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 امللقرنت اللىانيو و االجااررن اللقنىون في إلالكترونيت جريمتال خطىضيت
 السيقسيت والعلىم االلىون كليت عدةمسق أسخقذة رحيمت نمديلي ألاسخقذة

 االجاار 2 سطيف دبقغيو مليو محمد جقمعت

  

 

Abstract: 

Cyber crime is distinguished from conventional crime in its definition, characteristics, elements 

and the law applicable to it, given that the jurisprudence has developed several norms in order to 

define cyber crime such as the norm of the means by which the crime is committed and the norm 

of the place of the crime as well as that of meeting several norms. 

On the basis of this principle, cyber crime has been distinguished by several characteristics, in 

particular that it is a transnational crime and is committed within or by means of a computer 

system. It is a crime whose perpetrator is supposed to be a fast, intelligent and skilled person. It 

is also a difficult crime to prove, contrary to conventional crimes, because it is committed 

quickly, in a developed way by use of technological means, which has led to the appearance of 

several types of cyber crimes that jurisprudence and criminal legislation have classified as crimes 

occurring on the computer system and crimes committed using the computer system. 

All these characteristics of the cyber crime have resulted in the difficulty of defining the law 

applicable to this crime and the competent justice, which has led the comparative laws and the 

Algerian law to adopt mutual assistance and legal assistance in order to combat these crimes 

through the conclusion of international and territorial conventions and the holding of seminars 

and conferences in order to gain sufficient experience to combat these crimes on a global scale. 

Keywords: cyber-crime- computer system – cyber-criminal -transnational crime. 
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: امللخظ

ًانها و وزهاثهها حػغيكها خيث من الخهليضيت الجغيمت غن الالٌترونيت الجغيمت جخميز  الخُبيو الىاحب الهانىون يظا و اع

 ومػياع الجغيمت مدل مػياع و الجغيمت اعجٍاب وؾيلت مػياع مجها ماهيتها خضيضلذ مػايير غضة الجناجي الكهه اوحض خيث, غلحها
 .مػايير غضة بيو الجمؼ

 بىاؾُت او صازل جماعؽ للخضوص غابغة حغيمت انها اهمها غضيضة ناثوبش الالٌترونيت الجغيمت احؿمذ, طلَ غلى جغجيبا و
ًاء و بالؿغغت يىنل مػلىماحي مجغم َغف من وجغجٌب, اإلاػلىماحي النظام  مهاعنت الازباث نػبت انها يما,  اإلاهاعة و الظ

 نؿمها هامن يثيرة اعانى  هىعن الى اصي مما.  الخٌنىلىحيت الىؾاثل بخُىعن ومخُىعة الخنكيظ ؾغيػت ألنها الػاصيت بالجغيمت
.  اإلاػلىماحي النظام بىاؾُت وانػت حغاثم و اإلاػلىماحي النظام غلى وانػت حغاثم الى الجناجي الدكغيؼ و الكهه

 إلاسخوا الهًاء و غلحها الخُبيو الىاحب الهانىون جدضيض في نػىبت اوحضث,  الالٌترونيت للجغيمت الخهاثو هظه ًل
 غن الجغاثم هظه إلاٍاقدت الهًاثيت اإلاؿاغضة و الخػاوون جبني الى الجؼاثغرن الهانىون و اإلاهاعنت بالهىانيو اصي مما تهاامناػعب

 طاث الجغاثم هظه واحهتلم الٍاقيت الخبرة اليدؿاب النضواث و اإلااجمغاث غهض و الانليميت و الضوليت الاجكانياث ابغام َغيو
. الػالمي البػض

. للخضوص غابغة حغيمت-اإلاػلىماحي اإلاجغم-اإلاػلىماحي النظام  -الالٌترونيت الجغيمت: الضالت الٍلماث

 

: ملدمت

 واؾخدضار الٌمبيىجغ اؾخػماُ واندكاع  هىعن بكًل الخهني اإلاؿخىين لىع هاثلت بازتراغاث الػكغين الهغون جميز
 وؤصواتها اإلاػلىماجيت ؤنبدذ خيث ،le siecle de l’informatique (1) ؤو اإلاػلىماجيت بهغون يػغف ؤنبذ ختى اإلاػلىماث، قبٍاث

ًاث سجالث ؤو البنٌيت الػملياث في يغوعيت وؾاثل  Bart de ألاؾخاط غنه غبر ما وهظا ألاقغاص، مؼ الضولت غالناث وختى الكغ

Schutter اإلاًمىون خيث من ؾىاء اليىميت ألانكُت من يبير غضص جُىيغ في واضخت بهماث آلالي الخاؾب جغى لهض" بهىله 
. (2)".اإلاؿاقت ؤو الؼمن ؤو الكٍل ؤو

  هىعن بلى ؤصي نض لها، اإلاكغوع ؾير ؾخسضامالا ؤو بال ,واؾخػمالها وبيجابياث الالٌترونيت الىؾاثل ؤهميت من الغؾم وغلى
 les infraction اإلاػلىماجيت الجغاثم ؤو Les infraction électronique الالٌترونيت بالجغاثم ؾميذ الجغاثم من حضيض نىع

Informatique الانترنيذ حغاثم ؤو Criminalité  par internet، اإلاغجبُت الجغاثم مجمىغت غن حػبر ًلها اإلاهُلخاث وهظه 

. (3)الانترنيذ قبٌت غلى وزهىنا اإلاػلىماجيت والكبٌت الالٌترونيت باألنظمت

 في 1988 ؾنتالا للمػُياث آلاليت اإلاػالجت بإنظمت اإلاؿاؽ حغاثم ؤو اإلاػلىماجيت حغاثم مجاُ في نانىني نو ؤر يظهغ ولم

 بمىحب الهانىون هظا غضُ ولهض ،(4)اإلاػلىماحي بالؿل واإلاخػلو 1988 حانكي 05 في الهاصع 19-88 عنم الهانىون بمىحب قغنؿا
 ,2011 حىيليت11  في واإلاخمم واإلاػضُ اإلاػلىماحي الانخهاص في بالثهت اإلاخػلو ،2004 حىاو 21 في الهاصع 575-2004 عنم الهانىون

ُن قةو الجؼاثغ في بينما  09-01 الهانىون بمىحب 2001 حىيليت 26 في نضع  اإلاػلىماحي الاحغام اُمج في حؼاثغرن حكغيعي نو ؤو

 بػاء والؿب الهظف بجغيمت واإلاخػلو الجؼاثغرن الػهىباث نانىون من 146و 2 مٌغعن 144و 1 مٌغعن 144و 146و مٌغعن 144 اإلاىاص في
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ُن قحها اإلاكغع ؤصعج خيث الػمىميت، الهيئاث يض ؤو الاؾالم، صين يسو قيما ؤو الجمهىعيت عثيـ  وؾيلت مهُلح ألو

 غنىاو جدذ مٌغعن الؿابؼ الكهل في 2004 نىقمبر 10 في اإلااعر 15 -04 عنم الهانىون حاء وبػضها مػلىماجيت ؤو الٌترونيت

 الهانىون هظا حػضيل جم ولهض ، (4) 7 مٌغعن 394 اإلاىاص الى مٌغعن 394 اإلاىاص من للمػُياث آلاليت اإلاػالجت بإنظمت اإلاؿاؽ
 من للىنايت الخانت الهىاغض واإلاخًمن 2009 ؤوث 05 لـ اإلاىاقو 1430 قػباو 14 في اإلااعر 04  –09 عنم الهانىون حببمى

. (5)ومٍاقدتها والاجهاُ الاغالم بخٌنىلىحيا اإلاخهلت الجغاثم

 الجغاثم من النىع هظا ؤو بال اإلاهاعنت، والهىانيو والجؼاثغ قغنؿا في الالٌترونيت حغيمتُُ الهانىنيت اإلانظىمت جُىعن وعؾم
 في الهًاثيت حتهاصاثوالا ألاخٍام نلت مهابل في وؤنىاغها، نُلخاتهام وجدضيض حػغيكها خيث من نانىنيت بقٍاالث ؤزاع نض

. الكإو هظا

 الهانىون في الػاصيت الجغيمت غن الالٌترونيت الجغيمت جميز مضي ما: الخاليت ؤلاقٍاليت نُغح اإلاػُياث هظه غلى جغجيبا و 

: الخاليت الكغغيت ؤلاقٍالياث غجها جكغعوث اإلاهاعنت، والهىانيو الكغنس ي ووالهانى الجؼاثغرن

 الالٌترونيت؟ للجغيمت الانُالحي والخػغيل اللؿىرن الخػغيل هى ما -1

 الالٌترونيت؟ الجغيمت زهاثو هي ما -2

 الالٌترونيت؟ الجغيمت ؤنىاع هي ما -3

 الالٌترونيت؟ الجغيمت غلى الخُبيو الىاحب الهانىون هى ما -4

: الخاليت اإلاُالب بلى اإلاضازلت هظه نهؿم الدؿائالث هظه غلى بحابت

ُن اإلاُلب . زهاثهها -حػغيكها  –الالٌترونيت الجغيمت ماهيت: ألاو

. الالٌترونيت الجغاثم ؤنىاع: الثاني اإلاُلب

. الالٌترونيت الجغاثم غلى الخُبيو الىاحب الهانىون: الثالث اإلاُلب

: الالكترونيت االريمت مقهيت: ألاولن طلبالم

ًانها  زهاثهها وبياو حػغيكها من يتالبضا من البض ؤلالٌترونيت الجغيمت ماهيت غلى الخػغف ؤحل من  ؾنبدثه ما وهظا وؤع

: الخاليت الكغوع في

ُن الكغع . الالٌترونيت للجغيمت والانُالحي اللؿىرن الخػغيل: ألاو

. لٌترونيتالا الجغيمت زهاثو: الثاني الكغع
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. الالكترونيت لللريمت والاضطالحي الللىرن الخعريف: ألاولن الفرع

، بيو والثهاقيت الهانىنيت النظم وازخالف الالٌترونيت الجغيمت بها جخميز التي الخضازت ؤصث  غلى الاجكام غضم بلى الضُو
 زكيت وطلَ ؤلاحغاميت، الظاهغة لهظه مىخض  حػغيل ويؼ غضم غنه انجغ هظا الاجكام وغضم غلحها، للضاللت مىخض مهُلح

. (6)ييو مجاُ في نغهاح

 الانترنيذ وحغاثم اإلاػلىماجيت الجغيمت مهُلح و هغ الالٌترونيت الجغيمت مهُلخاث ازخلكذ, طلَ غلى وجغجيبا

 ؟.الجغيمت لهظه ألاصم ؤو ألانلح اإلاهُلح هى وما اإلاهُلخاث؟ بهظه اإلاههىص قما ؤلانترنيذ غبر اإلاغجٌبت والجغاثم

ُنح والدكغيؼ والهًاء الكهه نظغ وحهاث ازخلكذ يما  قخػضصث .الانُالحي الالٌترونيت الجغيمت حػغيل او ماهيت و

.  ومكاهيمها حػغيكاتها

: يلي قيما الالٌترونيت للجغيمت الانُالحي والخػغيل اللؿىرن الخػغيل  الكغع هظا في قؿنبدث لظا

: الالكترونيت لللريمت الللىرن الخعريف: أوال

 اإلاهُلح، لهظا الضنيهت الدؿميت ؤو الؿليم الهانىني الىنل غلى اإلاهاعنت الهىانيو في اجيالجن الهانىون قههاء يخكو لم
 والاندغاف اإلاػلىماحي والؿل الالٌتروني ؤلاحغام من واإلاكخهت اإلاخهاعبت اإلاكاهيم من مجمىغت لىحىص ؤلالٌترونيت الجغيمت ؤر

 الجغيمت مهُلحي بيو والازخالف الدكابه بقٍاليت جُغح خيث الانترنيذ حغاثم ؤو آلالي نبالجا بىاؾُت يهؼ الظر

. (7)الػٌـ او اإلاػلىماجيت الجغيمت جدىرن الالٌترونيت الجغيمت قهل  اإلاػلىماجيت الجغيمت و الالٌترونيت

 في يضزل ؤو قإنه من الالٌترونيت الجغيمت مهُلح اؾخػماُ او : "الكإو هظا في باَلي نيتؽ الضيخىعة جغين خيث
 الاغخضاء حغاثم ؤو اإلاػلىماحي والؿل اإلاػلىماجيت بالجغاثم البػٌ يؿمحها التي الجغاثم من وؾيرها الخاؾىب حغاثم مكهىمها

 الؿلىيياث من الػضيض حىانبه جدذ ينُىرن ما الخىؾؼ من قيه ًاو وبالخالي الانترنيذ وحغاثم آلالي الخاؾب مػُياث غلى
 َغيو غن مأعبه ويدهو يخدايل ؤو اإلاجغم يؿخُيؼ قال الجناثيت، الخمايت ػيػؼ اإلاكغع حػل مما والجماغت، باألقغاص الًاعة

. (8)"النهىم ويؼ ونذ اإلاكغع طهن في جٌن لم بمٍانياث من يجلبه نض وما الػلمي، الخهضم اؾخؿالُ

ُن لهظا وجدليال  بها يههض التي ألازيرة هظه اإلاػلىماجيت الجغيمت من وؤوؾؼ ؤصم الالٌترونيت الجغيمت مهُلح ؤو نغين, الهى
 مدلها حغيمت هي الالٌترونيت قالجغيمت ،ؤلانترنيذ وحغاثم الخاؾىب حغاثم ؤو الٌمبيىجغ ؤو الخاؾىب غلى اإلاغجٌبت الجغاثم
 الاجكانيت ؤو بىصابؿذ اجكانيت ؤيضجه ما وهظا ؤزغي، الٌترونيت وؾيلت ؤيت ؤو الٌمبيىجغ غلى ؾىاء مػُياثلل آلاليت اإلاػالجت

 .(09) 2001  نىقمبر 23 في  اإلاجغ –بىصابؿذ في ألاوعوبي اإلاجلـ غلحها ناصم والتي ؤلالٌترونيت بالجغيمت اإلاخػلهت

: لللريمت الاضطالحي الخعريف: ثقنيق

 جضبير ؤو غهىبت الهانىون لها نغعنر آزمت بعاصة غن ناصع مكغوع ؾير ُقؼ ًل" ؤنها غلى غامت بهكت الجغيمت غغقذ
 وهظا عثيس ي، بكٍل اإلاػلىمت غلى الانترنيذ لكبٌت اإلاكغوع الؿير الاؾخسضام غن الناقئت الجغاثم حػخمض بينما. "اختراػيا

. (10)الجغاثم من النىع هظا غلى ةاإلاػلىماحي الجغيمت مهُلح بَالم بلى ؤصي الظر

 والنظم وؾاثلها بازخالف الجغيمت بهظه والهانىنيت الكههيت الخػغيكاث ازخلكذ قلهض ,ؤلالٌترونيت للجغيمت وبالنؿبت
: مسخلكت ؤؾـ غلى جهىم اججاهاث غضة بلى حغاميتؤلا الظاهغة هظه حػغيل انهؿم خيث بها، اإلاخػلهت الهانىنيت
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: االريمت ارجكقب وسيلت أسقس على -1

 اعجٍابها وؾاثل من الخهنيت وؾاثل بخضي ؤو الخاؾىب ًاو قُاإلاا الجغيمت، اعجٍاب وؾيلت غلى الخػغيكاث هظه حػخمض

. الانترنيذ حغاثم من حػخبر ختى

  .(11)اعجٍابه في آلالي الخاؾب يخىعٍ الظر اإلاكغوع ؾير الكػل بإنها الالٌترونيت الجغيمت: "Mawre الكهيه يػغف خيث

 -الانترنيذ وقبٌت  آلالي الخاؾب  –الالٌترونيت الخهنيت قيه حؿخسضم بحغامي نكاٍ" ؤنها نهالل من بػٌ يػغقها ابينم
. (12)اإلاؿتهضف ؤلاحغامي الكػل لخنكيظ ًىؾيلت مباقغة ؾير ؤو مباقغة بُغيهت

 ؤو الٌمبيىجغ بىاؾُت اإلاغجٌب اإلاكغوع الؿير الكػل ؤنها غلى الالٌترونيت الجغيمت هظه حػغف الخػاعيل، هظه غلى وجغجيبا
 ًل ُيضر ألنه والاحؿاع  ةبالػمىمي احؿامه ؤهمها انخهاصاث غضة الخػغيل هظا لهي ونض الٌترونيت، وؾيلت ؤيت ؤو الانترنيذ

. الالٌترونيت الجغاثم ناثمت في آلالي الجانب قيه يؿخسضم باإلاجخمؼ ياع ؾلىى

: االريمت مىضىع أسقس على -2

 قٍل للبياناث، آلاليت اإلاػالجت هى الجغيمت مىيىع ؤو ؤؾاؽ غلى الالٌترونيت، للجغيمت حػغيكه في الاججاه هظا يػخمض

 لهظا وقها الالٌترونيت الجغيمت غغقذ قهض وغليه, الٌترونيت حغيمت يػض لها مكغوع ؾير نسخ ؤو نهل ؤو صيلحؼ ؤو حػغيل
 اؾخسضام وبؾاءة ألانظمت في مؼوعة بياناث بصزاُ غن الناحمت الجغيمت هي نترنيذالا غبر اإلاغجٌبت الجغيمت: "بإنها الاججاه

 ( 13.)الٌمبيىجغ حػضيل مثل الخهنيت الناخيت من حػهيضا ؤيثر حغاثم حكٍل ؤزغين  اُؤقؼ بلى بياقت اإلاسغحاث

 يخػلو قيما به مؿمىح ؾير ؤو مكغوع ؾير ىؾلى ًل" بإنها الالٌترونيت الجغيمت نكهىف هضي الضيخىعة غغقذ يما

. (14)"البياناث هظه نهل ؤو للبياناث آلاليت باإلاػالجت

 يىحه انخهاص ؤهم وهظا قحها، اإلاػخمضة الىؾيلت صوون مىيىغها ؤو الجغيمت مدل غلى جغييزها الخػاعيل، هظه غلى ويالخظ
ًانذ ؾىاء آلالي الخاؾب بمػُياث وجمـ اقتراض ي وؾِ في جخم ؤنها الالٌترونيت عيمتالج يميز ما ؤهم ألو الخػاعيل، لهظه  ؤ

. مػنىيت ؤو ماصيت

: املعلىمقث بخلنيقث املعرفت جىفر أسقس على: ثقلثق

 خيث الالٌترونيت، الجغيمت في الجاني لضي اإلاػلىماث بخهنيت الكنيت اإلاػغقت جىاقغ ؤؾاؽ غلى الخػاعيل هظه حػخمض

. (15)"الخاؾب بخهنيت مػغقت قاغلها لضي يخىاقغ ؤو النتراقها مخُلبا يٍىون حغيمت ؤيت" ؤنهاب David Thomson الاؾخاط غغقها

 آلالي بالخاؾب مػغقخه باؾخسضام ما شخو نام بطا اعجٍابها يخم التي الجغيمت: "بإنها الالٌترونيت الجغاثم غغقذ يما
. (16)"نانىني ؾير بػمل

 اإلاػلىماث بخهنيت الجاني مػغقت مضي وهى شخص ي مػياع غلى الالٌترونيت للجغيمت حػغيكه في الاججاه هظا اغخمض ولهض
 الالٌترونيت الجغيمت لخػغيل لىخضها جٌكي ال الجاني شخهيت ألو واضخت الخػاعيل هظه نهىعن ؤو وخيث بها، وؤلاإلاام

 .اإلاػلىماجيت ةالؿغمن ؤو اإلاػلىماحي الؿل حغيمت اعجٍاب آلالي الخاؾب بخهنياث ماهل ؾير غاصر لصخو يمٌن خيث
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: معقيير عدة بيو االمع أسقس على: رابعق

 وغغقىا مػايير غضة بيو الجمؼ بلى الاججاه هظا ؤصخاب غمض الالٌترونيت، للجغيمت الؿابهت الخػاعيل نجاغت لػضم ونُغا

 ؤو بإنها، بظلَ بؾغاء جمثل ؤو جٍابهاالع ؤصاة ؤو ًىؾيلت آلالي الخاؾب قحها يؿخسضم التي الجغيمت: "بإنها الانترنيذ غبر الجغيمت
 يخػلو به، مهغح ؾير ؤو ؤزالقي ؾير ؤو مكغوع ؾير ؾلىى ًل: بإنها يظلَ وغغقذ (17) ضخيتها نكؿه الخاؾب يٍىون حغيمت

. (18)"بنهلها ؤو للبياناث آلاليت باإلاػالجت

 الجغاثم ؤو الانترنيذ حغاثم لخػغيل مػايير غضة بيو حمؼ باغخباعه الاججاه لهظا وحهذ التي الانخهاصاث من وبالغؾم

 ؤلالٌترونيت الجغاثم نىعن لخػضص نظغا, الػمليت الناخيت من وألانجؼ الغاجح الخػغيل يػض الخػغيل هظا ؤو بال الالٌترونيت

  .اإلاػلىماث جهنيت بخُىعن وجُىعها

: الالكترونيت لللريمت االجااررن املشرع حعريف: مسقخق

 حؿميتها غلى انُلح نض الجؼاثغرن اإلاكغع قةو الالٌترونيت للجغيمت حػغيكا يػِ لم الظر الكغنس ي اإلاكغع زالف غلى

 حغاثم" ؤنها غلى 04  –09 الهانىون من زانيتاُ اإلااصة بمىحب وغغقها والاجهاُ، الاغالم بخٌنىلىحيا اإلاخهلت الجغاثم بمهُلح
 َغيو غن اعجٍابها يؿهل ؤو جغجٌب حغيمت ؤيت ؤو الػهىباث نانىون في اإلادضصة للمػلىماث آلاليت اإلاػالجت بإنظمت اإلاؿاؽ

". الالٌترونيت لالجهاالث نظام ؤو مػلىماجيت منظىمت

: يلي ما الخػغيل هظا غلى ويالخظ

 وؾيلت مػياع ؤولها ؤلالٌترونيت الجغيمت لخػغيل مػايير غضة بيو حمؼاُ مػياع غلى اغخمض نض الجؼاثغرن اإلاكغع ؤو :أوال
 وزالثها للمػُياث، آلاليت اإلاػالجت بإنظمت اإلاؿاؽ الجغيمت مىيىع مػياع وزانحها الالٌتروني، الاجهاالث نظام وهى الجغيمت

. الػهىباث نانىون في غلحها نهىمالم للجغيمت الكغعي الغين ؤو الخُبيو الىاحب الهانىون مػياع

 الالٌترونيت الجغيمت ؤو ؤنغ ًىنه الالٌترونيت، الجغيمت نُام جدضيض في عابؼ مػياع غلى الجؼاثغرن اإلاكغع اغخمض يما :ثقنيق
. الجؼاثغرن الهانىون في الالٌترونيت الجغاثم حاُم نُام من يىؾؼ ما وهظا غليه، بهااعجٍا يؿهل ؤو مػلىماحي نظام في جغجٌب

 مكغوع ؾير ؾلىى ًل" بإنها الالٌترونيت الجغيمت حػغيل نايمٌن ,ةوالدكغيعي الكههيت الخػاعيل هظه ًل غلى وجغجيبا

 وبمـ بىاؾُخه او اإلاػلىماحي النظام غلى يهؼ مكغوع ؾير ؾلىى ًل او"  اإلاػنىرن ؤو اإلااصر اإلاػلىماحي امبالنظ يمـ
 الضولت امن او الامىاُ او باألشخام

ًانها زالُ من حػغف الخهليضيت الجغاثم ؾبيل غلى الالٌترونيت الجغيمت ؤو ؤر  هظه العجٍاب الجناجي الههض جىقغ ؤر ؤع

. الهانىني وعيجها للجغيمت اإلااصر والغين الجغيمت

: الالكترونيت االريمت خطقاظ: الثقني الفرع

 من النىع بهظا الخانيت هظه ؤضخذ ولظا ، الخهليضيت الجغيمت غن جميزها زانت بُبيػت الالٌترونيت الجغيمت جخميز
 باغخباعها لخضوصها بالنؿبت ؤو اإلاػلىماحي باإلاجغم يؿمى ما ؤو بمغجٌبحها ألامغ جخػلو ؾىاء وخهاثو ؾماث غضة الجغاثم

. (19) غالمي بػض طاث حغيمت

ُن وغليه : يلي قيما الجغيمت زهاثو في البدث ؾنداو
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: االدود عقمليت جريمت الالكترونيت االريمت: أوال

 وجهنيت الانترنيذ بػالم الجهالها الجؿغاقيت الخضوص جخسُى حغيمت ؤنها الالٌترونيت الجغيمت جميز التي الخهاثو ؤهم من
ُن جخإزغ نض خيث اإلاػلىماث،  ألامىاُ وحجم جنكيظها في الهاثلت الؿغغت وبؿبب واخض، آو في الجغيمت بهظه يثيرة صو

. زاللها من اإلاؿتهضقت وألاشخام

 وناجػها وجخلخو بيضػ، اإلاٌدؿبت اإلاناغت نهو مغى باؾم غغقذ نًيت الخانيت، هظه ؤيضث التي الهًايا ؤهم ومن

 بمغى الخانت النهاثذ بػٌ بغُاء بهضف البرامج ؤخض بنسخ" بيب حىػيل" وهى ألاشخام ؤخض نام رحي ،1989 غام
 ؤو الكاغل قيهىم الػمل غن آلالي الخاؾب حهاػ حػُيل بلى ياصر قيروؽ غلى البرنامج هظا يدخىرن الخهيهت في لٌن ؤلايضػ،
ُن مالي مبلـ بُلب الجاني  في الجاني غلى الهبٌ اءبلو جم قبرايغ من الثالث وفي للكيروؽ، مًاص بلٌتروني غنىاو غلى للخهى
لبذ مغيٌيتألا اإلاخدضة بالىالياث ؤوهايى  جمذ وبالكػل ؤعايحها، غلى البرنامج إلعؾاُ نيالجا حؿليم اإلاخدضة اإلاملٌت َو

. (20)"الػهليت خالخه بؿبب حؿخمغ لم مدايمخه بحغاءاث ؤو بال الانٍليزر، الهًاء ؤمام مدايمخه

 والهًاء غلحها، الخُبيو الىاحب الهانىون ؤهمها نانىنيت آزاع غضة الالٌترونيت للجغيمت الخضوص غاإلايت زانت وجثير

 ؤيغث التي الضولت ؤو الجاني قحها يهيم التي الضولت ؤم, ؤلاحغامي النكاٍ قحها ونؼ التي الضولت نانىون هى قهل بها، اإلاسخو
. الخالغب هظا بمهالخها

 الاجكانياث ببغام َغيو غن الجغاثم بهظه الخانت الدكغيػاث بيو للخىقيو اإلاثاليت وؾاثلاُ بيجاص يغوعرناُ من باث لظا

. الجغاثم من النىع هظا بمٍاقدت الٌكيلت والىؾاثل اإلاجغميو بدؿليم الخانت الضوليت

 الجغاثم من للىنايت الخانت صالهىاع اإلاخًمن 05/08/2009 في اإلااعر 04  –09 الهانىون بمىحب الجؼاثغرن اإلاكغع نام ولهض
 غن اإلاخباصلت والضوليت الهًاثيت واإلاؿاغضة بالخػاوون زانت ؤخٍام بؿن ومٍاقدتها والاجهاُ ؤلاغالم بخٌنىلىحياث اإلاخهلت

. ( (21الهانىون هظا من 18و 17و 16 اإلاىاص َغيو

: خقضت ضفقث ذوون الالكترونيت جريمتال مرجكبى: ثقنيق

 زهاثو ةبػض النمُي ؤلاحغامي الؿلىى بلى حندىا الظين الػاصييو اإلاجغميو من ؾيره غن اإلاػلىماحي اإلاجغم يخميز

: (22)يلي قيما Parker ألاؾخاط غضصها

 جهنياث غلى الخؿلب يخُلب اعجٍابها او  خيث الالٌترونيت، حغيمخه جنكيظ في ومدترف مخسهو مجغم اإلاػلىماحي اإلاجغم -1

. الٌمبيىجغ ؤنظمت خمايت

 واإلاػغقت باإلاهاعة يخمخؼ طًي مجغم قهى حغاثمه، جنكيظ في الػنل بلى يلجإ ال اإلاػلىماحي اإلاجغم الػاصر اإلاجغم غلى زالقا -2
. الثهاقت من غاليت وبضعحت

: قهناى اإلاػلىماجييو، اإلاجغميو من ؤنىاع غضة يىحض -3

 ويؿمىنهم يغعن ؤر بخضار صوون آلازغين مؼ واإلاؼاح الدؿليت بؿغى اإلاػلىماجيت حغاثم يغجٌبىون الظين ألاشخام َاثكت -1
Pranskers .
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ُن يؿتهضقىون الظين شخامألا َاثكت -2 ُن بهضف لهم اإلاهغح الؿير آلاليت الخاؾباث ؤنظمت بلى الضزى  ايدؿاب ؤو الكًى

. Hackers ويؿمىون ألانظمت هظه ازترام غلى الهضعة إلاجغص ؤو الخبرة

ُن يٍىون او صوون, غلحهم باإلاجني زؿاثغ الخام وونيؿتهضف الظين ألاشخام اثكتٍ -3  هظه يمن ماليت مٍاؾب غلى الخهى

. Malicieuses hackers ويؿمىون ومىػغحها آلاليت الخاؾباث قيروؾاث رمسترع َاثكت جدذ وينضعحىون,الاهضاف

ُن بيجاص الباغث ويٍىون غلحهم، باإلاجني ألاطي بلخام بلى  هضقىون الظين ألاشخام َاثكت -4  الجاني جىاحه ماصيت إلاكاًل خلى
.  Personnel problème solvers: بـ ويؿمىون الػاصيت بالُغمن خلها يؿخُيؼ ال

 Creen criminals.(23) :بـ ويؿمىون مكغوع ؾير بُغيو ماصر عبذ جدهيو بلى  هضقىون الظين ألاشخام َاثكت -5

: إلاثبقث ضعبت جريمت الالكترونيت االريمت: ثقلثق

 وؾيلت وبلى غليه، اإلاجني بلى ؤو الجاني بلى جغحؼ ألؾباب ؤلازباث نػبت ؤنها الالٌترونيت الجغيمت زهاثو ؤهم من

 اإلاجغم الجاني ؤو بلى ؤيل ,الانترنيذ باؾخسضام واخضة صولت بنليم من منظم بكٍل الجغيمت هظه جخم خيث جنكيظها،
 ؤو يما بزباتها، يهػب مما للجغيمت زاعحيت حانبيت آزاعا يترى ال مثهل طًي مدترف مجغم الظيغ ؤؾلكنا يما اإلاػلىماحي

 غن قًال الثهت، وهؼ الؿمػت بلى لئلؾاءة ججنبا غجها ؤلابالؽ غن ييجمىون زانت ؤو غامت ماؾؿاث ؾالبا وهم غلحهم اإلاجني

 .(24) نياؾيت ػمنيت مضة في الضليل يغجضم بمٍانيت

: الالكترونيت االريمت أنىاع: الثقني املطلب

 يض اإلاىحه الاغخضاء بػاء مجها ينظغ التي الؼاويت بازخالف الالٌترونيت الجغاثم جهنيل في والهانىون الكهه ازخلل لهض

. اإلاػلىماحي النظام مٍىناث ؤخض

 ؤنغجه إلاا وقها جهؿيمها زم الجناجي الهانىون قههاء ؤنغه إلاا وقها الالٌترونيت الجغاثم بخهؿيم اإلاُلب هظا في ؾنهىم وغليه

. اإلاهاعنت الدكغيػاث

:  الالكترونيت لللراام الفله جلسيمقث: ألاولن الفرع

ُن الجناجي الكهه ازخلل  مدل ؤو مىيىع نكؿه هى وماحياإلاػل النظام يٍىون نض خيث ،الالٌترونيت الجغاثم جهؿيم خى

. (25)جنكيظها ووؾيلت  الجغيمت ؤصاة هى اإلاػلىماحي مالنظا يٍىون نض ؤزغي، ناخيت ومن الالٌترونيت عيمتلجا

: املعلىمقحي النظقم بىاسطت الىاقعت االراام: أوال

 من الجاني و هضف لجؿامتها ومًاغكا ؤلاحغاميت النديجت لدؿهيل وؾيلت الجغاثم من النىع هظا في آلالي الخاؾب يػض
 لخنكيظ ًىؾيلت بغامجه ؤو طاجه خض في اإلاػلىماحي النظام حؿخسضم مكغوغت، ؾير بُغيهت ماصر عبذ جدهيو بلى وعاءها

. (26) الجغيمت

: بلى بضوعها الجغاثم هظه وجنهؿم
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: ألاشخقص على الىاقعت االراام -1

ًا ؾالخا ؤنبذ ؤنه بال الاقتراض ي للكًاء اؾخػمالهم بكًل واإلاجخمؼ لؤلقغاص اليىميت الخياة جُىعن عؾم  يض في قخا

ُن اإلاجغميو  غلى الىانػت الالٌترونيت الجغاثم من زانت ؤنىاع غضة  هغث وغليه, لؤلشخام الخانت اإلاػلىماث بلى للضزى
 والتهضيض للترويؼ زانت عؾالت بةعؾاُ الالٌتروني البريض َغيو غن زانت واإلاالخهت، واإلاًايهت التهضيض يجغيمت الاشخام

. (27) والىاحؿاب والكايبر ًالكيؿبىى،: الانترنيذ قبٌت غلى اإلاسخلكت الخىاعاث وؾاثل َغيو غن ؤو

 الاجهاُ وؾاثل َغيو غن واغخباعهم مويغامخه الؿير بكغف للمؿاؽ الؿمػت وحكىيه والؿب الهظف حغيمت ويظلَ

. (28) اإلاداصزت ؾغف الىيب، نكداث (الٌتروني بغيض) الالٌترونيت اإلاباصالث ؤو اإلاُبىغاث َغيو غن ؤو الٌخابت ؤو اإلاباقغ

كاُ لبالؿيوُ ؾىاء والجنـ ؤلاباخت ونكغ نناغت ألاشخام غلى الىانػت الالٌترونيت الجغاثم ؤهم من حػخبر يما  وألَا
كاُ يخػغى خيث زانت،  اإلاغثيت الدسجيالث بلى الهىعن من انُالنا مخػضصة بإقٍاُ الانترنيذ غلى الجنس ي لالؾخؿالُ ألَا

. (29) الانترنيذ غبر الهىعن جنانل بمٍانيت بؿبب الجغيمت اعجٍاب بػض ما مػاناتهم حؿخمغ خيث الػنيكت، الجنؿيت للجغاثم

 شخو شخهيت باؾخسضام والاؾخضعاج والخؿغيغ الصخهيت انخداُ حغاثم الصخهيت الالٌترونيت الجغاثم بلى ويًاف
 وانخداُ الكغص شخهيت انخداُ: وحهاو الجغيمت هظه جخسظ ؤو نالخياجه ؤو ماله ؤو مثال ؾمػخه من لالؾخكاصة آزغ

. (30) اإلاىانؼ شخهيت

:  ألامىال على الىاقعت االراام -2

 وفي ؤلالٌترونيت اإلاػامالث من يخجؼؤ ال حؼء وؤضخذ والىقاء، الضقؼ وؾاثل جُىعن ؤلانترنيذ قبٌت جُىعن ناخب لهض

ُن هظه زًم  والخدىيل والؿغنت، الؿُى: مثل ألامىاُ غلى الٌترونيت حغاثم غضة  هغث ؤلانترنيذ غبر اإلاالي الخضاو
 البُاناث مكاجيذ زلو يتبمٍاو ؤنبدذ خيث ،اإلامؿنُت البُاناث ؤعنام ونغننت لؤلمىاُ اإلاكغوع ؾير الالٌتروني

. (31) الانترنيذ قبٌت ننىاث غبر ممٌنت اإلاكغوغت الؿير بالُغيهت البنٌيت والخؿاباث

 التي الاقتراييت الهماع ؤنضيت ؤو الاقتراييت الٍاػينىهاث بظهىعن الانترنيذ غبر ألامىاُ وؾؿيل الهماع حغيمت  هغث يما
 هظه بنهل وجُىعها اندكاعها في الػنٌبىجيت الكبٌت ؾاغضث خيث اُ،ألامى ؾؿيل لجغيمت يظلَ مؿغخا بػض قيما ؤنبدذ

. (32) مكغوغت مجاالث في الؾدثماعها ؤزغين صولت بلى صولت من الجغيمت

 للترويج الالٌترونيت اإلاىانؼ جخسظ خيث الانترنيذ غلى اإلاسضعاث حغيمت نظيغ , ألامىاُ غلى الالٌترونيت اثمالجغ ؤهم ومن

. (33) واغهاؤوو ؤنناقها بٍاقت نناغتها ييكيت وحػليمه الؾخسضامها، للناش ئ هاوحؿىيو للمسضعاث

: الدولت أمن على الىاقعت االراام -3

 ؤجاخذ خيث اإلاػلىماجيت، اإلانظمت والجغيمت اإلاػلىماحي الاعهاب زانت الالٌترونيت الجغاثم ؤزُغ من الجغاثم هظه حػض

 حغيمت وهي مجها ؤزُغ ؤزغين حغيمت  هىعن بلى وؤصث, ومػخهضاتها ألقٍاعها الترويج الاعهابيت اإلانظماث من للٌثير الانترنيذ
ُن غلى الالٌتروني الخجؿـ الع الضو ُن بيو والانخهاصيت الػؿٌغيت ألاؾغاع مسخلل غلى باإَل  حػُى يما اإلاخهاعغت، الضو

 واإلاؿاؽ الضولت صازل الكىض ى زلو ؾهل مما اإلاجخمػاث وجهاليض الضينيت اإلاػخهضاث غلى للخإزير قغنا الػنٌبىجيت الكبٌت

. (34) الػام وبنظامها الضازلي بإمجها
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: املعلىمقحي ظقمالن على الىاقعت االراام: ثقنيق

 النظام يمـ اإلاػلىماجيت الجغاثم من آزغ نىع هناى اإلاػلىماحي النظام باؾخسضام جهؼ التي اإلاػلىماجيت الجغاثم بلى بياقت
 اإلاػلىماحي بالنظام اإلاضعحت اإلاػلىماث ؤو اإلانُهيت اإلاٍىناث ؤو اإلاػلىماحي للنظام اإلااصيت ًىناثالم بما ويؿتهضف اإلاػلىماحي

(35) .

: املعلىمقحي للنظقم املقديت املكىنقث على الىاقعت االراام  –أ

 ًاالؾُىاناث حكؿيله في حؿخسضم والتي به اإلالخهت واإلاػضاث باألحهؼة اإلاػلىماحي للنظام اإلااصيت باإلاٍىناث يههض
 للؿغنت مدل جٍىون يإو جهليضيت غلحها الىانػت الجغاثم جٍىون اإلاػضاث لهظه اإلااصيت للُبيػت ونديجت والٍابالث، والكغاثِ

 هظا خضر ولهض يبيرة، زؿاثغ غلحها يترجب مما الدكؿيل، بمكاجيذ الػبث ؤو ؤلاخغام ؤو الػمضر الاجالف ؤو ألامانت وزيانت

 الخؿابيت، اإلاػلىماث وجىزيو ألانظمت بيؼ في ومخسههت يبيرة ماؾؿت مػضاث بجالف بلى وؤصي, قغنؿا في الجغاثم من النىع

. (36) قغنس ي قغنَ مالييو 5 بـ الخؿاثغ ونضعث

: الالكترونيت البرامج على الىاقعت االراام -2

 به الخالغب زم ؤوال البرنامج جدضيض َغيو غن الخُبيهيت، البرامج غلى الىانػت الجغاثم بلى بضوعها الجغاثم هظه وجنهؿم
 غن يؼيض خؿاب ًل غلى واخض صوالع بةياقت بغنامج حػضيلب ألامغيٌيت بالبنىى اإلابرمجيو ؤخض نيام ؤمثلتها ومن حػضيله، ؤو

  ((Zzwick.37 اؾم غليه ؤَلو به زام خؿاب في الؼاثضة اإلاهاعيل بخهييض ونام صوالعاث غكغة

 ومن اإلاػلىماحي، النظام غمل غن اإلاؿاولت البرامج وهي الدكؿيل بغنامج غلى الىانػت الجغاثم الجغاثم هظه جًم ويظلَ
 يماثحػل بمجمىغت البرنامج جؼويض َغيو غن الجغيمت هظه وجهىم بالنظام، الخانت الػملياث جغجيب بًبِ نيامها خيث

ُن بياقيت ُن حؿمذ  بكيكغة بلحها للىنى  جهميم حغيمت: ومثالها راإلاػلىماث النظام يمجهايذ التي اإلاػُياث حميؼ بلى بالضزى
ًاث بخضي به نامذ ما ومثاله الجغيمت، جنكظ زالله من وهمي بغنامج  انجلىؽ لىؽ مضينت في ألامغيٌيت الخإميو الكغ

  الكغيت هظه جهاض ي بهضف 46000 غضصهم بلـ وهمييو ألشخام جإميو وزاثو بخهنيؼ يهىم بغنامج جهميم مبرمجها بىاؾُت

ًاث اجداص من مىالثلؼ . (38) .الخإميو قغ

: املعلىمقحي بقلنظقم املدرجت املعلىمقث على الىاقعت االراام -3

 sons »: بإنها اإلاػلىمت بهغيتواُ الؿمػيت باالجهاالث الخام 1982 حىيليت 29 في الهاصع الكغنس ي الهانىون غغف لهض
d’images de documents, de données ou de message de toute nature »  39)).الكغنس ي الكهيه غغقها يما Catala  عؾالت" ؤنها غلى 

 لٍي نابلت للمػغقت وؾيلت: "بإنها الكغنس ي الهًاء غغقها بينما." للؿير ؤلابالؽ ؤو للنهل نابلت يجػلها الكٍل في غجها مػبر

. ((40"الانُالخاث بىاؾُت جبلـ ؤو جدكظ

 وجخم انخهاصيت، نيمت من لها إلاا اإلاػلىماحي، النظام غمل ؤؾاؽ باغخباعها يبيرة ؤهميت طاث آليا اإلاػالجت اإلاػلىمت وحػض
 ما وهظا مدىها ؤو اؾدبضالها ؤو اجالقها َغيو غن ؤو مباقغة ؾير ؤو مباقغة بهكت قحها الخالغب زالُ من غلحها الجغاثم

 ةَغيو باؾخسضام بةؾغاثيل Vladimir loriblitt يضعى شخو به نام ما ومثالها وماحياإلاػل التزويغ ؤو الؿل بجغيمت حؿمى

 الكىاجير هظه من ؾضاصه جم ما وجدىيل لها خهغ ال وهميت قىاجير بةصزاُ نام خيث اإلااليت، بىػاعة مى ل وهى bluff جضعى
ًاث لخؿاب . (41) بةنكائها نام التي الىهميت الكغ
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: الالكترونيت لللراام امللقرنت الدشريعقث جلسيمقث: الثقني الفرع

 ًانذ ؤوعوبا،خيث في زانت اإلاهاعنت الدكغيػاث مسخلل في وؤنماَها وؾاثلها بخػضص الالٌترونيت الجغاثم حػضصث لهض
ُن  ؾن خيث وبغيُانيا قغنؿا مهضمتها وفي ؤلاحغاميت، الظاهغة هظه مؼ الخػامل في الػالم في نضجا ألايثر ألاوعوبيت الضو
 نانىون جًمن يما اإلاػلىماجيت حغاثماُ في بالىلىج الخام 1988 الثاني ًانىون 05 في الهاصع 88  –19 عنم الكغنس ي اإلاكغع

 الػهىبت وقضص اإلاكغوع، الؿير النكاط ؤو آلاليت اإلاػالجت نظام بلى الىلىج حغيمت منه 4 قهغة 462 اإلااصة في الكغنس ي الػهىباث
 جؼويغ ؤو َياثاإلاؼ بجالف جدغيم غلى نو يما آليا، اإلاػالجت اإلاػُياث حػضيل ؤو  مدى لىلىجا هظا غن انجغ بطا خالت في

 بؾاءة نانىون نضع بغيُانيا في بينما. الؿغامت ؤو الخبـ بػهىبت غلحها وغانب اؾخػمالها ؤو آليا اإلاػالجت اإلاؿدنضاث
: بلى الالٌترونيت الجغاثم ونؿم ،1990 ؤوث 29 بخاعيش ؾغيانه وبضؤ 1990 لؿنت الخاؾىب اؾخسضام

ُن -ؤ . الخاؾىب لنظام به اإلاهغح ؾير الضزى

. آزغ قػل اعجٍاب حؿهيل ؤو اعجٍاب بنيت لٌن الؿابو الكػل نكـ -ب

ؤو بيػاف بههض الخاؾىب لنظام به مهغح الؿير الخدىيل ؤو الخػضيل ج . النظام حػُيل ّ 

 اجكانيت وهي ،2001 لؿنت الالٌترونيت الجغاثم بكإو عوبيتألاو الاجكانيت به حاءث الالٌترونيت مللجغات جهنيل وؤهم

: بلى الجغاثم هظه الاجكانيت هظه نؿمذ خيث ،2001لؿنت بىصاؾذ

 ؾىاء الٌمبيىجغ مػُياث حؿتهضف التي الجغاثم ؤر اإلاػُياث، وجىقغ وؾالمت ؾغيت حؿتهضف التي الجغاثم :ألاولى الطقافت
الع . بجالقها ؤو جهىيغها، ؤو بقكائها ؤو غلحها بااَل

 الىؾيلت صوعن آلالي الخاؾب ؤو الٌمبيىجغ قحها يلػب التي الجغاثم ؤر بالٌمبيىجغ اإلاغجبُت الجغاثم وهي: الثقنيت الطقافت
. الالٌتروني والتزويغ الاخخياُ يجغاثم

 لؤلَكاُ، الالزالنيت اإلاىاص يجغاثم الجغميت البيئت صوعن الٌمبيىجغ قحها يلػب ؤر باإلادخىي، اإلاغجيُت الجغاثم :الثقلثت الطقافت

. واإلاسضعاث ألامىاُ ُروؾـ الهماع وحغاثم

 اإلالٌيت نىانيو به حاءث إلاا مٌمل نو وهى اإلاالل يدهىمن الكٌغيت اإلالٌيت بدهىمن اإلاخػلهت الجغاثم وهي :الرابعت الطقافت

نيا اإلاهغعة الكٌغيت . (42) وصوليا َو

 الخام الثالث الكهل من مٌغعن الؿابؼ الهؿم في الػهىباث نانىون في نؿم الجؼاثغرن اإلاكغع ؤخضر قلهض ,الجؼاثغ في ؤما

 .(43) للمػُياث آلاليت اإلاػالجت بإنظمت اإلاؿاؽ غنىاو جدذ ألامىاُ يض والجنذ الجناياث بجغاثم

 394 واإلااصة ،5 مٌغعن 394 واإلااصة ،4مٌغعن 394 واإلااصة ،3 مٌغعن 394 ،2مٌغعن 394 ،1 مٌغعن 399و مٌغع، 394 اإلاىاص نهذ خيث

 ؤلاغالم بخٌنىلىحيا اإلاخهلت الجغاثم نؿم نض الجؼاثغرن اإلاكغع ؤو يخضح اإلاىاص لهظه وباؾخهغاءنا ،7 مٌغعن 394 واإلااصة ،6 مٌغعن

: الخاليت الُىاثل بلى الالٌترونيت الجغاثم ؤو والاجهاُ،

 الؿل َغيو غن آليا اإلاػالجت اإلاػُياث بلى الىلىج حغاثم وهي الػهىباث نانىون من مٌغعن 390 للماصة َبها :ألاولى الطقافت
 من وبؿغامت ؾنت بلى ؤقهغ 3 بػهىبت الجاني ويػانب اإلاػُياث هظه في والخسغيب والخؿيير الخظف حغيمت ويظا والتزويغ
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 يػانب يما اإلاػُياث، حؿيير ؤو خظف ؤلاحغامي الكػل غن بجغث بطا الػهىبت وجًاغكذ صيناع ؤلل ماثت بلى ؤلل زمؿيو

. اإلاػلىماحي النظام الخسغيب خالت وفي صيناع ؤلل وزمؿيو ماثت بلى ؤلل  زمؿيو وم وؾغامت ؾنخيو بلى ؤقهغ 6 بـ الجاني

 منهىم مػلىماث نكغ ؤو بقكاء ؤو اؾخػماُ وؤهمها اإلاػلىماحي النظام بىاؾُت الالٌترونيت الجغاثم :الثقنيت الطقافت
 الالٌتروني الخدىيل يجغاثم مػلىماحي، نظام في مسؼنت مػُياث في الخجميؼ ؤو البدث  ويظا الػهىباث، نانىون في غلحها

 ؾنىاث 3 بلى قهغين من وغهىبتها ،2 مٌغعن 394 اإلااصة غليه نهذ ما وهظا وؾيرها، والؿلب والاخخياُ والنهب والؿُى

. صج5000.000 بلى صج1000.000 وبؿغامت

 جًاغل غهىبتها و الاعهاب و الخجؿـ يجغاثم ماؾؿاتها و الضولت بإمن اإلاخػلهت يترونيتُالا الجغاثم:  الثقلثت طقافتلا 

 3 مٌغعن 394 للماصة بهاٍ تهالخُىعن الثانيت الُاثكت غهىبت

 اإلاهاعنت الدكغيػاث زالف غلى الجؼاثغرن اإلاكغع مو خيث اإلاػنىر، للصخو الالٌترونيت الجغاثم :رابعتال الطقافت

 394 للماصة َبها الُبيعي الصخو َغف من اإلاغجٌبت الجغاثم مغاث زمـ حػاصُ وغهىبتها زام بنو اإلاػنىيت ألاشخام
. الجؼاثغرن الػهىباث نانىون من 4مٌغعن

 بنكـ الخهليضيت ؤو الػاصيت الجغيمت في الخاُ هى يما الالٌترونيت الجغيمت في الكغوع غلى الجؼاثغرن اإلاكغع غانب يما
 الجغيمت في الاقتراى غلى يظلَ نو يما الجؼاثغر، الػهىباث لهانىون وقها حندت جٌييكها مؼ الٍاملت للجغيمت الػهىبت

 في للكغيَ اإلاهغعة الػهىبت نكـ الالٌترونيت الجغيمت في الكغيَ ؤزظورن صيتالػا الجغيمت في الخاُ هى ايم الالٌترونيت
 الالٌتروني الجناجي الاجكام حغيمت غلى يظلَ نو يما الجؼاثغر، الػهىباث لهانىون َبها الخهليضيت ؤو الػاصيت الجغيمت

. الػهىباث لهانىون واإلاخمم اإلاػضُ 15  –04 الهانىون من 5 مٌغعن 394 للماصة َبها الالٌترونيت، الجغيمت اعجٍاب من للىنايت

 بىاؾُخه، ؤو اإلاػلىماحي النظام غلى ونػذ ؾىاء الالٌترونيت الجغاثم نُام في جىؾؼ نض الجؼاثغرن اإلاكغع ؤو ويالخظ
 حغيمت وهي الٌترونيت حضيضة حغيمت ؤنغ يما وماؾؿاتها، الضولت ؤمن غلى ؤو ألامىاُ ؤو ألاشخام غلى ونػذ وؾىاء

 النظام اؾخػماُ زكيت وطلَ غهىبتها وقضص الجغيمت العجٍاب الخدًيريت ألاغماُ من ؤنها عؾم الٌترونيا الجناجي الاجكام

. وحؿهيلها الجغيمت العجٍاب ًىؾيلت اإلاػلىماحي

 اووى, غهىبتها جدضيض و الالٌترونيت الجغاثم جهؿيم في وواخض واضح مػياع اقغاص غضم الجؼاثغرن اإلاكغع غلى غابر ما و
 وانػت حغاثم و اإلاػلىماحي امالنظ غلى وانػت حغاثم الى جهؿيمها هى و الكهه َغف من اإلاخبؼ اإلاجهاج اجباع الاخؿن من

. ماهيتها قهم لدؿهيل بها الخانت اإلاهُلخاث جدضيض بػض, اإلاػلىماحي النظام بىاؾُت

. ومكقفحتهق الالكترونيت االراام على الخطبيق الىاجب اللقنىون: الثقلث طلبالم

 الخنظيماث لجىء بػض الضولي، اإلاجخمؼ  هضص زُغا ألازيرة هظه ؤنبدذ الالٌترونيت، للجغيمت الػالمي للبػض نظغا
 حغاثم غن يَناه والهاعاث، للخضوص غابغة لهجماث حضيضة غنانغ واؾخهُاب الالٌتروني الكًاء الؾخسضام ؤلاعهابيت

. (44) والضوليت الىَنيت ؾىاء اإلااليت اإلااؾؿاث غلى والهغننت الؿُى

 الهًاجي والازخهام الػالمي؟ البػض طاث الجغيمت هظه غلى جُبيهه الىاحب الهانىون غن ندؿاءُ الُغح هظا وبػاء
ن للهًاء الازخهام ياوُ وهل الجغيمت؟ مغجٌب نانىون ؤو ؤلاحغامي؟ الكػل قيه ونؼ الظر الهانىون هى قهل غلحها؟  ؤو رالَى

 ماطا؟ ؤم الضولي؟
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 مغجٌب حنؿيت غن النظغ بهغف خضوصها غلى نىانيجها بخُبيو ؾياصتها جماعؽ صولت ًل قةو الانليميت، بمبضؤ غمال
 الالٌترونيت الىؾاثل غبر مثال الؿب حغيمت قمثال خىلها، الهًاجي الازخهام وجناػع الهىانيو جناػع بلى ياصر مما الجغيمت،

 ما بلض في حغيمت حػخبر نض اإلاجغمت ألاقػاُ بػٌ ؤو غلى ناهيَ آزغ، بلض في غليه اإلاجني ويخلهاها بلض في ؤخيانا جغجٌب

. آزغ بلض في ومباخت

 الهانىون ؤو ألازير هظا اغخبرث خيث ألامغيٍي، الهًاء وؤهمها اإلاهاعو، الهًاء غلى الهانىنيت اإلاكاًل هظه َغخذ ونض
 بلى ألامغيٍي الهًاء واليت المخضاص يٌكي ؤنه يما اإلاخدضة، الىالياث في الجغيمت آزاع جدههذ بطا ألامغيٍي الهانىون هى الىاحب
 بث بكإو مؿيىجا نًاء نط ى خيث للخُغ، غغيتها ؤو ؤمغيٌيت مهالح مؿذ آزاعها ًانذ بطا الخاعج، في ونػذ حغيمت
 مثل نانىنها يدظغ ميؿىجا واليت ؤو َاإلاا الكػل ججغيم غلى نيكاصا بىاليت قيؿاؽ الؽ من الانترنيذ غبر الهماع أللػاب مىنؼ

. ألالػاب هظه

 اعجباٍ ًاو ؤنه خيث الانترنيذ اؾخسضام بؾاءة غن الناقئت الضغاورن زالُ من الُغح هظا الانجليزرن الهًاء جبنى يما

 ويسخو ليزرنالانج الهانىون نُبو ولٍي ،1990 ؾنت الهاصع بغيُانيا في الٌمبيىجغ بؾاءة بهانىون غمال وبغيُانيا الىانػت بيو
 نيخه ؤو َاإلاا الجاني بنامت مٍاو غن النظغ بهغف بغيُانيا بلى آزاعها جمخض ؤو يجب الىانػت بنظغ الانجليزرن الهًاء

. (45) بغيُانيا في مىحىص الخاؾىب في مدظىعن حػضيل بلى انهغقذ

 ًانذ مهما الػهىباث بهانىون غمال بالخاعج، ونػذ التي الانترنيذ حغاثم بلى هناى الهًاء ازخهام قيمخض قغنؿا في ؤما

. (46) غليه نانىنها بغماُ في قغنؿا مهلخت جبرع التي  الىانػت الظغوف

ت الضوليت اإلانظمت ؤيضث يما ُن الجناثيت للكَغ ت هؼةؤج بيو الخػاوون شجيؼوث حػؼيؼ غلى الانتربى ُن بيو الكَغ  الضو

. الانترنيذ حغاثم زانت الجغيمت إلاٍاقدت ألاغًاء

ُن في اإلاػلىماجيت للجغاثم زانت نىة بةنكاء نام الظر ألاوعوبي اصالاجذ حهىص اإلاجاُ، هظا في الضوليت الجهىص وؤهم  صو

 (47).البريُانيت واإلاملٌت ألامغيٌيت إلاخدضةا والىالياث وقغنؿا وؤإلاانيا اؾتراليا و ينضا من ًل بلى يمخض غملها وؤ يما, الاجداص

 اجكانيت غلى وواقهىا اقغيهيت خٍىمت 54 من مٍىون الاقغيهي جداصالا ناصة من مجمىغت احخمؼ قلهض, اقغيهيا في ؤما

 الضازليت وػعاء مجلـ واقو يما ،( 49)ةالصخص ي البياناث وخملت اإلاػلىماحي ألامن بمجاُ يخػلو قيما ؤلاقغيهي الاجداص

 الكهل في ويخُغمن اإلاػلىماث جهنيت حغاثم إلاٍاقدت الػغبيت الاجكانيت غلى 2010 في بالهاهغة احخماغهم في الػغب والػضُ
 (48).الجغاثم هظه مٍاقدت مجاُ في نًاجيواُ الهانىني للخػاوون مجها الؿابؼ

 اإلاػضُ 04/15 الهانىون في ؾىاء الجؼاثغ هاؤنغث نض الالٌترونيت الجغيمت إلاٍاقدت والهًاثيت الهانىنيت الىؾاثل هظه ًل
 اإلاكغع ؤنغ خيث والاجهاُ ؤلاغالم جٌنىلىحياب اإلاخهلت بالجغاثم اإلاخػلو 09/04 الهانىون ؤو نىباثالؼ لهانىون واإلاخمم

 هظا من الؿابؼ الكهل في وطلَ الالٌترونيت الجغيمت مٍاقدت مجاُ في الهًاثيت واإلاؿاغضة الخػاوون مىيىع الجؼاثغرن

. نىونالها

 08/01 الاحخماغيت الخإميناث نانىون مجها زانت نىانيو في اإلاػلىماث لنظم الهانىنيت الخمايت الجؼاثغرن الهانىون ؤنغ يما
 الػضالت بػهغنت اإلاخػلو 15/03 والهانىون 23/07/2003  في اإلااعر 03/05 والكٌغيت ألاصبيت اإلالٌيت ونانىون ،23/01/2008 في اإلااعر

. 2000/03 والالؾلٌيت الؿلٌيت إلاىانالثبا اإلاخػلو والهانىون,
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 : ااخقجمت

 جخميز إلاا طلَ ، زُىعة الجغاثم ؤيثر من يػض الجغاثم، من النىع هظا ؤو الالٌترونيت، للجغيمت صعاؾدنا زالُ من لنا ججلى

. إلاٍاقدتها الهانىنيت الىؾاثل حميؼ و والهًاء للهىانيو جدضيا  زهاثو من الجغيمت هظه به

 ازخلكذ قهض لها، ومىخض حامؼ غام حػغيل ويؼ في نػىبت حضث و زانت بُبيػت الالٌترونيت الجغيمت احؿمذ خيث
 غغقها من ومجهم الجغيمت، العجٍاب وؾيلت ؤؾاؽ ؤنها غلى غغقها من قمجهم بلحها ينظغ التي الؼاويت بازخالف خىلها اإلاكاهيم

 ؤو يما. الخػاعيل هظه بيو حمؼ وآلازغ الجاني، شخهيت ؤؾاؽ غلى آلازغ والبػٌ الجغيمت، مىيىع ؤو مدل ؤؾاؽ غلى
 ؤو الخاؾىب بىاؾُت جغجٌب باغخباعها للخضوص غابغة حغيمت ؤنها في واإلاخمثلت اإلاخميزة، زهاثهها في ججلذ الخانت َبيػتها

 الخهاثو ؤيثر زهىنيت ؤغُاها ومما اعجٍابها، في اإلادؿاعع والخُىعن جنكيظها بؿغغت جميزث يما آلالي، الخاؾب مجاُ في
ًاء جميزر بل الخهليضر، حغمالم في الخاُ هى يما الػنل بلى يلجإ ال خيث وؤقٍاله، اإلاػلىماحي اإلاجغم بها جميزر التي  واإلاهاعة بالظ

. اإلاػغقت و والؿلُت

 للػضص نظغا مٍاقدتها غن غاحؼة الهانىنيت والنظم الهىانيو ونكذ, الالٌترونيت للجغيمت اإلاميزة الخهاثو هظه  ل في
 إلاٍاقدت يدؿؼال  "بنو الا غهىبت ال و حغيمتال" مبضؤ انبذ خيث اإلاػلىماث، جهنيت بخُىعن اإلاخُىعة الجغاثم هظه من الهاثل

. اإلاؿخدضزت الالٌترونيت للجغاثم الؿليم الهانىني الخٌييل إليجاص جكؿيره في الخىؾؼ يجب بل الجغاثم، من النىع هظا

 مجاُ في الهًاجي و الدكغيعي الخػاوون و الهًاثيت اإلاؿاغضة قٌغة جبني الى اإلاهاعنت الهىانيو لجإث, ىطُ غلى جغجيبا و
 و الخُبيو الىاحب الهانىون ايجاص احل من صوليتاُ و الثناثيت جكانياثالا من الػضيض ابغام جم خيث, الجغاثم هظه ةمٍاقذ

. بها اإلاسخو الهًاء

 للخهضر الاقغيهي الاجداص  او الاوعبي الاجداص او اإلاخدضة الامم ماجمغ اَاع في النضواث و اإلااجمغاث من الٌثير غهض جم يما

. الػالمي البػض طاث الجغاثم لهظه

 في او الػهىباث نانىون في غلحها النو او الا لها اإلاهغعة بالػهىباث و الالٌترونيت بالجغاثم الجؼاثغرن اإلاكغع اهخمام عؾم و

 يجب بل,  الالٌترونيت ثمالجغا من  النىع لهظا الؿغيؼ الخُىعن و  الغهيب الاندكاع إلاىاحهت يكير ال قهِ  04-09 الهانىون
ُن الكهل في ينو خيث بها زام نانىون انضاع  اعجٍابها ووؾاثل مغجٌبحها و الجغاثم بهظه الخانت اإلاهُلخاث غلى منه الاو

ُن وجسو اعجٍابها ووؾاثل مغجٌبحها لخهىنيت نظغا  يغوعة مؼ. لها اإلاهغعة الػهىباث و الجغاثم هظه انىاع  الالخهت الكهى
 غلى و قغقهم و الاشخام زهىنيت غلى و الػامت اإلااؾؿاث امىاُ غلى جسلكها التي الؿلبيت لآلزاع نظغا غهىباتها حكضيض

. الضولت امن

ُن الجؼاثغرن اإلاكغع نىص ي الالٌترونيت، الجغاثم جُىعن إلاؿايغة وغليه : الخاليت واإلاهترخاث بالخلى

 نانىون بنضاع ؤو الالٌترونيت الجغاثم ؤنىاع مؼ يخالءم بما الجؼاثيت ؤلاحغاءاث ونانىون الػهىباث نانىون حػضيل وحىب -1

غمن الالٌترونيت بالجغاثم زام . مٍاقدتها َو

. الظاهغة هظه إلاجابهت الهًاثيت اإلاجالـ ًل في الالٌترونيت بالجغاثم مخسههت مدايم بنكاء -2

ت زهيوث يغوعة -3 , الكإو لهظا زبراء لجاو جٍىين مؼ واليت، ًل في الانترنيذ بجغاثم زانت حناثيت قَغ
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.  الانترنيذ حغاثم مٍاقدت حاُم في والضوليت الىَنيت واإلاؿاغضة الخػاوون حػؼيؼ -4

ت عحاُ جٍىين -5  ألامغيٌيت اإلاخدضة الىالياث من ًل في الجغاثم من النىع هظا مٍاقدت مجاُ في ونًاة مسخهيو الكَغ
ُن وقغنؿا وبغيُانيا . الجغاثم من النىع هظا مٍاقدت في ؾاهمذ يضو

نيت هيئت جٍىين -6  في اؾدكاعيت هيئت ؤر الخانلت، الخُىعاث بٍل البرإلااو وجؼويض الانترنيذ، حغاثم ومخابػت إلاغانبت َو

. الالٌترونيت الجغاثم ًاقدتم مجاُ في وؤلاحغاجي الهانىني حاُالم
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.ن42ن:، اإلاغحؼ الؿابو، مؾىيغ ؾكياو37

38equity finding life insurence informatique nouvelle. mai 1976/ 

نننن.59نن–58ن:اإلاغحؼ الؿابو، م:نؾنيت باَلي39

صاع الجامػت الجضيضة للنكغ ،ناإلاهاعو ة، االخمايت الجناثيت إلاػُياث الخاؾب الالي في الهانىو الجؼاثغر و زليلمدمض 40

،ن88، م 2007

زىعة اإلاػلىماجيت وانػٍاؾاتها غلى نانىو الػهىباث، الُبػت الثانيت، صاع الجهًت الػغبيت، الهاهغة :نخمض ؾامي الكىا41

ننن.34:ن، م1998

ث، ؾلُنت غماو، يىنـ غغب، جُىع الدكغيػاث في مجاُ مٍاقدت الجغاثم، الالٌترونيت، هيئت جنظيم الاجهاال42

.ن23، 22، 21:ن، م م2006ؤقغيل ن4ون2مؿهِ، 

 ، 44، الجغيضة الغؾميت عنم لهانىو الػهىباث ناإلاػضُ واإلاخممن2004نىقمبر ن10اإلااعر في 15ن–04انظغ الهانىو عنم 43

ن:اإلاىنؼ الخالينغلىمنكىع ن2016صيؿمبر ن2ة ألاهغام الجغاثم ؤلالٌترونيت، حغيض44

www.alahram.org.eg/New/202.101/107/565.220/ 

،نَغابلـ ،ناإلااجمغ اإلاؿاعبي اإلاػلىماجيت و الهانىو .مؿػىص ؤعخىمت، ؤلاقٍالياث ؤلاحغاثيت التي جثيرها الجغيمت اإلاػلىماجيت45

ن2009ايخىبغ 

، 2004ألاولى، صاع الجهًت الػغبيت، الهاهغة، ن، الجغاثم الناقئت غن اؾخسضام الانترنيذ، الُبػتغمغ مدمض بن يىنـ 46

 .214:نم

ن912م :اإلاغحؼ الؿابو يىنـ، خمض بن مغمغ 47

غمغ زلل قاعوم، آلالياث الهانىنيت إلاٍاقدت الجغيمت الالٌترونيت، حامػت مدمض زيًغ بؿٌغة، ًليت الخهىم 48

ني خُى الجغيمت اإلاػلىماجيت بيو الىنايت واإلاٍاقدت، و .ن26:ن، م2015الػلىم الؿياؾيت، اإلالخهى الَى
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: املراجع ققامت

: العربيت بقلللت

: الكخب

.نوما بػضهان76:ن، م2010ؤمن الجغيمت الالٌترونيت، الضاع الجامػيت، الاؾٌنضعيت،:نزالض ممضوح ببغاهيم صن-

.ن2007الاؾٌنضعيت، ،الجغيمت اإلاػلىماجيت وبحغام الانترنيذ، صاع الكٌغ الجامعي :نؾامي غلي غياص خامض-

، (الخاؾب آلالي وقبٌت اإلاػلىماث و الانترنيذ)ألاخٍام الكههيت للخػامالث الالٌترونيت :نغبض الغخمن بن غبض هللا الؿيض-

.نن.2004، بيروث، الُبػت ألاولى، صاع الىعانيو للنكغ والخىػيؼ

 ن.2004لهاهغة، ة الػغبيت، امدمض بن يىنـ ، الجغاثم الناقئت غن اؾخسضام الانترنيذ، الُبػت ألاولى، صاع الجهٌص غمغ -

عبي اإلاٌخب الؼ،الجغاثم اإلاػلىماجيت، حغاثم الخاؾب آلالي والانترنيذ في مهغ والضُو الػغبيت :نغمغو غيس ى الكهي-

،  2006الخضيث، الاؾٌنضعيت 

 .،ن2015الجؼاثغ، ن–الضاع الجؼاثغيت للنكغ والخىػيؼ ن-مت الالٌترونيت صعاؾت مهاعنت الجغرن:نص ؾنيت باَلي-

صاع الجامػت الجضيضة للنكغ ،نة، االخمايت الجناثيت إلاػُياث الخاؾب الالي في الهانىو الجؼاثغر و اإلاهاعو زليلمدمض ن-

2007  ،

الجهًت الػغبيت، الهاهغة زىعة اإلاػلىماجيت وانػٍاؾاتها غلى نانىو الػهىباث، الُبػت الثانيت، صاع :نص مدمض ؾامي الكىا-

.ن، 1998

 ،  2004للنكغ، ؤلاؾٌنضعيت، نالجغاثم اإلاػلىماجيت صاع الجامػت الجضيضة:نمدمض غلي الػغياو-

.نصاع الجهًت الػغبيت، الهاهغة،بغ الانترنيذ، الخمايت الجناثيت للخجاعة الالٌترونيت ع:نهضي نكهىف-

 :بقلللت الاجنبيت

-LES LIVRES 

-De shutter(B) : A propose de la fraude informatique, Revue de droit pénal et criminelle, Avril 1985 ,. 

-Lucas (A) : droit de lnformatioque, paris, PUF,1987, 

 :املؤجمراث و البحىث امللقالث

غمن ألامىاُ ؾؿل حغيمت: الػمغرن نالخت-  الاحتهاص ازغ مسبر الخامـ، الػضص الهًاجي، الاحتهاص مجلت,--مٍاقدتها َو

.  بؿٌغة، زيًغ مدمض حامػت ،الدكغيؼ خغيت غلى الهًاجي

 الخالي اإلاىنؼ غلى منكىعن, 2013 عينار 13 وزهاثهها، ؤؾبابها  –حػغيكها  –اإلاػلىماجيت الجغيمت: الضيغبي الػاُ غبض ص-
www.acconline.com/article.detail.aspr?id:7509 
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 والػلىم الخهىمن ًليت بؿٌغة، زيًغ مدمض حامػت الالٌترونيت، الجغيمت إلاٍاقدت الهانىنيت آلالياث قاعوم، زلل عغم ص-

ني اإلالخهى الؿياؾيت، ُن الَى  .،2015 واإلاٍاقدت، الىنايت بيو اإلاػلىماجيت الجغيمت خى

ُن ؤلانليميت النضوة وزهاثهها، َبػتها الانترنيذ حغاثم غن: يغيؿخاؾٍىإلااو-  اإلاملٌت بالٌمبيىجغ، اإلاخهلت الجغاثم خى

 ،2007 يىنيى 20و 19 ؾغبيتالم

  www.eastlaws.com اإلاىنؼ غلى مخىقغ 179: م الانترنيذ، حغاثم ؤنماٍ: ألالكي نالح مدمض-

ُن اإلاؿاعبي اإلااجمغ.اإلاػلىماجيت الجغيمت جثيرها التي ؤلاحغاثيت ؤلاقٍالياث ؤعخىمت، مؿػىص- ُن الاو  و اإلاػلىماجيت خى

 2009 ايخىبغ, َغابلـ,الهانىون

 2 مؿهِ، غماو، ؾلُنت الاجهاالث، جنظيم هيئت الالٌترونيت، الجغاثم، مٍاقدت مجاُ في الدكغيػاث جُىعن غغب، يىنـ ص-

  ،2006 ؤقغيل 4و

 ،2006 .ؤيخىبغ الهانىنيت، اإلاىاحهت وبؾتراجيجيت والهىعن والخهاثو اإلاػنى والانترنيذ الٌمبيىجغ حغاثم: غغب يىنـ ص-
 . www.doc.abhatoo:net.ma/img/doc/dios.doc,p1-6 الالٌتروني اإلاىنؼ غلى منكىعاث

 حامػت  –2000 مار 5  –1 منظ والانترنيذ، والٌمبيىجغ الهانىون ماجمغ اإلاػلىماجيت، الجغاثم: عؾخم قغيض مدمض هكام -
 2004 الثالثت، الُبػت ر،الثاو اإلاجلض -والهانىون الكغيػت ًليت اإلاخدضة، الػغبيت الاماعاث

: الخالي اإلاىنؼ غلى منكىعن 2016 صيؿمبر 2 ألاهغام حغيضة ؤلالٌترونيت، الجغاثم-
www.alahram.org.eg/New/202.101/107/565.220/ 

 

: الجامػيت الغؾاثل

 حامػت  –الخهىمن ًليت  –اإلااحؿخير لنيل مظيغة  –واإلاهاعون الجؼاثغرن الهانىون يىء غلى اإلاػلىماجيت الجغاثم: نؿيم صعصوعن-

.  ،2013 –2012 -نؿنُينت منخىعر

 حامػت الخهىم، ًليت ؤلاحغام، وغلم الجناثيت الػلىم في اإلااحيؿخير قهاصة لنيل مظيغة اإلاػلىماجيت، الجغاثم: ؾكياو ؾىيغ-

  ،2010 الجؼاثغ، جلمؿاو، ص،بلهار بٌغ ؤبى

 ًليت -بؿٌغة حامػت اإلااحيؿخير، قهاصة لنيل مظيغة مهاعنت صعاؾت آلالي، الخاؾب لبرامج الجؼاثيت الخمايت: قنيو نالح
 .،2008  –2007 الؿياؾيت، والػلىم الخهىمن

 جيزرن مػمغر، مىلىص حامػت الخهىم، ًليت اإلااحؿخير، قهاصة لنيل مظيغة جغنيذ،الاو غبر اإلاغجٌبت الجغاثم: نؿير يىؾل -
 الجؼاثغ  وػو

:  اللىانيو

  ،44 عنم الغؾميت الجغيضة ، الػهىباث لهانىون واإلاخمم اإلاػضُ 2004 نىقمبر 10 في اإلااعر15 –04 عنم الهانىون-

http://www.eastlaws.com/
http://www.eastlaws.com/
http://www.doc.abhatoo:net.ma/img/doc/dios.doc,p1-6
http://www.doc.abhatoo:net.ma/img/doc/dios.doc,p1-6
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 ؤلاغالم بخٌنىلىحيا اإلاخهلت الجغاثم من للىنايت الخانت بالهىاغض اإلاخػلو 2009 ؤوث 05 في اإلااعر 04 -09 عنم نانىوناُ-

 (2009 ؤوث 06 في الهاصعة  47 عنم عؾميت حغيضة) ومٍاقدتها والاجهاُ

LES LOIS 

la loi 88-19 de 05 Janvier 1988 portant sur la fraude informatique ‘journal officiel du 06 janvier 1988 France). 


