نإذرنالَََََ نا تَََََ ر ن   لَََََ ن ت ر َََََل إذرن َََ

 

، 2008وحااة، دون نا اار، لااا ر، منتصاار ع ااره، و لاارون، ال،ا ااوا، مقاارر ت  يسااي لجامعااة القاارح المفت  63
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و  ََََََ ني ة ََََََ نرا عََََََ زنالََََََ ني   ََََََ ن ََََََ نأور ََََََ ،نو ََََََ نألََََََ نيًق ََََََ ن   ا ََََََ نرال ََََََ نوي     ََََََ ني تةََََََ ن

ََ نيلعََََََ نر اتلََََََ دن ََ نونت  ََََ ََ نذر نأ ََََ ََ نالًصََََََ ننالََََََ ند ََََ ََ ن   ا ََََ ََ ل نرألكدََََ ََ نرا لََََ ََ ر  نرات ة ذ ََََ راةََََ

ن.64ال ع ن  نرالع النراا   

ن

ن.ندرة ال:خزيل الثا _ 

ا عََََ زنراً لََََ  ن ََََلا نيا  ح ََََ ن   قََََ ،ن  ََََعنب لََََت  ات نرلََََت    نوياََََ   نراة  نََََ  نوراةََََ ر  ن َََََ نننن

راََََ رك  نرا    َََََ  نبصَََََ ا ن ؤ تَََََ ن ََََ نأ حَََََ  نيح  َََََ نراةَََََ ر  ،نواَََََ نراقََََلا نالَََََ نإ ع ن َََََ نإاَََََ د نرلَََََت ل اع ن

ََ نأونا ل َََََ نأون ََ ار ن  ع  َََََ نلَََََ ر نا نَََََ نات ب َََ ََ نإاَََََ ن  راَََََ نو شَََ لَََََلع  ،ن   تةَََََ نراً لَََََ  نويً  لعَََ

ن.65  نأ  نر بتف ار نرات نأولل  نرإلن   نال نول نرألاتن

ن

 را اا _ سهيلة االس:امال.

ََ ننننن ََ  نال لََ ََ نإاََََ ن اتصََ ََتالالندو نراً لََ ََ نرال ََ ََ ن ةََ ََت ل ا ن ََ ََع ا نرلََ ََ  نب ََ ََ زنراً لََ ََ زنلعََ يلتََ

لَََََ نراً لَََََ  نالَََََ نلعَََََ زنراً لَََََ  ،ن  َََََعنأدىنولَََََ دنراةَََََ ر  نرات ة ذ َََََ نوراتشَََََ  ل  نإاَََََ ني َََََع  نا

ََ نن  ََََعنأدىنولََََع ا نرات   ََََ ن  ََََ  ََ  نرا ل  ََ ََ نب ال تل ََََ  نورا لََ ذاََََانإاََََ نرنتشََََ ا نبشََََع ناة ََََ نوورلََ

نرالاتل  نا   ،نو  نخ نناب  نزانور ل ن لنيًق نرإلن   نراحت   نرات نم   ن  نيًذ قع .

ن

 

 

 .32مرجع  اب ، ص ال ع ي، جالل، المناعسة، أ امة،  64
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ن.خامسا _ القدرة على اال صال  ال:يا:ل

 ََََََ ا ،نأ ََََََب ن ََََََ نراللعََََََ نواََََََ رن ََََََ نراصََََََ  نأ نمََََََت نب ضََََََ نولََََََ   نر يصََََََ ننراًلمدََََََ نورالتنننن

ََ ننورات ر ََََََ نبََََََ  نلعََََََ زنراً لََََََ  نو خََََََ نوأ نمََََََت نيبََََََ دننرال ل  ََََََ  نوراة  نََََََ  ن  لََََََ نب حعلََََََ ن ر يصَََ

ن.66دو نول دنأ ن   ب  ن

ن

 سادسا _ ميا لة ال:طير ال:ةنيليج . 

ل ََََََ نوراتفح ا ل ََََََ نمتل ََََََ نلعََََََ زنراً لََََََ  نبل ركةتََََََ نالت ََََََ انراتفح اََََََ ل نو  ر قتََََََ ننالت ََََََ ار نرا لننن

نرات نيعل نإا نيقلالنرابش   نوخل تع .

ن

 

 المطل  الثا  

 كي ات الحاسيب اآلل   ذا ية ج ائمه.م

 ََََََ نألََََََ ر ن ً  لََََََ نو لل لََََََ ،نو ََََََ نألََََََ ر ن  ََََََ ننمتفََََََ  نلعََََََ زنراً لََََََ  ن راً لََََََ نر اََََََ  ننننن

ََ نون ََ ن ً  لََ ََ  ن  ََ ََ ،نلََ ََت نرا لل لََ ََلنمََ ََ دنمًََ ََع ن ح ََ ََ نبشََ ََ ن حعلََ ََ ناََ ََ نوننعناََ ََ  ن  ديََ ََ ىن  ع نََ رخََ

ن  ح    .

 

 
مقرماااة ال،ا ااا ات وتدااا يل ال،ا ااا ات الصااا يرة، المكتااال الجاااامعي ال،ااارير للندااار والتو ياااع، الفياااومي، م،مااار،  66
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و َََََ نرأللَََََ ر نرالً  لَََََ نوراللل لَََََ نراتَََََ نملل َََََع نو  ر َََََ نراشَََََا نرال َََََتالالنالً لَََََ  نن-المابببببدات:

ََ  ن َََََ نراً لَََََ نر اَََََ ،ن ََ نوأدر نرا رلبَََ ََ النب للَََ ََ دارحنالَََََ نراذ َََ ََ ر نراتَََََ ني  َََََ نراً لَََََ  ن َََ و َََََ نرأللَََ

 وذااناحلنإا    نرألور  ناف نيق النبتح     نويًق  نراحت   نرال ل ب .

ن

ََ ننرال ل  ََََََ  نوراة  نَََََ  نإاََََََ نراً لََََََ  نن-ت اندخببببببال:  ببببببدا ََؤوا ناََََََ نإدخَََ ،ن67و َََََ نرا  ََََََلر نرال َََ

و  لََََ نال ََََ ن،نو ََََ ن ََََ  نرا  ََََلر ،نا  ََََ نرال ََََ ي  نوذاََََان ََََ نألََََ نراتلع ََََلنالذ ََََ النب العََََ النرال  ََََ  ناََََ 

وي ََََََتالالن ََََََ رنرال  ََََََ ن ََََََ نألََََََ نإدخََََََ ننوات بََََََ نرألور ََََََ نن Keyboard ب ال ََََََ نرإلن ل   ََََََ ن صََََََ ل ن

ََع نن ََ نشَََ ََ صنالَََ ََأا صَََ ََ حنرا َََ ََلر نأيضَََ ََ  نرا  َََ ََ ن َََ ََ نونن،نو َََ ََ نرإلن ل   َََ ََ نب ال َََ ََ نال عَََ ََ ل ن  لَََ  صَََ

 Mouseََتالالن ن ََلر ننوي ََََ ََ نو ََََ ََ اان ََََ ََ  ،نواََََ ََ نراً لََََ ََ نورلعََََ ََ نأونراتأشََََََ  نالََََ ََ ننراحقََََ ََ نخََََ ََََ 

 نوراََََََََ  نيقََََََََ النب دخََََََََ ننScannerو  لََََََََ نال ََََََََ نب ال ََََََََ نر ن ل   ََََََََ ن نررال لََََََََ نراضََََََََ   ررإلدخََََََََ نن

ََ نراً لََََ  نالََََن ََ  نإاََ ََ ن ََََ ن ة  راصََََ انورالل ََ ََ  ن ََ ََ ن68تعََ ََ ننرألخََََ ىنالً لََََ  ن،نو ََ ََلر نرإلدخََ و ََ

 ََََََلنمت  ََََََ نإا عََََََ نرا لََََََ نبعََََََل ن   نورافََََََ    رنوراقلََََََ نراضََََََ   نو    ََََََ ن ََََََ نرا  ََََََلر نراتََََََ نونيع ن راَلَََََن

 ن.69ا   ني  ي نراً ل نر ا نب اة  ن  نورال ل    ن

 

 
،ا ااوا وال رمجيااات الجااال ة التط يقااات ال رمجيااة واال اات رامات العمليااة، العاا ة، لااراح، و لاارون، متااارات ال 67
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ََ نر اَََََ نو  عَََََ ن-أ  ال:شبببببب  ل:   ببببببدات الماالجببببببةننن ََ  نرالَََََتًع نب اً لَََ ََ نرالًَََ ََت ن   ا ََََََ نني تةَََ مَََ

ن-و  ن   نرا  لر :71و  ل نأيض حنب ق نراً ل  ننن70راللخ  نو نت جن  ل    ن

 

ََل نن-  ببببدة البببب:حكل:   ََ نو ََََ نرا  ََ ََ نراََََتًع ن ََََ نلل ََََ نراة  نََََ  نورال ل  ََََ  ن ََ ََ نخ اعََ ََت ن ََ راتََََ نمََ

ََ  نيًعََََََ ن   حََََََ  ََ ننألعََََ ََ ن ََََََ نرا  ََََََلر نخََََ ََ نرال ا  ََََ ََل نرال  ا ََََ ََ نو ََََ ََ نالََََََ نيحظََََََ  نا  ََََ ،نوي لََََ

ن.72ل نرلت النراة  ن  نو ال ننراحت   نب لنرال  ا  ر خ ىن  نأ

 

ََ ب  نن-  بببببدة الحسببببباب  المنطببببب :    ََ نرا لل َََََ  نراً َََ ََؤوا ناَََََ نلل َََ ََ نيفَََََ  ن  َََ ََل نراتَََ ََ نرا  َََ و َََ

،نويتفَََََ  ن َََََ ن  ل اَََََ ن َََََ نراَََََلور  نراً َََََ ب  نورالح ذ َََََ نو  ل اَََََ نراتَََََ نيَََََت ندرخَََََ نراً لَََََ نر اَََََ 

ن.73  نرال    نرا ز  ناتح   نرا لل   نرال ل ب 

 

و ََََ نراتََََ ني ََََتالالن ََََ نألََََ ن  ََََظنوياََََ   نرال ل  َََََ  نن-  بببببدة ال:خبببببزيل أ  الببببب ا  ة ال ئيسبببببية:   

ََ نذركَََََ  نراقَََََ ر  ن َََََلنيفَََََ  نوراَََََ رك  نن.74وراة  نَََََ  ندرخَََََ نراً لَََََ نر اَََََ  ََ رك  نن قَََََ نورافت بَََ ون َََََل ع نب اَََ

 قَََََََ نراتَََََََ ننذركَََََََ  نراقََََََ ر  وننرا شََََََ ر   نأونرا    َََََََ  نو َََََََ  نراََََََ رك  ن  بلَََََََ نالت َََََََلم نوراًََََََ  نورإلضَََََََ   

 

اللتااراال وال اارام  الضااارة )ر ااالة ماجسااتير غياار مندااورة(، عمااار،  ،ريااا، حمايااة الداا كات الرئيسااية ماان ا  70
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،نوو َََََََل نراتاَََََََ   ن75 قَََََََ نو نيضَََََََ  نراة  نَََََََ  نرالا نَََََََ نب نق َََََََ تنرات َََََََ انرافع بَََََََ   ي َََََََتالالنالقَََََََ ر  ن

 -يلع نأ ننق لع نإا ن  ل  ن ل :

ََ نن-ال:خببببببزيل الببببببداخل :    ََ  نواََََ ََ زنراً لََََ ََ نلعََََ ََ  ندرخََََ ََ  نورال ل  ََََ ََانبتاََََََ   نراة  نََََ ََ  نذاََََ و عََََ

ََت ن- ََََََ اي  : ََلر  نبً ََََََعنمََََ ََ نراً ََََََظنراََََ ََ  ندرخََََََ نننرألواََََََ نو  لََََََ نال عََََ ََ  نوراة  نََََ ياََََََ   نرال ل  ََََ

ََل ن  ََل نو  َ ََ صنراصَ ََ نراقَ ََظنالَ ََ  نراً َ ََلنيعَ ََ نو َ ََ ا ندر لَ ََ  نبصَ ََت نHard Diskراً لَ ََلنمَ  نأون َ

ن، نالَََََ ن  لََََ ننبضَََََ  ناع ب   ََََ ،نوراصََََ ا نراد ن َََََ ني لََََ نال عَََََ نبََََ اً ظنرالؤ َََََ نRamراً ََََظنالََََ ن 

ََ دن ََ نبل ََ ََ  ع نو ا    ََ ََ ن ََ ََ  نو لعََ ََ نالً لََ ََ رك  نرالر لََ ََ نراََ ََلنالََ ََ ننوي تلََ ََ   ناََ ََ انرافع بََ ََ تنرات ََ إنق ََ

 را ع ز.

ََ ل ،ن ََََأدور نراتاََََ   ن ح صََََل ناََََ نن-ال:خببببزيل الخببببارج :نننن ياتلََََ ناََََ نراتاََََ   نراََََلرخل ن ََََ نرا لََ

ن.76لع زنراً ل نر ا ن د نراق صنرال  نورإلل  رن  ن

 

ََل نراتََََ ن -  ببببدات انخبببب اج:    ََ نو ََََ نرا  ََ ََتالالنالت  اََ ََ نرال ََ ََ نيًت لََ ََ ان ََ يفََََ  ن  ََََؤوا ناََََ نإ عََ

 ََََََت ن  عََََََ نإخََََََ رجنراة  نََََََ  نورال ل  ََََََ  نأا ََََََ حن،نون77اً لََََََ  نو يصََََََ نننتََََََ   نرال  ا ََََََ ناللت ََََََالال ََََََ نر

و َََََ نألعَََََ  نرإلخَََََ رجنراش شَََََ نوراتَََََ ن َََََ نخ اعَََََ ني َََََت   نراشَََََا ن شَََََ  ل نن،درخَََََ نراً لَََََ نر اَََََ 

الَََََ نلعََََ زنراً لَََََ  نناتةََََ نورا  ب ََََ نراتَََََ نمََََت ن ََََ نخ اعَََََ ن ب اََََ نراحصَََََ صنراتََََ نن، ََََ نيقََََ النبَََََ 

 يق النب خ رجنرأل  ر نبشع نيلع نلل ا .ورا ل ا نرات ن

 
،اا ل . أنااارا  وال ااة، علااي، التفتااين الجنااائي علااى نااام ال،ا ااوا  .91+18ع ااره، م،مااود، مرجااع  اااب ، ص  75

 .18، ص2004واالنترن ، عالم الكتل ال،رير للندر والتو يع، ءربر، عمان، 
 .30 اب ، صمرجع ال ع ي، جالل، المناعسة، أ امة،   76
 .62، ص1990القالي،  ياد، الكم يوتر وتط يقاتم، دار المستق ل للندر والتو يع، عمان، األردن،  77
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راف َََََ  نرالح قَََََ نالً لَََََ  نويتلدَََََ ن َََََ ن  ل اَََََ نرات ل لَََََ  نراتَََََ نيعَََََل نإاَََََ نو َََََ ن -الب مجيبببببات:  

إن ََََََ زنأالََََََ ننب رلََََََ  ننظََََََ النال  ا ََََََ نرال ل  ََََََ  نمََََََلا نراً لََََََ  نب إلضََََََ   نالت   ََََََ نراللًََََََ نبََََََ ن

،نو َََََ نألنعَََََ ن  َََََ ن    َََََ ن،وا  تعَََََ نيلَََََانراةَََََ ر  نراتَََََ ن نيلعَََََ نال َََََع .ننو َََََ ن78وأدوريَََََ نراتًضَََََ    

ََلر ندو نراة    ََََََ  ن ََ ن نق لََََََ نالل َََ ََلر ن  ََََََعنأنَََ ََ نرألل لََََََ نالل َََ ََ  نالََََََ نن،رالعلَََ  عَََََ نراتََََََ نيشَََ

ويفللََََََ نو ََََََ نخ اعََََََ نمََََََت نإدرا نراً لََََََ  نوراة    ََََََ  نن اََََََ  :نبََََََ ر  نراتشََََََ   ،نوبََََََ ر  نرال ََََََلر ن

ََ نبََََ ر  نراً لََََ نر اََََ  ََلنال عََ ََ   ن ََََ نراتََََ ني تلََ ََ  ننرات ة ََََ ن ةََََ ر  نراتشََ ََ نالََََ ن ا ََ وذاََََان  ت ر عََ

را لََََ نوراتشََََ   ،نوبََََ ر  نرات ة ََََ ن ََََ نيلََََانراتََََ ني لََََ ن ََََ نخََََ ننراذ ََََ النب  ََََ   ن   حََََ نياََََلالن ََََ ن

،نو  َََََل نخ اعَََََ نرإلن َََََ  نراَََََ  ني َََََتالالنيلَََََانراةَََََ ر  ن َََََ نألَََََ نرا  َََََ ننإاَََََ نيًق َََََ ن َََََل ن  َََََ  

   ََ ََل  نراة نَََ ََ النبتصَََ ََ  نيقَََ ََانراشَََََا نراَََ ََ نذاَََ ََ   نالَََ ََ  ن،ن79 صَََََ ل نرالةَََ ََ ننجيببببباتالب موي َََ بأنعَََ

 .80بتش   نو ل ن   ا  نراة  ن  ن  ل ا نراة ر  نورألل ا  نوراق رالنرالت لق ن

 

 

 الملحث الثا  

 الجا   الفن   ال:قن  لشلكة ان :  ت

 را حفة ي ََََََ  ،ني تةََََََ ن ََََََ نأ ََََََ نأون ََََََ ني ََََََل نب اشََََََبع ن نيا ََََََ نالََََََ نأ ََََََلنأ نشََََََبع نرإلنت نََََََ نننننن

ََ ا ن َََََ نراقَََََ  نضَََََل نرانرإلن َََََ زر نراتَََََ نأولَََََل  نرإلن َََََ   ت َََََ انراتفح اَََََ ل نوراتقحَََََ نراَََََ  نشَََََعل نرا َََ
 

أ روحااة د،تااورا  مندااورة لااي القااانون الجنااائي، ،ليااة  باان يااونس، عماار، الجاارائم النا اادة عاان ا اات رام االنترناا ، 78

 .58، ص2004ال،قوال، جامعة عين  مس، 
ال،مايااة القانونيااة ل اارام  ال،ا اال ايلااي درا ااة مقارنااة )ر ااالة ماجسااتير غياار مندااورة(،  حسااين، ع اار الاارحمن،  79

 .9، ص2008جامعة النجال الو نية، ،لية الررا ات العليا، نابلس، 
 .25ال،سيناوا، علي، مرجع  اب ، ص  80
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ََ نبب ََََ ا نن راشََََبعنا رنتشََََنو نشََََان ََََ نأ ننرا شََََ   . ََ نيتصََََ نبََ ََ نو ََ لََََتالرالنورات   ََََ نر  ََََع ا ن   لََ

ََ دي ا ََََََع   ن ََََََ ن  ََََََ   ننا صََََََب نرلََََََتالر ع ن  عََََََ  ََ رلتل ع ََََََ ني ل ل ََََََ نونول  لََََََ  نوننور تصََََ ن    ََََ

ن  نرال    .ن

ََََعننلىنولََََ   نر يصََََ ننبََََ  نرابشََََ ،ن عََََ نيًتََََ نرال يبََََ نراد ن ََََ شََََبع نرإلنت نََََ نإ ََََننلني ََََنوننننن َََ ن َ  َ  َ

 ََ َََتال   ناعََ َ َََلدنرالَ  َ َََلنراعََََ ي نراالََََ  نأونيلعََََ نأ نن لََََ نال ََََ ن صََََ ل ن رال ب مََََ نَا َ َََ النن بَ  َ َََ نَا َ  َ 

ََََََلدن  ََََََتال  نن2012 ََََََ ا ،نوي رمََََََلنَا ََََََ ننراَ  ََََََتالالنَ  ََََََ ا ن َ  ََََََ ن لَ  ََََََتال  نرإلنت َن ََََََلدن َ  ََََََ وزنَا يَ 

ََ ي نراالَََََََ  ن رال برا ََ انناالَََََََر مَََََََ  نعَََََ ََل نر ن ل َََََ ََ  حنالَََََََ ن   َََََََ نن َََََ ََ    نبحَََََ ََ  نرإل صَََََ ،نوا نَََََََ ن َََََ

Internet World Statsن.81ن

ََ نننن ََ نن اََ ََ ننو حََ ََ نرا حََََ نوراتقحََ ََ نرا  نََ ََ رنرالبًََََعنالََ ََ ، ََََ ن ََ ََ لنا نت نََ ََ ني   ََ ََلخ نن ََ نع دو نراََ

ن-بشع نورل ،ن  عنيقتص ن  رنرالبًعنال ن  نمل :

 ما هية ان :  ت. -المطل  األ ل: •

  سلبيا ه.ه ان :  ت إيجا يا  -ا  :الثالمطل   •

 

 المطل  األ ل

 ماهية ان :  ت.

ََلمعني َََََ ارحن دلناَََََ نمَََََ  نننننن ََ ا ن َََََ نرا صَََََ نراًَََ ََ ن َََََلثن َََََ ني َََََ انرارا َََ ََبع لَََ ََ  نرا حفة ي َََََ ،نو نشَََ حَََ

ََ ن   ََََ ن    قَتَََن ََ ناََ ََ د حنإ ََ ََ  ناََ ََ ،ن  عََ ََ ننب إلنت نََ ََ نر يصََ ََ  ن ََ ََتال  نراً رلََ ََت   ن  ََ ََ ني ََ  نافََ
 

، تاااااري  الاااارلول  https://www.internetworldstats.comموقااااع ءحصااااائيات اإلنترناااا  العالميااااة،   81

(29\5\2018) 
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https://www.internetworldstats.com/
https://www.internetworldstats.com/
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ََ ي  نرألاضَََ نب ََ ننراعَ ََ ن ر يصَ ََ نرإلنت نَ ََ ودنخل َ ََ نISP_Internet Service Providerلَ  ناةَ

وذاََََاناَََ ن   َََ نابََََ نن،نت نَََ نلعَََ زن َََ دال،نو حَََ  ن   قََََ نأخَََ ىنيلعَََ ن َََ نخ اعََََ نرا  َََ ننإاَََ نرإل

ََؤل  ََ ن ََََ ََ نخََََ ََلنبََََ ََ     ن،نونقصََََ ََ  ن ََََ ََ نن ولََََََ ل نريصََََََ ننا ل ََََََ نبََََ ََلنر يصََََ ََ نم  ََََ ََ  نال ََََ اََََََ د نبََََ

 ََ ََلالنراال َ ََ انو ISP) ب  نت نَََ نون قَ ََ ناَ ََ نا َ ََ رناَ ََ د اَ ََتالر   ن نون،نتل    نرا َ ََلد نر لَ ََ ن ت َ َ 

ن،82  ،نرنت ن ن   ،نب  ن  نلي 

خ  ََََََ نبعََََََ ننNodeو  ََََََتالالن ََََََ  نرا   قََََََ نرالؤل ََََََ  نأونراشََََََ ا  نرافة ََََََ  نراتََََََ نيلتلََََََاناقََََََل ننننن

ن83ال نرإلنت ن نأونيف  ن  يب  نبال  ن  ودنرإلنت ن ن

ََ  نننن ََ نلَََََ ََ نرإلنت نَََََ ََ ا نر يصَََََََ   ننرحنو  تةَََََ ََ ن َََََ ََب ضنرن، َََََ ََ  نراَََََ ََ نو  َََََ ََبع ن َََََ ََ نشَََََ ََ نبأنَََََ إلنت نَََََ

ن84راشبع  ن  ن   ني   ع نب ضع نبأنع نشبع ن   نرال ر   نرا     

ن

ََلننننن ََ اناقََ ََ نن ني ََ ََبع نا صََ ََ  نراشََ ََ ا  ََ ََع  نرا ََ ََ نلََ ََتال ع نابََ ََ ني ََ ََلنون،ن85 لََ ََ ني ََ ََ ن اََ ََلنالََ ََ حنأل ََ لفََ

ال ل َََََ ننأ َََََبً ننرا  َََََ نراً ضَََََ ن  َََََ يأل  َََََع ن َََََ ن ةَََََ نوزرا نراَََََل  تنرأل   ع َََََ ،ننريَََََ ك نَََََ ن َََََ نبلن

 نأتع ن صَََََ ل نراتللَََََانويً اَََََ نإاَََََ نشَََََبع ن  تلع َََََ ني َََََتال ع نرا ل َََََ ندو ن،ن َََََ نتللفعَََََ نأ َََََلنو نم

نيف  ن ع رحنأل لنو  ل نرا ة ن  نذاانإا نب   تع نولع ا نرا ل ن  ع .

 

-https://www.vodafone.qa/ar/internet/enterpriseال طاااااااو  المااااااااجرة، موقاااااااع لودالاااااااون،  82
internet-services/leased-lines (2018 11 25، تاري  الرلول). 

 .53مرجع  اب ، ص  قف ال،يا، عادل،  83

ما ااتر غياار مندااورة، جامعااة م،ماار ليضاار،  ماا ،رةجريمااة القاا ا علااى  اا كة اإلنترناا ،   ااارة، عيااا ،  84

 .8، ص2014بسكرة، ،لية ال،قوال والعلوم السيا ية، الج ائر، 
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ََ  ناحََََََ نبََََََأ نشََََََبع نرإلنت نََََََ نيتلتََََََ نبََََََ ورجنورنتشََََََ اناة ََََََ نونننن يعََََََ ن ََََََ نولََََََ   نرب عََََََرننظ  نن   تةََََ

ا نعََََََ ن ن  نإاََََََ ن عََََََ انر  ََََََ انرا ََََََلة  ناَعَََََنشََََََ انراشََََََبع نبشََََََع نلََََََ نر يصََََََ ننرالاتل ََََََ ،ن قََََََلنأدىنرنت

ولَََََ ل ني َََََتال ع ن ات  َََََ نراً رلَََََ  ن َََََ نألَََََ نرايفَََََ  نرا َََََ ر  نرإلافت ون َََََ ن ع نَََََ حن   لَََََ حنوننأ َََََبً ن

ََ ا نون ََ  ناصالرا  َََََََ ننب اتَََََ ََ   نوالة  نَََََ ََ ن  َََََ ََتال   ننراا  َََََ ََ ننب ال َََََ ََ ن  َََََ ََع ا نوب   قَََََ بعَََََََ نلَََََ

لََََََت را  ن ََََََ نرا تََََََ  نأ ََََََؤيل نلََََََ ر  نرإلنت نََََََ نرالح قََََََلنب ََََََ ن شََََََ وا ،نو ََََََلنأ لََََََ نالََََََ ن ََََََ  نرا ََََََ ر  ن

ن.Crimes 86نInternet ص ل ن ل ر  نرإلنت ن ن 1998 ة رم نن17-16را ر   ن  ن 

نيح واناعَََََََ رن لحَََََََ نننن شَََََََبع ن َََََََ نرا َََََََ تنرألونني   َََََََبننحَََََََ بتق َََََََ  ن َََََََ رنرال لَََََََ نإاَََََََ ن َََََََ ا  ،ن  َََََََعي

ن.،نو  نرا  تنراد ن نرإلنت ن نإي  ب  ي نوللة  ي رإلنت ن ن

ن

 Network ََََََ نشََََََبع نا ال ََََََ نو ََََََ نرختصََََََ ان  ان :  ببببببت.شببببببلكة  ا يببببببف  -الفبببببب ع األ ل:

International ََبع ن  ،نو قصََََََلنرإلنت نََََََ نبََََََ اان  ل اََََََ نARRANET ،نو ََََََ نرلََََََ نبََََََلم ناََََََ نشََََ

ََ نراً ََ ن ََََ ََ  ن ن تح   ََََ ََ دننن رلََََ ََ نيبََََ ََ نألََََ ََ ا ن ََََ ََ نرا ََََ ََ ناةََََ ََ ل نإافت ون ََََ ََ حنب لََََ ََ ن  ََََ ََ نرال يب ََََ ر ا ََََ

 .87ع اع نرالاتل  راة  ن  نورال ل    نبأش

ََب ضنننن ََع نراَََََ ََ ن َََََََ نب ضَََََ ََ  نرال يب َََََ ََ ن َََََََ نرأللعَََََ ََ ن  ل اَََََ ََ حنبأنعَََََ ََ نأيضَََََ و لعَََََََ نأ ني لَََََََ نال عَََََ

ََ نألََََََ  ن ََ نب حعََََََ نالَََ ََ نرال ل  ََََََ  ن  لَََ ََ نألََََََ ننقَََ ََ  حن نلََََََلف  حن َََ ََلنيعََََََ  نريصَََ ََ  نا ربََََََ نأون َََ ب رلَََ

 

ياا  لااي جاارائم اإلنترناا  درا ااة مساا،ية علااى لاا ا  الداار ة لااي دولااة ب،اار، ع اارالرحمن، معوقااات الت،ق  86

، 1999معتاار الررا ااات العليااا،  ر ااالة ماجسااتير غياار مندااورة ال ،اارين، أ،اديميااة نااايف العربيااة للعلااوم األمنيااة،

 .2ص
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ََ نيعَََََل ن88ب وي اَََََ ننالَََََ  ََ نرال ل   ي َََ ََ ن َََََ نرألنظلَََ ََ ن  ل اَََ ََبع نبأنعَََ  نإَاََََن،نو لعَََََ نأ نن َََََ  نراشَََ

ننرا   ننإا نراة  ن  نوب ات ا نراًص ننال نرال ل    .

شَََََبع نرإلافت ون َََََ ن قَََََلنأوادني    عَََََ ن َََََ نرالَََََ د نالي   َََََبنذاَََََ ناَََََ ني  َََََ نرالشَََََ تنرا ل َََََ  ح ناَََََ نونننن

 ن  َََََََعن2018 نا َََََََح  ن10رااَََََََ صنبَََََََ ا  ر  نرإلافت ون َََََََ نرا ل َََََََ  ح نا َََََََ ن ن ن َََََََ ن َََََََ رانبقَََََََ ن  ن1 

ل  سبببب لة ل:ةنيليجيببببا الماليمببببات للحصببببيل علببببى الماليمببببات ار لببببان  بببب ل أ ثبببب  مبببب رنن-ا  عََََ نبأنعََََ :

ََ ر  نون،ن89أ  الشبببلكة الاالميبببة )ان :  بببت( اامبببةل  لادلهبببا  مبببا فببب  ذلبببك الشبببلكات الخا:بببة أ  ا ََلن َ احَ

لََََََ   نرلََََََتالرالنراشََََََبع ناََََََ ن ََََََ نيقََََََ النب ن نصََََََ صن ََََََ ردن ََََََ رنراقََََََ رانن ََََََلنبََََََأ نأ لةعََََََ نيتًََََََلثنَاَََََن

ََ   ،نوذاََََان ََََ نألََََ نيًق ََََ نراعََََل ن ََََ نرإلافت ون ََََ  ََ  نرإللََ ََ ،نن، ََ ََ نرا    ََ و ََََ نرا  ََََ ننإاََََ نراحت  ََ

ن،و تةََََ  ناحََََ نأيضََََ حن ََََ ننصََََ صنرالََََ ردنبََََأ نراشََََبع نرإلافت ون ََََ ن ََََ نأدر نلََََعل ن ََََ نرايفََََ  نرا   لََََ 

وأ َََََب نب لَََََت  ا نرالاتَََََ    نرا  َََََ ننالة  نَََََ  نبَََََلو ن شَََََق نوا َََََلالنولَََََ دنا  بَََََ ن َََََ ن ةَََََ نرأللعَََََ  ن

 نرايفَََََ  نرا   لَََََ نودو نأ نيعََََ  ن حَََََ  نأ نأ َََََ ن نأ َََََب نب ا ََََع ارالاتصََََ نأيضَََََ حنالَََََ ن ََََ  نراشَََََبع

نال يف نرا   ل نرإلافت ون  .

راشََََََبع  نو  مََََََ  نألعََََََ  نرافلة ََََََ ي نرالاتل ََََََ ن ََََََ نن   نورإلنت نََََََ نأيضََََََ نشََََََبع نا ال ََََََ نيََََََ ب نننن

ََ نرات ر ََََ ن ََ نألََ ََتال ع نرأل ََََ ردنورالؤل ََََ  ن ََ ََ نولََََ ل ني ََ ََ ن ََََ نا نعََ ََ نرإلنت نََ ََ نأ ل ََ ََ ا ،نويظعََ را ََ

ن.90 نويب دننرال ل   

ن

نبتق   ن  رنرا  تنإا ن ق ي  نرألوا نرإلنت ن نا  حنوراد ن  نرإلنت ن نر     ح.ناع رن لح ننن
 

 .506مرجع  اب ، ص لا ر، منتصر ع ره،  88
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 الفق ة األ لى: ان :  ت ل ة . •

شَََََبع ن  ل  َََََ  نا ال َََََ نيعَََََل نن-: الَََََ نواد ن َََََ ن   َََََ نرال َََََ نرا  ب َََََ نرال   َََََ ننان :  بببببت ل بببببة     

إا عَََََ ن َََََ نخَََََ ننلعَََََ زنراً لَََََ  نررنتشَََََ  نإاَََََ نابَََََ نرا َََََ ا نول لَََََ ناق  َََََ ن َََََ    ،نو لعَََََ نراَََََلخ نن

ن.91رألخب انل    حناة نرإلنت ن ر

أيضَََََ حن َََََ ناللَََََ نللمَََََل ن َََََ نراقَََََ    نرال َََََ  نالاتلَََََ نا َََََ  نرا َََََ ا نو َََََ ناللَََََ نن ان :  بببببت ل بببببة  ننن

وي حَََََََ ندواَََََََ ننInternationalو َََََََ نرختصَََََََ انالصَََََََ ل ننInterرن ل   َََََََ نو اتصَََََََ  ن َََََََ ن ق  َََََََ  ن

 Internationalواحََََلنللََََ نرافللتََََ  ن ََََ نب ضََََعل ننNetworkي حََََ نشََََبع نو ََََ نرختصََََ اننNetو

Networkن.92يصب ن  ح   نراشبع نرالوا  ن

ن

 الفق ة الثا ية: ان :  ت ا:طال ا . •

ََ  نونننن ََبع  نراً رلَََََ ََ ند َََََََ نشَََََ ََ ال ني لَََََََ نالَََََ ََ الناَََََ ََ ننظَََََ ََ نبأنَََََ ََ نالَََََََ ننرإلنت نَََََ  لعَََََََ نأ نن لَََََ

وشَََََبع  ننيلََََانراً رلََََ  ننرالتصََََل نبََََ ن ََََ نب ضَََََع نراََََب ض،نويََََت ن ب داَََََ نرال ل  ََََ  نوراة  نََََ  نبَََََ  

،نو لعََََََ نأ ننقََََََ نناحعََََََ نبأنعََََََ نعبََََََ ا ناََََََ نخ ََََََ أنراً لََََََ  ن ََََََ نخََََََ ننب وي اََََََ   نخ  ََََََ نبعََََََ 

نريص ننيل نراف  نرألاض  نويًق نر يص ننب  نرال م  ن  نألع  نراً ل نر ا .

 PAT نوز  لََََ نبََََ  ن ََََ ك ول ن GLEE HARAيقََََ ننرا  الََََ  نرأل   ع ََََ  نللََََ ن ََََ ا ن ننننن

MCREGALR ََلدنن ََبن ًَََََََ ََلني   َََََََ ََ ن نم لَََََََ ََلنانبأنَََََََ ََ ن قَََََََ ََ ا ن    ا نت نَََََََ ََل ني    َََََََََ  ننَََََََ ََ نب َََََََ َََََََ 

ن-ب ضع :
 

 .127، ص2008، 1،  1عمر، أحمر م تار، معجم الل ة العربية المعاصرة، عالم الكتل، م   91
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ََ  ن ََ  نو ً ََََ ََ أنراتل  ََََ ََ    نوخ ََََ ََ  نراضََََ ََ نرألا ََََ ََلثناةََََ ََ نيتًََََ ََ  نر ا ََََ ََ نراً رلََََ ََ تن ََََ ََ ن  لََََ أنعََََ

 رأل ل انراصح ع  .

 ع .   ن ل  نرالعتب  نورألاش بنرات ني ت نبل  دنأ نيلل ✓

  يح نو    نرألل  ننرا  ق نأكد نإش ر  .  نيفح ا ل  نرال تقة نرات نلت   ن   ✓

   ن  صني  ا  ن   ن ًلود . ✓

ن.93رال ا ار نأا      نر خ ىنرات نذا   نو     ن  نرات  نننن

 َََََ ن  ل اَََََ ن َََََ نرأللعَََََ  نراً لََََ ب  ن تصَََََل نبب ضَََََع نراَََََب ض،نو َََََ  نرأللعَََََ  نن ان :  بببببت أي بببببا     

ن.94 ن   نرال  ني ل نب ي ا   نإ نأن،يتا   نب لتالرالنا  ن   ح ن دلح نبح نرابش 

ََ نإاَََََ نننن ََ نألع يعَََ ََ ني َََََ دن لف َََََ ن  ظَََ ََبع نرا  ال َََ ََ  نراشَََ ََ ،نو َََ ََبع نا ال َََ ََ ا ناَََََ نشَََ ََ حنعبَََ و َََََ نأيضَََ

أشََََََا صن تًل ََََََ  نيلتلفََََََ  ن  رلََََََ  نشاصََََََ  نن إضََََََ   نإَاَََََنشََََََ ا  نول   ََََََ  نودور ََََََ ن ع   ََََََ ،ن

ن.95    ا نال نرإلنت ن ن

 لَََََ نخَََََ ننراَََََلخ نناعَََََ  نراشَََََبع نن،ل ل  َََََ  نو لعََََ نأ نن لَََََ نالَََََ نشَََََبع نرإلنت نَََََ نبأنعَََََ نبحَََََانالننن

شََََبع نأ نيصََََ نالفد َََََ نب وي اََََ   نخ  ََََ ني ََََت   ن  َََََتالالنيلََََانراناةَََََ واب عََََ نب عََََ زنراً لََََ  ن

ن  نرال ل    نوراة  ن  .
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َََنInternetاللََََََََ نرإلنت نََََََََ ن ننن َََََ ََ اناََ ََبع  نو ََََََََ نرختصََََََ ََ نشََََََ ََبع نيتفََََََََ  ن ََََََََ ن  ل اََََََ  ني حََََََََ نشََََََ

(Interconnected network)نشَََََبع نرإلن ََ ََ ن  ل اَََََ  نوي تةَََ ََ ن َََ ََ ن ع نَََ ََبع نال  َََ ََ نشَََ نت نَََ

ن96  نشبع  نراً ل نرال يب  نبب ضع نراب ضنال نن   نا ال 

 The Federal Networkingرال لَََََرنرا  ََََلارا نرأل   عَََََ ناشَََََبع  نراً لََََ  ننيشََََ  نن

Council  ن-:إا نأ ن ص ل نرإلنت ن ن  ن

ََ نب إلنت نََََ ن ✓ ََ   نخ  ََ ََ ن  ر ََ ََ نالََ ََي ن ةحََ ََ ر ن ل ََ ََن نب حََ ََ يب نالل ََ ََ نن ََ ََتقي ن حََ ََ نرالشََ ورألنظلََ

 .ورالت   اا ناح 

ََ النأون  ر ََََََ   ن  ✓ ََتالرالن  ر ََََََ   نراحظَََ ََ نرلَََ ََ   ناََََََ ن   َََ ََ نر ي اصَََ ََ نخ اََََََ نداَََ ََ ن َََ يلعَََ

 .أخ ىن ي  باق 

مََََ   ا نو  َََََتالالنأوني َََََل نب لََََتالرالنخَََََل   نا ا َََََ ن َََََ ن  ََََ ننر ي اصَََََ   نب لَََََ   نراق َََََ تن  ✓

 .97  الاراا صنأونر

ََ نننننن ََ  ناحََ ََ رنرات   ََََبنبََََنمتةََ ََ ن ََََ ن ََ ََ نأ نرإلنت نََ ََ   ناف  ََ ََ ننشََ ََبع نرإلنت نََََ ن ََ ََ نبشََ را  رنََََ نرالت ل اقََ

ََ  ن ََعنرالق  ا ََ ََ ونن  ََ ََ لً  نرا لل ََََ ن،ن حََََ نرااََََل   نرالقلي ََ ََ نب ََََضنرالصََ ََ  ب ن ََََ ن عََ ََ نيفلََََ ن ََ افََ

ن حن حَََََََ  ني   َ ََََََنن ينإ نأ،نا  َََََََ نرالاتصََََََ  ن َََََََ ن  َََََََ ننراً لََََََ  ننب ََََََة ن لَََََََ تنيلََََََانرالصَََََََ لً  ن

ََ ا وناََََ ن  ل اََََ ن و ََََننلََََع حن ََبع نعبََ ََ ننأ نراشََ ََع نراََََب ضناََََ ن   ََ ََ ن ََََ نب ضََ ََبع  نرال يبا ََ ََ نراشََ ََ 

نرات نيق النبتب دننرال ل    نو ال اع نال   نر خ .نألع  نراً ل  ن
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بأنعََََََ نرايبََََََ أنأكدََََََ ن ََََََ ننظََََََ الن  ل  ََََََ  نالًصََََََ ننالََََََ ننالشببببببلكة الماليما يببببببةو لعََََََ ني   ََََََبنننن

ن.98رال ل    نوراة  ن  نويب داع 

ََلني   ََََبنوننلََََ ن و ننن ََ نبأنََََ ن نم لََ ََ در ننرضََََ شََََان  ََ ََبع نرإلنت نََََ ،ن  ََََعن عََََ  نرلتعََ ََلدناشََ و ًََ

ََ نو ضََََ    ن ََََ نألََََ ن ً واََََ نوضََََ ني   ََََبنورضََََ نود  ََََ ناشََََبع نرإلنت نََََ نلََََح ادنافََََ نب ََََضن  قع ََ

ن   نرات      نرا قع  نوراقض    .

ن

 المحا الت الفقهية ليض   ا يف لشلكة ان :  ت. ❖

شََََبع  ن  ل   ي ََََ ن اتل ََََ نإا عََََ ننظََََ الب نتمََََ ىن ََََ رنر ي ََََ  نبََََأ نشََََبع نرإلنت نََََ ن ََََ نشََََبع ني ََََل ننننن

،نو  ل اَََََََََ  نرألخبَََََََََ انe-mail،نوراة  َََََََََلنرإلافت ونَََََََََ نIP/TCPاَََََََََ ن   َََََََََ نرلَََََََََتالرالنب وي اَََََََََ نن

News groupsنوراصَََ ً  ن،FTPنرال ل  َََ  ن  ََ نles banques de donneesنن،نوبحَ
ن.نن99

ََ ن ََََ ن  ََََنن ىن ََََنوننننن ََ   نيل   ََ ََ ن ََ ََ ،ناعََ ََ نو ح ََ ََ  نأ نرإلنت نََََ ن ََََ    نيقح ََ ََ رنر ي ََ ََ ن ََ ََلالن لف تعََ عناََ

 َََََ ن عَََََ ن  ََََ نناَََََ رنأل ََََلنلَََََل   نال ََََ ،نوننال ل ََََ ن ن  ت  َََََ نَعَََنأل ََََلن ََََ نرا َََََ ا ،نب إلضََََ   نإاَََََ نأ

 ََ ََ ننخ اعَ ََ ن َ ََت   ن  َ ََ نن َ ََ دنا  بَ ََلالنولَ ََ نناَ ََ نخَ ََبع ن َ ََانراشَ ََلة   نيلَ ََ نلَ ََ ناحَ ََ نيظعَ ََ ن حَ ََل،نو َ ن  َ

ََعن ََ ،ن  ََََ ََ  نرالاتصََََََ نال عََََ ََ نرأللعََََ ََ ن ةََََ ََ الأ ََََ ََ    نراذ ََََ ََ    نورالًتََََ ََت  ا نرالاتََََ ََب نب لََََ ََ نن ََََ بعََََ

ََ ن ََ ل نرافة َََ ََ انراتفح اَََ ََ نرات َََ ََ ن َََ ََ ع ،نوافَََ ََ نالَََ ََ  نأونا  َََ ََ  نأ ن  َََ ََ  ن حَََ ََلو نأ نيعَََ ََ اع نبَََ رالَََ

 

، ع اااره، المداااكالت العملياااة والقانونياااة للجااارائم اإللكترونياااة درا اااة مقارناااة ر اااالة ماجساااتير غيااار العجماااي  98
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ََ ن ََ ن َََ ََ نرإلافت ون َََ ََ نرا   لَََ ََ نبلع  ًَََ ََ رن  نراا  َََ ََ دنراقَََ ََ نالَََََ نإي َََ ََ ا ني لَََ أ َََََبً نأ لَََََ ندوننرا َََ

نأل نو  ن  رنراح  بنوأل نرا  ر  نرإلافت ون  نيفل نرالونن  م  نرالو ار .

ََلنا  َعََََننننن ََ ا نو َََ ََلي نرال لَََ ََ نو ع ة َََ ََ ن   َََ ََ نوادن َََ ََ حنالَََ ََ نأيضَََ ََ نراتقح َََ ََ نراح   َََ ََ ن َََ ََب ضنر خَََ  نراَََ

،نوراة ي اََََََ   نIP/TCPراتََََََ ني تلََََََلنالََََََ نب وي اََََََ ننن رلََََََ  ناًََََََ  نبأنعََََََ :نرشََََََبع نا ال ََََََ ن ََََََ نراًر

ن.100رألخ ىنا يص   ن   ق نرا  ا نب  نر   ن  نراحق أنورال م  ن  نرال تال   

 نرإلنت نََََ ن ََََ نشََََبع نرال ل  ََََ  نرالوا ََََ نأونالََََ نأشََََ ن نلََََ بق حنبأنعََََ نبحََََانو ََََ ىنراََََب ضنبََََأ نشََََبعنننن

ََ نخ اعَََََََ ن ََعنرا للَََََََ ،نو َََََ ََ  نو  ركَََََََ نرابًَََََ ََل نبل ركَََََََ نراً لَََََ مَََََََتلع ننرال ل  َََََََ  نرالوا َََََََ نرالتصَََََ

رالشَََََََت ا  نبشَََََََبع نرإلنت نَََََََ ن َََََََ نرا  َََََََ ننإاَََََََ نرال ل  َََََََ  نوذاَََََََاناَََََََ ن   َََََََ نر شَََََََت ر نبشَََََََبع ن

نالل نل   ن اصص ناف ن شت  .رإلنت ن ن  نخ ننب  لنإافت ون نون

ََ :نننن ََ نبأنعََََََ ََل نرأل   ع ََََََ ََ  نرالتًََََََ ََ رنب ا  يََََََ ََ نرب الََََََ ََ ي  نب    ََََََ ََلنر لََََََ ََ نأ ََََََ ََ نا  عََََََ ََبع ن-الََََََ رنشََََََ

ََبع  ن ََلن.ن101راشَََ ََبع نرإلنت نَََََ نووضًَََََ نن َََ ََ ناشَََ ََ نوضًَََََ نرا  نَََََ نرا حَََ ََ و  نرا قع َََ أ نأ لَََََ نرالًَََ

ََبع ،ن ََََ ن ََََ  نأ نل نبََََ حن   قََََ ن ََ حنرا ذ ََََ نإاََََ ن خََََ نن ََََ نيلََََانراشََ ََبع ن ً واََََ نإيضََ  نََََ نراتقحََََ ناشََ

ََان ََ نوذاََََ ََ نر يصََََََ ننب اشََََََبع نتةبرإلنت نََََ ََ ننورألدور نرال ََََََتال  ن ََََ ََل  نر يصََََ ََ نخََََََ نن ََََََ  نألََََ ََََ 

ََ بق حن  ََ نلََ ََ نذا ن  ََ ََبع نون.ن IP/TCPب وي اََََ   نراتََ ََأ  انشََ ََت نبََ ََ نمعََ ََ نأنََ ََ نن ََ ََ نراة وي اََ ََ نو   ََ يفلََ

ن.102ر يص نن ت نمؤ  نرات ر  نب  نرال   نورال تالالناة نراشبع 

ن
 

100  https://ar.wikipedia.org/wiki 
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 لق ائية ليض   ا يف لشلكة ان :  ت.المحا الت ا ❖

و ََََ   نيلََََانة ََََ  نتذ ةََََ نأ لََََ نرالًََََ ك نإاََََ نوضََََ نأ عََََ النخ  ََََ نبشََََبع نرإلنت نََََ ،نوذاََََانباقََََلننننن

ن،و ََََََ  نرالًعلََََََ نرا ل ََََََ ن ََََََ نرا  يََََََ  نرالتًََََََل نرأل   ع ََََََ ونن.ل نةعََََََ نراتقحََََََ نورا حََََََ ة ََََََ  نيراشََََََبع نون

ََب ََ نبأنعََََََ :نرشََََ ََ    ن حََََََ  نشََََََبع نرإلنت نََََ ََ ن ضََََ ََ ن  لََََ ََ نأالََََ ََ نراًو ََََ ََ ن ََََ ََ  نع ندوا ََََ ََ نن رلََََ رال ي بََََ

ن.103ورالتصل نوي لنأ  نول   نر يص ننراًلمد نو نم للناع نأ ن لودنإ ل ل  

اشََََََ  نو يَََََََ ن  ل ح ََََََ نإاَََََََ ني   ََََََبنشَََََََبع نرإلنت نََََََ نبأنعَََََََ :ناََََََ اانذ ةَََََََ نرالًعلََََََ نر بتلر  َََََََ نننننن

ََ ن  ل ََ   ن  قََََََل نمََََََ يب نبعََََ ََبع نريصََََ ََ  ،ن عََََََ نعبََََََ ا ناََََََ نشََََ ََلوا نالل ل  ََََ ََ ن ََََََ نررا   ََََََ نراََََ  اََََ

ََ  نر ََبع  نراً لََ ََ اشََ ََلنن   ََ ََب  نو  راََ ََ ن  لََ ََ  ن ََ ََ نيتفََ ََ ردنو ََ ََ نأالنأ ََ ََ ر نأك نََََ نأنظلََ ََ ،نلََ وراا  ََ

ن.104ب  ن يع ن تصل ن  نخ ننخ  أن  ي 

ََ ننََََ ىنوننننن ََبع نرإلنت نََ ََ ني   ََََبناشََ ََ نوضََ ََ نألََ ََ ن ََ ََ و  نرالوا ََ ََل نرالًََ ََ ننأ نضََ ََ نرألواوب ََ ر ي  ق ََ

 ََََََلنوضََََََ  ني   ََََََبنا نت نََََََ نبأنعََََََ ن ن2001\11\23ر  ت رضََََََ  نرالح قََََََل ن ََََََ نب درب ََََََ نبتََََََ ا  ن 

نن.105شبع نا ال  نيتف  ن  نرا لملن  نراشبع  نرالتصل ،نورا ل  ني تالالنذر نراة وي ا ن

ََ نب َََََََلنرإل َََََََ تنالَََََََ نننن ََ  نر ي  ق َََََ ََ ن َََََ ََلنبأنعَََََ ََ   ن َََََََ نألَََََََ نن َََََ ََ ي ننلَََََ ََبع  نرافلة َََََ ََ  نشَََََ يحظَََََ

ََ ن ََ نألََََ ننن،ور يصََ ََ ننَشَََنو ََ ََ ،نادتنرألالََََ ننرإلل ر  ََََ نراتََََ ن ََََلنيقََََ ن ََََ نخََ وراصََََ دا نبع نرإلنت نََ

ََ  ن ََبع  نوراة  نََ ََ  نراشََ ََتالرالن ََ ََ   نرلََ ََ نإلََ ََل   نونناََ ََ ن را ََ ََ رنرا  ََ ََ   ن ََ ََ  ني ََ ََ ننيعََ ََ نخََ ََ ن ََ    قبََ

ََ ن ََ نكَََ ََ    نالَََ ََ نراقضَََ ََ نورال  قَََ ََ نوراتًق َََ ََ نرافشَََ ََ ن   َََ ََ ،ناَََ ََ ر  نإافت ون َََ ََ  نلَََ ََ النب ايفَََ ََ نيقَََ َََ 
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ََ ن  يفَةََََََََن ََ ن َََََََََ ن   قَََََََ ََ و ندواَََََََ ََ  ني َََََََ ََ  ن حَََََََ ََلوا ،نوأ نيعَََََََ ََ نوراَََََََ ََت    نرالًلَََََََ ََ ر  نرال َََََََ  نرا َََََََ

نرإلافت ون  .

نَََََ ىنأ ن َََََؤيل نرأل َََََ نرالتًَََََل نرا  شَََََ نالحَََََ نرا   لَََََ نو   قبَََََ نرال َََََ    ،نوضَََََ ني    َََََ حنل   َََََ حننننن

رأيَََََ نل  لَََََ نن-ا َََََ ر  نر نت نَََََ نوشَََََبع ي ن  َََََعناَََََ  نل  لَََََ نر نت نَََََ ن را   لَََََ نرال ل   ي َََََ  نبأنعَََََ :

نظََََََ الن  لََََََ  نويشََََََل ن ََََََ  ننيلعََََََ نرايف بعََََََ نب رلََََََ  ننظََََََ الن  لََََََ ب نأونشََََََبع ن  لََََََ ب  ،نأوندرخََََََ 

ي ََََلن ََََ رنرات   ََََبنلعََََ نرايف بعََََ ن ََََ نب لََََ نرافت ون ََََ ر.نرا   لََََ ن ََََ ن  ََََعنرالةََََلأنلل ََََ نرا ََََ ر  نراتََََ ني

ََ نيشََََل ناََََ حن ََََ نرا  نََََ نرالََََ د نورا  نََََ نرال حََََ  نا لً لََََ نأ ضََََ ني   ََََبنال   لََََ نرال ل   ي ََََ نألنََ

ََ ل نًَََََ حنا  ر اَََََ نو حعَََََ نشَََََبع نر نت نَََََ نو حَََََ نيعَََََ  نراً لَََََ نر اَََََ نوشَََََبع ي ن اتَََََلر نالَََََ نأنَََََ نولَََ

ناتلر نورايف  نرا  ر  .ا 

ونَََََ ىن حَََََ نأ نأ ضَََََ ني   َََََبنال   لَََََ نرال ل   ي َََََ ن ر نت نَََََ  نإنلَََََ نمتلدَََََ نر َََََ نأ ن َََََ  نرا   لَََََ ننننن

 ََََََ ناََََََ نراتََََََلر نيقََََََ نالََََََ ننظََََََ نراً لََََََ نر اََََََ نوشََََََبع ي نأونب رلََََََ تع رن  ََََََعنن ََََََلنأ ن دََََََ ن ََََََ رن

ََ نيشََََََل نر اتََََََلر نالََََََ ناََََََ نَ َََََن ََ نرات   ََََََبنإنلََََ ََ د نالً لََََََ نر اََََََ نوشََََََبع ي نرالًل ََََ  نرا  نََََََ نرالََََ

ََ نيشَََََل ناَََََ حن ََي نراً لَََََ نر اَََ ََ ح،نوذاَََََانأل ننيظَََ ََ ننورا  نَََََ نرال حَََََ  ن  َََ ََ ن ع نَََََ  نراً لَََََ نرال ديَََ َََ 

ن.106ورال ح   

  ش ة ان :  ت. -الف ع الثا  : •

نيا َََََ نخةَََََ ر نأ   عَََََ  ني للَََََ  ن َََََ نننن ا نَََََ ن فَََََ  نإنشَََََ  نشَََََبع نرإلنت نَََََ ن َََََ ن َََََح نراا َََََ ن،ن  َََََعي

را نراَََََل  تنرأل   ع َََََ ن َََََ نو َََََ تنا ا َََََ نيَََََؤد نإاَََََ نيَََََل   نا  َََََ نراة  نَََََ  نورال ل  َََََ  نراا  َََََ نبَََََ  نوزن
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رال ركَََََ نرا  َََََع   ،ن فَََََ  نرا َََََؤرنن َََََ ن َََََ ن صَََََ  نيلَََََانراة  نَََََ  نورال ركَََََ  نوا َََََبنلَََََ ت ن  ظعَََََ ن َََََ ن

نرال  ا .

ًَََََننننن  ن َََََ نالَََََ ن َََََ ن ت َََََ ا نال َََََ نبَََََأ نراً لَََََ نأالنر ختَََََ رتنأ َََََب ناَََََلىن َََََؤ  نرااةَََََ ر ن  لَََََ ن يل

ألََََ نإي ََََ دن   قََََ نمََََت ن ََََ نخ اعََََ ن  ََََظنراة  نََََ  نورال ل  ََََ  نراع  ََََ ن ََََ نرال ركََََ نرا  ََََع   ،ن ف نََََ ن

ننن ر نإنش  نشبع نرإلنت ن ن  نذاانراا  ن.

 َََََت ن َََََ نونني  َََََ ناََََ ناَََََ نرات ََََ    نن ََََ ن حَََََ نبََََلأ ن فَََََ  نإنشَََََ  نشََََبع نريصَََََ   ن  ََََ ن  ا  َََََ نننن

ََ ىن ََع   نر خََََ ََ نرا  ََََ ََ نرال ركََََ ََ ن ََََ ََ نرات ر ََََ ََ  ،نخ اعََََ ََ دننراة  نََََََ  نورال ل  ََََ ََلنويبََََ ََ ن قََََ أواََََََ ننا نََََ

ََل  تن ََ نوزرا نراََََ ََ ا نال ََََ ََ   نييشََََ ََ وتن عََََ ََ انالشََََ ََ نراظعََََ ََ  ن ََََ ََ  نراً لََََ ََ  نألعََََ ََ ب نبََََ ََ و  نراََََ ًََََ 

ََ دنرا َََََ   ت  ََ  رن َََََ نر ي اًَََ ََ اد نوراتحَََ ََ ب نرأل   ع َََََ ،نوذاَََََانخَََََ نن تَََََ  نراًَََََ  نرابَََ ،ن   َََََ نرإلدرا نرا َََ

 The Advanced Research Projects)  الرابًََعنرالتقََلنرأل   ع ََ نب نشََ  نوا اََ ن شََ ا  ن

Agency )نورختص ا  ن 1957107  نا النن،ARPA. نن

ََ النننن ََت  اتع نراصََََل دنأ ََ ََبع نبً ََََعنيعََََ  نب لََ اََََ  نراعََََل ن ََََ ن ََََ رنرالشََََ وتن ََََ ني ََََ   نيقح ََََ نراشََ

راََََََلمح   ع ،ننرات ل ََََََ ن ناََََََ ن   ََََََ نخ  ََََََ  نإاََََََ د ARPAأ ن  ََََََ النا ََََََع  ،نيََََََ نيصََََََل  نشََََََبع ن 

ََ نالََََن ََ  نرا   قََ ََ تنإ ََََلىنرا  ََََ  نوي لََََ ن ََ ََ نرنق ََ ََ ن  اََ ََتل ن تََََ نو ََ ََع ن  ََ ََبع نبشََ ََ   نراشََ  نيشََ

ن.108ع نا نرا ل ،نبً عنأن نمت نيً   نراً ا نإا نو   نأوني  ل

 

و،ااااة الثقاليااااة، ع اااار الج ااااار، ع ااااره، مقااااال عاااان اإلنترناااا  والتاااااري  التطااااور والتط يقااااات،  اااا كة األل  107 
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ََلنورلعََََ نشََََبع نأاب نََََ ن ننن ََة نرقبََََ ننرا    ََََ  نال عََََ نبشََََع ناة ََََ نARPAاقََ  ن شََََ ك نالمََََل ،نب ََ

 اب  نو ََََََ  ب نإدرا نيلََََََانلََََََلرحن لََََََ نأدىنذاََََََانإاََََََ نرزد ََََََ النيلََََََانراشََََََبع نوولََََََ دن شََََََ ك نالمََََََل نَاَََََن

 نو َََََََ ن اَََََََت نبَََََََ ال ر  نرا  َََََََع   نMILNETراشَََََََبع ،نب َََََََلنذاَََََََانرنق َََََََل نراشَََََََبع نإاَََََََ نلَََََََ     ن 

ن.109ب ال    نر خ ىن   نرا  ع   ن ن نو  ن اتARPANETو 

نرات ا ا ناتأل رنشبع نرإلنت ن .اع رنل  ننق النب اتتب نراتلا   نوننن

 ف: ة الخمس نات.

نرا ََََََََ ب نوالََََََََ ن ََََََََ ن  لََََََََ النبََََََََ اً  نرابََََََََ اد نبََََََََ  نرإليًََََََََ دنرا ََََََََ   ت ن، ََََََََ نأورخََََََََ نراال ََََََََ ح  نننن

ََ ن ََل نرأل   ع َََ ََ  ني َََََ دنيلَََََانرا تَََََ  ،نورا  يَََََ  نرالتًَََ ََ  رنوراصَََََ رتنوراتَََََ ي نراَََََ  ناَََ وضَََََل ن  اَََََ نراتحَََ

ن نلََََََة يح ا1Suptnik لََََََ نرلََََََ ن  لََََََ ن ََََََح ا نأوننبََََََ    نن1957 ََََََ النرإليًََََََ دنرا ََََََ   ت ناََََََ الن

ََ   ن1 ََ  نراصَََ ََ نب ا ولَََ ََح ا ن،ناد نرا110،نوي حَََ ََ نراصَََ ََ نإ َََََ  نراقلَََ ََ نالَََ ََل نرأل   ع َََ ََ  نرالتًَََ   يَََ

 نAdvanced Research Projects Agencyوا اََََ ن شََََ وتنرألبًََََ ثنرالت ََََ ا ن ب نشََََ  ن

ن.111وا ن نبتل   ن  نوزرا نرال  تنرأل   ع  ن ARPAورختص ا  ن 

 ف: ة الس: نات.

ب لَََََ نالل َََََ  ن  َََََ ب  نن  لَََََ  ننو قَََََ الناَََََ نرح،اَََََ  ناة َََََ نراً لَََََ  نالَََََ ن َََََ ن  َََََ و نلَََََ بق حنبَََََأ نننن

ََ ن ََل نواََََ ََلن  قََََ ََ  نور ََََ ََ ن  رلََََ ََ ن  ل اََََ ََ نابََََ ََ النالََََ ََ  نيقََََ ََ نرا فََََ ََل ،نا نََََ ََ نور ََََ ََ نالل ََََ ََ النب لََََ يقََََ

 

باااولالل، أحاااالم، تااا  ير ا ااات رام  ااا كة اإلنترنااا  علاااى العالقاااات األ ااارية الج ائرياااة، مااا ،رة ما اااتر غيااار   109

 .23، ص2016مندورة، ،لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة العربي الت سي، الج ائر، 

، تااااري   https://arabic.rt.com، عاماااا  60مااااسا  اااار، الساااوليي  إل اااالال أول قمااار اصاااطناعي ق ااال ل  110

 (.2018\6\1الرلول )
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ََعل نوأ لََََ نالََََ نيلََََانراحظ  ََََ نب لََََ ن  ََ نبًََََ نن ََََرنرالشََ ََ النلل  عََ  TIMبب ضََََع نراََََب ضنافََََ نيقََ

SHARING. ن

ََ ننننن ََبع نرإلنت نَََ ََ  نشَََ ََ  نإنشَََ ََ ن فَََ ََ حن َََ ََل  ن   َََ ََ نو َََ ََل  تنرأل   ع َََ ََ نوزرا نراَََ ََ نيفَََ ََ رناَََ ََ نأ  َََ ،ن  َََ

 ناَََََََ  نأوننو َََََََ ن  َََََََ  نالت َََََََ ا  نر لتل ع َََََََ نراتَََََََ نيلعَََََََ نيلع حعَََََََ ن َََََََ نخَََََََ نن1962اَََََََ الن 

ََ ن ََ ا ر نراتََ ََ نرالََ ََل ن ََ ََبع نلل ََ ََ ب نراشََ ََ النبراََ ََلن  J.C.R. Licklider  عََََ تب عت ََ ََ ن  عََ ََ 

ََت ََل    ل يش لََََ ََ  نلََََ ََ نراََََ ََ ن  ع  ََََ ََ النبلح  شََََ ََعن ََََ ََ ،ن  ََََ ََ  ر.نرنالتفح ا ل ََََ ََبع نرال ََََ ََلننربشََََ ََ ناقََََ نا نََََ

ََ ا ََ نيتصَََ ََ نال ل َََََ نن ف يَََ ََ نيلعَََ ََ نخ اعَََ ََ ن َََ ََ نوراتَََ ََ نا ال َََ ََ ي نرالت رب َََ ََ  نرافلة َََ ََ نألعَََ ََ ن َََ   ل اَََ

ن. 112را   ننب  ا نإا نراة  ن  نوراة ر  ن  نأ ن    نا  

ََلن  نننن ََ نارنَََ ََ ن ؤل َََ َََ  Rand corporationان ََ ََلردنرأل فَََ ََل ا ناَََََ نإاَََ ََ نرال َََ  نو َََََ نرالؤل َََ

ََ  نرالت ََ  نرا  يََ ََ نبََ ََ اد نوراتََََ نا نََ ََ  نرابََ ََ نراًََ ََل نال رلعََ ََانًََ ََ  نيلََ ََ   ت ،ن فََ ََ نورإليًََََ دنرا ََ رأل   ع ََ

رالؤل ََََََ نا نََََََ نيقََََََ النالََََََ نألََََََ  نضََََََ وا نإاََََََلردن قت  ََََََ  نوبََََََلر  ن ََََََ نألََََََ نرلََََََتل رانر يصََََََ نن

ََل ن ََ  نرالتًََََ ََ نني  ضََََََ نرا  يََََ ََ  نوذاََََََان ََََََ ن ََََ ََ  نرالتًََََََل نرأل   ع ََََ ََ  نلََََََل   نرا  يََََ ورات ر ََََََ نبََََ

 ،نرنتعََََََ ن فََََََ يع نإاََََََ نَ َََََناع ََََََ الننََََََ و ن ََََََ نر يًََََََ دنرا ََََََ    ت نأون ََََََ ن ََََََ نني  ضََََََ ناف ا ََََََ ن ة ع

إنشَََََ  نشَََََبع نريصَََََ نني لَََََ ن َََََ ناَََََ نراظَََََ و نوا  َََََ نلَََََل  ن  ا  َََََ نبل حَََََ نأنَََََ ناَََََ نيعَََََ  نال عَََََ ن

ن.113لل  ن  ن ة نأ ندوا ن  نرا  ا 

 
112Leiner, Barry,(And Others), Brief History of the Internet, 

https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-
internet/#f1, (2018\6\3تاري  الرلول ) 
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 .ن َََََ نبَََََلأ نب َََََلنذاَََََان َََََ نARAPNETنع ن الَََََ نأشَََََ ن نلَََََ بق حنبَََََأ نرا  يَََََ  نرالتًَََََل نأنشَََََأ نشَََََبننن

ب ََََََلنذاََََََان   ََََََ نوا اََََََ ن شََََََ وا  ن ََََََ ن،نًََََََ ال نبت     ََََََ ن ََََََ نألََََََ نيً  لعََََََ ناشََََََبع نرا1969اََََََ الن 

ََ  نDARPAرابًَََََََ ثنرالت َََََََ ا ن  ََ  د  نورا    َََََ ََ نبَََََََ ب نرابَََََ ََل  تنرأل   ع َََََ ََ ناَََََََ زرا نراَََََ  .نوراتَََََََ نيتبَََََ

ا ن َََََ نراةَََََ ر  نراتَََََ نانبل ركَََََ نراً لَََََ نر اَََََ ن َََََ نرا  يَََََ  نرالتًَََََل ن َََََ نإي  َََََ نرا   َََََ ناعَََََ نب الشَََََ 

ََ  ناق راََََلنراة  نََََ  ن ََل ع نرأللعََ ََ يقََ ََانيََََ نابََ ََ ننذاََ ََ نيًََََ نن،نو ََََ نخََ ََبع  نراتََََ نا نََ ََ نراشََ را لمََََلن ََ

ن.114رات  ب نورات ني تالالن  النرا ردم نورأل ل انراصح ع  

ََ وتن ننن ََأ ن شََََ ََ نبََََ ََ  ناحََََ ََل   نرا  يََََََ  نARPANERإذرنمتةََََ ََ ن  ََََََ ال نلََََ ََل ن حََََََ ن ََََ  .ناََََََ  نراعََََ

ََ ،ن رالتًََََََل نرأل   ع ََََََ نوالََََََ ناألََََََع نرا ََََََ ونرأل   عََََََ ن ََََََ ن ََََََ نني  ضََََََ ناع ََََََ النأونا ا ََََََ ن ة ع ََََ

ابَََََ نشَََََبع  نو  ركَََََ نراً رلَََََ  ن َََََ نرا    َََََ  نو  ركَََََ نرابًَََََعنرا للَََََ ن َََََ نألَََََ نوذاَََََان َََََ نخَََََ نن

نرلت  ننرإل ع ن  نراً  ب  .

 ف: ة السلا نات

     (DARPA)وا اََ ن شََ ا  نرألبًََ ثنرال  ع ََ نر    ع ََ نرالتقل ََ ن ن1973 ََ ناََ الن بََلأ ننن

 نراعََََل نرا    ََََ ن َََََ نب ن   ََََ نالبًََََعناََََ نيقح ََََ  نراََََ ب نبََََ  نراشََََبع  نوأنََََ رتن اتل ََََ ن حعََََ ،نواََََ  

ََ ننبشََََََ     ن ََبع نب  يصَََ ََ ي نرالتصََََََل نب اشَََ ََ  نرافلة َََ ََل نأللعَََ ََ ننراتََََََ ني َََ ََ   نر يصَََ ََ   نب وي اَََ ي َََ

ََ نت ح  ََ وتن رنتَ ََ رنرالشَ ََ ن َ ََلنأ لَََ نالَ ََب ضنو َ ََع نراَ ََ نبب ضَ ََلد ن  يب َ ََ الن ت َ ََبع  ن َ ََ نشَ    اةَ

Interneting project، نرإلن ََ ََ نب لَ ََعن   و َ ََ نرابًَ ََأن َ ََ  ننشَ ََبع  نراَ ََ النراشَ ََ  ننظَ ََلنواَ ت نَََ نو َ
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ََ النراة وي اََََ   ن ََ ننظََ ََ : (TCP/IP) كََََ  نرلََ ََ ني     ََ ََ نيََ ََ  نب وي اََََ   نأوا ََ ب وي اََََ ننن-و حََ

 . IP115)(وب وي ا ننر نت ن ن  (TCP)راتًع ن  نر ال ن

ََ ننTCP/IPب ي اَََََ ننننن ََ ندو َََ ََ ني لَََََ  ن  َََ ََ  نوافحعلَََ ََ ا ناَََََ نب وي اَََََ ا  ن اتل َََ ََ ن َََََ نرا ر َََََ نعبَََ َََ 

بأنعلَََََََ نواأنعلََََََ ننظَََََََ النن لَََََََ نأ ََََََبً ن قةَََََََ ا  نأل نم  ََََََ   ََََََ ننظَََََََ النرإلنت نََََََ ،نواعَََََََ رنرا ََََََة ن  نع

ن  .116ور لن

 ف: ة الثما  نات

ََلنوزرا نراَََََََل  ت،نب َََََََة نراضَََََََ  ننننن  َََََََ نيلَََََََانرا تَََََََ  ن َََََََ ا نرا  يَََََََ  نرالتًَََََََل نرأل   ع َََََََ نوب اتًلمَََََ

ََ نو     ََعنرا للََ ََ نرابًََ ََ  نو  ركََ ََ  نرا    ََ ََة نضََ ََبع نونب ََ ََب نالََََ نراشََ ََ  نأ ََ ََ نراََ  نالََََ نَلَََنرافة ََ

ََ  نر ََ نرا َََ ََبع ن صَََ ََ     ن راشَََ ََ نلَََ ََبع نإاَََ ََل نراشَََ ََبع ن  َََََعنرنق َََ ََ نراشَََ ََع  ن َََ ََ نMILNETا  َََ  نو َََ

ن.117ب ال    نر خ ىن   نرا  ع   ن نو  ن ات نARPANET ات نب ال ر  نرا  ع   نو 

 َََََََ ني َََََََ   نخل َََََََ ننNSIS   ع َََََََ نرألو َََََََ نأورلَََََََ نرادل ن حَََََََ  نبَََََََلأ ن ؤل َََََََ نرا لَََََََ النرا  ح َََََََ ننننن

ََ ن  ر قعََََََ ن ل لَََََ  نا   َََََ  ناأنريصَََََ   ن ََ نرابنت نَََ ََ ن َََََ نراد ن َََََ ،نونن45 ا َََ نNSFNET نَتَََََنيً    ب مَََ

ََبع  نراتَََََ ني ب عَََََ نن12ي ي َََََ ن ،نو َََََ ناللَََََ ن اتصَََََ  نNSFNET 118  ل َََََ اناز َََََ نشَََََع   نبَََََ  نراشَََ

 
115  Kahn, Robert, Cerf, Vinton, (Study What Is The Internet and What Makes It 

Work), 1999, page8, http://www.policyscience.net/cerf.pdf. 

ا –عاااااااااالم الكم ياااااااااوتر  116 ، موقاااااااااع  قاااااااااف نفسااااااااا ،   TCP/IP ماااااااااا لاااااااااو الاااااااااا

https://www.thaqafnafsak.com/2012/05/tcpip.html( 2018\6\4، تاري  الرلول.) 
 

 .24أحالم، بولالل، مرجع  اب ، ص  117
118Barry,(And Others), Brief History of the Internet,  ,Leiner

https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-
internet/#f1, (2018\6\8تاري  الرلول) 

https://www.thaqafnafsak.com/2012/05/tcpip.html
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ََ ثنNationalنSciencنFoundation َََََََََ ن  َََ نورألبًَََََََ ََََََ َََ انراللنَ  ََََََ َََص نب ألَ  ََََََ ََبع ن اَت ََ  نراشَََََََ  .نو َََََََ

ن.119را لل  

 ف: ة ال:سا نات

ََ ننإ نرات ََََََ انننن ََلثن ََََ ََ  ن ََََ ََ   نراََََ ََ نرا ََََ ََ  ح   ،بلريََََ ََ ننرات ََََ ََ دنإاََََ ََ الني ََََ ََ ننق ََََ ََ نرأل   ع ََََ راًع  ََََ

ََ ن ََ نألونن َََ ََ ني  ا َََ ََتالرالنرإلنت نَََ ََ ا  نب لَََ ََل حنالشَََ ََتالر ع نب ا َََ ََ  نرلَََ ََلنأ ناَََ ََ بق حن نب َََ ََ نلَََ ََ نذا نَََ الَََ

ََ  نو  قََََََ ن قصََََََ احرن ََ  نراًع   ََََََ نورات لََََ ََ ن ركََََََ الََََََ نراق  اََََ  THE،نوي ََََََلنشََََََ ا ن120ثنرألبًََََ

WORLD COMES ONTIMEن.121خل  نرإلنت ن نرات  ا  أوننش ا نالل نال ني    نن

ََع ني ََََََ ا ،نو ََََََ نن1995 َََََ ناََََََ الننننن ََ نرأل لََََََ انرا  ب ََََََ نبشَََ ََلنخل ََََََ نر نت نََََََ ن َََ ن1996بََََََلأني رلَََ

ََ نا نت نََََََ ن ََلنأونن  ََََََ تندواََََ ََ   ن122رن قََََ ََ نالََََ ََ ننرإلنت نََََ ََ ندخََََ ََ  ناََََ ََعننةََََ ََ نراب  ََََ ََ  نيضََََ ،نلََََ

ن1992ي تةََََ نيََََ نرنأونندواََََ نا ب ََََ نيََََ يب نبشََََبع نرإلنت نََََ ،نو ََََ ناََََ النن1991را  بََََ ،ن  ََََ ناََََ الن

و صََََََََ ني يب ََََََََ  نب  نت نََََََََ ،نو ََََََََ ننرإل ََََََََ ار نن1993رايب ََََََََ نراف  ََََََََ نبشََََََََبع نرإلنت نََََََََ ،نو ََََََََ ن

ن1996رايب ََََََََ ن ل ََََََََ   نب إلنت نََََََََ ،ن ََََََََ نن1995را  ر ََََََََ نورال ََََََََ  نورألاد نواةحََََََََ  ،ن ََََََََ نن1994

ََ ل نوالََََ  ،نَ َََن ََ ا  نوراََ ََ نولََ ََ ن  ََ ََ ن ََ ََ ناََ ََ ن1997 نرايب ََ ََ ناََ ََ نبشََََبع نرإلنت نََ ََ ننرايب ََ  ََََ نا ة ََ

 
وتط يقاتتااااا الرعويااااة للم تاااارئين، )د.ن(، )د.م(، المصاااارر موقااااع مناااا ل اال ااااالم،  اإلنترناااا ، ع ااااره، ردمااااان  119
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.نو َََََ ن  لَََََ ن خَََََ ن123رايب َََََ نرا َََََ  دي ناشَََََبع نرإلنت نَََََ نن1999وراصَََََ   ن،ن َََََ ننورا َََََ در نورا َََََ ر 

ن.2000124ا الن  نيظع نبأ نرإلنت ن ندخ نال  ر ن

وأ ََََََبً ني  ََََََ ني ََََََ ا نشََََََبع نرإلنت نََََََ ني ََََََ ارحناة ََََََ رح،نن عََََََ رنا نََََََ نبلريََََََ نرات ََََََ  ح  ،ن  ََََََعننننن

ََ ا  ََ نرا َََ ََ  ن َََ ََ نورلَََ ََانإن،ا  َََ ََ ن َََََ نذاَََ ََ دنرا ضَََ ََبع  ،نو  َََ ََ ن   نراشَََ ََ ننظَََََ النورنضَََََ ناعَََ اَََََ ني ة َََ

ََ نن  ََ نإاَََََ ن ََََََ را نIP/TCPراة وي اَََ ََلنو ََََََل ن  حعَََ ََ ن ََََََ ن نخل َََََ  ،نو َََ ََبع ن ََََََ نأكدَََ  ن36   نشَََ

يقََََلالنا  ََََ نرااََََل   نافََََ نشََََا ناليََََ نأ ََََبً نون   ن  لََََ  ،ننلََََب  ندواََََ ،نورايََََب نبعََََ نأكدََََ ن ََََ 

ن.125لع زن  ل  نو  دالن تص نبا نن  ذن

ضََََََ نرا ل ََََََ  ح  نرالًتلََََََ ،ن فلََََََ ن ََََََ ن ََََََ ن ََََََ  نرا تََََََ  ندخََََََ ننرإلنت نََََََ نا ارنتحََََََ وننلََََََ  ناعََََََ رنننن

بل لَََََ نري  ق َََََ ن ت َََََ ا نال ل َََََ نبَََََأ نرا َََََل  نرا  ح َََََ نرا ل َََََ  ح  ندخلَََََ نإاَََََ نرألارضَََََ نرا ل َََََ  ح  ن

ََ الن ََل ناََََ ََ الن،ن  ََََََعن1993أولََََ ََل رن ََََََ ناََََ ََ  نبََََ ََ تن ََََ ََ نو  ََََ ََ  نرا  ب ََََ ََل ن ََََََ نراضََََ ََلل نإدرا نرالََََ ي ََََ

 ََََََ نراتًت ََََََ نا يصََََََ   ن،نا نََََََ نإلََََََ ر   نيََََََلم نرألارضََََََ نرا ل ََََََ  ح  نرالًتلََََََ ن ََََََ ن  ََََََعنراةح1994

ب َََََلندخ اعَََََ نا ارضَََََ نرا ل َََََ  ح  نرا َََََل  نرا ل َََََ  ح  ننوا نَََََ ناةَََََ نشَََََ ا نإلَََََ ر  ل  نيَََََلا نرب َََََ  ر،ن

ََل  ََ ن، ق َََ ََ  نرالًظَََ ََ ننو تَََََ ن َََ ََ نراتًت َََ ََ ر  ل   نب َََََة نيَََََلخ يع نولَََََ   يع نالَََََ نراةح َََ  َََََ ن ةَََََ نرإللَََ

نن.را ل   ح  
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رإلنت نَََََ ن َََََ ن ل َََََ   نو َََََلنا  َََََ ننأوننشَََََ ا ن ل َََََ  ح  نيَََََ   نخل َََََ أنشَََََل ن،ن1995 َََََ ناَََََ الن نننن

ََ  ن ََ   نراا ضََََ ََ نرالحََََ ََ نور لتضََََََ   نافََََ ََ ننا نت نََََ ََل   نرا  ََََ ََ  نخََََ ََعنو ََََ ََ رن  ََََ ََ نننََََ ََ نربََََ ب لََََ

ن.126ال     نرا ل   ح  

ن

ن170 ََََََ نرا  ََََََ نراًََََََ ا نرنتشََََََ  نشََََََبع نرإلنت نََََََ نبشََََََع ناة ََََََ نلََََََلرح،نوأ ََََََبً ني  ََََََ نيق  بََََََ حنننن

  ََََََ ناََََََ نلََََََلة   ننأيًََََََلثنندََََََ ن نوراََََََ  ننالل لََََََ نرا نتَقَََََنر  ةََََََ نونن،127دواََََََ ،نويقََََََلالنخََََََل   نالمََََََل 

:حبببببدل  شبببببكل  سبببببيت عبببببل الخبببببدمات ال:ببببب   قبببببدمها شبببببلكة ان :  بببببت  سبببببيف و ي  ب ََََ  نرإلنت نََََ ن

 لمس:خدم   لك الشلكة.

ن

 .(E-mailخدمة الب يد انلة:     )أ ال _ 

ني تةَََََ نراة  َََََلنرإلافت ونَََََ نأ َََََلنأدور نر يصَََََ نن َََََ نرا َََََ ا نراًَََََلمع،نوأ َََََب ني تلَََََلنال َََََ نرافد َََََ نننن

ََ ا  نورأل ََََ رد،ن ََ ،ن ََََ نراشََ ََلنإافت ونََ ََ نب  ََ ََ نأ نشََََا ناليََ ََ   ن ََ ََ ننرا لََ ََتذب ننو الََ ََ نرلََ ََ نوو   تََ ََ 

ََتالرال،ن ََع نر لََ ََ نلََ ََ نأنََ ََ  ل  ريََ ََ النبناََََ رناََ ََ نيقََ ََ نالََ ََ ن  ا ََ ََ  ال ََ ََ حنن نشََ ََ نأيضََ ََ ،نو تل ََ ََلنإافت ونََ ب  ََ

ََتقة نا َلَََََن ََ نرال ََََ ََ نرا ََََََ  نر خََََ ََ  ن تصََََ ََ نأ نيعََََ ََ ن ن  لََََ ََ نأنََََ ََ اانرأل ََََ ََ ا ،نواََََ ََلنب ا ََََ  ا نراة  ََََ

 نرإلافت ون .

ن
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 .(WORLD WIDE WEBشلكة اليي  )خدمة  ا يا _ 

ََ ا  ن نننن ََ نWWWورختصََ ََ  نالََ ََعنيًتََ ََ ن  ََ ََبع نرإلنت نََ ََل تع نشََ ََ ن ََ ََل   نراتََ ََ نرااََ ََ نأ ََ ََ ن ََ  نو ََ

كَََََ ن   َََََ ن َََََ نرال ل  َََََ  نو َََََلنيفَََََ  نيلَََََانرال ل  َََََ  نالَََََ نشَََََع ن َََََ ا نأون َََََ  نأوننَََََ نأونأ ن

 .128ن تن خ ن  نراة  ن  ن

ن

ن.فاتخدمة  قل المل الثا _ 

ََ ننن ََ زن  لَََََ  ن خَََ ََ  ن َََََ نلعَََ ََ ني َََََل نبحقَََََ نرالل َََ ََ  نراال َََ ََلنن َََ بً َََََعنيعَََََ  نذر نراً لَََََ  نب  َََ

ََ نب اتح  َََََ  ََ  نرا لل َََ ََتالالنراشاصَََََ ،نوي َََََل ن َََ  نDownloading نننننننننن إاَََََ ن  لَََََ  نرال َََ

ََتالالنإاََََََ ن  لََََََ  ن خََََََ ،ن ََت ن ََََََ نراً لََََََ  نراشاصََََََ نالل ََََ ََ  نبً ََََََعنيََََ و ََََََلنيفََََََ  نرا لل ََََََ ناع ََََ

 ََ ََ نيًل َ ََل ن حَ ََلن  نUploading  وي َ ََ ن  لَََ  نب  َ ََ  ن َ ََ نرالل َ ََ اانبحقَ ََ ناَ ََ  نراال َ ََل ن َ وي َ

 .129إا ن  ل  نب  لن خ 

ن

 .خدمة الدردشةرا اا _ 

ََ نال عََََ نب ال ََََ نرإلن ل   ََََ ن صََََ ل ن ننن ََ  نراال ََََ نالََََ نالل ََََ نإلََََ ر ن ً د ََََ ن نChatو  لََ يقََََ الن ََ

 ن ََََََلنيََََََت نلل ع ََََََ نأون  ديََََََ ن ََََََ ن  ََََََتال  نيلََََََانرالادشََََََ نو ََََََ ن اتلََََََ نأنًََََََ  نرا ََََََ ا ،نبً ََََََعنأَنَََََن
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ََ ن ََ  نب ل ََََ ََ نيفََََ ََ  نرالادشََََ ََلم ،نو ََََ ََ  نأون  ََََ ََ انأون ََََ ََ صنأون ََََ ََع ننصََََ ََ نشََََ ََ نالََََ ََ نإ ََََ رالً د ََََ

 رال   ندو نأ نيف  ن ع رحنال ندوا ندو نرألخ ى.

 

 .خدمة اللحثخامسا _ 

    ََ ََت  ا ناَََ ََعنب لَََ ََعن  َََ ََ نرابًَََ ََ نخل َََ ََ نرإلنت نَََ ََ ن و َََ ََل  ن َََ ََ نم  َََ ََ نأل ن  ل  َََ ََتالالنأ نيصَََ َََ  

 شبع نرإلنت ن .نخ ننخ    نرابًعنرات نو  يع 

ن

 .الدخيل أ  اال صال عل ُ ادخدمة سادسا _ 

  َََََعنيعَََََ  نب لَََََت  ا ن  َََََتالالنيلَََََانراال َََََ نأ ني َََََتالالنبَََََ ر  نوي ة قَََََ  ن  لَََََ د ن َََََ ن  لَََََ ن   

  ا نإا ن  ل ن ا ن خ .

 

 .خدمة ال:جارة انلة:   يةسا اا _ 

ََ  نن  َََََعنأنَََََ نب لَََََت  ا نأ نشَََََا نو َََََ نخَََََ ننيلَََََانراال َََََ نأ نيقَََََ النب لل َََََ  ننننن شَََََ ر نلَََََ ر ناَََ

كتَََََ نأونألعَََََ  نإافت ون َََََ نأون  بَََََرنو    َََََ ،نو عَََََ  نذاَََََان َََََ نخَََََ نن  ر َََََ ني  ا َََََ ن  لَََََ د نالَََََ ن

ََ ن ََ نب اشَََََََََا ن دَََََََ ََ  ننراا  َََََََ ََ  نر  تلَََََََ ََ   نب   َََََََ ََ ر نب لَََََََ ََ نراشَََََََ ََت نالل َََََََ ََبع نرإلنت نَََََََََ نويَََََََ شَََََََ

 .ن130و     نVisa Cardب    
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ََ نأ نننننن ََ الََََ ََل   نرأل حََََ ََ نرااََََ ََلن ََََ ََبع ن نرا لمََََ ََل ع نشََََ ََ ننإلنت نََََََ ،رخََََََ ىنراتََََََ نيقََََ ََ ننت ََََََ  نااََََ عََََ

ََ اا نرالل َََ  ن نعَََ ، لل  ََلم نورألا َََ  نو شَ  P2P Filcاال َََ ناردمَََ نرإلنت نَََ نواَََ تنشَََ ر  نرا  َ

sharingنويل   ََََََ  نرإلنت نَََََََ نوخل ََََََ نراقَََََََ ر  نراة  ليََََََ نور لَََََََت     نوخل ََََََ نرابًَََََََعناََََََ نرافتَََََََ ن 

ََ نلَََََََةبن131،و    َََََََ نرافد َََََََ ن َََََََ نرااَََََََل   نراتَََََََ نيقَََََََل ع نيلَََََََانراشَََََََبع   حن َََََََ نإقبَََََََ ننو َََََََ رن َََََََ نل لعَََََ

ن.رال تال   نال ع نبعد  

 

 

 المطل  الثا  

  :  ت ايجا يا ه  سلبيا ه.نا

ال ََََََ ا نراًذ قََََََ ،نول لََََََ نرا ََََََ ا ن   ََََََ ن ََََََ    نن حنأنشََََََأ نشََََََبع نرإلنت نََََََ نا الََََََ نر ت رضََََََ  ن  رزَ َََََنننننن

ََلن ََ نب  َََ ََ ن َََ ََ ن َََ ََ ناَََ ََعل نو  بَََ ََبع نولَََ ََانراشَََ ََتال  نيلَََ ََل   نال َََ ََ ن َََََ نرااَََ ََبع نرافد َََ ََ  نراشَََ ،نوو َََ

ن ناد  ن  نرال ل    نرات نيًت لع نرال تال   .را   ننإا

اَََََََلور  ناقَََََََلنأ َََََََب نرإلنت نَََََََ نأدر ن َََََََ ن  يَََََََ نرأل ل َََََََ نب اح َََََََب نالفد َََََََ   ،ن  اشَََََََ ا  نرات  ا َََََََ نورنننن

أ ََََََبً نيًت لََََََ نبعدََََََ  ن ََََََ نألََََََ ني ََََََ   نأال اعََََََ ن لََََََل  نراراًع   ََََََ نورالؤل ََََََ  نرا لََََََل  نو  ََََََ ن

نت نَََََََ نأ َََََََبً رنيًتَََََََ ل  نرإلنرأل َََََََ ردنالَََََََ نأ نو  َََََََ   ،نن َََََََع  نالل َََََََ نر يصَََََََ نن َََََََ نرال َََََََت  لم وي

ناَََََ اانأ َََََبً ن،نونر لتلَََََ ا الت  ر َََََ ن َََََ ن  َََََ   ن َََََ نخَََََ ننراة  َََََلنرإلافت ونَََََ نوشَََََبع  نرات  ر َََََ ن
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بع ن  ََ ََلة راشَََ ََ نلَََ ََ نأ ناَََ ََ   نالَََ ََأ نا نت نَََََ نإي  ب َََ ََ نبَََ ََ  ناحَََ ََ ن.نمتةَََ ََ نرأل  َََ ََ حنملعَََََ نو ل َََََ ن  َََ   ،ن ع نَََ

ن  ن  نللة  ي   نرإلنت ن نون و  رن  نلح ضً ن  ن  رنرال ل ن ن ل ن  نإي  ب 

ن

ََلننننن ََلاقََ ََ رنرال لََََ ننح   ََ ََ وننرا ََََ تنرألونن ََ ََعنيحََ ََ ا  ن  ََ ََ  نإاََََ ن ََ ََ وننري  ب ََ ََبع نرإلنت نََََ ،نويحََ شََ

نرإلنت ن .نللة   نشبع را  تنراد ن ن

ن

 ايجا يات شلكة ان :  ت. -الف ع األ ل: •

ََ ن ََََََ نيقََََََلالنادَ ََََنننننن ََ نراًََََََ ا نأ ََََََ ناة َََ  ن ََََََ نرال تل ََََََ  ،ناَََََ  نا لََََََ دنشَََََبع نرإلنت نََََََ ن ََََََ نرا  َََ

  ََََعنلََََ  ل نراشَََََبع ن ََََ نيقَََََلي نأ لََََ نرااَََََل   نراتََََ نيًت لعَََََ نرإلن ََََ  نااَََََل   نرابًََََعنرا للَََََ ،ن

ََ ا نو    ََََ . ََلن ََََ ننورات ََ ََ   نراقََََ  نرا شََََ   نونأ ََََ نإ نرإلنت نََََ ني ََ عتشََََ   نل  ََََ ن ََََ نرا ا ن ََََ  عتشََ

راتَََََ نأولَََََل  ن َََََ حنبع  َََََ نأن راَََََ نوأشَََََع ا نو  َََََ  ن َََََ نراصَََََح ا  نور كتشَََََ    نلَََََ حنذون َََََلم ،ن  ا

ن .راشن  نع  رلَتالنمت نرو لعَ نأ نن، اا رن  نع  رلتالنمت نريلع نأ نرإلن   ن

ران نقلَََََ ن َََََ نشَََََأ نرألَضََََن َََََح نبلحَََََ    ،نوا َََََح ن َََََ ن  َََََ تند َََََ تناَََََ نرإلنت نَََََ ،نو نن حَََََ ناننًَََََ نننن

يلَََانراشََََبع ن لَََ ن ًوافَََ ن َََ نبَََ  نإمََََ ردنراتَََ نيحت عَََ نشَََبع نرإلنت نََََ نوراتَََ ني لَََ نالَََ نري  ب  يعََََ ،ن

ن. نن نت  ر لنرإلنتًلثنا ننأ نأن ن  نرا رل نناأمح نرا ل نب اش  ن نب  نو 

 س عة  قل الماليمات.أ ال _ 

 أ َََََب نن،  نبشَََََع نلَََََ   ضَََََل  نرنتشَََََ انونن،يل َََََ  نشَََََبع نرإلنت نَََََ نب َََََ اتع ن َََََ ننقَََََ نرال ل  َََََ  ننننن

ََلنر ا ََلود نبحقََََ  نور ََََل ن ََََ نخََََ ننراة  ََ ََ   ن  ََ ََ نإاََََ نأ ن  ل  ََََ ن ََََ ند ََ فت ونََََ ن ََََ نراللعََََ نأ نيصََ

ن.أون  ر  نرات ر  نر لتل ا 
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ََ رن ََََ  ن حََََ  ننن ََ نرال ل  ََََ  ن ََََ نب وي اََََ ننناعََ ََ نلََََ ا ننقََََ نويل  ََ ََ  حنمؤاََََلنإي  ب ََََ  نراشََََبع ن ََ  دََ

 ََََ نراشََََبع ننبََََ  نراً رلََََ نرالاتل ََََ  (FTP: File Transfer  Protocol) نقََََ نرالل ََََ  ن

ََ ن ََ ،ني (FTP)   رلََََ ََ نراً لََََََ  نراشاصََََ ََ نن ََََََاع نإاََََ ََ ن ل ََََََ  ،نيلعََََ لالََََََ نرا لل ََََََ نيًتََََََ  نالََََ

ََ اانيلعَََََ نن َََََ ن ل َََََ  ن َََََ نراً لَََََ  نراشاصَََََ نإاَََََ نراً لَََََ  ن(Download)بَََََ ن رننرالل َََََ  ن ن ،ناَََ

 FTP ََََََنأ نب  ي ََََََ  نرألخ (Upload). نرا لل ََََََ  نيََََََت نب ََََََ ا ناة ََََََ  نلََََََلرح،ن  ََََََعنيلعََََََ نن ََََََ ن  ََََََ 

ن.132كل   ناة   ن  نرالل   نب   ن ص  نللر

ن

 .ف  ال:جارة اس:خدام ان :  ت ا يا _ 

شََََبع نرإلنت نََََ نرات ََََ ا نرإلافت ون ََََ ،ن  ََََعناللََََ نالََََ نإاتقََََ  نرابََََ   نورالشََََت  ن ََََ نخََََ ننلََََعل نننن

شََََََبع نرإلنت نَََََََ ،نو ََََََلنا نَََََََ نالل َََََََ  نرات ََََََ ا نيَََََََت ن ََََََ نخَََََََ نن  ر َََََََ نإافت ون ََََََ نخ  َََََََ نب ات َََََََ ا ن

ََل  نو عَََََ  ن ََل  نراتَََََ نم  َََ ََت  نراَََََلخ ننإاَََََ نيلَََََانرال ر َََََ نو لَََََ نرا َََ ََت   نرالشَََ وب ات َََََ   نبً َََََعني َََ

ََ نيلََََن ََلملنق لََ ََ ،ني ََ ََ ادنو    ََ ََ ا   رناََ ََ ناََ ََ نبََ ََ  نخ  ََ ََ  نإ تلََ ََ نخََََ ننب   ََ ََل  ن ََ ََت نانرا ََ ََ ننََ ََ رن ََ و ََ

احََََ نشََََ  نيلعََََ نأ نن لََََ نال ََََ نرلََََ ناقََََلنراة ََََ نرإلافت ونََََ ،ن عََََ ن ََََ نأكدََََ نرا قََََ دنرنتشََََ ارحنويََََلرو حن

ََ ن ََبع نرإلنت نََََ ََ نشََََ ََ ن  نالََََ ََ وتنراقََََ ََلن نوب ََََ ََ ن  نرالََََ ََ تنب اقََََ ََ رنرال ضََََ ََ أن ََََ ََ نرايبََََ ََلننالََََ ََ رنمََََ ،نو ََََ

نأ نك  ندرخل  حنأالندوا  ح.راا صنل ر ح

أ نرات ََََََ ا نالََََََ نشََََََبع نرإلنت نََََََ نو ََََََ  ناحََََََ  نو شََََََق نرا ََََََ  ن  ََََََعنأ ََََََب نيي ََََََتحت ناحََََََ نأيضََََََ حننننن

ََق نأوني ََََََ ن ََ  ن ح اََََََانأ ن شََََ ََ نوراشََََََ ر ندو نأ نيعََََ ََ نراة ََََ ََ النب لل ََََ ََ   نأ نيقََََ ََت  نورابََََ ََ  نرالشََََ ب  عََََ

 
لا ااااااااااااااااام، مصاااااااااااااااااطفى، ايجابياااااااااااااااااات و ااااااااااااااااال يات  ااااااااااااااااا كة اإلنترنااااااااااااااااا ،  132

https://kenanaonline.com/users/mhae2016/posts/398674 
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ََ اع نال ََََََ ، ََ اانأ ََََََب نأ ًََََََ  نرالعََََََ ني ََََََت     نأ ني ََََََ اورن ََََََ نأن  ََََََع نوأالََََ ََل رننواََََ وأ نيًصََََ

ََح اتع ،ن ََ ن ََََ نألََََ ني ََََ   ن ََ ََ نم  ةََََ  نبََ ََ ر  نالََََ ناََََ ن ََ ََأ نلََ ََ نإاََََ نراقََََ ننبََ ََلوا نمََََؤد نبحََ ََ رنبََ و ََ

ََ ،ن ََ نراًلمدََ ََ نرات ََََ ا نرا  ال ََ ََل نبً اََ ََ ن ََ ََ ناعََ ََ ن  نرات ََََ ا نالََ ََل نب اقََ ََلمل نراصََ ََ  ن ََََ نر نت نََََ نشََ و ََ

ن.133رإلي  ب   نرالعل نرات نو  يع نشبع نرإلنت ن ن

ن

 سهيلة االس:خدام. الثا _ 

ََع نلََََََ   نننن ََ ا  نبشَََ ََ نرنتشَََ ََةب حن َََ ََ نلَََ ََ نل لعَََ ََ رن َََ ََتالر ع نو َََ ََع ا نرلَََ ََ نب َََ ََبع نرإلنت نَََ ََ  نشَََ ،نيل َََ

  ََََعنأنعََََ ن نيًتََََ جنإاََََ نخةََََ ر نو اتصََََ  نافََََ ني للََََ  نالََََ نيلََََانراشََََبع ،ناقََََلناََََ  نا ََََع ا نالََََ ن

تَََََ ا نإقبَََََ نن  مَََََ  نرال َََََتال   نيلَََََانراشَََََبع نأ َََََ ناة َََََ ن َََََ نرنتشَََََ ا  ن َََََ ن اتلَََََ نأنًَََََ  نرا َََََ ا نوب ا

 .ع ا

ََ ن يال ببببببب      ََ نراتَََََََ ن عحَََََََ نرا لبَََََ ََلن َََََََ نرال ريَََََ ََبع نرا  ال َََََََ نرا لمَََََ ََ  نراشَََََ أ نا َََََََع ا نرلَََََََتالرالن َََََ

ََ ن ََل نرات  ا َََ ََ نرا َََ ََ ننالَََ ََ نراًصَََ ََبع ن َََ ََ  نراشَََ ََتال  ن َََ ََ ن  َََ ََ  ن َََ ََ نراحَََ ََ انوا  َََ ََ  د  نورات َََ ورابَََ

ن.راتف ا بنوبلو ناح  نرا   نور نتق نن  ن ع  نإا ن خ نورألبً ثنب  ا نوبأ  

 

 .ت  ظام مف:يحان :  را اا _ 

ال ل ََََ ،نبً ََََعنأنَََََ نب لََََت  ا نأ نشََََا ن ََََ ن اتلَََََ نيتل ََََ نشََََبع نرإلنت نََََ نبأنعََََ ننظَََََ الن  تََََ حنن 

ََ ن ََ نأ ن   ََََ ََ ننإاََََ ََل ع ،نورا  ََََ ََ نيقََََ ََل   نراتََََ ََ نرااََََ ََت  د ن ََََ ََ نور لََََ ََلخ نناعََََ ََ نراََََ ََ ا ن ََََ ََ  نرا ََََ أنًََََ

 
، دار الفكاار 1الجرياارلي، جمااال، ال يااع اإللكترونااي للساالع المقلاارة ع اار  اا كة اإلنترناا  درا ااة لقتيااة مقارنااة،   133

     .80+79، ص2008 كنررية، مصر، الجامعي، اال
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ََ زن  لََََ  نوخََََ ن ََََ ي ن ََ نأ نيعََََ  ناليََََ نلعََ ََبع نو ََََ نأ ن  ََََ ننم  ََََل ،نرالعََ ََ دنالََََ نيلََََانراشََ   لََ

ن.134ورشت ر نالىنأ لىنراش ا  نرات نيقلالنخل  نرإلنت ن ن

ن

  الاميمية. الشميليةخامسا _ 

ََ ننننن ََل ناََََََ نالََََ ََ نيشََََ ََ نأنعََََ ََل ا  ،نو قصََََََلنب ا ل   ََََ ََ نوراشََََ ََ  نرا ل   ََََ ََ نشََََََبع نرإلنت نََََََ نبصََََ يتل ََََ

  نراً لَََََ  نرال يب َََََ نبشَََََبع نرإلنت نَََََ نورالحتشَََََ  ن َََََ ن اتلَََََ نأنًَََََ  نرا َََََ ا ،نو قصَََََلنب اشَََََل ا  نَعََََنأل

لنرال ل  َََََ  نرالتََََ    نالَََََ نرإلنت نَََََ ني  ََََ ن  ل  َََََ  نأشََََل ن  َََََعنإنَََََ ن ََََ ن  اَََََ نر يصَََََ ننأ ن  رَاَََن

ََ نرابًََََعن ََ نأ نيفََََ  ن  رلََ ََ  نبََََل حن ََ ََت ىنرا ََََ ا نبألََ ََتف  نالََََ ن  ََ ََ نرابًََََعنلََ ََ ن ََََ  ن  رلََ ب إلنت نََ

ن.135  نرالعتب  ن ق 

ن

   ية الشلكة.سادسا _ 

ََلننن   ََ رحنأل ََ ََ نا  ََََ ن عََ ََ حنأنعََ ََ نأيضََ ََبع نرإلنت نََ ََ  نشََ ََ نري  ب ََ ََ نا ََََ    نأون ََ ََ ن نياضََ ََعنأنعََ ،نبً ََ

ََتالالنيلَََانراشَََبع ن ََل نراَََلوننراتَََ ني َ ََ نراًَََ ا ن أولَ ََبع ،نأ َََ ن َََ نرا  َ ََلنالَََ نيلَََانراشَ ََ ن َََ نأ َ اع لحَ

 ََََََ    نرال رقبََََََ نورافشََََََ نورإلشََََََ ر نال عََََََ نبً ََََََعنيعََََََ  نيًََََََ نلََََََ   يع نوضََََََل ن ََََََلودندواتعََََََ ،ن

ن.136وذاان ت ن نيت نأ نرال ننيا   نرا  ب  نضلنرالوا 

 
، 2003 لاااران، مضااار، جااارائم الااارعارة علاااى اإلنترنااا ، دار  لاااران للندااار والتو ياااع، األردن، عماااان،   134

 .14ص
 .52، لالر، مرجع  اب ، صال،ل ي  135
، 2001ال ع ااي، جااالل، و لاارون، جاارائم ال،ا ااوا واإلنترناا ، دار وائاال للنداار والتو يااع، األردن، عمااان،   136

 .63ص
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ََ ن لهبببب ا  شبببب     ََانري  ب ََ ََ نأ ن ح اََ ََ نإاََ ََ ناََ ََبع نرإلنت نََََ ،نوافََ ََ نن نأخََََ ىناشََ ََ نألنعََ ََلثناحعََ تًََ

نا   ن ت لق نبل ض تنرابًعنبشع ن ب ش .

ن

 سلبيات شلكة ان :  ت. -الف ع الثا  : •

ََ حننبََََََ ا   ننن ََت ناحعََََََ نأيضََََ ََ ،نإ نأنََََََ يننََََ ََبع نرإلنت نََََ ََ ن ََََََل تع نشََََ ََ نر ي  ب ََََََ  نراتََََ لََََََلة   ن ََََ

ن.ل  ننتًلثنا نب ضنيلانرا لة   ن

ن

 .دماالانأ ال _ 

ََبع ،نن ََال  نيلََََانراشََ ََلدن ت ََ ََ دناََ ََ ن ََََ نرزديََ ََ نأ ََََ ناة ََ ََبع نرإلنت نََ ََتالرالنشََ ََع ا نرلََ ََ  نا ََ ََلناََ اقََ

ََةب حن َََََ نرد َََََ  نرافد َََََ ن َََََ نراشَََََب  ،ن ن َََََل ح  نالَََََ نراتل َََََ زصنلَََََ نم لَََََلنأشَََََا ف و َََََ رن َََََ نل لعَََََ نلَََ

ََ ن ََبع نرإلنت نََ ََ نشََ ََل ح  نالََ ََا صن ََ ََ حنأشََ ََلنأيضََ ََ نأ نا،نم لََ ََلنالََ ََل نيؤاََ ََ  ندارلََََ  نالمََ ََ ن  حََ نت نََ

 ة  َََََ نرد  ن َََََ نخ  َََََ  ،نواحَََََل  نن َََََلنأشَََََا صن َََََل ح  نالَََََ نشَََََبع نرإلنت نَََََ نا َََََ ا  ن   لَََََ ندو ن

ََل  ن ََ نرضََََََ  رب  نل ََََ ََ حت ناحََََ ََ  نلََََ ََ رنر د ََََ ََ ،نأل ن ََََ ََ    نراا ََََ ََل ننََََ ََ نرا رلََََََ نأ ننََََ ََ ن لََََ ار ََََ

نن.137راشا نرالل      نون    نيح عرنللب حنال ن

ََ حنننن ََ رنن ََََ ََ   حن حن َدَََََن ناعََََ ََ ن ََََََ نال نر د ََََََ  ب ََََ ََ ن صََََََ نرا  ب ََََََ ن  ََََََعن،نو ََََ ََلثن ََََََ نللع ا ََََ ََََ 

ََع ىن ََل  نبشَََََ ََ   نيقَََََ ََ ن صَََََ ََلً نزولَََََ ََ ا   نالصَََََ ََ حنبَََََ ََ  ن علَََََ ََ رننراشاصَََََ ََ نرأل َََََ أ َََََََلا ن ًعلَََََ

اللًعلَََ نضَََلنزولعَََ نراَََ  ني َََ ن ن َََ نرد َََ  نبشَََع ن  َََ ن ة  َََ نالَََ نشَََبع نرإلنت نَََ ،ن  َََعن  اَََ ن
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ضََََََ ن نوننلََََََ ا  نو ََََََ رن ََََََ نل ََََََ ن   يعََََََ نرا ول ََََََ ن ََََََ ن14زولتََََََ نبأنََََََ نيقضََََََ نم   ََََََ حن ََََََ نيقََََََ ا ن 

ن.138    إ نا ن ً و  نو  نرد  ن ن  نأل ني   ن أ بً ن   يع نا ا ً  نب لنأ ن شل

ن

 الخط  الثقاف . ا يا _ 

ََ ننننن ََ رن َََ ََل،نو َََ ََ رحنأل َََ ََ ن عَََ ََ نا  َََ ََ نأنعَََ ََ ،نبل حَََ ََ ب ن َََ ََ نذر ن َََ ََ نبأنعَََ ََبع نرإلنت نَََ ََ  نشَََ يل َََ

 نرا ََََ ونرادقََََ   نأدىنإاََََ نولََََ دن  ر ََََ ني لََََ نالََََ نيََََل   نرادق  ََََ نوراََََلم ،ن أ ََََبً نولََََ ل ن ََََ نولََََ  

ن.139را  ب نا اتبش  ن ليل حن

 

 .األخالن  الخط  الثا _ 

تشَََََ انرال ر َََََ نرإلب   َََََ نراتَََََ ني لَََََ نالَََََ نرنلَََََ   نرنتشَََََ انشَََََبع نرإلنت نَََََ نبشَََََع ناة َََََ نإاَََََ نننن

،نو ََََ رن  ََََ نأخ ق ََََ ن  ،نوذاََََان ََََ نخََََ ننإنشََََ  ن  ر ََََ ني لََََ نالََََ ننشََََ نأ ََََ النو ََََ ايََََل   نرألخََََن

ََ ا ن  َََََ دنرال تلَََََ خَََََ  نونبًَََََلنذريَََََ نمَََََؤد نإاَََََ نيَََََل   نرأل ،نإ ناَََََ ن  َََََتالالنا نت نَََََ ن  َََََ تنب اتَََ

ا لََََق أنوراتَََََأ  نبلََََ نمَََََت نا ضَََََ نالََََ نرإلنت نَََََ ن ََََ ن شَََََ  لنإب   َََََ ،نو ََََ رنبًَََََلنذريََََ نيشَََََع نخ َََََ رحن

ََب  ن ََ ن تََََ  نرال ر قََََ نخََََ نن ذ ذ ََََ حنالََََ نراشََََب  ،نأل نراشََ ََ يع ن لََََ نخََََ ننن نيع نََ ََب تناتبََ بً لََََ نإلشََ

ََ ني تقََََلنراَشَََن ََانرال ر ََََ نرإلب   ََ ََلننو ََََلنن.140ب  نبََََأنع نأشََََب  رناتبََََ يع يلََ ََ نرإلب   ََََ ن ََََ ن ََ اناََََلدنرال ر ََ

ََ ناََََََ الن ََ حنللمََََََلرحناََََََ نمََََََ ال،ن ن266 ن ََََََ ننشََََََ  ن حن   َ ََََنن 72000 بحًََََََ ن ن1997 رإلنت نَََ     ََََََ حنإب   َََ
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ََ ا نالل ر ََََ نرإلب   ََََ ن ََََ نرإلنت نََََ ن ََ ن ََََلان  ََََ نراََََلخ نرإلللََ ََ انكلََ ََ ننبلل ََ دو انلََََح   حنالََََ نرأل ََََ ن حََ

ن.141 1997 ا الن

ن

 .لازلةارا اا _ 

وراَََََلخ ننإاَََََ نشَََََبع نرإلنت نَََََ نويصَََََ  ننو  َََََلرح،نإ نرا لَََََ  نرال َََََتل نالَََََ نش شَََََ نراً لَََََ  ننننن

يَََََؤد نإاَََََ نرا  اَََََ نن،رال ر َََََ نبلاتلَََََ نأن راعَََََ نلَََََ ر نا نَََََ نإخب ا َََََ نأالنر تصَََََ دي نأالنرلتل ع َََََ نو    َََََ 

رلَََََ ن،نو َََََلوثنرالشَََََ ك نرأللَََََ   نو    َََََ ،ن لَََََ نرا نوب اتَََََ ا نرنق َََََ تنراح َََََ  نر لتلَََََ ا نبَََََ  نراحَََََ  

نال نرأل  نأ نمحتةع رنألو د  نخ   حنال ع ن  نراض  تنور د   .

ن

  دم   الميان .خامسا _ 

ََ حنو َََََََ نأ نو َََََََ نإاَََََََ ن  لَََََََ  ننننن إ نرال ر َََََََ نرإلافت ون َََََََ نالَََََََ نشَََََََبع نرإلنت نَََََََ ن   ضَََََََ ن  ابَََََ

ا  ََََََ نإافت ون ََََََ نيلعََََََ نأ نن لََََََ نال عََََََ نرلََََََ نالل ََََََ  نر ختََََََ ر نأونراتا  ََََََ نلََََََ ر ناََََََ  ن ََََََ رنرات

ََ نأو ،نويفََََََ  نالل ََََََ نراتا  ََََََ نأونر ختََََََ ر نأ ََََََ ناََََََ ن   ََََََ نزاتن   ولََََََ  ن ََََََ نأنظلََََََ نل  ََََََ نكلَََ

أون ََََ نخََََ نن عََََ انيلََََانرا   ولََََ  ناََََ ن   ََََ نبََََ ر  نخ  ََََ نيحََََ ننيلق   ََََ حنالََََ ننألعََََ  نراً لََََ  ن

ََ نخََََ نن ََ ن تََََأي نرا   ولََََ  ن ََ ََ ر  ن   حََ ََ  نب ََََت نبََ ََتالالنراً لََ ََ الن  ََ ََلنأ نيقََ ََ  نب ََ ََ زنراً لََ لعََ

ََ ل ََع ن  ََ ََ نبشََ ََ ن حةدقََ ََل    نن ر ََ ََ نيََ ََؤد نإاََ ََة نئنويََ ََ ني ََ ََانخ،ن لََ ََ   نذاََ ََ النراتشََ ََ ر  ننظََ ََ نبََ ََ ن ََ لََ

ََ ،نوراَ ََََن ََ    أونرال  ا َََ ََ نب نَََ ََ  ننم و ن َََ ََ ر ن اتصَََ ََح نخةَََ ََ ن َََ ََ ن َََ ََت نإ ًَََََ النران بعَََ ََعنمَََ ََ ر  ن  َََ ةَََ
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ََ  ن را ََََن ََت نب نََََ   ن  ََ ََ  نب ََ ََتالالنراً لََ ََ الن  ََ ََل  نيقََ ََ ناحََ ََعنأنََ ََ نبً ََ ََ ر  ن   حََ ََ نبََ  ََََ  نم و ندرخََ

ََ م و نإاََََََ نراً َلَََََنمََََََؤد نذاََََََان ََتالالناََََََلخ ننرا ََََ ََ نخة دََََََ ن  ََََََعنأنََََََ نمحََََََ ننا عََََََ زنرال ََََ   نب   قََََ

ََ   ن ََع نيلقَََ ََ   بشَََ ََانراة نَََ ََت نذاَََ ََأ  نب َََ ََ نالَََََ تن،ندو نأ نيَََ ََ م و نبأنَََ ََ نرا َََ ََ نالَََ ََ نأ نن لَََ و لعَََ

ليَََََ ن َََََلا نالَََََ ن ضَََََ ا  نن  َََََ ،نوالَََََ نأ نمح َََََ نن  َََََ ن َََََ نبَََََ ر  نأخَََََ ىنرا َََََ    نرااة َََََعن عَََََ نا

ن. رل  ناحلنيش  ل ن  نراً

ََل   نرال ناعََََََ رننننن ََحتًلثنبشََََََع نلََََََ  ننت ََََََ  ناتََََ ََ رنرابًََََََعنولََََ ََ ن ن ََََََ ن ََََ ر ََََََ ن ََََََ نرا صََََََ نرادََََ

ََبن ََ ر نوا َََََ ََ ناَََََََ نرإلختَََََ ََ النَمََََََن  صَََََ ََت  ا نأ نشَََََََا نأ نيقَََََ ََ نب لَََََ ََ نرالاتَََََََ  نو َََََ ََ ن َََََ ت نو َََََ

نال نأشا صنذو نخة  ن  ن  رنرال  ن.نص تب إلخت ر نأالنأنع نيق

ن

  . عدم الس ية ان ا ةسادسا _ 

إ نرنعَََََ ناَََََ نيفَََََ ن َََََ ن  ضَََََ نا  بَََََ ن َََََ ننبَََََ ا   ن َََََ نر ي  ب َََََ  نراتَََََ ن َََََل تع نشَََََبع نرإلنت نَََََ ،نننن

ََ ن ََ دن  لحََ ََلالنولََ ََ  ن   حََََ ،نوا ََ ََ نألعََ ََلالن ةََ ََ ناََ ََةب حن ََ ََ نلََ ََ نل لعََ ََ رن ََ ََلن ََ ََ رحنأل ََ ََ ن عََ ََ نيفََ ََ ناََ وألنعََ

ََ نون ََ  ،ن  َََََََعنأنَََََ ََ نبلَََََََ   نرال ل  َََََ ََ ن  ر َََََ ََلنالَََََ ََ نم  َََََ ََ النبحشَََََََ ن َََََ ََ نشَََََََا نأ نيقَََََ ََت  ا ناَََََ  لَََََ

 ََ ََانرال ر ََ ََ نيلََ ََ نالََ ََ  نا  ََ ََ  ن حََ ََ ال ر  نرإلب   ََََنرإلنت نََََ ،نودو نأ نيعََ ََ نيًََََضن نورال ر ََََ نرا،ناََ تََ

نال نرا   دنورا ح ،نورال ر  نرات نيةعنراف ر   نرالمح  نورا   ا  نو     .

أنَََََ ن َََََ نرا رلَََََ نالَََََ ناَََََ ندواَََََ نأ نيقَََََ النبتَََََ    نألعَََََ  ن  رقبَََََ ن اتصَََََ نال رقبَََََ نقَََََ ننالنالََََ نننن

نيلَََََانرال ر َََََ نراتَََََ نيًَََََضنالَََََ نراف ر  َََََ نأونرال ر َََََ نراتَََََ ني لَََََ نالَََََ ننشَََََ نرا فَََََ نرإلا َََََ ب نراَََََ  

ن.معل نا   دنرالوا نويل     
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 َََََ ن ل َََََ   نيلعَََََ نراقَََََ ننبأنعَََََ نأولَََََل نا  بَََََ نالَََََ نشَََََبع نرإلنت نَََََ ن َََََ نخَََََ ننإنشَََََ  ن  َََََ نوننننن

ََ نر ََ نراح  بََ ََت ندرخََ ََ ن  نن،   ََََ ا اََ ََ رانبقََ ََ ران ََ ََ نإ ََ ََلنيََ ََ ،نو ََ ََ ا  ر  نرإلافت ون ََ ََت نبََ ََ ن اََ ََ ن  ََ و ََ

ب َََََََضننيحَََََََ ونن  َََََََ نن ن  َََََََعن2018 نا َََََََح  ن10رااَََََََ صنبَََََََ ا  ر  نرإلافت ون َََََََ نرا ل َََََََ  ح نا َََََََ ن 

ا ذبَََََ نأونيعَََََ  ننرحنمحشَََََ نأخبَََََ اننيً  ضَََََ  نأويقَََََ النب نشَََََ  ن  ر َََََ ننرالَََََ ردنراتَََََ ني   َََََ نالَََََ ناَََََ ن َََََ 

،نو ََََََ رنبََََََلوا نمََََََؤد نإاََََََ نز ََََََ د نرنتعََََََ  نراًقََََََ  نر ل لََََََ  نراعََََََل ن حعََََََ نيََََََل   نأونيا  ََََََ نرالواََََََ 

ََ أن ََ نرايبَََََ ََلننالَََََ ََ رنمَََََ ََ ،نو َََََ ََ نراقَََََََ ن  نر ل لَََََ ََ نا لعَََََ ََا صنراتَََََ ََ نا شَََََ ََ  نرا  ديَََََ لَََََََ ر  نوراً  َََََ

ن.142ر نت ن نب اق ن  نراللت ا ن

ن

 . :زا االسا اا _ 

،نويََََََت ن  ابََََََ حنبتََََََ رز نر لمد حنالََََََ نشََََََبع نرإلنت نََََََ نو ََََََ ن ََََََ   ن ََََََ نرا ََََََلة   نراتََََََ ن عََََََ  نَ َََََننننن

رلَََََتلارلع نبَََََ اف النرا ل َََََ نورا اَََََ دنراا  ا َََََ نراف ذبَََََ ،نالل َََََ نر بتَََََ رزنالَََََ نرا ت َََََ  نوذاَََََانا َََََع ا ن

بت رزن  تََََ   نلََََ ر ناََََ  نبصََََ انخ  ََََ ن  نق ََََ النشََََا ن شََََ   نبََََنبتََََ رزنبأنََََن  ََََعنيلعََََ نأ نن ََََ  نر 

ََ النَبََََن ََ  نيقَََ ََا نراَََ ََ رنراشَََ ََعنأ ن َََ ََلم نبً َََ ََ نأونب  َََ ََ ي ناعَََ ََ نأونبلق َََََ ن َََ ََ تن بعَََ ََ  ني َََ بت رزنرا تَََ

ًََع  ََ ا  نو ضَ ََلالننشَََ ن َ ََ نألَََ ناَ ََ حن َََ ن َ ََ نا ضَ ََ نن،ال عَ ََاناَََ ن   َ ن حن  ا َََنن حن ةل َََن لَََ نو عَََ  نذاَ

ن،بتَََََ رزعَََََ رنراحَََََ تن َََََ نر ا َََََ  ن َََََ ن ل َََََ   نأون  َََََ ن َََََ نرال َََََ   ر ،نو َََََلن َََََل  ن َََََ   نادن حن   َحََََن

ََ نإاََََ ن ََ  نالًصََ ََ ننشََ ََ ننََََ بلرن  ََََعنيََ ََ ا  نالََََ ن  ر ََََ نرات ر ََََ نر ضََََ  ن تََََ  ن ََ ََ ن ََ بت رز ََََ نبحشََ
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ََ نبَََََ ا ورجر    تعَََََ ن،نو َََََلنو َََََل نق لَََََ نرأل َََََ رننراتَََََ ندنوأنَََََ نيَََََ ل ناقَََََ ار ننلتلَََََ ا نب َََََلنأ نأو لعَََ

 .143 ع أا نشن185انراشا نرا  ن لد  نبلةلغنيقلان  را نرا ت  نا ا

 

 

 الفصل الثا  

نج يمة اخ: ا  أ ظمة الماليمات  الشلكات الماليما ية

ََ  نا َََََع ا نننننن ََلناَََ ََ ناقَََ ََبع نرإلنت نَََََ نرات   َََََ ن َََ ََ حنن عَََََل نأ نشَََ ََعب حن   قَََ الل َََََ    ن َََََ ناَََََ رن َََ

ََ ن ََ اع نرإلل ر  َََََََ ألَََََ ََ اًع نوراذ َََََََ النبأالَََََ ََ ن صَََََ ََلة   نشَََََََبع نيًق َََََ ََ نلَََََ ََلأ نيظعَََََ ََ ن حَََََََ نبَََََ ،نو َََََ

نن ننع ي نرا ص نرألون.رإلنت ن نرات نيًل ح ناحع ن 

ََبع نرإلنت نَََََََ نرال َََََََ    نوننننن ََ رنا  َََََََ ،نلَََََََ ال نشَََََ ََأ نيق  َََََ ََلمع نخةَََََََ  ن َََََََ نراً لَََََََ  نبَََََ ََ ناَََََ و َََََ

ََ رتب ََ  نأنََََ ََ ن ايفََََ ََ ر  نرإلافت ون ََََ ََ نرا ََََ ََل ن ََََ ََ نالََََََ ن اتلََََََ نالمََََ ََ ر  نأ ََََََ  نبشََََََع ناة ََََ ََ  نرا ََََ ،ن ََََ

ننرال تل   ن  عنلةة نخ    ن  ا  ن  د  نبل  ن  م  نرالو ار .

ََ رنرا َصَََََننننن ََ ن ََََ ََ نون ََََ ََعني    عََََ ََ ن  ََََ ََ ر ن ََََ ََ نر ختََََ ََ نل  لََََ ََلثناََََ ََ  ننتًََََ ب ََََََ  نأاا نعََََََ ،ن نلََََ

ََ رن نورات ََََََ  نالََََََ ن ََََََ ن ََََََ نرالات  ََََََ   نو ََََََ ن ََََََ نأشََََََا صنذو نخةََََََ  ن   حََََََ ن ََحت   ن ََََََ ن ََََ لََََ

رات َََََ  نالَََََ ننظَََََ نرال ل  َََََ  نرا صَََََ نالَََََ نأشَََََع ننودور َََََ نل  لَََََ نرإلختَََََ ر ،نو َََََ ن َََََ نب َََََلنذاَََََان

ََ ن ََ  ني    عََََ ََعنب ََََ ََ ن  ََََ ََََ  ََ ََ اانرات ََََََ  نن،و ع ن يعََََ ََ  واََََ ََ ي نواح  ََََ ََ نرال ل  ََََ ََ نر  ََََ ََ ت ننالََََ ولََََ

نيق   ن  رنرا ص نا ات ا :
 

ألااااف  ااايكل لااااي نااااابلس،  185،داااف قضااااية ءبتاااا ا  لتااااة ال اااار ندااار علااااى و،الااااة معاااا اإلل اريااااة،  143

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=950163( 2018\6\18، تاري  الرلول.) 

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=950163
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 ال:ا يف  ج يمة اخ: ا . -الملحث األ ل: •

 . أمنها على الشلكة الماليما ية ظل الماليمات  -الملحث الثا  : •

 

 

 الملحث األ ل     

 خ: ا الال:ا يف  ج يمة ا

 ََََََ ني ََََََ انشََََََبع نرإلنت نََََََ ،ن ن عََََََ  ني تةََََََ نل  لََََََ نر ختََََََ ر ن ََََََ نرا ََََََ ر  نرإلافت ون ََََََ نراَتَََََن  نن 

ََ ،نو َََ نبَََ وزن ََ   ن َََ ن ةَ ََ ني   عَََ نرابشَ ََ ر  نإافت ون َََ ناَََ نيفَ ََ انراشَََبع نإاَََ نبَََ وزنلَ ََعنألَََع ني َ َ  

ََ نشََََََبع ن ََ ن َََ ََلوننراتََََََ نيت   َََ ََ نراَََ ََ وا نالَََ ََب ن ََََََ نراضَََ ََتل نأ َََ ََ نبشََََََع ن  َََ ََ ر  نونل  َََ ََانرا َََ يلَََ

ََ نضََََََلنيلََََََانراع لََََََ  نرإلا ََ دنراًلََََََ ننويََََََ    نراًل يََََ ََ النب ي ََََ ََ نراتََََََ نيفلََََََ نرإلنت نََََََ نأ نيقََََ فت ون ََََ

نرالوننخ    ن  ا  ن  د  .

الََََ نل  لََََ نر ختََََ ر ن ََََ ن  ََََعني    عََََ نا ََََ ح،نور ََََ    ح،ن اََََ ن ََََ ن ََََ رنرالبًََََعننلََََ  ناعََََ رنننن

ََ اانراع َََََ الن ََ النبَََ ََل  نرال َََََ النأونرالاتَََََ  نإاَََََ نراذ َََ ورات َََََ  نإاَََََ نأشَََََع ننر ختَََََ ر نوراَََََلور  نراتَََََ نيَََ

ن-يقتص ن  رنرالبًعنال ن  نمل :  عن،نرإلافت ون 

 هية ج يمة االخ: ا .ما -المطل  األ ل: •

 . خصائصها أشكال  د اف  انخ: ا  -المطل  الثا  : •

 

 



66 
 

 المطل  األ ل

 هية ج يمة االخ: ا ما

 لَََََ نالََََ نشَََََبع نرإلنت نَََََ نوي َََََتال ع نبشَََََع نأ ََََب ن َََََ نراضَََََ وا نورالعَََََ نالََََ نراَََََلوننراتَََََ نيننن

أل ن ن َََََ نراع لَََََ  نرإلافت ون َََََ ،نل َََََتال  نراشَََََبع    يعَََََ ،نأ نيَََََ   نراًل يَََََ ناأل لَََََ ن َََََ نا  َََََ ن

ن .  ح  نبح  نأ ن حظ   نشبع  ننراح ر نرألوا  ض  نأ  نراشبع  نيلد ن

ََ نوننننن ََ ن لعَََ ََ ا نإاَََ ََ ر نرإلشَََ ََ نر ختَََ ََلن َََََ نأ نل  لَََ ََ ن َََ ََ نذريعَََ ََ ناَََََ ب  ن َََ ََلودنال  لَََََ نإافت ون َََ ًَََ

لََََ نن،ن عََََ نل  لََََ ن ني ََََأنناََََ نلََََ  جنأ حََََ ن   ََََ نبََََ  نراََََلوننو ني ََََأنناََََ نلحََََ دنيق ََََ  ناراََََلون

يلعََََََ نأ نن ََََََل ع نبأنعََََََ نل  لََََََ ن ََََََ  ت ني يفََََََ ندو نأ نيشََََََ  نأ ََََََلن  ََََََعن،ن  رلََََََ ن ََََََلودندواعََََََ 

لََََََل  نرا   لََََََ نرإلافت ون ََََََ ن.ناعََََََ رنويََََََل     نبََََََ اانإ نب ََََََلن ََََََلوثنراحت  ََََََ نو ََََََ نرختََََََ ر نرال ر ََََََ 

ن.بع رنر ل نألنع نيت ن  نخ ننراً ل  نوشبع نرإلنت ن ن

ََلوننالع وننننن ََ ي نراََََ ورا ََََََ ر  نرإلافت ون ََََََ نر خََََََ ىنو ََََََ نن   لََََََ را ًََََََ ن حََََََ  نورلََََََ نيقََََََ نالََََََ ناََََ

ن   ركبَََََ نرات َََََ انراتفح اَََََ ل نورال َََََتل نم   َََََ ح،نوذاَََََان َََََ نألَََََ نإي َََََ دنراًَََََ نرأل دَََََ ناًل يَََََ نراشَََََبع

ن.  نخ  نراع ل  نرإلافت ون  

ن

نيحَََََ ونن َََََ نرا َََََ تنرألونني   َََََبنل  لَََََ ن   َََََ ن َََََ وتبتق َََََ  ن َََََ رنرال لَََََ نإاَََََ نن لحَََََ اقَََََلننننن ،ن  َََََعي

أااَََََ  نل  لَََََ نر ختَََََ ر نو َََََ نرا َََََ تنراد اَََََعن َََََ ن َََََ ن  يفةَََََ رنرا َََََ ر  ن نرا َََََ تنرادَََََ ن نر ختَََََ ر ،نوَ ََََن

ن.رإلافت ون  

ن
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 االخ: ا . -الف ع األ ل: •

ذ ََََ نب َََََضنرا قعَََََ  نإاَََََ نراتبَََََ انل  لَََََ نر ختََََ ر نويصَََََح  ع نالَََََ نألَََََ  نأنعَََََ نضَََََل نا  لَََََ نننننن

ََ ي  ََ النرال ل  ََََ ََ نب لََََََ   نراحظََََ ََت نرايف بعََََ ََب ضن ََََََ ن ََََََ  ن،ن144را ََََََ ر  نرال ل   ي ََََََ نراتََََََ نمََََ ذ ََََََ نراََََ

ر خََََ ن ََََ نرا قعََََ  نإاََََ نأنعََََ نيحتلََََ نال ََََل  نرإلل ر ََََ نب ََََ ر  نر اتََََلر نالََََ ننظََََ نرال  ا ََََ نر ا ََََ ،ن

ََ النرال  ا َََََ نر  ََ نالل ل  َََََ  نأونب َََََ ر  نرا َََََل  نراتَََََ نيتصَََََ نبحظَََ ََأ نن.145ا َََ ََ نمَََََل  ح نالقَََََ ننبَََ ََ رن َََ و َََ

ن  ر  نراش    ن  نرا  ا .راع  النال نرال ر  نورخت ر ع نال نشبع نر نت ن ،نإنل ني لن  نرا

رات ََََََ انراتفح اََََََ ل نرا ََََََ   ن ََََََ نولََََََ   نر يصََََََ ننرالاتل ََََََ ،نوز ََََََ د نرإلقبََََََ ننالََََََ نناعََََََ رن ََََََ  نننن

نتشَََََََ ان َََََََ    نل  لَََََََ نر ختَََََََ ر نبشَََََََع ن  َََََََ ن ت  َََََََ ن َََََََ ن ةَََََََ نإاَََََََ نر َََََََلنأدىنشَََََََبع  نرإلنت نَََََََ ن

ر ندرخَََََ نأشَََََا صن  َََََ ن صَََََ حناعَََََ نب اَََََلخ ننإاَََََ نيلَََََانرال ر َََََ نأون  َََََ ن صَََََ حناعَََََ نب ابقَََََ  نا تَََََ ن

ن.  رنرال   

ََ زنونننننن ََ نلعََ ََلخ ننإاََ ََ نخََََ ننراََ ََت ن ََ ََ نيََ ََ نإافت ون ََ ََ نل  لََ ََ ر ن ََ ََ نر ختََ ََأ نل  لََ ََ ننبََ ََ نراقََ  لعََ

ََ  نأوناََََََ ن   ََََََ نبََََََ ر  ن ََ نأ  لََََََ  نراضًََََََ  ناََََََ ن   ََََََ ن  م ولََََ خََََََ ىنمََََََت نيلن لعََََََ نبً ََََََعنأنََََ

ََع ناشََََ ر  ،نواََََ د حن ََ نش شََََ ن ن  ََََ  ن حةدقََََ  نبشََ ََت ن   ََََ ن ََََ ن تظعََََ ناََ ََل  نيقََََ النراضًََََ  نب ََ  ََََ ناحََ

ََ نب  م ولََََََ  نأونبةََََََ ر  نرختََََََ ر  ََ  ن ََََََ  نراح ر ََََََ ن ل   ََََ ََعنن،يفََََ ي تةََََََ نلعََََََ زنراً لََََََ  نرألدر ن  ََََ

راتَََََ ني َََََتالالن َََََ نرايفَََََ  نل  لَََََ نر ختَََََ ر نو َََََ نخَََََ ننشَََََبع نرإلنت نَََََ نيقَََََ النرال َََََ النرال ل  َََََ ي ن

ََ ،نو ةََََََلأنب   نرال  ََََََ نبحََََََ  حنالََََََ ن ع ايََََََ نراعبق  ََََََ ن ََََََ ن  ََََََ ننربََََََ نناتا  ََََََ نب اََََََلخ ننإاََََََ ن   ََََََ ن ََََ

 
عفاااون، حمااا ة، السااالو  اإلجراماااي للمجااارم المعلومااااتي، مااا ،رة ما اااتر غيااار منداااورة، جامعاااة ال،اااا  ل ضااار  144

 .117، ص2012باتنة، الج ائر، 
لاارليل الجنااائي والت وياار لااي جاارائم الكم يااوتر، دار الفكاار الجااامعي، األ ااكنررية، مصاار، حجااا ا، ع اار الفتااال، ا  145

 .235، ص2002، 1 
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ََ ن ََ ر  ن نراً لَََ ََ نرا َََ ََ ن َََ ََ  نأ نل  لَََ ََل ن ايفَََ ََ نرألدر نرا   َََ ََ  ن َََ ََأ نراً لَََ ََانبَََ ََ نذاَََ ََ ن َََ .نإذرحنيي عَََ

 ََََََ ن ق  ََََََ  نرألونن نرا   لََََََ  نرا   لََََََ نرإلافت ون ََََََ ننيتََََََأا إذن.نرإلافت ون ََََََ نالََََََ نشََََََبع نرإلنت نََََََ ن

 َََََ نألَََََ نو َََََ ن َََََ  نرا   لَََََ نبأنعَََََ ني َََََتالالن صَََََ ل نرإلافت ون َََََ نب اتَََََ ا نونورادَََََ ن ن رإلافت ون َََََ  ن

ََ  ناً لَََََََ ن نخَََََََ ننريلَََََََ نَ ََََََن ََبع نرال ل  َََََ ََ نأشَََََََ ننوشَََََ ََ بق حن  اً لَََََََ  ن َََََََ نرألدر نراتَََََََ نن ين فلَََََ لَََََ

ََ ،ن ََ  نرا   لََََ ََتالالن ايفََََ ََ ني ََََ ََ نرا   لََََ ََ نأ ََََ ََ ن ََََ ََلة نالشََََََا ن فلََََ ََل  نرا ََََ ََ نرا ََََ ََ ناََََ ََ ني ةََََ  عََََ

ََلة  ،ن ََل ا   نرا َََ ََ نرا َََ ََ ن َََ ًََ ً نراا ا َََ ََ  نراصَََ ََ نرا  َََ ََ نالَََ ََلنو َََ ََ  نم اَََ ََ  نرإلن َََ ََ ن َََ ََ ا نال َََ  ت َََ

نالَََََ ننوب اتَََََ ا .نة لَََََ نرالً  َََََ نبَََََ ن  عت َََََ ن حعَََََ نرا َََََل  نرا َََََلة افَََََ ن َََََلنمتَََََأ  نرإلن َََََ  ن َََََ نرا

أ نرا   لَََََ ن ََََ نرنًََََ ر نرإلن َََََ  ناََََ ن ة  تََََ نرإلي  ب ََََ نورنتق اعَََََ نإاََََ ن ة  ََََ نلَََََلة  نَبَََنراقََََ ننإاََََ ن

ََب ن ََََ رنراشََََا ن ََ ننناََََلورن  حن قََََلنيصََ ََ النب ايفََََ  نرأل  ََ ََ را  ََََ نو قََ ََ ننق ن ن ََ ََ ر  نرإلافت ون ََ و حعََََ نرا ََ

 ََ ََ ر ن.بلاتلََََ نأن راعََ ََ نورا ََ ََ ن ََ ََلنراتََََن نرإلافت ون ََ ََ ردنأونأ ني يفََََ نضََ ََل ن ل اََََن  ََ ََ ردنبعََ ََ نرأل ََ  ن ََ

لبََََََ ا نالََََََ ند ََََََ نإيًق ََََََ نراحت  ََََََ نرالتلدلََََََ ن ََََََ نرإللََََََ   نالضًََََََ  نأونوبقصََََََلنرايفََََََ  نل  لََََََ ن ََََََ ن

ولَََََ ر نأكَََََ  ن َََََ رنراع َََََ النب   قَََََ ن ب شَََََ  نأونن. بَََََ اغن  ا َََََ ن ق بَََََ نرات رلَََََ ناَََََ نراع َََََ النرإلافت ونَََََ 

ََ ن ََ  نراع ََََن  ََََعن ،ن  ََََ ن ب شََ ََ يعََ ََ  نواََََ ن   ََ ََ نخََََ ننراً لََ ََ   نن الن ََ ََبع  نر يصََ ََ نشََ رالاتل ََ

ََ ك ََلنرإلافت ونَََ ََ نوراة  َََ ََ نن.Email 146 ن إلنت نَََ ََ ن    َََ ََتالالن َََ ََلني َََ ََ ل ن َََ ََ ىنأ نراشَََََا نرالعَََ ونَََ

ََ ورد ،ن ََ  ن ََ ََتالالن صََ ََ  نأوني ََ ََل  نراة  نََ ََ   نمََ ََ نب نََ ََ ا ناََ ََ نعبََ ََ ،نو ََ ََ نرالح ذ ََ ََ  نب اقحةلََ ََ نيي ََ ََ 

ََ ن ََ ا و َ ََ   ن َََل ن  تًَََ النأ َََ نرانعبَ ََ نإاَََ ناَََ نب نَ ََ   ن تَََ نيصَ ََ نبشَََع نبَ ََعنمتحفَََ ن  َ ََ النبً َ حظَ

ن  رنراحظ النو  ن  نر   د .
 

ال رايناااة، سيااااا، ورقاااة ب،ااار بعناااوان "الجااارائم اإللكترونياااة المفتاااوم واأل ااا اا" الملتقاااى العلماااي "الجااارائم   146

(، عماااان، األردن، 2014\9\4_2مااان )المسااات،ر ة لاااي سااال المت يااارات والت،اااوالت اإلقليمياااة والرولياااة" الواقاااع 

 .1ص
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ََ نأ نأوننونشَََََ  ن حَََََ ننننن ََ ر  خرن  ن ناللَ ََََنرَ ََََنإاَََ ََ دننتَََ ََح ي َََ ََ ن1986-ن1985 ننا َََ ََعن َََََ النبعَََ  ن  َََ

ََ نرختََََ ر نق ََََ الن  ََََ نأ   عََََ ناََََ نمت ََََ وزن ورأل   عََََ  نرألالََََ   ََ نأشََََع نل  لََ  نا  ََََ حن ََََ ن14،نوي تةََ

ََح ن  ََ نلَََ ََ خت1992الَََََ  ن َََ ََ ن نبَََ ََ ر ن َََ ََ نر ختَََ ََ ننالل َََ ََ نب كلَََ ل ناَََ ََي ََ    ن  َََََعنلَََ ََبع نراةحتَََ  ر نشَََ

راةحتََََ    نوأ ََََب ن ن،نو ََََلنضََََ ن ََََ رنرا  ََََ نإاََََنألََََ نيًلمََََلن ع نََََ ناََََ ن   ََََ ن ََََ ودنخل ََََ نرإلنت نََََ ن

 ََ ََ  حن  عَََ ََ رحن  َََ ََ رن لحَََََ ن.ن147اضَََ ََ نبتناعَََ ََ حنوراد ن َََ ََ ر نا َََ ََ نر ختَََ ََ ي  نرألواَََ ََ ن قَََ ََ تنإاَََ ََ رنرا َََ ََ  ن َََ ق َََ

نر خت ر نر     ح.

ن

  لى: االخ: ا  ل ة .الفق ة األ •

ت    ََََََ ن تاََََََ  ي ناي  ََََََ ارن- :رااََََََ  طنن-:االخ:بببببب ا      ،نولل ََََََ نخََََََي و ن؛نخ    ََََََ ني اط ا ََََََي نخ  ط ََََََ حنوخ ي ََََََ نورخط

ا  ن،نيعََََ  نذاََََان ََََ نرادََََ  نو  ََََ   وط ن ََََ نراًََََ   نورادََََ  نونًََََ  نرااََََ  ن راتعََََ م ننورناََََ   نورخََََط   نراشََََي  

نرادََََََ  ن ط ََََََ وراااننيقََََََ نن:ن ََََََ ن  بََََََ نخََََََ   نو ََََََ ن ََََََ نرأل  ََََََ ن صََََََلا ورااا ط ََََََ نن،:نراقا  ََََََ ن ََََََ نخََََََا   ا

 ََ ََ ين حَََ ت  نرالا ط َََ ق قط  ََ ََ  نإذرنشَََ ََط نرادَََ ََ  ا ننوخ    َََ ََ  ن:ن يحطاَََ ََ  ا نراد َََ ََ نراليتلَََ ََ ننال لَََ ََ ا طنو قَََ نبببببد ون.148ب نرا َََ

َ  "إنيلبببه  ابببالى : رد فببب   َ  اأَلرر لر َ خبببر ض َك لبببَ ََغن 149ر ببب  ََ نبلَ ََ ن تَ ََ :ن   عَ ََ  نرألاتنيا  عَ ََلنباَ يقصَ

ََ نأ صََََ   ،نوخ  ََََ نرألاتنأ  ل   يلببببه  اببببالى :" ن .150لةتََ لببببر ات   ضَ  ببببر ض عض ُه َ نببببض َل َ َبنببببَ يا لببببَ  151"َ َخَ نببببُ

ن.152وا  رحننيقصلنب  ي نأنع نر ت ل رنذاانا ب حن

 
العناا ا،  االيمان، و ااائل الت،قياا  لااي جاارائم نااام المعلومااات، ر ااالة ماجسااتير غياار مندااورة، أ،اديميااة نااايف  147

 .4، ص2003العربية للعلوم األمنية، 
 .73، ص، مرجع  اب ابن مناور، م،مر  148
 (.37أنار  ورة اإل رات، ايية )  149
 .75جع  اب ، صابن مناور، م،مر، مر 150
 (.100أنار  ورة األنعام، ايية )  151
 .75بن مناور، المرجع نفسم، صا 152
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زن َََََ نرال َََََ ن َََََلنوادنبل َََََ ٍ نالمَََََل نيَََََلوان  ظلعَََََ نالَََََ نرات َََََ وننر ختَََََ ر إذرحننَََََ   نالقَََََ ننبَََََأ ننننن

ننً .را   نب اً نون

ََ نن ََََن االخ:بببب ا  كمببببا  رد فبببب  ماجببببل ماليببببة  ََ  ندخََ ََ الن  ََ ََ ننظََ ََ نإاََ ََ  حنبََ نال  ا ََََ إافت ونََََ نن صََ

راة  نََََََََ  ن ن ن نراًصََََََََ ننالََََََََ ن صََََََََ  ن ََََََََ نرا ََََََََ  نو عََََََََ  نذاََََََََاناََََََََ د ن ََََََََ نخََََََََ ننيااََََََََ ضن

ن(penetration)153.  رألل  ا،نوي ح نب  ن ل    نن

ي اَََََ ي ،نخ   َََََ ح،ن عَََََ نخَََََ اا ،نن االخ:ببببب ا  كمبببببا  رد فببببب  ماجبببببل الل بببببة الا بيبببببة الماا:ببببب  خبببببَ   َ     

،نورختَََََ ر ن   َََََ د ن صَََََلان رختَََََ    نو لعَََََ نراقَََََ ننبأنعَََََ ني َََََ وزن   َََََ نأون َََََ ل ن  اَََََ و نورال  َََََ نن

ن.154وي ل نال  نأونيق نن  ن   النيات  ن ح   نرا لونأونلةع نا ع   

ن

 .ا:طال ا  الفق ة الثا ية: االخ: ا   •

لواَََََ نأدااََََ ندواَََََ ن ل ََََ   نراا َََََ نراًذ قََََ نال َََََ ر  نرإلافت ون ََََ ،نويَََََأ    نرافة ََََ نالَََََ ن  ر ََََ نرانننن

اد ََََََ رح،ن ََََََ أ نأنََََََ نرالواََََََ نخ ََََََ   ن  ا ََََََ نب  ظََََََ نيفلََََََ نرإلافت ون ََََََ نا  ََََََ ح،ن  ََََََعني ََََََة نراع لََََََ  ن

،ن قََََََلنأ ََََََلانو ََََََ نراضََََََ وا نأ نيعََََََ  ن حََََََ  ن ََََََ ن  نمت لََََََ نبََََََ ا  ر  نرإلافت ون ََََََ نو    ََََََ نال عََََََ 

 ا  ر  نَبَََََََنننورالت لَََََََ  ن2018 نا ََََََََح ن 10راَََََََ   رنرا ل ََََََََ  ح ن ًلَََََََ دنعبََََََََ  ن َََََََ رارحنبقََََََََ ن  نا َََََََ  

ن  ََََ  ََََ نراََََلخ ننن-:فبببباالخ: ا ن ا يببببف االخ:بببب ا  فبببب  المببببادة األ لببببى منببببه ن  ببببث  رد ون ََََ نرإلافت

نن.155رالص حنب نأون   نرالش وتناحظ نيفح ا ل  نرال ل    نأونراشبع نرإلافت ون  

 
، تااااااري  الااااارلول  https://www.almaany.comمعناااااى ،لماااااة التاااااراال، موقاااااع معجااااام المعااااااني،   153

(19\6\2018). 
 .635+634مرجع  اب ، صر، معجم الل ة العربية المعاص عمر، أحمر م تار،  154
 م(.8201( لسنة )01( من قرار بقانون والمتعل  بالجرائم اإللكترونية الفلسطيني رقم )1راجع المادة ) 155

https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
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إذا أمانبببا النظببب  فببب  اال فاقيبببة الا بيبببة لمكافحبببة جببب ائل  قنيبببة الماليمبببات المناقبببدة فببب  القببباه ة     

ج يمبببببة (  جببببد  بببب ال المبببببادة السادسببببة  :حببببدل عببببل 2010د ل الا بيبببببة عببببام ) مقبببب  جاماببببة البببب 

ََ ن  الببببدخيل غ بببب  المشبببب  ع ََ نر ختََََ ر نوافََََ نن ََََ و لعََََ نأ نن عََ ََ نل  لََ ََلنبعََ ََ نيقصََ ََ د نبأنََ يلََََانرالََ

 ،ن فلََََََ نأشََََََ ن نلََََََ بق حنبََََََأ نل  لََََََ نر ختََََََ ر ن ََََََ نراََََََلخ ننإاََََََ ندو نأ نيشََََََ انإا عََََََ نبل حََََََ ن ب َشَََََن

خَََََ ننيلَََََانرا تَََََ  نراتَََََ نمت رلَََََلن  عَََََ ندرخَََََ نرال  َََََ نبتا  بَََََ نراضًَََََ  ندو نإذ ،نبً َََََعنيقَََََ الننلعَََََ ز

 -،ن قلننص نرال د نرا  دل نال ن  نمل :ويل    نول   نراة  ن  نرالعل 

ََ  نأو .1 ََ نرال ل  ََََ ََ نيقح ََََ ََ  ن ََََ ََ نأونلََََ ََ ناََََ ََ وتن ََََ ََ ن شََََ ََ نن  ََََ ََ نريصََََ ََ  نواََََ نراََََََلخ ننأونرابقََََ

 .ر لتل رانب 

ََ  نأون .2 ََلخ ننأونرابقََََََ ََ رنراََََََ ََ ن ََََََ ََ نإذرني يََََََََ نالََََََ ََلدنرا ق بََََََ ََ رنيشََََََ ََتل رانبعََََََ ََ ننأونر لََََََ ر يصََََََ

 :ر يص ن

ن ًَََََ نأوني َََََلم نأونيشَََََ   نأونن َََََ نأوننقَََََ نأونيَََََل   نالة  نَََََ  نرالً   َََََ نوا لعَََََ  نورألنظلَََََ  -أ

 .ر افت ون  نوشبع  نر يص ننو اً  نراض انب ال تال   نورال ت  لم 

 .156ًص ننال ن  ل    ن ع    نل   را - ن

 ََََ نل  لََََ نخ ََََ  نلََََلرحنو    ََََ نال عََََ نن  نرا   لََََ را  دلََََ ننََََ ىنبََََأ ن َََننرالََََ د نب َََلنراحظََََ ن ََََ ننننن

ََلدن ََ ،نويشَ ََ نرال  َ ََ ندرخَ ََ  ن   لَ ََ  نا تَ ََ ال نب ابقَ ََ نن َََ الن رال َ ََ ن َ ََ ن َ ََ نن َََ النرا ق بَ ََ ن َََ ن َ ََع نأكةَ بشَ

بتََََل   نرال  ََََ نأونرا عََََ زنو عََََ  نذاََََان ََََ نخََََ ننيشََََ   نأوني   ََََ ن ََََ نراة  نََََ  ،نأون ََََ ن ََََ نن ََََ الن

 
انااار ءلااى المااادة الساد ااة ماان االتفاقيااة العربيااة لمكال،ااة جاارائم تقنيااة المعلومااات الصااادرة عاان جامعااة الاارول   156

التفاقيااة ءلااى تع ياا  التعاااون وترعيماام بااين الاارول العربيااة لااي مجااال تتاارا لاا   احياار م( 2010) لساانةالعربيااة 

ع علااى أماان الاارول العربيااة ومصااال،تا و ااالمة جاارائممكال،ااة   تقنيااة المعلومااات، لااررت ألطااار لاا   الجاارائم حفاسااا

 .مجتمعاتتا وألرادلا
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،نو َََََ رن َََََ ن َََََ  نلَََََ   نيعَََََلدنرالواَََََ ن راضًَََََ   ب اَََََلخ ننال ر َََََ ن ع   َََََ نالَََََل  نو صَََََ نالَََََ ن  ل ن

كَََََ ن  َََََ نالَََََل ن ر-: ن َََََ ن َََََ ن  ن ع  ًَََََ نلَََََ ر  نيقح َََََ نرال ل  َََََ  نرإل َََََ اري نبأنَََََ 2أكليَََََ نرالَََََ د ن 

مت  ََََََ ن  ََََََ نب  ََََََ نولََََََ ن ََََََ نإاََََََ ن   ََََََ نأوننظََََََ الن  ل  ََََََ ي نلََََََ ر نبََََََلخ ننرال  ََََََ نأونراحظََََََ النأون

ََ ي  نرا قََََ بت  بت ََََ وزن ََََلخ ن صََََ حنبََََ ،ني   ََََ نال ََََ نبََََ اًبرنوب ا  ر ََََ نأونب  ََََ ن ََََ  ننر.  ََََلىن ََ

إذرني يََََََ نالََََََ نرا  ََََََ نإا ََََََ  نأون ََََََ  نأونيََََََل   نأونإ شََََََ  نأونرن- ن ََََََ ن ََََََ  نرالََََََ د :2\نصََََََ ن  

ََع ن ََت نأشََ ََ ناََََ نلََ ََل ن نيقََ ََ اًبرن ََ ََ  ن     ََََ نبََ ََ  نأون  ل  ََ ََ نب  نََ ََ د ننشََ ََ نأونإاََ إيََََ  نأوني   ََ

إذرنا نَََََََ نراة  نَََََََ  نأوننر- ن َََََََ نن َََََََرنرالَََََََ د :3\ر.نأ َََََََ ن  وب ا  ر َََََََ نأونب  َََََََلىن َََََََ ي  نرا قَََََََ بت  

رال ل  ََََ  نشاصََََ  ن تفََََ  نرا ق بََََ نراًََََبرن ََََل ن نيقََََ ناََََ نلََََح نورا  ر ََََ نراتََََ ن نيقََََ ناََََ ناشََََ  ن

احََََََ ن ََََََ ن ََََََ  نراحصََََََ صنراتشََََََ  ع  نرالتقل ََََََ نأ نر.نمتةََََََ  ن   ندا ََََََ نأونب  ََََََلىن ََََََ ي  نرا قََََََ بت  

ََ  ن ََبع نرال ل  َََ ََ  نشَََ ََلنيفَََ ََ نن دَََََ نرا َََ ََ نالَََََ نرالَََ ََ ر  نرا ر  َََ ََ نن  ضَََََ ا حناَََََب ضنرا َََ  َََََ   نور  ت َََ

ََبع  ن ََ  نراشَََََ ََ ىنأ ن َََََ ََعننَََََ ََل ،ن  َََََ ََ  نرا لَََََ ََ نور يَََََ ََ نرأل  نَََََ ََ ل نوراحصَََََََ نوخ  نَََََ ََ  نولَََََ ََلنيفَََََ َََََ 

 ايفَََََََ  نرا َََََََ ر  نالَََََََ ن َََََََ نراًَََََََ نن َََََََ نل  لَََََََ نراَََََََلخ ننأونرابقَََََََ  ن  َََََََ نرالشَََََََ وتن َََََََ نراحظَََََََ الن

   ََََ نلعََََ ن ع   ََََ ننرختََََ ر ،نأوننظََََ ن   ا ََََ نراة  نََََ  نالََََ ن ََََ نراًََََ نن ََََ ن  اََََ ناََََ نيََََ نرال ل  ََََ ي 

ن.157رالوا ناللرحنوذاانبلو نيص   نأونرخت ر ن    نأل لنرألشا صنبلو نإذ ن ح   ن

ن

 
نلدماااع تلنتت، ااا ح  ح ،لع لندهضاااح لنيع  اااحتمااا أح د مااا،  لااا أح لنااااعل أ لند ماااح ساااآل للااات ،لأ لن  لااا  ل نااا  157

   .260ح ص2000لنق هعةح مصعح 
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بأنعَََََ نراَََََلخ ننأونرات  َََََ ن  َََََ نرالصَََََ حنبَََََ نوب اتَََََ ا نيلعَََََ نن اببببب ف ج يمبببببة االخ:ببببب ا لهببببب ا      

ََ نن ََ نخَََ ََان َََ ََ  نذاَََ ََ وا ،نو عَََ ََ ن شَََ ََ ن  َََ ََ  نب   قَََ ََل ن  َََ ََ نناعَََ ََ نرا  َََ ََلا نالَََ ََ نراقَََ ََ ننبأنعَََ راقَََ

ن.158 صنب اعل    ر ن  ننظ النراًل ي نراا

ن

ََ نو لعََََ نأ نن لََََ نننن ََلخ نننر ختََََ ر الََ ََ ن نب اََ ََ النرا ََ ََ نبذ ََ ََ النإ ََ ََ جنإاََََ نراحظََ ََ نراََََلخ ننأونرا اََ بأنََ

يفََََ  نالل َََََ نر ختَََََ ر ن  ابََََ حن َََََ ن ََََ نناَََََ  نال َََََ ن ن  َََََعنإاََََ نراً لَََََ  نالََََ نأونإاَََََ نلَََََ  ن حََََ ،ن

  ََََََ ننراقََََََلا نالََََََ نراََََََلخ ننالً لََََََ ،نو شََََََب نل نََََََ ن ََََََ نرا قََََََ نرا حََََََ   نرا  ن ََََََ نالل ََََََ نراََََََلخ ن

رالشَََََََ وتنأونر ختَََََََ ر نإاََََََََ ننظَََََََ النراً لََََََََ  نأونرال  َََََََ نرإلافت ونَََََََ نا اََََََََلخ ننأونرختَََََََ ر نذركََََََََ  ن

  ََ ََ نن.159ر ن َََ ََ نافَََ ََ ىنأنَََ ََ  نونَََ ََ نمتَََ ََل ل ن تَََ ََت نيصَََ ََ   نمَََ ََ ر  نب نَََ ََ ر ني َََََ نيَََ ََ نر ختَََ ََت نالل َََ يَََ

ََ نأ ن ََ ناشَََََا ن خَََ ََ نر اَََ ََ ر نراً لَََ ََلنرختَََ ََ  نم  َََ ََ  نراَََ ََ اللاتَََ ََت نالل َََ ََ ر ننيَََ ََع ا نر ختَََ ََ نلَََ بعَََ

ن لملن  نيلانراة ر  نرات نيت  نالل  نر خت ر نوي  لع نلعل .ران نو لن لل

ن

ََ ل ن ناالخ:ببببب ا        ََ ن صَََ ََ نرإلن ل   َََ ََ نب ال َََ ََ نال َََ ََ زنhackingي لَََ ََلخ ننا عَََ ََ نراَََ ََ ن ً واَََ  نو َََ

اََََلخ ننإاََََ نذاََََانرا عََََ زنأونيلََََانراََََ نن نيًََََ  ََََ ن ةََََ نشََََا ن خََََ ننرإلنت نََََ نلشََََت  ن ََََ نشََََبع نرا

ن.160ن  نورال ل    نويل     نأونزاتن   ول  نراشبع ،نوذاانبعل نر   تنال نراة  

نن
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ََ يناالخ:بببببب ا لهبببببب ا فببببببنال         ََ ناَََ ََح ناتلَََ ََ نننراق  َََ ََ نخَََ ََت ن َََ ََ  ن َََََ نأ نا  لعَََََ نمَََ ََأ  ن  َََ بَََ

 ََ ََح ن َََََ نعن،نراَََََلخ نن  َََََ نرالصَََََ حنبَََ ََ ا ناَََََ نا  اق  َََ ََ بَََ ََ ننلل َََ ََت ن َََ ََ نوراًقَََََ  نويَََ لَََََ   نراللف َََ

 نراق ر ََََح ن ََََ نراشََََ ا  ،ن،نوأكدََََ نا ضََََ ناعََََؤ دخََََ نن  ََََ ن صََََ حنبََََ نإاََََ نشََََبع نرإلنت نََََ ننخََََ نن

  اشََََََ ا  ناََََََ د حنيقََََََ النب نتََََََ جنبََََََ ر  نخ  ََََََ نالً رلََََََ  نويفََََََ  ن ََََََ  نراةََََََ ر  ن قََََََ ن عََََََ نالشََََََ ا ن

ََ نب ن ََََنرالحت ََََ ن ََََ ن  ََََعن  ن ََأي نراق  ََََ  نو ََََلخ نأراتصََََ  نبََََ نو اََََ ..نويقََََ النبة  عََ لََََ  ان   حََََ ن  ََ

ََ نرَاَََََََن ََلأنبت   ََََََ ََ ا نو ةََََََ ََانراشََََََ ََ نيلََََََ ََ   نإن ن   ََََََ ََلردر نراة نََََََ ََانرا للاََََََ ََ نيلََََََ ََ نون لََََََََ نالََََََ ََ نرلََََََ ََََََ 

ََ ر "ال:هك بببب " ََ ندو نشََ ََ نال ََ ََت   نرا لََ ََ ني ََ ََ ن تََ ََ نخ  ََ ََ  ن ََ ََ ن،ن  اق  ََ ََ ا  نراتََ ََ نراشََ ََ حنالََ   ابََ

 ََ ََ نالَََََ نرا ل َََ ََ  ن َََََ نخ  َََ ََ نرالاتَََ ََ  ،نب حلَََ ََت نراةَََََ ر  نورألا َََ ََ ل نفببببباالخ: ا  ،نيحَََ ََ نا َََََ ناًَََ َََ 

ََ د ن َََََ نرا  َََََ ننالة  نَََََ  نورال ل  َََََ  نرأل ََ نراشَََََا نرا َََ ََلنيَََََل   ،نورالاتَََََ  ني َََََ  نراتَََََ نيلحَََ نقصَََ

راق  ََََح ن ََََ نالل ََََ ندخََََ نن  ََََ ن شََََ وا نيََََت ن ََََ نون ََََ نخََََ ننرال ََََ  نب ََََ  ت نو  ل   يََََ ،ننراحظََََ ال

 ََََََ نن الق :ببببببنةن.161درخََََََ نراً لََََََ  نأونشََََََبع نرإلنت نََََََ نراتََََََ ني ََََََتال ع ن  لََََََ د خََََََ نن  ََََََ ر ن

ََ ن ََ ن  ََ ََ نر اََََ نرالاتل ََََ نراراح ََ ََ ر  نراً لََ ََ  ن ََََ نبََ ََ نأوناة نََََ   ن  ََ ََ وتناحظََََ النراً لََََ نر اََ لشََ

ََ نراا َََََ   نراتَََََ  ََلنبل َََ ََةةتع نراق  ََََََح ناَََََ الن نو َََ ََ را ن 1988لَََ ََ اندو انأ   عَََََ ن ََََََ ن11 ن َََ  ن ل َََ

ىنأ ن  ظَََََ ن َََََ  نراةَََََ ر  نبعَََََ ننق َََََ نضَََََ  نأل لَََََ  نوب اتَََََ ا نيقلَََََ ناَََََ ااننَََََ نن.162  ََََ ننراة    َََََ  ن

ََ ن َََََ نر ع ن َََََ  ن ََ نرخت ر َََ ََ زنراَََََ  نيَََ ََ  انبتلَََََانراةَََََ ر  نالَََََ نرا عَََ ََ نراشَََ ََ  نراةَََََ ر  ،نو َََََ نر ع ن َََ َََ 

 قََََلنيلعََََ ن صََََلل  ن ََََ ننقضََََ  نال عََََ ن  لََََ ناََََلرنب نََََ   نور ََََل،وال ََََ ني ََََ ن ت ب ََََ ن ََََ  نراةََََ ر  نورا

ََ رن ََ نبََََََ ر  نر ختََََََ ر نرألخََََََ ىن  ََََََعنأ لََََََ نالََََََ ن ََََ ََ رنرا  ََََََ نرال لََََََ دن ََََََ نا  ََََ رات لََََََ نالََََََ ن ََََ
 

بعنااوان " األماان المعلوماااتي لل،كومااة اإللكترونيااة وءرلاااا القرصاانة،  مندااور ، ب،اارلت،يااة، ليتاايم، ناديااة، ليتاايم 161
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راة نََََََ   نر صََََََ  ن ََََََ ورد رن  ََََََعني تةََََََ ن ََََََ رنراة نََََََ   ن ََََََ نراةََََََ ر  نراا ََََََ  نوراتََََََ ني ََََََتالالن ََََََ ن

نالل   نرخت ر نألع  نراً ل نر ا .

نن

ي ََََت   ن ََََ نخ اعََََ نرالاتََََ  ن رال ََََ ال ن ََََ ننل  لََََ أال االخ:بببب ا  هبببب  علببببارة عببببل  لهبببب ا  بببب       

ََ ن ََ النبتًق َََََ نراحت  َََ ََ رنراع َََ ََ ن راضًَََََ   نبً َََََعنيقَََََ الن َََََ نخَََََ نن َََ ََ زنشَََََا ن َََ راَََََلخ ننإاَََََ نلعَََ

ن را  ي  نو  ن لوثنض انوبص  نراحظ نا نق ل نرألض رانرات نيًلثنالضً  .

ن

 أركاال ج يمة االخ: ا .  -الف ع الثا   : •

راتَََََ ني يفَََََ ن َََََ نرا  اَََََ نضَََََلنراشَََََا نرا ة  َََََ نأوننرا َََََ ر  إ نل  لَََََ نر ختَََََ ر نا    َََََ ن َََََ ننننن

ََ ن ََ نراََََََلخ نن  َََ ََ نر ختََََََ ر ني حَََ ََ بق حن ََََََ  نل  لَََ ََ نأشََََََ ن نلَََ ََا نر اتبََََََ ا ،نوالَََ لصََََََ حنبََََََ نراراشَََ

ََ ن ََ نواعََ ََلنذريعََ ََبع  نورال ر ََََ نرإلافت ون ََََ ،ن ََََ  خت ر نل  لََََ ن   لََََ نبًََ ََ  نأونالشََ ََ زننظََََ النراً لََ ا عََ

 ََََََ  نرا ََََََل  نرإلل ر َََََ ن ََََََ ن ََََََ  نرا   لََََََ نمتلدََََََ ن ََََََ نراََََََلخ ننوب اتََََََ ا نن ر  نرألخََََََ ى.أااَََََ  ناََََََ ا 

  ََََ نرالشَََََ وتنالَََََلرحنالَََََ ننظَََََ ن   ا َََََ نراة  نَََََ  نو ََََ ن َََََ نإاَََََ د نيً  َََََبنأونيشَََََ   ننظَََََ ن   ا َََََ ن

ََ ن ََ نوراتَََ ََ نا  َََ ََ ا نرا   لَََ ََ ن َََ ََ  نو َََ ََ نراة  نَََ ََ ن   ا َََ ََ  ننظَََ ََ نب  نَََ ََ ن َََ ََ اانرات اَََ ََ  ،نواَََ راة  نَََ

نال ننظ نرال  ا  نر ا  نالة  ن  .ني ل نب   ل نر اتلر 

ن

ََ رننننن ََ  ناعََََ ََ ن  حََََ ََ د نو خََََ ََ ن ََََ ََ   ،نااََََ ََ  نأل لََََ ََ نااحََََ ََ ر نالََََ ََ نر ختََََ ََ النل  لََََ ،نو لعََََََ نأ نيقََََ

ََ حناعََََ نااََََ  ََ ن ن ن  اََََعنننضََََ بنأيضََ ََ ا ا نرالََََ د نمتلدََََ نب ا  ََََ نأونراحشََََ أنراََََ  نن.و ََََ نراََََ ا نراقََ ََ 

 ا نرال حََََ  نمتلدََََ نب حصََََ  نرا لََََ ن،نوراََََنراقََََ ن  نن يقََََ النبََََ نرا ََََ ن نو تلدََََ نب  اتََََلر نالََََ ن ََََ ن لََََ 
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و ََََََ نأ نيعََََََ  نرا ََََََ ن نا الََََََ حنبلََََََ ني  ََََََ نواليََََََ نالََََََ نا  ََََََ نبل حََََََ ن خََََََ نأ نأ ن نيعََََََ  نورإلارد ن

،نو قصَََََلنبَََََ إلارد نو َََََ نأ نيت َََََ نإارد نرا َََََ ن نلَََََل ل أونأ نيفَََََ  نإارديَََََ نرن  ةَََََ نالَََََ نذاَََََارن عَََََ  ن

،نوراَََََ ا ن ن َََََل  نأونلَََََتًلثنإاَََََ ن َََََلوثنراحت  َََََ نو ارديعَََََ نب َََََضنراحظَََََ ناَََََ نخ َََََ ا نراحت  َََََ نراَتََََن

راقَََََ ن ن نأ نأ نيعَََََ  ن َََََ رنرا  َََََ ن    َََََ نال َََََ نب اقَََََ ن  نوأ نيعَََََ  نرالشَََََ تن َََََلنذاَََََ نيلَََََانرا   لَََََ ن

اعَََََ رننقَََََ النب اقَََََ  نراضَََََ  نبشَََََع ن َََََ ن َََََ ن  نرا ق بَََََ  نأون َََََ ن َََََ ن  نخَََََ صنرنبَََََ ا  ر  نرإلافت ون َََََ رن

ن-و  :ن  ص نال نأاا  نل  ل نر خت ر 

ن

 .ال كل الماد أ ال _  

بَََََ نرا َََََ ن ننيقَََََ الو قصَََََلنبَََََ نرا  َََََ نأونراحشَََََ أنراَََََ  ننرااَََََ ال نالحشَََََ أنرإلل ر َََََ ،ن دن َََََ نرا َلََََننننن

ََلر نالَََََ ن َََََ ن ََ  َََََ نخَََََ ننر اتَََ ََ ننيًل َََ ََ نر ختَََََ ر نمتلدَََََ ن َََ ََ د ن َََََ نل  لَََ ََ ن  ،نوراَََََ ا نرالَََ راقَََ

ََ  ن ََ زنراً لََََ ََ النلعََََ ََلخ ننإاََََََ ننظََََ ََ   نراََََ ََ ن  ل  ََََََ  نلََََ ََ ننإاََََ ََ  نأونرا  ََََ ََ ر  نوب  نََََ ََ  نبََََ و يََََ

ن    .

ن-ا ا نرال د نال ن    ناح   نأل ل  نو  :يق النراع رن

ن
 .الفال_1

ورا َََََََل  ن َََََََلنيعَََََََ  نإي َََََََ ب نو َََََََلنيعَََََََ  نلَََََََلة .ننرإلل ر َََََََ نال َََََََ ن .نرا َََََََل  و َََََََ نراحشَََََََ أنأونننن

 َََََ نعبَََََ ا ناَََََ ن  اَََََ ناضَََََ   نإارديَََََ ننعَََََ نراقَََََ ن  ناَََََ نراذ َََََ النبعَََََ نألنعَََََ نن-:فالسبببببلين انيجبببببا  

ََت ََ نلَََ ََ ؤد نإاَََ ََ  نراً اَََ ََت أنأ نيفَََ ََ ،نو شَََ ََ تنراحت  َََ ََ ننو َََ ََ  نوأنَََ ََ نإارد نرإلن َََ ََ دا ناَََ ََ نأ ن َََ إارديَََ
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 ََََ نعبََََ ا ناََََ نر  تحَََ تناََََ نراذ ََََ النب  ََََ نأولََََ ن -  نمببببا السببببلين السببببلب :  َََ ن عََََ  نالََََ ن  لََََ .ن

ن.163رأل  ردننو ق  نراق ن  نال نراذ  النب ناا ي نالص ا ن

 

 .ةيجالن:_ 2

ََ نننن ََ ن ََ ََ نو ََ ََ نرا ََََ ن نمت يََ ََ  ن ََََ النبََ ََ أنراََ ََ رانالََََ نراحشََ ََ نأضََ ََ نرإلل ر ََ ََ ن،نوراحت  ََ ََ  ناعََ ََ نيعََ ََ  

نرال ع النرال ح  نالحت   .ن-2رال ع النرال د نالحت   نن-1  ع    ن ل ن

 

 . الاالنة السب لة_ 3

ََ نننن ََ  نرا  َََََ نوراحت  َََ ََة ب نبَََ ََ نلَََ ََ نأونارب َََ  َََََ ننرا َََََل  ،ن  َََََعنيعَََََ  نو َََََ نأ نيعَََََ  ن حَََََ  نا  َََ

أونرالت يَََََ ننرا ََََة نرا ة  َََََ نإل ََََلرثن َََََ  نراحت  ََََ ،نوأ نيفَََََ  نراحت  ََََ ن َََََ نرأل ََََ نرا ة  َََََ نراحََََ ل 

 ال نرا ل  نرإلل ر  .

  
ََ ا نن َلََََنل  إذ نننننن ََ ،نوراَََ ََ زنشَََََا ن خَََ ََ ن نا عَََ ََ نال َََ ََ حنبَََ ََ نرالصَََ ََلخ نن  َََ ََ نراَََ ََ ر ن َََ ر ختَََ

ََ نأونشََََََبع  ن ََ  نأونرال ر َََََ نرإلافت ون َََ ََ زننظَََََ النراً لَََ ََلخ ننا عَََ ََ ننراَََ ََ نخَََ ََ الن َََ ََ نيقَََ رالَََََ د ن  عَََ

ََ ن ََ  نرَاَََنن.ر نت نََ ََ ن   ََََ ننلخ ننالً لََََ  ن قََََلنيعََ ََ ن حعََََ نرااََ  ََََونو ََََ ني تةََََ نأ ََََلىنولََََ   ن   حََ

 
، عمااان، ، دار الثقالااة للنداار والتو يااع4للجريمااة،   العامااةالناريااة  العااامنجاام، م،ماار، قااانون العقوبااات القساام   163
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ََ  ن ََ النراً لَََ ََلخ نناحظَََ ََ نالَََ ََ   نرالت  َََ ََ نرا لَََ ََ ن َََ ََلالنأ ق تَََ ََ ناَََ ََ ن َََ ََ انرألل لَََ ََ نرالع َََ ََ نمبقَََ ،نوافَََ

ن.164رالخ نناحظ النراً ل  ن

غ ببببببب  البببببببدخيل ن-بَََََََب ضن َََََََ نراصَََََََ ان حعَََََََ :و َََََََلنمتًقَََََََ نراَََََََ ا نرالَََََََ د نا   لَََََََ نر ختَََََََ ر نننن

 ََََ نرا قََََ  نرألواََََ ن ََََ نراقََََ راننصََََ نرالََََ د نرا ربن  ََََعن،نمشبببب  ع لنظببببام الماالجببببة اآلليببببة للم يطبببباتال

ََ ن  ََ نا ََ ََ ا  ر  نرإلافت ون ََ ََ صنبََ ََ  نورااََ ََ دنعبََ ََ   ن ًلََ ََ ن ل ََ ََ رندواََ ََ نا ََ ََ داناََ ََ ن  نراصََ  ن10بقََ

ََح  ََ اق ننرن2018 نا ََ  ببببل مببببل دخببببل عمببببدا  د ال  جببببه  بببب   بببب    سبببب لة ميناببببا  إلة:   يببببا  أ   نبََ

جبببببا   البببببدخيل  ظامبببببا  أ  شبببببلكة إلة:   يبببببة أ   سببببب لة  ةنيليجيبببببا ماليمبببببات أ  جبببببزة منهبببببا أ   

 قبببل عبببل  الالمصبب ح  بببه أ  اسببب:م  فببب  ال:ياجبببد  هبببا  ابببد علمبببه  ببب لك  ياانببب   بببالحلر  أ     امبببة 

 زيبببد علبببى ألببب  دينبببار أرد ببب   أ  مبببا ياادلهبببا  الاملبببة الم:دا لبببة نا ي بببا   ال مبببائ:  دينبببار أرد ببب     

ن.ل"أ   كل:ا الاقيب: 

ل  ا ََََََ نر ا ََََََ نالل   ََََََ  نمتفََََََ  ن ََََََ ن ََََََ  ن ََََََ رنراشََََََع ن ََََََ نر اتََََََلر نالََََََ ننظََََََ النراب اتََََََ ا نوننننن

  اصََََََ ا نراب ََََََ   نيفلََََََ ن  عََََََ نب اََََََلخ ننالحظََََََ النأونرابقََََََ  ن  ََََََ نن.ب ََََََ   نوأخََََََ ىن شََََََلد ي  ن ََََََ ان

نن.نلش وترا

ََلنننن ََ الن فابببل البببدخيل يقصَ ََ ننظَ ََ النبعَ ََ نراتَََ نيقَ ََ نرا لل َََ  نرا  ح َ ََلخ ننإاَ ََ ن أ نراَ رال  ا َََ نر ا َ

لََََ ل نراتَََََ نيَََََت نبعََََ نالل َََََ نراَََََلخ ن،نرالعَََََ نأ نالل   ََََ  ،نواَََََ نيًَََََلدنرالشََََ تن   قَََََ نراَََََلخ ننرونرا ن

ن. لنيًقق نالل  نرالخ ننيف  ن
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لشَََََ وتندرخَََََ نراحظَََََ النضَََََلنإارد نرا  َََََ نو َََََ نر لَََََتل ران َََََ نرا لَََََ دنن فابببببل اللقببببباةب حلَََََ نيقصَََََلنننن

نََََ ىنأ نراعََََل ن ََََ ني ََََ   ن  ََََ نرابقََََ  ن  ََََ نرالشََََ وتن ََََ نراحظََََ النرال ل  ََََ ي ،ن ََََ نن ََََ   نراحظََََ ال.

ََ  ،ن  ا ََ ني ََََ   ن  ََََ نرابقََ ََ  ناََ ََل  نيةََ ََ  ،نوافََََ ناحََ ََ رنرالعََ ََلنراََََلخ ننإاََََ ن ََ ََ نيعََََ نيقصََ ََد حناََ ََ ن ن ََ ََ 

أنََََ ندخََََ ن ََََ رنرالعََََ  ،ناََََ  ن ََََ نرا رلََََ نال ََََ ن   دايََََ ،نو ََََ نذاََََانبقََََ ن ََََ رنرا ََََ ن ندرخََََ نراحظََََ الن

ََ رن ََ ا ني   َََََ ن َََ ََ ال،نوب اتَََ ََ رنراحظَََ ََ ر ن َََ ََ نرختَََ ََ نل  لَََ ََ نإاَََ ََ ن  حلَََ ََ  نإارديَََ ََ ي ،ن  َََََعنيحصَََ رال ل  َََ

ََ ن صََََلي ،نوذن ََ  نرا ََََ ن ناََََ نل  لََ ََ نرنصََََ   نإاََََ نرابقََ ََ ناََََانأل نإارديََ ََ ا   ن ََ ََ ال،نبََ درخََََ ن ََََ رنراحظََ

ََ ن  اََََ ن ََ وتن ََ ََ ن شََ ََ  نراََََلخ نن  ََ ََ نيعََ ََ وت،نالََ ََ ن  ََََ ن شََ ََ نأ ندخ اََ ََ ني لََ ََ ن نإاََََ نأنََ ََ ننرا ََ دخََ

ََ الن ََلخ نإاََََََ نلََََََ  ن خََََََ ن ََََََ نراحظََََ ََ نمََََ ََ ،ن ََََ ََ نراََََََلخ ننإا ََََ ََ ي ن  ََََََل حناََََ ََ النرال ل  ََََ لََََََ  ن ََََََ نراحظََََ

رالشََََََ وتن  ََََََ ن ََََََلني تلََََََ نرابقََََََ  ننن ََََََتحت نأنََََََ نرحنإذنن.165رال ل  ََََََ ي ن  ََََََ ن  ََََََل حناََََََ نراََََََلخ نن  ََََََ 

لشََََََ وتن ََََََ نن ََََََرنرا  ََََََ ،نو عََََََ  نذاََََََان ََََََ ن  اََََََ نق ََََََ النرا ََََََ ن نب اََََََلخ نناحظََََََ النرا  ََََََ نوراََََََلخ نن

   ن ََََََ نأونإارد نَ َََََنحََََََ نمََََََلخ نبََََََ ا   ناََََََ نإارد نراضًََََََ  نراً لََََََ  نو ََََََ ن نيًََََََ ناََََََ نذاََََََا،نواف

ََلخ ن ََ  نراََ ََ نرابقََ ََ ن،نو تًقََ ََ ننرا  ََ ََ ن ندرخََ ََ  نرا ََ ََ ننبقََ ََ نخََ ََ وتن ََ ََ نلشََ ََ ا   ن ََ ََ  نبََ ََ النراً لََ ظََ

ََ اا ََلد نيفلََََ ن.ن166اللََََ نبلا ا تََََ ناََ ََلخ ننأونت  ََََ ن صََََ ننوراصََََ ا نرالشََ ََ نرالشََََ وتننراََ رابقََََ  ن  ََ

ََ نخََََ ننرا ََ نأونو عََََ  نذاََََان ََ ََ النأونيا  بََََننرال ََََ نلًََ ََ نراحظََ ََ د ن ََ ََ  نرال لََ ََ نرال   ََ ََ نن . ََ ََ رن ََ و ََ

ننننن  عَََََ الن  حَََََ  نن-1 را لَََََل  ناَََََ ن  ع  َََََ  ند َََََ نرا قَََََ نرا  ن َََََ نالقَََََ ننبَََََأ نراَََََلخ نن  َََََ نرالشَََََ وتن

ََ ن ََ ي نأونر افت ونََََََ ،نإنلََََ ََ نراة  نََََََ  نأونراحظََََََ النرال ل  ََََ ََلخ ننإاََََََ ننظََََََ الن   ا ََََ ََ نأ نراََََ ََلنبََََ و قصََََ

  عَََََ الن َََََ د نمتلدََََ ن َََََ نأ ن َََََ رنراشََََا نيعَََََ  ن َََََلن َََََ وننن-2يشََََب نراَََََلخ ننإاَََََ نذركََََ  نر ن َََََ  ن
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ََ النرال ل  َََََََ ي نأونر افت ونَََََََ  ََ رننَََََََ ىنأ نراَََََََلخ167راَََََََلخ ننأوندخَََََََ ن  َََََََ حنإاَََََََ نراحظَََََ  ننإاَََََََ ن.ناعَََََ

راحظَََََ النرال ل  َََََ ي ن َََََلنمَََََت نبأيَََََ نولَََََ ل نيقح َََََ ،نلَََََ ر نأكَََََ  نذاَََََاناَََََ ن   َََََ نرلَََََت ل نناللَََََ نرا َََََ ن

راًذ ذ ََََ ن تَََََ ناَََََ  نرا ََََ ن ن  َََََ ن  َََََل حناََََ نرلَََََتالر ع ،نأوناَََََ ن   ََََ نرلَََََتالرالنبَََََ ر  نأونشَََََ    ن

ََل  نلََََلة ،نوذاََََانن.168خ  ََََ  ََ ن ََََلنيقََََ النب ََ ََ نمََََ ىنأ ن ََََ  نرا   لََ ََ  نل نََََ ن ََََ نرا قََ ون ََََلنأ ن حََ

 ََََ ن نمََََلخ نراحظََََ النرال ل  ََََ ي نب ارديََََ نوبََََ ا   ن ََََ ناللََََ نبََََ اانإاََََ نأنََََ نمََََ  ضنرااََََ وجن ََََ نأل نرا

ََ ال ََ رنراحظَََ ََ ن.ن169 َََ ََلخ نن  َََ ََ نراَََ ََ اري نل  لَََ ََ  ح نورالشَََََ تنرإل َََ ََ ا نرالشَََََ تنرا ل َََ ََلناَََ ََ وتنراو َََ لشَََ

ََ د ن  ََ ي نبشََََع نورضََََ نو ََََ   ن ََََ ننََََ نرالََ ََ النرال ل  ََ ََ ن4إاََََ نراحظََ ََ ن  نرا ََََ ر  نرإلافت ون ََ  ن ََََ ن ََ

 ن َََََََََ ن َََََََََ ن  ن ع  ًَََََََََ نلَََََََََ ر  نيقح َََََََََ ن2 ،نونَََََََََ نرالَََََََََ د ن 2018 نا َََََََََح ن 10ا َََََََََ ن را ل َََََََََ  ح ن

نرال ل    نرإل  اري .

ََ نننن ََ ي ن ََََ ََ النرال ل  ََََ ََ نراحظََََ ََ وتندرخََََ ََ نرالشََََ ََ  ن  ََََ ََ نرابقََََ ََ نمََََََ ىنأ ن  ََََ ََ نرا قََََ ََ  نل نََََََ ن ََََ و حََََ

ََ رن ََ ن َََََ نرا َََََ    نالَََََ ن َََ ََ نراًَََ ََلنإارد ن َََََ ناَََ ََ نالل   َََََ  نضَََ ََ نر ا َََ ََ النرال  ا َََ ََلندرخَََََ ننظَََ رات رلَََ

ن.170راحظ ال

ََ وتننننن ََ نرالشََ ََلخ نن  ََ ََ نراََ ََ  ن  ََ ََ نبََ ََ  ن ََ ََلدن  حََ ََ  ني ََ ََ نمََََ ىنأ ن حََ ََ ن ََ ََ نرا قََ ََ  نل نََََ ن ََ و حََ

 ََ ََ  نراً اَََ ََ ن َََ ََ  ن َََ ََلدنرال حَََ ََلالنرات َََ ََ ىنب َََ ََ نمَََ ََحع ن َََ ََ وت،نو َََ ََ نرالشَََ ََ  ن  َََ ََ نرابقَََ ََ  ن171و  َََ ،نو حَََ

ََةب نأ نراَََََلخ نن  َََََ نرالشَََََ وتن َََََ ن َََََ ا ن ََ حنلَََ ََلدرحن  ديَََ ل نَََََ ن خَََََ ن َََََ نرا قَََََ نمَََََ ىنبَََََأ ن حَََََ  ني َََ
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ََل  نرإلل ر ََََ ن ََ نرابقََََ  نا   لََََ نر ختََََنال ََ ََ نل  لََ ََ ناََ ََ ن ر نو ََََ ن اتلََ ََ نرا  ََ ََ ن  ََ ََ وتنوا  لََ لشََ

ََ  ن  لَََََ نراَََََلخ نن  َََََ نرالشَََََ وتن ََلدن  حَََََ  نبَََ ََ د نواَََََ رني َََ ََلدن َََ ََ ني َََ ََ ا ن عَََ  َََََ يب نبَََََ  خ نوب اتَََ

ن.172ورابق  ن   نرالش وت

ن

 نل  لََََََ نر ختََََََ ر ني تةََََََ نل  لََََََ ن   لََََََ نبًََََََلنذريعََََََ ،نوذاََََََانبل ََََََ دنإي ََََََ  ن َبَََََننلقببببببيل خلبببببب  ل    

بل ََََ دن،ن ََََ نملََََ النيًقََََ ننت  ََََ ن   حََََ ن    لََََ نر ختََََ ر ن   لََََ نراحشََََ أنأونرا ََََل  نرإلل ر ََََ را ََََ ن ن

،ن عََََ ن َََ ن  ََََعنرالعََََ  ن لشَََ وت،ن تََََ نواَََ ناََََ نم  َََ نرا ََََ ن ن ََََ نيًق َََ ننت  ََََ ن َََنرا  ََََ نراَََلخ نن

ََلخ نن  ََ  نراَََ ََ ن  َََََعنز َََ ََ ي ،نو َََ ََ النرال ل  َََ ََ نراحظَََ ََل ندرخَََ ََ نرات َََ ََ ا ناَََ ََ وزن عبَََ ََ ني َََ ََ نمتلدَََََ ن َََ نَََ

ن.173رات خ  ندرخ ن  رنراحظ النورا  ن  نعب ا نا ن ت  نز ح  ن ًلد ن لودنراتص   نأو

ن

 .ال كل الماني   ا يا _ 

الالبببببل ن-راَََََ ا نرال حََََ  نالَََََ ناحصَََََ   ن لَََََ : قَََََ الن ََََ نرا لَََََ نراَََََلرخل نا ن ََََ  نأونرابَََََ  ح ،نوننننن

ََ ا ن نيلعََََََ نأ ن "الملاشبببببب  "القصببببببد الجنببببببائ نو ََََََ ا نراََََََ ا نرال حََََََ  نيقََََََ النالََََََ ن+ انرادة. ب اتََََ

ًََََن ََأيت  نأل نرا ََََ ن نقصََََلي ََََ نرا ََََ ر  نرال  لََََ نر ختََََ ر نوي تةََََ ن،ن ن ََََ  نرا   لََََ ناََََ ن   ََََ نراا ََ

،نو ذرنأ  حَََََ نراحظَََََ ن َََََ نرالَََََ د نيعَََََ  نالَََََ نالَََََ نبَََََأ نرا  َََََ نراَََََ  نيقَََََ النبَََََ ن َََََ ن  َََََ ن  َََََ ن شَََََ وت

ََ  نرألواََََ  ََ  ح نرا رب ََََ نرا قََ ََ نرا ل ََ ََ صنبََََ ا  ر  نرإلافت ون ََ ََ ن  نرااََ ََ رانبقََ " كبببببل مببببل دخبببببل ن ََََ نراقََ
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ي عََََ ن ََََ ن ََََ رنراََََح نبََََأ نرا ََََ ن نيعََََ  نالََََ نالََََ ن بببببد ال  جببببه  بببب    يببببة  سبببب لة....إل " عمببببدا  

 .را  ن نإا نراحظ النع بل نيق النب نوب ضنراحظ نا نرا ل ل نرات ندخ ن  

 

ََ رحنإذننننن ََأ نلنيلعََ ََ نبََ ََلخ ننأ ني عََ ََ نراََ ََ ر نأونل  لََ ََ نر ختََ ََ ن  لََ ََ وتنرا  ََ ََ نملشََ ََلن  عََ ََ نراقصََ ت لََ

ََ ن شَََ وا نإاَََ نراحظَََ النرااَََ صنب اضًَََ  ن نيقَََ النب لل َََ ندنالَََ نرا َََ ن نبأنَََن ن"المجنبببب  عليببببه"خَََ نن  َ

،نبل حَََََ ني َََََ نوأ نيت َََََ نإارديَََََ نإاَََََ نرايفَََََ  نرا   لَََََ نب َََََضنراحظَََََ نيًققَََََ نراحت  َََََ نأالناَََََ نيتًقَََََ 

ََ النرال ل  ََََ ي ََ ننراحظََ ََ ن ََََ ندخََ ََ نراًََ ََ ناََََ رناََ ََ نرا ََََ ن نأنََ ََ نأ ني لََ ََ نبأنََ ََ ،نأونأ ني لََ  نأونرابقََََ  ن  ََ

ََ ي ،نوبََََََ ا   ن ََََََ نذاََََََانيحصََََََ  نإارد نرا ََََََ ن نن ََََََ   ن ََََََ رنراحظََََََ الن ياََََََ ا نإارد نواَضَََََن رال ل  ََََ

ََ ي  ََ حنإلارد ن َََََ   نراحظَََََ النرال ل  َََ ََ حنبَََََ اانراقَََََ ن  ،نو ا ا َََ .ن174إاَََََ نرايفَََََ  نلَََََل  نراَََََلخ نن ا ا َََ

ََ  ن شَََ وا حنإذرناَََ  ندخ اَََ نبلًَََضن ََ نأ نراَََلخ ننإاَََ ن َََ رنراحظَََ النيعَ ََ رنمَََ ىنل نَََ ن َََ نرا قَََ نإاَ اعَ

ََأ ََل  نأونراا َََ ََ  ن راصَََ ََ نراشَََََا نالعَََ ََ ذرندخَََ ََ ن،ن َََ ََ نال َََ ََ نن لَََ ََ ن َََ ََ حنو َََ ََ نأ نياَََََ جناألَََ ََأ حنال َََ َََ 

راَََََ  نن َََََ الاو ذرناَََََ ني  َََََ نذاَََََانيعَََََ  ن َََََلنيَََََ ر  نبًقَََََ نراقصَََََلنرا حَََََ   نرن،"  سبببببل النيبببببة " صَََََ ل ن

ََ  نرا   لََََ  ََ النبََََ ن ََ ََ ل ننيقََ ََ ن صََ ََ نال ََ ََ نن لََ ََ ن ََ ََلالن"سبببب ة النيببببة"و ََ ََ ناََ ََ حنمح ََ ََ  نوراا ََ ،ن  ا ََ

ََ نيحت ََََََ نإارد نراقصََََََلن ََََََ نلََََََل ا  ََ ذرندخََََََ رالشََََََ وع  نو ََََََ ن ََََ ََ النن،ن ََََ را ََََََ ن نأونبقََََََ ندرخََََََ نراحظََََ

  اقصََََلنرا حَََََ   ن نرال ل  ََََ ي نوو ََََ ن ََََ نخ َََََأن ََََ ن  ََََعن قَََََ ن ََََ نراََََلخ ننالحظََََ النأونرابقَََََ  ن  ََََ ن

ن.175يق الن  ن   نراً ا 

ن
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 .القا ي   ال كل الثا _ 

ََ ن  ََََ و ن     ََ ن ََ ََ ا ا نراشََََ ا ،ن فلََ ََب ضنبََ ََل  نراََ ََ نََََ ىني ََ ََلأنراشََََ ع  نرا ح   ََ "ال ج يمببببة نأ ن ةََ

ََلدنرأل  ََََََ ننراتَََََ ني تةََََََ ن "  ال عقيبببببببة إال  ببببببن ََانأ نراق راََََََلنرا ح   َََََ ن َََََ نراتََََََ نيًَََ ََ ن ََََََ نذاَََ ي عَََ

 ََ ََب ناعََََ ََ نرالح لََََ ََ انرا ق بََََ ََ نيقََََ ََ نراتََََ ََ نأالن نو ََََ ََ نبل  لََََ ََ نرالاتصََََ ََلن،نورا عََََ ََانرا ق بََََََ  ننتًلمََََ يلََََ

ويًلمََََََلنيلَََََََانرا َََََََ ر  ن َََََََ نرا َََََََل  نراتشَََََََ  ع  نألنعَََََََ ن َََََََ ن َََََََ نيقَََََََ النب  َََََََلرانراقَََََََ رن  نورا َََََََل  ن

 .176  ر  نرات ني يف ن ص ن  نرااق رن  نال نرال     نوراراقض    نيق النبت ة  نيلانر

 

لةََََََلأنراشََََََ ع  ن  ََََََعن ََََََ نني ََََََ ا ن ََََََ نات بََََََ نبننََََََ دىراشََََََ    نر لََََََ    ن ََََََ نأونن ََََََ ننوي تةََََََ نننن

ََ ن ا ُماببببببَ ض  ض لَ را   َََ ا ُكنبببببب  ى   "َ مببببببَ " َ :بببببب  يال  َث َرسببببببُ اببببببَ ة    .  نيلببببببه  اببببببالى "177َ لر مببببببَ َنَك إضال  َر ر لر سببببببَ ا َأرر مببببببَ

بَلمض   نوي َََََ ا ن َََََ الن   قبَََََ نأ نشَََََا ن ةَََََ نراف  لَََََ نأ نننلَََََبً نن  ني عَََََ ن َََََ ن َََََ  نر َيََََن.178ر لَ ل ضلرابببببَ

ََ  ن ََ  ع ناة ََََ ََ نللََََ ََ  نرا لََََ ََلنلََََ ََ ال،ن قََََ ََ  نورا ََََ ََ نراصََََ ََلنال ََََ ََ ن ًلََََ ََ   ننة حََََ ََ نو خََََ أ نمب ََََََ نرا لََََ

ََ ن ََ نورلََ ََ ن ََ ََ انو ََ ََ ن ًظََ ََ ن ََ ََ رالنو ََ ََ تنراًََََ ننوراًََ ََ النب يقََ ََ ن نيقََ ََ نأيضََ ََانأ نرالواََ ََ نذاََ ََ ن ََ ،ني عََ

و ذرننظ نَََََََ ناللََََََََ د نن    َََََََ نال َََََََ ن  ن نَََََََ ح.ن حنإل ر َ َََََََنن نإ نإذرنرايفَََََََ نالَََََََ حنرا ق بَََََََ نالَََََََ نراشَََََََا

ََ نا لَََََ ن َََََ نرالَََََ ر  نال ن2003 نا َََََح راً ديَََََ ناشَََََ  ن َََََ نراقَََََ ن  نرألل لَََََ نرا ل َََََ  ح ن ن َََََلنبأنعَََ

را ل ََََََ  ح ن ََََََ ن   تََََََ نوا ر تََََََ نوأكََََََل نالََََََ نأنََََََ ن ني ََََََ زن   قبََََََ نأ نشََََََا ن ََََََ ناََََََ نيعََََََ ن ََََََلن

نرايف نلح ي نأونلحً نأون ا ا  .
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 ن ني َََََ زنا َََََل   نرالواَََََ نأ نيقَََََ النب يقَََََ تنرا ق بَََََ نأَنََََننَََََ ىنفببببب  الببببب كل القبببببا ي   "الشببببب ع "       

ََ ن ََ نيلََََانرا ق بََ ََ نيفََ ََ نإذرناََ ََ ن ََ ََ  نالََََ نراشََََا نراََََ  نرايفََََ نل  لََ ََ ن  نرا ق بََ ََل  حن ََََ ن ََ ََلد نلََ ن ًََ

و ذرناََََََ  ن حََََََ  ننََََََ ني ََََََ نأ نيعََََََ  ن ََََََلن ََََََلان ةََََََ نرايفََََََ  نرا   لََََََ ن،نبََََََح نخََََََ صنو ََََََ   

ََ حنال ل ََََ نبً ََََعن نيًََََت نأ ََََلنب ََََلالناللََََ نب اقََََ ن  نو  ََََ نأ نيعََََ  ن  ل ن ََ ن ََََ نأونلعلََََ نبََََ ن ََ ،نوالََ

ََلن ََ ن  نللمَََ ََ  نأ ن َََ ََت ن  َََََ و ن َََ ََ ن ل َََََ   نو َََََ نن نشَََََ ن َََََ ن ل َََََ   نمَََ ََل  نالواَََ ََل نرا لَََ  َََََ نرا   َََ

م  َََََََ حنافَََََََ نمت َََََََح نال ل َََََََ ن    َََََََ نذر نن30ل  َََََََل نرا  َََََََ   نرا ل َََََََ  ح  نبً َََََََعنيعَََََََ  ن َََََََل ننشَََََََ  ن

راقََََََ ن ن نولََََََلناال ََََََ نراحََََََ  نواًل يََََََ ن قََََََ  ع نو صََََََ اًع نويََََََأ   نإذرحنراََََََ ا نن.راقََََََ ن  نورا لََََََ نبََََََ 

ن.179ك ر تع نوالالنرال   نبع 

ن

 مل هل م  ةبيا الج ائل الماليما ية. -الثالث: الف ع •

 ََََ نخَََََ ننن صَََََليقان ََََلنيعَََََ  ناََََلو نبََََب ضنرأل  َََََ  ،ن نم لََََلن ََََلم ن ََََ نرا ََََ ا نرإلافت ونَََََ ننن

لَََََََ  تع ن نرال ل  َََََََ  نوضَََََََل  نضَََََََل  نأَ ََََََناوننر  اَََََََ نالَََََََ نب َََََََضنخص  َََََََ  يانراا  َََََََ نبَََََََا،

ا ََََََح ن حََََََ ن ََََََ نالََََََ نأنعََََََ ن صََََََلانالا ََََََ ،ن ل ََََََ نران    َلَََََن نمت لََََََ نناََََََلالنرات ََََََ تنالل ََََََؤوا   نون

ََ  ن ََ    ناحةََ ََ ن حََ ََ نراح ََ ََ   ََ ََ نلََََ  نراح ََ ََل ن ََََ ن نَلَََن ن،نون ََ ََ دانلان ضََ ََ ن صََ ََ ن ََ ََ ن اَ َََنراًل يََ .ن ََ

ََ ن ََ ر  نرإلافت ون ََََ ََ  نرا ََََ ََ ان ح ََََ ََ نرال ََََََ و نأ نأالََََ ََ ن اتل ََََ ََ  ن ََََ ََ ،ن عحََََ ََ خت  ندور  عََََ ََ  نبََََ  ح ََََ

ََلاا  ن ََ ن ََََ ََل  ن  ََََ ََ دنرات ََََ ََ نال ََََ ََ نرا  اََََََ ندور  عََََ ََ  ن ََََ ََ م نيفََََ ََ ر ق  ،نراََََ ََ ننورالََََ راع لََََََ  نرأل  ََََ
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ََ  نب ََ ،نو حَََ ََ نيق  َََََ  نبعَََ ََ رانراتَََ ََ نرألضَََ ََ نً َََ ََ نر ن َََََ ن َََ ََ نراللعَََ ََ م ن َََ ََ  ،نراَََ ََ    نو اتصَََ  ًتَََ

نن.ن180يً  نأال اع نش ا  نضال نويض نبلونناة   

ن

نن-ا يل :م إلىيمكل  صنيف م  ةبيا الج ائل الماليما ية ف

 . هدف ال:سلية يال الما  أ ال _ 

رات َََََل  نورالَََََ رحن َََََ نبعَََََل ن َََََلانرا  َََََ نوننافت ون َََََ  َََََ ر  نرإلراو َََََ نرألشَََََا صنراَََََ م نم يفةَََََ  ن

،ن عَََََََؤ  نرألشَََََََا صن181دو نأ نيعَََََََ  ن َََََََ نن َََََََتع نإ َََََََلرثنأ نضَََََََ انبَََََََ ال ح نالَََََََ ع ونن،ر خَََََََ   

لَََََتلت تنواَََََ رن َََََ نبَََََ  ننع نيق  َََََ  نبعَََََ ن َََََ نبَََََ  نرا ضَََََ ننور  احَََََل  نيق  َََََ  نبتلَََََانرألالَََََ ننَ ََََن

ََ ع نو عََََََ  نذاََََََان ََ ال ح نالََََ ََ  نرألضََََََ رانبََََ ََةة  نب اًََََ ََلنمت ََََ ََحع ن ََََ ََ ع ،نوافََََ ََ ال ح نالََََ رإلضََََََ رانبََََ

نت  ََََ نرا عََََ نراََََ  نيق ََََ  نبََََ نأونا ََََلالن  ََََ  تع ن ََََ نا ا ََََ نإخ ََََ  ن  ََََ ا  ،نوذاََََان ََََ نألََََ نراتضََََل  ن

ََ نإافت ون ََ  نأ نل  لَََ ََ نرايفَََ ََ نن  َََ ََ ني َََََ نناَََ ََ ادناَََََ ن َََ ََ نراتَََََ ني َََ ََ الَََََ نرا عَََََ  نرالاتصَََ ن.182 َََ

  َََََ النوأد نإاَََََ نيفل َََََ نن 60 و حَََََ  ن  ل اَََََ نرشَََََتع  نبأ   عَََََ ،ن  َََََعن   َََََ نب ايفَََََ  نأكدَََََ ن َََََ ن

ََ ن ََ ن ََََ ََ ن ََََََ ني ر ََََ ََ  نونشََََ ََ نرإل ََََََ تنالََََََ نراة  نََََ ََ ن قََََ ََانرال ل اََََ ََ نيلََََ ََ ،نواََََََ  نالََََ ََ اغن   لََََ  بََََ

  ل  ََََ  نوب  نََََ  نلََََ   نالََََ نشََََبع نرإلنت نََََ ،نو ََََ نرا  اََََ نيفََََ  نيلََََانرا لََََ نررالََََ ز   رن ََََ ن  ََََ ن

أ لََََ ني تقََََلو نأنعَََ نيق  َََ  نب لََََ ن  َََ ن    َََ نال ََََ نو َََ نراًذ قَََ نيعََََ  ناعَََرنذاَََا،ننراح َََ نألنعَََ 

 
مجلااة الررا ااات جااواد، أ اارا، الجريمااة المعلوماتيااة أو اإللكترونيااة أنواعتااا ولصائصااتا و اارال الوقايااة منتااا،  180
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و َََََؤ  ن َََََلنمتً اَََََ  نن.183لََََ ر  نرإلنت نَََََ نبً لَََََ ناََََ ا  ناقلَََََ ناة َََََ نوا  ََََ نبً لَََََ نإاَََََ ناضََََ  ن

نإا ن  ر ح ن  نو ٍ ن   .

 

 .الم:طفليال  ا يا _ 

ََ ك ز ن ََ ع ناقَََََ ن راعَََ ََ ا ا ن و  لَََََ نالَََ ََ  و نبَََ ََ م نيشَََ ََ نرألشَََََا صنراَََ ََ  تع نو َََ ََع نبل َََ    لَََ

بألَََََََََ ا  نالَََََََََ نراحظَََََََََ النأونراشَََََََََبع  نبً َََََََََعني َََََََََ   نالَََََََََلخ ننال عَََََََََ نبَََََََََلو نيصَََََََََ   ،نو َََََََََؤ  ن

 ََ ََةة  نبَََََأ نأضَََََ ران  ديَََ ََ د حن نمت َََ ََ نرألشَََََا صناَََ ََ ن َََََ نألَََ ََ رنراَََََلخ نن َََ .نيعَََََ  نراعَََََل ن َََََ ن َََ

و  ابَََََ حن َََََ ن ً واَََََ نإ بَََََ  ن َََََلايع نالَََََ نراَََََلخ ننالحظَََََ ال،نواَََََ رن َََََ نألَََََ نيًق َََََ نأ ن َََََ دودن َََََ د ن

ََ النب ل ََ ن تََََ  نيقََ ََ ن ََ ََ نأنعََ ََ ن ََ ََ نراشاصََ ََ ني   حََ ََة ن  ََ ََ  نرا ََ ََلنيعََ ََب  نو ََ ََ نراشََ ََلخ نن ََ ََ  نراََ ل ََ

  خ بببببب ن.  ر قََََََ ن  ق  ََََََ  نب ات ََََََ ا نو ضََََََ   نرا  ََََََ ن ََََََ نخََََََ ننرلََََََت  نن ََََََ  ةتع نبََََََح رنرا  ََََََ ن

ََ نعلبببببى الم:طفلبببببيال   مثبببببال ََ ن َََ ََب نرإلافت ون َََ ََ  نراً لَََ ََ نب يقَََ ََ نراد ن  َََ ََ ن   لَََ ََ ب  ن َََ ََ النشَََ ََ نق َََ َََ 

لََََة نق   علَََََ نبعََََ رنرا لَََََ ن ََََ  نأنَََََ ن  ،نوب ََََل  نلَََََل نراشََََ ب  ناَََََ نرا    ََََ ناََََ نرا لَََََ نالََََل نمَََََ  

 ت  ََََ ن ََََلنن-أ ببببياع مببببل الم:طفلبببب ل:رباببببة   :ابببب   الميانبببب  انلة:   يببببة ألن.184  ََََ دنيًََََل ن قََََ 

ََ ن ََ ا ،نو ت  َََ ََب تن ضَََ ََ  ن    َََََانألشَََ ََ ني   َََ ََ نألَََََ ن    َََ ََ ن َََ ََ ن قَََ ََ ن َََ ََ ندخ اَََ ََل ن َََ يعَََََ  نراعَََ

رال ل  َََََ  ن َََََ نألََََ نراتصَََََ  نبعَََََ ناة  عَََََ ن خََََ نمعَََََل نال   َََََ ن عحََََ  ن    َََََانوافَََََ نيقَََََ النبت  ََََ ن

اآلخََََََ   ،نو ت  ََََََ ن خََََََ نم  ََََََلنأ ني ََََََتالالن    ََََََاناََََََأدر ن ََََََ نألََََََ نرلََََََتالر  ن ََََََ نراع ََََََ النضََََََلن

  ر ََََََ ن خََََََ ىنبً ََََََعنيعََََََ  ن    ََََََان ََََََ نرألدر نوب اتََََََ ا نيًلََََََ نرا  ر ََََََ نراتََََََ نلََََََتح  ناََََََ نيََََََل   ن
 

 .35، ال،ل ي، لالر، مرجع  اب   183
، 2013صااااادال، دالل، الفتااااال، حمياااار، أماااان المعلومااااات، دار اليااااا ورا للنداااار والتو يااااع، عمااااان، األردن،  184
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ََ نأ نيقَََََ النب احَشََََن ََ نألَََ ََان َََ ََتالالن    َََ ََلنأ ني َََ ََ نم  َََ ََ ن خَََ ََ ،نو ت  َََ ََ نرال  َََََ نر خَََ ََ ن َََ ََ ن َََ  نال َََ

 لحَََََ تن َََََ نراقَََََ ن  ناة  نَََََ  نلَََََ   نأوناحشَََََ ن َََََ ً  نيَََََلا نلَََََحرنرأل  َََََ ننأوناة َََََ نرالاَََََلار نأون

 .185احش ن  ر  ن   نأخ ق  نرإب    ر

 

 .المح: فيال  الثا _ 

ََ نن ََ  نرا لَََ ََ ن َََ ََ نيتل َََ ََ  ن َََََ نيقح  يَََََ ،ن عَََ ََ يع نرا رلَََ ََ  نوخةَََ ََ ننراً لَََ ََ ن َََََ ن  َََ ََلايع نرا   قَََ بقَََ

ََ  نرال   ََََََ نورا لََََََ نرافََََََ  ََت  اتع نرات اََََََ نبحظََََََ النراً لََََََ  نيلتلفَََ .نو ََََََلنيعََََََ  ن186  ن ََََََ نألََََََ نرلَََ

ََلمع نرإلالَََََ النراف  َََََ ن ََتال  حن قَََََ نو َََََؤ  ن َََََ ن َََََ نمتَََََ ر  ناَََ را َََََ ن ن َََََ نب َََََضنلَََََ ر  نراً لَََََ  ن  َََ

.نمعَََََََل ن ََََََؤ  نرالًت  َََََََ  نإاََََََ نلَََََََ   ن187وراتََََََ النبحظَََََََ النراً لََََََ  نوبَََََََب ضنب ر  ََََََ نو ا َََََََ ناللََََََ 

ََ نراا  ََ  نوراة  نََََََ  نراً  لََََ ََلور  نرال ل  ََََ ََ نب اََََ ََل  نون ََََ ََ نرا لََََ ََ نراًع   ََََ ََع   ،نرا  ََََ ََل  نورا  ََََ  لََََ

.ن188وذاَََََان  تَََََ ر نيلَََََانراَََََلور  نالَََََ ن  ركَََََ نخ  َََََ نبً َََََظنرال ل  َََََ  نوراة  نَََََ  نرا لَََََل  نورا َََََ   

ََ ننيَََََ نركتشَََََ  ع ن أنَََََ ن يعَََََ  ن َََََ نبَََََ  نو  َََََ  نلَََََ ر  نراً لَََََ  نأنَََََ ن َََََ نراصَََََ  نركتشَََََ  ع نو َََََ ن َََ

ََل  نون ََ  نراصََ ََ  ب نرإل بََ ََ ن ََ ََ  نرالاتصََ ََ نرأللعََ ََ نالََ ََ نأان قََ ََ  ن،نواََ ََ  نركتشََ ََ نبََ ََ ن ق انََ ََ نأ نن لََ دنََ

ََ ا  ر  ن ََ حنبََََ ََ   حن ق انََََ ََ نأكتشََََ ََ نأكدََََ ََ ر  نراتقل ليََََ ََح لنأ نرا ََََ ََ نلََََ ََ ر  نرإلافت ون ََََ ََ نورا ََََ ََ ر  نراتقل ليََََ را ََََ

رإلافت ون ََََََ نورا ََََََة نيعلََََََ ن ََََََ نأ نرا   لََََََ نرإلافت ون ََََََ ن نيتََََََ  نأ نأ ََََََ نخََََََ ال ن ََََََ   ،نو لعََََََ ن

 
 .181، مرجع  اب ، صالمسنر، صالل، المتيني، ع ر الرحمن  185
 .31الدمرا، غانم، مرجع  اب ، ص 186
 .34ال،ل ي، لالر، مرجع  اب ، ص  187
 .144 اب ، ص صادال، دالل، الفتال، حمير، مرجع 188
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ََ ن ََََ ندن ََ ن نأ نيقََََ النب ايفََََ  نرا   لََََ نرإلافت ون ََ ََ ا نو ََََ رن ََََ نيل ََََ نرا   لََََ نال ََ ونن اتل ََََ ن ََََ نرا ََ

 .189رإلافت ون  نبأنع نل  ل نا ب  ناللوننو ات   نالًلودن

 

 .المال يمحبرا اا _ 

 ن  يفةَََََ نرا َََََ ر  نرإلافت ون َََََ نيعَََََ  ندر  عَََََ ن َََََ نوار نر ختَََََ ر ن َََََ ن قَََََ ن َََََ نو َََََ  نرا لَََََ نَ ََََنن

   َََََ  نا َََََبنمت َََََ  ل  ن َََََ نألَََََ نيًق َََََ ن َََََ دودن َََََ د .نوأ لَََََةع ن َََََ نرألذا َََََ  نورالةَََََ     نراَََََ م ني

.ن لعََََََ  ن190راةََََََ ر  نبََََََ ا  نأونيق  ََََََ  نب لََََََتالرالنولََََََ   نر ت  ا ََََََ ن ََََََ نألََََََ نراًصََََََ ننالََََََ نرالََََََ ن

را لَََََ نخ َََََ ناة َََََ نالَََََ نراق َََََ تنرات َََََ ا نور  تصَََََ دنبشَََََع ناَََََ الن عَََََ نبتلَََََانراع لَََََ  نرإلافت ون َََََ ن

يتَََََأا ن َََََ ننيشَََََ نر  تصَََََ دنراَََََ  ح نوي َََََة نخ َََََ   ناة َََََ  نالشَََََ ا  نوا لَََََ ننرألالَََََ ن،ن عَََََ  نرا لَََََ 

  ل اَََََََ ن َََََََ نذو نرااةَََََََ  نوراف َََََََ   نراَََََََ م نم   َََََََ  ن عَََََََ اريع ن َََََََ نلَََََََ   نرال ل  َََََََ  نأونراة  نَََََََ  ن

 وب ات ا نرات ة ن  نخ    ن  ا  ن  د  .

 

 .ليال ف  الج يمة المنظمةااملالمج ميال اخامسا _ 

ََ    ن  َََََ ن  ََ نذر نيحظَََََ  ن  علَََََ ن تَََََلاج،نيلَََََ ا ننشَََ ََ نإل ر  َََ ََ ن َََََ :ن ؤل َََ را   لَََََ نرالحظ لَََ

ََ ناتل  ََََََََ ن شََََََََ واع ن شََََََََ ن ََ ،ن  ََََََََتال  نرا  ر ََََََََ نرالت  ََََََََ نال عََََََ وا ،نبعََََََََل نيًق ََََََََ نأابََََََََ حن  ا ََََََ

ََ  ع  ََ نأاضَََ ََأ   نو ل يَََ ََ ناتَََ ََ نلَََََ   ني  َََ ََان َََ ََل ،نوذاَََ ََ رنراعَََ ََ ن َََ ََ  ن.ن191رإلل ر َََََ نويًق َََ ََ نيفَََ وافَََ

 
 نيااان،  نيااان، ء  ااات الجريمااة اإللكترونيااة درا ااة ت صاايلية تط يقيااة ر ااالة ماجسااتير غياار مندااورة، جامعااة نااايف  189

 .24، ص2012العربية للعلوم األمنية، الريا ، السعودية، 
 .314صادال، دالل، الفتال، حمير، مرجع  اب ، ص  190
 .57، ص2011، الريا ، السعودية، 2ا للندر والتو يع،  الق،طاني، م،مر، الجريمة المنامة، دار العر 191
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ََ  ،نوأ ن ََلنأونراتشََ ََ نرات ق ََ ََ ن ََ ََ نا ا ََ ََ ندالََ ََ نالََ ََل  نرإلل ر ََ ََ  نرا ََ ََ نأ نيعََ ََ ني ََ ََ ن حظلََ را   لََ

ََ نا ا َََ ن ََ  نالَََ ندالَ ََ نن َََ ٍ نورلَََ ،نيعَ ََلنيَََ نالَ ََل   ،نوأ نيعَََ  نيح  َََ  ن َ ََ  نوراتا َََ  نراَ  َََ نراتحظَ

ََ ن ََ وزن ََ ََت ني ََ ََعنمََ ََ نبً ََ ََ نراً لََ ََ تن ََ ََ ننََ ََ نرا حََََ ،نأونالََ ٍََ ن ََ ََ ندالََ ََ  نالََ ََ ل نيح  ََ ََ  نولََ وأ نيح ََ

ََ نراح   ََََ ن ََ ر ناََََ  ن ََ ََ نلََ ََع نخ ََََ نالََََ نرال تلََََ ناعََ ََ رنيشََ ََ نرا  ديََََ ،نو ََ ََأا  ن ََََ نرا   لََ ََ ن ََ ََ 

  ََ ََ دي نأونرا   لَََ ََ نن خلببببب  للقبببببيلإذا .ن192ر  تصَََ ََت نرايف بعَََ ََ نمَََ ََ نل  لَََ ََ ن َََ ََ نرالحظلَََ ََأ نرا   لَََ بَََ

ََ ن ََ نرا لََََََ ََ ن ل الََََََ ََل   نوراقََََََََلا نالََََََ ََ  نراََََََ ََلمع نراتا ََََََ ََ ناََََََ ََ  نإل ر  ََََََ ب رلََََََََ  نلل اََََََََ  نو حظلََََََ

رإلل ر ََََََََ نبعََََََََل ني لََََََََ  ننشََََََََ  ع نرإلل ر ََََََََ نوراًصََََََََ ننالََََََََ نرالََََََََ ننوراتََََََََأ   نالََََََََ نر  تصََََََََ دن

 را  ح نورلت  ننرألشا ص.

 

 .المخ: نيال سادسا _ 

أشََََََا صن ََََََلنيع نََََََ رنالََََََ نشََََََع نلل اََََََ  نأونأ ََََََ رد،نبً ََََََعنأنعََََََ نيق  ََََََ  نبََََََ خت ر نن ؤ وَ َََََن 

نظََََََ النراضًََََََ  نأونرال  ََََََ نرااََََََ صنبََََََ نو يََََََ  نراً لََََََ  نأونشََََََبع  نرإلنت نََََََ ،ن ََََََ نألََََََ نيََََََل   ن

ََلمع نخةََََََ  نورلََََََ  ن ََََََ ن  ََََََ ننراً لََََََ  ن ََ  نورال ل  ََََََ  نراا  ََََََ نبََََََ نو ََََََؤ  نرال   ََََََ  ناََََ راة  نََََ

  ََََََ اع نإل ر  ََََََ ن ََََََل ع نرإلضََََََ رانبََََََ ال ح نالََََََ ع نويًق ََََََ ننوب ر  ََََََ نواََََََلمع نذاََََََ  ناة ََََََ ،نويفََََََ  ن

 ع  ن  د . 

ََ ر  ننن ََ نرا ََََََ ََ  نأ ن  يفةََََََ ََ نيةََََََ ََ ر  نرال ل   ي ََََََ ََ نرا ََََََ ََ ن ََََََ ََلنرالتاصصََََََ ََ نالل   ََََََ و ََََََََ ندارلََََََ

  ابََََََ حن ََََََ نراشََََََب  نراََََََ م نيتََََََ روحنأالََََََ ا  ن ََََََ نبََََََ  نرا شََََََ  ح  نإاََََََ نرألاب  حََََََ  ،نن ََََََ نرال ل   ي ََََََ 

 
لاااا ر، ماياااا، الجريماااة المناماااة العاااابرة لل،ااارود الو نياااة و ااا ل مكال،تتاااا، مجلاااة جامعاااة دمدااا  للعلاااوم   192

 .512، ص2011، 3، ،27االقتصادية والقانونية،  وريا، م 



90 
 

ََ ن%18ال ل   ي َََََ نمَََََت نرايف بعَََََ ن َََََ ن ةَََََ نرالًلَََََ ،نو  ن َََََ نرا َََََ ر  نر%25ويةَََََ  نأيضَََََ حنأ ن   نم يفةعَََ

وراحظََََََََ ال،ن نم يفةعََََََََ نألحةََََََََ ناََََََََ نرالعََََََََ  ن%12 نم يفةعََََََََ نرال ََََََََتالالنالحظََََََََ ال،نو %17رالةََََََََ   ،نو 

ن.193 ني يف ن  ن   ل نراتش   %11و 

ن

 ،ن  َ ََََنانََََ دنرإلشََََ ا نإاََََ نأ ن ح اََََان ات  ََََ  نأخ   ََََ  نبً ََََعنأنعََََ ني للََََ  ناللصََََلً نرو حََََ نن

ََ الات ن ََ نرا   ا ََََ نكََ ََ النبحشََ ََ نيقََ ََل     ،نورال ر ََََ نراتََ ََ نويََ ََ نرإلب   ََ ََ  نبََََ خت ر نرال ر ََ ََ م نيق  ََ    نراََ

،نواََََََ اانرأل ََََََ ن حََََََ  ن اتََََََ    ن ََََََ الا اتََََََ    ن ََََََ نب ا  ََََََ نياََََََل   نراصََََََ ا نرن عََََََؤ  ورا حصََََََ   ن

ََ د ندرخََََََ ن   ََََََ نراشََََََ ا نوذاََََََان ََ نألََََََ ناشََََََ نراد ََََََ ر نرال لَََ ََ النبتََََََ    ع نراشََََََ ا  نرافة ََََََ  ن َََ يقَََ

  ََ ََل نإ َََََ ََ ل نبعَََََ ًََ  نراح ريَََََََ نرا َََََ ََ    نأ َََََ ََ حن َََََََ نرالاتَََََ ََ رثن ل يَََََ ََ م ني َََََََ اة  ننيلَََََََانراد َََََ وراَََََ

ن.194راش ا  ن  نخ ننرلت  اع ناتلانراد  ر نبلب اغن  ا  ن   ل 

ن

الخصببببائ  و ََََ ن ََََ ننهببببي المجبببب م الماليمببببا  نشََََ  نأيضََََ حنبصََََ ا نلََََ    نإاََََ ن ََََ نأ ننََََ دننن

ن-المجبببب م الماليمببببا  :راقََََ ننبََََأ ننيلعََََ نال:بببب  ي:م ببببز  هببببا عببببل غ بببب   مببببل المجبببب م ل ال:قل ببببدي ل.

ََ الن ََ نأ نرال َََََ ََل ن َََََ ََ النراتقل َََََ ََ نرال َََََ ََ نياتلَََََََ ناَََََ ََ ،نافحَََََ ََ  نل  لَََََ ََ النب ايفَََََ ََأ ن  َََََََ النيقَََََ ََ ناَََََ َََََ 

خ  ََََََ نيل ََََََ  ناََََََ نرال ََََََ النراتقل ََََََل ،نو  يفََََََ نل  لََََََ ن    ََََََ نال عََََََ نرال ل  ََََََ ي نمتلتََََََ نبصََََََ   ن

 َََعنيعَََ  نرن ََََ ن  ن،نالَََ نأنَََ ن ََََ نراَََ  نيلَََ ا نو   تَََ نرإلل ر  ََََ ن َََ ن  َََ ننراً لَََ نر اََََ ،ن   ن نَََ حن

 
ونيااة الر اامية للرولااة لااي الناااام السااعودا ال لااوا،  ااي ة، المساااولية الجنائيااة عاان التااراال المواقااع اإللكتر  193

مقارناااة بالقاااانون اإلمااااراتي ر اااالة ماجساااتير غيااار منداااورة، جامعاااة ناااايف العربياااة للعلاااوم األمنياااة، الرياااا ، 

 .33+32، ص2016السعودية، 
 .39مرجع  اب ، ص عفون، حم ة،  194
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رلتل ع َََََََ حنيعَََََََ وندرخَََََََ نرال تلَََََََ نو قَََََََ النبلل الَََََََ ن ق  َََََََ نر لتل ع َََََََ نورا   لَََََََ  ندو نولَََََََ دنأ ن

ن.195ا   ن  ن   ي نرا لل  ،نال نأن نشا ن ًت  نمتلت نبقلاناة  ن  نراًحف نورا ا  

ن

 -ي:م:  المج م الماليما    سمات  خصائ   م ز  عل المج م ال:قل د   ه  كاآل  :

 .هارةالمأ_ 

ََلن     ََ  ن ََََ ََل ،ن عََََََ ن ََََ ََ النراتقل ََََ ََ ي ناََََََ نرال ََََ ََ نرال ََََََ النرال ل  ََََ ََ نبعََََ ََ نمتل ََََ ََل نخ  ََََ ي تةََََََ نلََََ

ََب نو نيشََََت أنأ ن ََ نن  ريََََ ن عت ََ ََت نرا   ع ََََ ن ََََ ن ََََ رنرال ََََ ننأون ََََ نخََ ََ نخََََ نندارلََ ََةع ن ََ يعت ََ

يعََََ  نرال ََََ النرال ل  ََََ ي ن ََََلنيلقََََ نرالعََََ ا ن ََََ نخََََ ننرالارلََََ نأونرااةََََ  ،نافََََ ن ََََلنيعََََ  ني  الََََ ن ََََ ن

نالََََ نالقَََ ننبََََأ نن خَََ   ن لَََ ناََََلمع نخةَََ  ن ََََ ن َََ رنرال ََََ ننأ َََ ناة َََ ن ََََ نيق  َََ ن ع ايََََ نراتقح َََ .ر

رال ََََ النرال ل  ََََ ي نمتلتََََ نب  ت ر  ََََ نو عََََ ا نا ا ََََ ن ََََ نيح  ََََ نل  لتََََ ،ن عََََ نم يفََََ ن ََََ  نرا ََََ ر  ناََََ ن

ََ رن ََ ن ََََََ ن ََََ ََ نوراتاصََََََ نور  ت ر  ََََ ََ ن ََََََ نرال ََََ ََ نرافد ََََ ََ رنمت لََََََ ن حََََ ََ  نو ََََ ََ زنراً لََََ    ََََََ نلعََََ

ن.196الت ل نال نرا ذب  نرات نأولل  نرالتاصص  ناًل ي نأنظل نراً ل  ننرال  ن

 

 .الما فةب_

،نوأ نبل حََََََ نأنََََََ ني ََََََ نأ نيعََََََ  ناََََََلىنرال ََََََ النرال ل  ََََََ ي نرال   ََََََ نراف   ََََََ نب عََََََ زنراً لََََََ  ن    

ََ  ن ََ نبع  ََََ نراظََََ و نراتََََ نيًََََ  نب يعََ ََ نرال ل   يَ َََنالََََ نالََ ََعنر تل ا ََََ نن   عََََ نأونا   لََ  ن ََََ ن  ََ

 
، 2004 ياااع، اإل اااكنررية، مصااار، العرياااان، م،مااار، الجااارائم المعلوماتياااة، دار الجامعاااة الجريااارة للندااار والتو195

 .62ص
 قطاال، م،ماار، ب،اار بعنااوان "الجاارائم المعلوماتيااة و اارال مواجتتتااا"، األ،اديميااة الملكيااة للداار ة، ال ،اارين، 196

 .8ص ،2010
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 النرال َََََ النبت ة َََََ نيلَََََانرا   لَََََ ن  َََََبق حنالَََََ ننظَََََ الن  لَََََ  ن خَََََ نافَََََ نمتأكَََََلن َََََ ن شَََََلع ،ن قَََََلنيَقََََن

 ن  حنأون ش نيلانرا   ل .

 

 .ال كاةج_نن

ََ الن     ََ نالذ ََ ََ ار نيؤ لََ ََ نيلتلََََان عََ ََ ا  نيل ََََ  ناََََ نرال ََََ النراتقل ََََل ،ن عََ ََ ي نبََ متلتََََ نرال ََََ النرال ل  ََ

ََ ،ن ََ نرأل ح َََََ ََ نرألنظلَََََ ََ   ن َََََ ََلم نوي َََََ ََ ي ننونَََََََ ىنبت َََََ ََ النرال ل  َََََ ََ نأ نرال َََََ ََ ا  نب   لتَََََ ََ نب اَََََ متل َََََ

رإلافت ون َََََ ،نذاَََََانأنَََََ ن نمتَََََ  نأ نأ َََََ ن َََََ د ن َََََ ن  َََََ حنرا   لَََََ نبً َََََعنيلًَََََ ناَََََ ندا َََََ نم   َََََ ن

ََ ا  .ن ََ حنبََ ََ  ن ق انََ ََ ل رالنرألذا ََ ََ ي   نبََ ََ    نرال ل  ََ ََ نرال ََ ََ ن ن   نإاََََ نو ََ ََ نب ََََضنراقََ ََ ند ََ ََ رن ََ و ََ

 .197ة   ب ال     نراتقل لم  نرا م نيل ل  نال ح ن  نأ ل نرا  ر  نرات نم يف

نن

ن

 المطل  الثا  

 أشكال  د اف  انخ: ا   خصائصها.

ََ  نإن ََ ر  نن  يفةََََ  ن لََ ََ نرا ََ ََ  ن  يفةََ ََ ناََََ ن لََ ََ نياتلََ ََ ر  نراتقل ليََ ََ ن  ََََ ،نرإلافت ونرا ََ ََ ن ََ فلََ

ََع نراا  ََََ نبعََََ ،ن ََعلع نرااََََ صنوخص  صََ ََ نشََ ََ و ن ََََ  نافََََ نل  لََ ََ نأ ننََََ ىن  ََ ََ نو ََََ نرا ة  ََ  أنََ

ن.دور  نرا  ر  نراتقل لي   نياتل نا نافت وندور  نرا  ر  نرإلبأ ن

ن

 
 .44مرجع  اب ، ص ال لوا،  ي ة،  197
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اَََََ نأشَََََع ننودور َََََ نل  لَََََ نر ختَََََ ر نورااصَََََ   نراتَََََ نيتل َََََ نننتًَََََلثن َََََ ن َََََ رنرال لَََََ نلَََََ  نننن

نبع نل  ل نر خت ر نا نرا  ر  نر خ ى.

ن

 أشكال ج يمة االخ: ا . -الف ع األ ل: •

ََل نن ََ ر نلََََََ بق حننح يًَََ ََ نرال ََََََ  نبَََََأ نل  لََََََ نر ختََََََ ننح ،نورلََََََتحت اَََََ نل  لََََََ نر ختَََ ر ن ََََََ ننع يَََ

ََ نرالاتل ََََََ ،نوذاََََََانبعََََََل ن ََ وا نأللعََََََ  نراً لََََََ  نواشََََََبع  نرإلنت نَََ ََ نالل ََََََ ندخََََََ نن  ََََََ ن شَََ َََ 

ََ زن ََ نلعََ ََ ان ََ ََلرثنضََ ًََ  نإ ََ ََ نأوراضََ ََ ،نوذا نران ََ ََ ال ح نال ََ ََ صنبََ ََ نرااََ ََ نل  ََ ََ رننََ ََ يناََ ََ حنأنََ أيضََ

ب لَََََََت  ا نأ نشَََََََا نأ نيعَََََََ  ن ات  َََََََ ح،ن َََََََ الات  ن َََََََ نرن َََََََ  ن ة  َََََََ نوافَََََََ ناقل َََََََ نر ن َََََََ  ن

 ن خَََََ ،ن َََََ الات  نمتلتَََََ نبَََََ ا  ناَََََ ا نواليَََََ نرالاريَََََ نراف  لَََََ ن َََََ نبَََََ ر  نوذاَََََ   نياتلَََََ ن َََََ نرن َََََ 

ن-ال نراحً نر ي :ا   ل نر خت ر نرشع ننالمل نل  ننتًلثناحع ننراً ل  .

ن

 .اخ: ا  الب يد انلة:    أ ال _ 

بَََََََ  نراشََََََ ا  نورأل َََََََ رد،ننورات ر ََََََ ي تةََََََ نراة  ََََََلنرإلافت ونَََََََ نولََََََ ل ن َََََََ نولََََََ   نر يصَََََََ نن 

،ناََََََ  ن ARPANETري  ن عََََََ انراة  ََََََلنرإلافت ونََََََ نإاََََََ ن تََََََ  ني ََََََ انو عََََََ انشََََََبع نن وي ََََََ دنبََََََلن

ََ ن ََ ا  نرات  ا ََََ ََ نوراشََََ ََ نرال تلََََ ََ ن ةََََ ََ ن ََََ ََ نال ََََ ََ ننرافة ََََ ََ نرإلقبََََ ََةب حن ََََ ََلنلََََ ََتالرالنراة  ََََ ا ََََََع ا نرلََََ

ورالؤل ََََََ  نراًع   ََََََ نو ََََََ ن ََََََ نل لََََََ نا ضََََََ نأل نيعََََََ  ن ًََََََ نرختََََََ ر ن ََََََ ن ةََََََ نرال ََََََ    نذو ن

ََ   نرا  ا ََََ ن ََََ ن ََ ل ناً ََََظنرال ل  ََََ  ن.ناقََََلنأ ََََب نراة  ََََلنرإلافت ونََََ ن  ََََ ننر ختََََ ر رااةََََ  نوراف ََ ولََ

ََ نبََََ  نرأل ََََ ردنوراشََََ ا  نورالؤل ََََ  ،نو ََََ رن ََََ نل لََََ نا ضََََ حنأل نمََََت نرخت ر ََََ ن ََََ ن وراة  نََََ  نويب داعََ

ََ ن ََ  نرا َََََََ   نراا  َََََ ََ  نورال ل  َََََ ََ نراًصَََََََ ننالَََََََ نيلَََََََانراة  نَََََ ََ اان َََََ ََل ع نبَََََ  ةَََََََ ن اتَََََََ    نو َََََ
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ََ  نوراة  نَََََ  نيق ن ََلن صَََََ اع نالَََََ نيلَََََانرال ل  َََ ََلنرإلافت ونَََََ ،نواحَََ ََتالالنراة  َََ ََلنبل َََ ََ نبتعلمَََ  َََََ  نإ َََ

 َََََ  ةع نأون ربتَََََ رز  نبحشَََََ نيلَََََانرال ل  َََََ  نإ ناَََََ نيقَََََ نبَََََل  ن ةلَََََغن  َََََ  ن َََََ نرالَََََ ننأونأ نيق  َََََ رن

بحشََََ   نالََََ نرإلنت نََََ ن ََََ نألََََ ن ضََََ ن ََََ   نيلََََانرال ل  ََََ  .نأذاََََ ن دََََ  حنالََََ نذاََََان ََََ ن ََََلثن

ََ نوي ََََن ََل نراشاصََ ََ خت ر نب  ََ ََ ن اتََََ    نبََ ََ الن  ل اََ ََل  ن ََ ََلناحََ ََ انرأللََ ََ   رنرا ََََ ا نبشََ ََ نراََ    ن ََ

 ََ ََ نبَََََ ََ   نخ  َََََ ََ ا  نن.198الَََََ ََ   نا َََََََ ر  نرإلنت نَََََََ ن َََََََ نراَََََََ   نرا  بَََََََ نبتَََََ ََ ن ضَََََ ََ  نأونن عَََََ واَََََ

رإل  ََََََ  نشََََََل ننشََََََ  نرا ََََََ  دي نب ََََََ  نشََََََ  نلََََََ  د نن ن  ََََََعنأ ََََََلا ن ًعلََََََ 2008\12\23 

وللََََل نوي   لََََ نب ََََلنأ نيةََََ  نأنََََ ن ََََ النبََََ خت ر نب  ََََلنإافت ونََََ ني ََََ دنا تََََ  نلََََ  دي ن  ََََعن ََََ النب ًََََ ن

 .199راص ا  ا  نوربت رز  نبتلان

 

 .اخ: ا  الها   ا يا _ 

ََ  ن    ََ اكَََ ََ ننالت َََ ََ ن اتلَََ ََلرحن َََ ََ نلَََ ََع ناة َََ ََ نبشَََ ََ نرا ا َََ ََ انراع ريَََ ََ ن نتشَََ ََ ،نونت  َََ ََ نرافة َََ را للَََ

اََََََ نشََََََا ني ََََََتالالنأ ََََََب نونت  ََََََ ن يصََََََ ننيلََََََانراع ريََََََ نبشَََََبع نرإلنت نََََََ ،ن قََََََلننأنًَََََ  نرا ََََََ ا 

 يَََََ نو ً د  يَََََ ن َََََ وارحنراعَََََ ي ناي ضَََََ نا ختَََََ ر ن َََََ ن ةَََََ نرال َََََ    نبَََََل رحن َََََ نراتحصَََََ نالَََََ ن ع ال

،نأون تََََََ ني   لََََََ ناََََََ نرا لََََََ نوضََََََ ب نب ا  م ولََََََ  نأونرال رلََََََ  ن  ََََََلم    نراصََََََ انأونرانب ََََََ   

الََََ ننالََََ   نيفََََ  ن ل لََََ نب  م ولََََ  نو عََََ  ناعََََ نراقََََلا نالََََ نإو ََََلنمََََت نرختََََ ر نراعََََ ي ن ََََ نخََََ نن

 يل   نراع ي نب اف   .

 
ا ااات رام وان "دورة ترري اااة حاااول توسياااف التقنياااات ال،ريثاااة لاااي العمااال األمناااي، مراللاااة بعنااا ال فيلاااي، لتااار،   198

)جاارائم االلتااراال نموسجاااع("، جامعااة نااايف العربيااة للعلااوم األمنيااة، تاااري   ي لااي الوقايااة ماان الجريمااةيلاا ال،ا اال ا

 .4ص(.2013\3\2-6االنعقاد)
 .183مرجع  اب ، ص لت،ية، رصا،،  199
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 ة.اخ: ا  الحياس   الشخصي  الثا _

ََ ن     ََ  ي تةََ ََ :رن ََ ََل ن حعََ ََب  نالمََ ََ ا ،نوذاََََانأللََ ََت ىنرا ََ ََ ن  ََ ََ ارحنالََ ََ نرنتشََ ََ نرألكدََ ََع ا نن-ا   لََ لََ

ََ  ن ََ ر نراً لَََ ََ  ،نرختَََ ََتالالنالً لَََ ََتالرالنرال َََ ََ  نرلَََ ََة نضَََ ََ ننوأب َََ ََ نإاَََ ََة ندخ اَََ ََ  نب َََ ََلنيعَََ َََ 

  ر َََََ نالَََََ نشَََََبع نرإلنت نَََََ نبً َََََعنيحةدَََََ نن ر َََََ نو َََََلنيفَََََ  نيلَََََانراح ر َََََ ن ل لَََََ نب  م ولَََََ  نيَََََؤد ن

لَََََ نب اف  َََََ ،نلَََََة ن خَََََ نا َََََع ا نرختَََََ ر نراً لَََََ  ن َََََ نأ ن  َََََتالالنإاَََََ نيَََََل   نراً لَََََ  نأوني   

ََ ن َََََ وانضَََََع   ،ن ََلني َََََتالالناللَََ ََ ننأوراً لَََََ  ن َََ واوربَََََ ن  َََََ نن  ر َََََ ن  َََََ ن     َََََ نإاَََََ دخَََََ نأنَََ

ََلنرا  م ولَََََ  ن،ن  حَََََ  ََلنبَََََ ر  نر ختَََََ ر نوضَََ ََلالنولَََََ دنأنظلَََََ ن ل يَََََ نضَََ ََ ااناَََ ََ ناَََ ََ رنالَََََ ني  َََ َََ 

 .راً ل  نا ض نا خت ر نبشع ن   ن

ن

 .ا  الشلكاتاخ:  را اا _ 

ََبع  ني تةََََ نننن ََل  ننراشََ ََت نضََ ََ اان لََََ نرا رلََََ نأ نمََ ََ  ناََ ََ  نورال ل  ََ ََ   ننقََََ نراة  نََ ََ ل ن ََََ نولََ ولََ

لهبببببا  الشبببببلكات ن،أ حعَََََ ن َََََ نر ختَََََ ر نافَََََ نيصَََََ نرال ل  َََََ  نوراة  نَََََ  نب َََََ   نودو نأ نراتَََََ رتن

 نو ََََ نشََََبع نيََََ ب ناََََل ن  لََََب  ندرخََََ ن ح قََََنن"منزليببببة" ًل ََََ نيفََََ  نشََََبع ن قََََلننن-أ ببببياع عديببببدة:

 قََََلنيعََََ  نرختََََ ر نيلَََََانراشََََبع ن ََََ نألَََََ نن ََََلر نخ  َََََ ، َََََ نألََََ نيًق ََََ نأنرخت ر عََََ نن تَ َََن   حََََ ،نون

ََ  ن ََلنيفََ ََبع ،نو ََ ََانراشََ ََ نبتلََ ََ  نخ  ََ ََ نلََََ   نب  نََ ََ نألََ ََ نأون ََ ََل     نوي   لعََ ََبع نياََََ ننيََ ََ نشََ الََ

بً َََََعنيعَََََ  نراعَََََل ن َََََ نذاَََََانر ختَََََ ر ن َََََ ني   َََََ نالَََََ نرالؤل َََََ نن ع   َََََ نأونشَََََ ا ،ن ؤل َََََ 

راة  نََََ  نراا  ََََ نبعََََ ن ََََ نألََََ نربتََََ رزنيلََََانراشََََ ا نإ ََََ نبحشََََ   نأونبََََل  ننأون ََََ نألََََ نرا  ََََ ننإاََََ 

تَََََ ر نإاَََََ نشَََََبع  نر خو َََََلنيصَََََ نن، ةلَََََغن َََََ ا ن  َََََ  ن ق بَََََ ناَََََلالننشَََََ نيلَََََانراة  نَََََ  نورال ل  َََََ  ن
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 َََََََ   نالَََََََ نالاتَََََََ  نأ نيرن َََََََت   ضَََََََال نلَََََََلرحناشَََََََبع  نرافع بَََََََ  ،نوشَََََََبع  نرال َََََََ  ،نبً َََََََعني

يقََََََ النب ا  ََََََ ننأون ََََََلنيع نراََََََلردنإنتًع ن ََََََ نإدرايعََََََ نوي   ََََََ ن،نوب اتََََََ ا نيعََََََ  ناََََََ نراقََََََلا نبََََََ اراشََََََبع 

ََ ننالَََََََ ن ََ نراًصَََََ ََا ن حعَََََََ الة  نَََََََ  نورال ل  َََََََ  ن َََََََ نألَََََ ََ  نل  لَََََََ  نأوننن َََََ ََلنيفَََََ أل َََََََ رتن َََََ

ََتاب اري  نأون ََََََ نشََََََ ب  ََلنيقََََََ النبََََََ ي ََََََ ن ََََََ رنراقة ََََََ نرلَََ ب  ََََََعنا نراو ََََََ نن.راة  نََََََ  نويََََََل     ن  ،نو َََ

أنََََََ ن ََََََ ان ََََََ ن  ََََََ الن  ََََََعنن رننا ََََََعنأاف ََََََحلا َحَََََن دََََََ  حناق  ََََََلنق ََََََ د نرإلنت نََََََ ن ََََََ نراةحتََََََ    نرا

ََ ب نإنََََ نيقََََلالنب لََََ نإاََََ نراََََ   ر ََََ ننإافت ونََََ نيشََََ نورشََََح  ،نون ََ ننرأل   عََََ نرا ََ ََ نالحًََ بََََ ار نأوب  ََ

ََبع  نر ََ حن َََََ نوننت نَََََ ن َََََ نورشَََََح  ،نإللَََََل   نإدرا نشَََ ،نواضَََََل  نإافت ونَََََ  َََََ تن  َََََ النوذاَََََانيا  َََ

إذرنرلََََت  تنرا ََََلونضََََ   حنإاََََ نأنََََ ن،ن دن ََََ ن  اََََ نو ََََ تن  ََََ الناة ََََ   ل يََََ نأنظلََََ نراً لََََ ن ََََ نراََََة

ََبع نرختََََ ر ن ََ  نرا نشََ ََ نأنًََ ََ نبذ ََ ََح  نو ََ ََ نورشََ ََ  ن ََ ََ  ن يََََنرافع بََ ََ نرالؤل ََ ََ ن ََ ََل ،نأون    ََ   نرالتًََ

إ نرال ضَََََ تناَََََ رن ل يَََََ نشَََََبع  نن-: ،نو ضَََََ ب الَََََ نأ َََََ نإَ ََََنل صَََََلانالَََََ نرأل أنَََََ نراً   َََََ ،ن

 .200  نالع رألراً ل نرا  ع   ن ق ،نواف ن ل ي ن

 

 .ان  ان :  تاخ: ا  مي خامسا _ 

ََ   ننننن ََلنلَََ ََ ااقَََ ََانني َََ ََلنأدىنذاَََ ََ نو َََ ََ نرإلنت نَََ ََ ان  ر َََ ََ نرنتشَََ ََ نإاَََ ََع ناة َََ ََ ا نبشَََ ََ نورنتشَََ رإلنت نَََ

رات ََََََ انإاََََََ ن عََََََ ان  ََََََ ر نأ ح ََََََ ،نو ََََََ  نراد ََََََ ر نيشََََََع نيعلمََََََلرحنالََََََ نإدرا نرال  ََََََ ناََََََ رنو ََََََل  ن

 ن قََََََ ،نو نلََََََ نيعََََََلدنأيضََََََ حنا  ََََََ ن  ََََََتال  نيلََََََانرال ر ََََََ ،نو ََََََ رنيشََََََع نخ ََََََ نالََََََ نر تصََََََ دنوأَ َََََن

 
ر ماان لجااوم ل اار مندااور علااى جرياارة الداارال األو ااا ت،اا  عنااوان "قائاار قيااادة اإلنترناا  لااي ال نتاااغون ي،اا  200

م(. 2018\6\7م(، تاااااااااري  الاااااااارلول )2010\9\25ءلكترونااااااااي يداااااااال وا اااااااانطن، تاااااااااري  النداااااااار )

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=588253#.Wz8vf9LXI
dU  

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=588253#.Wz8vf9LXIdU
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=588253#.Wz8vf9LXIdU
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ََلرنننالَََََ نالقَََََ ننأ .نراَََََلون رختَََََ ر ن  ر َََََ نرإلنت نَََََ ن َََََ نر خت ر َََََ  نراتَََََ نيًَََََلثنبشَََََع ناة َََََ نلَََ

 َََلنيفَََ  نننت نَََ نأ ن  ر َََ نرإل َََ نرا َََة ن َََ نذاَََانون،نا َََع ا نرختَََ ر نيلَََانرال ر َََ ن َََ نرا  َََ نراًَََ ا 

ََ ن ََََ    نأل ََ ر ن  ََ ََ نا لََََ دن  ََ ََ ن   ََ ََ نا  ََ ََ ن  عََ ََ    نيلََََانراًل يََ ََت  نرالاتََ ََعني ََ درا نرال  ََََ ،نبً ََ

ن.د  ر نو ق    نبع   تع نرإلافت ون  نضلنيلانرال ر  را

ن

 د اف  ج يمة انخ: ا .  -الثا   : الف ع •

ََ نننن ََ نالََََ نولََ ََلن  لتََ ََ ن نم لََ نأنََ ََ ،ن  ََََعي ََ    نرلتل ع ََ ََ ن ََ ََ ن ََ ََ نأ نرا   لََ ََ ن نشََََان  ََ  لََ

،نإ ناتحَََََ زتنرالصَََََ ا نأ َََََ ناة َََََ ن علَََََ نبلَََََغن َََََ نرات َََََ انوراتقَََََلالنورا  َََََ نرألاتنيالَََََ ن َََََ نرا   لَََََ 

ََ نراقَََََ ن  ن َََََ ن ََ ا ن ا ا َََ ََ ن  نن عَََََ انرا   لَََََ نورايف بعَََََ نوب اتَََ ََ نراقَََ ََ ا نراتَََََ ن ل  َََ ورإلضَََََ رانب الصَََ

ََ ن شَََََ وا . ََ ن  َََ ََلر نب   قَََ ََ نرأل َََ ََيننويًق َََ ََ ي ن  ناَََ ََ النرال ل  َََ ََ :رال َََ ََ نن-بأنَََ ََ  نشَََََا نرا َََ راَََ

ايف بََََ نال   لََََ نمة ا ََََ نبلةََََ ار ن اتل ََََ نألنََََ نياََََ  ن ََََ ناشََََ نرواحََََلننا ا ََََ متلتََََ نبلعََََ ا نو    ََََ ن

 ََ ََ نن.201ل  لتََ ََ نالتََ ََ الن ََ ََح لنبََََأ نرال ََ ََ نلََ ََ نورا   لََََ نرإلافت ون ََ ََ نراتقل ليََ ََ  نرا   لََ ََ نبََ ََ ن ََ إذرن  انََ

را ََََ  لت  نيعََََ  ناََََ ندور ََََ نو  يََََ  ني ََََ  ناتًذ قعََََ ن ََََ نخََََ ننرايف بََََ نال   لََََ نلََََ ر نا نََََ نيقل ليََََ ن

نأالنإافت ون  نو  رن  نلحتًلثناح ن  ن  رنرا  ت.

نن  َََََ    اَََََ ن  َََََ  ا ل  نولَََََ ع ا ل  ندرخَََََ نن- :ا  عَََََ ند.ن صَََََ   نز َََََلر نبأَنََََننن-:لاعث)البببببداف (ال

الببببداف   أمببببا  حببببل فنابببب ف.ن202....إا را َََ د،نبً َََعني  لََََ نيقَََ النبَََأن رتن   حََََ ن َََ نرا َََل  نرإلل ر ََََ 

 
 ااعيرة، بعاارة، الجريمااة اإللكترونيااة لااي التدااريع الج ائااي درا ااة مقارنااة، ماا ،رة ما ااتر غياار مندااورة، جامعااة   201

 .9، ص2016م،مر ليضر  بسكرة، الج ائر، 

الاارالع وال اعاار علااى الجريمااة وأ رلمااا لااي العقوبااات التع يريااة، ر ااالة ماجسااتير غياار  الولاااا،  اارور،  202 

 .20، ص2004العربية للعلوم واألمنية، مندورة، جامعة نايف 
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ََ ن -   ببببه: ََ  ندرخل ََ ََ ن ََ ََ ا ناََ ََ  نعبََ ََ الني ةََ ََ ن ََََ نن ََََرنرال ََ ََؤد نا  حََ ََ ال نمََ ََل  نخََ ََ النب ََ الََََ نراذ ََ

ًََََنإاََََ نرايفََََ  نرا   لََََ .نون ََلر  نأونرراب اََََعرنال ََ نراََ ََ  حنالََََ ن  تةََ ََ ني لََََ نبحََ ََ  ني  لعََ   نرال ابََََ نراََ

راََََ  نرال ََََ الن عََََ نارد نإل ََََ ن ًََََ  ن ََََ نرا   لََََ ن  اََََ نإارديََََ ن ََََ دا ناََََ نلََََ   نرال ابََََ ،ن  اََََلر  ن

ََل  نرإلل ر ََََ ن ََ نرا ََ ََ م لََ ََ ناضََََ   نإارديََ ََ  حنالََََ ن  اََ ََ نبحََ ََ النب ايفََََ  نرا   لََ ََ نراذ ََ ََ نإاََ .نإ نال   ََ

دارلَََََ نويًل َََََ نشاصَََََ  نرال َََََ النوب اتَََََ ا ن نأ َََََ ناة َََََ نَ ََََنراب اَََََعنالَََََ نرايفَََََ  نرا   لَََََ ننراَََََلر  نأو

ََ نرأللََََََب  نراف  حََََََ نوار نق   ََََََ نب ايفََََََ  نرا   لََََََ نون إيقََََََ تنرا ق بََََََ ن ََََََ نخ اعََََََ نرا  ََََََ ننإاََََََ ن    َََ

رالح لَََََب نالل َََََ النبلَََََ نمت ر َََََ ن َََََ نرا   لَََََ نرال يفبَََََ نو َََََ رني َََََع نبشَََََع نا   َََََ ن َََََ نيًق َََََ نرا لراَََََ ن

 نياتلََََ ناَََََ نراَََََلر  ن نرال ل   ي َََََ نر ا َََََ ن نرإذرحنراَََََلر  نَ َََن.نوراً ََََ ىنالَََََ ن صَََََ ا نرأل ََََ ردنورال تلَََََ 

را   لَََََ ،ن  ا   لَََََ ن  َََََعنأ نراَََََلر  نأونراب اَََََعناَََََ رناحصَََََ رحن َََََ ناح  َََََ ن َََََ نرا   لَََََ نراتقل ليَََََ ،ن

ََ ر حن ََ نأونن  لََََََ د نلََََ ََلملنرا ق بََََ ََ ن ح اََََََانأ نالب اََََََعنأ ََََََ ن ََََََ نيشََََ ََ ر  نراب اََََََعنأونرنت ََََََ ،ناََََََ ن ََََ يََََ

لنيعََََ  ندر ََََ نخََََ ال ناََََ ن صََََلان ََََ  نو ََََلنيعََََ  ندر ََََ نرايفََََ  نرا   لََََ نشاصََََ نو ََََنياا  عََََ ن قََََ ،ن

ََ ،ن ََ نرإلل ر  ََ ََ نرا تبََ ََلور  ن ََ ََ  نراََ ََ نرإلن ََ ََلور  ،ن ً لََ ََ د حنراََ ََة ناََ ََ  ني ََ ََ ن  ََََ و نأ نراً لََ ََ ن ََ ََ 

ََ رن ََ ن  نال ََََ د،نو ََ ََ نراقََ ََ نشََََ  نا لََ ََ ن ًََََ والن ََ ََ نأونشََََ  ا نباأنََ ََحق ن ََ ََ نشََََ  ا نبََ ََأننت  ََ رال ََََ النيحشََ

وب اتَََََ ا نمتشَََََع ناليَََََ ندر َََََ ن َََََ  ننبًَََََلنذريَََََ نمَََََؤد نإاَََََ نراتَََََأ   نبشَََََع ناة َََََ نالَََََ نن  َََََ ت نرالرخل َََََ 

ََ ن  ،ن ََلنإشَََََب تنوذاَََََان َََََ نألَََََ نأل نيقَََََ النبلل الَََََ نالَََََ نإل ر َََََ ننعَََََ ناحَََََ نراقَََ   لتَََََ نوافَََََ ني َََ

ََحق ن ََ نرا ََََ ر نأونراََ ََ ن ََََ نخََََ نراََََ  نيشََََ  نبََ ََ ن  اََ ََ نراح  ََََ ن را ضََ ََ نرانإ ،ناليََ ََ النبدور ََ ََ  ن ذ ََ ايفََ

ََ ن ََ مع ،نون ََََََََ ن اتلَََََََََ نرا   لََََََََ نرإلافت ون ََََََ ََ حنبََََََََ خت  ن ح ََََََ ََ نننااة يَََََََََ ن ََََََََ نيب ََََََ رال ل  َََََََََ  ن  ََََََ

 ،نو َََََ نيلعَََََ نيصَََََح بن َََََ  نراَََََلور  نإاَََََ ن َََََح   ندور َََََ نشاصَََََ  نودور َََََ نخ الَ ََََنورإلنت نَََََ ،ن  َََََعن

   نلحتًلثناح نبشع ني ص ل .
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 .الد اف  الشخصيةأ ال _ 

ََ ن     ََلور  نإللََََََ نيلعََََ ََلىن  يفََََََ نرا  ننراََََ ،ندور ََََََ ن  ا ََََََ إاََََََ نرال ل   ي ََََََ نن لََََََ راشاصََََََ  ناََََ

 .دور  نذ ح  نوأخ ىن

ن

 .)  حق   ال ب   الةس  المال ( لماليةالد اف  اأ_ 

ََ النبننننن ََ نيقَََ ََ النافَََ ََلور  نيً  ََََََ رحنالل َََ ََ نراَََ ََ نأكدَََ ََ ن َََ ََلور  نرال ا َََ ََ نراَََ ،ن  ََََََعنل  لتَََََ ايفَََََ  ن ي تةَََ

ََ نوني ََ  نأنَََ ََ شَََ ََ ب نرافة َََ ََ نوراَََ ََ ننرافد َََ ََ نالَََََ نرالَََ ََ  نيًصَََ ََ نلَََ ََ نال   لَََ ََ ننرايف بَََ ََ نخَََ و ََََََ رنن َََ

ََلالنراتف ََ انوراتقََََََ ََ نرات ََََََ ََ ن  ركبََََََ ََ ي نالََََََ ََ النرال ل  ََََََ ََ  نرال ََََََ ََ  نيشََََََ ََ ننراً لََََََ ََ ن  ََََََ ََ ل ن ََََََ ح اََََََ

ََت  د ن حعََََ نافََََ نبورإلنت نََََ نافََََ نيعََََ  ن ََ دنا  ََََ نراد ََََ ر ن ََََ نألََََ نرإللََ يًصََََ نالََََ ن لََََت  ات نإي ََ

ََ ن ََ ،نأونرالََََ ََ و  نال عََََ ََ نرال ََََ ََ  ن ََََ ََت  نرال ل  ََََ ََ نرخََََ ََ ن   ََََ ََ ا ناََََ ََلر  نرالََََ ََ نراََََ ََ  نيًق ََََ .نو عََََ

    ََ ََ وا نأون حتع ََََ نراصََ ََ نلًََََ ن اََََ ن ََ ََت ل ننب   ََ ََلنأشََََ ا ن.ن203رلََ ََ نن لََََ  و ََ نرال ل  ََََ ي رأل ََ

 (Securite informatique)نن %43 نأ نن ََ ََ نألََ ََ ن ََ ََلنيلََ ََ ن ََ ََ ناحعََ ََونرال لََ ََ ن ََََ   نرا ََ ََ 

ن %15 أ  َََََََََََ ننإيَََََََََََ  نونن %19  َََََََََََ نألَََََََََََ نلَََََََََََ   ن  ل  َََََََََََ  نون ن%23 رخَََََََََََت  نأ َََََََََََ رن،نون

  ََ ََ   نشاصََ ََ نيًق ََََ ن حََ ََ  نأللََ ََ نرالشََََ وتنالً لََ ََت ل نن  ََ إذرنن عََََ نبََََأ نرإلن ََََ  ناليََََ ن.ن204ر لََ

ََ رن ََ ننو ََ ََ ناللََ ََ نر ََََ ناة ََ ََ نرا   ََ ََ نات بََ ََ ا ن ََ ََبً ن نوي ََ ََل نننلََ ََ نأكََ ا  َ   ََ اَل ُ لبببب  ياَل الرمببببَ ببببب  ُ حض

ا نالََََ ن لََََ نننبلاتلََََ نأن راعََََ .نايفََََ  نرا ََََ ر  راللََََ نن ََََ ن ََََ نيشََََ   نالََََ ننرال ََََ الن ًََََ نن205رَجمبببب 

 
 اانرالي، ع اار الاارا ال، مراللااة بعنااوان "التدااريع الم ربااي لااي مجااال الجاارائم المعلوماتيااة"، قاارم  لنااروة ت،اا    203

 (.2007\4\20\19عنوان الجرائم المتصلة بالكم يوتر، المملكة الم ربية، تاري  اإلنعقاد )

 .90ص مرجع  اب ،المومني، نتال،   204

 (.20نار  ورة الفجر، ايية رقم )أ  205
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 لانَلََََن النرال ل  َََََ ي ن َََََ نرايفَََََ  نل  لتَََََ نرال ل   ي َََََ ن َََََ  نذاَََََانالَ ََََنأنَََََ ن َََََ ن َََََ ننن َََََ حنربالقَََََ نن

ََ ناة ََََََ  ن ََ د ننإذرنأاردن.نن206و ََََََ نز ََََََ نق  لََََََ ال ََََََ نأاب  ََََ ََب نرإلن ََََََ  نرا ََََ  ََََََ نرا  ََََََ نن ََََََ حن  نأ نيصََََ

ََ ا  ََ ننراًََ ََت   نيًذ قعََ ََ نافََََ ني ََ ََ  ب  نب ا ََ ََ  رل ن ََ ََ نلََ ََ ،ن أنََ ََ نرلتل ع ََ ََ نورالقة اََ ََ ا   نراق ن ن ََ بََ

ََلنم ََ ن َََ ََأنافحَََ ََ ر  نرإلافإل َََ ََ نرا َََ ََ ننت ون َََََ اَََ ََ النبعَََ ََ نراذ َََ ََ ن  ناَََ ََ نراقَََ ََ ننعَََ ََ ن  ن ن َََ ََ ن  َََ ََ ن   قَََ و َََ

 ََ ََ نوا  ََََََ نال عََََ ََ نبأكللََََ ََ ن  تلََََ ََتعل ن  عََََ ََلا  نورال ََََ ََ نراََََ ََ ن ًََََ ََ   نوإل ع ن ََََ ََع ا نيح  ََََ ََانا ََََ ،نوذاََََ

 ََ ََتالالنراً لََََََََ  نن،واََََََََ رنأ ََََََََ ردنأون ؤل ََََََََ  ن   حََََََ ََ ناََََََََ نشََََََََا ني ََََََ   ََََََََ نرا ََََََََ ر  نرإلافت ون ََََََ

 .207ورإلنت ن ن  ن   تنا خت ر ن  نأ ناًظ 

 

 .لد اف  ال ه نةا ب_

ََ نرا ر َََََ نننن ََ ىنن َََ ََ نننَََ ََان َََ ََ د نب ايفَََََ  نرا   لَََََ نرإلافت ون َََََ ،نوذاَََ ََ الناَََ ََ النرال ل  َََََ ي نيقَََ أ نرال َََ

 ََ ََ اانرا  َََ ََ النبَََ ََ نراقَََََلا نالَََََ نراذ َََ ََ ناَََ ََ ين،بَََََ  نإ   لَََََ نوشَََََ  ا نبأنَََ ََ نإ بَََ ََ ر نانع و َََََ نبَََََ  نأيضَََ لَََ

وافَََََََ ننو ََََََ نألََََََ ن  رلعََََََ نرات ََََََ انوراتقََََََلالنراتقحََََََ ن ََََََ نراً لََََََ  نورإلنت نََََََ ،ن ووضََََََ نبصََََََل يع

ََ ن ََلاننورنيظعَََ ََ ننن يعر َََ ََانرأل  َََ ََ  نيلَََ ََلة  نإي َََ ََ ننلَََ ََلمع نأ ن  َََ ََ  ناَََ ََلال،نو نيعَََ ََ نذر نراتقَََ ََ ات   نالَََ بَََ

الََََََ نر ختََََََ ر نوراََََََلخ ننالحظََََََ الن ََََََ نأ ناًظََََََ نن و نلََََََ نوالََََََ نأشََََََ ن ن ََََََ ن ََََََ نألََََََ نإ بََََََ  ن ََََََلايع

نأيََََ نالالََََ نأنََََ ن ََََ ن ََََ نن عََََ اي ََََ   نإاََََ نإ عََََ اني ََََ  ع نو  ََََت ىنرايقََََ  نبََََ راتع ،ن عََََ ن،ن و نيشََََ 

ََلمع نشَََََ   ََ  نرا َََََ ر  ناَََ ََ  ن  يفةَََََ ن َََ ََتًل  ن َََ ََ النأكدَََََ ن َََََ نشَََََع  نيًقَََََ ننيقح َََََ ن  َََ  َََََ ن عَََََ نراحظَََ
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، ََ ََ وا  ننراحت  َََََ ََلم ن  ًَََََ ََ ني َََََََ دنرا لَََََََ ل نإلنل  َََََ ََ نخ اعَََََ ََت     ن َََََ ََ ني َََََ ََ  نوننيً  لعَََََََ راتَََََ رات َََََ

ََلمع نشَََََ  انب ابًَََََعناَََََ نراقَََََ  نو َََََؤد ننالَََََ نالقَََََ ننن.208 ال َعََََن ََ ناَََ ََ رنرا َََََ ر  نرال ل   ي َََ أ ن    َََ

 نب رلََََََ  نرا لََََََ   نراتقح ََََََ نراًلمدََََََ نإاََََََ ني   ضََََََع ناََََََ نرإل  ََََََ  نب الون ََََََ ،ن  ََََََ نرايفَََََ بع نال ََََََ ر 

ََلر  ن ايفََََََ  ن  ََََََ نرا ََََََون ََ نراََََ ََ ن ََََ ََ انشََََََ  انلحََََََ  نرا ظلََََ ََلنأ ن  ََََََ دنإ عََََ ََ  نن ََََ ب ََََََضنرأل  ََََ

و ََََََلنبل ََََََ نن ََََََب نرايفََََََ  نرا   لََََََ نرإلافت ون ََََََ نب ََََََة نراًََََََ نب ا تبََََََ ن ََََََ نإ بََََََ  نن.209رال ل  ََََََ ي 

ن.ن210 نا ن ثن%29.0 نال ا ان  ن ق ب ن %1.03 ن  زا نا  ي ن %30را ر نإا ن 

 

 .الد اف  الخارجية ا يا _ 

راذ ََََ النب ا  ََََ نرإلل ر ََََ ،ن عََََ نن ََََ نلََََةب حنيفََََ  نراتََََ نبََََب ضنرال ر ََََ ني نمتََََأ  نرال ََََ النرال ل  ََََ  ََََلننن

ًصََََََ ا نالََََََ نرالََََََ ننو نيقََََََ النبعََََََ رنرا  ََََََ نرإلل ر ََََََ ن ََََََ نبََََََ  نانل  ََََََلرحنبتلََََََانرأللََََََب  ن نيعََََََ  ن

،نو نلََََ نيقََََ النبَََََ اانإ بََََ  ن لايَََََ نالََََ نخََََ  ناََََ ني ََََ انيظعَََََ نالََََ نراتقح ََََ  نرات ََََل  نو ن ََََ نبََََ  ن

دور ََََََ نخ ال ََََََ نا  نتقََََََ الن ََََََ نشََََََا ن ََََََ نأون ََََََ ن ؤل ََََََ ن ََََََ نو ََََََلنيعََََََ  ندر ََََََ نرا  ََََََ ن ََََََ نبََََََ  ن

والََََ ن ََََ ن  ََََ و ن ََََ  نرال ََََ النمتََََأ  نب ا  ر ََََ نرإللتل ع ََََ نرالً  ََََ نبََََ نوراتََََ نيفََََ  نلََََةب حن.نل  لََََ 

ن.211  ن لوثنورايف  نرا   ل 

ن
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 . :قامانأ_ 

ََ نننننن ََ الن َََ ََ نرإلنتقَََ ََلندر َََ ََلني َََ ََ ،ن قَََ ََ نرإلل ر َََ ََ النب للَََ ََ نراذ َََ ََ النالَََ ََ ني ةَََََ نرال َََ ََلور  نراتَََ ََ نراَََ أخ َََ

و ََََلنمت ََََ تن   ََََ ن ََََ نأونأ نيعََََ  ن ََََ نبََََ  نراصََََ تنب اصََََ ت،ننيعََََ  ندر ََََ نرإلنتقََََ الن ََََ نبََََ  نرادََََأا

ا  ا َََََ ن ََََ نشَََََ ا نأون ؤل ََََ نإاَََََ نرا صَََََ نرات  ََََ  ن َََََ نو   تَََََ ن ََََ نرا لَََََ نأ ناليَََََ نرااةََََ  نوراف َََََ   نر

ب ا لَََََََ ن  قَََََََ النذر نرال  َََََََ نبَََََََ ا دنالَََََََ نرا صَََََََ نرات  َََََََ  نبذ   َََََََ نب إلنتقَََََََ الن َََََََ نيلَََََََانراشَََََََ ا نأون

ََ ن ََ ننرالؤل َََ ََ ا نأونرالؤل َََ ََلنراشَََ ََ نبً َََََعنيتفةَََ ََ نوي   لعَََ ََل   ن ل  يعَََ ََ نويَََ ََ ر ن    عَََ ََ نخَََََ ننرختَََ َََ 

ََ نذر نرال  ََََََ نراََََََ  ن صََََََ ن ََََََ نا ََ ،ن  ََََََعنيشََََََ  ن  حعََََ ََ ن  د ََََ ََ   ن  ا ََََ الََََََ نن  نب ا َضَََََنلَلَََََنخ ََََ

ن.ن  النب نرا ل نرا  

 

ي عَََََََ نبَََََََأ نرالَََََََ     نراَََََََ  ني للَََََََ  ن َََََََ نرالؤل َََََََ  نأونراشَََََََ ا  نمت  ضَََََََ  ناضَََََََ     ن َََََََ ننننن

را لََََ نوالشََََ ك نن  ََََ  نمت يََََ نال عََََ ناََََلىنرال  ََََ ناتبََََ ن ََََ نرإلنتقََََ الن ََََ نيلََََانرالؤل ََََ نأونراشََََ ا ن

ََ ناة َََََ  . ََ   ن  ا َََ ََ نو َََََ رنيعةَََََل  نخ َََ ََ نبً َََََعنيقَََََ النبتَََََل   ن ل  يعَََ ََ ننخ َََََ وننراتَََََ ني لَََََ نبعَََ الَََََ نن دَََ

ََأ   نَ ََََنقن،ذاَََََا ََ ا  نراتَََ ََ ناَََََلىنإ َََََلىنشَََ ََلنأ ن الن   َََََ ني لَََ ََ   نب َََ ََل نراتاَََ ََ نبً َََََ نو َََ  صَََََ ن حعَََ

ََ نراا  ََََََ نب اشََََََ ا نا   حََََََ نوولََََََ ل ،ن  ََََََعن ََََََ النبتََََََل   نال اََََََ نال لََََََ ب    ََََََ نيقََََََ النانن نافََََََ رال ا  َََ

ََأ   ن ََ ا نراتَََ ََ ب  نشَََ ََ نبً َََ ََ  نراا  َََ ََ ننراة  نَََ ََ ن و َََ ََ ن َََ ََ نصَََ ََلنا  لَََ ََ نب َََ ََ نَاََََنب ا  َََ ََل ن نرا لَََ ب َََ

ن.212أشع 

ن
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 .سياس داف  ب_ 

رال َََََََ النالَََََََ نرايفَََََََ  نن  نأ َََََََ نراَََََََلور  نراا ال َََََََ نراتَََََََ نيًَ ََََََنراَََََََلر  نرا   لَََََََ نَ ََََََني تةَََََََ نننننن

أونبَََََََ  نن   لَََََََ  نبَََََََ  نراَََََََلوننأونبَََََََ  نرال  اضَََََََ نورالواَََََََ نن  َََََََع رانرا َََََََ ر  نرإلافت ون َََََََ ،ن  اا  َََََََ  ن

قةََََََ نينواََََََلالرأل ََََََ ر نن  ََََََع نمََََََؤد نإاََََََ نرنتعََََََ  نراقََََََ ن  نورايفََََََ  نرا ََََََ ر  ن ََََََ ن ََََََ نت ََََََ  نراََََََ ا ن

ََ ل ننار ن  حََََََ و دن ََ نا لََََ ََلالراليلق ر  ََََ ََ انوراتقََََ ََ   نرات ََََ ََ نولََََ ََ الن.ن ََََ ََ نق ََََ ََ  حنالََََ ََ ا نراب  ََََََعن دََََ و ََََ

ب َََََََََضنراق ر َََََََََح نرالت رلَََََََََلم نالَََََََََ نرألارضَََََََََ نرا ولَََََََََ  نبَََََََََ خت ر ننظَََََََََ النراً لَََََََََب  نرإلافت ون َََََََََ ن

ََ  ن ََ ،ن قََََ   رنب ََََ   ن  ل  ََ ََح نا  لََ ََ نالََََل نلََ ََل نرأل   ع ََ  ََََ نن  ََََ نلََََ   راًع   ََََ ن ََََ نرا  يََََ  نرالتًََ

اَََََ اانرأل َََََ ن َََََ ن َََََ النبَََََ ن  ل اَََََ ن اتَََََ    ن َََََ نرختَََََ ر ع نن.213  َََََع   ً رلَََََ  نراا  َََََ نب األعَََََ  نرا

ََ نبتَََََ ا  ن ََأ نرالاتَََََ    نمحتلَََََ  ن،ن2017\5\24ا ا اَََََ نرألنبَََََ  نراق   َََ   َََََعنريعلَََََ ن  َََََ نرإل َََََ ار نبَََ

راشَََََ  نناعَََََ ،نوأشَََََ ا نراًع  َََََ نراق   َََََ نبَََََأ نرالاتَََََ    ن َََََ   رنبحشَََََ نأخبَََََ ان  ة اَََََ ناَََََ نأ  َََََ ن  َََََ 

 َََََ نرال  َََََ نرا    َََََ نا ا اَََََ نر حَََََ رنو  َََََ ب  ن  ر َََََ نرات ر َََََ نراا  َََََ نبعَََََ ،ن يلَََََ  نبَََََ ن لَََََلن نن َََََ ن 

و َََََ   رنأيضَََََ حنبَََََ خت ر نراً َََََ ب  نراا  َََََ نب ا اَََََ ن حَََََ نولَََََ   ننم ي َََََ  ننكلَََََ ننشَََََ ن  َََََلم ن ل َََََ نالَََََ 

ََ  نراق   َََََ نيحقَ ََََن ََ نرألنبَََ ََ نرختَََََ ر نوا اَََ ََ ب يع ،نوأشَََََ انرال َََََؤوننراق َََََ  نإاَََََ نأ نل  لَََ  نإاَََََ نكَََََ ن  َََ

ََ ال: ََ نأ  ََََ ََ  نرااة دََََََ ،نن_أ ال  ن-   ََََ ََبع نوزاتنرا  م ولََََ ََ نراشََََ ََ    نالََََ ََ نورا ََََ ََ ر نرا ا اََََ ََ نر ختََََ ل  لََََ

را عَََََََ نرال َََََََت  ل ن َََََََ نن_  الثبببببببا  ق َََََََ النرالاتَََََََ    نبحشَََََََ نرألخبَََََََ انرال ة اَََََََ نأل  َََََََ ن  َََََََ ،نن_  ا يبببببببا  

ن.214ر خت ر نورألخب انرال ة ا ن  ن  نا  نمحتظ ننش نيلانرألخب انرال ة ا 
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 .اف  دينية )طائفية(د  ج_ 

ي تةََََََ نراََََََلر  نراََََََلمح ن را ََََََ     نأ ََََََلنراََََََلور  نراتََََََ ن عََََََ  ن ََََََؤخ رحنوبشََََََع ناة ََََََ ن ََََََ نرا ََََََ ا نن

را  بَََََ ،نورا َََََة ن َََََ نذاَََََان َََََ نت َََََ  نراليلق ر  َََََ نورنتشَََََ انراظلَََََ نواَََََلالنولَََََ دنراقَََََ رن  نراتَََََ نيف َََََ ن

ََ اً ،ن ََ ن صََ ََ ر  نويًق ََ ََ رالنرالََ ََلا نرار تََ ََ نيََ ََ نوراتََ ََ  نراتف    ََ ََلن عََََ  نراً اََ ََ .ن قََ ََ   نرا   ا ََ  حصََ

 .215و  رن  ند  ناد  ن  نراشب  نورال ر ق  نال   نإا نرا ح نالت ة  نا ن ار ع نوأ ف ا  

 

 .داف  لفت ان :لا  د_

ََتال  نب ََََضنرالاتََََ    ن ََََ ن      ََ  أو ََََ رنراََََلر  ن ََََلني ََ ََ انالََََ ع نوا ََََ نرإلنتبََ نلََََ ني ل ََََ نرألنظََ

ََ ع  ََ  انب اإاََََ ََلمع نشََََ ََ ناََََ ََ ر  نرال ل   ي ََََ ََ رنرا ََََ ََ ن،ن ل يفةََََ ََ نراقََََ ََ انبًََََََعناََََ ََ نإ عََََ ََ ن ََََ ََلمع نراًََََ  نواََََ

.  ََ ََ نوراً لََ ََ  نراتفح ا ل ََ ََ نيقح ََ ََلثنالََ ََ نيًََ ََ ار نراتََ ََ نرات ََ ََ  نالََ ََ ننرات ََ ََ ن دََ ََ  ننوخ ََ ََ نرإلنتبََ ال ََ

ََ الن ََ نا َ ََ نن ن َ ََ نرالةح ن َ ََ ً نرال ح َ ََ خت ر ن َ ََ النبَ ََعن َ ََل ن  َ ََلا ن    َ ََ نمَ ََ  نإم رنَ ََ نشَ ََ النبَ ََ ن َ ََ ن َ و َ

وأضََََ  نإاََََ نأنََََ ن   ََََ ناد ََََ رحنبعََََ ن ََََ ننو ََََلناتََََ نرلََََل نالََََ ن ََََ ًتع نبأنََََ ن ََََ ن ََََ ن ََََ النب خت ر عََََ 

ََ ن  لََََ نالف  ََََ ن ََ ر نالََ ََ نإلمََ ََ جنأ ح ََ ََ النب نتََ ََأ نيقََ ََ نبََ ََ حن حعََ ََ ،ن   ابََ ََ انرإلم رنََ ََ نرا لعََ ََ ن ََ ََلدناة ََ واََ

ن.216والص 

ن

ن
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 خصائ  ج يمة االخ: ا . -الف ع الثالث: •

ََ ننننن ََ ر نيتل َََ ََ نر ختَََ ََ  نل  لَََ ََ ر  نرإلافت ون َََََ ،نب اتب ا ََََََ نباصَََََ   ن ل َََ ََ رتنرا َََ ََلنأنَََ وبلََََََ نأ َََ

ََ نيتلتََََ نباصََََ   نيتل ََََ نراً لََََ  نلعََََ زنيََََت ن ََََ نخََََ ننشََََبع نرإلنت نََََ نوننختََََ ر  نل  لََََ نر أ   نعََ

 ََ ََ نراتقل ليََ ََ نرا   لََ ََ ناََ ََل  ننبعََ ََ رنراتل  ََََ ن ََََ نرا ََ ََ  ن ََ ََ ر ناََ ََ رح،نلََ ََل ننََ ََ  ََََ ناََ ََ  ننرا   ََ ََ نأوناََ اعََ

ََلوا ََ نراََ ََ نر ختََََ ر نب  ب عََ ََ حنل  لََ ََ نيتل ََََ نأيضََ ََ ،نالََ ََ   نأون ََََ ن   قََََ نراتح  ََ  ن ََََ نراب اََََعنالََََ نيح  ََ

ن  نأ ل نرأل    ن  عني ت زنا نراًلودنرال ل   نب  نرالون.

ن

 . إ لا ها :ايبة إ :شافهاأ ال _ 

أنعََََََ نل  لََََََ نيصََََََ  ننإ يتل ََََََ نل  لََََََ نر ختََََََ ر نب اتب ا ََََََ نأ ََََََلنرنََََََ رتنرا ََََََ ر  نرإلافت ون ََََََ نن نن

ََ ن ََ رافشَََََ ناحعَََ ََ  ن عَََ ََ  نرالاتَََ ََ نذاَََ ََ ننإاَََ ََ نراًَََ ََ نب ة  َََ ََ رنم لَََ ََ ،نو َََ ََ ناعَََ ََ دنأ َََ ََلالنولَََ رن َََََ  ننواَََ

 ََ ََ  نرا ة  ََ ََ نياتلََََ ناََََ نر ن ََ ََ نورا  ح ََ ََ نرا قل ََ ََ ن لاريََ ََ جن ة  ََََ نوافََ ََ ن نيًتََ ََ ا  ر  نرال ل   ي ََ ،ن ََ

ََ ن ََََ  ن ََل   ،نو نيًتََََ جنإاََ ََ نراََ ََ وننأ ن  ََََ  ن ََ ََ ننََ ََ نو نيًتََََ جنإاََ ََع ننرا حََ ََع ن ََََ نأشََ ََ نأ نشََ إاََ

ََ ر نيًتََََ جن قََََ نألاَ َََن ََ رننو نلََََ نل  لََََ نر ختََ ََان ََََ نألََََ نلََََ   نرأل ََ  الن  تًََََ الن حََََ ننأونشََََ ا نأونبحََ

ن.217بآ  ا ََََََ نإ نولََََََل نن.ناََََََ و نالََََََ ن ََََََ  ب نرإل ت ََََََ ىنرا حََََََ وب  نََََََ  نمََََََت ني     ََََََ نورات اََََََ نبعََََََ 

ََ  نأ ن ََ ر ن نيتََ ََ نر ختََ ََ ن ََََ ن    لََ ََلا  نو زراتََ ََع ا ن ًََََ نراََ ََ ن ََََ د ،نب إلضََََ   نإاََََ نلََ بصََََل نأونأ ََ

ََ ن ََلنذريَََ ََ رنبًَََ ََلود نو َََ ََ رٍ ن  َََ ََ ك نري َََ ََ النرالًَََ ََلا ىنأ َََ ََ نراَََ ََ نإ   َََ ََ  ب ن َََ ََع ن َََ ََ نرا ح   َََََ شَََ ناحظ   َََ

 ََ ََ  نرالاتصَََ ََ ننإنشَََ ََ نيَََ ََ  نإاَََََ نأنَََ ََ ن،ننشَََ ََ ك نإافت ون َََ ََلون ًَََ ََ نن،بَََََب ضنراَََ ََ نالحظَََََ ن َََ و َََََ ن اتصَََ
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نالَََََ نالقَََََ ننبَََََ  نن.218را َََََ ر  نرإلافت ون َََََ نبشَََََع نخَََََ ص،ن دَََََ نرالًعلَََََ ن رإلافت ون َََََ  نب  َََََ ا ندبَََََ 

 ََ ََ نخ  َََ ََ ن ة  َََ ََ ناعَََ ََ ان،را َََََ ر  نرال ل   ي َََ ََلنرات َََ ََ ا ننو  َََ ََلم نب اَََ ََا،نرا َََ ََ نذاَََ ََةب حن َََ ََ ل نلَََ راتفح اَََ

نتشَََََََ ن َََََََلمد حنالَََََََ نشَََََََبع نرإلنت نَََََََ ن  ر َََََََ ن اتصَََََََ نبأالَََََََ ننرا َََََََ   نرال ل   ي َََََََ نورلَََََََتل  انأنَََََََ نر

ََ اغن ََ ح،ن ق بَََََ نراًصَََََ ننالَََََ ن بَََ ََ نن  َََََ ن شَََََ وا ن  ن ن َََ ََ النبأالَََ ََح نرالًتَََََ    ن َََََ نألَََََ نراذ َََ راق ر َََ

 ََََ نخََََ نن ََََ نأ نرالاتََََ    ن ََََلنيق  ََََ  نب لل ََََ  نر ختََََ ر نرح،ن  ا ََََ ،نو لََََ نم  ََََلنرأل ََََ ني ق ََََلرحنولََََ  

نن.219  رل  نا   نخ   نبع نو نل نيف  نأل  ردنا رناع نأ نا   نب لل   نر خت ر نشبع  ن

ن

 ج يمة االخ: ا  ج يمة د لية عا  ة للحد د. ا يا _ 

ََ ر      ََ نر ختََ ََلودننيتل ََََ نل  لََ ََ ب  نالًََ ََ ناََ ََ ندوا ََ ََ نل  لََ ََ ن،بأنعََ ََ ن  ََََ نو ح ََ ََ نل  لََ ََ نأنعََ نبل حََ

راقَََََ ننبَََََأ نل  لَََََ نر ختَََََ ر ن َََََ نل  لَََََ نيَََََت ننيلعَََََ إذن،نلونراًَََََلودنرا   َََََل نبَََََ  نرَاََََن عَََََ ن ني َََََ  ن

 ََ ََ نأاتنرا ر َََ ََ  نالَََ ََ د ن للَََ ََ ن َََ ََانأ نأ َََ ََ  ن ح اَََ ََ  ندو نأ نيعَََ ََلن.نب افتلَََ ََبع ناقَََ ََ دنشَََ ََ   نولَََ لَََ

رإلنت نََََََ نورنتشََََََ ا  نبشََََََع نلََََََ   نإاََََََ ناََََََلالنولََََََ دن ََََََلودنبََََََ  نراََََََلون،نوأ ََََََب ن حََََََ  ن ََََََلا ناتبََََََ دنن

ََ نرالل ََب ن ََ ََ ا نوأ ََ ََ نأنًََََ  نرا ََ ََ  ن اتلََ ََ  نوراة  نََََ  نبََ ََلنرال ل  ََ ََ ر نال لمََ ََ نر ختََ ََت نالل ََ عََََ نأ نيََ

 َََََََ حنرا   لَََََََ ن ًَََََََلد نال  َََََََ   نأنَََََََ ن نم لَََََََلن َََََََ نذاَََََََانإذرحني عَََََََ ن.ن220 َََََََ نراَََََََلونن َََََََ ن  نور َََََََلن

و ََََََ رنأ ََََََب ناََََََ ال ،نو نلََََََ ن  ََََََ  ع ننألنعََََََ ن ني تََََََ  نب اًََََََلودنرا   ر  ََََََ نبََََََ  نراََََََلونن، ََََََ افت ونرإل

راحظَََََ نور ختصَََََ صنن بًَََََلنذريَََََ نأدىنإاَََََ نولَََََ دن شَََََ ك نالمَََََل نيتلدَََََ ن َََََ ن َََََ ن َََََ نرالواَََََ ن َََََ  ب
 

ال،تتااا، دار الفكاار الجااامعي، الجن يتااي، منياار، مماارول، الجن يتااي، جاارائم االنترناا  وال،ا اال ايلااي وو ااائل مك  218

 .19، ص2004األ كنررية، مصر، 
لاارام، ،ااو ر، ب،اار نتايااة تاارريل بعنااوان "الجريمااة المعلوماتيااة علااى لااوت العماال القضااائي الم ربااي"، و ارة  219

 .14(، ص2009-2007العرل، المعتر العالي للقضات، الم را، لترة الترريل)
 .18مرجع  اب ، ص لريال، لعاقل،  220
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و َََََ نو َََََ ناللواَََََ نراتَََََ نو  َََََ نال عَََََ نل  لَََََ نر ختَََََ ر ن َََََ نر ختصَََََ ص نراقضَََََ   نبتلَََََانرا   لَََََ  ن

راحقَََََ أنراتَََََ نيد   َََََ نرا َََََ ر  نرا َََََ ب  نالًَََََلودنبشَََََع نرا لمَََََلن َََََ نن حَََََ  ون َََََ نراقَََََ ن  نرا رلَََََ نرات ة َََََ  ن

ََ ال ََ نرااصَََََََ صنناَََََ ََ ر نب لَََََ ََ نر ختَََََ ََ ن.نأذرن221ول  لَََََ ََ نرا  نأ  حَََََ ََ نر ي  ق َََََ ََ احظ ن َََََ ََ نبَََََ ََ نالع  ًَََََ ب َََََ

 ننَََََ ىنبَََََأ نراعَََََل ن حعَََََ ن َََََ نإي َََََ دنلَََََة ن2010\12\21را َََََ ر  نرإلافت ون َََََ نوراتَََََ ن َََََ ا نبتَََََ ا  ن 

،نأ َََََ نراَََََلوننرا  ب َََََ ولَََََ   ني َََََ و ن شَََََت  نبَََََ  نراَََََلوننرا  ب َََََ ن َََََ نألَََََ نرالً  ظَََََ نالَََََ ن صَََََ ا ن

عَََََ نيح ةََََ نالَََََ نرأل ََََ نإذرننظ نَََََ ناللََََ د نراد ادََََ ن حعَََََ نورالت لقََََ نبت ة ََََ ن َََََ  نر ي  ق ََََ نن ََََلنبأناانكََََ ن

ََ ن ََ ن  عََ ََ نوراتًق ََ ََ نو  اعََ ََل ن حََ ََانبعََ ََا،نوذاََ ََ نخََََ  نذاََ ََح نالََ ََ نمََ ََ ناََ ََ ن ََ ََ ر  نرال ل   ي ََ ََ نرا ََ ك  ََ

ََ ن َََََ ن َََََ   ن   حَََََ نو َََََ : ََ  َََََ ن  اَََََ نن-و   قَََََ ن  يفة عَََ ،نو َََََ ن َََََ ننرايفةَََََ ن َََََ نأكدَََََ ن َََََ ندواَََ

ََ ن ََََََ ندواََََََ  ََ نأوني ل ععََََََ نأونرإلشََََََ ر نال عَََ ََ ن ََََََ ندواََََََ نويَََََ نرإلاََََََلردنأونراتا ََََََ  ناعَََ دوننأوننرايفةَََ

ََ ىن ََ ننأخََ ََ ا نأنشََََ  ن،نو ََََ ن ََ ََ نيلََ ََ ن حظلََ ََ نإل ر  ََ ََ نوضََََل  ن ََََ نرايف بعََََ نلل اََ ََ ن ََََ ندواََ رايفةََ

ََ ن ََََ  ََ ننأكدََََ ن ََََ ندواََ ََ نأوندوننأخََََ ن،نو ََََ ن ََ ََلمل ن ََََ ندواََ ََ ن  ََََ انشََ ََ نوا نََََ ناعََ نى.رايفةََََ ن ََََ ندواََ

ََ ىنبََََأ ننصََََ صن ََََ  نرالََََ د نيت ر ََََ نو   لََََ نافََََ  نل  لََََ نر ختََََ ر نل  لََََ ندوا ََََ ناََََ ب  نالًََََلودن نََ

ََ نرا   ر  ََ نراحظََََ ن ََ ََ نراًََََ ن ََ ََ ناعََ ََ   نو ََ ََ  ب نر ختصََََ صنراقضََ ََ ن ََ ََلدنرالواََ ََ د نيًََ ََ  نرالََ ََ ،نو ََ ََ 

ن..222يلانرا   ل نب   ع نأ لنرن رتنرا  ر  نرإلافت ون  

 ج يمة مس:حد ة.ج يمة االخ: ا   الثا _ 

أنَََََََ رتنرا َََََََ ر  نرإلافت ون َََََََ نرالحتشَََََََ  ننى َََََََلنإنل  لَََََََ ن  َََََََتًل  نب اتب ا َََََََ نل  لَََََََ نر ختَََََََ ر     

ََع ناة ََ نالََََََ نرا ََََََ ر  نرإلافت ون ََََََ نبأنعََََََ ن ََََََ نرا ََََََ ر  ن ََََََ ن ََََََ نرا ََََََ ا ،ن بشََََ لََََََ رنب ا   ََََََ نأ نن لََََ
 

 .43،ية، رصا،، مرجع  اب ، صلت  221
، عماااان، 1مناعساااة، ا اااامة، و لااارون، جااارائم ال،ا ااال ايلاااي واالنترنااا ، دار وائااال للندااار والتو ياااع،    222

 .105، ص2001األردن، 
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رالت ًََََََل  ،نورا ََََََة نبََََََ اانم لََََََ نإاََََََ نرات ََََََ انوراتقََََََلالنراتفح اََََََ ل نرافة ََََََ نراََََََ  نشََََََعل ن ََََََ رنرا ََََََ ا ن

ََ ن ََََ     ََ ا ن   ََََ نإافت ون ََ ََ نل ََََ نرا ََ ََ نأللََََ ،نبً ََََعنأنََ ََلالن ََََلا نرالواََ ََلالنإاََََ ناََ ،ن  ََََعنأدىن ََََ رنراتقََ

ََ ن  ر ََلا نالََََََ نرا   بََََََ نرإلافت ون ََََََ نالَََ ََ دنألعََََََ  ناعََََََ نراقَََ ََ ل نوب اتََََََ ا ناََََََلالنولَََ كبََََََ نرات ََََََ انراتفح اَََ

  ََََََلالنولََََََ دنا  بََََََ ن ََََََ ن ةََََََ نألعََََََ  نن،و ََََََ رنبًََََََلنذريََََََ نشََََََع نخ ََََََ ناة ََََََ نالََََََ نرا ََََََ ا نبشََََََع ناََََََ ال

 اتصَََََ نواَََََلالنولَََََ دن َََََ رن  نخ  َََََ نبتلَََََانرا َََََ ر  ن َََََ نألَََََ ناداعَََََ نلَََََ   نبشَََََع ناة َََََ ن َََََ نيعلمَََََلن

نوا نوأ  نرال ر ح  نرا  نيق ح  نال نأارض نيلانرالوا . ص ا نول   نأ  نرالن

ن

 ج يمة االخ: ا  ال  :ل إال  جها   اسيب.را اا _ 

،نراً لََََََ  ن عََََََ زنصََََََ ننب ي ََََََ نذاََََََان ََََََ نأ نل  لََََََ نر ختََََََ ر ن نيََََََت نإ نإذرنيََََََ نرعََََََل نرانننن

تَََََََ  نأون،ن َََََََ ال ل  ن َََََََ نرالا عَََََََ نرألدر نراتَََََََ نمَََََََت ن َََََََ نخ اعَََََََ نرايفَََََََ  نويح  َََََََ نالل َََََََ نر ختَََََََ ر 

ََ نا  لََََََ نبلع نََََََ  نراً لََََََ  نو لََََََ ر ر نرات   ََََََ ن  ََََََ نوأ ن رال ََََََ النرال ل  ََََََ ي نأ نيعََََََ  نالََََََ نداريََََ

نيع  نالي نرااة  نراف    ن  ن   ا .

ن

 ج يمة االخ: ا  ج يمة    ة   ياسطة شلكة ان :  ت.خامسا _ 

 نأشَََََ ن ن ،ن فَلَََني تةََََ نشََََبع نر نت نََََ ن لقََََ نرا  ََََ نبََََ  نل  لََََ نر ختََََ ر نولعََََ زنراً لََََ نننننن

 ََ ََ بق حن  اً لَََََ  ن َََََ نرألدر نراتَََََ ني َََََت   ن َََََ نخ اعَََََ نرالاتَََََ  نراةَََََل نب اشَََََ وتنالذ َََََ النب   لتَََ .ن223لَََ

 
 اااايرين، دبابنااااة، مقااااال بعنااااوان "الجاااارائم اإللكترونيااااة القرصاااانة اإللكترونيااااة"، مجلااااة الررا ااااات الماليااااة  223

 .  19، األردن، ص2015، 1، ،23للررا ات المالية والمصرلية، م  المعتر العربي -والمصرلية
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وشَََََبع نرإلنت نَََََ ن َََََ نرالعَََََ  نراَََََ  نيَََََت ن  عَََََ نل  لَََََ نر ختَََََ ر ،ن لَََََ نخَََََ ننشَََََبع نرإلنت نَََََ نمَََََتلع ن

 اةح  نإاََََ ن  ر ََََ نخ  ََََ نَبََََنأون ع   ََََ نأونرالاتََََ  ن ََََ نرا  ََََ ننال ر ََََ نذر نأ ل ََََ ناة َََََ  نا ََََع   ن

نوراش ا  نو     .

ن

 ثا  الملحث ال

  ظل الماليمات  الشلكة الماليما ية

أ ل ََََ نراََََلوانن ن ن عََََننو ََََلنن،ا للََََ نبلاتلََََ ن  ََََ   نراً ََََ  وراتقََََلالنرنرات ََََ امََََ دردنم  ََََ حنب ََََلنمََََ الن

ََ ان ََ نرات ََََ ََ  ناعبََََ ََ ل راََََ ََ ننراتفح اََََ ََ  نورال ل  ََََََ  نذر نرأل ل ََََ ََ نالة  نََََ ََ نو   ا تََََ ََ ننيا  حََََ ََ نخََََ ََََ 

 َََََ نراللعَََََ نرا  َََََ ننإاَََََ نيلَََََانراة  نَََََ  نورال ل  َََََ  ن َََََ ن َََََ نناَََََلالنولَََََ دنأنظلَََََ ننوأ َََََب نرافة َََََ  .

ن ل ي ن  دا نال نضل  نل   نوأ  نرال ل    نوراة  ن  .

ن

ََحظ نننن ََ  نإ ناَََ ََ  ننرال ل  َََ ََ ناة َََ ََ جنأ ل َََ ََ نإنتَََ ََل نإاَََ ََ  نيعَََ ََ ر  نوب  نَََ ََ نبَََ ََ ن َََ ََ نيًت  َََ ََ رحنالَََ نظَََ

ََ ن ََََََحظ نرال ل  ََََََ  ن ََََََ ن  ََََََتعل  ن ََََََ نرايفََََََ  نلََََََ نن  ل  ََََََ  ن ًََََََلد ، ر  ننظََََََ نرال ل  ََََََ  نو ََََََ ن ََََ

ََ ي نلََََ ر نا نََََ ن  اََََل نب  نََََ  نأونشََََبع  ن ََ النرال ل  ََ مت لََََ ن ََََ نراتًق ََََ نبََََ إل  تنالََََ نألََََ ر نراحظََ

ألَََََع ني َََََ انراشَََََبع نإاَََََ نبَََََ وزنلَََََ ر  نإافت ون َََََ ناَََََ نيفَََََ ني   عَََََ نرابشَََََ   ن َََََ ن ةَََََ ،نن قَََََلن،نأون    َََََ 

بتَََََ    نرأل َََََ نوراًل يَََََ ننأ َََََب ن َََََ نراضَََََ وا نالَََََ نلل َََََ نراَََََلوننأ نيقَََََ الو َََََ نبَََََ وزنيلَََََانرا َََََ ر  ن

ََبع  ََ نراشََ ََ    نالََ ََ  نرالتََ ََ  نوراة  نََ ََلنالل ل  ََ ََ .ناقََ ََ  ن لحََ ََ رنرالبًََََعننبتق ََ ََ ن ََ ََ  نو لََ ََ  نإ حََ ََ ن  لةََ إاََ

  -ك ات ا :
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  أمنها.  ظل الماليمات -لمطل  األ ل:ا •

 .األمل الماليما   ا يف  -المطل  الثا  : •

ن

ن

 لالمطل  األ 

  ظل الماليمات

ََ نرانننن ََ ننظَََََ ََ نو    َََََ ََ ا نرال ل  َََََََ  نإ ندارلَََََ ََ ن َََََ ََ ن َََََََ ن َََََ ََ نخ  َََََ ل ل  َََََََ  نيًظَََََََ نبأ ل َََََ

ورإليصََََ   ،ن قََََلنأ َََََبً نرال ل  ََََ  ناحصَََََ رحن   ََََ حنوأل لََََ  حنو َََََ ادرحن    ََََ حني تلَََََلنال ََََ نرالحظلَََََ  ن

رال رضََََََ  نراتََََََ نرزدردنر  تلََََََ الن ل  ََََََ  ن ََََََ نال  ضََََََ تننظََََََ نرنتةََََََ ي   ََََََعن ََََََ نراحعََََََ تنوراتقََََََلال.ن

ََ نلمعنًَََََن نرا  ضَََََ تنمتل شَََََ ن َََََ ن ت لبَََََ  نرا َصََََنن نا َنََََن  عَََََ ،ن ََ نب لَََ ،نوراَََََ  نيلعَََََ نأ نن لَََََ نال َََ

 را صََََََ نرإلافت ونََََََ  نوراََََََ  نل ََََََ نرا ََََََ ا ن   ََََََ ن ََََََ    ،ن قََََََ  نراب  ََََََلنوأ ََََََب ن ََََََ نرا ََََََع نيبََََََ دنن

لَََََ   ن َََََ رننرال ل  َََََ  نوراة  نَََََ  نوأنَََََ ن َََََ نب تَََََانإاَََََ نشَََََا ن خَََََ ن َََََ ندواَََََ نخَََََ اجن َََََلودندواتَََََا،

ََ انإاََََََ ن ،ن عََََََ نتعََََََ نونرلََََََتالر ع نب   ا ََََََ  ا ل  ََََََ  نون   ال نراة  نَََََ  نونرَلَََََن راللًََََََ نالََََََ ن ًاررات َََ

ََ ن ََ ا اصََََََ ن نرن َ َََََننلح ََََََ حل لََََََ نارأل لََََََ نلرابلد بَََ تل  نونلَ َََََن ر نراة ل ََََََ نرا راََََََ  نمتل ََََََ نبََََََ ات ونناًَََ

ن. قل الر

ََ نوننننن ََ نأنَََََ ََ ،ن َََََََ ن َََََ ََ انراتفح اَََََََ ل نرافة َََََ ََ ننظَََََََ النرلرزدرد نأ رات َََََ  ل  َََََََ  ن أ َََََََبً نال َََََ

ََ نل ََ نونن   ََََََََ لرا ل  َََََََََ  نونل نراَلَََََََن   قََََََ ََ   نالل ََََََ ََت نب َََََََََ  نو  ر ََََََ ََبن، ضَََََََََ ع   يََََََ  ن َََََََََ نوأ ََََََ

ََ    ن ََََ نخََََ ننيشََََع  نألعََََ  ن اتصََََ نيقََََ الن ََ وا ن ل يََََ نيلََََانرال ل  ََََ  نوراة  نََََ  ن ََََ نرالاتََ راضََ
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 ََََََ نرا ََََََ تننحََََََ ،ن  ََََََعنيح وا ََََََ ا   ََََََ رنرال لََََََ نإاََََََ نن  ََََََلح ب   بََََََ نرال ر ََََََ نوراشََََََبع  نرالعلََََََ .ناقََََََلن

ن.ال ل    ن ع ن  ننظ النرني   بننظ نرال ل    ،نو  نرا  تنراد ن نيح وننراب  عنن-رألون:

ن

   ا يف  ظل الماليمات. -الف ع األ ل: •

ََلنننن ََ  ،نوب َََ ََ نرال ل  َََ ََ ن َََ ََ النو َََ ََ نراحظَََ ََ ن َََ ََ ن َََ ََ  نلَََََ  نن ضَََ ََ نرال ل  َََ ََ نأ نني َََََ  ننظَََ  ةَََ

نذاانن ض ن  ن  نرالقص دنبحظ نرال ل    .

 تلرواََََََ ن ََََََ ن   يحََََََ نرا    ََََََ نبشََََََع ناة ََََََ نبََََََ  نأ ََََََ ردنرال تلََََََ ،نو ي عََََََ ن ََََََ نن ظببببببامإ ناللََََََ نننن

ََ ن ََ نرألواََ ََ النرا  لََ ََ ل ننظََ ََ ،نو صََ ََ رن  نورألنظلََ ََ نراقََ ََلالن ا ا ََ ََب أنواََ ََ ني حََََ نر نضََ ََ النبأنعََ ََ ننظََ افللََ

ر  تصََََََ د نو    ََََََ نن ََََََت لل ن ََََََ ن صََََََ لً  نالمََََََل نا احظََََََ النرا   لََََََ ،نراحظََََََ النرا ََََََلر  ،نوراحظََََََ الن

ن  نرألنظل نرالت لد نورالاتل  .

ََ ل  -النظبببببام:    ََ ن صَََ ََ نرإلن ل   َََ ََ نب ال َََ ََ نال َََ ََ   Systems  ي لَََ ََ ا ناَََ ََ نعبَََ ََ ننو َََ   ل اَََ

 نأ نَ َََََنونينن.224 ََََََ نرأللََََََ ر نورالع نََََََ  نراتََََََ نيت  اََََََ ن ََََََ نب ضََََََع نراََََََب ضناتًق ََََََ ن ََََََل ن  ََََََ  

ََلرحنيفََََ  ن ََي حنور ََ ََ  نورأللََََ ر ناََ ََ ن   ن  ارالع نََ ََ  ن ََ ََ نراتََََننبََ ََ نرا رب ََ ََ الن ََ ََ نراحظََ ََ حنن اح  ََ ََ ن  ََ ني ب عََ

.ن225 َََََلخ  نو ا َََََ ناتً  َََََ نرالَََََلخ  نإاَََََ ن ا لَََََ  نالحظَََََ الننون، َََََ نألَََََ نيًق َََََ نراعَََََل نرالشَََََت  

ننن.226تًع نب ألال نرا ي   نأيض حنبأن ن  ل ا ن  نرإلل ر ر ن  نأل نريا دنراق را نودا نو ن

 
الساااريرا، م،مااار، ناااام المعلوماااات اإلدارياااة، الفصااال األول مااارلل ءلاااى ناااام المعلوماااات مفااااليم وأ ا ااايات،   224

 .4، ص2010جامعة المل   عود، السعودية، 
ما ااتر غياار مندااورة، جامعااة قاصااارا بلقا اام، مرغنااي، ناااام المعلومااات ودور  لااي ات ااااد القاارار، ماا ،رة   225

 .3، ص2014مربال، الج ائر، 
 .13مرجع  اب ، ص العن ا،  ليمان،  226
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ََ ر نرال يب ََََ ننكمببببا عبببببُ َف أي ببببا     بببببه    ََ نراًقََََ   نأونرالبََََ د نأونرأللََ ََ ا ناََََ ن  ل اََََ ن ََ عبََ

ن.227  نأ ن ق ن  ن ق ننرال    

 نوي حَََََََ ن  َََََََ حنSystemأ َََََََ نب اح َََََََب نالصَََََََ ل نراحظَََََََ الن   َََََََ دنا  َََََََ نرا  نَََََََ ن نالفللَََََََ ن ننن

ن.228يع  ن

نن-:229نال نالق ننأ ني   بنراحظ الني  نأ نيع  ن شتل حنال ناح   ن حع نن

ن_نأ نراحظ النمتف  ن  ن  ل ا ن  نرألل ر .1

ن_نأ نيف  نرألل ر نال نا   ن تب دا نأون تلرخل .2

ن_نأ نيف  نرألل ر ن  تلل نال نب ضع نراب ض.3

ناعل نرالشت  _نأنع ني ل ن   حن  نلة  نيًق  نر4

  احظََََََ النيقََََََ النبتً  ََََََ نرالََََََلخ  نإاََََََ ن ا لََََََ  ،نو لعََََََ ن    ََََََ نق لََََََ نراحظََََََ النإذرن علحَََََََ ننننن

نق ل نراللخ  نوب ات ا نيلع نيقلم نق ل نرالا ل  ن

 نو ََََََ نعبََََََ ا ناََََََ نInformationي لََََََ نال عََََََ نب ال ََََََ نرإلن ل   ََََََ ن صََََََ ل ن  -الماليمببببببات:   

ََ النرإلدر ََ  ني ََ ََ   نوأا ََََ النوأو ََ ََ  نو قََ ََ  حنب  نََ ََلرثنو ََ ََ ر  نوأ ََ ََ ن ََ ََلثن ََ ََ نيًََ ََ ان ََ ََ نيصََ ا نالََ

ََ  ن ََََلاريع ن ََ نإ عََََ  نرإلدرا ني ظََ ََ نيعََََ  ن ََ ََ نرال ََََتقة نو ََ ََ نأ نيًََََلثن ََ ََل   نبلََََ نيلعََ ََ نراتحةََََؤنراََ إاََ

 
الصااايرلي، م،مااار، ناااام المعلوماااات اإلدارياااة، دار الفكااار الجاااامعي للندااار والتو ياااع، األ اااكنررية، مصااار،   227

 .25، ص2005
صاانع ات اااد القاارارت، أ روحااة د،تااوراة لا اام، غسااان، أ اار ،فاااتة نااام المعلومااات لااي ت،سااين لاعليااة عمليااة   228

 .40، ص2013اليمن، المكال،  \غير مندورة، جامعة  ان  ،ليمنتس العالمية
 .4بلقا م، مرغني، مرجع  اب ، ص  229
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ََ ن ََ نورا   بَََََََ نالَََََََ نأولَََََ ََ دنراقَََََََ را نوالَََََََ نراا َََََََ نرال  لَََََ ََ   نرإلدرا َََََََ نورياَََََ الَََََََ نإلَََََََ ر نر يصَََََ

ن.230راحش أ

نتََََََ جنال ل اََََََ ن ََََََ نراة  نََََََ  نرالحظلََََََ نب   قََََََ ن  د ََََََ نن-واي  ََََََ نأيضََََََ حنرال ل  ََََََ  نبأنعََََََ :نننن

بلَََ ني  َََ ناعَََ نق لَََ نإضَََ    نالَََ نق لَََ نراة  نَََ  نن  َََع ،نو َََ ن ا لَََ  نن ي َََ ن َََ ن   ا َََ نراة  نََََ  ن

ََ نبشََََََع نأ ضََََََ  ََلران عََََ ََ دن ََََََ رانأونإ ََََ ََ نونن.231ي ََََََع ن ََََََ نرياََََ ََ نالََََ ََ حنرال ل  ََََََ  نبأنعََََ ي ََََََ  نأيضََََ

 نوق لَََََ ن ذ ذ َََََ نأون لااَََََ نب اح َََََب نالتاَََََ نبً َََََعنيعَََََ  ناعَََََ ن  َحََََنب  نَََََ  ن َََََلنيَََََ نيً  لعَََََ نو   ا تعَََََ ن

ن.232راق را

ب َََََََََلني ضَََََََََ  نرا َََََََََ  نبَََََََََ  نراحظَََََََََ النورال ل  َََََََََ  نلَََََََََ  ننتًَََََََََلثنر  ناَََََََََ ني   َََََََََبننظَََََََََ ننن

نرال ل    .

 . ظل الماليمات

ََ  نورزدرد نأ ل َتَََََننننن ََ نرال ل  ََََ ََ الننظََََ ََ ن  عََََ ََلن عََََ ََ ا ن ََََََ ناقََََ ََعل نرا ََََ ََ  نشََََ ََ انراََََ ََلنرات ََََ  نب ََََ

ََ   نر ََلنيصَََََ ن ولَََ ََلننر اَََََ  عَََََ انراً لَََََ ن،نوب َََ ََ ا .نو َََ ََ نييح َاََََنوي َََ ًَََََل  ناَََََ ن نرات    َََََ  نراتَََ

ن قلنرزدردنإ تل النرا  ا نبحظ نرال ل    نال ن  ع ن  نأ ل  ن  ن ح نراق را. .ننظ نرال ل   

ََت ل تن - ببببببنظل الماليمببببببات:يقصََََََلننننن بأنََََََ ن  ل اََََََ ن ََََََ نرإللََََََ ر ر نراتََََََ نيقََََََ النب لََََََ نورلََََ

عَََََل ناتَََََلع  نيرا   بَََََ نبَََََ اتحظ  ،ناَََََ اانويشَََََ   نوياَََََ   نرال ل  َََََ  ن َََََ نألَََََ نداَََََ نرياَََََ ذنراقَََََ رار نون

 
، 1989المصااارا، أحمااار، اإلتصااااالت والقااارارت ولاعليتتاااا لاااي اإلدارة، دار القلااام للندااار والتو ياااع، الكويااا ،   230

 .202ص
 .51جع  اب ، صعمار،  ،ريا، مر  231
 .4مرجع  اب ، ص السريرا، م،مر،  232
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ََ ن ََ رار نوراتح ََََ  نورا   بََََ ،نو لعََ ََ ذنراقََ ََلار نورنرياََ ََحظ نرال ل  ََََ  نأ ني ََََ النرالََ ََ  ااََ ََ ن ََ ل  ن ََََ نيًل ََ

ن.233رالحت   نرا لمل ن رالش ك نوخل

ََ حننننن ََ ردن - ظبببببببل الماليمبببببببات    هبببببببا:ويي َََََََ  نأيضَََََ ََ ر  نورأل َََََ ََ ر ر نوراةَََََ ََ نرإللَََََ ََ ن َََََ   ل اَََََ

ن.234و  ال نراة  ن  نرات نيعل نإا نإنت جن  ل    ن ًلد ورأللع  نور يص   ن

راتَََََ نيتفَََََ  ن َََََ ن َََََ ردنوبَََََ ر  نوأ َََََ ردنو لَََََ ر ر ن رادنَلََََن حظلَََََ ن َََََ نرا  ل اَََََ ننأيضَََََ حنن وَ ََََننننن

ََ ن ََ  نالَََََ ََ ن  ل  َََََ ََ   نوي ر َََََ ََ  ،نوياَََََ ََ نر كت َََََ ََ ال نالَََََ ََ  ن  َََََ ََع نب  نَََََ ََ انشَََََ ،نونصَََََََ صنو َََََ

ََ ني حََََََ نوأ ََََََ ر ن ََ النران.نو ََََََ ن ََََ تلرخلََََََ نأونل ََََََ نرا ح  ََََََ نرا ن  ل َاَََََن ل  ََََََ  نعبََََََ ا ناََََََ نلأ ننظََََ

  حعَََََ نونيا ل  ََََ  نونلتلَََََ نراة  نََََ  نونرا ا نَلَََني لَََََ نالََََ نلوراتََََ ننت  الََََ نب ضََََع ن َََََ نراََََب ضنلرا

،نحظلَََََ لراتح َََََ  نورا َََََ    نالَََََ نران   ويَََََأن، َََََت  لم نب َََََ تنداَََََ نراقَََََ رار نلبدعَََََ نوني ز  عَََََ نالَََََ نرا

ََ نر أونرا ََت  ل .نالعََََ ََ   نإَاَََََنو لعََََََ نرإل ََََ ََ النران ضََََ ََ النلأ ننظََََ ََ  نيقََََ ََألشََََََع  نبتًل ََََََ نرا ل  ََََ ن   ويََََ

ن.235 قل ل ض ا  نرالت ًص نال نرالراحظ  نرا

ََ  ن نننن ََ النرال ل  َََ ننظَََ ََي ا   ََلناَََ ََ نرا ح  ََََََ نInformation Systemو َََ ََ ن َََ ََ ن  ل اَََ  نبأنَََ

ََ ن ََ نويا نعََََ ََ نراة  نََََََ  نوي  ا عََََ ََب ضني لََََ ََع نراََََ ََ ن ََََََ نب ضََََ ََ  نرالت رب ََََ ََ جنرال ل  ََََََ  نورالع نََََ وياََََ

ََ ن ََ نرا لَََ ََ النرال ل ن.ن  َََ ََانأ ننظَََ ََ نذاَََ ََ ن َََ ََ ر ر نن عَََ ََلنورإللَََ ََ ن َََََ نراق راَََ ََ ا ناَََََ ن  ل اَََ  َََََ  نعبَََ

 
ال كاارا،  ااونيا، نااام المعلومااات اإلداريااة والمفاااليم األ ا ااية، الاارار الجامعيااة للنداار والتو يااع، األ ااكنررية،   233

 .14، ص2000مصر، 
كنررية، ، األ اا 2غااراا، ،اماال، حجااا ا، لاديااة، نااام المعلومااات اإلداريااة، مكت ااة ومط عااة األ ااعا، الفنيااة،   234

 .90، ص2000مصر، 
قناااريلجي، عاااامر، الجناااابي، عاااالت الااارين، ناااام المعلوماااات اإلدارياااة، دار الميسااارة للندااار والتو ياااع، عماااان،  235

 .27، ص9 ، 2018اإلردن، 
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رالًَََََََلد نوراتَََََََ ن َََََََلل ن َََََََ نألَََََََ نراذ َََََََ النبتلَََََََانرإللَََََََ ر ر نو َََََََت نرلَََََََتالر ع نبل َََََََ ال ني ع َََََََ ر ن

ن.236رال ل    ،ن ع نيل  ندوانراشبع نرات نيق الن  نخ اع نب ل نراحيظ نرألخ ىن

 ( نظبببببببام الماليمبببببببات المحيسبببببببلة )الحاسبببببببيب نشَََََََ  نإاَََََََ نضَََََََ وا ني ضَََََََ  نرالقصَََََََ دن

(Computerize Information System) عََََ نذاََََانراحظََََ النراََََ  ني تلََََلنالََََ نرالع نََََ  نن 

 نالً لَََََََ  ن َََََََ ن   ا َََََََ نراة  نَََََََ  نوبَََََََعنSoftware نورالع نَََََََ  نراة    َََََََ ن Hardware رال ديَََََََ ن

ََ نن.237ورلََََََت ل تنرال ل  ََََََ  ن ي عََََََ ن ََََََ نذاََََََانأ نراً لََََََ  نمََََََت ني  متََََََ نب اة  نََََََ  نافََََََ نمََََََت ن   ا تعََََ

  َََََََعنمَََََََت ني  يَََََََ نراً لَََََََ  نب الَََََََلخ  نو َََََََ نراة  نَََََََ  نو َََََََت ن   ا تعَََََََ ننويً  لعَََََََ نإاَََََََ ن ا لَََََََ  ن

نويً  لع نإا ن ا ل  ني  تنال نش ش نراً ل  نبح  حنال ن ل نرال تالال.

وي تةََََََََ نو ََََََََل نرال  ا ََََََََ نإ ََََََََلىنو ََََََََلر نرالع نََََََََ  نرال ديََََََََ ،نونقصََََََََلنب ال  ا ََََََََ نأ ن   ا ََََََََ ن

الََََََََ ن   ا ََََََََ نراة  نََََََََ  ن  ََََََََ نن ف يعََََََََ يقَََََََ النراة  نَََََََ  ن رالََََََََلخ   نويً  لعََََََََ نإاََََََََ ن  ا لََََََََ   نون

إاََََََ نو ََََََل ننإاََََََ نو ََََََل نراََََََ رك  نأون،نبً ََََََعنيقََََََ النب الََََََ اع اة نََََََ   ب نيفََََََ  ن  لََََََ د راتََََََ نرات ل لََََََ  ن

أونرا قَََََََ نرالشََََََ  نورال َََََََ   نالَََََََ نالً لََََََ  نبلد بَََََََ نرا عََََََ زنرا صَََََََة ني تةََََََ ن عَََََََ نن.238رإلخََََََ رج

ح َََََََ ،نوو َََََََل نالَََََََ نبَََََََ   نرا  َََََََلر ،نويتفَََََََ  نو َََََََل نرال  ا َََََََ نرال ا  َََََََ ن َََََََ نو َََََََل نراً َََََََ  نورال

ن.239 نراتًع ،نورال   

 
 .51عمار،  ،ريا، مرجع  اب ، ص  236
الط ياااة، تااام جماااع لااا   المعلوماااات مااان م،الااارة عااان ناااام المعلوماااات لاااي جامعاااة األنااارلس ال اصاااة للعلاااوم  237

-http://au.edu.sy/images/courses/pharmacy/1، 149ص  ر ااااااااااااااااااااااااوح،  ااااااااااااااااااااااااوريا،
2/153_computer-skills.pdf، (2018\7\13تاري  الرلول.) 

 .   30مرجع  اب ، ص متنا، ع ر الولاا، 238
 .57+56م،مر، مرجع  اب ، ص العريان،  239
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ََ ا نات ضََََََ  نراة    ََََََ  نب ا صََََََ نرألوننأشََََََ ن اقََََََلن ََ نرا لََََ ََ ،نوافََََََ ن ََََََ نبََََََ  نرإللََََََت رد ن ََََ ن لحََََ

ََ   .ن  ََع نلَََََ ََ نبشَََََ ََ ال وانإا عَََََ ََ  نبَََََ ََلىنرالع نَََََ ََ  نإ َََََ ََ نأونراة    َََََ ََ نراة   َََََ ََ زنت تةَََََ را    َََََََ  نا عَََََ

لً لََََََ نر اََََََ ،نو ََََََ نراً لََََََ  .ن  اة    ََََََ  ن ََََََ نراتََََََ ني لََََََ نالََََََ نيشََََََ   نرالع نََََََ  نرا       ََََََ نا

ََت  د ن ََََََ نإ ع ن  يََََََ نرالاتل ََََََ ن ََََََ ن ََتالالناتشََََََ   نلعََََََ زنراً لََََََ  نور لََََ   ل اََََََ نراةََََََ ر  نراتََََََ ني ََََ

ن.240إدخ ننراة  ن  نوراة ر  نويا  حع نور لت  د ن حع 

ن

رالً لَََََ ن راً لَََََ ب  ن َََََ نذاَََََانراحظَََََ النراَََََ  نمتفَََََ  ن َََََ ننالَََََ نالقَََََ ننبَََََأ ننظَََََ نرال ل  َََََ  ن

 ن  ََََََََعنيفلََََََََ ن ََََََََ  نSoftware نورالع نََََََََ  نراة    ََََََََ ن Hardware ع نََََََََ  نراً لََََََََ  نرال ديََََََََ ن 

ََ نإاَََََ ن  ا لَََََ   ن ََ نويً  لعَََ ََلخ   نو   ا تعَََ ََ ننراة  نَََََ  ن رالَََ ََ نإدخَََ ََب ضن َََ ََع نراَََ رالع نَََََ  نب ضَََ

نبً عنمت نا تن   نرالا ل  نال نش ش نراً ل  نبح  حنال نأور  ن  ن ة نرال تالال.

ن

 مكي ات  ظام الماليمات.  -الف ع الثا   : •

رالعَََََ  نيقَََََ نناحعَََََ نبأنعَََََ نرأللَََََ  ن  ل اَََََ ن َََََ نرالع نَََََ  نراتَََََ ن َََََ ن النرال ل  َََََ  ننَظََََننتشَََََع م

ََ  نرالع نََََََََ  ن،ن  ََََََََعناََََََََحظ نرال ل  ََََََََ  ن ََ ن ََََََََ نألََََََََ نيتََََََََ رب نلل ََََََََ ن ََََََ راة  نََََََََ  ننردخََََََََ ننو   ا ََََََ

ورال ل  ََََََ  ،نو تشََََََع ننظََََََ النرال ل  ََََََ  ن ََََََ ن  رلََََََ  ن ا ََََََ ،نو  اََََََل نب  نََََََ  ،نوبََََََ ر  ،نوشَََََََبع  ،ن

ات   ََََ ن ََََ نراحظََََ ال،نبً ََََعنأنعََََ نمعََََل   نإاََََ نإنتََََ جن  ل  ََََ  نللمََََل نوأ ََََ ردنيع نََََ رن اتصََََ  نبع ا ََََ نر

نمت نا ن   قع نيح   نوي    نرال ل    نرال ل ب ن  نأل ندا نالل  نراق را.

 
 .9مرجع  اب ، ص حسين، ع ر الرحمن، 240



117 
 

 األف اد.أ ال _ 

ََ نرأللََََََ   ََ ن  ََََ ََ ردن ََََ ََ نرأل ََََ ََلنالََََََ ني تةََََ ََ ني تلََََ ََ نو    ََََ ََ  نورألنظلََََ ََلالنرالؤل ََََ ََ حنويقََََ ،ن ح ََََ

 نرألل لَََََ ناح َََََ حنأون شَََََ ننظَََََ ن َلََََنا َََََ نرإلدرا نوراتحظَََََ  ،ن  نولَََََ دنأ َََََ ردناَََََلمع نخةَََََ  نوا َََََ   نا ا َََََ 

نرال ل    نمتلد ن  نا ردان  نرأل  ردن ل نالمع نرااة  نوراف    .ن

ََ   ن ََ  نبت ََ ََ م نيق  ََ ََ ردنراََ ََ نرأل ََ ََ  نو ََ ََحظ نرال ل  ََ ََ  نبََ ََ ن اتصََ ََ ردنإاََ ََ  نرإل ََ ََ نيق ََ   ََََعنيلعََ

ََ  ،ن ََ النرال ل  َََ ََ  ن ننظَََ ََ   نو درا نو َََ ََ حنونويشَََ ََ  حنإدرا َََ ََعل  نوضَََ ََ  ،ن شَََ ََ نرال ل  َََ ََ نإدرا ننظَََ ََ رحن َََ ناة َََ

ن.  ني    نراحظ نوي    نراة ر  نو درا نا   نرا لل   نراً  ب  نوراة  ن  ننتع وو   

،ن عحَََََ  ن ًللَََََ نراحظَََََ النبً َََََعنيفَََََ  نرالاتصَََََ  ن َََََ ننظَََََ النرال ل  َََََ  ننرأل َََََ ردنننَََََ رتن َََََ أ حَََََ  ن

 نرال ََََََََ ننو   َََََََتع ن ََََََََ نبحََََََََ  ننظََََََََ نللمَََََََل نو  ََََََََلرثني ََََََََ   ر نالََََََََ نراحظَََََََ الن عََََََََ ن اتصََََََََ  نَ َََََََن

ََ ل  ََ نرال ل  ََََََ  نراتفح اََََ ََتال   ن ََََََ نبحََََََ  ننظََََ ،نأيضََََََ حن241.نالََََََ نو ت ََََََ ون رن ََََََ نرالةََََََ     نورال  ََََ

ََ ن ََ نألََ ََ ر  ن ََ ََلردنراةََ ََتع نراََ ََ  نو   ََ ََ ل ن  ََََعنيفََ ََ ننراتفح اََ ََ  نب ال ََ ََ ن اتصََ ََ     نو ََ ََلنرالةََ م لََ

إنشََََََ  نتع ن اتصََََََ  ن ََََََ نراشََََََبع  نبً ََََََعنيفََََََ  نو  َ َََََننو حََََََ  ،ن242يً  ََََََ نراة  نََََََ  نإاََََََ ن  ل  ََََََ  ن

،نو  لَََََلنأيضَََََ حن لَََََ نيلعَََََ نأ نن لَََََ نال عَََََ نرلَََََ نرال َََََت  لو ن َََََ ن243الَََََ نرإلنت نَََََ نو درايعَََََ نشَََََبع  ن

لََََ ر نن احظََََ البراحظََََ النو ََََؤ  نا  ََََ رن اتصََََ  نبشََََ  نو نلََََ ني ََََت  لن ََََؤ  ن ََََ نرال ل  ََََ  نرال لََََ د نن

نن.244ك ن ندرخل نأونخ ال 

ن
 

 .39مرجع  اب ، ص العن ا،  ليمان،  241
الاارنف، أيماان، واقااع ءدارة أماان نااام المعلومااات لااي الكليااات التقنيااة بقطااا، غاا ة و اا ل تطويرلااا، الاارنف، أيماان،  242

 .27، ص2013ة، غ ة، ،لية التجار\ر الة ماجستير غير مندورة، الجامعة اإل المية
 .40+39العن ا، المرجع الساب ، ص  243
 .27الرنف، المرجع الساب ، ص 244
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 .مكي ات ال:قنيةال ا يا _ 

  ََََََعنيضََََََ نرالع نََََََ  نرال ديََََََ نالً لََََََ  ننللل لََََََ ،را  ََََََ ن  ََََََعنيشََََََل نرالع نََََََ  نراللل لََََََ نون

 Hardwareنورا َََََََأا ن ََ ََ نا ا  ب َََََ ََلر نخ ال َََََ ََ نمتب َََََََ ن َََََََ ن  َََََ ََ  نو َََََ ََ رتنراً لَََََ ََ نأنَََََ ََل ناَََََ  نويشَََََ

و حَََََََََ  نرالع نَََََََََ  نراة    َََََََََ نالً لَََََََََ  ن،ن245وراف ةَََََََََ ادنوأ نشَََََََََ  ني َََََََََتًل  نراتفح ا ل َََََََََ نراًلمدَََََََََ 

 Softwareاتشََََََََََ   نظََََََََََ نرللل لََََََََََ ناََََََََََ اة ر  نورات ة قََََََََََ  نونرا  ََََََََََ ن نويشََََََََََل نالََََََََََ نرالع نََََََََََ  ن

ن.246رالاتل  

 الشلكات. الثا _ 

يشَََََََتل نالشَََََََبع  نأنَََََََ رتن لحعَََََََ نراشَََََََبع  نرالًل َََََََ ،نوراشَََََََبع  نرا رلَََََََ  ،نوراشَََََََبع  نراا ال َََََََ ،نون

ََ حن ََ أيضَََ ََ ن َََََ نإدرا نرن ن صَََََ  يرنراشَََََبع  نالَََََ نيفح ا ل َََ فت ون َََََ ناإلالَََََ ننرأل،نوراتَََََ نأ َََََبً ن علَََ

ويتشَََََع نشَََََبع نراً لَََََ  نن.الحظلَََََ لَََََ دنب  ن  نرات  ا َََََ نبعَََََ نأن راعَََََ ناةَََََ ننظَََََ الن  ل  َََََ يرألالَََََ ننون

ََب ض، ََع نراََ ََ  نبب ضََ ََ  ن  لََ ََ نألعََ ََ ن  ل اََ ََ ننخََََ ننابََ ََان ََ ََ ننوذاََ ََ ننافََ ََ   نر يصََ ََتالرالنولََ ب لََ

مَََََت نيفَََََ   نشَََََبع نمَََََت ن َََََ نخ اعَََََ نيبَََََ دننراة  نَََََ  نورال ل  َََََ  نال عَََََ نبَََََ  ننظَََََ نراً لَََََ  نرال يب َََََ ن

 لَََََ  ندو نأ نيعَََََ  ن تصَََََ حنويظعَََََ نأ ل َََََ نراشَََََبع  ن َََََ نأنَََََ ن نم لَََََلن   َََََل نا عَََََ زن ن.247ب اشَََََبع 

ََبع  ََ  نب اشََ ََ  نبََ ََ ننراة  نََ ََ نرنتقََ ََ نلََََ  ل ن ََ ََ نأنعََ ََ حن ََ ََ نأيضََ ََ نأ ل تعََ ََ ا نرالاتل ََََ ن،نويظعََ ََبع  نرا ََ شََ

 رال ل د نال نراً رل  نب  ا ناة   نللرحن

 
245Stair ،Ralph ،Reynolds ،George ،Principles of Information Systems A Managerial  

Approach، USA: Cengage Learning، part2، Page86 
ي جامعاااة األنااارلس ال اصاااة للعلاااوم الط ياااة، تااام جماااع لااا   المعلوماااات مااان م،الااارة عااان ناااام المعلوماااات لااا  246

-http://au.edu.sy/images/courses/pharmacy/1، 160ص  ر ااااااااااااااااااااااااوح،  ااااااااااااااااااااااااوريا،
2/153_computer-skills.pdf، (2018\7\14تاري  الرلول.) 
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 الب امج.را اا _ 

ور َََََََ نورات ل لَََََََ  نراتَََََََ ني لَََََََ نوي ر َََََََ نأل شَََََََ ا نإاَََََََ ناَََََََ نأنَََََََ رتنراراةَََََََ ر  نن صَََََََ ل ني َََََََتالال

،نخَََََ ىنا  َََََ نرالت لقَََََ نبحظَََََ النراً لَََََ نرألن نراً لَََََ نيقَََََ النبَََََأدر ن عَََََ النرال  ا َََََ نورالعَََََ الوي  َََََ نألعَََََ ن

ويق ََََََ نبََََََ ر  نراً لََََََ نإاََََََ نبََََََ ر  نراََََََحظ نو حعََََََ ننظََََََ نراتشََََََ   نوراةََََََ ر  نرات ة ذ ََََََ نو حعََََََ نراةََََََ ر  ن

ََ ن ََ نا ََََ ََ نو حعََََ ََ  نراة   ََََ ََ  نوا ََََ ََ ر  نيًل ََََََ نرالة  ََََ ََ ب  نونبََََ ََ ر  نراً ََََ ََ نوبََََ ََ  رالعتة ََََ ََت ن ل  ََََ ،نو ََََ

ََ     ن اتصََََ  نرخت ََََ انر ََ ر  ن ةََ ََ ننيََ ََ نخََ ََ ن ََ ََ نراة    ََََ  نرال ل بََ ََ ننالََ ََ نرالح لََََب نالًصََ ا   قََ

 ََََ نإ ع ن ََََ نق ََََ الن ََََؤ  نرالةََََ     نبت ََََ   نراةََََ ر  نرال ل بََََ نضََََل نراًََََلودنراتََََ نيفََََ  ن ح لََََب ن ََََ ن

ن.248را   نوراتفل  

ن.البيا اتخامسا _ 

ََ ن ََ نو ََ ََ ا ن أنََ ََ ال،نوب اتََ ََ نراحظََ ََ ن ََ ََ نق لََ ََ  نذر نأ ل ََ ََع ني تةََََ نراة  نََ ََ نبشََ ََت نإدرايعََ را رلََََ نأ نمََ

ََتال ع ،نون ََل نال ََ ََ نرا   ََ ََ ني لََ ََتدل ا  نافََ ََت نرلََ ََعنمََ ََ ننبً ََ ََ  ن  ََ ََل ن ََ ََع ننالمََ ََ  نبأشََ ََلنيفََ ََ  ن ََ راة  نََ

ٍََ ن،ن قَََََلنيفَََََ  نراة  نَََََ  نالَََََ نشَََََع ننصَََََ صنو َََََلنيفَََََ  نالَََََ نشَََََع نأا َََََ ال،ن249و ح اَََََ  يلعَََََ نو  حلَََ

و  ََََ ن  يب ََََ نن  حظلََََنني   ََََبنراة  نََََ  نريضََََ حنالََََ نأنعََََ ن ََََ و نوللََََ نوعبََََ ار نوأا ََََ النوا ََََ زن  ََََ 

ن.250،ن  اة  ن  نيلد نرال ردنرألوا  نالًص ننال نرال ل    نبل ض تنور لن

ن

ن
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 .39مرجع  اب ، ص لا م، غسان،  249
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 المطل  الثا  

  ا يف األمل الماليما  

 ََ ََ ن  ضََََََ ا حنذرنأ ل َََ ََ نرال ل  ََََََ ي ني تةَََ ََ تنرأل َََ ورايب  ََََََ ن َََََ نرالالََََََ نرألواَََََ نمت لََََََ ننإ ن  ضَََ

ََ ا ناةََََ وافََََ نن،أ  نراً لََََ  نبََََن يََََ    نرأل ََََ نوراًل يََََ ن نبََََلن ََََ ن  نََََ نن،رات ََََ ار نرالت ََََ اا ن ََََ نرا ََ

ََتف  نالل ل  َََََََ  نوراة  نَََََََ  ن ََ نلَََََََ ر ناَََََََ  نذاَََََََاناَََََََ ن   َََََََ ،نن؛نو  نلَََََ اي ضَََََََ  نالع لَََََََ  نرإلافت ون َََََ

ََ   نأونرا ََ  ن َََ ََل   نرال ل  َََ ََ ونيأيَََ ََ نأنظلَََ ََ  نن   َََ ََ  ن  ،نراً لَََ ََ ننفَََ ََلن َََ ََت نبَََ ََ نأ نمَََ ََع نرات ف َََ بشَََ

ونأ نرختََََََ ر ن نورال ل  ََََََ  ن ََََََ نأ نراة  نََََََ اًل َيَََََننيََََََ لََََََ ر ر نراََََََل  تنورا   إن ََََََ نألََََََ نيًلمََََََلنلََََََل ن

ن.أوني    ناع نأوناحظ النراً ل  ننيا   ن

ن

ََ  ،ن ََ نرالؤل ََََ ََ ن ةََََ ََ  ن ََََ ََ ر ناََََ ََ ،نلََََ ََ ننال ََََ ََ د نرإلقبََََ ََ نز ََََ ََ حن ََََ ََ  ندوارحن علََََ ََ نراً لََََ ََلنا ََََ اقََََ

إضََََََ   ن نراة  نََََََ  نذر نرا ََََََ ب نرالعََََََ ،نر  تصََََََ دي نأونرا  ََََََع   نو    ََََََ ،ن ََََََ نألََََََ نياََََََ   نو   اَ َََََن

الَََََ نراً لَََََ  ن َََََلنيفَََََ  ن  ل  َََََ  نخ  َََََ ن شاصَََََ   نو َََََ رنيلَََََرنإاَََََ نأ نرال ل  َََََ  نراتَََََ نيفَََََ  ن

ي ََََََلن ََََََ رنأكةََََََ نلََََََة نافََََََ نمََََََت نيََََََ    نرأل ََََََ ن  ََََََعن ََََََ نخص  ََََََ  نو   ََََََ نرا ََََََ دن ََََََ نرال تلََََََ ،ن

وراًل يَََََ نالل ل  َََََ  نوضَََََل ن نلَََََ  تع ندو نأ نا َََََ  .ناَََََ اانرأل َََََ ننشَََََ  نإاَََََ نأ نرال ل  َََََ  نمَََََت ن

ََ ننور ََ ننولََََ   نر يصََ ََ نخََ ََ ن ََ ََع ناة ََ ََ نبشََ ََ ننال عََ ََ   نراًصََ ََ  نرا لََ ََ  ن ََ ََ نيفََ ََ حن ََ ََ نوأ   نََ ات ر ََ

اي ضََََََ  نأل نمََََََت نرخت ر عََََََ نب ََََََة نضََََََ  نراًل يََََََ ن  عََََََ نو ََََََ رنبًََََََلنذريََََََ نمعََََََلدنأ ََََََ نيلََََََانراة  نََََََ  ن

ََ ا . ََ  نرا ََ أ ََََب ن ََََ ناعََََ رننورال ل  ََََ  نراتََََ نمََََت نيب داعََََ ناةََََ نراشََََبع  نبََََ  نراً رلََََ  نبلاتلََََ نأنًََ

ََ وا نراقََََََ ننبََََََأ ن لينيََََََ    نرأل ََََََ نرال ل  ََََََ ي نراضَََ نالََََََ نإدرا نرإلنظلََََََ ن ََََََ نألََََََ نضََََََل  ننضََََََ حن   نيي ََََََ 
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ََ ر نأخلَََََ ن ََ نلَََ ََ  ن  حَََ ََل نالل ل  َََ ََ بعَََ ََ نىراً َََ ََ  تنأوننال عَََ ََة نضَََ ََلني َََ ََ ن َََ ََ النإافت ونَََ ََ نأ ن  َََ َََ 

نل   نأوني و  نأونيل   نالحظ النوالل ل    نوالة  ن  .

ن

  ا يف األمل الماليما  .  -: أل لالف ع ا •

 ن ََََََََ ن ل يَََََََ نرال ل  َََََََ  ن ََََََََ ن،نودوانرألَ ََََََن ةَََََََ نأ ننَََََََلخ ن َََََََ ني   ََََََََبنرأل َََََََ نرال ل  َََََََ ي ون

رات َََََ تنأل ن  َََََ النإافت ونَََََ ناَََََ  خت ر ن َََََد ح،نلَََََ  ننتًَََََلثناَََََ ن  عَََََ النل  لَََََ ننظَََََ نرال ل  َََََ  ن

نوب ل  ننحتق نإا ني   بنرأل  نرال ل   ي .

ََ نرال ل  َََََ  ن َََََ نراتَََََ نيفَََََ  ن -ج يمبببببة  ظبببببل الماليمبببببات:أ ال _  ََ ننظَََ يلعَََََ نراقَََََ ننبَََََأ نل  لَََ

راتَََََََ نمَََََََت نرايف بعَََََََ نب رلَََََََ  ننظَََََََ نرال ل  َََََََ  نا اة  نَََََََ  نونن،  عَََََََ نلل َََََََ ننظَََََََ نرال ل  َََََََ  ن  َََََََتعل  

ََ ن ََ نأوناَََ ََ نرالؤل َََ ََ  ندرخَََ ََ ردني للَََ ََ نأ َََ ََ ن   َََ ََ ناَََ ََانإ َََ ََ  نذاَََ ََ ،نو عَََ ََ  نو    َََ ََ ر  نورال ل  َََ وراةَََ

   َََََََ نأ َََََََ ردن نمحتلَََََََ  ناللؤل َََََََ نبً َََََََعنأنعَََََََ نيق  َََََََ  نب ات اَََََََ نبأنظلَََََََ نرال ل  َََََََ  نوب اة  نَََََََ  ن

رال ل  َََََ  نأونالل الَََََ ن نبعَََََل نراتا  َََََ نولَََََ   نرال لَََََ د نالَََََ نراً لَََََ نر اَََََ ،نو عَََََ  نذاَََََانرا َلََََن

ََ نب احظََََ النرال ل  ََََ ي ن ََ انرافة ََ ََ نإاًََََ  نراضََ ََة ن ََ ََ نمت ََ ََلنذريََ ََ رنبًََ ََ وتنو ََ ََ ن شََ ََ ن  ََ ََ ن خََ أ نالََ

 .251بشع نا   نأونبشع نل   

ََ  ن ََانرال ل  َََ ََ نادَََََ  نيلَََ ََ  نإاَََ ََ نراة  نَََ ََت نبل  ا َََ ََ نيعَََ ََ نراتقح َََََ  نراتَََ ََ انرافة َََََ ن َََ ََلنأدىنرات َََ اقَََ

ََ ن ََلنذريََ ََ رنبًََ ََ ،نو ََ ََ ىنوي  اعََ ََ    نرأل ََََ نالً ََ ََ النبتََ ََ نأ نيقََ ََ  نرالاتصََ شََََع ناََََ  ناة ََََ نالََََ نرأللعََ

الََََ نيلََََانرال ل  ََََ  ناََََ ن   ََََ نيحظ لعََََ نو  ظعََََ نويًََََلمدع نبشََََع ن  ََََتل ،ن قََََلنلََََ   ن ََََ رنرات ََََ ان
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ََ دن ََ نولَََ ََ  نإاَََ ََ ،ن  َََ ََ ا نرإلافت ونَََ ََ نرا َََ ََ ناصَََ ََح ا نإاَََ ََ نراصَََ ََ  ن َََََ ناصَََ ََ نراحَََ ََ ن  َََََعنرنتقَََ ن ع َََ

 نضََََََ وا ن ل يََََََ نيلَََََََانرال ل  ََََََ  ن ََََََ نأ ن  َََََََ النو ََََََ رنبًََََََلنذريََََََ نلَََََََ   نبشََََََع ن ََََََ  نو  َََََََ ننَ َََََن

ََ رن ََ ن ََ ََ  ،نو ََ ََانراقََ ََ نيللََ ََانرال ل  ََ ََ نيللََ ََب ن ََ ََ ا نأ ََ ََ نراتفح اََََ ل نراًََ ََ رنرال تلََ ََ ن ََ إافت ونََََ ،ن  ََ

ََ د ن ََةب حنا  ََ ََ نلََ ََ حني تةََ ََ نأيضََ ََلنذريََ ََ رنبًََ ََ   نو ََ ََ ننولََ ََع ن  ََ ََت نبشََ ََ  نمََ ََ دننرال ل  ََ ََب نيبََ ََ نأ ََ را صََ

ن.252ل  نراً  ىنال نرال ل    نرإل تل النوأ 

ن

ََ ن -األمببببببل الماليمببببببا  : _ ا يببببببا   ََ ن ََََ  ل يََََََ نرال ل  ََََََ  نرالاتل ََََََ نورألدور نراتََََََ نيت   ََََََ ن  عََََ

وي  ا عَََََ ،ن َََََ ن حظلَََََ نو َََََ  نيشَََََ   نألعَََََ  نوألعَََََ  نولَََََ   نياَََََ   نوأ َََََ ردن َََََ نرا َََََ   ،نأونراتلَََََ ،ن

 .253أونر خت ر ،نأونراض  ت،نأونرات و  ،نوذاان  نخ ننريب تنإل ر ر نول  ل  نو     

 

  ل اََََ ن ََََ نرإللََََ ر ر نونراتََََلرب  نرا     ََََ نراتََََ ني ََََتالالنلََََ ر نن أنعََََنن-:  السببببالم ا نببببد ع فهبببب 

  ََ ََ   نالً ََََََََ ىنالََََََََ نرال ل  ََََََََ  نورأللعََََََََ  نونراة    ََََََََ  نإضََََََ ََ ننراتقحََََََََ نرونرا  ََََََ  نراََََََََ ن ََََََََ نرال ََََََ

ن.254ن  ن لرنرال  نرا   ل  ال ننىرإلل ر ر نرالت لق نب اً  

 

 
ومااات بااين الت نااي واالبتكااار، مط وعااات مكت ااة الملاا  لتاار الو نيااة، الريااا ، ، را اار، تقنيااات المعلال لرانااي 252

 .24، ص2004السعودية، 
الق،طاااني، منصااور، متااردات األماان المعلوماااتي و اا ل مواجتتتااا، ر ااالة ماجسااتير غياار مندااورة، جامعااة نااايف  253

 .17، ص2008العربية للعلوم األمنية، 
، عماااان، األردن، 2المعلوماااات، دار المناااال  للندااار والتو ياااع،  الساااالمي، عاااالت ع ااارالرا ال، تكنولوجياااا  254

 .423، ص2002



123 
 

ََ ىنالَََََََ نرال ل  َََََََ  نرنن-:االمشببببببببهدا      هبببببببب  افيمببببببببا ع فهبببببببب  ََ نر ن ضَََََََ  نراً َََََ ََل ن َََََ الت رلَََََ

ََلن ََتالرالن  َََََ نراصًَََََ  نلَََََ ر نرالت لَََ ََ  تنونراتلَََََ نرون َََََ ن اَََََ   نر لَََ   ل  َََََ ي ن َََََ ن اَََََ   نراضَََ

 .255 رونرا    نرون  ن ا   نراف راثنرا ة ع 

َََلرب  نرا     َََََََََنن-أمبببببببببل    هبببببببببا:هببببببببا : ع ف َََََ َََ ر ر نوراتََ َََََ َََ م رنور لََ َََََ َََ م  نورالقََ َََََ َََ نرال ََ َََََ َ ن  ل اََ

َ ََ َََتالالناًورال  اَ ََ ََ َََ نيَ  ََ َََ ن نراتََ ََ َََ نا  ََ ََ َََ نالََ ََ َََ نراتف َ  ََ َََ نويًقَ  ََ َََ ن ع ن يََ ََ َََ  نبعََ ََ َََ نرال ل  ََ ََ َََ نرنظلََ ََ ل مََ

ََََََؤوا  نرالتَصََََََ  ن ََََََلن َ  ََََََ ،نويًلَم ََََََ   ن ًت ر ََ ََََََ نوَل ََََََ  ،نوي ر   ََ ََََََ   نرال ل َ  ََََََت    ناَضََََََل  نلََ رال ََ

 بعَ 
ن.256

ن

بََََََ  نن(Mattord)(  Whitman رد فبببببب  ك:بببببباب "ملببببببادل أمببببببل الماليمببببببات" للم لفبببببباال )لقببببببد 

لََََََ نلََََََ   نولََََََ   نرال ل  ََََََ  ناأ ََََََ ن ََََََ ن  ر ََََََ نرال  ا ََََََ نوراً ََََََظنوراحقََََََ نمتًقََََََ ن ََََََ نراً ََََََ ىنا

خَََََََ ننرات ة َََََََ نرا  لَََََََ نال   لَََََََ  نرأل ح َََََََ نو َََََََ نخَََََََ نني   َََََََ نراَََََََ ا نورات لَََََََ  نوراتَََََََلا  .نو َََََََ ىن

عََََََل ناتًق ََََََ نإدرا نن لًََََََ نأل ََََََ ننظََََََ نرال ل  ََََََ  ن  نََََََ ني ََََََ نأ نمأ ن ؤل ََََََ ننأ ََََََ نراف يبََََََ  نبََََََ  

ن-:257يع  نش   حناَََ

 لش وت.را ن  د نيشل نرالص دانوراللتلف  نالح نرا   نن   نأ  -أ

 أ  نأ  ردن  نأل ن ل ي نرأل  ردنورا ل ا  نرات ناع ن  نرا   ننالل ل   . - ن

 أ  نرا لل   ن  نأل ن ل ي نرألنش  نورا لل   . - ن
 

 .43ص مرجع  اب ،الرنف، أيمن،  255
علااي، أماال، ناااام أماان المعلومااات لااي منامااات اإلعمااال مااع نمااوس  مقتاارل لمواجتااة تترياارات الناااام، المجلااة  256

 .257، ،ربالت، العراال، ص2009، 23، ،6للعلوم االدارية، م العراقية 
257Whitman ،Michael ،Mattord ،Herbert ،PRINCIPLES OF INFORMATION SECURITY ، 

Fourth Edition, USA: Cengage Learning، Chapter1، Page8. 
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 أ  نريص   ناًل ي نرا ل   نوراتفح ا ل  نرات نمت نرلتالر ع . -ثن

 اشبع ن  نر خت ر .أ  نشبع  ناًل ي ن ع ن  نر -ج

 أ  نراة  ن  ن  نأل ن ل ي نل   نول   نرال ل    . -ح

 َََََ ن صَََََ ل نمت َََََ نا شَََََل ن -:ع فهبببببا :ببببباد   الف:بببببال علبببببى أال أمبببببل الماليمبببببات فببببب   ببببب ل

ََ نرالصََََََ دانراة  ن ََََََ ،ن ََ نألََََََ ن ل يَََ ََ ا  نرإلدرا نورا حََََََ ن َََ ََتال  ن ََََََ نرال َََ ََ ر ر نوراتََََََلرب  نرال َََ رإللَََ

ََ ر ََ  نوأ َََ ََ  نوب    َََ ََ  نوب  نَََ ََ نألعَََ ََ ن َََ ََلرخ  ن  َََ ََ وزر نوراتَََ ََ نرات َََ ََ نرادن َََ ََ ناَََ ََ نيقَََ لشَََََ وا نوراتَََ

ََ ن ََ نإلَََََ ر ر نخ  لَََ ََلنيعَََََ  ننت  َََ ََل ،نأون َََ ََ نرات َََ ََل،نوذاَََََاناَََََ ن   َََ ََل  نأونب   َََََ نرا لَََ    َََََ نراصَََ

ن.258 تب  

ن

 نيعَََََل نإاَََََ ن ل يَََََ نرال ل  َََََ  نَعََََنرات    َََََ  نراتَََََ نيَََََ نذا  َََََ نأنن َََََ ناَََََ ن َََََ نيقَََََلالننَََََ ىنأ ن َََََ  

  ََََََََ ن َََََََ نأونر ختَََََََ ر ن َََََََ نخَََََََ ننراَََََََلخ نن  نأونرات ونوراة  نَََََََ  ن َََََََ نراتلَََََََ نأونراضَََََََ  تنأونرا َََََََ ن

ََانرا ََ النالَََََ ن نرا َََََ   نولَََََ   نرال ل  َََََ  نوأ نيفَََََ  نيلَََ ََ ال،نوأ نأ َََََ نرال ل  َََََ  نيقَََ ََ نالحظَََ لصَََََ حنبَََ

ََ ر     ََ  ن تَ  ألمبببل الماليمبببا   علبببى أ بببه ا يفبببا  ل  :ي:بببل إلبببىمكبببل أال  نببباة  علبببى ذلبببك ي.نورال ل  َ

ََ ن ََََ نر  -علببببارة عببببل: ََ ر ر ن  ل اََ ََ ،نلََ ََلنيفََََ  نرا     ََ ََ نو ََ ََ  نإدرا ََ ََلنيفََ ََ  نرإللََََ ر ر ن ََ ََ نو ََ  ح ََ

وراة  نَََََ  ننراا  َََََ نبَََََ ننولَََََ   نر يصَََََ نراً لَََََ  نبع  َََََ ن ع ن يَََََ نون َََََ نألَََََ ن ل يَََََ نن َََََ ذن ياو َََََت نر

ََ نأون ََ   نأونراتلََََ ََ  تنأونرا ََََ ََ  ن ََََََ نراضََََ ََتال ع نراً لََََ ََ ر  نورات ة قََََََ  نراتََََََ ني ََََ ََ  نوراةََََ ورال ل  ََََ

ن ن ح اانإذ نب اا.ر خت ر نأونرالخ نناحظ النراً ل  ندو نأ نيع ن
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 عنا:  األمل الماليما  .  -الثا   :الف ع  •

ََ نرال ل  ََََ  ننإ نرالً  ظََََ  ََ ردنوال ل اََََ  نن،نإنلََََ الََََ نأ ََ ََ وا نو عََََ نا  ََ ،ن عََََ ني تةََََ نأ ََََ نضََ

ََ ا ن ََحع ،نوب اتَََ ََ نب َََ ََ  نوراة  نَََََ  ن  لَََ ََ دننرال ل  َََ ََ  ن َََََ نيبَََ ََ دنورالؤل َََ ََتل نرا َََ ََ ني َََ ََ نافَََ ََلان قَََ  صَََ

نن.   نراًل ي نورأل  نالل ل    نوراة  ن  ن أن نو  نراض وا نأ نمت ني    ناح

نراف َََََ  نر  تصَََََ د ن لَََََد حن َََََ نراشَََََ ا  نوراةحَََََ  ن َََََ نأ َََََ نرا اَََََ   نراتَََََ نيقَََََ النال عَََََ ن لي اعَََََ رنيي َََََ 

ََ نيًذ قَََ ن ََلن َََ نأ َََ ن َََ ني َ ََ رنراف َََ  ني َ ََ ناعَ ََ نرأل َََ نرإلافت ونَ ََ ندواَََ ،نوب اتَََ ا ن َََ  ن ل يَ ر تصَََ دنأيَ

ََؤد نذن ََ حن َََ نأ نمَ ََ ا ،نوذاَََانخ  َ ََ نولَََ نرا َ ََؤد نإاَََ نالَ ََ ن َََ رنراف َََ  نوب اتَََ ا نمَ ََ نرختَََ ر ن دَ اَََانإاَ

ََ رن ََََ  ن ََ  ،ناعََ ََ نرادقََََ نورأل ََ ََآ ن ََ ََل  ن ََََ  نرالحشََ ََت ىنلََ ََؤ  نالََََ ن  ََ ََ نمََ ََ نو  ح  ََََ ن لََ ََ   ن  ديََ خ ََ

يًق َََ نرأل ََََ نرال ل  ََََ ي ن ََََ ن دََََ ن ََََ  نرالحشََََآ نمتلدَََ ن ََََ نلََََ دننظََََ النالََََ ن ََََلان ََََ نراف ََََ   نإلدرا ن

ن ل   ي .ن د ن   نرال ل    نو  ن  نيًق  نرأل  نرال

الََََ نأنعََََ ن  ل اََََ ن ََََ نرا ح  ََََ نراتََََ ني ََََ نأ نيتََََ ر  نن-عنا:بببب  األمببببل الماليمببببا  :ن ُ ابببب ف

افَََََ نمَََََت ن ل يَََََ نرال ل  َََََ  نرال لَََََ د نال عَََََ ،نلَََََ ر نا نَََََ ن َََََ  نرال ل  َََََ  ن  بتَََََ نأون حق اَََََ ،نبً َََََعن

ََ ،ن ََ نالًل يََََ ََ نرال ل بََََ ََ نأ نل نََََََ ن ََََََ نرا  رنََََ ََ الناََََََ ناحصََََََ نبت   ََََ ََعنيقََََ ََانأ   ََََ ََ ن ََََََ نذاََََ ني عََََ

و ََََ تنخلََََ ن ََََ ن ََََ ن  اََََ ننوذاََََااتََََ    نراًل يََََ ن ني ََََ نأ نيتف  ََََ نالعََََ ن ََََ نب ضََََع نراََََب ضنرا ح  ََََن

ن.259أ لنرا ح   

أ َََََ ننظَََََ نرال ل  َََََ  ن  نَََََ ني َََََ نيًق َََََ ننرالحظلَََََ  نيًق َََََ ن نيَََََ نرإلشَََََ ا نإاَََََ نأنَََََ نإذرنأاردنو َََََلن

 نو ََََََََََ ن ََََََََََ ني حََََََََََ نرا ََََََََََ   نورا ََََََََََ   نCIAنTriangleرادََََََََََ ا ثنوراََََََََََ  ني لََََََََََ نال ََََََََََ ن صََََََََََ ل ن 

 
لتاارح مكت ااة الملاا  لتاار  ،TKACSالق،طاااني، سياال، أماان المعلومااات، مرينااة الملاا  ع اار الع ياا  للعلااوم التقنيااة   259

 .78، ص2015الريا ، السعودية،  الو نية أ نات الندر،
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ََ دننعننََََََ ىن َ َََََن،ن260وراتََََََ    ََ ت نأ نرإليًََََ ََ ال نا يصََََََ   ن ََََََ ني  ََََ ََب  نx800را ََََ ََ النبتًلمََََََلنلََََ ،ن ََََ

ََ  ي : ََ ناَََََََ ََ نذا  َََََََ ََ ي نو لعَََََََ ََ نرال ل  َََََََ ََ ،ن1ن-اح  َََََََََ نا  َََََََ ََ نراع  َََََََ ََ ن َََََََ ََتًع ن2_نراتًقَََََََ _نراَََََََ

ََ ن،ن ََ نويف  لعَََََََََ ،ن3ب ا  ََََََ ََ   ،ن4_نلَََََََََ   نرال ل  ََََََ ََل   ،ن6_نرالت ب َََََََََ ،ن5_نرا ََََََ _نيَََََََََ ر  ن7_نراتََََََ

ن.نن261رال ل   

 ََََ ننل ل  َََ  ناَََ  ا َََ ناشََََ نن   لَََنان َََ نرال ل  ََََ  ن َََ  نأونن َََ نمتبََََ داأنذاَََ مََََت نن  احَََلناعَََ رن

ََ نأ ن ََ   نرال ل  ََََ  ن نإن  اًذ قََََ ،ن رحنيبقََََ نَلَََنرا رلََ ََ  نل نبََََ نور ََََلرحننيشََََت أ نراً ََََ ىنالََََ نلََ أ نيعََ

أل ََََ ننظََََ نرال ل  ََََ  ن ع نََََ  ن   ََََ نالََََ ندالََََ نأ نرالتاصصََََ  نب حلََََ نمََََ ىن ََََ نل رنََََ نرأل ََََ ،ن

ن  ن  رنرا  تنبشع ن  ص .نتح وا لحو  ن  نور ل ن  نرأل ل  ،ن

ن

 س ية الماليمات. -األ ل: الانص 

 َََََََََ نرا َََََََََ   نأونرات و َََََََََ نأون ا نَََََََََ ننولَََََََََ ر نا نَََََََََ ن حق اَََََََََ نأإ نراً َََََََََ ىنالَََََََََ نرال ل  َََََََََ  ن

ََ ن ََ نر ختََََََ ر نو    ََََ ََ إنلََََ ََ النيقََََََ نالََََََ نرا عََََََ  نرالاتصََََ ،ن  ا ََََََ   ني حََََََ ني تةََََََ نأ ََََََ نضََََََ وا نو ََََ

ع نواََََلالنر  ََََ تنال عََََ نإ نإذرناََََ  ن حََََ  ن َََََ رانضََََل  ن  ََََظنيلََََانرال ل  ََََ  نرال لََََ د نالََََ نراشََََب

ن.أونإذ ني ل نب    تنال نيلانرال ل    ن

ن

راحظََََََ النراََََََ  نيضََََََل نلََََََ   نوخص  ََََََ  نراة  نََََََ  نرالا نََََََ ن  ََََََ ،نذاََََََانراحظََََََ النر  ََََََ ن ََََََ نإ نن

إاََََ نضَََ   نب إل،نراحظَََ النر  َََ ن َََ نذاََََانراحظَََ النراَََ  نمتََََ  نإ عَََ انراة  نَََ  ن قََََ نالَََ ناَََ نراًََََ نبَََ ااون

 
 .45، مرجع  اب ، صأيمنالرنف،   260
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بلالَََََ نا ا َََََ ن َََََ نراًل يَََََ نور  َََََ  ،نو تًقَََََ نشَََََبع نرااةَََََ نرال ل  َََََ  نوراة  نَََََ  ن   ننقَََََ نأضَََََل  نَيََََن

ََ ن ََ ن َََََََ ن ةَََََََ نرا عَََََ ََ نراتَََََََ نيفَََََََ  ن حصَََََََ صنال عَََََ ََ تن َََََََ  نراًل يَََََََ نور  َََََ ذاَََََََان َََََََ نخَََََََ ننإيبَََََ

 ََ ََ نرإلن لن.262رالاتصَََََ ََ   نب ال َََََ ََ ني حَََََََ ن ورا َََََ َََََ   Confidentialityن  ََ ََ حنأ نرال ل  َََََ ََ نأيضَََََ  نوي حَََََ

 نالَََََ نأ.ن263إ ناصَََََ  ةع نو نيلعَََََ نأ ني لَََََ نال عََََ نأ َََََلن  َََََ ن اَََََ ننبَََََ اانوراة  نََََ  ن نمَََََت ناشَََََ ع 

لشََََ وا نإاََََ نرا  ََََ ن نر ََََ تن ََََ نيقََََ النب لل ََََ نراََََلخ نن ََََلنمََََؤد نإاََََننخ ََََ ناشََََ نرال ل  ََََ  نرا ََََ   

ََلرحن ََع نيعلمَََََ ََ نيشَََََ ََلنذريَََََ ََ رنبًَََََ ََ اا،نو َََََ ََ نرإلذ نبَََََ ََ رناَََََ ََ نواَََََ ََ تنال عَََََ ََ نر  َََََ ََ ناَََََ ََ  ن نيًَََََ   ل  َََََ

ََ  نَ َََََن ََ  نرال ل  ََََََ  نوراة  نََََ ََلالنا ةََََََتع ن ََََََ نر ََََََ تنأ نشََََََا ن خََََََ نالََََََ نيلََََََانأل ًََََََ  ن ََََ  ناََََ

لشَََََََ وتنإاَََََََ ن   َََََََ  نراشَََََََا نرأل َََََََل نرا  َََََََ نراة  نَََََََ  ،نو َََََََلنمَََََََؤد نذاَََََََانراَََََََلخ ننرال ل  َََََََ  نون

ََ دن ََ نناََََلالنولََ ََ ،نوذاََََان ََََ ن ََ ََ ناعََ ََ ناحََََلن  لتََ ََ  نوراة  نََََ  ن ََََ نرا  ََََ ننإا عََ  ََََ   نيلََََانرال ل  ََ

ن.264ن ا ن خ ىنالل ل    نأونراة  ن  ن

ن

ََ نأ ن ََ ا نإاَََ ََ دنرإلشَََ ََ  نَََ ََ نن حَََ ََ  ناَََ ََلنيفَََ ََ  ن قَََ ََ  نوراة  نَََ ََ   نرال ل  َََ ََل  نلَََ ََل ناضَََ ََ  نالمَََ َََ 

  ََََ نرال ل  َََََ نأوناََََلالني َََََل لع نإ نالشََََا نرالصََََ حناَََََ نبََََ اا،نأوناَََََ ن   ََََ نراتشَََََ   نن-   ََََ :

راًََََََلمعنب لََََََتالرالنخ راز  ََََََ  نا  ضََََََ  ن  قََََََل نبً ََََََعن ني ََََََت   ن علعََََََ نأ ََََََلنلََََََ ىنذر نراشََََََا ن

ََ نن ََت   نراقَََ ََ ،نإذرحنن َََ ََ    تنال عَََ ََ نبَََ ََ حناَََ ََ نرالصَََ ََ    ن َََ ََ نوراًل يَََََ ن را َََ ََ    نرأل َََ ََ نيَََ ََ نيلعَََ أنَََ

 
 .64، مرجع  اب ، صأيمنالرنف،   262
رة الداااون ، منتاار  الريااا  االجتماااعي الثالاار، و ا"مقرمااة أماان المعلوماااتدرح بعنوان"ال،صاايني، أحماار،   263

،  https://www.youtube.com/watch?v=Q_M5q_aFK7Yموقااااااع يوتيااااااوا، االجتماعيااااااة، السااااااعودية،

 .4ص ،2015
ال ث اار، لالاار، الق،طاااني، م،ماار، أماان المعلومااات بل ااة ميساارة، مر،اا  التمياا  ألماان المعلومااات، لتاارح مكت ااة   264

 .12، ص2009، الريا ، السعودية، 1المل  لتر الو نية،  
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أوناَََََََ ن   َََََََ نخَََََََ ننيشَََََََ   نراة  نَََََََ  نب َََََََضنراحظَََََََ ناَََََََ ننَََََََ تنيلَََََََانراة  نَََََََ  ن  بتَََََََ نأون حق اَََََََ ،ن

و ََََََ نخََََََ ننإي ََََََ دن   ََََََ نياََََََت نب اًل يََََََ نورأل ََََََ ،نبصََََََل  نال ََََََ  نأونا  ََََََب نأونال لََََََ نبشََََََع ،ن

ن.265رااة  نبع رنرال  نا ن    نيلا ةع ن  ن ة ن اتص  نب اًل ي نورأل  نو ل نالمع ن

ن

 سالمة الماليمات. -الثا  : الانص 

،نو ََََ نيََََ نإلََََ ر ني ََََلم نال ََََ ن ًََََ  ،ن ََََ ن ََََ نلًتََََ ىنراتأكََََلن ََََ نلََََ   نراو  حََََ نذاََََانأ نمََََت ن

ََ ن ََ أون ،نأون ََََََ نيََََ ََعنبََََ ََ  ن.نونرا ةََََ ََ ،نوني حََََََ ننلََََََ   نرال ل  ََََ ََ ن  ََََ ََ  نرالا نََََ ََ نراة  نََََ ََلننيف  ل ََََ قصََََ

 ََ ََ ننب اتف  ل َََ ََ  ن َََ ََ نراة  نَََ ََت ن  َ ََََن ناللَ ََََنأ ن ل يَََ ََ ،ن  َََََعنمَََ ََ ننأونيا  َََََ نأوني   َََ ََان َََ ََأ   نذاَََ يَََ

ن.ن   ننظ ن  رالنراة  ن  ن ت  رات نيق النبخ نن  ل ا ن  نرألل ا  ن

ََ ناللََََََ د ن  ََ  ح  ن35إذرننظ نَََ ََ ا  ر  نرإلافت ون ََََََ نرا ل َََ ََ ن  نرااََََََ صنبَََ ََ نراقََََََ رانبقَََ  ن10ا ََََََ ن  ن َََ

ََح  جبببببب اةات ن    اعلببببببى الجهببببببات المخ:صببببببة ا خبببببباذ ال:ببببببدا نرن نوراتََََََ ننصََََََ نالََََََ نأنََََََ 2018 نا َََ

 ظمبببببة األد ات أ   سبببببائل  ةنيليجيبببببا الماليمبببببات أ  جهبببببزة أ  األألمة االالةف لبببببة  الحفبببببا  علبببببى سببببب 

لة:   يبببة  خصي:ببب :ها محبببل الببب:حف   إلبببى  ببب ل :بببد ر لة:   يبببة أ  البيا بببات أ  الماليمبببات اننا

 َََََ نلَََََ   نرالَََََ د نأ لنمتةَََََ  ناحَََََ ن َََََ ن َََََ  ن266.رنبببببة  شببببب  هاالنببببب ار مبببببل الجهبببببات الق بببببائية ذات الا

ََ نأ ََ   نالَََ ََ ن َََ ََ ندا َََ ََلنذريَََ ََ رنبًَََ ََ ،نو َََ ََ نال عَََ ََت ن  ظعَََ ََ نمَََ ََ نرألدور نراتَََ ََ  نواَََ ََ  نوراة  نَََ  نرال ل  َََ

ََ نبأرالشََََََ تنرا ل ََََََ  ح ن ََ نا  لََََ ََ  نن ل ََََََ نيلََََََانرال ل  ََََََ  نالََََََ نداريََََ ََ ن ََََََ ننونََََََ ىن.نوراة  نََََ بََََََأ نرأل ََََ

ََ نرال ل ن ََ ن ََََ نألََََ ن ل يََ ََلرب  نرا ز ََ ََ ذنراتََ ََت نرياََ ََ نأ نمََ ََ  ،ن ََ ََ ىنالََََ نلََََ   نرال ل  ََ ََ  ن ََََ نراً ََ ََ 

 
 .92مرجع  اب ، ص الق،طاني، سيل، 265
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ََ نراح  ََََ  نال ََََ دنأونرات ََََلم نأونراًََََ  رات   ََََ ن ََ ن ََََ نألََََ نخلََََ نرادقََََ نورا ر ََ ،ن عََََ نأ ََََ نضََََ وا نو عََ

ََ نأ نرال ل  ََََََ نن ََ نب حعَََََ ،ن   الَََ ََ نرال ل  ََََََ  نوراة  نَََََ  ن  لَََ ََ النبلب داَََ وال ل اَََََ  نواللؤل َََََ  نراتَََََ نيقَََ

ََ ن ََ  نأل نمََََت نرخت ر عََ ََع ن ََ ََ ا ن  شًََََ نبشََ ََ نب اتََ ََبع  نرإلافت ون ََََ ن عََ ََ نراشََ ََت ناةََ ََ ن ضََََل  نيََ وي   ََ

ن.يلانرال ل   

ن

ََ نرإلن ل   َََ ن  ََ نال عَََ نب ال َ ََ   نرال ل  َََ ني لَ ي حَََ نأنَََ نيَََ نيلقَََ ننو َََ  نData Integrityولَ

وأنعَََََ ن ًَََََ ً نب الضَََََل  نورالًتَََََ ى،نرال ل  َََََ نالَََََ نأالَََََل ندو نإلَََََ ر نأ ني َََََلم نأوني   َََََ نال عَََََ ن

ن.267 ن ت للنأون   ن ت للنوأن ني ن   ا تع نأ ح  نيحقلع نب ا   نراصً ً ندو ن لوثنأ ني   

ن

  ياف  الماليمات. -:لث  الثاالانص

إ نراحظَََََََ النر  َََََََ نوراَََََََ  نبل حَََََََ ن .نAvailability ي لَََََََ نال عَََََََ نب ال َََََََ نرإلن ل   َََََََ ن صَََََََ ل ن

ََ النراََََ  نيلعََََ نأ ننقََََ نناحََََ نبأنََََ نمََََ   نرال ل  ََََ ن يأخََََ نبع  ََََ نيََََلرب  نراًل يََََ نورأل ََََ ،ن ََََ نذاََََانراحظََ

ن.ً نا نرإل  تنال ع   نا نرألو   ناحل  ني لةع ن  ني

ََ ن ََ ناَََ ََ نيًَََ ََ ن َََ ََ نافَََ ََ ن ت  َََ ََ  نرال ل  َََ ََعنيفَََ ََ النبً َََ ََ نراحظَََ ََ نيًلَََ ََ نخل َََ ََ ن َََ ََ ر  نرال ل  َََ  تَََ

ََ  ،ن ََ ن در لََََ ََ ر  نرال ل  ََََََ نأ نأنعََََ ََ نيََََ ََ ني حََََََ نبليل  ََََ ََ رن ََََ ََت  د ،نو ََََ ََ النر  ََََََ نرإللََََ ََ نراََََََ  ن  احظََََ ََََ 

أ نيعَََََ  نيضَََََل نرلَََََتل رانو َََََ ننرال َََََت  لم نإاَََََ نرال ل  َََََ  نراتَََََ نيًَََََ ناعَََََ نر  َََََ تنال عَََََ ندو ن

ن.،ناش  نأوني لم نروني    نأونرخت ر نناتلانرال ل    ن ح  نأ ناذب  نأ   ع 
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  -:268خصائ  عديدة منهالها  يف  الماليمة  له ا فنال

ََ نن .1 ََ النالََََ نراً ََََ ىنالََََ نن  ََََ ن ََََ نرا لل ََََ  نراتََََ ني  لََ رالق و ََََ نو ََََ ن ََََلا نراحظََ

ََ ننأ  ََة  نرالدََََ ََ ا  نب لََََََتالر  ،ن الََََََ نلََََ ََتال   نرالاََََ ََ حنالل ََََ يعََََََ  نن  ََََََ ن تََََ

ََ نرلَََََت     نيت لَََََ ن  َََََ ن  َََََ ناة َََََ ن َََََ نذركَََََ  ن ََ دارنالَََََ ن حَََََ نيح  َََ راحظَََََ الن َََ

 .رالالال 

 .رالقلا نال نرات ل نا لنراً ل  نرال تقةل  ن .2

ورالتلدلََََََ ن ََََََ نيََََََ   نر  ع ن ََََََ  نورألدور نراتََََََ نيلعََََََ ن ََََََ نإدرا نراحظََََََ الن نرال وَنَََََن .3

 .دو نأ ني تلا نذاانإا ني    

 .لع ا نر لتالرال .4

 

 الخا مة

ََحظ نوراشََََبع  نارلََََنب ََََلندن ََ نرختََََ ر نراََ ََ نتح نا   لََ ََ نأ نرال ل   ي ََ ََ ني ََََ نال حََ ََ ا نإاََََ نأنََ ،ننََََ دنرإلشََ

ن ََََََل نبََََََ اد ا نرال ل   ي ََََََ ،نراتََََََ نأد نإاََََََ نيً ََََََ  نراًََََََلودنرا   ر  ََََََ نورا   لََََََ  نرلََََََتح درحنإاََََََ نراتقََََََلالن

ََ ن   َََََََ  ََ ا ناَََََ ََ ا نعبَََََ ََب نرا َََََ ََعنأ َََََ ََ ،ن  َََََ ََ نور نت نَََََ ََ ر  نرال ل   ي َََََ ََ نب َََََ ََ نوراتقحَََََََ نرالت لَََََ نرا للَََََ

ن  ل   ي  ن     نور ل .

 
لرؤ اااات اإلدارات  االجتماااا، الثااااني م(،2012)،اااو  القانونياااة ، المر،ااا  العرباااي لل العربياااة الااارول جامعاااة  268

، متاااال علاااى 7+6، صالجمتورياااة الل نانياااة، بياااروت (2012 03 7-5المنعقااار لاااي) الم تصاااة بتقنياااة المعلوماااات

 (.م2018\7\17، تاري  الرلول )https://carjj.org/node/1242الرابا التالي 
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ََ نو  ََََََح  ن ََََََلن ََ ىنأ ن حََََََ  ن  ريََََ ََ نوراتفح اََََََ ل نراع  ََََََ ،ننََََ ََ انوراتقََََََلالنراتقحََََ ََ رحناعََََََ رنرات ََََ ونظََََ

ََبع ن ََ و ناَََََ نإلَََََ   نرلَََََتالرالنشَََ ن لَََََ ناَََََ نرادَََََ ا نرال ل   ي َََََ ،نو اَََََ نل نَََََ نذاَََََانن لَََََ ناَََََل ن  َََ

ََ ن ََ نأدىنإاََََََ ن عََََ ََ ناصََََََ ا نرال ََََََ النرال ل  ََََََ ي ،ن لََََ ََل نر نت نََََََ نورال ل   ي ََََََ نوي     ََََ انلََََََ ر  نللمََََ

ََ ن ََ ن ََََ ََبع نر نت نََََََ نإنلََََ ََ نوشََََ ََبع نرال ل   ي ََََ ََ ىنأ نراشََََ ََتًل  ،ن  ََََََعننََََ ََ ر  نرال ََََ ََ نرا ََََ ََ نال عََََ ي لََََ

ََ الن ََلة  نالل ََََ ََ  نأدر نلََََ ََلنيفََََ ََ نو ََََ ََ  نأدر نإي  ب ََََ ََلنيفََََ ََ ا ن ََََ ََ ،نوب اتََََ ََ  نرا   لََََ ََ نأدر ن ايفََََ ََ ا ناََََ عبََََ

ََ ر  رال ل  ََََ ي ن ََع نالل ََََ النرال ل  ََََ ي نرايفََََ  نلََ المََََل ،نيشََََع نأ لََََ نن تفََََ  نأدر نإي  ب ََََ نألنعََََ ني ََ

لََََََ ر  نر اتََََََلر نالَََََََ نر شََََََا صن دَََََََ نلََََََ ر  نر اتَََََََلر نالََََََ ن َََََََ نر ن ََََََ  ن َََََََ نشََََََ   نولَََََََل ت ن

ََلر نالََََ  ََ ر  نر اتََ ََ  نلََ ََ نأ ن حََ ََ .نالََ ََ نراا  ََ ََ ن   يََ ََ  ن   ََ ََ ن ََََ نرنتعََ ََ ا نو قََ ََ  ننوراتبََ  ََََ نر ن ََ

ل   ي َََََ ن َََََ  ناَََََلرالن َََََ نر ن َََََ  ن َََََ نراً َََََ  ،نأ َََََ نراصَََََ ا نرا َََََلة  نا َََََ ر  نرال  َََََ ن   يَََََ نورالتلدَََََ نب 

 َََََََل نرا َََََََ ن ن حعَََََََ ن َََََََ نراًصَََََََ ننالَََََََ نرال ل  َََََََ  نوراة  نَََََََ  نو    َََََََ ن َََََََ نرال ل  َََََََ  نرالحق اَََََََ ن

بصَََََََ ا ن  َََََََ ن شَََََََ وا ناعَََََََ رننَََََََ ىنأ ن حَََََََ  نب َََََََضنرال  ظَََََََ  نراتَََََََ نيد   َََََََ نلَََََََ ر  نرال ل   ي َََََََ ن

ن-ور نت ن نأ لع :

 َََََََ  ننأ نلََََََ ر  نرال ل   ي َََََََ ناعََََََ نخ  َََََََ  ن   حَََََََ نأ لعََََََ ن َََََََ  ب نركتشَََََََ  ع ،ن  ََََََعنأ ن دَََََََ  .1

ََ ن  عََََ ،ن ََ ر  ن ناحََ ََ نأ نأَ َََنرا ََ ََ نالََََ ن ن ََََ د و نمت يََََ نال عََ ََ نأ نن لََ ََلا ن نإاََ ،ن لََََ ن نمََ

ََ ال ن ََ دنخََ ََ نولََ ََ نأ نأ ََََ ناََ ََ ر  نراحظ  ََََ ن ن  ََََعن نمت يََََ نال عََ ََ ن صََََ ل ن نرا ََ  ََََ  نرا   لََ

 م ر نراح  .

2.    ََ ََ نراَََ ََ ندرخَََ ََ ن َََ ََ ر  ني يفَََ ََ نلَََ ََ ر  نرال ل   ي َََ ََ ىنأ نرا َََ ََ ار ،نوذاََََََان َََََ نونننَََ ََلوننوراقَََ راَََ

ََ  نوراتحقََََ ن ََََ ندواََََ نألخََََ ى،نوب اتََََ ا نب ر ََ  نشََََبع  نر يصََََ ننودو نأ ننتًلََََ ناحََََ  نرا ََ لََ

 ن   نراق ن  ني  الن   نرا  ر  نرلتح درحنإا نرال   لر نرالوا  .
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ََ ا ن .3 ََ ي نإنلَََََ ن َََََ ن  َََََ النذاَََََ نورلتلَََََ ا نب ب َََََ ،نوب اتَََ نَََََ دنرإلشَََََ ا نإاَََََ نأ نرال َََََ النرال ل  َََ

ن. 2018  نا ح ن10ا  ن    ح نرا لا ا ح ن  ن  ن  نرا  ر  نرإلافت ون  ن

ن

 الن:ائج. -أ ال :

 نعن ع َََََ ن قَََََلنأ َََََب ن َََََ نراَ ََََنننقلَََََ أ نرات َََََ انراتفح اَََََ ل نلَََََ   نبشَََََع ناة َََََ ن َََََ ن َََََلوثن .1

 راًص ننورا   ننإا نرال ل    نبع   نأن راع .

لََََََ ر  ناََََََ نيفََََََ ن   و ََََََ ن حََََََ نراقََََََلال،ن  ََََََعنن نرال ل  ََََََ  نيفح ا لَ َََََنراع  ََََََ ن ََََََ نراتقََََََلالن ََََََ زنأ .2

 .ل ل   ي  رانا ا  ر    تًل  نللمل نن  أ بًح نن ل نب  ر

 نم لََََََلن  عََََََ الناََََََ الن ت ََََََ نال ََََََ نبََََََ  نراََََََلوننباصََََََ صننلََََََ ذجنراحشََََََ أنرالعََََََ  نال   لََََََ ن .3

 رال ل   ي  نأونل  ل نر نت ن .

نقََََ نرااةََََ  ناََََلىنالََََ ننراضََََ ب  نرا لا ََََ نوراح  بََََ نرا   ََََ ،نواََََ اانراقضََََ  ن ََََ ن  ََََ نناشََََ ن .4

 ن ََََ ننللََََ نرال ل  ََََ  نورألداََََ نرا ز ََََ نراتََََ ناح  ََََ نرا   لََََ ن ََََ ن ََََ ننول د ََََ ،نواََََ اان ََََن

 ي  ني ر    نإلدرن نرال  النرال ل   ي .

 َََََََ نلَََََََع ا نرا  َََََََ نننبَََََََ ا   ن َََََََ نر ي  ب َََََََ  نراتَََََََ ننت َََََََ ناَََََََ ن َََََََ رنراتقَََََََلالنراتفح اَََََََ ل  .5

ََلون ََ  نراَََ ََ دنبَََ ََ  نر  تصَََ ََ ا نويحشَََ ََ دننرات َََ ََ  نوراتبَََ ََ  لنالل ل  َََََ  نوراة  نَََ ََ نلَََ ََ نإ نأنعَََ  ن َََ

  نيعلدنل   نوأ  نرالون.رنتش انرا  ر  نرات نأ بً

شََََََبع نرإلنت نََََََ نالََََََ نرإلقبََََََ ننرافة ََََََ ن ََََََ ن ةََََََ نرأل ََََََ ردنورا ل اََََََ  نوراشََََََ ا  نورالؤل ََََََ  ن .6

 .نت   نا ع ا نرات    ن  ع نوراً ل نر ا 
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ََ ن .7 ََ  نرا ز ََََ ََ نر  ت   ََََ ََلالنأخََََ ََ ا نا اََََ ََ نراََََ ََ و لََََ ََ نا  لعََََ ََع ناة ََََ ََ   نبشََََ ََ ردنلََََ ََ نن ََََ ا ضََََ

 أونأل نل  ل نإافت ون  ن خ ى.نا خت ر 

النراتح لَََََ نبَََََ  ن َََََ رن  نرإللَََََ ر ر نرا  ر  َََََ نالَََََلوننخ  َََََ ن  لَََََ نمت لَََََ نبَََََ اتً  نورابًَََََعناَََََلن .8

 ا نل ر  نرال ل   ي  نور نت ن .

ََ  ننإ  .9 ََلودنو ني َََََ  نري  ق َََ ََ  ن َََ ََلون،ن عَََََ ن ني َََ ََ ب  نالَََ ََ ناَََ ََ نل  لَََ ََ ر ني تةَََ ََ نر ختَََ ل  لَََ

 ،نو  نل  ل ن   ت نيت نب اا   .و    لر نب  نرالون

ت نََََََََ نوالً لََََََََ نر اََََََََ ن ََََََََ ن  ََََََََ تنا   لََََََََ نر ختََََََََ ر نأونأل نكََََََََ ن  ََََََََتالالناشََََََََبع نرإلن .10

 ل  ل ن  نرا  ر  نرإلافت ون  .

ََ ن .11 ََعنأنعََ ََل ،ن  ََ ََ و نللمََ ََ ن ََ ََ نخلََ ََ دانالََ ََ ادن ََ ََ ن ََ ََ ن ََ ََ نإنلََ ََ نراًلمدََ ََ نأ نراتفح ا ل ََ ََ  نإاََ نشََ

ََؤ  ن ََ ن ََ ََ نا  ََ ََ  نراتفح ا ل ََ ََب ن ََ ََ ا نيصََ ََ ،نوب اتََ ََ    نر لتل ع ََ ََ ا نرا ََ ََ نأ نيلََ ََ  نال افعََ يتََ

  ن  نأل ا  ن ح نراق ران  نرالوا .و    ننو  نألل ن

ََ ال  الن .12 ََ ،ن ََ ََ ر  نراتقل ليََ ََ نرا ََ ََ الن ََ ََ نرال ََ ََ حناََ ََ نياتلََََ نال ََ ََ نرإلافت ون ََ ََ نرا   لََ ََ الن ََ أ نرال ََ

ََبع ن ََ نوشََََََ ََ نراً لََََََََ نر اََََََ ََ ن ََََََ ََ   ن ََََََََ نرات   ََََََ ََ نوذاََََََ ََ نوا   يََََََ ََ نباة يََََََ رإلافت ونََََََََ نمتل ََََََ

 رإلنت ن .

ََ نرألدر ،نوَشَََََََن .13 ََ  ن ََََََ ََ زنراً لََََََ ََ نلعََََََ ََ ني تةََََََ ََ نرإلافت ون ََََََ ََ نرا   لََََََ ََ حن ََََََ ََ ن  ََََََ بع نرإلنت نََََََ

فَََََ  نلَََََ   حنيلَََََ   حنأب ضَََََ حنا ا ََََع  ،نو َََََلنن َََََلنيفََََ  نرا   لََََ ،نب حلَََََ ن َََََ نرا   لََََ نراتقل ليَََََ ن

ن ا َََ ح،نو  ََََ حنرا   لَََ ن ََََ نرا   لََََ نراتقل ليَََ ن ََََلنيعَََ  ن عََََ  ناََََ النو َََلنيعََََ  ندرخَََ نشََََق ن ََََ ن

 ال ا نو لنيع  ندرخ نإ لىن   نرالح ن.
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ََ نرإلكت ون ََََََ نبشََََََع ناََََََ الن نيَتَََََنن .14   نأ نأ ََََََ ن ََََََ د نم  ََََََ نبل يفةعََََََ نال قََََََ  ،نو  نأ نرا   لََََ

ََل   ََ د ن  عََََ  ن ََََ نبََََ  نراصََ ََلنأ ََََ ن ََ ََ نولََ ََ ي نخة ََََ نوذاََََ ن ََ ََ نأشََََ ن نرال ََََ النرال ل  ََ ،ن فلََ

 رات    ن  نراً ل نر ا نوشبع نرإلنت ن .

ي تةََََََ نل  لََََََ نر ختََََََ ر نل  لََََََ ن   لََََََ نبًََََََلنذريعََََََ ،ن تََََََ نواََََََ ناََََََ نيقََََََ نبََََََأ نالََََََ نيا  ةََََََ ن .15

أونيَََََل   نراة  نَََََ  نأونإي  عَََََ نو    َََََ ن َََََ نرألالَََََ ننراتا  ة َََََ نكت   َََََ ننظَََََ النراً لَََََ نر اَََََ ن

ََ اان ََ حنبَََ راتَََََ ن َََََلنمل َََََأناعَََََ نرال َََََ ال،ن بل َََََ دندخ اَََََ نالحظَََََ النبشَََََع ن  َََََ ن شَََََ وتنواَََََ  نا الَََ

وبقََََ ن  ََََ نواََََ نياََََ جنواََََ نيقََََ نبََََأ نالََََ نيا  ةََََ ني تةََََ ن  يفبََََ حنا   لََََ نر ختََََ ر نو قََََ حناللََََ د ن

ََ  ن 4  ََأ نر1 نرا قََََ ََ ن  نبشََََ ََ رانبقََََ ََ نراقََََ ََ ن  ن ََََ ََ  ح نا ََََ ََ نرا ل ََََ ََ ر  نرإلافت ون ََََ ََح  ن10ا ََََ نا ََََ

 2018.  

ن

 .:ي:ياتال -: ا يا  

ََ ن .1 ََانالَََ ََ نوذاَََ ََ ر  نرإلافت ون َََ ََ نرا َََ ََ ن  رلعَََ ََ نألَََ ََ ن َََ ََ نورالوا َََ ََ دنرا  ح َََ ضَََََ وا نيفد َََََبنرا عَََ

اََََََ   ناة ََََََ  نالََََََ نلََََََ   نوأ ََََََ نراََََََلون،نوأ نيعََََََ  ن حََََََ  ني ََََََ و نيفح اََََََ ل نيشََََََعل ن ََََََ ن 

ََلوننرا ََ نوراََ ََلوننرالتقل ََ ََ  نراََ ََ نبََ ََ نويقحََ ََلوننراح   ََ ََت  د نراََ ََلالنرلََ ََ ناََ ََؤد نإاََ ََلنمََ ََ رن ََ ََ ،ن عََ ح   ََ

   ن  رنراتقلالنراتقح نوراتفح ا ل نرا  نيع ش نرا  ا نرا  ال.

نو ح َََََََ نل  لَََََََ نوضَََََََ نالَََََََ نرا لَََََََ نو َََََََ نخََََََ ننر اَََََََ ،نراً لَََََََ نناةَََََََ ر  نيََََََ    نراًل يَََََََ  .2

 .   ل نالق رن  نور ي  ق   نرالوا  نرالاتص نبلع  ً نرا  ر  نرإلافت ون  
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إلشَََََ ا نإاَََََ نأنَََََ ني َََََ نراَََََح نالَََََ نيقحَََََ  نر لَََََتالرالنرإلافت ونَََََ ،ن دَََََ ن َََََ ن  نرات َََََ ا ننَََََ دنر .3

رإلافت ون َََََََ ،نو َََََََ ن  نرات ق َََََََ نرإلافت ونَََََََ ،ن  َََََََعنأ نرات َََََََ ا نرالوا َََََََ ن َََََََ نشَََََََأنع نأ ني لَََََََ ن

 ال نل ا نرنتق ننرال     نرات  ا  نوا و نر   رننب  نرالون.

ََ دنألعََََََ  ن اتصََََََ نال  قََََََ ن  يفةََََََ نرا ََََََ ر  نر .4 إلافت ون ََََََ ،ن  ََََََعني تةََََََ ندواََََََ ن ل ََََََ   نإي ََََ

 ن  ب نالع  ً نرا  ر  نرال ل   ي  .نإ لىنرالوننرات نأولل ن

5.    ََ ََ ننراشََََََ ََ نا لََََََ ََلوار نراتلا ة ََََََ ََلنراََََََ ََ نرناقََََََ ََ  ن نوراقضََََََََ  ن  َ َََََََناوأاضََََََََ  نراح  بََََََ ،نوا لعََََََ

  ع  ً نرا   ل نرإلافت ون  .  نأل ن     نا ا  نرالاتص ن

 عَََََ ن  َََََ نراشَََََب  نوراشَََََ ب  نألنعَََََ نبل  لَََََ نرال ر قَََََ ن ا  َََََ نأل َََََ ردنرال تلَََََ نوخاقَََََلننَََََلور ني .6

 لََََ   نراتََََ ن ََََلنمل ََََأنإا عََََ نرال ََََ    نو    ََََ ن ََََ نراوراتعلمََََلر نالفد ََََ ن ََََ نر بتََََ رز نا ضََََ ن

را َََََََ ر  نيلَََََََان اَََََََ   ننرال َََََََ    نو َََََََ ن لَََََََ نرا رلَََََََ نيَََََََ ا تع نال   يَََََََ ن َََََََ نرال ل  َََََََ ي   ،

 .رإلافت ون  ،نونش ن حش ار ني ا   ن  نراللرا نورا      ن

أ نيعَََََ  ن حَََََ  ن  رقبَََََ ن َََََ ن ةَََََ نرأللَََََ  نالَََََ نأو د َََََ نافَََََ ن نمَََََلخل رنإاَََََ نرال ر َََََ نرإلب   َََََ ن .7

 ورال ر  نراتً  ض  نورا   ا  .

ََ ي نر ختَََََ ر نور بتَََََ رزنراتَََََ نيت َََََ تناعَََََ نرا ت َََََ  ن .8 أ نيقَََََ النلعَََََ  نر ختصَََََ صنبلت ب َََََ ن ضَََ

نرا ت َََََََ  نبَََََََ  ال تنالَََََََ نولَََََََ نرااصَََََََ ص،نوأ نيعَََََََ  نذاَََََََانب َََََََ   ني  َََََََ ،نافَََََََ ن نييصَََََََة  

 راح   نوراقل نورات ي .

ََ نإنلَََََ نمتلدَََََ ن َََََ نراً َََََ ىنالَََََ نرا َََََ   ن .9 أ نأ َََََ ن َََََ نم رلَََََ نراَََََلوننب اح َََََب نال َََََ ر  نرال ل   ي َََ

 ورااص    ،نو  رنبلوا ن شعل ني رل نرات  ا نرإلافت ون  ن  نلل  ندوننرا  ا .
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ََلدنلََََ   ن .10 ََ النب ََََ ر  نيعََ ََت نإيقََََ تنأ صََََ نرا ق بََََ  نافََََ ن ََََ ني ََََ نناََََ نن  ََََ نراذ ََ ََ دنأ نمََ ر تصََ

 .وأ  نرالوا 

ََ  ن .11 ََت نرات َََ ََ نمَََ ََ ن نافَََ ََ ن رإلنت بَََ ََ نراشَََََ   نرالوا َََ ََ نن َََ ََع ن  َََ ََ نبشَََ ََ و نورات ر َََ ََت نرات َََ أ نمَََ

ََ    نو   قََََََتع ،نوأ نمََََََت ن ََ نضََََََ وا ني ََََََل  نرال َََ ََ نورأل ََََََ ،نو ََََََ نألَََ ََ نالََََََ ن ََََََ  نراًل يَََ أكدَََ

 يب دننرااة ر نرا ح  نوراتقح  نب حع .

لل ََََََ ندوننرا ََََََ ا ن علتعََََََ نيفََََََ  ن  ََََََؤوا ني ََََََ نإنشََََََ  نإدرا نللمََََََل ن ََََََ نوزرا نرالرخل ََََََ ن ََََََ ن .12

ََبع نر نت نََََ نورا ََََ ر  ن ََ ن ََََ ن  ََََتال  نشََ ََ حنب ََََلنرإلقبََََ ننرافة ََ ََ نرا ََََ ر  نرال ل   ي ََََ ،نخ  ََ اََ

ََ نيًتَََََََ جنأل ن ََع نلَََََََلرحن َََََ ََبع نرال ل   ي َََََََ نلَََََ ََلخ ننإاَََََََ نراشَََََ ََعنأ َََََََب نراَََََ ََ ،ن  َََََ رال ل   ي َََََ

ََ  نون ََ  نخََََََ ني ل َََ ََ نشََََََبع نر نت نََََََ نب رلَََ ََ نراََََََلخ ننإاَََ ََلر ،ن لََََََ نراللعَََ لعََََََ زنالة ََََََ ي ني ق َََ

  ق .

خلََََََ نب لََََََ ن  ل   ي ََََََ ن  لََََََ ب  ن ل ََََََ  ح  ن  حََََََ نو     ََََََ نضََََََل نأ ََََََلثنولََََََ   نراتفح ا ل ََََََ ن .13

ََ د ن نرال ََََتال    نا ََََح ن16ا ََََ ن  ن ََََ نراقََََ رانراصََََ داناََََ ن  لََََرنراََََ زرا ن4و ََََ ن ََََ نيةحتََََ نرالََ

 .ب احظ النرالرخل نا ل نرا    نرا ل   ح نا لت  ب نا  را نراً ل  نن 2015 

ن

 .والمراجع صادرالمقائمة 

 المصادر. -أ ال :

نراق   نراف   . .1
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،نن3،نأن12،ن  ماجل لساال الا بال ،ن1311\ 711َ  نن: 1990 .نرب ن حظ ا،ن ًللنب ن ع الن .2

ن.ناةح  ن،دران  دانالحش نورات ز  ،نب  و ن

ن،نراق    نا ا نرافت ،ن،ن1،نأ1،ن  ماجل الل ة الا بية الماا: ةن: 2008 ن.ال ،نأ للن ات ا .3

 .  ص

 

 .القيا  ل د_

را ص نرألون،ني  ا بنن ،2013  نا ح ن6ا  ن نالماامالت انلة:   ية الفلسط ن   ن  ن .1

نوأ ع النا   .

  .2018 نا ح ن ن10،نا  ن الج ائل انلة:   ية  رانبق ن  نبشأ ن .2

 

 اال فاقيات. _ 

ننا ح ننراص دا نا نل    نرالوننرا  ب  نج ائل  قنية الماليماتر ي  ق  نرا  ب  نالع  ً ن .1

  .ن2010 

 .ن 2001 ا ح ن يدا ست للج ائل االلة:   يةري  ق  ن .3

 

 . اجعر الم -ثانياً:

ن نأ لل، .1 دراسة   )  ف:يش  ظل الحاس  اآلل   ضما ات الم:هل الماليما  ن :1997  ا .

 .،نندرانراحعض نرا  ب  نالحش نورات ز  ،نراق    ،ن ص ( مقار ة
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نل ن   .2 نالحش نناندارية  المفاهيل األساسية ظل الماليمات   :2000. )رابع  ، نرا   ع   نرالرا ،

 ورات ز  ،نرأللعحلا  ،ن ص .

درانراحعض نرا  ب  نننالج ائل الناشة عل اس:خدام الحاس  اآلل   :ن2000 ن.يل ال،نأ للن   ال .3

ن.الحش نورات ز  ،نراق    ،ن ص 

ن :  ت دراسة فقهية  البي  انلة:     للسل  المقلدة عب  شلكة ان :2008.ن را   لا ،نلل ن .4

 لعحلا  ،ن ص .ن،ندرانرا ف نرا     ،نرأل1،نأمقار ة

ج ائل اال :  ت  الحاس  اآلل    سائل مكافح:ها   :ن2004 ن.را حة ع ،ن ح  ،ن للوح،نرا حة ع  .5

ن.درانرا ف نرا     ،نرأللعحلا  ،ن ص 

نرا ت ح .6 ناةل ن    ز ، ن ي  الدل ل الجنائ   ال:ز ي  ف  ج ائل الةمب ن :2002. ن1أ، نرا ف نن، درا

ن .را     ،نرأللعحلا  ،ن ص

ناةلرا ت ح .7 ن    ز ، ن2008. الج يمة ف  عص  الايلمة دراسة ف  الظاه ة انج امية   :

نلعحلا  ،ن ص .درانرا ف نرا     ،نرألن،1أن،الماليما ية

را   ت،ن،ندرانرا  حنالحش نورات ز  ،ن1،نأاألمل  الحماية ف  ان :  ت :ن2006 ن.راً ب ،نخ الن .8

ن.را   دي 

نال  .9 نورات ز  ،ننج ائل الحاسيب  ان :  ت (:2009. )راً  ح و ، نالحش  نرا لل   نرا  زوا  ندرا ،

 ،نرألاد .ال  

نال ن .10 ن راً  ح ، المشكالت الهامة ف  الج ائل الم:صلة  الحاس  اآلل   أ اادها ن :1995.

ن د.  .ن،2أ،ن ال:ش ي  الف  س  الد لية  دراسة  حل لية  قدية لنصيص ال:ش ي  المص   مقار ا 
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نخ الن .11 ن راًلة ، ن2011. نأإج اةات ال:ح    ال:حق   ف  ج ائل الحاسيب  ان :  ت : ندرانن1، ،

ن،نال  ،نرألاد .رادق   نالحش نورات ز  

،ن ًً نوال نال  نر ًللن   لنرا ق ر،ندراناأل كام السلطا ية :ن2000.ن راًحةل ،نأب ني ل  .12

نةح  .رافت نرا لل  ،نب  و ،نا

،ن ق انيأل   نا     نراقل نرال ت   ،ننالحاسيبن :2008.ن خ   ،ن حتص ناةلن،نو خ و ن .13

ن..  دن 

،ن ةنيليجيببببا الماليمببببات علببببى أع:بببباب القبببب ال الحبببباد   الاشبببب يلن :1998.ن رااََََ ا ،ن ََََ ن  .14

 ،ندرانرا  النالحش نورات ز  ،ن ص .1ج

،ندرانراحعض نرا  ب  ،نراق    ،نن:   يةالحماية الجنائية لل:جارة انلةن :2001.ن ا ض  ،ن ل  ن .15

ن. ص 

،نال  ،ندرانور  نالحش نورات ز  ،نج ائل الحاسيب  ان :  تن :2001.ن را اة ،نل ن،نو خ و ن .16

 .نرألاد 

نال  .17 ن را اة ، نالفت  ،نن   الخصي:ية ف  القا يال الجنائ ن :2006. نراًلمد  نرالؤل   ،

ن.ن  ربلر،ناةح  

نرألاد .،نال  ،ندرانز  ر نالحش نورات ز  ،ننلدعارة على ان :  تج ائل ان :2003.ن ز  ر ،ن ض  .18

،ن  ة ا  ن عتب نراللان علن قنيات الماليمات   ل ال:بن   اال :ةارن :2004.ن نرا   رن ،نارشلن .19

نرا  ح  ،نرا   ت،نرا   دي .
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  ،ن،ندرانرالح   نالحش نورات زن،ن2أ،ن ةنيليجيا الماليماتن 2002.ن را  ال ،نا  ناةلرا رز ن .20

نال  ،نرألاد .

ج ائل ال م  القدح  ال:حق   الم  ةلة عب  اليسائت انلة:   ية   :ن2015.ن لق نراً  ،نا دن .21

ن،نال  ،نرألاد .درانرادق   نالحش نورات ز  ،ن2أن،ندراسة نا ي ية مقار ة

،نن1،ندرانرا   نالحش نورات ز  ،نأنللية البناة األمن  لنظل الماليماتن :2000.ن راشلى،ن  ا ن .22

نرا   ت،نرا   دي .ن

،نالج ائل الماليما ية ماه :ها. خصائصها. كيفية ال:صد  لها نا ي يا   :ن2016.ن راشل  ،ن  ن  .23

 نن.درانرادق   نالحش نورات ز  ،نال  ،نرألاد ،ن1أ

ني    ن .24 نأش   نرالم ، ن شلر ،ننالحماية الجنائية للمس:ند انلة:     )دراسة مقار ة( ن :2006.

 .  ب  نالحش نورات ز  ،نراق    ،ن ص ن،ندرانراحعض نرا1أ

ن ًللن .25 ن راش ربع ، ن2004. نأج ائل الحاسيب  اال :  ت الج يمة الماليما ية : نرادق   ن1، ندرا ،

ن.الحش نورات ز  ،نال  ،نرألاد 

ن ل لن .26 نرا ت ن، ند ن، ن   د ، نال  ،ننأمل الماليماتن 2013. نورات ز  ، نالحش  نرا  زوا  ندرا ،

نرألاد .

راق    ،نن،ندرانراحعض نرا  ب  ،نالقا يال الجنائ   ال:ةنيليجيا الحديثةن :ن1992 .نراص   ،نلل   .27

ن ص .

ن ًللن .28 نورات ز  ،نن ظل الماليمات اندارية:  2005 . راص    ، نالحش  نرا      نرا ف  ندرا ،

 رأللعحلا  ،ن ص .ن
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نرافت نراًال:ف:يش الجنائ  على  ظل الحاسيب  اال :  ت :ن2004 نن.ال ن  راب ، .29 نا ا  لمعن،

 .نالحش نورات ز  ،نإابل،نال  

ن را    ،نخض  .30 نالحش نورات ز  ،نننأساسيات أمل الماليمات  الحاسيب ن :2010. نراً  ل درا

 .ال  ،نرألاد 

ن  .31 ن ًلل. نرا رز  ، ن ًل د، نالحش نن  ج ائل الحاسيب  أ اادها الد لية  2005عب بح ، نرادق    درا

 ورات ز  ،نال  ،نرألاد .ن

،ندرانراحعض نرا  ب  نن جية المخ جات الةمب ي  ية ف  المياد الجنائية :ن1997 ن.اةلن،نأ للن .32

 .الحش نورات ز  ،نراق    ،ن ص 

،ندرانرا     نرا لمل نالحش نورات ز  ،نرإللعحلا  ،نالج ائل الماليما يةن :2004.ن را     ،ن ًللن .33

 . ص 

نو خ و ن .34 ن  ر ، ن را   ، زة ال:طبيقات الب مجية  مهارات الحاسيب  الب مجيات الجاهن :2003.

 .ن،ندرانرا  زوا نالحش نورات ز  ،نال  ،نرألاد 1،نأن االس:خدامات الاملية

 .ن د.  ،نراق    ،ن ص نج ائل الةمب ي     :2000.ن اا   ،ناا    .35

ن  للن .36 ن ال ا، المس  لية القا ي ية الناشئة عل اس:خدام ف   س   امج الةمب ي    ن :1989.

 .نض نرا  ب  نالحش نورات ز  ،نراق    ،ن ص ،ندرانراحع  سائل  ماي:ها

نل    .37 ن2007 ن.ع  د، نالحش ننالج يمة الماليما ية  إج ام اال :  ت : نرا      نرا ف  ندرا ،

 .ورات ز  ،نرأللعحلا  ،ن ص ن
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ن  ن  .38 ن ع   ، ناللحش ار نن1أننال:نظيل القا ي   لشلكة اال :  ت ن :ن2001. ن  دا ندرا ،

ن.نراًق ق  ،نب  و ،ناةح  

  ا نراتل  نأل  نن،ن1أ،نأمل الماليمات  ل ة ميس ةن :2009.ن خ ال،نراقً  ن ،ن ًللننرا دة ، .39

ن.رال ل    ،ن ع  ن عتب نراللان علنرا  ح  ،نرا   ت،نرا   دي 

 عتب نو  ب  نرألش  تننن،2أ،ن ظل الماليمات اندارية (:2000. )  ر ،نا   ،ن   ز ،ن  دي  .40

 را ح  ،نرأللعحلا  ،ن ص .ن

 عتب ننح الج ائل الماليما ية دراسة مقار ة ف  ال:ش ياات الا بية  األجنبية (:2015) . ف  ،نأيل  .41

 .راق ن  نور  تص دنالحش نورات ز  ،نرا   ت،نرا   دي 

ح ،لع لنعلت  لنا مي ح نلدمع تلنتت،  ح  أساسيات الحاسب اآللي(: 1993فك ع آلح م م،. ) .42

   عتتح ن د آل. 
ن ًللن .43 ن1998 ن.را     ، نرا     ننلحاسلات   ش  ل الحاسلات الص   ةمقدمة ا : نرالعت  ،

 .راًلمعنالحش نورات ز  ،نرأللعحلا  ،ن ص 

ن.،ندرانرال تقة نالحش نورات ز  ،نال  ،نرألاد الةمب ي     طبيقا هن :1990.ن راق ض ،نز  دن .44

نذم ن .45 ن راقً  ن ، نراتقح  نأمل الماليماتن :2015. نراللاناةلنرا    نال ل ال ن لمح  ،KACSTن،ن

ن ع  ن عتب نراللان علنرا  ح  نأ ح  نراحش ،نرا   ت،نرا   دي .

ن ًللن .46 ن راقً  ن ، نالج يمة المنظمةن 2011. نرا   ت،نن،ن2أن، نورات ز  ، نالحش  نرا    درا

نرا   دي .

ن ش   .47 ن2005 ن.راقل  ، ان ا ية   لاا ها ظاه ة  فش  المياد ان ا ية ف  انعالم     :

ن.،ن د.  على الف د   المج:م    أمل الشايب اال صاالت   ان :  ت  أ  ها



143 
 

،ندرانراحعض نرا  ب  نالحش نورات ز  ن،ن1أ،نج ائل الحاس  انلة:     :ن1992.ن  شق ش،ن لى .48

 راق    ،ن ص .ن

،ندرانرا     نرا     نرا لمل ننالحماية الجنائية لب امج الحاس  اآلل ن :1997.ن نراقع ل ،نال  .49

ن. ص الحش نورات ز  ،نرأللعحلا  ،نن

نرالم  .50 نرا ح ب ،نا   نا   ، ن  حلمل  ، نالحش نن ظل الماليمات انداريةن :2018. ندرانرال     ،

نورات ز  ،نال  ،نرإلاد .ن

نا عن .51 نواو ، ن  لر، ن ك  وز، ن2011. شلكات الحاس   ان :  ت أسر  ملادل الشلكات  :

 .ش ،نرا   دي ،ن ي لل نرا  لنرألا  ،نواض ر ناةلنرا  ن ،ندرانرا ة ع  نالح ان :  ت

،ندرانراقل نالحش نورات ز  ،ننان صاالت  الق ارت  فاعل :ها ف  اندارةن :ن1989.ن رالص  ،نأ للنن .52

 راف   .

 .عحلا  ،ن ص نل،ندرانرا ف نرا     ،نرإلالج ائل الماليما ية :ن2006.ن رالل ،نأ للن .53

ور  نالحش نورات ز  ،ننن،ندراج ائل الحاس  اآلل   اال :  تن :2001.ن ل   ،نو خ و نألح ا  ،نرا .54

ن.ن،نال  ،نرألاد 1أ

نل ن .55 نرا اة ، نأل   ، ن رالح ا  ، ج ائل  قنية  ظل الماليمات انلة:   ية دراسة  ن :2017.

ن،نرألاد .ال  ندرانرادق   نالحش نورات ز  ،،ن3أ،نمقار ة

ن،نرألاد . درانرادق   نالحش نورات ز  ،نال ن،ن2أ،نالج ائل الماليما يةن :2010.ن رال  ح ،ننع  .56

،ندرانرادق   نن4،نأنللج يمة اامةلالنظ ية ا الاامنا يال الاقيبات القسل  :ن2012 ن.ن  ،ن ًللن .57

ن.الحش نورات ز  ،نال  ،نرألاد 
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ن  د  .58 ن نص ا، ن2017. نراق    ،ننانرهاب  الج يمة انلة:   ية : نورات ز  ، نالحش  نرا  ب  ندرا ،

  . ص

 

 الدكتوراة. أطروحات

 

ن  .1 ن    . ن2016أ  ح ، ل ار إس:امال ال:ةنيليجيات الحديثة على أف اد األس ة الجزائ ية  :

دراسة لل:    ات النفسية  االج:ماعية  األخالقية  الصحية الس:امال ان :  ت على أ ناة األس ة 

 ،نأ  و  ندات ار ،نل    نو  ر .الجزائ ية  ميذجا

أ  و  ندات ار ننس  اآلل  س نة الماليمات المخز ة ف  الحا :ن2001اةلن،ن ًل د.ن  .2

ن حش ا ،نال  نراًق  ،نل    نا  نشلر،ن ص .

أ   كفاةة  ظل الماليمات ف   حس ل فاعلية عملية :ن  ا خاد   :ن2013  ش ،ن    .ن  .3

 رالع ،نرا ل .ن\،نأ  و  ندات ار ن   ن حش ا ،نل    نل ن نال لحترنرا  ال  الق ارت

،نأ  و  ندات ار نشئة عل اس:خدام اال :  تالج ائل النان :2004.ن ب نم نر،نال  .4

ن،ن ص . حش ا ن  نراق ن  نرا ح   ،نال  نراًق  ،نل    نا  نشلر
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 الرسائل الجامعية

ماينات ال:حق   ف  ج ائل ان :  ت دراسة مسحية على ضلان ن :1999.ن بً ،ناةلرا  ل  .5

ح  ،نال ا ن  ل ت  ن   ن،نأك ديل  نن يبنرا  ب  نال ل النرأل الش طة ف  د لة اللح يل

ن حش ا ن  علنرالارل  نرا ل  .

ن   ح  .6 ن بلق ل ، ن  لت ن   ن ظام الماليمات  د ر  ف  ا خاد الق ارن :2014. ن  ا   ،

ن حش ا ،نل    ن   ل ن  ب ح،نرا  ر  .

نش ا  .7 ن راةل  ، المس  لية الجنائية عل اخ: ا  الميان  انلة:   ية ال سمية  ن :2016.

ال ا ن  ل ت  ن   ن حش ا ،نل    نننظام السايد  مقار ة  القا يال انمارا   للد لة ف  ال

نن يبنرا  ب  نال ل النرأل ح  ،نرا   ت،نرا   دي .

،ن      اس:خدام شلكة ان :  ت على الاالنات األس ية الجزائ يةن :2016.ن ب   ن،نأ  ال .8

ع  ،نل    نرا  ب نراتب  ،ن  ا  ن  لت ن   ن حش ا ،نال  نرا ل النرإلن  ن  نور لتل 

ن.را  ر  

ن ح    .9 ن  ح   ، ال ا نننإ لات الج يمة انلة:   ية دراسة   : لية  طبيقية ن :2012.

ن  ل ت  ن   ن حش ا ،نل    نن يبنرا  ب  نال ل النرأل ح  ،نرا   ت،نرا   دي .



146 
 

نرا  ل  .10 ناةل ن     ، ن2008. الحماية القا ي ية لب امج الحاس  اآلل  دراسة  :

نال  نرالارل  نرا ل  ،نقار ةم نل    نراح  حنرا  ح  ، ،نال ا ن  ل ت  ن   ن حش ا ،

ن،ن ل    .ن بلر

ن ً   .11 ن راال   ، نج ائل الحاس  اآلل   عقيبا ها ف  الفقه  النظام ن :2003.

نال ا ن  ل ت  ن   ن حش ا ،نأك ديل  نن يبنال ل النرأل ح  ،ن   نرا لرا نرا ح    .

 ان  إدارة أمل  ظل الماليمات ف  الةليات ال:قنية  قطاع ن :2013.ن رالن ،نأيل  .12

نرا     نرإلل    غزة  سبل  طيي ها ن،ن،نال ا ن  ل ت  ن   ن حش ا ، نال  نرات  ا  ،

ن ل    .ن   ،

،ن  ا  ن  لت ن   ن حش ا ،نج يمة الق ف على شلكة ان :  ت :ن2014 ن.ل ا ،نع  أ .13

ن.ًق  نورا ل النرا   ل  ،نرا  ر  ل    ن ًللنخ ض ،نب ع  ،نال  نرا

مهارات ال:حق   الجنائ  الفن  ف  ج ائل الحاسيب  ان :  ت   :ن2004.ن را    ن ،ن ًلل .14

ن حش ا ،نندراسة مسحية على ضلان الش طة  المنطقة الش قية  ن    ن  ل ت   ال ا 

نأك ديل  نن يبنرا  ب  نال ل النرأل ح  ،نال  نرالارل  نرا ل  .

ننع  .15 ن  ل  لرن ، ن2013. لليات اللحث  ال:ح   عل الج يمة الماليما ية ف  القا يال   :

ن،ن  ا  ن  لت ن   ن حش ا ،نل    نراً جنااض نب يح ،نرا  ر  .الجزائ   
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نب    .16 ن ل  ل ، ن  ا  نالج يمة انلة:   ية ف  ال:ش ي  الجزائ  دراسة مقار ةن :2016. ،

ن  ر  .  لت ن   ن حش ا ،نل    ن ًللنخ ض ننب ع  ،نرا

نل    .17 ن لا   ، نأب نج ائل الماليما يةن :2011. نل     ن حش ا ، ن    ن  لت  ن  ا   ،

نبع نبلق ملنيلل   ،نرا  ر  .ن

ن  ا  .18 ن شح  ، ن   نالحماية الجزائية لب امج الحاس  اآلل ن :2007. ن  لت  ن  ا   ،

ن حش ا ،نل    ن ًللنخ ض نب ع  ،نرا  ر  .

ننت الاملية  القا ي ية للج ائل انلة:   ية دراسة مقار ة  المشكالن :2014.ن را  ل ،ناةلن .19

نال ا ن  ل ت  ن   ن حش ا ،نل    نراش  نرألول .

،ن  ا  ن  لت ن   ن حش ا ،نالسلين انج ام  للمج م الماليما  ن :2012.ن ا   ،ن ل   .20

نل    نراً جنااض نب يح ،نرا  ر  .

نزا    .21 ن ال ا، نال ا نمل االخ: ا   الب امج ال ارة  ماية الشلكات ال ئيسيةن :2011. ،

ن  ل ت  ن   ن حش ا ،نل    نراح ل  ،نال  نرالارل  نرا ل  ،نرا  در .

نلل ل   .22 ن  ل ت  ن سائل ال:حق   ف  ج ائل  ظل الماليمات :(2003. )را ح  ، نال ا  ،

ن   ن حش ا ،نأك ديل  نن يبنرا  ب  نال ل النرأل ح  .

  ا  ن  لت ننالجنائية للماليمات على شلكة ان :  ت  الحمايةن :2012.ن  تً  ،نا  ت .23

ن   ن حش ا ،نل    نأب نبع نبلق مل،نيلل   ،نرا  ر  .
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،ن  ا  ن  لت ن   نالج يمة الماليما ية ف  ظل ال:ش ي  الجزائ   ن :2015.ن ،نا     ن ن  ن .24

ن.  حش ا ،نل    ن ًحلنأواً ج،نرا  ر ن

ن حص ا .25 ن راقً  ن ، نال ا ننالماليما    سبل مياجه:ها مهددات األملن 2008. ،

ن  ل ت  ن   ن حش ا ،نل    نن يبنرا  ب  نال ل النرأل ح  .

نأ لل .26 ن  ح   ، اآل ار السلبية الس:خدام ان :  ت مل  جهة  ظ  طللة الجاماة  ن :2011.

   ،نال  نرات ب  ن،ن،،نرا     نرإلل    انسالمية   زة  د ر ال: بية انسالمية ف  عالجها

ن ا ن  ل ت  ن   ن حش ا .ال

نزورز ن .27 نض و  ، نلل ل ن ، ن كع ح ، ،نالنظام القا ي   لب امج الحاسيب اآلل ن :2016.

نب  ي ،نرا  ر  .-  ا  ن  لت ن   ن حش ا ،نل    ناةلنرا  ل  ن    

نلل   .28 ن   ت و، ن   نج ائل المساس  األ ظمة الماليما يةن :2014. ن  لت  ن  ا   ،

نض نب ع  . حش ا ،نل    ن ًللنخ 

درجة  يظيف الحاسيب ف  اندارة المدرسية  مدارس  كالة  ن :2009.ن  عح ،ناةلنرا     .29

نرا     ننال يل ف  محافظات غزة   سبل  طيي ها  ن حش ا ، ن    ن  ل ت   ال ا 

ن،ن ل    .رإلل    ،نال د نرالارل  نرا ل  ،نال  نرات ب  ،ن   

ن  ش  .30 ن ن ا ، ن حش ا ،نماليما يةمكافحة الج يمة الن :2012. ن    ن  لت  ن  ا   ،

ن،نرا  ر  .ل    نرا  ر  ،نال  نراًق  ن
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نرا  ج .31 ن ن ا  ، اس:خدام الشلكة الانةبي ية )ان :  ت( ف  الدراسة  عالن:ها ن :2013.

،ن  ا  ن  لت ن   ن حش ا ،نال  نرا ل النسنة( 14_ 12 الداف ية لل:الل لد  الم اه  مل )

نا  ر  .ر لتل ع  نور ن  ن  ،نر

نل وا .32 ،نالداف   اللاعث على الج يمة  أ  هما ف  الاقيبات ال:ازي ية (:2004. )را    ،

نال ا ن  ل ت  ن   ن حش ا ،نل    نن يبنرا  ب  نال ل النورأل ح  .

  ا  ن  لت ن حش ا ،نل    نرأل   نالج يمة انلة:   ية  ن :2015.ن ي لل ح ،نب ن  ا  .33

ن  ،نرا  ر  .اةلنراق دا نال ل النرإلل  

 

 

 المجالت.

،ن  ل نرأل  نوراً   ،ننج ائل الحاس  اآلل   ط   المياجهة :ن2002.ن أبع ،نلل ل  ن ص    .1

ن. 10،ننش نب ال ل نبشع ن 243أك ديل  نن يبنرا  ب  نال ل النرأل ح  ،نتن

نب ا    .2 نرا   ر  ن أ  ن، نن :2011. نا     الشلكة الانةبي ية الاالمية  س لة لل:الل ال ا ق ن

نويفح ا ل  نن  طيي  اللحث الالم  نراً ل   نخ ص نالد نورإللتل ع  ، نرإلن  ن   نرا ل ال ن  ل  ،

نرال ل    ن  نرات ل  نرا  ا ،نرا  ر  .

،نرال ل نرا  ب  ناللارل  نال:حق   ف  ج ائل الحاس  اآلل   ان :  تن :2000.ن رابش ى،ن ًللن .3

ن.ن30،نتن15أل ح  ،نرا ب تن  نرأل ح  نوراتلا  ،نل    نن يبنرا  ب  نال ل النر
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الج يمة الماليما ية أ  انلة:   ية أ ياعها  خصائصها  ط   اليناية  ن :2015.ن ل رد،نأش   .4

رألاد ،نن- رال علنرا  ب ناللارل  نرال ا  نورالص    .ن-،ن  ل نرالارل  نرال ا  نورالص    نمنها

ن.ن1،تن23  

،ن  ل نل    ننلحد د اليطنية  سبل مكافح:هاالج يمة المنظمة الاا  ة لن :2011.ن خ   ،ن  ي  .5

ن.ن3،نتن27د ش نال ل النر  تص دي نوراق ن ن  ،نل ا  ،ن  ن

نل     .6 ن خل ، ن  ل نج يمة اخ: ا  أ ظمة الماليمات دراسة مقار ةبًعنب ح ر نرن :2010. ر،

ن.را ل النراق ن ن  ،نل    نب لردن

ن  ا  .7 ن رالر   ، يا:ل اج:ماع   أ ااد  النفسية اندماال على ان :  ت كثقافة   ن :2015.

ن  ن االج:ماعية على األس ة الا بية نرال تحص   ، نل     نرألل ل  ، نرات ب   نال   ن  ل  ،نن21،

ن.ن87الدن

،ن  ل نرأل  نوراً   ،نأك ديل  نن يبنرا  ب  نال ل النج ائل  ظل الماليماتن :2000.ن درود،ن    .8

ن .ن5،ننش نب ال ل نبشع ن 243رأل ح  ،نتن

،نرال ل نرا  ر    ننالج ائل الماليما ية  اناها ف  الجزائ   لليات مكافح:ها (:2014. )دنلل  ،ن    ن .9

ن.ن1ا  تص دنورال ا  ،نل    نراللي ،نت

ر،ن  ل نرالارل  نالج ائل انلة:   ية الق :نة انلة:   ية ق ننب ح ر نرن :2015.ن ش    ،ندب بح  .10

ن.ن1،نت23ل ا  نورالص    ،ن  نرال علنرا  ب ناللارل  نران-رال ا  نورالص    

ن     .11 ن را    ، ن2015. نل    ننج ائل  ةنيليجيا الماليمات  لليات الحد منها : نرا ت ، ن  ل  ،

ن .ن11ش  دي ا ،نرا  ر ،ننين
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ر،نالايامل انج:ماعية الم   ة ف  ار ةاب الج يمةبًعن حش انب ح ر نرن :2011.ن اةلن،نن ا ن .12

 .ن1  ل نرألنب انال ل النرإلن  ن  ،نت

 ظام أمل الماليمات ف  منظمات انعمال م   ميذج مق: ح لمياجهة  هديدات  أ  ،رنال ، .13

ن.6،نتن،نرال ل نرا  رق  نال ل النر درا  رالنظام

ن ً و  .14 ن ن  م ، نراتقح نالج يمة الماليما يةن :2011. ن  ل  ن   ن حش ا نبًع ن، نرات ل  نن،   ل 

ن،نرألنب ا،نرا  ر .9،نتن24راتقح ،ن  

نا ت  ، .15 نا ت  نن تً  ، ن ن دي ، نن :2015. نر نب ح ر  ن حش ا األمل الماليما   للحكيمة  بًع

 ،نل    نب ع  ،نرا  ر  .ن12،ن  ل نرال ف ،نتانلة:   ية  إرهاب الق :نة 

ر،نرألك ديل  نراللف  ننالج ائل الماليما ية  ط   مياجه:هابًعنب ح ر نرن :2010.ن    ،ن ًللن .16

نننالش   نرابً  ح  .  ا نرإلا النرأل ح نرات ب ننالش   ،

نرا  ل  .17 ناةل نرالع ح ، ن  ا ، ن نرال حل، ج ائل الحاس  اآلل  الخط  الحقيق  ف   ن :2000.

،نرال ل نرا  ب  ناللارل  نرأل ح  نوراتلا  ،نل    نن يبنرا  ب  نال ل النرأل ح  ،ننعص  الماليمات

 .ن29،تنن15را ب تن  

،ننعب  ان :  ت أ  ها  سبل مياجه:ها الج يمة انلة:   يةن :2011.ن  ص   ،نلل  ،نو خ و ن .18

ن،نرألنب ا،نرا  ر .9،نت24  ل نرات ل  نراتقح ،ن  ن،نبًعن حش ان  ن  ل نراتقح 

الحماية القا ي ية لب امج الحاسيب )المصنفات بًعن حش انب ح ر :نن :2011.ن ور  ،ن ًللن .19

 .ن3،ت27،ن  ل نل    ند ش نال ل النرإل تص دي نوراق ن ن  ،ن  نانلة:   ية(
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 المؤتمرات والندوات والدورات

راللتق نرا لل نررا  ر  ننن"الج ائل انلة:   ية المفهيم  األسلاب"راةلرمح ،نذي  ،نوا  نبًعنب ح ر ن  .1

نرا ر  ن  ن   ،نال  ،ن2014\9\ن4_2رال تًل  ن  ن  نرالت   ر نوراتً   نرإل ل ل  نورالوا  ر

ن.رألاد 

ن .2 نب ح ر  نالل   ننلو  ن ًلل، نان :  ت  انرهاب""رابش ى، نراللرخل  ناح ر  "  ه ل المحقق ل ف   ،

ل    نن يبنرا  ب  نال ل النرأل ح  ،نال  نراتلا  ،ني ا  نننج ائل الحاس  اآلل   شلكات ان :  ت 

ن .2008\ن11\ن19-15رن ق دنراحلو ن 

ن .3 نل ال، نرالارل ج ائل الحاسيب  ان :  تيح ا ، نال   نرالةح ن  ، ن ل  نال      ندارل   نرا ل  ،ن،

ن  ن  نرألال ننرالًل نورالوا .

ل ؤساة اندارات  االج:ماع الثا   ،2012 ،نرال ا نرا  ب نالبً ثنراق ن ن  نل    نرالوننرا  ب   .4

،نن7-6 نب  و ،نرا لع ا  نرالةح ن  ،نصن2012/ن03/ن7-5رالح قلن   نالمخ:صة  :قنية الماليمات 

 .نhttps://carjj.org/node/1242 ت حنال نرا رب نرات ا نن

 حتَََََََلىنرا  َََََََ تنر لتلَََََََ ا ن"مقدمبببببببة أمبببببببل الماليمبببببببات"  راًصََََََ ح ،نأ لَََََََل،ندا نب حَََََََ ر  .5

راد اََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََع،نوزرا نراشََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََؤو نر لتل ع ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ،نرا ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  دي ،ن   ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ن

ن.2015،ننhttps://www.youtube.com/watch?v=Q_M5q_aFK7Yم ي   ،

،ن ل  ناحلو نال:ش ي  الم  ب  ف  مجال الج ائل الماليما ية"لحلرا ،ناةلنرا رز ،ن لرخل نب ح ر نر .6

ن .ن2007\4\ن20\19يً ناح ر نرا  ر  نرالتصل نب افلة  ي ،نرالللف نرال  ب  ،ني ا  نرإلن ق دن 

https://carjj.org/node/1242
https://www.youtube.com/watch?v=Q_M5q_aFK7Y
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نب ح ر ن .7 نيلا ة   ندوا  ن  ا ، الج ائل االن:صادية ال:     ة   ياسطة الحاس  مكافحة راص ا ،

ن ناآلل  ناقل   ني ا   نرا   دي ، نرا   ت، نرأل ح  ، نال ل ال نرا  ب   نن يب نل     ،10-

نال .2007\3\ن14

ن .8 ن  ن نيلا ب  ندوا  ن عل، نب ح ر نن يظيف ال:قنيات الحديثة ف  الامل األمن را   ل ، ن لرخل  ،

ل    نن يبنرا  ب  ننن)ج ائل االخ: ا   ميذجا ("   يمة  ف  اليناية مل الجآللاس:خدام الحاس  ا"

ن .ن2013\3\ن2-6ال ل النرأل ح  ،ني ا  نر ن ق د 

،نن"الج يمة الماليما ية على ضية الامل الق ائ  الم  ب "   رال،نا   ،نبًعننع ي نيلا  نب ح ر ن .9

  .ن2009-2007وزرا نرا لن،نرال علنرا  ا نالقض  ،نرال   ،ن ت  نراتلا   

نرراقع ن .10 نب ح ر  نبًع نال ، نراق ن  ننج ائل ال:اد  على  ظل ماالجة الماطيات"  ل ،  ؤيل 

ن.ن2000ورافلة  ي نور نت ن ،نل    نرإل  ار ،ن

ن .11 نل ا  ،ننعل  ظل الماليمات ف  جاماة األ دلر الخا:ة للاليم الطبية ً ض   ن     ، ،

-http://au.edu.sy/images/courses/pharmacy/1-2/153_computer،149صن

skills.pdfن. 
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