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Summary of the Study 
 

Title of research: " The Criminal  Intended in the information crimes". 
Prepared by: Marwan Marsouq Al Rouqy. 
Adminstor  : Dr. Marwan Sherif Al Qahf. 
Problem of the study: Problem of the study is summarized in the 
following question: What is The Criminal  Intended in the the 
information crimes". 
Curriculum of the study: The researcher has used the comparative 
analysis descriptive Curriculum depending on the legal and lawful texts, 
And on the opinions of Islamic and lawful jurists and the most true 
opinions between them that specialize in the Criminal  Intended 
in its general rules. 
Important Results: 

1- The Criminal  Intended in the information crimes differs from a 
crime to another. 

2- The difference between Criminal  Intended and unintended error is 
based on the materialistic elements of the crime. 

3- The most important element in crimes is the criminal  intended and 
not the moral pillar. 

Important Recommendations: 
1- Issuing a systematic list for the information crimes. 
2- Studying the criminal intended in each crime of the information 

crimes in details. 
3- Establishing a new department for investigation in the  information    

crimes in the organization of investigation and Public Prosecution 

because it is different from traditional crimes in the way of 

committing or even the discovery of its helping aids. 

 
 



 

 ج
 

 

 اإلهــــــــداء

 
  -رحمة هللا -الذي علمني القيم ورباني عليها وكان له الفضل روح والديّ إلى 

 بعد هللا فيما تحقق لي من نجاح في حياتي .

 التي ربتني خير تربية وكانت – أطال هللا في عمرها – والدتي الكريمةإلى 

 خير معلم لي في الحياة .

  الذين وقفوا بجانبي وساندوني طيلة مسلط و دانه وأبنائي زوجتي الغاليةإلى 

 سنوات الدراسة .

 من ساندني بالرأي والمشورة كل  والى عمتي  و إخواني  وأخواتيإلى 

 والسؤال امتناناً وإكباراً .

أهدي لهم هذا الجهد المتواضع ، سائالً المولى عز وجل أن ينفع به إنه سميع 

 مجيب الدعاء .
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 الشكر والتقدير
الحمد ل وحده الصالة والسالم على من ال نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :  

     فإني أشكر المولى عز وجل ، الذي مّن علّي ووفقني إلتمام هذه الدراسة ، ثم أتقدم  

بوافر الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الملكي األمير / نايف بن عبد العزيز النائب 

الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس األعلى لجامعة نايف العربية 

للعلوم األمنية ، وإلى صاحب السمو الملكي األمير /عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز 

آل سعود والى مقام وزير العدل السابق معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد هللا آل الشيخ 

والى معالي وزير العدل الحالي معالي الدكتور محمد بن عبد هللا العيسى على إتاحة 

 الفرصة لي لمواصلة دراستي العليا بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية .

     كما أتوجه بالشكر لمعالي رئيس الجامعة األستاذ الدكتور/ عبد العزيز بن صقر 

الغامدي وعميد كلية الدراسات العليا األستاذ الدكتور / عامر خضير الكبيسي ، ورئيس 

قسم العدالة الجنائية الدكتور / محمد عبد هللا الشنقيطي ، وجميع األساتذة األجالء وأخص 

منها أساتذة قسم العدالة الجنائية الذين أدين لهم بالفضل بعد هللا بما حصلت عليه من 

علوم ومعارف على أيديهم , كما أرفع جزيل الشكر واالمتنان إلى الدكتور/ مروان 

شريف القحف ، الذي تفضل  مشكوراً بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ، وفتح لي قلبه 

قبل مكتبه، وأوالني برعايته األبوية ، وتوجيهاته السديدة ، ومالحظاته القّيمة ، وأفاض 

علّي من سعة صدره، وسماحة خلقه، وغزير علمه ، مما كان له أبلغ األثر ، وأجل 

 الفائدة وعظيم النفع في إخراج هذه الرسالة بهذا الشكل . 

 والشكر ل تعالى من قبل ومن بعد ، فهو خير معين وهو أرحم الراحمين

 الباحـث 
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الفصل األول 

 

مشكلة الدراسة وأبعادها 

مقدمة الدارسة : 

 ا الحمد ل أحمده و استعينه وأستغفره وأستهديه وأثني عليه الخير 

كله عاجله وآجله وأشهد أا ال  له  ال هللا وحده ال شريك له , وأشهد أا محمداً 

 كثيراً ،،، أما تسليماً عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

بعد : 

فإا الجريمة ظاهرة  نسانية اجتماعية مرتبطة باإلنساا منذ الوجود 

على األرض كما حدث في أول جريمة قتل يشهدها التاريخ بيا األخويا ( 

َبا  هابيل وقابيل ) كما قال هللا تعالى : َواْتُل َعلَْيِهْم َنَبأَ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ  ِْذ َقرَّ

ُل ّهللاُ ِمَا  َما َيَتَقبَّ َك َقاَل  ِنَّ ْل ِمَا اآلَخِر َقاَل َألَْقُتلَنَّ قُْرَباًنا َفُتقُبَِّل ِما أََحِدِهَما َولَْم ُيَتَقبَّ

ِقيَا   لَِئا َبَسطَت  ِلَيَّ َيَدَك لَِتْقُتلَِني َما أََناْ ِبَباِسٍط َيِدَي  ِلَْيَك َألَْقُتلََك  ِنِّي )27(اْلُمتَّ

  وما ذلك الحيا حتى اآلا والجريمة الزالت ) . )0F1أََخاُف ّهللاَ َربَّ اْلَعالَِميَا 

في انتشار وتزايد مستمر , بل تطورت تطوراً كبيراً وانتقلت  لى مجاالت 

أخطر ونطاقات أوسع , بعد أا كانت حصراً على حياة اإلنساا لتنتقل  لى 

جرائم ذات عالقة بالجوانب اإلنسانية األخرى , مما دعا علماء القانوا 

والشريعة  لى تصنيفها  لى أقسام وأنواع لكل قسم ونوع علًم خاص به. 

وفي عصرنا الحاضر الذي يشهد ثورة معلوماتية ضخمة و تتسابق 

فيه العلوم واالكتشافات بشكل سريع و مع تطور العلم و التكنلوجيا وثورة 

االنترنت , وأصبح مستخدميه ما جميع الفئات العمرية وعلى مستوى مختلف 

                                 
  )28 -27سورة المائدة (  ) 1(
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ما التعليم والثقافة وما طبقات اجتماعية  متنوعة ,  وكنتيجة حتمية ألي تقدم 

تقني مستحدث   ظهرت أنواع جديدة  ما الجرائم واستخدمت أدوات لم تكا 

موجودة في السابق  تسمى بالجرائم المعلوماتية , حيث توسع مجالها 

وخطورتها مما أدى بالمجتمعات  لى اإلقرار بوجوب أخذ موقف صارم 

تجاهها واللجوء السريع  لى  يجاد الحلول . 

وضما  حصائية أعدها الباحث محمد عبد هللا المنشاوي حول جرائم 

اإلنترنت في المجتمع السعودي اتضح أا جرائم االختراقات هي األولى ما 

 3,5% اختراق مواقع حكومية , و5,6بيا تلك الجرائم والتي أخذت ما نسبته 

 الوطني اإلرشادي ألما  . وفي تقرير عا المركز )1F1(اخترقوا مواقع تجارية 

ألف محاولة اختراق لمواقع  68 نحو  المركز تسجيل والذي أفاد بالمعلومات 

 . وأخيرا اختراق موقع )2F2(رسمية في القطاعيا الحكومي والخاص يومياً 

. ) 3F3(وزارة التربية والتعليم مرتيا خالل يوًم واحد

و كنتيجة طبيعية لظهور مثل هذه األنواع ما الجرائم التي تسبب 

ضرراً على األفراد والمجتمع ولتحقيق العدالة و لالستفادة ما التطور التقني 

بالمرسوم الملكي , أقر المقنا  السعودي  نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 

 , وتوالت بعد ذلك الدراسات في هـ1428/ 3/ 8  :) في تاريخ17رقم (م 

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي بحثت في الجرائم المعلوماتية بشكل 

عام  ال أا هذه الدراسة سوف تقتصر على بياا القصد الجنائي في الجرائم 

المعلوماتية وتعتبر هذه الدراسة هي األولى ما نوعها  التي يحاول الباحث 

فيها التركيز على القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية  و تبياا  أوجه 

القصد الجنائي و يضاح حاالته و توفره ما عدمه  في الجريمة . 

                                 
 محمد عبد هللا  , جرائم االنترنت ما منظور شرعي وقانوني - رسالة ماجستير- جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ) المنشاوي,1(
  هـ  13431 ذو القعدة 23 , 3426العدد : هـ , جدة , 1431صحيفة عكاظ ,   )2(
 ) صحيفة التعليم اإللكترونية.3(
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مشكلة الدراسة: 

  بعد أا تم   قرار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بتاريخ 

هـ  والذي جاء في ستة عشر مادة بَيا ما خاللها المقنا الجرائم 1428\3\8

المعلوماتية وعقوبتها ونظراً لحداثة صدور النظام وألهميته في مكافحة مثل 

هذه الجرائم وبعد االطالع على نصوص النظام تبيا أا كاا هناك قصور في 

بعض نصوصه , حيث تتضح أوجهه القصور مع التطبيق العملي للنظام  

ويتمثل ذلك في بعض الجرائم مع جهتيا , األولى تتمثل في عدم بياا النظام  

ألركاا الجريمة بشكلها التام والمفصل , و نعني هنا الركا المعنوي الذي 

 والذي يعتبرما أهم أركاا الجريمة وذلك الرتباطه بشخصية المجرم يعتبر 

 فال يمكا قيام جريمة أساس للمسؤولية الجنائية،و،   لقيام الجريمةاً  الزماً ركا

بدوا توفر الركا المعنوي والمتمثل في القصد الجنائي للجاني بعنصريه  

العلم و اإلرادة بحيث تتجه  رادة الجاني  لى تحقيق النتيجة الجرمية مع علمه 

مسبقاً بمخالفته للقانوا وبما سوف يؤول  ليه عمله . والناحية األخرى تتمثل 

في وصف النظام للركا المادي حيث أتى الوصف عاماً وغامضاً ينقصه 

التفصيل الدقيق لصور ارتكاب هذا الجرم , مع أا هذا الجرم في الواقع 

يحتمل أكثر ما شكل لممارسته وارتكابه , ومع ذلك وضع عقوبة ثابتة 

تحتمل أا تكوا متوافقة مع الجريمة المرتكبة أو ربما تكوا غير متوافقة مع 

الجريمة. 

وبما أا الهدف ما النظام هو حماية المجتمع وحفظ الحقوق مع  يقاع 

الردع العام والخاص  و ا العقوبة لكي تحقق أهدافها يجب أا تتناسب مع 

حجم الجرم المرتكب . وحيث أا الجرائم المنصوص عليها في النظام تحتاج 

 لى  يضاح للوقوف على جميع أركانها وتبياا الجريمة ما الجانب المادي 

والمعنوي  والربط بينهما . كانت هذه الدراسة إليضاح القصد الجنائي في 

الجرائم المعلوماتية ويمكا بلورة التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة في : ما 
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القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية في النظام السعودي  مقارنته مع قانوا 

مكافحة جرائم  تقنية المعلومات  القانوا الصادر ما دولة اإلمارات العربية 

  . 2006المتحدة لعام 

ويتحدد السؤال الرئيسي لهذه الدراسة في "ما القصد الجنائي في الجرائم 

المعلوماتية " الذي يتفرع عنه االسئله التالية: 

تساؤالت الدراسة: 

ما مفهوم القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية وما أنواعه ؟  .1

ما عناصر القصد الجنائي .؟  .2

بماذا يتميز القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية ؟  .3

ما أثار القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية ؟  .4

أهداف الدراسة: 
  

 يضاح مفهوم القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية وما أنواعه ؟  .1

التعرف على  عناصر القصد الجنائي  ؟  .2

تبياا ما يتميز به القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية ؟  .3

معرفة أثار القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية ؟  .4

أهمية الدراسة: 

تستمد هذه الدراسة أهميتها ما أهمية موضوعها " القصد الجنائي في 

الجرائم المعلوماتية وذلك لكوا هذا الموضوع يتزاما مع انتشار الجريمة 

المعلوماتية , ولكونها أول دراسة تبحث في أحد أركاا الجريمة والتي تحتاج 

 لى بياا وتأصيل وشرح ويمكا تحديد أهمية الدراسة في أمريا : 

أوالً : األهمية العلمية: 

تبيا للباحث ما خالل البحث والتقصي ندرة الدراسات التي تتكلم عا 

القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية وتتركز األهمية العلمية لهذه الدراسة 

في  دراسة علمية للقصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية ولذلك يطمح الباحث 
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في البحث  لى أا تلم هذه  الدراسة بكافة المسائل المتعلقة بالقصد الجنائي  

بدقة ووضوح و أا تسهم  في  ثراء المعرفة وأا تقدم  ضافة علمية للمكتبة 

األمنية والقانونية . 

ثانياً :األهمية العملية: 

سيساعد هذا البحث على تبياا القصد الجنائي للجريمة المعلوماتية 

و يضاحه في كل فعل مجرم بنص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي  

, وما المعلوم بأا التكييف  القانوني للقضية يعتبر ما أهم المراحل 

واألوصاف التي تمر بها الجريمة المعلوماتية في مراحلها المختلفة حيث يبنى 

عليها التهمة الموجهة , واالدعاء على  المجرم , ويعتمد عليها القاضي كثيراً 

في توجيه الحكم المناسب , وحيث  أا هذا البحث سوف يوضح ويبيا القصد 

الجنائي في الجرائم المعلوماتية مما يسهل العمل على جهة التحقيق المختصة 

" هيئة التحقيق واالدعاء العام في توجيه التهمه المناسبة لما قام بالفعل 

المجرم , كما يساعد الجهة القضائية المختصة باتخاذ الحكم المناسب وتطبيق 

العقوبة المنصوص عليها في النظام أو  سقاطها عنه وفق للقصد الجنائي 

المتوفر في الجريمة المرتكبة. 

حدود الدراسة: 

تتمثل حدود الدراسة في التالي: 

الحدود الموضوعية: 

سوف نقتصر في هذا البحث على دراسة القصد الجنائي في الجرائم 

هـ  ونظام مكافحة 1428\3\8المعلوماتية في النظام السعودي الصادر بتاريخ 

كقانوا اتحادي لدولة  2006) لسنة 2رقم (جرائم تقنيه المعلومات الصادر ب

اإلمارات العربية المتحدة . 
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منهج الدراسة: 

انطالقاً ما طبيعة الدراسة وأهدافها سيستخدم الباحث في دراسته : 

المنهج الوصفي التحليلي المقارا ، الذي يعتمد الباحث فيه على النصوص 

الشرعية والقانونية،  ضافة  لى أراء فقهاء القانوا والشريعة اإلسالمية ومدى 

الترجيح بيا هذه اآلراء ما وجهة نظر الباحث العلمية فيما يخص القصد 

الجنائي في قواعده العامة ، ويستعيا الباحث في ذلك  لى ما توفر لديه ما 

البحوث والدراسات والدوريات ذات الصلة بالموضوع الستخراج المقترحات 

. )4F1(واستنباط الحلول التي يتوصل بها  لى نتائج منطقية وحلول مقبولة

مفاهيم ومصطلحات الدراسة: 

القصد: 

أ- القصد لغة : يطلق على معاا منها قال ابا فارس " القاف , والصاد , 

 )5F2(والدال أصول ثالثة يدل  حداهما على  تياا شئ وأَمه

وقال الفيومي : قصدت الشيء  طلبته بعينه . 

وما باب أٌقصده السهم ,  ذا أصابه فقتل مكانه , وقيل ذلك ألنه لم يحد 

 كما جاء )7F4(  وجاء في القاموس المحيط أنه االعتماد و تياا الشيء )6F3(عنه

في لساا العرب : أنه االعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيء على 

 ).8F5(اعتدال 

 وقد يختص في بعض المواضع قصد االستقامة دوا الميل , ومنه السفر 

القصاد أي في طريقة مستقيمة . 

                                 
 ، 2010، 1تطبيقات )   ، الوراق للنشر والتوزيع ، ، ط– أساليب –البرواري ، نزار عبدا لمجيد .البحث العلمي ( مفاهيم  ) 1(

 159ص
شركة الرياض للنشر   )2( ابا فارس , أبو الحسا احمد با فارس , معجم المقاييس اللغة , تحقيق عبد السالم محمد هاروا , 

 95 ص 5 , ج 1420والتوزيع , دار الجبيل , بيروت , 
الفيومي , أحمد المقري , المصباح المنير في غريب شرح الكبير , للرافعي , الطبعة الرابعة , دار الكتب العلمية , بيروت , لبناا  ) 3(
 776\2 هـ , 14040, 
 327\1الفيروز آبادي , مجد الديا محمد با يعقوب , القاموس المحيط , دار الحديث , القاهرة ,  ) 4(
 188\3هـ , 1388ابا منظور , أبو الفضل جمال الديا با منظور , لساا العرب , دار صادر , بيروت  ) 5(
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ِبيلِ  َقْصدُ  هللاِّ  َوَعلَى قال هللا تعالي :    أَْجَمِعياَ  لََهَداُكمْ  َشاء َولَوْ  َجآِئرٌ  َوِمْنَها السَّ

 )9F1( 

وذكر ابا كثير في تفسير هذه اآلية: " أا هللا تعالى أخبر أا َثم طريقاً تسلك 

 ليه فليس يصل  ليه منها  ال طريق الحق وهي طريق الحق التي شرعها 

ورضيها,"  ومنها جائز " أي حائد مائل زائغ عا طريق الحق ". 

ب- القصد في االصطالح: 

 ) 10F2(- اإلرادة المقترنة بالفعل 

فالقصد " حالة البد منها إليجاد الفعل, وهو صفة للقلب يكتنفها أمراا علم 

 ).11F3(وعمل, العلم يقدمه ألنه أصله وركنه, والعمل يتبعه ألنه ثمرته وفرعه 

كما ورد أنه نوع ما اإلرادة بلغت في قوتها درجة الجزم , فاإلرادة ال تكوا 

 ).12F4(قصداً  ال  ذا كانت جازمة 

 ا القصد هو العزم على الفعل, وقد ورد في عمد القارئ: " العزم هو  رادة 

العمل والقطع عليه, والمراد ما النية هاهنا هذا المعنى, ولذلك فسر النووي 

 ).13F5(القصد الذي هو النية بالعزم

وقال في المجموع : " النية هي عزم القلب على عمل فرض أو غيره: 

  : ج- القصد شرعا ً

النية : القصد . 

والجمع نيات , وفي الحديث الشريف : 

) 14F6(  نما األعمال بالنيات , و نما لكل أمري ما نوى 

                                 
 ) .9سور النحل اآلية ( ) 1(
ابا عابديا , محمد أميا , حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األنصار , الطبعة الثالثة , مطبعة نصطفى الباني  ) 2(

 .169 , ص 6 , ج1404الحلبي , 
)  الغزالي , اإلمام أبو حامد محمد با محمد الغزالي ,  حياء علوم الديا , الطبعة األولى , تحقيق سيد  براهيم , دار الحديث , 3(

  .558 هـ , ج ص 1412القاهرة , 
 . 19 ,ص 1990األشقر , د عمر سليماا , مقاصد المكلفيا فيما يتعبد به لرب العالميا , الطبعة الثانية , دار النفائس , عماا,  ) 4(
 23/ 1) العيني: , بدر الديا محمود احمد , عمدة القاري شرح صحيح البخاري , دار  حياء التراث العربي , 5(
، والترمذي في جامعه، وأبو داود في صحيحة، ومسلم في صحيحةوى هذا الحديث جمع ما األئمة أصحاب المصنفات، ومنهم البخاري في ر ) 6(

، والبيهقي في سننه الكبرى وفي سننه صحيحةسننه، والنسائي في سننه الكبرى وفي سننه الصغرى، وابا ماجه في سننه، وابا خزيمة في 
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ويعني البُعد , المكاا الذي ينوي المسافر السفر  ليه , قريباً كاا أو بعيدا ً 

وفي الشرع : العزم على فعل الشيء تقرباً  لى هللا تعالى . 

 ) 15F1(ويعني أيضاً : قصد الشيء مقترناً بفعله , فأا تراخى عنه سمي عزما ً. 

د-القصد في القانوا :عزم داخلي للتصرف في اتجاه معيا , مسلمة نفسانية ( 

تعود لإلرادة الداخلية ) , تعتمد في الغالب , تبعاً للهدف الذي يصفها , 

كعنصر مكوا لعمل أو فعل قانوني  مثالُ نية تبرعيه , نية الغش , نية اإليذاء 

 , نية تقديم خدمة .

النية الجنائية أو الجرائميه , حالة نفسية تسمى أيضاً التدليس أو الخطأ العمدي 

لما يرتكب  رادياً فعالً يعرف أنه محظور , وهي عنصر يفرضه القانوا ( 

 . ) 16F2(في جميع الجرائم تقريبا ) لتكويا الجرم , عدم الخلط دافع الجريمة

 التعريف اإلجرائي : –و 

 )17F3(تعمد النتيجة المترتبة على الفعل المادي 

 النية 

أ- النية لغة : يطلق على معاا منها القصد , واألمر والوجه الذي تنويه , 

والعزم على أمر ما األمور , تقول : نوى الشيء ينويه نية و قصده ونواك 

هللا بحفظه : قصدك هللا بحفظه , وفالا ينوي وجه كذا : يقصده , وتطلق النية 

(أيضا على األمر والوجه الذي ينويه المسافر,
18F

وقد تطلق النية في اللغة   )4

(كذلك على العزم
19F

5 (  

                                                                                               
 في سننه، واإلمام أحمد في مسنده، والحميدي في مسنده، وأبو داود الطيالسي في مسنده، والبزار في والدار قطنيالصغرى وفي الزهد الكبير، 

تهذيب  مسنده، وأبو عوانة في مسنده، والقضاعي في مسند الشهاب، والطبراني في معجمه األوسط، والطحاوي في شرح معاني اآلثار، والطبري في
 .اآلثار، وهناد في الزهد، وابا المبارك في الزهد

سعدي أبو حبي , دار الفكر . ) 1(  القاموس الفقهي ,
  ي ) .–معجم المصطلحات القانونية ( ص  ) 2(
 410, ص1406عودة , عبد لقادر عودة , التشريع الجنائي اإلسالمي , مؤسسة الرسالة , طبعه  ) 3(
 397\  4الفيروز أبادي , القاموس المحيط ,  ) 4(
 347\15ابا منظور , لساا العرب,  ) 5(
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وقال ابا فارس : أصل كلمة نوى يدل على معنييا : أحدهما , مقصد الشيء 

ء(واآلخر عجم الشي
20F

1 (   

ب- النية اصطالحاً :عرفها البعض بأنها عمل القلب ووجهته , وقيد التعريف 

بما يميزه عما عداه فقال : " النية عبارة عا انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً 

لغرض ما جلب نفع أو دفع ضرر حاالً أو مآالً .  

و الشرع خصصه باإلرادة المتوجة نحو الفعل البتغاء رضاء هللا تعالى 

(وامتثال حكمه. 
21F

2( 

ويرى ابا القيم الجوزية أا النية هي القصد بعينه ,  ال أا بينهما عالقة عموم 

وخصوص ما زاويتيا: 

" تكوا النية أعم ما القصد ما ناحية أا القصد ال يكوا  ال بفعل مقدور 

يقصده الفاعل , وأما النية فينوي اإلنساا ما يقدر عليه وما يعجز عنه , فالنية 

تتعلق بالمقدور عليه و المعجوز عنه , بخالف القصد واإلرادة فإنهما ال 

يتعلقاا بالمعجوز عنه ال ما فعله وال ما فعل غيره . 

يكوا القصد أعم ما النية ما ناحية تعلقه بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره, 

بينما النية ال تتعلق  ال بفعله نفسه, فال يتصور أا ينوي الرجل فعل غيره, 

  (ويتصور أا يقصده ويريده "
22F

3( 

(- وعرفها القرافي بقوله : النية هي قصد اإلنساا بقلبه ما يريده بفعله 
23F

4( 

وقال الماوردي : أا النية عزم القلب على عمل ما األعمال : فرض أو غيره 
)24F5( 

                                 
 367 . ص 5معجم مقاييس اللغة , ج  ) 1(
 30السيوطي , األشبه والنظائر , ص  ) 2(
ابا قيم الجو زيه , أبو عبد هللا محمد با أبي بكر الدمشقي ,  عالم الموقعيا عا رب العالميا , تقديم طه عبدالرؤف , دار الجيل  ) 3(

  .190 , ص 3, بيروت , ج 
 14040الفراقي : احمد با  دريس القرافي المالكي , االمنيه في اداراك النية , الطبعة األولى , دار الكتب العلمية, يروت , لبناا ,  ) 4(

 7هـ ص ,
الماوردي , أبو الحسا علي محمد با حبيب الماوردي البصري , الحاوي الكبير, دار الكب العلمية , بيروت , لبناا , المقدمة ,  ) 5(

 199ص 
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 )25F1(وعرفها البعض بأنها " القصد الكلي الشامل للعزم والقصد المقارا للفعل 

وعرفها الشيخ صالح السدالا بأنها " قصد كلي , نسبي , شامل للعزم والقصد 

 ):26F2(المتقدم على الفعل المقارا له في بعض أحواله 

 )27F3(ج - النية شرعا ً : عزم قلبي على عمل فرضي أو غيره 

 )28F4( .الجريمة على ما عرفها القانوااب  هي  رادة ارتكد- النية : قانونا ً .

ا الجريمة على ما عرفها القانواب هي  رادة ارتكج: التعريف اإلجرائي : 
)29F5( 

اإلرادة: 

أ : اإلرادة في اللغة : بمعنى المشيئة , وبمعنى الطلب , وبمعنى القصد , فما 

). 30F6األول : أراد الشيء بمعنى شأه (

(وما الثاني : أراد الكأل بمعنى طلبه 
31F

7(  , 

 

(وما الثالث :  رادتي بهذا لك , أي قصدي بهذا لك
32F

8(  

و اإلرادة متنوعة  لى أنواع فتكوا محبة وغير محبة , وقد تكوا مضمرة ال 

 ).33F9(ظاهره , أردته بكل ريده : أي بكل نوع ما أنواع اإلرادة 

ب : اإلرادة في االصطالح : 

 وهي عبارة عا تعمد الفعل المادي أو الترك )34F10(اإلرادة جنس للنية والقصد 
)35F11 ,( 

                                 
  .199الحسني احمد , نهاية األحكام في النية , , دار الجبيل , بيروت . ص  ) 1(
 103 , ص 1 , ج 1414السدالا , صالح غانم , النية وأثرها في األحكام الشرعية , دار عالم الكتب , الرياض , الطبعة الثانية ,  ) 2(
 17الحسني احمد , نهاية األحكام في النية , ص  ) 3(
 1960قانوا العقوبات األردني لعام  ) 4(
 1960قانوا العقوبات األردني لعام  ) 5(
 296 , ص 1الفيروز أبادي , القاموس المحيط , ج   ) 6(
 478 , ص2 م , ج1984 , دار العلوم للمالييا , يروت , 3الجوهري  سماعيل با حماد , الصحاح , تحقيق : أحمد عطار , ط  ) 7(
 118 , ص 3ابا منظور , لساا العرب , ج  ) 8(
 358 . ص 2الزبيدي , محمد مرتضى , تاج العروس , دار ليبيا , نغازي , ج  ) 9(
 137 , ص1990 , دار النفائس , عماا , األردا , 2د عمر سليماا األشقر , مقاصد المكلفيا فيما يتعبد به لرب العالميا , ط ) 10(
  .410 , ص1عودة , التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانوا الوضعي , ج  ) 11(
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.   )36F1( وقد تتعلق بفعل الشخص , أو بفعل غيره , وذلك بحسب نوعها 

ثم أا هذه اإلرادة متنوعة  لى عشرة أنواع , هي : القصد , والنية , والعزم , 

 ).37F2 (والهم , والشهوة , واالختيار , والقضاء , والقدر , والعناية , والمشيئة

ج- اإلرادة شرعا ً : " هو اإلحساس الذاتي بقدرة اإلنساا على تنفيذ ما يصمم 

أو يخطط له ما دوا تردد أو تراجع وضما ما تسمح به اإلمكانيات 

 ).38F3(والقدرات والقوانيا المرعية . 

 

ويعرفها الجرجاني : صفه توجب للحي حاالً يقع منه الفعل على وجه دوا 

 ).39F4(وجه . أي أنها قوة في النفس تمكا صاحبها ما اعتماد أمر ما وتنفيذه . 

 ).40F5 (يعرفها الفقهاء بمعنى ليقصد  لى الشيء واالتجاه  ليه

 وقانوناً :  مكانية التصميم على الفعل أو عدم الفعل , مشيئة , اختيار , رغبة 

.)41F6 .( 

ج: التعريف اإلجرائي : 

 ). 42F7( مكانية التصميم على الفعل أو عدم الفعل , مشيئة , اختيار , رغبة . 

القصد الجنائي : 

القصد الجنائي في الشريعة اإلسالمية : 

يعرف الفقه الجنائي بأا القصد هو علم بعناصر الجريمة و  رادة متجه  لى 

تحقيق هذه العناصر أو  لى قبولها , ويعرف جانب ما الفقه بأنه أا يقصد أو 

يتجه الفاعل  لى القتل مقدراً نتائجه مريداً لها , وذلك بإزهاق الروح , ويرى 

                                 
زيا الديا عبد الرحما با شهاب الديا با أحمد با رجب الحنبلي البغدادي , جامع العلوم والحكم , تحقيق شعيب االرناؤوط و  ) 1(

 7 , ص 1997هـ , 1417 . 7 براهيم باحبس , مؤسسة الرسالة , ط 
 7القرافي , األمنية في اداراك النية , ص  ) 2(
 35 جرجس , جرجس جرجس , معجم المصطلحات الفقهية والقانونية , الشركة العالمية للكتاب , ص  ) 3(
 36جرجس , مرجع سابق ص  ) 4(
 5الموسوعة الفقهية , وزارة األوقاف والشئوا اإلسالمية , الجزء الثالث ص  ) 5(
 5نخله , موريس نخله وآخروا , القاموس القانوني الثالثي , منشورات الحلبي الحقوقية , ص ) 6(
 5نخله , موريس نخله وآخروا , القاموس القانوني الثالثي , منشورات الحلبي الحقوقية , ص ) 7(
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البعض أا يشترط العتبار القتل عمداً عند أبي حنيفة والشافعي أا يقصد 

(الجاني فعل المجني عليه
43F

1(  . 

القصد الجنائي في القانوا  :  -أ

يرى   الفقيه الفرنسي  ( جارسوا ) بأا القصد الجنائي : " هو  رادة الجاني 

الرتكاب الجريمة كما حددها القانوا , وهو علم الجاني بمخالفته للقواعد 

القانونية والتي هناك افتراض قائم دائماً بأنه عالًم بها "  

ويرى الفقه الجنائي المصري بأا القصد الجنائي هو " تعمد ارتكاب الفعل 

(المكوا للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانوا
44F

2( 

ويرى رأي أخر بأا القصد الجنائي هو : انصراف  رادة الجاني  لى الفعل 

(الذي يأتيه , و لى النتيجة المقصودة بالغالب 
45F

3( .

ويعرفها الدكتور محمد نجيب حسني بأا القصد الجنائي هو " علم بعناصر 

  )46F4 (الجريمة و رادة متجهه  لى تحقيق هذه العناصر أو قبولها :

ويعرف الدكتور  رمسيس بهنام القصد الجنائي بأنه " انصراف اإلرادة  لى 

السلوك المكوا للجريمة كما وصفه نموذجها اإلجرامي في القانوا مع وعي 

بالمالبسات التي يتطلب هذا النموذج  حاطتها بالسلوك في سبيل أا تتكوا به 

الجريمة , فالقصد الجنائي  ذا نية فيما يتعلق بالسلوك ووعي فيما يتعلق 

 )  47F5(بمالبسات السلوك الالزمة العتباره جريمة

ويعرف الدكتور رؤوف عبيد معنى القصد الجنائي : باتجاه  رادة الجاني نحو 

. )  48F6(ارتكاب الجريمة مع الميل بتوافر أركانها القانونية 

 
                                 

  م 1996 دكتور جرجس جرجس , الشركة العالمية للكتاب , بيروت لبناا , طبعة أولى . –معجم المصطلحات الفقهية والقانونية  ) 1(
  .366 ص 1962السعيد , السيد مصطفى السعيد , اإلحكام العامة في قانوا العقوبات , الطبعة الرابعة ,  ) 2(
شرح قانوا العقوبات , القسم العام , مطبعه جامعه القاهرة , الطبعة التاسعة ,  ) 3(  , 1974السعيد , محمود محمود مصطفى , 

  .424ص
سابق  ) 4(  حسني ,  محمد نجيب حسني , مرجع , 
شرح قانوا العقوبات العام , منشاة المعارف باإلسكندرية,  ) 5(   .880 , ص 1971بهنام ,  رمسيس بهنام , 
 بهنام , لمرجع السابق . ) 6(
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ج - التعريف اإلجرائي للقصد الجنائي : 

تعمد  تياا الفعل المحرم أو تركه مع العلم بأا الشارع يحرم الفعل أو يوجبه 

.) 49F1( 

  العقوبة: 

أ : العقوبة لغة : قال ابا فارس : مادة  " َعقب " : الباب كله يرجع  لى أصل 

واحد , وهو أا يجيء بعق الشيء , أي متأخرا عنه . ويقول اعتقب الشيء , 

 )50F2(أي , حبسته

 ).51F3 (وعاِقبه وعاٌقٌبه : كل شيء آخره

(والعقوبة : العقاب ومنه قانوا العقوبات 
52F

 , وتقول العرب : أعقبت الرجل : )4

:  ذا جازيته بخير , وعاقبته  ذا جازيته بشر , فأطلق على الجزاء بالخير 

(عاقبة وعلى الجزاء بالشر عقاباً 
53F

5( .

ب : العقوبة اصطالحا: 

هي الجزاء لما خالف أوامر هللا ونواهيه , والعقوبة شرعت داعية  لى فعل 

(الواجبات وترك المحرمات 
54F

6( . 

كما عرفها الماوردي " بأنها زواجر وضعها هللا تعالى عا ارتكاب ما حظر 

(و ترك ما أمر به 
55F

7(  :

وعرفها البهوتي بأنها : " المنع , ألنها تمنع ما الوقوع في مثل ذلك الذنب 

")56F8(    

                                 
 409عودة , عبد القادر عودة . مرجع سابق . ص  ) 1(
 409عودة , عبد القادر عودة . مرجع سابق . ص  ) 2(
  .217الفيومي , المصباح المنير , ص  ) 3(
  , مادة العقوبة .613 , ص 2المعجم الوسيط , ج  ) 4(
 110 , ص 2ابا منظور , لساا لعرب , ج ) 5(
شيخ اإلسالم تقي الديا احمد با تيمه , السياسة الشرعية في  صالح الراعي والرعية , تحقيق بشر محمد عيوا ,  ) 6( ابا تيمه , 

 101 , ص1402مكتبة دار البياا , دمشق 
 364الماوردي , األحكام السلطانية , ص  ) 7(
البهوتي : منصور با يونس با صالح الديا با حسيا با  دريس , كشاف القناع عا متا اإلقناع , عالم الكتب , بيروت ,  ) 8(

 63 م , ص1983
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كما عرفها عبد القادر عودة: بأنها الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على 

(عصياا أمر الشارع 
57F

1( 

ج - التعريف الشرعي : هي جزاء وضعه الشارع للردع ما ارتكاب ما نهى 

(عنه وترك ما أمر به  
58F

2 (. 

ج: التعريف القانوني: 

عرفها بعض رجال القانوا العقوبة بأنها:  الجزاء الذي يوقع على مرتكب 

. (الجريمة لمصلحة الهيئة االجتماعية
59F

 وعرفت أيضا بأنها الجزاء الذي يتلو )3

(الذنب , أي يعقبه , فهو عقوبة 
60F

4. ( 

التعريف اإلجرائي : 

يختار الباحث التعريف القانوني كتعريف  جرائي للعقوبة . 

الجريمة : 

أ : التعريف اللغوي : مشتقة ما الجرم بمعنى القطع والكسب , واستعملت 

  )61F5(بمعنى التعدي والذنب والحمل على الفصل حمالً آثماً 

اِمياَ   وفيه قولة تعالى َها الَِّذيَا آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ ِ ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َوال  َيا أَيُّ ِلَّ

ُكْم َشَنآُا َقْوٍم َعلَى َ  َيْجِرَمنَّ قُوا هللاَّ ْقَوى َواتَّ َ  أَالَّ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب لِلتَّ  ِاَّ هللاَّ

 )    )62F6َخِبيٌر ِبَما َتْعَملُواَ 

ب: التعريف الشرعي: تعرف الجريمة شرعاً بأنها:  تياا فعل محرم معاقب 

على فعله, أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه, أو هي فعل أو ترك 

: )63F1(ما نصت الشريعة على تحريمه و العقاب عليه

                                 
 609 , ص 1البهوتي التشريع الجنائي اإلسالمي , ج ,  ) 1(
 72بهنسي , أحمد فتحي , الموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالمي , الجزء الرابع ص ) 2(
دسوقي : كمال, فلسفة العقاب وأغراضه , ( ورقة علمية مقدمة  لى طلبة المعهد العالي للعلوم األمنية , المركز لعربي للدراسات  ) 3(

 2 ص1993األمنية والتدريب سابقاً الرياض , 
عوض : محمد محي الديا , محاضرات في أصول التشريعات في الدول العربية , المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب  ) 4(

 98 ص 29 ص 1993سابقا الرياض , 
البشر . خالد با سعود. مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية , مركز الدراسات والبحوث , جامعة نايف العربية للعلوم  ) 5(

  .21 هـ ص 1424األمنية , الرياض , 
 8المائدة \ اآلية  ) 6(
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ج:التعريف القانوني: 

يعرف القانوا الجريمة بأنها:  ما عمل يجرمه القانوا, أو امتناع عا عمل 

يقضي به القانوا, وال يعتبر الفعل أو الترك جريمة في نظر القوانيا 

. )64F2(الوضعية,  ال  ذا كاا معاقباً عليه 

التعريف اإلجرائي : 

يرى الباحث أا التعريف اإلجرائي للجريمة هو : 

أي عمل يجرمه القانوا بالفعل أو االمتناع ويقرر عقوبة لذلك .  

المعلومات: 

أ: التعريف اللغوي: 

المعلومات جمع معلومة : والمعلومة في اللغة مشتقة ما علم , وجاء لفظ علم 

في المعجم الوسيط ما اإلعالم بالشيء . أعلم فالنا ً بالخبر أي أخبره به .. 

وأعلم فالا باألمر: اجعله يعمله, وفي لساا العرب بنقيض الجهل وعملت 

الشيء أعلمه علما ًعرفته , وفي مختار الصحاح: على الشيء عرفه " 

. )65F3( استعلمه الخبر : أعلمه       ياه

وعرف رستم المعلومة لغوياً بأنها : مشتقة ما كلمة علم وداللتها فيها وتدور 

: )66F4( بوجه عام حول المعرفة التي يمكا نقلها و اكتسابها

التعريف االصطالحي: 

 المعلومة اصطالحاً بأنها: رسالة ما معبر عنها بشكل يجعلها  catalaيعرف 

(قابلة للنقل أو اإلبالغ للغير
67F

5( . 

                                                                                               
 هـ 1401عودة : عبد القادر , التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة بالقانوا الوضعي  , مؤسسة الرسالة , بيروت , المجلد األول ,  ) 1(

 66, ص 
 67عودة : عبد القادر ,التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة بالقانوا الوضعي ,  مرجع سابق , ص  ) 2(
 647 ص 1985 مجمع اللغة العربية القاهرة 3 ط 2المعجم الوسيط , ج  ) 3(
 41 م ص 1995رستم : هشام فريد , قانوا العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات , مكتبة اآلالت الكاتبة , القاهرة ,  ) 4(
 74 , ص 2006الملط , أحمد خليفة , الجرايم المعلوماتية , دار الفكر , اإلسكندرية ,  ) 5(



17 

 

ويعرفها رستم بأنها : " رمز أو مجموعة رموز تنطوي على  مكانية اإلفضاء 

( لى معنى 
68F

1.( 

المعلوماتية: 

عرف رستم المعلوماتية بأنها :  

علم التعامل العقالني على األخص بواسطة آالت أوتوماتيكية مع المعلومات 

باعتبارها دعامة للمعارف اإلنسانية وعماداً لالتصاالت في مياديا التقنية و 

(االقتصاد أو االجتماع  
69F

2( .

ويعرفها الملط بأنها : علم المعالجة العقلية للمعلومات باستخدام آالت تعمل 

. )70F3( ذاتياً 

  تعريف الجريمة المعلوماتية: 

عرفها مندورة بأنها : ذلك النوع ما الجرائم التي تتطلب  لماماً خاصاً بتقنيات 

الحاسب اآللي ونظم المعلومات الرتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها 
)71F4.( 

وعرفت أيضا بأنها: كل سلوك غير مشروع أو مناف لألخالق أو غير 

. )72F5(مسموح به يرتبط بالمعالجة اآللية للبيانات أو نقلها 

أما البداينه فقد عرفها بأنها : أي عمل غير قانوني يستخدم فيه الحاسب كأداة 

 ):73F6(أو موضوع للجريمة

تعريف الحاسب: 

أ: تعريف اللغوي: 

                                 
 رستم , هشام فريد , مرجع سابق ) 1(
 المرجع السابق ) 2(
 الملط , أحمد خليفة , مرجع سابق . ) 3(
 , ص 1410مندورة , محمد محمود  , جرائم الحاسب اآللي : دورة فيروس الحاسب اآللي , مكتبة اآلفاق المتحدة , الرياض .  ) 4(

21 
 م 2000 دار النهضة العربية , القاهرة , 2الشواة : محمد , ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانوا العقوبات , ط  ) 5(

 7 ص 
البداينه : ذياب موسى , جرائم الحاسب واالنترنت , أبحاث الندوة العلمية لدراسة الظواهر اإلجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها  ) 6(

 102هـ , ص 1420, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية , الرياض 
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عرف الحاسب لغة بأنه: مصدر الفعل حسب أو نحوه, وعلم الحاسب هو علم 

 ).74F1( اإلعداد وهي ما العدد والتدبير والتدقيق

 وقد تعددت الترجمات العربية  computerوتعني كلمة الحاسب باالنجليزية 

لهذه الكلمة فأطلق عليها حاسوب , كما أطلق عليها العقل االلكتروني ثم أخيراً 

 . أطلق عليها الحاسب

 ب: التعريف االصطالحي: 

يعرف بأنه " جهاز الكتروني بصري كيميائي كهربائي أو جهاز  عداد 

معلومات ذات سرعة عالية , يؤدي وظائف منطقية حسابية أو تخزينية 

ويشتمل على أي تسهيل لتخزيا المعلومات أو تسهيل اتصاالت مباشرة 

(مقترنة أو تعمل باالقتراا مع هذا الجهاز 
75F

2( .

 

 

تعريف النظام السعودي: 

يقصد بالنظام السعودي في هذا البحث النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 

 ) 79هـ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( 1428\3\8 وتاريخ 17\

 والموسوم بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. – 1428\3\7وتاريخ 

تعريف القانوا اإلماراتي: 

) لسنة 2تحادي رقم (القانوا ايقصد بالقانوا اإلماراتي في هذا البحث بال

المعلومات لدولة اإلمارات المتحدة. م في شأا مكافحة جرائم تقنية 2006

 

الدراسات السابقة: 
                                 

 17 ص 1995 معجم الوجيز . وزارة التربية والتعليم , ط –مجمع اللغة العربية  ) 1(

 
 85 ص 2001المناعسة : أسامة , جرائم الحاسب اآللي واالنترنت , دار وائل , عماا ,  ) 2(
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هـ ) : بعنواا المسؤولية المدنية النتهاك 1431 : السلمي ( الدراسة األولى

( الخصوصية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي
76F1(

:   

 

أهداف الدراسة: 

 

تهدف الدراسة  لى : 

بياا مفهوم المسؤولية المدنية فقهاً وقانوناً  .  -1

بياا مفهوم الخصوصية وحمايتها فقها وقانوناً  .  -2

بياا مفهوم الجرائم االلكترونية النتهاك الخصوصية وفق نظام مكافحة  -3

جرائم المعلوماتية السعودي . 

بياا أسس و أثار المسئولية المدنية المترتبة على الجرائم االلكترونية  -4

بحق الخصوصية في الفقه والنظام . 

منهج الدراسة: 

 

استخدم الباحث المنهج الوصفي االستقرائي االستنتاجي المقارا لدراسة 

موضوع المسؤولية المدنية النتهاك الخصوصية في نظام مكافحة الجرائم 

المعلوماتية السعودي دراسة مقارنة . 

أهم النتائج : 

                                 
 , جامعة نايف العربية للعلوم األمنية . 1431رسالة ماجستير مقدمه عام   )1(
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أا للشريعة اإلسالمية فضل السبق في تقرير أحدث ما توصلت  ليه  -1

تقنيات البشر ما المبادئي والضمانات الالزمة لحماية حقوق اإلنساا 

بصفه عامة وحماية خصوصيته بصفة خاصة . 

 ا مقاصد الشريعة اإلسالمية هي المنطلق الحقيقي واألساسي لحقوق  -2

اإلنساا وأا التطبيقي الحقيقي لهذه الحقوق يكما في التطبيق العملي 

 الصحيح للديا .

فكرة الضماا في الشريعة اإلسالمية تقوم على أساس  زالة الضرر  -3

بإعادة الحال  لى ما كاا عليه قبل وقوعه , دوا أا يكوا هناك مقابلة 

 بالمثل , و نما بتقدير ذلك التعويض تقديراً يجبر الضرر .

 يتحقق الضماا بمعنى التعويض في الفقه اإلسالمي بتحقق الضرر  -4

الناتج عا الجريمة , والنصوص التي سنها المنظم تتوافق مع نصوص 

الفقه ما حيث جعل التعويض مترتباً على حدوث الضرر , وهذا يتفق 

مع قواعد المسؤولية الموضوعية التي تجعل ما حدوث الضرر معياراً 

 للتعويض .

أسبقية المملكة العربية السعودية في  صدار أنظمة جنائية مستقلة  -5

خاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية وجميع جرائم التقنية . 

أوجه االتفاق واالختالف: 

 

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة  التي يعكف عليها الباحث في 

الموضوع العام والحدود الموضوعية جزئياً في الجرائم المعلوماتية وأيضا 

بتشابه المنهج المستخدم بينما تختلف عا الدراسة التي يعكف عليها الباحث 

في أا هذه الدراسة تبيا المسؤولية المدنية وهذه الدراسة تدرس الجانب 

الجنائي والمسؤولية الجنائية بالقصد الجنائي على شكل أدق  . 
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) : بعنواا الجرائم المعلوماتية 1429 : دراسة العتيبي (الدراسة الثانية

(وعقوبتها في النظام السعودي دراسة تأصيليه مقارنة 
77F1(   .

أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة  لى: 

توضيح المقصود بالجرائم المعلوماتية .  .1

معرفة المجرم والمجني عليه في الجرائم المعلوماتية.  .2

بياا موضع الجرائم المعلوماتية ما مستويات التشريع الجنائي  .3

اإلسالمي . 

تصنيف الجرائم المعلوماتية الواردة في النظاميا السعودي واإلماراتي  .4

 .

توضيح المقصود بالشروع والمساهمة في الجريمة المعلوماتية .  .5

تحديد عقوبات الجرائم الواردة في النظاميا السعودي واإلماراتي.  .6

 

 

منهج الدراسة: 

استخدم الباحث في الدراسة المنهج االستقرائي الوصفي التأصيلي المقارا  

لدراسة الموضوع في جميع جوانبه . 

 

أهم النتائج : 

أكد الباحث على أا مواجهه جرائم الحاسب اآللي في الوطا العربي  -1

التزال دوا المطلوب . 

                                 
   جامعه نايف العربية للعلوم االمنيه  . 2008هـ  - 1429 رسالة ماجستير مقدمة عام )1(
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يتوقع الباحث بروز ظاهره جرائم الحاسب اآللي بشكل كبير خاصة  -2

مع تزايد  عداد مستخدمي االنترنت. 

يؤكد الباحث على أهمية دور مزود خدمة االنترنت في الحد ما جرائم  -3

االنترنت في ضوء نقص األنظمة المجرمة لهذه الجرائم . 

 أظهر االستطالع الذي قام به ما خالل الدراسة الميدانية على وجود  -4

برامج مسيئة لألخالق والقيم عبر االنترنت وأا جرائم الفيروسات تعد 

ما أخطر جرائم الحاسب اآللي كذلك جرائم التجسس وسرقة األموال 

الكترونياً . 

 

أوجه االتفاق واالختالف : 

تكوا أوجه االتفاق  في الحدود الموضوعية للدراسة ما حيث الحدود 

الموضوعية والزمانية  ال أا االختالف يتكوا في أا هذه الدراسة لم توضح 

القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية بل تكلمت عا الجريمة المعلوماتية 

بشكل عام كما هو ظاهر ما أهداف الدراسة بعكس الدراسة التي أعكف 

عليها والتي تركز على جانب دقيق ما الجرائم المعلوماتية وهو الركا 

المعنوي فيها والمتمثل في القصد الجنائي. 

 

هـ) بعنواا الجريمة متعديه القصد 1424 : دراسة الرويلي (الدراسة الثالثة

(وأثرها في مسؤولية الجاني 
78F1(   :

أهداف الدراسة: 

التعرف على الجريمة متعدية القصد في الفقه اإلسالمي والقانوا  -1

المصري . 

                                 
هـ   جامعه نايف العربية للعلوم االمنيه  . 1424 رسالة ماجستير مقدمة عام )1(
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معرفة أركاا الجريمة متعدية القصد في كل ما الفقه اإلسالمي  -2

والقانوا المصري . 

التعرف على آراء فقهاء الشريعة اإلسالمية في عقوبة الجريمة متعدية  -3

القصد . 

التعرف على عقوبة الجريمة متعدية القصد في القانوا المصري .  -4

معرفة أوجه التشابه بيا آراء فقهاء الشريعة اإلسالمية وعلماء القانوا  -5

المصري في الجريمة متعدية القصد وعقوبتها . 

معرفة أوجه االختالف بيا آراء فقهاء الشريعة اإلسالمية وعلماء  -6

القانوا المصري في الجريمة متعدية القصد وعقوبتها . 

معرفة ما  ذا كاا القتل شبة العمد يعد مثاالً للجريمة متعدية القصد.  -7

منهج الدراسة: 

ينقسم المنهج في هذه الدراسة  لى قسميا : 

المنهج الوصفي التحليلي الوثائقي المبني على النصوص الشرعية ما الكتاب 

والسنة والقواعد الكلية للشريعة المستمدة ما األدلة الشرعية : 

استخدام منهج تحليل المضموا وذلك بالتطبيق على بعض القضايا التي صدر 

فيها أحكام ما المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية حيث تم تحليل 

ثماا قضايا واألحكام الصادرة فيها . 

أهم النتائج   

أا القصد االحتمالي له ذاتيته الخاصة ويقوم عليه الركا المعنوي في  -1

الجريمة العمدية مستقالً عا أي قصد جنائي آخر يسبقه أو يسنده . 

أا التوقع المعمول عليه في القصد االحتمالي هو التوقع الفعلي فال  -2

يغني عا  مكانه أو وجوبه أو كالهما معا وأال يكوا دخل في دائرة 

الخطأ غير العمدي . 
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أا القصد االحتمالي  نما هو أساس أصيل ومستقل بذاته بيا أسس  -3

المسؤولية الجنائية تقوم به وحدة الجريمة العمدية شأنه في ذلك شاا 

القصد الجنائي المباشر وال فرق بينهما ما حيث الطبيعة والجوهر 

فكالهما يقوم على ذات العناصر التي يقوم عليها اآلخر وهي العلم و 

اإلرادة . 

أوجه االتفاق واالختالف: 

تتفق هذه الدراسة مع موضوع الدراسة الحالية في أنها تبيا دور 

القصد الجنائي في ارتكاب الجرائم , وتختلف عنها في أا الدراسة هذه تركز 

على دراسة القصد المتعدي والجريمة المتعدية القصد في الشريعة اإلسالمية 

ومقارنتها بالقانوا المصري بينما تركز هذه الدراسة على دراسة القصد 

الجنائي في الجرائم المعلوماتية مقارنة بيا النظام السعودي واإلماراتي . 

 

هـ) جرائم الحاسب اآللي وعقوباتها في 1424 : الخليفة ( الدراسة الرابعة

(الفقه والنظام 
79F1( .

أهداف الرسالة: 

التعريف بالحاسب اآللي وبرامجه.  -1

معرفة الجرائم التي تتصل بالحاسب اآللي .  -2

تصنيف جرائم الحاسب اآللي ووضعها ضما الجرائم المعروفة  -3

المماثلة لها . 

 يضاح موقف الشرع ما جرائم الحاسب اآللي وكيفية معالجته لها  -4

لينتفع بها عامة الناس . 

الكشف عا جرائم الحاسب اآللي و  ثباتها.  -5

                                 
هـ   جامعه نايف العربية للعلوم االمنيه  . 1424رسالة ماجستير مقدمة عام 
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زرع الثقة في المنتجيا لبرامج الحاسب اآللي بأا الشرع يحفظ لهم  -6

حقوقهم وتشجيعهم على االستمرار في مواصلة اإلنتاج لنفع الناس . 

 يضاح األنظمة التي تأخذ بها المملكة فيما يخص جرائم الحاسب  -7

اآللي. 

التأصيل الشرعي لألنظمة التي تأخذ بها المملكة فيما يخص جرائم  -8

الحاسب اآللي حتى ال يظا البعض أنها ما القوانيا الوضعية . 

التأصيل الشرعي للعقوبات المقرر على ما يخالف أنظمة مكافحة  -9

جرائم الحاسب اآللي حتى ال يعتقد أنها مجرد قرارات تعسفية . 

منهج الرسالة: 

منهج البحث في هذه الدراسة االستقراء التام لمصادر المسالة ومراجعها 

المتقدمة و المتأخرة في الفقه اإلسالمي وفي النظام السعودي . 

أهم النتائج : 

التعريف بالحاسب اآللي وجرائمه.  -1

التعريف ببرامج الحاسب اآللي وفوائدها والمقصود باالستنساخ غير  -2

المشروع لها  

التعريف بفيروسات الحاسب اآللي وكيف يتم نشرها .  -3

بياا أا الشريعة اإلسالمية تجرم تلك األفعال وتؤيد وضع العقوبات لها  -4

دفعاً للضرر وتحقيقاً للمصلحة العامة للمجتمع . 

أا الشريعة اإلسالمية قد عالجت جريمة االستنساخ غير المشروع  -5

باهتمامها الواضح بالعلم واالبتكار . 

تبيا أا المملكة في مكافحتها لالستنساخ غير المشروع لبرامج  -6

الحاسب تأخذ بنظام حقوق المؤلف والذي تأخذ به معظم دول العالم. 
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أا األمور المحمية فيما يتعلق باستنساخ البرامج هي ما ورد في نظام  -7

حقوق المؤلف ما عدم استغاللها تجارياً  ال ما قبل صاحبها أو ما 

يتنازل له صاحبها ما شركة  نتاج وتوزيع بموجب عقد بينهم. 

أوجه االتفاق واالختالف : 

تتفق هذه الرسالة مع هذا البحث  بأنها بحثت جرائم الحاسب اآللي ما 

الناحية التشريعية والعقابية وفق الفقه والنظام وأا جرائم الحاسب اآللي في 

هذه الرسالة تختلف عا الجرائم المعلوماتية التي سوف أقوم بدراستها في هذا 

البحث باإلضافة  لى أا هذه الدراسة هي سابقة على صدور نظام مكافحة 

الجرائم المعلوماتية بعكس هذا البحث الذي يأتي بعد صدور النظام و قراره 

والعمل به . 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني   

 

ماهية القصد الجنائي 

 
 وفيه أربع مباحث :

 المبحث األول : مفهوم القصد الجنائي   . •
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 المبحث الثاني : عناصر القصد الجنائي . •

 المبحث الثالث : أقسام القصد الجنائي . •

 المبحث الرابع : الجريمة القصدية والجريمة العمدية •
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 الفصل الثاني

ماهية القصد الجنائي 
 

  :تمهيد وتقسيم

آثرنا أا نقدم لدراسة القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية  بشرح  

لمفهوم القصد الجنائي والتطرق للنظريات التي تكلمت عا  القصد , والنقد 

الذي وجه  لهذه النظريات , ثم دراسة العناصر التي يتكوا منها القصد 

الجنائي , ثم استعراض أقسام القصد الجنائي بكافة صوره , وفي المبحث 

األخير ما هذا الفصل سيتم التطرق للجريمة ما ناحيتيا كجريمة عمديه 

 وجريمة قصديه والفرق بينها .
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 المبحث األول : مفهوم القصد الجنائي

 
  القصد الجنائي هو صورة ما صور الركا المعنوي للجريمة ومتطلب 

ضروري في بعض الجرائم وأساسي في الجرائم العمدية . فالقصد الجنائي 

 نما هو  حاطة الجاني بعناصر الجريمة المادية كما حددها القانوا مع اتجاه 

هذه اإلرادة اآلثمة  لى تحقيق هذه العناصر أي بمعنى آخر حتى يتوافر القصد 

الجنائي يجب أا تتجه  رادته ونيته اآلثمة  لى الفعل و  لى النتيجة اإلجرامية 

 المترتبة عليه .

ويقتضي ذلك كله أا تنصرف اإلرادة  لى ماديات الجريمة المكونة 

لركنها المادي مع علمه بها وبما يشترطه القانوا فوق ذلك ما عناصر 

 )80F1( . ضافيه

المطلب األول : ماهية الركا المعنوي للجريمة  

يتكوا الركا المعنوي للجريمة ما مقومات بعضها نفسي وبعضها 

األخر ذهني , وتعتبر هذه المقومات المعنوية انعكاساً لماديات الجريمة في 

نفس الفاعل وتقوم ما خاللها المساءلة الجنائية بعد أا تتوافر فيه أهليه 

 )81F2(العقوبة المقررة .

و يرى الفقه الجنائي اإلسالمي أا الركا المعنوي للجريمة يكوا في 

ثالث صور ( العمد , شبة العمد , الخطأ ) أما جوهر هذا الركا فيتوقف 

تحديده على تحديد العناصر التي يتطلبها القانوا لتكويا كل جريمة . والتي 

 قسمت  لى نظريتيا كل منها مغايرة لألخرى :

النظرية النفسية: وتقوم على أا اإلرادة عنصر مشترك بيا صورتي الركا 

المعنوي وهما " العمد والخطأ غير العمدي ) وبالتالي فهي ترى أا الركا 

المعنوي للجريمة ال يعدو كونه محض عالقة نفسية أو  رادية بيا الفاعل 

                                 
 572 , ص2010سرور , احمد فتحي سرور , الوسيط في قانوا العقوبات القسم العام , مطابع األهرام التجارية . فيلوب ,   )1(
 293 , ص 1410الدرة , ماهر عبد شويش الدرة , اإلحكام العامة في قانوا العقوبات , الموصل ,   )2(
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والسلوك اإلجرامي الذي قام به ويمكا حصر هذه النظرية في " اتجاه  رادة 

 )82F1(الفاعل  لى تحقيق الواقعة القانونية المنشئة للجريمة .

و الثانية هي النظرية المعيارية أو التقاعدية وتقوم على أنه ال بد ما  ضافة 

سائر الظروف التي أحاطت بأهلية الفاعل وبقدرته على تكييف  رادته وفقا 

 لما يتضمنه شق التكليف في القاعدة الجنائية ما أمر أو نهي. 

 أا التقريب بيا هاتيا  Antoliseiوللجمع بيا النظريتيا يرى الفقيه االيطالي

 )83F2(النظريتيا ممكا لما تنطوي عليه  كل منهما على قدر ما الحقيقة  .

ويرى فقهاء القانوا أا الركا المعنوي ضروري لقيام الجريمة وذلك 

لوجود العالقة التي تربط بيا شخصية الجاني ومادية الجريمة وهذه العالقة 

هي محل لوم القانوا , وحتى تحدد ماهية هذه العالقة والمسؤولية البد أا 

نحدد ماهية الركا المعنوي للجريمة هل كانت جريمة قصديه أو غير قصديه 

الا هذه الماديات واألفعال يسبغ عليها المقنا الصفة الغير مشروعه وحيث 

يسيطر عليها الجاني بإرادته فإا القانوا هنا يحمله اللوم وتظهر هذه السيطرة 

  :)84F3(والنشاط في صورتيا

أا تكوا اإلرادة متجهة  لى عناصر الركا المادي وهي الفعل والنتيجة  .1

 وتسمى هنا " القصد الجنائي "

أا تكوا اإلرادة متجهة  لى السلوك اإلجرامي دوا النتيجة وهنا تسمى  .2

" بالخطأ وبالتالي فأا الركا ليس مجرد ظاهرة نفسية فقط بل البد أا 

                                 
 2010الصيفي , عبد الفتاح مصطفى الصيفي , اإلحكام العامة للنظام الجنائي في اإلسالم , دار المطبوعات الجامعية ,اإلسكندرية ,  )1(

 285, ص 
 288الصيفي , عبد الفتاح صيفي , مرجع سابق , ص   )2(
صالح , نبيه صالح , النظرية العامة للقصد الجنائي مقارنا بكل ما القصد االحتمالي والقصد المتعدي الخاص , الطبعة األولى ,   )3(

 16دار الثقافة للنشر والتوزيع , عماا ,  ص 
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تكتسب هذه الظواهر التكييف القانوني حتى يصبح  الفاعل محالً  

 )85F1 (للعقاب والمحاسبة القانونية .

المطلب الثاني :أهمية التفرقة بيا القصد الجنائي والخطأ غير العمدي 

 

كما ذكرنا سابقاً أا الركا المعنوي يتكوا ما صورتيا هما القصد 

الجنائي والخطأ غير العمدي , ولو نظرنا  لى أا القصد الجنائي والخطأ 

الغير عمدي تتمثل في العالقة النفسية التي تربط بيا شخصية الجاني 

وماديات الجريمة وكالهما محل لوم القانوا , والفرق بينهما في مقدار 

سيطرة  الجاني على العناصر المادية للجريمة , وبالتالي فالعالقة متينة بينهما 

فمتى ما توافر القصد الجنائي في الجريمة فال مجال للبحث عا الخطأ و ذا 

انتفى القصد الجنائي فيتم البحث عا الخطأ , وقد ينتفي القصد والخطأ معا 

 )86F2(وبالتالي تنتفي المسئولية الجنائية 

 أا نجد " العمدي غير والخطأ الجنائي القصد بيا المقارنة وفي

 استقرت حيث , خطأ جرائم أنها واالستثناء قصديه أنها الجرائم في اإلصل

 بياا عا الجنائي المقنا سكت  ذا " أنه تقتضي التي القاعدة القانوا في

 القصد يتطلب المقنا هذا  ا ذلك فمعنى ما جريمة في المعنوي الركا صورة

 )87F3( .الجريمة هذه في الجنائي

 عا يفصح أا حينئذ المقنا فيلزم مقصوده غير الجريمة كانت  ذا أما

 أو نص  لى يحتاج ال القصدية الجريمة وهو األصل أا القول يستتبع مما ذلك

  لى يحتاج الذي هو األصل هذا على أا الخروج حيا المقنا في ما تصريح

 بذلك . تصريح أو نص

                                 
 8ص 1988حسني , محمود نجيب حسني, النظرية العامة للقصد الجنائي , الطبعة الثالثة , دار النهضة العربية , القاهرة ,  )1(
 20صالح ,نبيه صالح . النظرية العامة للقصد الجنائي ,  مرجع سابق , ص  )2(
 683سرور , احمد عوض سرور , مبادئ قانوا العقوبات المصري القسم العام , دار النهضة العربية , القاهرة , ص   )3(
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 واألصل في الشريعة اإلسالمية هو عدم المعاقبة على الخطأ لقولة تعالى 

َدْت قُلُوُبُكمْ   ) .)88F1  َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما أَْخَطأُْتْم ِبِه َولَِكْا َما َتَعمَّ

ومع ذلك فاا الخطأ في الشريعة االسالميه ال يعاقب عليه  في بعض 

ا َكاَا لُِمْؤِمٍا أَْا َيْقُتَل ُمْؤِمًنا  مَ الحاالت وصرحت بها نصاً منها قولة تعالى 

 ) )89F2 ِال َخَطأً َوَمْا َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطأً َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيٌة ُمَسلََّمٌة  ِلَى أَْهلِِه 

وال يمكا المسألة عا اإلهمال أو الخطأ  ال بنص فإذا اتهم أحد األشخاص في 

جريمة ما يتطلب النص المجرم لها توافر القصد الجنائي ( العمد ) فأنه ال 

يمكا مسالة المتهم عا اإلهمال أو التقاعس  ذا انتفى القصد  ال  ذا وجد نص 

 )90F3(بذلك .

المطلب الثالث : أهمية القصد الجنائي  

للقصد الجنائي أهمية كبرى عند  قامة الدعوى الجنائية العامة حسب 

الوقائع وما يقدمه المدعي , ثم تأتي مرحلة  ثبات المسؤولية الجنائية للفاعل , 

باعتبار أا الجريمة قد تكوا قصدية أو غير قصدية. وبعدها يأتي دور 

المحكمة في فصل المسألة ,  وتقع على عاتق القاضي الجنائي الذي قد يبرى 

 ساحة المتهم و أبعاده عا دائرة االتهام والتجريم .

أا تكوا عمديه  ويرى أغلب الفقهاء  لى أا األصل في الجرائم

واالستثناء أا تكوا غير عمديه ولذلك كانت الجرائم العمدية أكثر عدد وأشد 

 )91F4(جسامه والعقوبة .

                                 
 سورة األحزاب أأليه خمسه   )1(
 92سورة النساء اآلية  )2(
 , 1406خضر , عبد الفتاح خضر , الجريمة , أحكامها العامة في االتجاهات المعاصرة والفقه اإلسالمي , معهد اإلدارة العامة ,   )3(

 325ص 
  18صالح , نبيه صالح . النظرية العامة للقصد الجنائي ,  مرجع سابق  ,  ص  )4(
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 السلوك يقيم الذي هو الجنائي القصد فأا " هول جيروم " للفقيه ووفقا

 نظريات جميع في يتمثل  نما القصد هذا أا نجد حيث نهائياً  تقييما اإلجرامي

 والمسؤولية واإلهمال والجنوا العقاب نظريات خاصة الجنائي القانوا

 ال الحديثة الجنائية التشريعات  ا : " فيري هارت " الفقيه  أما)92F1(. " الجنائية

  نما و وحدها اإلجرامية الواقعة على وشدتها العقوبة مقدار تحديد في تعتمد

 لهذا اآلثمة اإلرادة ونوع درجة على العقوبة هذه مقدار تحديد في تعتمد

 " القائل القانوني المبدأ فيسوده  " االنجليزي الجنائي الفقيه   ما)93F2( " .السلوك

 , نشاط : عنصري على تنطوي أا يجب العامة للشريعة طبقاً  جريمة كل  ا

 التصور تخلف أا  كما , لقيامها يكفي ال وأحدهما ,  جرامي وتصور

 )94F3(. " مفيدة وغير تعسفية   العقوبة يجعل اإلجرامي

  ويرى أغلب فقهاء التشريع الجنائي اإلسالمي والوضعي أا للقصد 

 لجميع نفسي انعكاس ألنها وذلك ما حد  لى عظيمة علمية أهمية الجنائي 

 محيطة شاملة دراسة القصد دراسة يستوجب مما للجريمة المادية العناصر

 الجنائي القصد نظرية بأا ونرى عناصر ما الجريمة فكرة تتضمنه ما بكل

 الوقت نفس وفي للجريمة المادية العناصر لها تخضع التي باألحكام تتأثر  نما

 )95F4( .الجنائي القصد فكرة تحكم التي بالقواعد العناصر هذه تتأثر

 " مفادها مهمة قاعدة نجد الجنائي التشريع في ما استقر  لى وبالنظر

 , الجرائم ما جريمة في المعنوي الركا صورة بياا عا المقنا سكت  ذا أنه

 االكتفاء المقنا رأى  ذا حيا في , القصد فيها يتطلب المقنا  ا ذلك فمعنى

 وهذا " ذلك عا يفصح أا المقنا على يجب فحينئذ , فقط الخطأ بصورة

 هو األصل عا الخروج  ا بل نص  لى يحتاج ال األصل  تباع  ا يقتضي

                                 
 83 ص ,1989,مقارنه دراسة أمريكي االنجلو القانوا في االساسيه مبادئه الجنائي القانوا,الديا عوض محي عوض محمد  )1(
  83عوض ,  محي الديا عوض , القانوا الجنائي , مرجع سابق  , ص  )2(
 10حسني ,محمود نجيب حسني ,  النظرية العامة للقصد الجنائي , مرجع سابق ,  ص   )3(
 13صالح  , نبيه صالح . النظرية العامة للقصد الجنائي ,  مرجع سابق ,    )4(
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 التشريعات أغلب في جاء , وقد وصريح واضح     نص  لى يحتاج الذي

 تكوا أا واالستثناء عمديه تكوا  ا الجرائم في األصل أا العربية الجنائية

 بياا عا الشارع سكت  ذا بأنه القاضية القاعدة كانت ثم وما  , عمديه غير

 يتطلب أا ذلك معنى كاا , الجرائم ما جريمة في المعنوي الركا صورة

 يفصح أا يلزمه العمد غير بالخطأ االكتفاء قدر  ذا  ما , فيها الجنائي القصد

 عليه الخروج ولكا تصريح  لى يحتاج ال ورد كما األصل فإتباع , ذلك عا

 )96F1(. ذكره سبق كما ذلك  لى يحتاج

 نحو الذهني النشاط اتجاه في يتمثل الجنائي القصد فاا تقدم ما لكل

 جانباً  دفع مما ثانوية أو أصلية صفة ذا الغرض هذا أكاا سواء معيا غرض

 حالة ألا القصد معنى  لى التوقع حاالت  دخال  لى والقانوا الفقه رجال ما

  المتوقعة. النتائج  لى الذهني النشاط اتجاه عا عبارة هي التوقع

 ألنها  كبرى علمية أهمية ودراسته الجنائي للقصد فأا و جماال

 )97F2( .للجريمة المكوا المادية العناصر لجميع وذهني نفسي انعكاس

 المطلب الرابع : مكانة القصد الجنائي في النظرية العامة للجريمة

    القصد الجنائي مكانه في الركا المعنوي وله صفته الخاصة و ذا 

قلنا أا اإلرادة هي جوهر  القصد الجنائي فنحا نقول أيضا أا اإلرادة هي 

جوهر القصد الجنائي وبالتالي يصبح الركا المعنوي في صورة ما صوره 

وهذا االتجاه مخالف للقانوا والذي ينسب  لى اإلرادة دوا أا يشمل اإلرادة 

 )98F3 (ذاتها

                                 
)1( 
 88االساسيه  , مرجع سابق ص  مبادئه الجنائي القانوا,الديا عوض محي عوض, محمد  )2(
, 1409عيسى , المستشار الدكتور ابو المجد علي عيسى , القصد الجنائي االحتمالي , دراسة تاصيليه مقارنة ,الطبعة االولى ,   )3(

 47دار النهضة العربية , ص 
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أما الرأي األخر فيجعل القصد الجنائي في شامل اإلرادة ذاتها و 

االتجاه الذي ينسب  ليها وهو القول الصحيح فال يمكا الفصل بيا اإلرادة 

واتجاهها باإلضافة  لى أا كل ما يتطلب الركا المعنوي ما عناصر كاألهلية 

الجنائية وانتفاء موانع المسئؤولية  نما تتطلبه اإلرادة كي تكوا محال العتبار 

القانوا وهذا التحديد لموضع القصد الجنائي في النظرية العامة للجريمة هو 

 )99F1.(الرأي األرجح في الفقه الجنائي الحديث 

القصد الجنائي في النظرية العامة للجريمة وفقاً للنظرية الغائية للفعل 

 اإلجرامي 

تقوم هذه النظرية على تحديد ماهية " الفعل اإلجرامي " باعتباره احد 

للجريمة , وقد قامت هذه النظرية على أساس ما  عناصر الركا المادي

توجيه النقد  لى النظرية السببية للفعل اإلجرامي , وهي النظرية التي مازالت 

راجحة في الفقه , وخاصة في فرنسا ومصر , وهو نقد رأته النظرية الغائية 

كافياً لهدم النظرية السببية , ولكي نفهم هذه النظرية الغائية التي أسسها الفقيه 

األلماني ماوراخ , ونيسه , يجب علينا أا نتعرض للنظرية السببية , والتي 

 )100F2(ما خاللها استخلصنا النظرية الغائية 

 أ-النظرية السببية للفعل اإلجرامي :

يرى أنصار هذه النظرية السببية بأا السلوك هو سبب النتيجة اإلجرامية 

ولكل سلوك سبب وهو  رادة مرتكب هذا السلوك والذي يتكوا ما عنصريا 

 أساسيا هما :

الحركة العضوية : وتعني تحريك الجاني عضواً في جسده ينتج عا  .1

 هذه الحركة أثرا في العالم الخارجي .

                                 
 3حسني محمود نجيب حسني ,  النظرية العامة للقصد الجنائي , مرجع سابق , ص  )1(
 3حسني, محمود نجيب حسني ,  النظرية العامة للقصد الجنائي , مرجع سابق , ص   )2(
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األصل اإلرادي لهذه الحركة : أي األصل اإلرادي لهذه الحركة  .2

العضوية والفعل ما حيث ماهيته هو كياا مادي , والتحديد الدقيق له 

رها بتطبيق قوانيا السببية الطبيعية التي تكشف عا أصله وتعيا 

 ثارة , ودور اإلرادة مقتصر على تحديد أصل هذه الحركة واثبات 

خضوعها لسيطرة الشخص الذي صدرت عنه , وما يعنينا في هذه 

اإلرادة التحقق ما  ا مرتكبه هذا الفعل قد أراد ما صدر عنه , وال 

 يعنينا ما أراده ما هذه الحركة قد تحقق أم لم يتحقق .

 وأبرز االنتقادات التي وجهت لهذه النظرية تتركز في انتقاديا :

األول :  ا هذه النظرية تتجاهل المدلول الحقيقي للفعل , والذي يميز السلوك 

اإلنساني عا الوقائع الطبيعية . فالفعل وسيلة ال يتصورها الجاني  ال بالنظر 

 لى الغاية المستهدفة منه وبالتالي كاا اإلتجاه اإلرادي عنصرا في الفعل 

 و غفاله يسبب تشويها لماهية الفعل .

الثاني : أا هذه النظرية تبتعد عا القانوا , حيث أا القانوا ال يهتم بظواهر 

ماديه في ذاتها , و نما يهتم باالتجاه اإلرادي لما يوجه  ليه المقنا  أوامر 

ونواهيه , فالنظرية هنا تجري أبحاثها في ميداا ال يهتم القانوا به , مغفلة 

 )101F1(ميدانه الحقيقي .

 

 

 ب - النظرية الغائية للسلوك اإلجرامي 

                                 
صالح , نبيه صالح , النظرية العامة للقصد الجنائي , مقارا بكل ما القصد االحتمالي والقصد المتعدي والقصد الخاص , دار  )1(

 14 ,  ص 2004الثقافة للنشر والتوزيع , الطعبة االولى , 
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يرى أصحاب هذا النظرية بأا الفعل هو األساس الذي تقوم عليه 

الجريمة باعتبار أا الفعل نشاط غائي تتجه فيه  رادة الجاني  لى غاية معينه 

 عبر عنها بسلوك خارجي .

فدور اإلرادة هنا ال يقتصر على كونها أصل الفعل ومسببه بل تتجاوز ذلك 

 لى كونها تسطير على تسلسل الحلقات المسببة لتوجهها  لى النتيجة أو الغاية 

 التي يريد مرتكب الفعل  دراكها .

وأساس هذه النظرية يعود  لى خصائص اإلنساا وقدرته على توقع 

النتائج التي تترتب على سلوكه ,  وقدرته على تحديد غاياته وأهدافه التي 

يتجه  ليها , وهذا االتجاه هو تجريد للفعل ما عنصره األول وال تتضما 

 تعبيرا عا  رادته .

ويرى أنصار هذه النظرية أا أهم ما يدعمها هو الطابع القانوني 

والمتمثل في فكرة الشروع باعتباره ليس مجرد فعل مادي بل فعل ينطوي 

على  رادة متجهه  لى نتيجة اجراميه معينة , ولهذا فأا النظرية الغائية تواجه 

صعوبة في التطبيق على الجرائم الغير مقصودة . ألا أهم عناصر الفعل 

المكوا للجريمة المقصودة هو اتجاه اإلرادة  لى النتيجة الجرميه وهذا ال 

يتوفر للفعل الذي تقوم عليه الجريمة الغير مقصودة مما يجعل الجريمة الغير 

مقصودة مميزة عا غيرها ما الجرائم ألا اإلرادة فيها ال تتجه  لى نتيجة 

 جرامية  نما تتجه  لى نتيجة مشروعة وهذا السبب جعل جانب ما الفقه يؤيد 

 )102F1(النظرية السببية واالعتراف بموضع القصد الجنائي في الركا المعنوي .

  المبحث الثاني :عناصر القصد الجنائي

                                 
 , وصالح نبيه صالح  , النظرية العامة للقصد 5نجيب . محمود نجيب حسني , النظرية العامة للقصد الجنائي ,  مرجع سابق , ص  1

 16الجنائي ,  مرجع سابق ص 
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بعد أا عرفنا مفهوم القصد الجنائي وتكلمنا عا أهميته في الركا 

المعنوي للجريمة ودوره في تحديد المسؤولية الجنائية عا الفعل المرتكب 

سوف ندرس عناصر القصد الجنائي واالختالف الفقهي فيه و لى نظرية العلم 

 واإلرادة بشكل عام .

 المطلب األول : الخالف الفقهي حول تحديد عناصر القصد الجنائي 

ينقسم الفقه في تحديده لعناصر القصد الجنائي  لى نظريتيا: أوالً  

نظرية العلم وتعني أنه يكفي لقيام هذا القصد  رادة الجاني للفعل ثم علمه 

بنتيجته اإلجرامية وبالظروف والوقائع المتصلة بالفعل , وال يشترط لقيام 

 القصد أا تنصرف اإلرادة  لى النتيجة بل يكفي العلم بالنتيجة أو توقعها .

أما نظرية اإلرادة والتي تقوم على أنه ال يكفي العلم بالنتيجة 

 )103F1(اإلجرامية بل ال بد ما أا تنصرف  رادة الفاعل  لى هذه النتيجة  .

" نظرية العلم   أوال 

القصد الجنائي في نظر أصحاب هذه النظرية يقوم على علم الجاني 

بالواقعة بعناصرها المادية مع توقع أو تمثل النتائج التي قد تترتب عليها في 

 )104F2(ذهنه دوا اشتراط  رادة هذه النتيجة .

ويرى أنصار هذه النظرية أا عنصري القصد الجنائي هما  رادة 

 )105F3(السلوك وتوقع النتيجة المترتبة عليه وحجج أصحاب هذه النظرية  

األول : قسم يساق إلثبات أا  رادة النتيجة وغيرها ما الوقائع المكونة 

 للجريمة أمر غير متصور منطقياً وغير صحيح ما الناحية القانونية .

                                 
 292الصيفي , عبد الفتاح صيفي ,اإلحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة اإلسالمية والقانوا ,  مرجع سابق   )1(
 , 1405خضر , عبد الفتاح خضر ,الجريمة ,  حكامها العامة في االتجاهات المعاصرة والفقه اإلسالمي , معهد اإلدارة العامة  ,   )2(

 277ص 
 293الصيفي, عبد الفتاح صيفي , األحكام العامة للنظام الجنائي , مرجع سابق , ص   )3(
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الثاني : قسم يساق إلثبات أا توقع النتيجة والعلم بالوقائع األخرى المكونة 

للجريمة ,  ذا أضيفت  ليها  رادة الفعل المكوا للجريمة كاا كافياً لقيام القصد 

 )106F1(الجنائي 

ومثال ذلك ما يطلق الرصاص على عدوه الذي يقود سيارته 

مصطحبا زوجته وابنائه , قاصد قتله دوا الباقيا ,فيفضي الرصاص الى 

 )107F2 (وفاة الجميع , يسأل عا قتلهم ولو ثبت انه كاا يتمنى حياتهم .

: نظرية اإلرادة   ثانياً 

  ويرى أصحاب هذه النظرية أا القصد الجنائي يعني انصراف اإلرادة 

ويرى ) 108F3( لى النتيجة اإلجرامية وتعني  رادة الفعل و رادة النتيجة معا .

أنصار هذه النظرية أا تأسيس المسؤولية الجنائية على  رادة النتيجة يحقق 

 وقد اتفق أغلب فقهاء الفقه )109F4(العدالة أكثر ما تأسيسها على مجرد العلم .

الجنائي على أا النظريتيا وأا اختلفتا في األساس الذي قامت عليه  ال أنهما 

 )110F5 .(تلتقياا في الحلول والنتائج العلمية

ومثال ذلك ما يصوب الرصاص  لى عدوه الذي يقود سيارته 

مصطحباً زوجته وأبنائه فيطلق الرصاص بقصد قتل العدو وحده ولكنه يقتل 

الجميع فيمكا القول انه ال يرغب في وفاة الزوجة واألوالد .فاإلرادة هنا 

 )111F6 (نشاط نفسي يتجه اتجاها واعياً وصوب غرض معيا .

 المطلب الثاني : عناصر القصد الجنائي .

                                 
 29حسني , محمود نجيب حسني ,النظرية العامة للقصد الجنائي ,  مرجع سباق ,  ص   )1(
 11, ص 1981عبيد  , حسنيا ابراهيم صالح عبيد  ,  مرجع القصد الجنائي الخاص  ,  القاهره , الطبعه االولى ,   )2(
 277خضر  , عبد الفتاح خضر , الجريمة ,  مرجع سابق   )3(
 292الصيفي , عبد الفتاح مصطفى الصيفي , مرجع سابق   )4(
 42حسني, محمود نجيب حسني , النظرية العامة للقصد الجنائي , مرجع سابق ,  )5(
 12عبيد  , حسنيا ابراهيم صالح عبيد  ,  مرجع سباق ,  ص   )6(
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  العلمأوال : 

األصل أا يتطلب القانوا  حاطة الجاني علماً بعناصر الواقعة المنشئة 

للجريمة وبما يتعلق بها ما تكييف أو وصف , بحيث ال تقوم الجريمة  ال  ذا 

تثبت توافر العلم بها فعالً , فقد يكفي القانوا بافتراض هذا العلم بالنسبة 

 )112F1(لبعض الوقائع والكيفيات واألوصاف. 

ويقسم الشراح العلم  لى نوعيا : النوع األول العلم بالوقائع والثاني العلم 

 بالقانوا .

 أوال : العلم بمقومات الواقعة المنشئة للجريمة 

األصل عدم جواز االعتذار بجهل القانوا وبالتالي ال يجوز للجاني أا يدفع 

التهمه بعدم علمه بالقاعدة القانونية . ويتطلب القانوا العلم بكل المقومات التي 

تدخل في بنية الواقعة المكونة للجريمة كما حددها النص القانوني وذلك على 

 النحو اآلتي :

 علم الفاعل بجميع المقومات المتعلقة بنشاطه اإلجرامي . .1

 علم الفاعل بالمقومات المادية المتصلة بسلوكه اإلجرامي . .2

علم الفاعل بما يحيط بسلوكه ما ظروف مشددة ما شأنها تغيير  .3

 )113F2(وصف الجريمة .

 كما أا هناك مقومات ال يتطلب القانوا العلم بها بل يفترض العلم بها وهي:

 العلم بعناصر األهلية الجنائية ويحددها المقنا ويعمل بها القاضي . .1

                                 
 292 ص سابق, مرجع , مصطفى الصيفي  الفتاح , عبد296الصيفي   )1(
 297الصيفي , عبد الفتاح الصيفي , مرجع سابق    )2(
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الظروف المشددة للعقوبة والتي ال يترتب عليها تغيير في وصف  .2

 الجريمة كظرف العود.

الشروط الموضوعية التي يتوقف على توافرها  مكانية توقيع العقوبة  .3

 )114F1(كجريمة اإلفالس وتوقف التاجر المديا .

الوقائع غير الجوهرية التي ال يترتب على تخلفها عدم قيام الجريمة ,  .4

 )115F2(كالغلط في شخص المجني عليه في جريمة القتل أو الجرح العمد .

أما الجهل أو الغلط في الوقائع الجوهرية فيؤدي  لى انتفاء عنصر العلم 

 كذلك )116F3 (وبالتالي انتفاء الركا المعنوي كالجهل أو الغلط في محل الجريمة

الحال بالنسبة للزماا والمكاا فقد يعتبرهما القانوا ما عناصر الجريمة 

ويؤدي الجهل أو الغلط فيها  لى انتفاء الركا المعنوي باعتباره ما الوقائع 

 )117F4 .(الجوهرية

ويميز الفقه بيا نوعيا ما الغلط فالغلط الذي ينصب على واقعه ذات 

أهميه معتبرة قانونا هو غلط جوهري ينفي القصد الجنائي , والغلط الذي 

يتعلق بواقعه ال يتطلب القانوا العلم بها وال يحول دوا مساءلة الفاعل عا 

 )118F5(جريمة غير عمديه  ذا كانت ثمة خطا مكوا لجريمة غير عمدية 

: العلم بالتكييف و الوصف .  ثانياً 

األصل أا يكوا العلم بالتكييف أو الوصف أمر الزم لتوافر القصد الجنائي 

 ال انه قد يكوا أمراً مفترضا بحيث يستوي لوجود القصد الجنائي العلم 

 والجهل بها , والكيفيات التي يجب العلم بها هي :

                                 
 285خضر , عبد الفتاح خضر , مرجع سابق ,    )1(
 298الصيفي, عبد الفتاح الصيفي , مرجع سابق   )2(
 284خضر,  عبد الفتاح خضر , مرجع سابق   )3(
 284خضر,  عبد الفتاح خضر , مرجع سابق   )4(
 299الصيفي, عبد الفتاح الصيفي , مرجع سابق    )5(
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يجب العلم بالتكييف القانوني للواقعة كاا يشترط المقنا في جريمة  .1

السرقة لتوافر القصد الجنائي أا يكوا الفاعل عالما بأا المال محل 

 )119F1(السرقة مملوك للغير 

يجب العلم باألوصاف القانونية ذات االعتبار في تكويا الجريمة كعلم  .2

 السارق بأنه خادم لدى المجني عليه .

يجب العلم باألوصاف االجتماعية ذات االعتبار القانوني كجريمة  .3

  اإلهانه والسب وما تولده ما احتقار في المجتمع .

 : اإلرادة الفرع الثاني 

اإلرادة هي جوهر القصد وأبرز عناصره ألا القصد أو العمد 

بمفهومه لدى عامة الناس هو توجيه اإلرادة لتحقيق أمر معيا , و ذا كاا هذا 

 )120F2(األمر  جراميا كاا القصد جنائياً .

 واإلرادة تتمثل في نشاط نفسي يهدف  لى تحقيق غرض معيا ولتوافر 

القصد الجنائي يجب أا يهدف هذا النشاط  لى تحقيق النشاط اإلجرامي 

و حداث النتيجة التي ينهي عنها القانوا وتتمثل  رادة النشاط اإلجرامي في 

رغبة مباشرة نحو  حداثه أما  رادة النتيجة فإنها قد تتم بطرق مباشرة أو 

بطرق غير مباشرة وفي بعض الجرائم يستلزم القانوا  حداث نتيجتيا 

أحدهما بسيطة واألخرى جسيمه كما هي في صور القصد الجنائي التي 

 )121F3(سيأتي الحديث عنها الحقا .

 عالقة اإلرادة بالغرض والغاية والباعث والقصد الجنائي :

                                 
 299الصيفي, عبد الفتاح الصيفي , مرجع سابق    )1(
 303 , ص 1410الدرة , ماهر شويش الدرة , اإلحكام العامة في قانوا العقوبات , جامعة الموصل ,   )2(
 , 1998عوض , محمد عوض محمد . قانوا العقوبات العام . القسم العام , دار المطبوعات الجامعية , الطبعة األولى , القاهرة ,  )3(

  .215ص 
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اإلرادة في جوهرها قوة نفسية وهي تتجه  لى تحقيق غرض معيا , فإذا 

كاا هذا الغرض غير مشروع , أي تمثل في نتيجة يرى فيها القانوا اعتداء 

على حق جدير بالحماية مثل االعتداء على شرف الغير كانت اإلرادة المتجهة 

 وهنا يتضح )122F1( لية عا طريق فعل معيا يحدده القانوا هي القصد الجنائي 

فكرة القصد الجنائي والغرض , فالغرض هو الهدف القريب الذي تتجه  ليه 

اإلرادة , وهو النتيجة اإلجرامية التي يحددها القانوا بصدد جريمة معينة , 

والفعل هو الوسيلة التي تستعيا بها اإلرادة إلدراك الغرض , والقصد الجنائي 

هو اإلرادة ذاتها وقد اتجهت  لى الغرض واتجهت في الوقت نفسه  لى الفعل 

باعتباره وسيله بلوغ الغرض , ولكا الغرض ليس الهدف األخير لإلرادة ألا 

الهدف األخير لإلرادة هو  شباع الحاجة وهذا اإلشباع يعبر عنه بالغاية , 

وهنا الفرق بيا الغرض و الغاية فاألول هدف قريب لإلرادة والثاني هدف 

أخير لها , أما الباعث فهو تصور الغاية , أو هو عبارة أخرى الدافع  لى 

 )123F2( شباع الحاجة وهو نشاط نفسي يتعلق بالغاية وال شأا له بالغرض .

 

 األهمية القانونية للباعث والغرض والغاية.

الباعث ال يوثر في تكويا الجريمة ولكنه يدخل في تخفيف وتشديد 

 )124F3.(العقوبة  

 

 

                                 
, 1953بهنام, رمسيس, بهنام , فكرة القصد وفكرة العرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقاب , مجلة الحقوق , ا  )1(

 53ص
 919 , ص2000 بهنام , رمسيس بهنام , قانوا العقوبات , القسم الخاص , منشاة المعارف, الطبعة األولى , اإلسكندرية ,  )2(
 304الصيفي, عبد الفتاح الصيفي , مرجع سابق .   )3(
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 المبحث الثالث : أقسام القصد الجنائي :

يقسم الفقه الجنائي اإلسالمي والوضعي القصد الجنائي  لى عدة أقسام 

وصور وأا كاا هناك اختالف في بعض التسميات أو األنواع أننا سندرج 

 هنا أغلب األقسام التي تداولتها كتب الفقه القانوا الجنائي والوضعي .

 المطلب األول :القصد المباشر والقصد غير المباشر( االحتمالي ) :
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يعتبر القصد مباشرا كلما ارتكب الجاني فعالً وهو يعلم بنتائجه 

ويقصدها , بغض النظر عما  ذا كاا يقصد شخصاً معينا أو ال يقصد شخصاً 

 )125F1(بعينه .

ولكنه يعتبر قصد غير مباشر متى ما قصد الجاني فعالً معيناً فترتب 

على فعله نتائج لم يقصدها أصال أو لم يقدر وقوعها , ويسمى القصد الغير 

 )126F2(مباشر بالقصد المحتمل أو القصد االحتمالي .

وفي الشريعة اإلسالمية لم يتعرض الفقهاء للقصد المباشر أو غير 

المباشر ولم يضعوا تعبير للقصد االحتمالي , وليس معنى ذلك أنها ال تعرف 

القصد االحتمالي بل عرفته جيداً وفرقت بينه وبيا القصد المباشر وغير 

المباشر , ويظهر ذلك في جرائم الجراح والضرب , فالضارب والجارح 

يضرب أو يجرح وهو ال يقصد  ال مجرد اإليذاء أو التأديب , وهو ال يتوقع 

 ال الجرح البسيط أو الخفيف , ومع ذلك فأنه ال يسأل جنائياً عا النتائج التي 

قصدها أو التي توقعها بل يسال أيضا عا النتائج التي لم يقصدها و لم 

 )127F3(يتوقعها .

فالشريعة تحمل الضارب و الجارح نتائج فعله ولو لم يقصدها أو 

يتوقعها ومعنى ذلك أنها تأخذ بقصده غير المباشر أو بقصده المحتمل , 

والقصد االحتمالي لدى فقهاء الشريعة في جرائم الجرح والضرب ال يخرج 

 عا ثالثة أراء كل منها يختلف عا األخر وهي :

 : ويقول به مالك , ويجعل الجاني مسؤوالً عا النتيجة التي الرأي األول

انتهى  ليها فعله , ففي جرائم القتل و الجرح والضرب يفرق بيا الجرائم 
                                 

شرح قانوا العقوبات القسم العام , المجلد األول , منشورات الحلبي الحقوقية , الطبعة الثالثة ,   )1( حسني , محمود نجيب حسني , 
 567بيروت ص 

 1988صبحي , محمد نجم صبحي , شرح قانوا العقوبات األردني , القسم العام , منشورات الجامعة االردنيه , الطبعة األولى ,  )2(
 213ص 

عودة  , عبد القادر عودة , التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانوا الوضعي , مؤسسة الرسالة , الجزء األول , الطبعة  الثانية  )3(
 418 , ص 1406, 
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العمدية والجرائم الغير عمدية , فما أدى فعالً  لى نتيجة الموت فهو مسؤول 

عا القتل , وما أدى فعله  لى قطع عضو أو منفعة فهو مسئول عا ذلك , 

ويفرق بيا الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية بالقصد وقت  تياا الفعل 

 )128F1(وليس في ذات الفعل المادي الذي أتاه الجاني .

 : وقال به فقهاء مذهب أبي حنيفة والرأي المرجوح في مذهب الرأي الثاني

أحمد , ويجعلوا الجاني في الجرائم العمدية والغير عمدية مسئوال عا النتيجة 

التي انتهى  ليها فعله , وأساس الفرق بيا الجرائم العمدية والغير عمدية هو 

قصد الجنائي , فما أتى الفعل بقصد العصياا فهو متعمد وأا لم يصطحب 

 )129F2(الفعل بقصد العصياا فهو غير متعمد .

ويفرق أصحاب هذا الرأي بيا القصد في القتل العمد والقصد في 

غيره ما الجرائم , فيشترطوا في القتل  ا يقصد الجاني الفعل القاتل و 

أزهق روح المجني عليه , فأا توفر األول فقط فهو قتل شبه عمد وأا توفر 

االثناا فهو قتل عمد , أما عدا القتل العمد فيشترطوا فقط القصد العام وهو 

 )130F3(تعمد  تياا الفعل مع العلم بأنه محظور .

: وقاله به الشافعي والرأي الراجح في مذهب احمد  , ويفرق الرأي الثالث 

أصحاب هذا الرأي أيضا بيا الجرائم العمدية والجرائم الغير عمدية , 

ويجعلوا الجاني مسؤوال في الحالتيا عا فعله , كما يجعلوا أساس التفرقه 

قصد الجاني , فإذا أتي الفعل بقصد العصياا فهو متعمد , وأا لم يقصد 

 )131F4(العصياا فهو غير متعمد .

                                 
 141, ص, 6الحطاب  , شمس الديا أبو عبد هللا الطرابلسي  , مواهب الجليل لشرح مختصر  الخليل, ج  )1(
 466 ,  ص 10,ج دار الكتب العلمية, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني   ,  )2(
 421عوده , عبد القادر عودة , التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانوا الوضعي , مرجع سابق , ص  )3(
 422عوده, عبد القادر عودة , التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانوا الوضعي  ,مرجع سابق, ص  )4(
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ويفرق أصحاب هذا الرأي بيا القتل العمد وشبة العمد فيجعلوا القاتل 

مسئوال عا القتل العمد كلما قصد الفعل وقصد  زهاق روح المجني عليه 

ويجعلونه يكوا مسئوال عا القتل شبه العمد  ذا قصد الفعل ولم يقصد  زهاق 

روح المجني عليه , ولو كاا ال يؤدي غالباً  لى الموت فال مجال للقصد 

 )132F1(المحتمل في دائرة القتل العمد .

أما في جرائم االعتداء على مادوا النفس فيروا بأا الجاني مسئول 

عا كل النتائج التي يؤدي  ليها فعله غالباً ولو لم يقصدها أو يتوقعها , فإذا 

أدى الفعل  لى نتائج لم يقصدها وال يؤدي  ليها فعله غالبا فال يسأل عنها 

باعتباره متعمد ألنه لم يقصد النتائج , كذلك ال يسأل عا هذه النتائج باعتباره 

مخطئاً , ألنه قصد الفعل ولا لم يقصد نتائجه , و نما يسأل الجاني عا نتائج 

الفعل باعتباره شبه عامد وهي درجة بيا العمد والخطأ والمسئولية عنه أخف 

 )133F2(ما المسئولية عا العمد  و أغلظ منها في الخطأ .

 

 مقارنة بيا اآلراء الثالثة :

األصل في الخالف بيا القصد االحتمالي في جرائم القتل العمد أا 

مالك يقسم القتل  لى عمد وخطأ فقط , أما بقية اإلئمه فيقسموا القتل  لى عمد 

وشبه عمد وخطأ , ويشترطوا في العمد قصد الفعل وقصد  زهاق روح 

المجني , ويسلم الفقهاء جميعا بوجود القصد االحتمالي في جرائم مادوا 

 )134F3(النفس كالجرح والضرب , والرأي األرجح هنا هو قول الشافعية واحمد .

 المطلب الثاني : القصد العام والقصد الخاص :

                                 
 422 عوده, عبد القادر عودة , التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانوا الوضعي ,مرجع سابق, ص  )1(
 423عوده, عبد القادر عودة , التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانوا الوضعي مرجع سابق  )2(
 425 حتى ص 419عودة , عبد القادر عودة , التشريع الجنائي , مرجع سابق ما ص )3(
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يكوا القصد عاما ً في حالة ما  ذا تعمد الجاني ارتكاب الجريمة مع 

علمه مسبقاً بأا ما يرتكبه ما جرم هو فعل محظور , وبالتالي فأا أكثر 

الجرائم ينطبق عليها القول بأنها يتوفر بها القصد العام إلتياا الجاني الفعل 

 )135F1(المادي مع علمه بأنه يأتي فعالً محرماً كجريمة الجرح والضرب البسيط.

وبما أا القصد الخاص هو أدق أو هو جزء ما العام فأا بعض 

الجرائم يتطلب المقنا فيها أا يتوفر بها قصد خاص كنتيجة معينة أو ضرر 

خاص , وهنا يصبح القصد الجنائي قصداً خاصاً كما هو الحال في جريمة 

القتل العمد فال يكفي بها الضرب بل البد أا يتعمد الجاني مع الضرب  زهاق 

 )136F2(روح المجني عليه .

وحيا يشترط المقنا قصداً خاصاً فأنه قد يختلط القصد الجاني 

بالباعث ولكا ال يمكا القول باا الباعث يؤثر على الجريمة أو العقوبة , ألننا 

ال ننظر  لى الباعث في حالة االختالط باعتباره باعثاُ بل باعتباره قصداً 

 )137F3(خاصاً .

 المطلب الثالث :القصد المعيا والقصد غير المعيا :

يكوا القصد معيناً  ذا اتجهت  رادة الجاني  لى ارتكاب فعل معيا 

 )138F4(على شخص معيا أو على مجموعة أشخاص معينيا .

ومثال ذلك كما يقدم على قتل شخص أو أكثر بأداة قاتله أو ما يلقي 

قنبلة على مجموعة ما األشخاص وهو يعلم بأنها سوف تقتلهم جميعهم أو 

 )139F5(بعضهم , وبالتالي يعتبر الفعل معينا حتى لو كانت نتائجه غير محدودة .

                                 
 40أبو الروس , مرجع سابق , ص  )1(
 311الصيفي , عبد الفتاح الصيفي , مرجع سابق   )2(
 313الدرة, ماهر شويش الدره , مرجع سابق , ص  )3(
 685 , ص 2010)بالل , احمد عوض بالل , مبادئ قانوا العقوبات المصري , القسم العام , دار النهضة العربية , 4(
 345صيفي , عبد الفتاح الصيفي , مرجع سابق   )5(
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ويكوا القصد غير معيا  ذا اتجهت  رادة الجاني  لى ارتكاب فعل 

معيا على شخص غير معيا , ويشترط هنا أا يكوا القصد غير معيا أا ال 

يقصد الجاني ما فعله هالك شخص معيا , فأا قصده فأا القصد هنا يكوا 

معيناً بالنسبة لهذا الشخص وأا هلك هذا الشخص وغيره كاا القصد باتجاه 

 )140F1(الهالك قصداً معيناً وباتجاه غير قصد غير معيا .

 وهذا التقسيم للقصد ما حيث التعييا وغير التعييا في الشريعة 

اإلسالمية يقابله في القوانيا الوضعية تقسيم  لى قصد محدد وقصد غير محدد 

ويتفق الفقهاء في الشريعة وفي القانوا الجنائي ما حيث عدم التفرقة حيث أا 

الجاني في الحالتيا يقصد النتيجة التي حدثت أو يقبل وقوعها عند ارتكاب 

  )141F2.( الجريمة 

 

 المطلب الرابع :القصد البسيط والقصد المشدد ( سبق اإلصرار )

يكوا القصد الجنائي بسيطاً  ذا كاا قائما على عناصر القصد السابق 

بيانها في صورها المعتادة , ويكوا القصد غير بسيط أي مشدد أو مركب  ذا 

 )142F3(وقعت تلك العناصر مقترنة بإصرار سابق مبيت على ارتكاب الجريمة.

والقصد المشدد هو المقترا بسبق اإلصرار على اقترافه الجريمة 

 )143F4 (والقصد البسيط الذي ال يكا مقترناً بهذا العنصر .

                                 
 425عوده , عبد القادر عودة , مرجع سابق ,  )1(
 345الصيفي , عبد الفتاح الصيفي , مرجع سابق , ص  )2(
 312)الصيفي, عبد الفتاح الصيفي , مرجع سابق  3(
شرح قانوا الجرائم والعقوبات اليمني القسم العام الجزء األول النظرية العامة للجريمة , أواا للخدمات 4( )الشرفي , على حسا , 

 423 , ص1414اإلعالمية , الطبعة األولى , 
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المبحث الرابع :الجريمة القصدية والجريمة العمدية 

 المطلب األول :تقسيم الجرائم في الفقه اإلسالمي  ما حيث الركا المعنوي 

يقسم فقهاء اإلسالم أنواع الجريمة  لى جرائم  حدود وقصاص و 

تعزير , ولهذا التقسيم  أهمية عمليه تتضح في جرائم الحدود والقصاص ال 

يكوا للقاضي سلطه تقديرية في التقدير واالختيار , بينما يكوا له ذلك في 

الجرائم التعزيرية , وفي جرائم الحدود ال تقبل الشفاعة وال العفو بينما يمكا 

العفو والشفاعة في القصاص و التعازير , و في الجرائم ذات العقوبات 

المقدرة الحدود العقوبة تدرأ بالشبهات , بينما ال تدرأ عقوبات التعازير التي 

 )144F1(تهدف  لى التأديب بالشبهات .

ويقسم فقهاء التشريع اإلسالمي الجرائم ما حيث الركا المعنوي 

أربعة أقسام : عمدية , وشبة عمد , خطأ , و ما جرى مجرى الخطأ . 

 ويسري هذا التقسيم على عموم أنواع الجرائم .

: العمد  أوال ً

اهتم فقهاء الشريعة اإلسالمية بركا العمد في مجال الجنايات سواء 

على النفس أو مادوا النفس و اتفق جمهور الفقهاء على أا القتل العمد بأنه 

هو " قصد الفعل الذي هو القتل , وقصد الشخص المقتول " ويختلف بعض 

الفقهاء في تحديد اآللة التي يقع بها القتل ولألحوال التي كاا ما أجلها 

الضرب . ويكتفي غالب الفقهاء باآللة التي يستخلص منها قصد القتل بما يقتل 

غالباً , أما اآللة التي يستخلص منها شبه العمد فهي ما ال يقتل مثلها كما قال 

بذلك الحنابلة والشافعية والظاهرية , أما في ظاهر الرواية لدى الحنفية 

فيشترط أا تكوا اآللة المستعملة أا تكوا جارحه " ذات حد أو طعا أو ناراً 

                                 
  81التشريع الجنائي , مرجع سابق ما ص عوده , عبد القادر عوده ,  )1(
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, أو مثال ما الحديد , أو ما شابه , " وال يعتبر ما األسلحة ما كاا كالخشب 

 والحجر والعصا فهذه  ذا توافرت له الشروط كاا شبه عمد.

فالقصد الجنائي المكوا للجريمة العمدية أيا كانت هو " قصد الفعل 

 )145F1وقصد النتيجة , وقد عبر عنه الفقهاء في جريمة القتل بقصد القتل . (

: شبة العمد :  ثانياً 

اختلف الفقهاء في شبه العمد فجمهور الفقهاء " الحنفية والشافعية 

والحنابلة " يأخذوا بوصفه ويعتدوا به , أما مالك فال يأخذ به  ال في حالة 

قتل األب لالبا النتفاء قصد القتل لدى األب , ألا القتل لديه أما عمداً أو خطأً 

وال ثالث لهما , ويرى الشافعي بأا القتل شبه العمد هو ما كاا عمداً في 

 الضرب خطأ في القتل , أو ما كاا ضربا لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل . 

ويرى ابا رشد أا شبه العمد فيه شبهتيا , شبهة عمد وشبهة خطأ , 

شبهة عمد ما جهة ما قصد ضربه , وشبهة خطأ أنه ضرب بما ال يقصد به 

القتل .ولهذا يسمي شبه العمد بخطأ العمد أو بالخطأ شبه العمد أو بالعمد  

شبهة الخطأ .ويتفق جمهور الفقهاء  على أا عقوبة شبه العمد أخف ما العمد 

 و أشد ما الخطأ .

 ثالثا: الخطأ .

ويقصد بالخطأ "  تياا الفاعل الفعل دوا أا يقصد نتيجته ,  ذا شاب 

 )146F2(فعله تقصير أو عدم احتياط "  وللخطأ في الفقه اإلسالمي ثالث صور .

أوال : خطأ في توجيه فعل مشروع :  

                                 
)الصيفي , عبد الفتاح مصطفى الصيفي , اإلحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة اإلسالمية والقانوا , دار المطبوعات الجامعية 1(

 335 ,ص 2010,
 84 التشريع الجنائي , مرجع سابق ص, عبد القادر عوده ,  )عوده ,2(
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ومثل ذلك ما يرمي شخص طائر إلصابته ( وهو فعل مباح في ذاته) 

 )147F1(فيصيب  نساا ويقتله ,  ذا كاا شاب التصويب تقصير أو عدم احتياط .

 ثانيا : خطأ في االعتقاد بمشروعية محل الفعل .

ويسمى بالخطأ في القصد , ويرجع  لى خطأ في ظا الفاعل و اعتقاده 

, مثل أا يرمى الفاعل ما يظا أنه مهدر الدم فيقتله ويتبيا أنه معصوم , أو 

يصوب نحو شخص ظنا منه أنه صيد فيقتله , وال يتحقق الخطأ هنا  ال  ذا لم 

 يكا ظا الفاعل مبنيا على سبب معقول , كاا يقصر في التحري قبل الرمي .

 ثالث : خطأ متولد ما النوعيا السابقيا فيجمع بينهما .

ومثاله أا يطلق شخص سهم على  نساا يظنه صيد ( وهذا ما الخطأ 

في االعتقاد بمشروعية المحل كما في النوع الثاني ) فيصيب  نساا آخر 

قريبا منه ( وهذا ما الخطأ في توجيه الفعل المشروع كما في النوع األول ) 

 ,  ذا شاب تصويبه تقصير أو عدم احتياط .

و ذا كاا  يذاء الغير  في الخطأ نتج عا فعل مباح أو كما يظا الفاعل 

ذلك فالتقصير واجب اإلثبات هنا , وال يسأل الفاعل جنائيا  ال  ذا ثبت أنه 

كاا يمكا منه عدم التقصير , أما  ذا كاا اإليذاء  قد نتج عا فعل غير مباح 

وأتاه الفاعل ونتج عنه اإليذاء فالتقصير هنا مفترض ألنه فعله متعد فيسأل 

عا خطئه , ما لم يثبت الفاعل أنه لجأ  لى الفعل بطريقة لم يتمكا ما خاللها 

ما التحرز منه . 

 رابعا ً :ما جرى مجرى الخطأ 

                                 
 338الصيفي , مرجع سابق , ص  )1(
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وهو الفعل الذي ال قصده فيه الفاعل الفعل و نما يأتيه عا تصير أو 

تسبب , وهو  ما يأتي الفاعل الفعل نتيجة تقصيره وبدوا قصده للفعل أو أا 

 يأتي الفاعل  الفعل نتيجة تسببه  وبدوا قصده فعله . 

واإلتياا نتيجة التقصير يكوا كما ينقلب وهو نائم على طفل فيقتله أو 

يسقط ما سطح على سطح أخر ويقتل شخص برئ , واإلتياا نتيجة التسبب 

 )148F1(كما يحفر بئراً لتصريف الماء فيسقط بها أحد المارة .

المطلب الثاني :تقسيم الجرائم في القانوا الوضعي ما حيث الركا المعنوي 

: 

ويقسم القانوا الوضعي الجرائم ما حيث الركا المعنوي  لى قسميا أساسيا 

 وهما :

 أوال : الجرائم العمدية  :

وهي الجرائم التي يتحقق فيها القصد الجنائي بعناصره , سواء كاا 

القصد عام أم خاص , وفي الجرائم العمدية تنصرف  رادة الجاني  لى تحقيق 

عنصر النتيجة المتمثلة في  زهاق الروح في القتل , وفي تملك الشيء 

المسروق في السرقة , وتكوا أغلب الجرائم في الجنايات عمدية وفي الجنح 

أيضا عمدية , أما في المخالفات فقد تكوا عمدية وهي القليل منها وقد تكوا 

 )149F2(غير عمدية .

: الجرائم الغير عمدية :  ثانياً 

هي الجرائم التي ال يتوافر فيها القصد الجنائي بعناصره التي يتطلبها 

القانوا , حيث تتجه  رادة الجاني هنا  لى السلوك فقط دوا النتيجة , وتظهر 

                                 
 339 ,335)الصيفي , عبد الفتاح مصطفى الصيفي, اإلحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة اإلسالمية , مرجع سابق , ص1(
 131 , ص1993الحلبي , محمد علي السالم عياد الحلبي , شرح قانوا العقوبات األردني القسم العام , عماا , الطبعة األولى .,  )2(

 122 , ص 2000و نجم , محمد صبحي نجم , قانوا العقوبات القسم العام , النظرية العامة للجريمة , 
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هذه الجرائم في بعض السلوكيات كما يقود سيارته بصورة مسرعة ويصيب 

أحد المارة , أو ما يرمي سيجارة  لى خارج المنزل فتسبب حريق أو وفاه 

آخريا , فسلوك قائد السيارة و ما رمى السيجارة لم يتجه  لى النتيجة التي 

 )150F1(وقعت جرى السلوك المترتب على فعله.

وللتفرقة بيا الجرائم العمدية وغير عمدية أهمية عملية تظهر خاصة فيما 

 يلي :

أوال ً: ما حيث الشروع , ال شروع في الجرائم الغير عمدية , حيث يتعيا 

في الشروع توافر قصد الجاني وانصراف  رادته  لى  حداث النتيجة , بينما 

ال يوجد في الجرائم الغير عمدية مثل هذا القصد وال تنصرف  رادة الجاني 

 )151F2( لى  حداث النتيجة.

ثانيا : ما حيث االشتراك في الجريمة , حيث يتعيا في االشتراك , توافر 

القصد الجنائي , أي انصراف  رادة الشريك  لى المساهمة في الجريمة , مع 

علمه بماهية النشاط اإلجرامي الذي يساهم فيه , وبجميع العناصر القانونية 

للجريمة وهذا ال يتصور توافره في الجرائم غير العمدية , فالمساهم التبعي 

 ما أا يحرض أو يتفق أو يساعد , وكلها صور تستوجب العمد أي  رادة 

 )152F3(النتيجة اإلجرامية .

 
 

                                 
مجلي , حسا علي مجلي , الوجيز في شرح قانوا الجرائم والعقوبات اليمني , النظرية العامة للجريمة , مركز الصادق , صنعاء  )1(

 123 , ونجم , مرجع سابق , ص 58 , ص 2004, الطبعة الرابعة , 
 135)الحلبي , مرجع سابق . ص 2(
 126, ص2010بالل , احمد عوض بالل , مبادئ قانوا العقوبات المصري , القسم العام , دار النهضة العربية , القاهرة ,  )3(
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الفصل الثالث  

عناصر القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية مقارنة بيا النظام السعودي 

 واإلماراتي  

 
   وفيه ثالث  مباحث: 

 

 المبحث األول  :العلم  في الجرائم المعلوماتية  •

 المبحث الثاني اإلرادة  في الجرائم المعلوماتية  •

المبحث الثالث : مقارنه بيا النظام السعودي واإلماراتي في عناصر القصد  •

الجنائي  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
الفصل الثالث  
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 المعلوماتية الجرائم في الجنائي القصد  عناصر

 
 تمهيد وتقسيم :

 

بعد أا تكلمنا في الفصل الثاني عا مفهوم القصد الجنائي وعناصره 

وأقسامه والفرق بيا الجريمة العمدية و القصدية  , سنتطرق في الفصل 

الثالث ما هذه الدراسة لعناصر القصد الجنائي بشقيه العلم واإلرادة في 

الجريمة المعلوماتية بشكل خاص ومقارنه بيا نظام مكافحة الجرائم 

هـ  , ونظام 1428\3\8المعلوماتية في النظام السعودي الصادر بتاريخ 

بصفته قانوناً  2006) لسنة 2رقم (مكافحة جرائم تقنيه المعلومات الصادر ب

 اتحادياً لدولة اإلمارات العربية المتحدة .

وقبل أا نستعرض عناصر القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية في 

النظام السعودي واإلماراتي سنتطرق أوال  لى الجرائم المعلوماتية في كل 

النظاميا وفقا لألنظمة المعمول بها رغم أا هناك تشابه بنسبة كبيره في 

األفعال المجرمة في النظاميا .  

 المعلوماتية األفعال السعودي قد بيا في نظام مكافحة الجرائم النظام و

كل األفعال التي ترتكب بواسطة  وهي منظمه و محدده بعقوبات جرمها التي

 : الوسائل االلكترونية وهي 

 طريق عا مرسل هو ما أو التقاط أو اعتراض على كل  التنصت. 1

.  صحيح نظامي مسوغ دوا  اآللي الحاسب أجهزة أحد أو المعلوماتية الشبكة

 لموقع الكتروني أو  لى نظام معلوماتي لتهديد المشروع غير الدخول. 2

 القيام كاا ولو عنه، االمتناع أو بفعل القيام على لحمله ابتزازه؛ أو شخص

.  مشروعاً  عنه االمتناع أو الفعل بهذا



57 

 

 موقع  لى الدخول أو  لكتروني، موقع  لى المشروع غير الدخول. 3

.  عنوانه شغل أو تعديله، أو  تالفه، أو الموقع، هذا تصاميم لتغيير  لكتروني

 النقالة الهواتف استخدام  ساءة طريق عا الخاصة بالحياة المساس. 4

.  حكمها في ما أو بالكاميرا، المزودة

 تقنيات وسائل عبر بهم، الضرر و لحاق باآلخريا، التشهير. 5

 . المختلفة المعلومات

 هذا توقيع أو سند، على أو منقول مال على لغيره أو لنفسه االستيالء. 6

 غير صفة انتحال أو كاذب، اسم اتخاذ أو االحتيال، طريق عا وذلك السند،

 )153F1(. صحيحة

 ائتمانية، أو بنكية، بيانات  لى - صحيح نظامي مسوغ دوا - الوصول. 7

 أو معلومات، أو بيانات، على للحصول مالية أوراق بملكية متعلقة بيانات أو

. خدمات ما تتيحه ما أو أموال،

 إللغاء المشروع لموقع الكتروني أو نظام معلوماتي  غير الدخول. 8

 أو تغييرها، أو  تالفها أو تسريبها، أو تدميرها، أو حذفها، أو خاصة، بيانات

.  نشرها  عادة

 مسح أو تدمير، أو تعطيلها أو العمل، عا المعلوماتية الشبكة  يقاف. 9

 أو تسريبها، أو حذفها، أو فيها، المستخدمة أو الموجودة، البيانات أو البرامج،

.  تعديلها أو  تالفها،

                                 
 ) ما نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي 1المادة الرابعه فقرة (  )1
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 وسيلة بأي تعطيلها، أو تشويشها، أو الخدمة،  لى الوصول  عاقة. 10

. كانت

 اآلداب أو الدينية، القيم أو العام، بالنظام المساس شأنه ما ما  نتاج. 11

 طريق عا تخزينه أو  رساله، أو  عداده، أو الخاصة، الحياة وحرمة العامة،

.  اآللي الحاسب أجهزة أحد أو المعلوماتية، الشبكة

 أو اآللي الحاسب أجهزة أحد أو المعلوماتية، الشبكة على موقع  نشاء. 12

.  به التعامل تسهيل أو البشري، الجنس في لالتجار نشره،

 الميسر أنشطة أو اإلباحية، بالشبكة المتعلقة والبيانات المواد  نشاء. 13

.  ترويجها أو نشرها أو العامة باآلداب المخلة

 أو اآللي الحاسب أجهزة أحد أو المعلوماتية، الشبكة على موقع  نشاء. 14

 طرق أو ترويجها، أو العقلية، المؤثرات أو بالمخدرات، لالتجار نشره،

. بها التعامل تسهيل أو تعاطيها،

 أجهزة أحد أو المعلوماتية، الشبكة على  رهابية لمنظمات موقع  نشاء. 15

 ما أي أو المنظمات، تلك بقيادات االتصال لتسهيل نشره أو اآللي الحاسب

 األجهزة تصنيع كيفية نشر أو تمويلها، أو أفكارها ترويج أو أعضائها

.  اإلرهابية األعمال في تستخدم أداة أو المتفجرات، أو الحارقة،

 معلوماتي نظام أو  لكتروني، موقع  لى المشروع غير الدخول. 16

 اآللي الحاسب أجهزة أحد أو المعلوماتية، الشبكة طريق عا أو مباشرة،
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 اقتصادها أو للدولة، الخارجي أو الداخلي األما تمس بيانات على للحصول

  )154F1  (.الوطني

أما الجرائم المعلوماتية في قانوا مكافحة جرائم تقنيه المعلومات اإلماراتي 

 فهي :

 . المعلوماتي النظام أو المواقع اختراق جرائم- 1

 ذلك تسهيل أو عمله تأديته بسبب أو أثناء الجريمة الجاني ارتكاب- 2

 للغير

 معلوماتي نظام في قانونا بها المعترف المستندات تزوير جرائم- 3

 أو البرامج أو األجهزة  لى الخدمة وصول تعطيل أو  عاقة جريمة- 4

 . البيانات

 تعطيل أو المعلومات تقنية وسائل أو المعلوماتية الشبكة  يقاف جريمة- 5

 . فيها المعلومات أو البيانات أو البرامج تدمير أو

 الطبية األمور  تالف أو تعديل في المعلوماتية الشبكة استعمال جريمة- 6

 . للغير ذلك تسهيل أو

 . المعلوماتية الشبكة طريقة عا بالمراسالت المساس جرائم- 7

 . ابتزاز أو تهديد ما باألشخاص الماسة الجرائم- 8

 . المعلوماتية الشبكة باستخدام األموال على االعتداء جرائم- 9

 . التقليدية النصب جريمة- 10

 المعلوماتي . االحتيال جريمة- 11

 . االلكترونية البطاقات طريق عا الغير مال على الحصول جريمة- 12

                                 
)نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي 1(



60 

 

 تقنيه وسائل طريق عا العامة واآلداب باألخالق المساس جرائم- 13

 المعلومات.

 تقنية وسائل باستخدام الفجور أو الدعارة على المساعدة أو التحريض- 14

 . المعلومات

 أو تصاميم لتغيير المعلوماتية الشبكة في موقع  لى الدخول جريمة- 15

 . عنوانه شغل أو  تالف

 وسائل طريق عا الدينية الشعائر و المقدسات  لى اإلساءة جريمة- 16

 المعلومات . تقنية

 الخاصة الحياة وحرمة األسرية والقيم المبادئ على االعتداء جرائم- 17

 . المعلومات تقنية وسائل طريق عا

 بقصد المعلوماتية الشبكة على المعلومات نشر أو المواقع  نشاء جرائم- 18

 , فيه التعامل تسهيل أو األشخاص في االتجار

 بقصد المعلوماتية الشبكة على المعلومات نشر أو المواقع  نشاء جرائم- 19

  بها التعامل تسهيل أو العقلية المؤثرات أو للمخدرات الترويج

 عا عنها المعلومات نشر أو المواقع و نشاء األموال غسل جرائم- 20

    المعلومات تقنية وسايل طريق

 ألية المعلوماتية الشبكة على المعلومات نشر أو المواقع  نشاء جرائم- 21

 بالنظام اإلخالل شانها ما أفكار و برامج وترويج لتسهيل تدعو مجموعه

  العامة واألدب العام

 المعلوماتية الشبكة على المعلومات نشر أو المواقع  نشاء جرائم- 22
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  )155F1(  . رهابية لجماعة

 

  
 

 

 

 المبحث األول : العلم في الجريمة المعلوماتية :

تطرقنا في الفصل الثاني ما هذه الدراسة  لى عنصر العلم كأحد 

عناصر القصد الجنائي والذي يعني أا يتطلب القانوا  حاطة الجاني علماً 

بعناصر الواقعة المنشئة للجريمة وبما يتعلق بها ما تكييف أو وصف , بحيث 

ال تقوم الجريمة  ال  ذا تثبت توافر العلم بها فعالً , فقد يكفي القانوا بافتراض 

 )156F2(هذا العلم بالنسبة لبعض الوقائع والكيوف واألوصاف 

المطلب األول : العلم في الجريمة المعلوماتية في نظام مكافحة الجرائم 

 المعلوماتية السعودي 

عرف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي الجريمة المعلوماتية 

أو الشبكة المعلوماتية  : أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب اآلليبأنها 

 )157F3( .بالمخالفة ألحكام هذا النظام

 وسوف نبدأ بكل جريمة على حده وشرح عنصر العلم في هذه الجريمة .

                                 
 اإلماراتي المعلومات تقنيه جرائم  نظام مكافحة1)1(
 292 ص سابق, مرجع , مصطفى الصيفي  الفتاح , عبد296الصيفي  2) (
 8\1نظام الجرائم المعلوماتية السعودي في المادة  )3(
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         التنصت على ما هو مرسل عا طريق الشبكة المعلوماتية أو : "أوال 

أحد أجهزة الحاسب اآللي - دوا مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو 

   " اعتراضه

وللبحث عا عنصر العلم في هذه الجريمة يلزم أا يتوافر العلم لدى  الجاني 

بأا ما يقوم به ما سلوك يتمثل في التنصت عا طريق الشبكة المعلوماتية أو 

أحد أجهزة الحاسب اآللي واا هذه الشبكة المعلوماتية آو أجهزة الحاسب 

اآللي تخص  الغير وأا ما يقوم به ما سلوك يخالف نص المادة الثالثة ما 

 نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية  .

 وانتهاكا اختراقا يمثل يقترفه الذي السلوك بأا عالما الجاني يكوا أا فيجب

 أجهزة أحد أو المعلوماتية الشبكة طريق عا مرسلة مواد وسرية لحرمة

 حق وما علنية بصورة منشورة المادة هذه  ا يعتقد كاا فأا ، اآللي الحاسب

 أنه عالما يكوا أا ويجب ، الجريمة تنتفي وسماعها عليها االطالع الجميع

 هذا يمتلك أنه يعتقد كاا فأا ، التنصت هذا له يبيح قانونيا مسوغا بيده ليس

 )158F1(. الجريمة انتفت المسوغ

الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام ثانيا : " 

.  " بفعل أو االمتناع عنه، ولو كاا القيام بهذا الفعل أو االمتناع عنه مشروعاً 
)159F2( 

ويقصد بالدخول الغير مشروع حسب ما عرفها نظام مكافحة الجرائم 

 موقع أو آلي، حاسب  لى متعمدة بطريقة شخص المعلوماتية : دخول

                                 
 187 , ص 2006)  الملط , احمد خليفة الملط , الجرائم المعلوماتية , دار الفكر الجامعي , اإلسكندرية , الطبعة الثانية , (1

 ) . 2المادة الثالثة فقرة (  )  (2
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 مصرح آلية ويكوا غير حاسبات شبكة أو معلوماتي، نظام أو  لكتروني،

  )160F1(. ليها بالدخول الشخص لذلك

وعنصر العلم هنا المقصود به ما عناصر القصد الجنائي ينطوي على أا 

النظام اشترط العلم باألوصاف القانونية للفاعل والتي تكوا ما خالل استخدام 

الدخول الغير نظامي ما قبل شخص غير مصرح له , ولكا في حالة ما كاا 

لهذا الجاني تصريح دخول في القيام باألفعال فهنا ينطوي العلم على العلم 

بالظروف المشددة للجريمة والتي تتمثل في استغالل الوظيفة آو العمل 

وبالتالي ينبغي أا يتوافر العلم لدى الفاعل وقت ارتكاب الجريمة على جميع 

عناصر الجريمة المادية حسب نموذجها اإلجرامي وينصب ذلك على علم 

الفاعل أوال على صفته الخاصة وهي كونه مصرح له بالدخول , و ذا أثبت 

الفاعل أنه كاا يجهل حقيقة صفته عند ارتكاب هذا الفعل ينتفي القصد 

 والقصد الخاص يكوا في التهديد أو ) 161F2(الجنائي لديه وال تقوم الجريمة .

االبتزاز و اإلرادة هنا تتمثل في تحقيق النتيجة اإلجرامية كالتهديد واالبتزاز 

 وسنتكلم عنها الحقاً .

الدخول غير المشروع  لى موقع  لكتروني، أو الدخول  لى موقع ثالثا : " 

 لكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو  تالفه، أو تعديله، أو شغل 

  .)162F3("عنوانه

وهنا يجب على الجاني أا يعلم بأا ما قام به ما سلوك يتمثل في دخول غير 

مشروع وال مصرح له بذلك وأا الموقع الذي قام بالدخول عليه مملوك للغير 

وال يحق له  تالفه أو تعديله أو شغل عنوانه . أما  ذا كاا الجاني مصرح له 

بالدخول على هذا الموقع ولكنه قام بالسلوك اإلجرامي المتمثل في التغيير أو 

                                 
 نص المادة األولى ما النظام مكافحة الجرائم المعلوماتية  )  (1

 364قورة , نائلة عادلة محمد فريد قورة , جرائم الحاسب اآللي االقتصادية , منشورات الحلبي الحقوقية , ص )   4)
 )  3المادة الثالثة فقره (  )3(
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اإلتالف أو التعديل أو شغل العنواا فهذه ما الظروف المشددة للجريمة أال 

 ذا اثبت الجاني عكس ذلك بأا السلوك اإلجرامي كاا عند طريق استعمال 

 الحق آو عا طريق الخطأ وبالتالي ينتفي العلم هنا.

المساس بالحياة الخاصة عا طريق  ساءة استخدام الهواتف النقالة رابعا: " 

 )163F1.( " المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها

وينبغي على الجاني هنا أا يعلم بأا ما يقوم به ما سلوك يتمثل في  ساءة 

استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا والمساس بالحياة الخاصة لآلخريا 

 أو ما افعالً مجرماَ بالقانوا و أا استخدامه للهواتف النقالة المزودة بالكامير

في حكمها بدوا حق ويعلم أنه بذلك السلوك يتعدى على حياة اآلخريا ويسئ 

لها , فالمقنا هنا أكد حماية الحياة الخاصة عا طريق الجوال وأجهزة 

االتصال لما الحظه ما انتشار كبير في مثل هذه الجرائم . 

التشهير باآلخريا، و لحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات "  خامسا :

 )164F2( ".المعلومات المختلفة

وينبغي لتوافر عنصر العلم هنا أا يعلم الجاني وقت ارتكاب الجريمة بأا ما 

يقوم به ما سلوك يتمثل في التشهير باآلخريا و لحاق الضرر مجرًما بنص 

النظام ويتطلب القانوا هنا أا يكوا الهدف ما ذلك هو  لحاق الضرر بهم 

وبالتالي فإذا لم يكا هدف الجاني  لحاق الضرر فاا القصد الجنائي هنا ينتفي 

  )165F3(في صورته .

                                 
  ) 4المادة الثالثة فقرة (  )1(
   )5المادة الثالثة فقرة (   )2(
الجنبيهى , منير محمد , الجنبيهى , ممدوح محمد الجنبيهى , جرائم االنترنت والحاسب اآللي ووسائل مكافحتها , دار الفكر  )3(

 35 , ص 2005الجامعي , 
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االستيالء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع سادساً : " 

هذا السند، وذلك عا طريق االحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة 

  .)166F1(" غير صحيحة

ويتمثل عنصر العلم في هذه الجريمة أا يعلم الجاني وقت ارتكاب الجريمة 

أا المال المستولى عليه مملوك للغير واا التوقيع على السند أو الحصول 

عليه فعل مجرم بنص النظام , ويشترط المقنا هنا أا يكوا ذلك عا طريق 

االحتيال , أو باسم كاذب أو بانتحاله صفة غير صحيحة , أما أذا كاا 

االستيالء على المال أو السندات أو التوقيع عليها بطريقه غير االحتيال أو 

االسم الكاذب أو بصفه غير صحيحة فهنا ينتفي القصد الجنائي كجريمة 

 )167F2(معلوماتية ولكنه ال يسقط عنه العقوبة باعتباره اخل بإحكام هذا النظام .

الوصول - دوا مسوغ نظامي صحيح -  لى بيانات بنكية، أو سابعاً : "  

ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو 

 )168F3 ("معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه ما خدمات.

وهنا اشترط النظام صفة معينة للجريمة وهي الوصول بدوا مسوغ نظامي 

لذا ينبغي على الجاني حيا يقوم بهذا السلوك أا يعلم أنه ليس لديه مسوغ 

نظامي صحيح أو مزور وبالتالي في حال كاا هذا الوصول صحيح فاا صفة 

 )169F4(القصد الجنائي تنتفي لدى الجاني .

الدخول غير المشروع إللغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، ثامنا : " 

 )170F5(.  " أو تسريبها، أو  تالفها أو تغييرها، أو  عادة نشرها

                                 
    )1المادة الرابعة  فقره (   )1(
 319الملط , احمد خليفة الملط , الجرائم المعلوماتية , مرجع سابق , ص  )2(
   )2المادة الرابعة فقرة (  )3(

 568قورة , نائلة عادل , مرجع سابق , ص  )4(

 )  1المادة الخامسة فقرة (  )5(
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وهنا يشترط المقنا أا يكوا الدخول غير مشروع فإذا كاا الدخول مشروع 

فأا القصد الجنائي ينتفي لدى الجاني وبالتالي لكي يقوم عنصر العلم هنا 

ينبغي أا يعلم الجاني بأنه يقوم بالدخول غير المشروع إللغاء بيانات خاصة 

بغيره وليس له الحق بالغاها أو حذفها أو تدميرها أو تسربيها أو اإلتالف 

 والتغيير أو  عادة النشر . 

 يقاف الشبكة المعلوماتية عا العمل، أو تعطيلها أو تدمير، أو مسح "  تاسعا :

البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو 

 )171F1( . "  تالفها، أو تعديلها

وينبغي هنا أا يعلم الجاني بأا ما يقوم به ما فعل وسلوك وقت ارتكاب 

 الجريمة مخالف لما نص عليه النظام في مادته الخامسة.

، بأي  ، أو تعطيلها ، أو تشويشها  عاقة الوصول  لى الخدمة"  عاشرا :

 )172F2( ".   كانت    وسيلة

ويتمثل عنصر العلم في أا يعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل أا ما قام به ما 

 سلوك يتمثل في مخالفته للنظام .

 نتاج ما ما شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الحادي عشر : " 

اآلداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو  عداده، أو  رساله، أو تخزينه عا 

 )173F3( " . طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب اآللي

وينبغي لتوافر عنصر العلم هنا أا يعلم الجاني أا ما قام به ما سلوك وقت 

أو القيم الدينية، أو ارتكاب الجريمة يتمثل في اإلنتاج انه يمس النظام العام 

                                 
   )2المادة الخامسة فقرة (   )1(
  ) 3المادة الخامسة فقرة (   )2(
  ) 1المادة السادسة فقرة (  )3(
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اآلداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو  عداده، أو  رساله، أو تخزينه عا 

طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب اآللي.  

  نشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الثاني عشر : " 

  )174F1(."اآللي أو نشره، لالتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به

وينبغي لتوافر عنصر العلم هنا أا يعلم الجاني وقت ارتكاب الجريمة أا ما 

قام به ما سلوك يتمثل في  نشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو احد أجهزة 

الحاسب اآللي أو نشره بقصد االتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل 

به ,أما  ذا لم يثبت أا ما قام به ما سلوك لم  يتمثل في االتجار بالجنس 

 البشري فالقصد الجنائي هنا ينتفي .

 نشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة اإلباحية، أو أنشطة الثالث عشر :" 

 )175F2(. " الميسر المخلة باآلداب العامة أو نشرها أو ترويجها

وينبغي لتوافر العلم هنا أا يعلم الجاني أا ما يقوم به ما سلوك مادي يتمثل 

في  نشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة اإلباحية , و أنشطة الميسر المخلة 

باآلداب العامة أو نشرها أو ترويجها مخالفاً للنظام وقت ارتكابه للجريمة 

.)176F3( 

 نشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الرابع عشر : " 

 بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو لالتجاراآللي أو نشره، 

 )177F4( " طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

                                 
  ) 2المادة السادسة فقرة (   )1(
  ) 3المادة السادسة فقرة (  )2(
 32الجنبيهي , منير محمد , مرجع سابق , ص  )3(
 )  4المادة السادسة فقرة (   )4(
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وينبغي لتوافر العلم هنا أا يعلم الجاني أا ما يقوم به ما سلوك يتمثل في 

 نشاء الموقع للمنظمة لالتجار بالمخدرات أو  النشر أو تسهيل االتصال أو 

ترويج األفكار أو التمويل أو بكيفية صناعه األجهزة الحارق أو المتفجرة أو 

أي أداه تستخدم في اإلعمال المذكورة فعالً مجرماَ بنص النظام وقت ارتكاب 

 الجريمة .

 نشاء موقع لمنظمات  رهابية على الشبكة المعلوماتية، أو الخامس عشر: " 

أحد أجهزة الحاسب اآللي أو نشره لتسهيل االتصال بقيادات تلك المنظمات، 

أو أي ما أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع 

 )178F1(. "األجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أداة تستخدم في األعمال اإلرهابية

وينبغي لتوافر العلم هنا أا يعلم الجاني أا ما يقوم به ما سلوك يتمثل في 

 نشاء الموقع للمنظمة االرهابيه بهدف النشر أو تسهيل االتصال أو ترويج 

األفكار أو التمويل أو كيفية صناعة األجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أداه 

 تستخدم في اإلعمال اإلرهابية فعًل مجرم بنص النظام وقت ارتكاب الجريمة. 

الدخول غير المشروع  لى موقع  لكتروني، أو نظام السادس عشر : " 

معلوماتي مباشرة، أو عا طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب 

اآللي للحصول على بيانات تمس األما الداخلي أو الخارجي للدولة، أو 

 )179F2(.  " اقتصادها الوطني

ويتمثل هنا العلم بأا يعلم الجاني بأا دخوله  لى الموقع االلكتروني أو النظام 

المعلوماتي غير مصرح له ومخالف للقانوا و ليس لديه  ذا بالدخول وقت 

ارتكاب الفعل وأا كاا لديه تصريح دخول وقت ارتكاب الفعل فيجب عليه 

العلم بأا ما يقوم به بالحصول على بيانات تمس األما الداخلي أو الخارجي 

                                 
 )  1المادة السابعة فقرة (   )1(
 )  2المادة السابعة فقرة (  )2(
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أو االقتصاد الوطني  تشكل  جريمة معاقب عليها و يعتبر ما الظروف 

 المشددة للجريمة .

 

 

 

المطلب الثاني : العلم في الجريمة المعلوماتية في قانوا مكافحة جرائم 

 تقنية المعلومات اإلماراتي.

لم يتطرق نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة  لى تعريف الجريمة المعلوماتية كما عرفها النظام السعودي أو 

األنظمة العربية األخرى ولكنه بيا النظام الجرائم المعلوماتية التي جرمها 

 بعقوبات محدده و منظمه في مواد النظام .

 وسيتم شرح عنصر العلم في كل جريمة على النحو األتي :

 أوال : جرائم اختراق المواقع أو النظام المعلوماتي .

كل فعل عمدي  نصت المادة الثانية ما قانوا االتحادي اإلماراتي على أا : "

يتوصل فيه بغير وجه حق  لى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع 

بالحبس وبالغرامة أو  أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه

. بإحدى هاتيا العقوبتيا

فإذا ترتب على الفعل  لغاء أو حذف أو تدمير أو  فشاء أو  تالف أو تغيير  -

أو  عادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة ال تقل عا ستة أشهر 

 هاتيا العقوبتيا . وبالغرامة أو بإحدى



70 

 

فإذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية فتكوا العقوبة الحبس مدة ال تقل  -

عا سنة والغرامة التي ال تقل عا عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتيا 

 )180F1( " .العقوبتيا

 

وفي هذه المادة ثالث صور للجريمة وهي : 

جريمة التوصل عمدا بغير وجه حق  لى موقع أو نظام معلومات في 

 صورتها البسيطة.

استخدم المقنا عبارة " عمدا " في نص المادة لكي يعبر عا أا الجاني كاا 

على علم بأنه ارتكب السلوك اإلجرامي الذي بموجبه دخل الموقع أو النظام 

المعلوماتي وكاا سلوكه يتجه  لى التوصل  لى الموقع أو النظام , ويجب هنا 

 ا يتجه على الجاني  لى كل واقعه تدخل في تكويا جريمة الدخول  لى 

الموقع أو النظام المعلوماتي , وأا يقوم بذلك بدوا وجه حق وعلى غير 

رضاء صاحب النظام أو المسئول عنه وينبغي  ا يعلم الجاني بخطورة فعله 

 )181F2(. على محل الجريمة 

   قفال التوصل  لى الموقع أو النظام المعلوماتي في صورتها المشددة .–ب 

وهنا يلزم أا يعلم الجاني بأنه يقوم بفعل التوصل  لى الموقع أو النظام 

المعلوماتي , واا ما شاا هذا الفعل تحقيق  حدى صور الضرر التي 

تضمنها نص المادة الثانية ما النظام . 

 جريمة التوصل  لى موقع أو نظام معلوماتي يتضما بيانات أو –ج 

 معلومات شخصية .
                                 

 )  1المادة الثانية ما نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات الفقرة (   )1(
حجازي , عبد الفتاح بيومي حجازي , مكافحة جرائم الكومبيوتر والنترنت في القانوا العربي النموذجي , دار الفكر الجامعي ,  )2(

 366 , ص 2006اإلسكندرية , الطبعة األولى , 
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ويلزم هنا  ا يعلم الجاني انه يقوم بهذا الفعل الذي أوصله للموقع أو النظام 

المعلوماتي وأنه هذا الموقع أو النظام يتضما بيانات أو معلومات تخص 

 الغير وال يحق له الدخول أو االطالع عليها .

 )182F1(ثانياً : ارتكاب الجاني الجريمة أثناء تأدية عمله أو تسهيل ذلك للغير .

يجب أا يعلم الجاني هنا أا ما يقوم به ما سلوك ينصب على حق يحميه 

 القانوا وال يملك التصريح الالزم له بعمل هذا السلوك .

 ثالثا: جريمة تزوير المستندات المعترف بها قانونا في نظام معلوماتي .

 مستندات وقد ذكر النظام أنواع المستندات التي تخضع للنظام وهي ما

 االتحادية العامة المؤسسات أو الهيئات أو المحلية أو االتحادية الحكومة

معلوماتي . وهنا يلزم أا يعلم الجاني بأنه  نظام في قانوناً  به معترفاً  والمحلية

يغير الحقيقة في مستند وأا ما شأا هذا السلوك الذي قام به أا يرتب عليه  

 )183F2(ضرر سواء كاا حاالَ أو محتمالَ .

رابعا :جريمة  عاقة أو تعطيل وصول الخدمة  لى مصادر المعلومات عا 

 طريق أحد وسائل تقنية المعلومات .

وينبغي أا يعلم الجاني انه يقوم بأحد األفعال التي أوردها النص القانوني 

والتي ما شأنها  عاقة الوصول  لى الخدمة أو الدخول  لى األجهزة أو 

والبرامج أو مصادر البيانات والمعلومات وأنه غير مخول له نظاما وقت 

 ارتكاب الجريمة .

خامسا : جريمة  يقاف الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات عا 

 العمل أو تعطيلها أو تدمير البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها .

                                 
 المادة الثالثة ما النظام .  )1(
 447الملط , احمد خليفة الملط , مرجع سابق , ص  )2(
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يلزم أا يتوافر لدى الجاني بأنه يقوم بالسلوك المتمثل في اإليقاف أو التعطيل 

أو التدمير ويعلم بأا ما يقوم به ينصب على الشبكة المعلوماتية أو  حدى 

وسائل التقنية واا ما شاا هذا السلوك أا يقوم بإيقاف الشبكة أو الوسيلة 

المعلوماتية و تعطيلها  عا العمل أو تدمير البرامج أو البيانات أو المعلومات 

 فيها , وأا يعلم الجاني بأا هذه الشبكة أو الوسيلة تخص الغير .

سادسا : جريمة استعمال الشبكة المعلوماتية في تعديل أو  تالف األمور 

 الطبية أو تسهيل ذلك الغير  .

يلزم  ا يتوافر لدى الجاني العلم بأا يقوم بالسلوك الذي أورده نص المادة 

أعاله وهو اإلدخال واا يعلم بأا ما يقوم به ينصب على الشبكة المعلوماتية 

أو  حدى وسائل تقنية المعلومات , وأا ما شاا سلوكه التعديل في بيانات 

الفحص أو التشخيص أو العالج أو الرعاية الطبية الخاصة بالمجني عليه أو 

 )184F1 .( تالفها

سابعا : جريمة التصنت أو االلتقاط أو االعتراض دوا وجه حق على ما هو 

 مرسل عا طريق وسائل تقنية المعلومات .

ونصت المادة الثامنة ما النظام اإلماراتي على أا " كل ما تنصت أو التقط 

أو اعترض عمدا , بدوا وجه حق , ما هو مرسل عا طريق الشبكة 

المعلوماتية أو  حدى وسائل تقنية المعلومات , يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو 

 بإحدى هاتيا   العقوبتيا " .

وهنا يلزم أا يكوا الجاني عالما وقت ارتكاب النشاط اإلجرامي بأنه يتنصت 

أو يلتقط أو يعترض رسالة أو حديث أو برقيه أو مكالمة هاتفيه وأنه يقوم 

بذلك بدوا  ذا أو رضاء المجني عليه , وأا ما شاا هذا النشاط اإلجرامي 

                                 
 200الشاذلي , فتوح الشاذلي , عفيفي, عفيفي كامل عفيفي , جرائم الكمبيوتر , مرجع سابق , ص )1(
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اإلضرار أو المساس بحق المجني عليه في الخصوصية وحرمة حياته 

 )185F1(الخاصة .

 ثامنا : جريمة استعمال شبكة المعلومات في تهديد أو ابتزاز األشخاص .

 تنص المادة التاسعة ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أا "  كل

 أو تهديد في المعلومات تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة استعمل ما

 بالحبس يعاقب عنه االمتناع أو بالفعل القيام على لحمله آخر شخص ابتزاز

 أو درهم ألف خمسيا على تزيد ال التي وبالغرامة سنتيا على تزيد ال مدة

 أمور بإسناد أو جناية بارتكاب التهديد كاا فإا العقوبتيا، هاتيا بإحدى

 عشر على تزيد ال مدة السجا العقوبة كانت االعتبار أو للشرف، خادشة

  " .سنوات

وهنا يجب أا يعلم الجاني أنه يستعمل شبكة المعلومات أو  حدى وسائل تقنية 

المعلومات في تهديد المجني عليه أو في ابتزازه , واا يعلم بأا ما يقوم به 

ما أفعال التهديد أو االبتزاز , لحمل المجني عليه بالقيام بفعل أو االمتناع 

 الخدش في المتمثلة للجريمة المشددة بالظروف الجاني يعلم واا عنه ,

 . بالشرف

تاسعا :جرائم االستيالء على األموال عا طريق الشبكة المعلوماتية أو وسائل 

 تقنية المعلومات

تنص المادة العاشرة ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أا : "  

 تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة طريق عا توصل ما كل

 أو سند على أو منقول مال على لغيره أو لنفسه االستيالء  لى المعلومات

 أو كاذب اسم باتخاذ أو احتيالية بطريقة باالستعانة وذلك السند، هذا توقيع

 يعاقب عليه المجني خداع شأنه ما ذلك كاا متى صحيحة غير صفة انتحال
                                 

 177الملط , مرجع سابق , ص   )1(
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 بإحدى أو ألفاً  ثالثيا عا تقل ال التي وبالغرامة سنة عا تقل ال مدة بالحبس

. العقوبتيا"  هاتيا

ويلزم هنا توافر القصد الجنائي في عنصر العلم أا علم الجاني بجميع 

مقومات الجريمة ومادياتها واا االستيالء كاا على مال للغير وبدوا وجه 

 )186F1(حق ويعلم باا ما يقوم به هو مخالف للقانوا .

عاشرا : جريمة استخدام وسائل تقنية المعلومات في الوصول  لى بطاقة 

 ائتمانية والحصول على أموال للغير .

تنص المادة الحادية عشر ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على " 

 في المعلومات، تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة استخدم ما كل

 ما غيرها أو ائتمانية بطاقة بيانات أو أرقام  لى حق، وجه دوا ما الوصول

 استخدامها ذلك ما قصد فإا وبالغرامة بالحبس يعاقب االلكترونية البطاقات

 مدة بالحبس يعاقب خدمات، ما تتيحه ما أو الغير، أموال على الحصول في

 العقوبة وتكوا العقوبتيا، هاتيا بإحدى أو وبالغرامة أشهر ستة عا تقل ال

  حدى أو درهم ألف ثالثيا تقل ال التي والغرامة سنة عا تقل ال مدة الحبس

 مال على لغيره أو لنفسه االستيالء  لى ذلك ما توصل  ذا العقوبتيا هاتيا

. الغير " 

وينبغي هنا أا يعلم الجاني بأنه يستخدم الشبكة المعلوماتية أو  حدى وسائل 

تقنية المعلومات دوا وجه حق للوصل  لى أرقام أو بيانات بطاقة أائتمانية ال 

تخصه وليس مصرح لها بها وأا يعلم بأا المال الحصول على تلك األموال 

 مخالف لنص القانوا سوى كاا استيالءه عليها لنفسه أو للغير .

الحادي عشر : جرائم المساس باألخالق واآلداب العامة عا طريق الشبكة 

 المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات .
                                 

 160 , ص 2009الشوابكة , محمد أميا الشوابكة , جرائم الحاسوب واالنترنت , دار الثقافة , عماا , الطبعة األولى ,   )1(
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وتنص المادة الثانية عشر ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أا:" 

 أو التوزيع أو االستغالل بقصد خزا أو أرسل أو هيأ أو أعد أو أنتج ما كل

 تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة طريق عا الغير على العرض

 يعاقب لذلك، مكاناً  أدار أو العامة باآلداب المساس شأنه ما ما المعلومات

  لى موجهاً  الفعل كاا فإذا. العقوبتيا هاتيا بإحدى أو وبالغرامة بالحبس

 عا تقل ال والغرامة أشهر ستة عا تقل ال مدة الحبس العقوبة فتكوا حدث

. درهم "  ألف ثالثيا

وهنا ينبغي أا يتوافر لدى الجاني العلم بكافة عناصر الجريمة , ما حيث 

النشاط اإلجرامي الذي يتحقق بارتكابه أحد األفعال المادية الواردة في نص 

المادة الثانية عشر وعلمه بالوسائل المستخدمة في القيام بهذه األفعال 

 والغرض منها , والظرف المشدد هنا حيا يكوا المجني عليه حدث .

الثاني عشر : التحريض والمساعدة على الدعارة أو الفجور باستخدام وسائل 

 تقنية المعلومات 

و تنص المادة الثالثة عشر ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أا 

 الرتكاب أغواه أو أنثى أو ذكراً  حرض ما وبالغرامة بالسجا : " يعاقب

  حدى أو المعلوماتية الشبكة باستخدام ذلك على ساعده أو الفجور أو الدعارة

 مدة السجا العقوبة كانت حدثاً  عليه المجني كاا المعلومات , فإا تقنية وسائل

. والغرامة"  سنوات خمس عا تقل ال

ويتحقق الركا المعنوي بهذه الصورة ما التجريم بمجرد انصراف نية 

المحرض  لى تحقيق النتيجة التي يسعي  ليها ما فعل التحريض أو غيره أي 

  لى ممارسة ما وجه  ليه التحريض للدعارة أو الفجور .

 الثالث عشر : جريمة الدخول دوا وجه حق  لى موقع في الشبكة 

 المعلوماتية لتغيير تصميم أو  تالف أو تعديله أو شغل عنوانه .
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و تنص المادة الرابعة عشر ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على " 

 لتغيير المعلوماتية، الشبكة في موقعاً  حق، وجه دوا ما دخل، ما كل

 يعاقب عنوانه شغل أو تعديله أو  تالفه أو  لغائه أو الموقع هذا تصاميم

. العقوبتيا هاتيا بإحدى أو وبالغرامة بالحبس

وينبغي أا يتوافر لدى الجاني العلم بكل العناصر المكونة للجريمة , باا يعلم 

بأنه يدخل الموقع بطريقة غير مشروعة , وبدوا وجه حق , و أا يعلم بما 

يحمله فعل الدخول بدوا وجه حق ما تغيير تصميم هذا الموقع أو  لغائه أو 

 )187F1( تالفه أو تعديله أو شغل عنوانه .

الرابع عشر :جرائم اإلساءة  لى المقدسات والشعائر اإلسالمية وغيره ما 

 األدياا .

وتنص المادة الخامسة عشر ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على " 

  حدى ارتكب ما كل العقوبتيا، هاتيا بإحدى أو وبالغرامة بالحبس يعاقب

 تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة طريق عا التالية الجرائم

 :المعلومات

 .اإلسالمية الشعائر أو المقدسات أحد  لى اإلساءة- 

 متى األخرى األدياا في المقررة الشعائر أو المقدسات أحد  لى اإلساءة- 

 .اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقاً  مصونة والشعائر المقدسات هذه كانت

 . بها المعترف السماوية األدياا أحد سب- 

 .لها روج أو عليها حض أو المعاصي حسا- 

                                 
 367حجازي , عبد الفتاح بيومي حجازي , مرجع سابق , ص   )1(
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 الجريمة تضمنت  ذا سنوات سبع على تزيد ال مدة السجا العقوبة وتكوا

 أو عليها، يقوم التي والمبادئ لألسس جرحاً  أو اإلسالمي للديا مناهضة

 الديا ما نال أو بالضرورة، اإلسالمي الديا ما علم ما جرح أو ناهض

 مما شيء على تنطوي فكرة أو مذهب  لى دعا أو بغيره بشر أو اإلسالمي،

 )188F1( " .لها روج أو لذلك حبذ أو تقدم

جريمة اإلساءة  لى المقدسات و الشعائر اإلسالمية واألدياا السماوية هي 

جريمة عمديه والقصد الجنائي المطلوب توافره هنا هو القصد العام بعنصرية 

العلم واإلرادة ويتمثل ذلك في العلم هنا باا ينبغي  ا يتوافر لدى الجاني العلم 

بأنه يسئ بفعله  لى المقدسات والشعائر اإلسالمية أو  لى الديا اإلسالمي أو 

يجرح في مبادئه وقيمه األساسية أو ما علم ما الديا بالضرورة أو يمس 

بغيره ما األدياا أو يدعو  ليها , ويلزم أا يعلم بأا هذا السلوك الذي يقوم به 

سلوك غير مشروع , ويعلم أا ما صدر منه ما أفعال ما خالل الشبكة 

 المعلوماتية أو  حدى وسائل تقنية المعلومات .

الخامس عشر: جرائم االعتداء على المبادئ والقيم األسرية وحرمة الحياة 

 الخاصة أو العائلية

تنص المادة السادسة عشر ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أا 

 أو أخباراً  نشر أو األسرية القيم أو المبادئ ما أي على اعتدى ما : " أا كل

 صحيحة كانت ولو لألفراد العائلية أو الخاصة الحياة بحرمة تتصل صوراً 

 يعاقب المعلومات، تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة طريق عا

 أو درهم ألف خمسيا عا تقل ال التي وبالغرامة سنة عا تقل ال مدة بالحبس

.    العقوبتيا "  هاتيا بإحدى

                                 
 المادة الخامسة عشر ما نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات  )1(
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وينبغي أا يعلم الجاني بأنه يعتدي بفعله على المبادئ أو القيم األسرية , و ذا 

كاا ينشر صورا أو أخبار تتصل بحرمة الحياة الخاصة , فيجب أا يعلم أا 

هذه األخبار أو تلك الصور تمس بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للمجني 

عليه , ويجب أا يعلم باا يقوم بكل هذه األفعال عبر الشبكة المعلوماتية أو 

 )189F1المعلومات.( حدى وسائل تقنية 

السادس عشر : جرائم  نشاء المواقع أو نشر المعلومات على الشبكة 

 المعلوماتية أو  حدى وسائل تقنية المعلومات .

تنص المواد السابعة عشر والثامنة عشر والعشروا واإلحدى والعشروا 

 على :

 المعلوماتية الشبكة على معلومات نشر أو موقعاً  أنشأ ما  ) :  كل17المادة ( 

 تسهيل أو األشخاص في االتجار بقصد المعلومات، تقنية وسائل  حدى أو

. المؤقت بالسجا يعاقب فيه، التعامل

وهنا ينبغي أا يعلم الجاني أنه انشأ موقعا أو نشر معلومات عا طريق 

الشبكة المعلوماتية أو أحدى وسائل تقنية المعلومات . و أا الغرض ما ذلك 

 هو االتجار في األشخاص أو تسهيل التعامل معهم .

 أو المعلوماتية الشبكة على معلومات نشر أو موقعاً  أنشأ ما  : كل)18 (المادة

 العقلية المؤثرات أو المخدرات ترويج بقصد المعلومات، تقنية وسائل  حدى

 بها المصرح األحوال غير في وذلك فيهما التعامل تسهيل أو حكمهما في وما

 .المؤقت بالسجا يعاقب قانوناً،

                                 
الجنبيهى , منير محمد , الجنبيهى , ممدوح محمد , جرائم االنترنت والحاسب اآللي ووسائل مكافحتها , دار الفكر الجامعي ,   )1(

 39 , ص 2005
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 أنه الجاني يعلم أا ينبغي جريمة ترويج  المخدرات ما الجرائم العمدية وهنا

 وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة طريق عا معلومات نشر أو موقعا انشأ

المعلومات , واا الغرض ما ذلك وهو ترويج المخدرات أو المؤثرات  تقنية

 العقلية و تسهيل التعامل يهما .

 غسل قانوا في عليها المنصوص األحكام مراعاة ) : " مع19المادة (

 تقل ال التي وبالغرامة سنوات، سبع على تزيد ال مدة بالحبس يعاقب األموال،

 األموال بتحويل قام ما كل درهم، ألف مائتي على تزيد وال ألفاً  ثالثيا عا

 قام أو  خفائه أو لها المشروع غير المصدر تمويه أو نقلها أو المشروعة غير

 غير مصدر ما مستمدة بأنها العلم مع األموال وحيازة اكتساب أو باستخدام

 المشروع، غير بمصدرها العلم مع الممتلكات أو الموارد بتحويل أو مشروع

 المعلومات تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة استخدام طريق عا وذلك

 أو معلومات نشر أو أنشأ أو األموال تلك على المشروعة الصفة  ضفاء بقصد

 .األفعال" هذه ما أي الرتكاب موقعاً 

ويجب هنا أا يتوفر العلم لدى الجاني بأنه يقوم بإعمال غسل عائدات الجريمة 

وأا الطبيعة الخاصة لجريمة غسل األموال عبر وسائل تقنية المعلومات 

تحتم ضرورة أا يعلم المتهم بارتكابها , و أا يعلم بأا األموال التي يقوم 

بغسلها عا طريق الشبكة المعلوماتية أو أحدى وسائل تقنية المعلومات قد 

تحصلت أو نتجت ما جريمة أخرى سابقة أو فعل ما أفعال االشتراك فيها 

والتي تعد الشرط المفترض لجريمة غسل األموال . ويجب  ا يتوافر العلم 

 لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة .

 الشبكة على معلومات نشر أو موقعاً  أنشأ ما  ) : " كل20المادة ( 

 لتسهيل تدعو مجموعة ألية المعلومات تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية
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 يعاقب العامة واآلداب العام بالنظام اإلخالل شأنها ما وأفكار برامج وترويج

. سنوات "  خمس على تزيد ال مدة بالحبس

والعلم هنا يجب أا يعلم الجاني بكافة عناصر الجريمة , ويكوا ذلك بأا يعلم 

أنه احد  فراد مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار ما شأنها 

اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة , و أا تلك المجموعة قد أنشأت موقعا 

أو نشرت معلومات على الشبكة المعلوماتية أو  حدى وسائل تقنية المعلومات 

لهذا الغرض , كما يجب أا يعلم بأا محل الجريمة شيء ما شانه اإلخالل 

 بالنظام العام أو اآلداب العامة .

 المعلوماتية الشبكة على معلومات نشر أو موقعاً  أنشأ ما  : " كل)21 (المادة

 تمويهية مسميات تحت  رهابية لجماعة المعلومات تقنية وسائل  حدى أو

 أو تمويلها، أو أفكارها، ترويج أو أعضائها، أو بقياداتها، االتصاالت لتسهيل

 في تستخدم أدوات أية أو المتفجرة، أو الحارقة، األجهزة تصنيع كيفية نشر

. سنوات "  خمس على تزيد ال مدة بالحبس يعاقب اإلرهابية، األعمال

والعلم هنا يلزم أا يتوافر لدى الجاني العلم بأنه ينشئ موقعا أو ينشر 

معلومات لجماعة  رهابية يستوي  ا يكوا منتميا  ليها أم غير منتم لها , فإذا 

جهل أا هذا الموقع لجماعه  رهابية أو لنشر معلومات عنها , فانه ينتفي معه 

القصد الجنائي ويحدث ذلك عندما ينشئ المتهم موقعا ما على الشبكة 

المعلوماتية أو  حدى وسائل تقنية المعلومات لغرض برئ , فيدخل عليه 

أعضاء الجماعات اإلرهابية ويخصصوا هذا الموقع للجماعات اإلرهابية , 

 أو لنشر معلومات تتعلق بأفكار هذه الجماعة .

سابع عشر : " جريمة الدخول بغير وجه حق موقعا أو نظاما مباشر أو عا 

طريق الشبكة المعلوماتية بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية 

 سرية أو خاصة بالمنشآت  المالية " .
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وتنص المادة الثانية والعشروا ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على 

 مباشرة نظاماً  أو موقعاً  حق وجه و بغير دخل ما كل بالسجا أا "  يعاقب

 بقصد المعلومات تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة طريق عا أو

 بمقتضى أو بطبيعتها  ما سرية حكومية معلومات أو بيانات على الحصول

 أو البيانات تلك  لغاء الدخول على ترتب بذلك , فإذا صادرة تعليمات

 تقل ال مدة السجا العقوبة تكوا نشرها ، أو تدميرها أو  تالفها أو المعلومات

 والمعلومات البيانات على المادة هذه حكم سنوات , ويسري خمس عا

 واالقتصادية".  والتجارية األخرى المالية والمنشآت المالية بالمنشآت الخاصة

والعلم الواجب توافره هنا هو أا يعلم الجاني وقت تنفيذه للجريمة بأا دخوله 

للموقع أو النظام على الشبكة المعلوماتية أو  حدى وسائل التقنية كاا بدوا 

وجه حق وغير مصرح له بذلك , و أا يتوافر العلم لدى الجاني باا 

المعلومات أو البيانات حكومية سرية أو منشأة ماليه أو تجارية أو اقتصادية 

وال يجوز نشرها أو  عادة نشرها . و أا يعلم الجاني بأا أي سلوك ينتج عنه 

فعله كإلغاء البيانات أو المعلومات أو  تالفها أو تدميرها هي عقوبة مشدده 

 وبالتالي فهو يخضع للظروف المشددة للجريمة .

 

 

 

 

 المبحث الثاني : اإلرادة في الجرائم المعلوماتية .

بعد أا ذكرنا العنصر األول ما عناصر القصد الجنائي وتطبيقه على 

الجرائم المعلوماتية في النظاميا السعودي واإلماراتي سنتطرق هنا للعنصر 
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الثاني ما عناصر القصد الجنائي وهو اإلرادة وفق الجرائم المعلوماتية , 

وسنخصص دراسته في فرعيا الفرع األول يقتصر على الجرائم في نظام 

مكافحة الجرائم المعلوماتية في النظام السعودي والثاني في الجرائم 

 المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي.

المطلب األول :اإلرادة في الجرائم المعلوماتية في نظام مكافحة جرائم 

 المعلومات السعودي .

بعد أا ذكرنا الجرائم المعلوماتية وتم حصرها وفق النظام ثم تقسيمها 

وتنصيفها حسب نوع الجريمة والواقعة المادية لها سنفصلها بما يخص 

عنصر اإلرادة والذي هو جوهر القصد وابرز عناصره الا القصد أو العمد 

بمفهومه لدى عامة الناس هو توجيه اإلرادة لتحقيق أمر معيا , و ذا كاا هذا 

 )190F1(األمر  جراميا كاا القصد جنائياً .

 واإلرادة تتمثل في نشاط نفسي يهدف  لى تحقيق غرض معيا ولتوافر 

القصد الجنائي يجب أا يهدف هذا النشاط  لى تحقيق النشاط اإلجرامي 

و حداث النتيجة التي ينهي عنها القانوا وتتمثل  رادة النشاط اإلجرامي في 

رغبة مباشرة نحو  حداثه أما  رادة النتيجة فإنها قد تتم بطرق مباشرة  أو 

 بطرق غير مباشرة وهي :

 أحد أو المعلوماتية الشبكة طريق عا مرسل هو ما على أوال : التنصت

.  اعتراضه أو التقاطه أو - صحيح نظامي مسوغ دوا - اآللي الحاسب أجهزة

واإلرادة هنا تقتضي أا يقصد وتتجه  رادة الجاني وقت ارتكاب الجريمة  لى 

التنصت على ما هو مرسل  أو التقاطه أو اعتراضه دوا مسوغ نظامي واا 

                                 
 303 , ص 1410الدرة , ماهر شويش الدرة , اإلحكام العامة في قانوا العقوبات , جامعة الموصل ,  )1(
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يقصد ما ذلك التنصت على اآلخريا وسماع ما يتحدثوا به وما يتناقلوا 

 )191F1(بدوا وجه حق وال مشروعيه .

 القيام على لحمله ابتزازه؛ أو شخص لتهديد المشروع غير ثانيا : الدخول

.  مشروعاً  عنه االمتناع أو الفعل بهذا القيام كاا ولو عنه، االمتناع أو بفعل

وهنا جريمتيا وليس جريمة فالجريمة األولى تتمثل في الدخول غير 

المشروع وأا تتجه  رادة الجاني  لى الدخول وهو غير مصرح له , 

والجريمة األخرى تتمثل في أا يقصد الجاني ما هذا الدخول التهديد أو 

االبتزاز , و  ذا انتفت الجريمة األولى ال يلغي ذلك الجريمة الثانية ألا الغاية 

 )192F2 . (الجرميه المتمثلة في التهديد واالبتزاز قد توافرت هنا

 موقع  لى الدخول أو  لكتروني، موقع  لى المشروع غير ثالثا :  الدخول

.  عنوانه شغل أو تعديله، أو  تالفه، أو الموقع، هذا تصاميم لتغيير  لكتروني

وينطبق الحال هنا كما في الفقرة السابقة حيث أا الدخول غير المشروع بحد 

ذاته جريمة تتمثل في أا الجاني قصد الدخول غير المشروع  لى الموقع 

االلكتروني ,و أا تتجه  رادة الجاني حيا دخول الموقع  لى  تغيير تصميمه 

 أو  تالفه أو تعديله أو شغل عنوانه .

 النقالة الهواتف استخدام  ساءة طريق عا الخاصة بالحياة رابعا :المساس

. حكمها في ما أو بالكاميرا، المزودة

تتمثل اإلرادة هنا في أا تتجه  رادة الجاني  لى المساس بالحياة الخاصة 

لآلخريا وقت ارتكاب الجريمة فالحياة الخاصة لآلخريا قد غلفها النظام 

بحماية خاصة نص عليها نظام اإلجراءات الجزائية في مادته الخامسة 

 ما وغيرها الهاتفية والمحادثات والبرقية البريدية والخمسوا  "للرسائل
                                 

 187الملط , احمد خليفة الملط , مرجع سابق , ص  )1(
 370قورة , نائل عادل محمد فريد , جرائم الحاسب اآللي , مرجع سابق ,  )2(
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 مسبَّب بأمر  ال مراقبتها أو عليها االطالع يجوز فال حرمة، االتصال وسائل

 )193F1(·النظام هذا عليه ينص لما وفقاً  محددة، ولمدة

 تقنيات وسائل عبر بهم، الضرر و لحاق باآلخريا، خامسا : التشهير

.  المختلفة المعلومات

ويتحقق القصد الحنائي هنا في عنصر اإلرادة حيث يجب أا تتجه  رادة 

الجاني وقت ارتكاب الجريمة  لى تحقيق الهدف وهو التشهير باآلخريا 

و لحاق الضرر بهم فأا لم يكا هدف الجاني التشهير والضرر فالقصد 

الجنائي ينتفي هنا , والتشهير يتحقق بقصد الجاني في التشهير و  لحاق 

 الضرر باآلخريا وهنا عنصر اإلرادة تكوا أقوى ما عنصر العلم .

 هذا توقيع أو سند، على أو منقول مال على لغيره أو لنفسه سادسا: االستيالء

 غير صفة انتحال أو كاذب، اسم اتخاذ أو االحتيال، طريق عا وذلك السند،

.  صحيحة

و عنصر اإلرادة هنا يتكوا في التحقق ما  رادة الجاني وقت ارتكاب 

الجريمة فحيا يقوم باالحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير 

صحيحة ويريد ما خالل ذلك االستيالء على المال أو السند فهنا يتشكل 

القصد الجنائي في جريمة االحتيال , والقصد الخاص يكوا في اتجاه  رادة 

 )194F2(الجاني  لى نية التملك للمال أو للسندات .

 ائتمانية، أو بنكية، بيانات  لى - صحيح نظامي مسوغ دوا - سابعاً : الوصول

 أو معلومات، أو بيانات، على للحصول مالية أوراق بملكية متعلقة بيانات أو

  .خدمات ما تتيحه ما أو أموال،

                                 
 نظام اإلجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي   )1(
 349الملط , احمد الملط , مرجع سابق , ص  )2(
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ويتحقق عنصر اإلرادة هنا في الوصول  لى البيانات البنكية أو االئتمانية 

بدوا مسوغ نظامي وال  ذا قانوني بالوصول  لى تلك البيانات والقصد 

الخاص يتمثل في أا تتجه  رادة الجاني بالحصول على البيانات أو األموال 

 )195F1(أو خدمات .

 أو تدميرها، أو حذفها، أو خاصة، بيانات إللغاء المشروع غير ثامنا :الدخول

.  نشرها  عادة أو تغييرها، أو  تالفها أو تسريبها،

في هذا النص جريمتيا , تتمثل األولى في الدخول غير المشروع , والثانية 

في  لغاء البيانات أو حذفها وتدميرها وما ذكره النظام ما سلوكيات , وبالتالي 

فاإلرادة تتحقق في الدخول الغير مشروع وقت ارتكاب الجريمة و أا تتجه 

 رادة الجاني  لى الدخول و هو ليس مصرح له بالدخول ثم قام باستخدام 

الحاسب أو النظام بغير  ذا مشروع , وفي الثانية تتحقق اإلرادة  ذا كاا 

الجاني وقت ارتكاب الفعل يهدف ما هذا الدخول  لى  لغاء البيانات أو حذفها 

أو تدميرها  و ذا كاا للجاني  ذا تصريح دخول وقام بالدخول فاا القصد 

الخاص يتمثل في  لغاء البيانات أو  تالفها أو حذفها وتدميرها أو  عادة نشرها 

 )196F2(ويخضع الجاني وقتها للظرف المشدد .

 مسح أو تدمير، أو تعطيلها أو العمل، عا المعلوماتية الشبكة  يقاف تاسع :

 أو تسريبها، أو حذفها، أو فيها، المستخدمة أو الموجودة، البيانات أو البرامج،

.  تعديلها أو  تالفها،

ويتمثل عنصر اإلرادة هنا في أا تتجه  رادة الجاني وقت ارتكاب الجريمة 

  لى  يقاف الشبكة أو تعطيلها أو تدميرها أو مسح البرامج أو البيانات .

                                 
 221الشوابكة محمد أميا , مرجع سابق , ص  )1(
 365حجازي , عبد الفتاح بيومي حجازي , مرجع سابق , ص   )2(
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 وسيلة بأي تعطيلها، أو تشويشها، أو الخدمة،  لى الوصول العاشر :  عاقة

. كانت

ويتمثل عنصر اإلرادة هنا في اتجاه  رادة الجاني وقت ارتكاب الجريمة في 

 عاقة وصل الخدمة أو تشويشها على الموقع أو تعطيلها مهما كانت الوسيلة 

 المستخدمة .

 أو الدينية، القيم أو العام، بالنظام المساس شأنه ما ما الحادي عشر : نتاج

 عا تخزينه أو  رساله، أو  عداده، أو الخاصة، الحياة وحرمة العامة، اآلداب

.  اآللي الحاسب أجهزة أحد أو المعلوماتية، الشبكة طريق

وعنصر اإلرادة هنا يتحقق في حالة ما  ذا توجهه  رادة الجاني وقت ارتكاب 

السلوك اإلجرامي المتمثل في اإلنتاج لتحقيق هدفه اإلجرامي  المتمثل بالقصد 

الخاص وهو المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو اآلداب العامة أو حرمة 

األشخاص والحياة الخاصة ,  ما باإلعداد أو اإلرسال أو تخزينه عا طريق 

الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب اآللي , والعلم و اإلرادة هنا 

مرتبطاا  فإذا لم يعلم أا ما يقوم به ال يمثل النظام العام أو القيم الدينية ينتفي 

 القصد الجنائي .

 الحاسب أجهزة أحد أو المعلوماتية، الشبكة على موقع الثاني عشر :   نشاء

.  به التعامل تسهيل أو البشري، الجنس في لالتجار نشره، أو اآللي

وهنا الجريمة تتمثل في  نشاء الموقع واإلرادة المطلوبة هنا لتحقيق الهدف 

الجرمي تتمثل في االتجار بالجنس البشري أو تسهيل التعامل معه عا طريق 

 الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب اآللي .

 أنشطة أو اإلباحية، بالشبكة المتعلقة والبيانات المواد الثالث عشر :  نشاء

.  ترويجها أو نشرها أو العامة باآلداب المخلة الميسر
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ويتمثل السلوك اإلجرامي للجريمة في اإلنشاء أما الركا المعنوي في 

صورته باإلرادة في تحقيق الهدف اإلجرامي ما ذلك بالشبكة اإلباحية و 

 أنشطة الميسر المخلة باآلداب العامة أو نشرها أو ترويجها .

 الحاسب أجهزة أحد أو المعلوماتية، الشبكة على موقع الرابع عشر :  نشاء

 أو ترويجها، أو العقلية، المؤثرات أو بالمخدرات، لالتجار نشره، أو اآللي

. بها التعامل تسهيل أو تعاطيها، طرق

ويتمثل السلوك اإلجرامي في الجريمة في  نشاء المواقع واإلرادة هنا تتمثل 

في اتجاه  رادة الجاني وقت ارتكاب الجريمة  لى  نشاء الموقع بهدف االتجار 

بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق التعاطي أو تسهيل 

 التعامل بها .

 أحد أو المعلوماتية، الشبكة على  رهابية لمنظمات موقع الخامس عشر : نشاء

 أي أو المنظمات، تلك بقيادات االتصال لتسهيل نشره أو اآللي الحاسب أجهزة

 األجهزة تصنيع كيفية نشر أو تمويلها، أو أفكارها ترويج أو أعضائها ما

.  اإلرهابية األعمال في تستخدم أداة أو المتفجرات، أو الحارقة،

وال تختلف هذه الجريمة عا سابقتها في عنصر اإلرادة ألا اإلرادة في 

الحالتيا تتمثل في تحقيق النتيجة الجرمية وهي في هذه الجريمة العمل 

اإلرهابي وتسهيل االتصال بالقيادات اإلرهابية أو ترويج الفكر اإلرهابي 

والتمويل له أو في كيفية تصنيع األجهزة الحارقة أو المتفجرات وجميع ما 

 )197F1(يستخدم في العمليات اإلرهابية.

 معلوماتي نظام أو  لكتروني، موقع  لى المشروع غير السادس عشر :الدخول

 اآللي الحاسب أجهزة أحد أو المعلوماتية، الشبكة طريق عا أو مباشرة،

                                 
 102 الى ص 96الجنبيهى , منير محمد , ممدوح محمد , الجنبيهي , مرجع سابق , ص  )1(
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 اقتصادها أو للدولة، الخارجي أو الداخلي األما تمس بيانات على للحصول

. الوطني

وهذه الجريمة  تتمثل في الدخول غير المشروع وهو جريمة أولى تتمثل في 

اتجاه  رادة الجاني  لى الدخول  لى الموقع مع العلم بأنه يعلم أنه غير مصرح 

له بالدخول , ثم تتكوا جريمة أخرى و هي امتداد للسلوك اإلجرامي في 

الجرائم السابقة مع اختالف الهدف واتجاه اإلرادة فيها  لى الحصول على 

بيانات تمس األما الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني , أما  ذا 

كاا مخول له الدخول فاا القصد الخاص يتمثل في الحصول على بيانات 

 )198F1.(تمس األما واالقتصاد ويمثل ذلك ظرف مشدد على الجاني 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني : اإلرادة في الجريمة المعلوماتية في النظام اإلماراتي .

 وسيتم شرح عنصر العلم في كل جريمة على النحو األتي :

 أوال : جرائم اختراق المواقع أو النظام المعلوماتي .

كل فعل عمدي  ( نصت المادة الثانية ما قانوا االتحادي اإلماراتي على أا :

يتوصل فيه بغير وجه حق  لى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع 

                                 
 367حجازي , عبد الفتاح بيومي حجازي , مرجع سابق , ص   )1(
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بالحبس وبالغرامة أو  أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه

 .بإحدى هاتيا العقوبتيا

فإذا ترتب على الفعل  لغاء أو حذف أو تدمير أو  فشاء أو  تالف أو تغيير  -

أو  عادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة ال تقل عا ستة أشهر 

بإحدى هاتيا العقوبتيا  وبالغرامة أو 

فإذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية فتكوا العقوبة الحبس مدة ال تقل  -

عا سنة والغرامة التي ال تقل عا عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتيا 

  ".العقوبتيا

 وفي هذه المادة ثالث صور للجريمة وهي :

جريمة التوصل عمدا بغير وجه حق  لى موقع أو نظام معلومات في  -أ

 صورته البسيطة

وهنا يجب أا تتجه  رادة الجاني  لى فعل التوصل  لى الموقع أو النظام 

 )199F1.(المعلوماتي 

   قفال التوصل  لى الموقع أو النظام المعلوماتي في صورته المشددة . -ب

 ا تتجه  رادة الجاني  لى ارتكاب الفعل , والى تحقيق النتيجة الضارة التي 

 حدثت . 

 جريمة التوصل  لى موقع أو نظام معلوماتي يتضما بيانات أو –ج 

 معلومات شخصية .

                                 
 366حجازي , عبدا لفتاح بيومي حجازي , مرجع سابق ص   )1(



90 

 

وهنا أا تتجه  رادة الجاني  لى ارتكاب الفعل و  لى تحقيق النتيجة اإلجرامية 

 في التوصل  لى موقع أو نظام معلوماتي .

 ثانياً : ارتكاب الجاني الجريمة أثناء تأدية عمله أو تسهيل ذلك للغير .

ويلزم أا تتجه  رادة الجاني  لى ارتكاب أحد األفعال الواردة في النص 

النظامي كما هو منصوص عليه , وهو يقوم بتأدية عمله أو يسهل ذلك للغير 

 باستخدام عمله وصالحياته .

 ثالثا: جريمة تزوير المستندات المعترف بها قانونا في نظام معلوماتي .

 مستندات وقد ذكر النظام أنواع المستندات التي تخضع للنظام وهي ما

 االتحادية العامة المؤسسات أو الهيئات أو المحلية أو االتحادية الحكومة

 معلوماتي . نظام في قانوناً  به معترفاً  والمحلية

 وهنا يجب أا تتجه  رادة الجاني  لى ارتكاب فعل تغيير الحقيقة في المستند 

وال يلزم أا تتجه  رادة الجاني  لى وقوع الضرر , فالقصد الجنائي يتوافر 

 بمجرد العلم بالضرر بغض النظر عا اتجاه اإلرادة  لى وقوعه .

وبالتالي يلزم توافر هذه اإلرادة الستعمال المستند المزور فيما زور ما أجله 

 )200F1(بمعنى توافر نية استعمال المستندات على انه صحيح .

رابعا :جريمة  عاقة أو تعطيل وصول الخدمة  لى مصادر المعلومات عا 

 طريق أحد وسائل تقنية المعلومات .

واإلرادة هنا أا تتجه  رادة الجاني ارتكاب أحد األفعال الواردة في النص 

النظامي كإعاقة الخدمة أو تعطيل الوصول  ليها , ولم يتطلب المقنا أا تتجه 

نية الجاني  لى  حداث اإلضرار بالغير , ألا هذا يكوا في القصد الخاص , 

                                 
 447الملط , احمد خليفة الملط , مرجع سابق, ص   )1(
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األمر الذي ال يتوافر في هذه الجريمة والتي تعتبره بعض التشريعات ظرفا 

 )201F1(مشددا .

خامسا : جريمة  يقاف الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنيه المعلومات عا 

 العمل أو تعطيلها أو تدمير البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها .

 يجب أا تتجه  رادة الجاني  لى ارتكاب فعل اإلدخال عا طريق الشبكة 

المعلوماتية أو الحاسب اآللي وأا تتجه  رادته أيضا  لى  حداث النتيجة 

اإلجرامية وهي  يقاف الشبكة عا العمل أو تعطيلها أو  حداث تدمير أو 

  تالف البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها .

سادسا : جريمة استعمال الشبكة المعلوماتية في تعديل أو  تالف األمور 

 الطبية أو تسهيل ذلك الغير  .

ويجب هنا أا تتجه  رادة الجاني  لى ارتكاب فعل التعديل أو اإلتالف عا 

طريق الشبكة المعلوماتية أو الحاسب اآللي وأا تتجه  رادته أيضا  لى  حداث 

 النتيجة اإلجرامية وهي تعديل البيانات الخاصة الطبية للمجني عليه .

سابعا : جريمة التصنت أو االلتقاط أو االعتراض دوا وجه حق على ما هو 

 مرسل عا طريق وسائل تقنية المعلومات .

ونصت المادة الثامنة ما النظام اإلماراتي على  ا : " كل ما تنصت أو 

التقط أو اعترض عمدا , بدوا وجه حق , ما هو مرسل عا طريق الشبكة 

المعلوماتية أو  حدى وسائل تقنية المعلومات , يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو 

 بإحدى هاتيا العقوبتيا" .

                                 
 2009 , األولى الطبعة , المتحدة العربية اإلمارات دولة في الخاصة الجنائية التشريعات , الجندي حسني , الجندي )1(
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ويتحقق اإلرادة باتجاه  رادة  الجاني  لى  حداث هذا المساس أو تحقيق 

النتيجة اإلجرامية واعتبر المقنا هنا العلم متوفر أساس ويكتفي اإلرادة 

 .) 202F1(لتحقيق القصد 

 ثامنا : جريمة استعمال شبكة المعلومات في تهديد أو ابتزاز األشخاص .

 ما تنص المادة التاسعة ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أا كل

 أو تهديد في المعلومات تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة استعمل

 بالحبس يعاقب عنه االمتناع أو بالفعل القيام على لحمله آخر شخص ابتزاز

 أو درهم ألف خمسيا على تزيد ال التي وبالغرامة سنتيا على تزيد ال مدة

 أمور بإسناد أو جناية بارتكاب التهديد كاا فإا العقوبتيا، هاتيا بإحدى

 عشر على تزيد ال مدة السجا العقوبة كانت االعتبار أو للشرف، خادشة

. سنوات

وتحقق اإلرادة هنا بأا تتجه  رادة الجاني  لى ارتكاب هذه الجريمة التي تقوم 

بفعل التهديد أو االبتزاز و أا يحدث الرعب في نفس المجني عليه لحمله 

 على القيام بما يريد أو االمتناع عنه .

تاسعا :جرائم االستيالء على األموال عا طريق الشبكة المعلوماتية أو وسائل 

 تقنية المعلومات

تنص المادة العاشرة ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أا : "  

 تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة طريق عا توصل ما كل

 أو سند على أو منقول مال على لغيره أو لنفسه االستيالء  لى المعلومات

 أو كاذب اسم باتخاذ أو احتيالية بطريقة باالستعانة وذلك السند، هذا توقيع

 يعاقب عليه المجني خداع شأنه ما ذلك كاا متى صحيحة غير صفة انتحال

                                 
 177الملط , احمد خليفة الملط , مرجع سابق, ص   )1(
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 بإحدى أو ألفاً  ثالثيا عا تقل ال التي وبالغرامة سنة عا تقل ال مدة بالحبس

. العقوبتيا"  هاتيا

واإلرادة هنا بأا تتجه  رادة الجاني  لى ماديات الواقعة اإلجرامية وهي 

 )203F1. (االحتيال و االستيالء على مال الغير 

عاشرا : جريمة استخدام وسائل تقنية المعلومات في الوصول  لى بطاقة 

 ايتمانية والحصول على أموال للغير .

تنص المادة الحادية عشر ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أا : 

 في المعلومات، تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة استخدم ما " كل

 ما غيرها أو ائتمانية بطاقة بيانات أو أرقام  لى حق، وجه دوا ما الوصول

 استخدامها ذلك ما قصد فإا وبالغرامة بالحبس يعاقب االلكترونية البطاقات

 مدة بالحبس يعاقب خدمات، ما تتيحه ما أو الغير، أموال على الحصول في

 العقوبة وتكوا العقوبتيا، هاتيا بإحدى أو وبالغرامة أشهر ستة عا تقل ال

  حدى أو درهم ألف ثالثيا تقل ال التي والغرامة سنة عا تقل ال مدة الحبس

 مال على لغيره أو لنفسه االستيالء  لى ذلك ما توصل  ذا العقوبتيا هاتيا

. الغير" 

ويجب أا تتجه  رادة الجاني  لى استعمال البطاقة االئتمانية أو أرقامها أو 

 بياناتها للحصول على مال الغير أو الخدمات اللي تنتجها تلك البطاقة .

الحادي عشر : جرائم المساس باألخالق واآلداب العامة عا طريق الشبكة 

 المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات .

وتنص المادة الثانية عشر ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على : 

 أو التوزيع أو االستغالل بقصد خزا أو أرسل أو هيأ أو أعد أو أنتج ما كل

                                 
 160الشوابكة , محمد أميا الشوابكة , مرجع سابق , ص   )1(
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 تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة طريق عا الغير على العرض

 يعاقب لذلك، مكاناً  أدار أو العامة باآلداب المساس شأنه ما ما المعلومات

  لى موجهاً  الفعل كاا فإذا. العقوبتيا هاتيا بإحدى أو وبالغرامة بالحبس

 عا تقل ال والغرامة أشهر ستة عا تقل ال مدة الحبس العقوبة فتكوا حدث

. درهم ألف ثالثيا

ويلزم العلم هنا بأا تتجه  رادة الجاني  لى  نتاج أو  عداد أو تهيئة أو  رسال 

أو تخزيا المعلومات الماسة باآلداب العامة واا يكوا بقصد استغاللها في 

التوزيع أو عرضها على الغير بغض النظر عما  ذا كاا تم عرضها بالفعل أم 

 ال .

وقصد االستغالل أو التوزيع أو العرض على الغير هو ما يشكل القصد 

الخاص في الجريمة فينبغي أا يتوافر لدى الجاني نية استغالل المعلومات 

 التي أنتجها ا واعدها أو نية توزيعها على الغير أو عرضها عليه .

الثاني عشر : التحريض والمساعدة على الدعارة أو الفجور باستخدام وسائل 

 تقنية المعلومات 

وتنص المادة الثالثة عشر ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أا : 

 الرتكاب أغواه أو أنثى أو ذكراً  حرض ما وبالغرامة بالسجا " يعاقب

  حدى أو المعلوماتية الشبكة باستخدام ذلك على ساعده أو الفجور أو الدعارة

 مدة السجا العقوبة كانت حدثاً  عليه المجني كاا فإا. المعلومات تقنية وسائل

. والغرامة"  سنوات خمس عا تقل ال

ويتحقق الركا المعنوي بهذه الصورة ما التجريم بمجرد انصراف نية 

المحرض  لى تحقيق النتيجة التي يسعي  ليها ما فعل التحريض أو غيره أي 

  لى ممارسة ما وجه  ليه التحريض للدعارة أو الفجور .
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والقصد الجنائي الخاص يتمثل في انصراف النية  لى تحقيق نتيجة معينة 

وهي  رضاء شهوات الغير , فهي نية محدده تنصرف  لى  شباع شهوات 

 الغير .

 الثالث عشر : جريمة الدخول دوا وجه حق  لى موقع في الشبكة 

 المعلوماتية لتغيير تصميم أو  تالف أو تعديله أو شغل عنوانه .

وتنص المادة الرابعة عشر ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على " 

 لتغيير المعلوماتية، الشبكة في موقعاً  حق، وجه دوا ما دخل، ما كل

 يعاقب عنوانه شغل أو تعديله أو  تالفه أو  لغائه أو الموقع هذا تصاميم

. العقوبتيا هاتيا بإحدى أو وبالغرامة بالحبس

يجب  ا تتجه  رادة الجاني  لى ارتكاب الفعل غير المشروع وهو الدخول 

بدوا وجه حق  لى الموقع , واا تتجه  رادته أيضا  لى تغيير التصميم أو 

  تالفه أو تعديله أو شغل عنوانه .

الرابع عشر :جرائم اإلساءة  لى المقدسات والشعائر اإلسالمية وغيره ما 

 األدياا .

وتنص المادة الخامسة عشر ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على 

 ارتكب ما كل العقوبتيا، هاتيا بإحدى أو وبالغرامة بالحبس أا :" يعاقب

 تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة طريق عا التالية الجرائم  حدى

 :المعلومات

 .اإلسالمية الشعائر أو المقدسات أحد  لى اإلساءة- 

 متى األخرى األدياا في المقررة الشعائر أو المقدسات أحد  لى اإلساءة- 

 .اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقاً  مصونة والشعائر المقدسات هذه كانت

 . بها المعترف السماوية األدياا أحد سب- 
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 .لها روج أو عليها حض أو المعاصي حسا- 

 الجريمة تضمنت  ذا سنوات سبع على تزيد ال مدة السجا العقوبة وتكوا

 أو عليها، يقوم التي والمبادئ لألسس جرحاً  أو اإلسالمي للديا مناهضة

 الديا ما نال أو بالضرورة، اإلسالمي الديا ما علم ما جرح أو ناهض

 مما شيء على تنطوي فكرة أو مذهب  لى دعا أو بغيره بشر أو اإلسالمي،

 .لها روج أو لذلك حبذا  أو تقدم

جريمة اإلساءة  لى المقدسات و الشعائر اإلسالمية واألدياا السماوية هي 

جريمة عمديه والقصد الجنائي المطلوب توافره هنا هو القصد العام بعنصرية 

 العلم واإلرادة 

واالرداة هنا تتمثل في انه يجب أا تتجه  رادة الجاني  لى القيام باإلعمال غير 

 )204F1(المشروعة سوا بفعل منها أم بأكثر ما ذلك .

الخامس عشر : جرائم االعتداء على المبادئ والقيم األسرية وحرمة الحياة 

 الخاصة أو العائلية

تنص المادة السادسة عشر ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أا 

 صوراً  أو أخباراً  نشر أو األسرية القيم أو المبادئ ما أي على اعتدى ما كل

 عا صحيحة كانت ولو لألفراد العائلية أو الخاصة الحياة بحرمة تتصل

 بالحبس يعاقب المعلومات، تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة طريق

 بإحدى أو درهم ألف خمسيا عا تقل ال التي وبالغرامة سنة عا تقل ال مدة

. العقوبتيا هاتيا

                                 
 الجندي , حسني الجندي , مرجع سابق ص   )1(
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يجب أا تتجه  رادة الجاني  لى ارتكاب فعل االعتداء على المبادئ أو القيم 

األسرية للمجني عليه , أو  لى القيام بنشر الصور أو اإلخبار عا الحياة 

 الخاصة أو العائلية للمجني عليه. 

وينتفي هذا القصد  ذا كاا يجهل الجاني أا ما يقوم بنشره ما صور أو  خبار 

 لم تكا بقصد اإلساءة  لى المجني عليه .

السادس عشر : جرائم  نشاء المواقع أو نشر المعلومات على الشبكة 

 المعلوماتية أو  حدى وسائل تقنية المعلومات .

تنص المواد السابعة عشر والثامنة عشر والعشروا واإلحدى والعشروا 

 على أا :

 المعلوماتية الشبكة على معلومات نشر أو موقعاً  أنشأ ما  ) :كل17المادة ( 

 تسهيل أو األشخاص في االتجار بقصد المعلومات، تقنية وسائل  حدى أو

. المؤقت بالسجا يعاقب فيه، التعامل

وهنا أا تتجه  رادة الجاني  لى  نشاء الموقع أو نشر المعلومات و  ا يكوا 

ذلك بقصد االتجار بالبشر أو تسهيل التعامل معهم . وتحقيق اإلرادة يتمثل في 

 االتجار بالبشر أو تسهيل ذلك .

 أو المعلوماتية الشبكة على معلومات نشر أو موقعاً  أنشأ ما  كل)18 (المادة

 العقلية المؤثرات أو المخدرات ترويج بقصد المعلومات، تقنية وسائل  حدى

 بها المصرح األحوال غير في وذلك فيهما التعامل تسهيل أو حكمهما في وما

 .المؤقت بالسجا يعاقب قانوناً،

يجب   ا تتجه  رادة  جريمة ترويج  المخدرات ما الجرائم العمدية وهنا

 ترويج الجاني  لى  نشاء الموقع أو نشر المعلومات و  ا يكوا بقصد

فيهما.  التعامل تسهيل أو حكمهما في وما العقلية المؤثرات أو المخدرات
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والقصد الخاص هنا هو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية أو ما في 

 حكمها .

 غسل قانوا في عليها المنصوص األحكام مراعاة ) :" مع19المادة (

 تقل ال التي وبالغرامة سنوات، سبع على تزيد ال مدة بالحبس يعاقب األموال،

 األموال بتحويل قام ما كل درهم، ألف مائتي على تزيد وال ألفاً  ثالثيا عا

 قام أو  خفائه أو لها المشروع غير المصدر تمويه أو نقلها أو المشروعة غير

 غير مصدر ما مستمدة بأنها العلم مع األموال وحيازة اكتساب أو باستخدام

 المشروع، غير بمصدرها العلم مع الممتلكات أو الموارد بتحويل أو مشروع

 المعلومات تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة استخدام طريق عا وذلك

 أو معلومات نشر أو أنشأ أو األموال تلك على المشروعة الصفة  ضفاء بقصد

 .األفعال" هذه ما أي الرتكاب موقعاً 

 ويجب أا تتجه  رادة الجاني  لى ارتكاب السلوك اإلجرامي المكوا إلحدى 

صور التجريم الواردة في المادة التاسعة عشر ما القانوا كالتحويل أو 

اإلخفاء أو التمويه للمصدر غير المشروع المتحصل عليه , واا تتجه  رادته 

  لى تحقيق النتيجة اإلجرامية وهي غسل المال الناتج عا الجريمة ,

 أو المعلوماتية الشبكة على معلومات نشر أو موقعاً  أنشأ ما  ) كل20المادة ( 

 برامج وترويج لتسهيل تدعو مجموعة ألية المعلومات تقنية وسائل  حدى

 ال مدة بالحبس يعاقب العامة واآلداب العام بالنظام اإلخالل شأنها ما وأفكار

. سنوات خمس على تزيد

واإلرادة هنا  ا تتجه  رادة الجاني وهو ضما مجموعه  لى هذه الدعوة 

بهدف التسهيل أو ترويج برامج وأفكار هذه المجموعة والتي ما شانها 

 اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة .
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 أو المعلوماتية الشبكة على معلومات نشر أو موقعاً  أنشأ ما  :كل)21 (المادة

 لتسهيل تمويهية مسميات تحت  رهابية لجماعة المعلومات تقنية وسائل  حدى

 نشر أو تمويلها، أو أفكارها، ترويج أو أعضائها، أو بقياداتها، االتصاالت

 في تستخدم أدوات أية أو المتفجرة، أو الحارقة، األجهزة تصنيع كيفية

. سنوات خمس على تزيد ال مدة بالحبس يعاقب اإلرهابية، األعمال

اإلرادة هنا يجب  ا تتجه  لى تسهيل االتصاالت بقياداتها أو أعضائها أو 

ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع األجهزة الحارقة أو المتفجرة 

 أو أية أدوات تستخدم في اإلعمال اإلرهابية .

سابع عشر : جريمة الدخول بغير وجه حق موقعا أو نظاما مباشر أو عا 

طريق الشبكة المعلوماتية بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية 

 سرية أو خاصة بالمنشآت المالية .

وتنص المادة الثانية والعشروا ما قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات على 

 أو مباشرة نظاماً  أو موقعاً  حق وجه وبغير دخل ما كل بالسجا أا : يعاقب

 بقصد المعلومات تقنية وسائل  حدى أو المعلوماتية الشبكة طريق عا

 بمقتضى أو بطبيعتها  ما سرية حكومية معلومات أو بيانات على الحصول

 أو البيانات تلك  لغاء الدخول على ترتب فإذا.بذلك صادرة تعليمات

 تقل ال مدة السجا العقوبة تكوا نشرها، أو تدميرها أو  تالفها أو المعلومات

 والمعلومات البيانات على المادة هذه حكم سنوات,  ويسري خمس عا

 واالقتصادية والتجارية األخرى المالية والمنشآت المالية بالمنشآت الخاصة

واإلرادة  هنا ينبغي أا تتجه  رادة الجاني وقت ارتكاب الجريمة  لى تحقيق 

النتيجة وهي دخوله للموقع أو النظام على الشبكة المعلوماتية أو  حدى وسائل 

التقنية كاا بدوا وجه حق وغير مصرح له بذلك , و أا تتجه  رادة  الجاني 

 لى  المعلومات أو البيانات حكومية سرية أو منشات ماليه أو تجارية أو 
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اقتصادية بقصد  نشرها أو  عادة نشرها أو بإلغاء البيانات أو المعلومات أو 

 تالفها أو تدميرها هي عقوبة مشدده وبالتالي فهو يخضع للظروف المشددة 

 للجريمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث : مقارنه بيا النظام السعودي واإلماراتي في عناصر القصد الجنائي 

بالنظر  لى النظام السعودي واإلماراتي وقراءة في تفاصيل النظام و 

الجريمة والعقوبة المنصوص عليها في النظام , تبيا أا هناك اختالف 

وتشابه في بعض المواد فقد صدر النظام السعودي بقرار مجلس الوزراء رقم 

هـ  في ستة عشر مادة  ,  أما النظام اإلماراتي فقد 1428\3\7 وتاريخ 79

 م في تسعه وعشريا ماده . 2006) لسنه 2صدر بالقانوا االتحادي رقم (

 وأبرز ما في النظاميا يتمثل في األتي :
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استند كل ما النظاميا  لى مبدأ عام ما مبادئ القانوا في أغلب مواد  .1

النظام في ما يخص عنصر العلم وذلك في مبدأ " ال يعذر أحد بجهله 

 بالقانوا " .

بعض مواد النظام السعودي كانت مركبة وتحتوي على ظرف مشدد  .2

 في الجريمة .

تم دمج العلم واإلرادة في بعض المواد باعتبار أا بعض الجرائم يكفي  .3

 لقيامها عنصر اإلرادة باعتبار أا العلم متوفراً أساس لدى الجاني .

تشابه بعض المواد و األفعال المجرمة في النظاميا واا اختلفت  .4

 العقوبة .

هناك عدة أفعال في نص واحد في بعض مواد النظاميا ويحب على  .5

المحقق القانوني وناظر القضية  لى التحقيق في كل فعل على حده 

 وتكييفها القانوني التخاذ العقوبة المناسبة .

اإلرادة كانت أكثر ما تتطرق له النظام اإلماراتي باعتبار عنصر العلم  .6

 يقوم على مبدأ ال يعذر أحد بجهله للنظام .

عرف النظام السعودي " الدخول الغير مشروع " واعتبره جريمة  .7

وذلك ما خالل تعريفه لمصطلحات النظام , بينما لم يعرفه النظام 

اإلماراتي وقد تضما النظاميا جرائم تتمثل في الدخول الغير مشروع 

الرتكاب أفعال ضد أشخاص أو مواقع أو أموال وبالتالي فهي تعتبر 

 جريمتيا في النظام السعودي وجريمة في النظام اإلماراتي .

أعطى المقنا اإلماراتي المستندات الطبية والتقارير ذات الطابع  .8

الصحي أهمية خاصة بينما المقنا السعودي لم يتطرق اليها بشكل 

 صريح .
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الفصل الرابع  

 

آثار القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية 

 

وفيه أربع مباحث : 

 

المبحث األول الشروع والمساهمة في الجريمة و أثر ثبوت القصد  •

 الجنائي.
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 المبحث الثاني :  أثر انتفاء القصد الجنائي •

 المبحث الثالث : أسباب اإلباحة ما العقاب •

 المبحث الرابع : حسا النية في الجريمة المعلوماتية  •

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

الفصل الرابع 

 اثأر القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية

 تمهيد وتقسيم :

بعد دراسة عنصري القصد الجنائي ( العلم واإلرادة ) في الجريمة 

المعلوماتية في النظام السعودي والنظام اإلماراتي ,  يبدأ الباحث في الفصل 

الرابع ما هذه الدراسة بآثار  القصد الجنائي في الجريمة المعلوماتية 

وعناصره ما حيث الثبوت واالنتفاء في الجريمة و  لى الشروع والمساهمة 

في الجريمة المعلوماتية ثم  لى دور حسا النية في الجريمة المعلوماتية 

تأصيل ومقارنه .  
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 المبحث األول : الشروع والمساهمة في الجريمة و أثر ثبوت القصد الجنائي .

تطرقنا في أول دراستنا هذه  لى أنه لقيام الجريمة البد ما قيام أركانها 

الثالثة ما ركا مادي ومعنوي وشرعي , ويعتبر الركا المادي هو الركا 

األول في الجريمة المتمثل في  أا يباشر الجاني السلوك اإلجرامي ويحقق 

النتيجة اإلجرامية ,  ال أا هذا الركا قد يعتريه بعض النقص ويحول بينه 

 )205F1(وبينه تحقيق النتيجة إلجرامية وهو ما يسمى بالشروع في الجريمة .

وسنتطرق في هذا المبحث  لى الشروع ثم المساهمة باعتبارهما 

 مختلفيا عا بعضها في التركيبة المادية للجريمة .

 المطلب األول : الشروع في الجريمة 

لم يتطرق الفقهاء في التشريع الجنائي اإلسالمي  لى تعريف  للشروع في 

الجريمة وذلك ألا الشروع يعد ما جرائم التعازير وهذه الجرائم غير ثابتة 
                                 

الصيفي , عبد الفتاح مصطفى الصيفي , اإلحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة اإلسالمية والقانوا , دار المطبوعات الجامعية   )1(
,2010 .197 
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العقوبة وال مقدره وثانيا أا كل شروع يعد معصية ومعاقب عليه ويعد جريمة 

ثابتة , ولو كاا جزء ما األعمال المكونة لجريمة لم تتم مادام الجزء التي تم 

محرماً لذاته , و ينجلي ذلك واضحا في ما رواة أبو بكرة عا الرسول عليه 

الصالة والسالم قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول "  ذا 

تواجه المسلماا بسيفهما , فالقاتل والمقتول في النار  قيل يا رسول هللا هذا 

وقد توافرت في ) 206F1( القاتل فما بال المقتول ؟ قال :  نه قد أراد قتل صاحبه 

الحديث جميع عناصر الشروع وهي : 

 البدء في تنفيذ الجريمة , وقد تحقق في االلتقاء بالسيفيا . .1

القصد الجنائي وتحقق فيه قولة صلى هللا عليه وسلم : " أنه قد أراد قتل  .2

 صاحبه " .

 )207F2.(عدم  تمام تنفيذ الجريمة لمبادرة اآلخر بقتله  .3

وللشروع في الجريمة في الفقه اإلسالمي أمثله عده في جرائم الحدود 

كتقبيل المرآة  األجنبية في الشروع في جريمة الزنا , وفي الدخول لمنزل 

الغير بقصد السرقة في جريمة الشروع في السرقة وكذلك في جريمة شرب 

 الخمر والحرابة والقتل .

بينما عرف قانوا العقوبات األردني الشروع في الجريمة على أنه " البد 

 )208F3(في تنفيذ فعل ما األفعال الظاهرة المؤدية  لى ارتكاب جناية أو جنحة " 

وعرفها قانوا العقوبات المصري بأنها " البد في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب 

 )209F4(جناية أو جنحة  ذا أوقف أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها"

وعرفها قانوا الجزاء الكويتي بأنه " ارتكاب فعل بقصد تنفيذها " أي 

                                 
 2888 رقم الحديث 2214-2123\4أخرجه مسلم , في كتاب الفتا , و اشراطة الساعة \ باب  ذا تواجه المسلمات بسيفهما  )1(
 74هـ , ص 1425العجالا , عبد هللا با سلماا العجالا , التشريع الجنائي اإلسالمي , القسم العام , الطبعة األولى  )2(
 68قانوا العقوبات األردني المادة   )3(
  54قانوا العقوبات المصري المادة  )4(
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الجريمة "  ذا لم يستطع الفاعل ألسباب ألدخل إلرادته فيها  تمام 

 )210F1.(الجريمة"

و يمر الشروع في الجريمة بعدة مراحل ففي المرحلة األولى وهي مرحلة 

التفكير أو التصميم أو العزم على ارتكاب الجريمة وهي مرحله تتكوا ما 

التفكير ثم العزم وهذه المرحلة يكوا فيها الجاني في تصارع نفسي بيا 

اإلقدام على الجريمة أو عدم اإلقدام عليها فإذا توصل الجاني  لى مرحله 

 )211F2.(العزم فإنه يبقى على هذه العزيمة في المراحل التالية للمرحلة األولى

وال عقاب في هذه المرحلة ألنها لم تعتبر معصية في الشريعة لقول الرسول 

صلى هللا عليه وسلم "  ا هللا تجاوز ألمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها 

 )212F3(ما لم تعمل أو تتكلم به " 

ومرحله العزم على ارتكاب الجريمة ال تعاقب عليها  القوانيا 

الوضعية كما نصت عليه المادة الرابعة والخمسوا ما قانوا العقوبات 

المصري " ال يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها 

 )213F4 (أو اإلعمال التحضيرية لذلك "

ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التحضير للجريمة والتي يعد الفاعل بها وسيلة 

ارتكاب الجريمة وأدواتها ويهيئ الظروف الرتكابها , ويعتبر جمع أدوات 

القتل أو السرقة و عداد األماكا الخاصة بذلك ما أعمال التحضير , ويتخلف 

التحضير ما جريمة  لى جريمة أخرى بحسب الوسائل المستخدمة لكل 

جريمة , والتشريعات الجنائية ال تجرم األعمال التحضيرية  ال أنها قد 

تجرمها في بعض األحوال ما باب السياسة العقابية والتي يتبع المقنا ما 

                                 
 قانوا الجزاء الكويتي . )1(
 45 , ص 1949صالح , البير صالح , الشروع في الجريمة في التشريع المصري المقارا , مطبعه النهضة ,  )2(
 6664الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: ) 3(
 54قانوا العقوبات المصري المادة   )4(
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خاللها  لى تجريم بعض األفعال التحضيرية  ذا كانت تشكل في ذاتها جريمة 

كتجريم اقتناء السالح بدوا ترخيص .وقد يعاقب عليها القانوا باعتبارها 

ظرفا مشدد للجريمة بعد وقوعها , كتشديد العقوبة المقررة للسرقة  ذا أثبت 

 )214F1.(أا الفاعل يحمل سالحاً حتى لو كاا مرخصا له بحمله 

والمرحلة الثالثة مرحله تنفيذ الجريمة وهي المرحلة التي بدأ الفاعل 

في تنفيذ الجريمة باالنتقال ما مجال المشروعية الجنائية  لى الالمشروعية 

الجنائية , وفي هذه المرحلة تتفق التشريعات اإلسالمية مع القوانيا الوضعية 

في العقاب عليها باعتبارها معصية في حد ذاتها في التشريع اإلسالمي 

 وجريمة في القوانيا الوضعية .

وقد تطرق المقنا في النظام السعودي  لى حكم الشروع وذلك في 

جرائم العمالت " يعاقب على الشروع في أية جريمة ما الجرائم المنصوص 

 )215F2(عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة "

أما في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي أو نظام مكافحة 

تقنية المعلومات اإلماراتي لم يتطرق المقنا  لى الشروع في الجريمة ولكا 

ذلك ال يعني أنه ال شروع في الجريمة المعلوماتية , بل أنها ال تقل شأا وال 

خطورة عا الجريمة التقليدية , وقد يكوا الشروع في الجريمة المعلوماتية 

عا طريق تحضير األجهزة أو جمع البيانات والمعلومات الخاصة بموقع 

معيا تمهيداً الختراقه أو تغيير تصميمه , كذلك هو الحال في جريمة تهديد 

األشخاص وابتزازهم والمتمثل في  عداد الرسايل الخاصة بذلك أو البحث عا 

وسايل االتصال الخاصة بالضحايا , وينطبق الحال على العكف على  عداد 

                                 
 1988تجم , محمد صبحي نجم . شرح قانوا العقوبات األردني , القسم العام , النظرية العامة للجريمة , الطبعة األولى , عماا ,   )1(

 153ص
 النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود المادة الثامنة .  )2(
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موقع خاص لالتجار بالبشر أو نشر الفكر اإلرهابي أو حتى باالتجار 

بالمخدرات . 

فالشروع في الجريمة المعلوماتية يمر بنفس المراحل التي تمر بها 

الجريمة التقليدية ما التفكير والعزم على ارتكاب الجريمة ثم تحضير 

المعدات والوسائل الالزمة مثل جهاز الحاسب اآللي والبرامج الخاصة بذلك 

ثم المرحلة األخيرة وهي مرحله البدء في التنفيذ فإذا تمت الجريمة فإنها 

جريمة معلوماتية كاملة األركاا أما ذا لم تتم لسبب ال دخل للجاني فيه فتكوا 

 )216F1(الجريمة في مرحلة الشروع .

 المطلب الثاني : المساهمة في الجريمة .

قد ينفرد شخص بارتكاب الجريمة ويقوم بأركانها المادية وتنسب  ليه 

وحده عناصرها وقد يتدخل أكثر ما جاا في ارتكاب ذات الجريمة تدخال 

مقصوداَ لتكويا الجريمة الواحدة وليس كما في الجريمة ذات التعدد 

الضروري للجناة وتتحد بذلك أركاا المساهمة الجنائية وهي تعدد الجناة 

 ووحدة الجريمة ويتمثل قصد التدخل في الجريمة الركا المعنوي .

فتعدد الجناة يتحقق  ذا ارتكب الجريمة أكثر ما شخص مسئول جنائيا 

, سواء كاا هذا التعدد بفاعل أصلي أو وبشريك أو أكثر , ووحدة الجريمة 

يقصد بها وحدة الركا المادي للجريمة بعناصره الثالثة وهي السلوك المادي 

والنتيجة و رابط السببية , والركا المعنوي للمساهمة يتمثل في أا يكوا 

 المساهم على علم بيا ومعرفة مسبقة بالجريمه التي سيساهم فيها  .

وقد عالج فقهاء الشريعة اإلسالمية المساهمة الجنائية فيسمى ما يباشر 

تنفيذ الفعل المادي للجريمة " شريكاً مباشراً " ويسمى ما ال يباشر التنفيذ 

                                 
 479) قورة , نايلة عادل محمد فريد , جرائم الحاسب اآللي االقتصادية , مرجع سابق , ص 1(
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شريكا بالتسبب , ولهذه التفرقة أهميتها في جرائم الحدود والقصاص فإنها ال 

 )217F1(تجب على المتسبب  ال استثناء .

 

 

أوال : اشتراك " المباشريا "  

يعتبر شريكا مباشراً ما يباشر الفعل المادي للجريمة وحده و أا يباشر  .1

تنفيذه مع غيره بأا يأتي عمال يعد بدا بتنفيذ الجريمة , مثال  ا يقوم 

أكثر ما شخص بإطالق النار على شخص أخر ويترتب على الفعل 

 )218F2.( زهاق روح المجني عليه فكالهما مشترك بالجريمة 

ويرى اإلمام مالك بأا الشريك الذي يحضر أثناء ارتكاب المباشر  .2

للجريمة أو يكوا على مقربة منه بمثابة الشريك المباشر , وفي قانوا 

) والتي ورد فيها أنها تعتبر فاعال 47الجزاء الكويتي في المادة (

للجريمة ما " يكوا حاضرا في المكاا الذي ترتكب فيه الجريمة أو 

 بقربة أو بقصد التغلب على أية مقاومة بقصد تقوية عزم الجاني " .

 ذا اعتدل السبب والمباشرة , كاا كل منهما " مباشراً "  مثل اإلكراه  .3

 على القتل .

 ذا تغلب السبب على المباشرة ولم تكا المباشرة عدوانا كاا المتسبب  .4

مباشرا , مثل أا يشهد اثنيا على السرقة ويترتب على شهادتهما الحكم 

 بقطع يد السارق وتبيا بعد ذلك أا شهادتهما زور .

                                 
أبو حساا , محمد أبو حساا , أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنه , مكتبة المنار , األردا , الطبعة  )1(

 202 , ص 1408األولى , 
  150عوض , محمد محي الديا , القانوا الجنائي , مبادئة األساسية , ص   )2(
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 ذا أكره شخص أخر على قتل أو قطع عضو أو جرح أكراها ملجئا ,  .5

باا يكوا فيه تهديد بإتالف النفس أو بإتالف عضو أو بضياع المال , 

بحيث يستحيل المكره  لى مجرد آلة ال  رادة لصاحبها وبهذا يكوا 

 االعتبار لإلكراه في ذاته , ولهذا يعتبر المكره مباشراً للجريمة 

الحاكم الذي يعتمد األمر ظلماً بقتل أو قطع أو غيرهما يعتبر مباشراً ,  .6

 وال يسأل الجالد أو المنفذ ألنه مباشر لما باشره بحسا نية .

ويرى الشافعي  ا المتسبب كالمباشر  ذا أمسك  نسانا فقتله مجنوا , أو  .7

 حفر بئر فراده فيها أخر مجنوا بطريقة تقتل غالباً .

ويرى الشافعي أيضا أا المتسبب كالمباشر  ذا كاا المتسبب أبا أو  .8

 )219F1.(معلما أمر أحدهما ولده أو صبيه الذي لم يبلغ بقتله  نساا فقتله 

ثانياً : اشتراك المتسببيا . 

 يعتبر شريكاً متسببا كل ما :

 ما اتفق مع غيره على ارتكاب فعل معاقب عليه . .1

 ما حرض غيره  .2

أو أعانه على هذا الفعل .  .3

 )220F2.(وال يختلف الفقه الجنائي اإلسالمي في هذا عا القوانيا الوضعية 

 : يرى أغلب الفقهاء أا هناك فرق بيا االتفاق آو التمالؤ وبيا التوافق االتفاق

ففي االتفاق أو التمالو  تتحدد  رادة الشريك المباشر و  رادة الشريك المتسبب 

على ارتكاب جريمة بعينها , ويترتب عليه أا يسأل  كل منهما عا الجريمة 

التي تقع .  أما التوافق ففيه تتجه  رادة الجناة  لى ارتكاب الجريمة دوا أا 
                                 

 259الصيفي , عبد الفتاح الصيفي , مرجع سابق , ص   )1(
 336عوده , عبدا لقادر عودة , مرجع سابق , ص  )2(
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يكوا بينهم اتفاق مسبق فيهمل كل منهم تحت تأثير الدافع الشخصي أو الفكرة 

الطارئة التي جالت بخاطره و بخاطر غيره ما الجناة , كالمشاجرة في مكاا 

عام .  ال أا أبي حنيفة يرى غير ذلك فهو يرى بأنه ألفرق بيا االتفاق أو 

 )221F1.(التمالؤ ففيهما ال يسأل الفاعل  ال عا فعله وحده 

 : ويعني  غراء  الجاني ودفعه   لى ارتكاب الجريمة . ويشترط أا التحريض

يكوا اإلغراء هو الدافع الرتكاب  الجريمة االشتراك بالتحريض . و ذا ثبت 

 ارتكاب الجريمة بدوا  غراء فال يعتبر هذا تحريضاَ على ارتكابها .

 : وتتمثل في أا يقدم  حداهم المساعدة المباشرة في ارتكاب الجريمة اإلعانة

ولو لم يكا هناك اتفاق على ارتكابها . كما يراقب الطريق للسارق أو أا 

 )222F2(يستدرج المجني عليه لمكاا ما .

وفي القوانيا والتشريعات الوضعية العربية ال تختلف المساهمة 

الجنائية كثيراَ عنها في الفقه اإلسالمي , فهي تتفق معه في أا المساهمة تقوم 

على وحدة الجريمة وتعدد الجناة , وفي المساواة بيا المساهميا في قول وبيا 

 )223F3 (القول األخر الذي يرى بأا المساهميا يختلفوا وفقا لدرجة سلوكهم .

 أوال : المساهمة األصلية " الفاعلوا " :

ويعرف القانوا المصري الفاعل " أوال :ما يرتكب الجريمة وحده , 

أو مع غيره . ثانيا : ما يدخل في ارتكابها  ذا كانت تتكوا ما جملة أعمال 

 )224F4 (فيأتي عمالً ما األعمال المكونة لها "

                                 
 1313الدقائق ,دار الكتب االسالمية , القاهرة ,  كنز شرح الحقائق الحنفي  , فخر الديا عثماا با علي الزيلعي  الحنفي ,  تبيا )1(

  114المجلد السادس , ص 
الصيفي عبد الفتاح مصطفى الصيفي , اإلحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة اإلسالمية والقانوا , دار المطبوعات الجامعية   )2(

 323 ص 2010,
الصيفي عبد الفتاح مصطفى الصيفي , اإلحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة اإلسالمية والقانوا , دار المطبوعات الجامعية  )3(

 225 ص 2010,
 39قانوا العقوبات المصري ماده  )4(
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فإا ما يرتكب الجريمة وحده ويباشر السلوك اإلجرامي المكوا 

للجريمة كله بمفرده , يعتبر فاعالَ للجريمة وحده أما  ذا شاركه في ذي 

السلوك اإلجرامي جاني أخر فأا الجريمة هنا واحدة ولكا تعدد الجناة فيها . 

كما لو  قام كل فاعل  بتصويب عيار ناري تجاه المجني عليه و زهاق روحه 

فكالهما فاعل أساسي , و ما الصورة الثالثة تتمثل فيما يتدخل في ارتكاب 

الجريمة فيأتي عمداً أحد األعمال التنفيذية فيها , كما يمهد الطريق للسارق 

أو يستدرج المجني عليه  لى مكاا ما , والصورة األخيرة ما صور 

المساهمة في الجريمة في القانوا الوضعي تتمثل في الفاعل المعنوي بحيث 

يكوا المنفذ أداة في يد الفاعل . كما يحرض مجنونا على قتل شخص أو أا 

 )225F1(يكلف شخص حسا النية بوضع السم في الطعام لشخص أخر فيموت .

 ثانيا : المساهمة التبعية : " الشركاء " .

وعرفها القانوا المصري للعقوبات بقوله " يعد شريكاَ في الجريمة 

أوالَ : كل ما حرض على ارتكاب الفعل المكوا للجريمة  ذا كاا هذا الفعل 

قد وقع بناَء على هذا التحريض . ثانياَ : ما اتفق مع غيره على ارتكاب 

الجريمة فوقعت بناء على هذا اإلتفاق . ثالثاَ : ما أعطى للفاعل أو الفاعليا 

سالحاَ أو آالت أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه 

بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في األعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة 

 )226F2(" الرتكابها 

 : ويعني خلق فكرة الجريمة لدى الغير أو دفع الغير على ارتكاب التحريض

الجريمة أو دعم الغير على ارتكاب الجريمة ويتمثل التحريض في صوره 

الثالث في اإليعاز أو اإلثارة أو التعزيز . وهو نشاط يعتمد على الطاقة 

النفسية والتأثير على اآلخريا .وقد يعتبر التحريض في بعض الحاالت 
                                 

 439 , ص 1988سالمه , ماموا سالمة , قانوا العقوبات القسم العام , دار الفكر العربي ,   )1(
  40قانوا العقوبات المصري المادة   )2(
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جريمة قائمة بذاتها كما في التحريض على القتل أو النهب أو الحرق أو 

 )227F1.(اإلخالل بأما الدولة 

 : ويعني انعقاد  رادتيا أو أكثر على ارتكاب الجريمة وال يتحقق  ال االتفاق

باإليجاب والقبول ما األطراف . واإلتفاق ال يكوا  ال بتوافر الفكرة 

 اإلجرامية لدى أحد األطراف وصادق عليها الطرف األخر .

 : وتعني تقديم العوا  لى الفاعل فيرتكب الجريمة بناَء عليها . وال المساعدة

تتحقق المساعدة  ال بتدخل الشريك مع الفاعل تدخالَ مقصوداَ . كتقديم السالح 

 أو تسليم المفاتيح للسارق أو ترك الخادم باب المنزل مفتوحاَ للسارق.

والبد ما توافر رابطة السببية بيا نشاط الشريك والجريمة محل 

المساهمة سواء بالتحريض أو االتفاق أو المساعدة . وتبدأ المسئولية الجنائية 

للمساهميا ما لحظة  تياا أحداهم فعال ما األفعال التي تعتبر بدءا في 

تنفيض الجريمة محل مساهمتهم الجنائية وتتحدد مسؤوليتهم الجنائية بعد هذه 

اللحظة في ضوء ما يتمخض عنه سلوك الفاعل أو الفاعليا . فإذا عدل 

الفاعل عا ارتكاب الجريمة عدول اختياري وقف عا سائر المساهميا , و ذا 

وقفت الجريمة في مرحلة الشروع يسأل المساهميا عا الشروع في الجريمة 

كما بينا في الشروع في الجريمة وفق تقسيم الجرائم , و ا تمت الجريمة 

 )228F2(فيسألوا عا الجريمة الكاملة .

وفي النظام السعودي تطرق المقنا السعودي للمساهمة في الجريمة 

ما نظام  العاشرة في مواضع عدة ما الجرائم التعزيرية كما ورد في المادة

 الواردة الجرائم  حدى في اشترك ما وكل والوسيط الراشي الرشوة " يعاقب

                                 
 ما قانوا العقوبات المصري والتي تعاقب بالحبس كل ما حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب 172تنص المادة   )1(

 أو الحرق أو جنايات مخلة بأما الدولة عالنية  ذا لم يترتب على تحريضه نتيجة .
خضر , عبد الفتاح خضر , الجريمة أحكامها العامة في االتجاهات المعاصرة والفقه اإلسالمي , معهد اإلدارة العامة , الرياض ,   )2(

 212 , ص 1405
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 ويعتبر تجرمها، التي المادة في عليها المنصوص بالعقوبة النظام هذا في

 علمه مع ارتكابها في ساعد أو حرض أو اتفق ما كل الجريمة في شريكاً 

 )229F1(.المساعدة أو التحريض أو االتفاق هذا على بناء الجريمة تمت متى بذلك

تسري ) : 11( مادةوفي نظام مكافحة الغش التجاري السعودي في ال

العقوبات الواردة في هذا النظام على كل ما شارك في ارتكاب المخالفة أو 

 النقود وتقليـد بتزييـف الخـاص الجزائي وفي النظـام. حرض على ارتكابها

 الجرائم ما جريمة اقتراف في اشترك ما  " كل:في مادته السابعة

 المساعدة أو المساهمة أو بالتحريض سواءً  الِنظام هذا في عليها المنصوص

 )230F2 ( ".للجريمة المقررة العقوبات بذات يعاقب

 وفي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة التاسعة منه "  يعاقب

 الجرائم ما أي ارتكاب على معه اتفق أو ساعده، أو غيره، حرض ما كل

 التحريض، هذا على بناء الجريمة وقعت  ذا النظام؛ هذا في عليها المنصوص

 لها، المقررة للعقوبة األعلى الحد يتجاوز ال بما اإلتفاق، أو المساعدة، أو

 تقع لم  ذا لها المقررة للعقوبة األعلى الحد نصف يتجاوز ال بما ويعاقب

 )231F3(. األصلية الجريمة

وقد ساوى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بيا الفاعل والشريك في 

العقوبة  ذا وقعت الجريمة بناء على التحريض , أو المساعدة , أو االتفاق 

بعقوبة ال تتجاوز الحد األعلى للعقوبة األساسية للفعل المجرم والذي تمت 

عليه المساهمة الجنائية  ذا تمت الجريمة , أما  ذا لم تقع الجريمة فاا المساهم 

 أو الشريك يعاقب بعقوبة ال تتجاوز نصف العقوبة المقررة للجريمة.

                                 
 نظام الرشوة السعودي المادة العاشرة  )1(
 التجاري المادة الحادية عشر  الغش مكافحة نظام )2(
 نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المادة التاسعة  )3(
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وفي النظام اإلماراتي تطرق المقنا للمساهمة الجنائية في قانوا 

اإلجرامية والتي ال  العقوبات في الفصل الثالث منه تحت مسمى : المشاركة

تختلف كثيرا عا قانوا العقوبات المصري أو الكويتي , وفي نظام مكافحة 

تقنية المعلومات في المادة الثالثة عشر تطرق المقنا  لى المساهمة الجنائية: 

 الرتكاب أغواه , أو أنثى , أو ذكراً  حرض ما , وبالغرامة بالسجا "يعاقب

 , أو المعلوماتية الشبكة باستخدام ذلك على ساعده أو الفجور , أو الدعارة

 العقوبة كانت حدثاً  عليه المجني كاا فإا. المعلومات تقنية وسائل  حدى

 .والغرامة " سنوات خمس عا تقل ال مدة السجا

و ا كاا المقنا اإلماراتي تطرق للمساهمة الجنائية  ال أنه حصرها 

في نوع واحد ما الجرائم المعلوماتية والتي تتمثل في ارتكاب الدعارة  

والفجور , وقد حدد عقوباتها بحيث ال تقل عا السجا والغرامة , وفي ظرف 

 مشدد للعقوبة حيا يكوا المجني عليه حدث .

 المطلب الثالث : أثر ثبوت القصد الجنائي في الجريمة 

خلص القول في الفصل الثاني ما هذه الدراسة  لى أا عناصر القصد 

الجنائي تقوم على عنصري العلم واإلرادة معاً , وهذاا العنصراا يمتداا في 

األصل  لى جميع الوقائع التي تتكوا منها ماديات الجريمة , وال تخرج ما 

نطاقهما واقعه  ال في حاالت استثنائية تقتضيها طبيعة تلك الواقعة أو طبيعة 

 )232F1(. فكرة القصد لجنائي ,و ذا تخلف  حداهما أو كالهما انتفى القصد الجنائي 

و ثبات القصد الجنائي في الجريمة مهمة القاضي ناظر القضية , 

والمحقق القانوني الذي يحقق مع المتهم ليكشف ويبحث عا األسباب والدوافع 

التي دفعته إلرتكاب السلوك اإلجرامي ما خالل أركاا الجريمة العامة 

                                 
عيسى , أبو المجد علي عيسى , القصد الجنائي االحتمالي دراسة تاصيليه مقارنة , دار النهضة العربي’ القاهرة , الطبعة األولى   )1(

 20977 , ص1409, 



116 

 

وتوافر رابط السببية بيا األركاا المادية وتحقيق النتيجة وعلم الجاني في 

 )233F1.(الركا المعنوي في صور القصد الجنائي 

 ولتوافر القصد الجنائي في الجريمة يجب أا ينصب على بياا ما  ذا 

كاا الفاعل وقت ارتكاب الجريمة على علم بأنه يخالف نص القانوا 

والتشريع واتجهت  رادته  لى تحقيق الغاية اإلجرامية , والنتيجة التي يريدها 

ما هذا السلوك , فإذا لم يثبت علمه أو أا  رادته لم تتجه لتحقيق النتيجة فقد 

خرج ما نطاق القصد الجنائي  لى صور أخر ما الركا المعنوي المتمثلة 

 )234F2(في الخطاء غير العمدي وفي القتل شبه العمد في جرائم القتل .

وفي الجرائم العمدية في التشريع اإلسالمي  يفرق بيا العصياا , أو 

قصد العصياا , و يعتبر العصياا عنصر ضروري يجب توافره في كل 

جريمة سواء كانت بسيطة أو جسيمَة فإذا لم يتوافر عنصر العصياا في الفعل 

فهو ليس جريمة , أما قصد العصياا فال يجب توفره  ال في الجرائم العمدية 

 دوا غيرها .

ويستوي في الشريعة أا يكوا قصد العصياا أو القصد الجنائي توافر 

لدى الجاني قبل اقتراف الجريمة أو معاصراً لها ألا أساس تقدير العقوبة هو 

 )235F3(القصد المقارا للفعل وقد توفر . 

وفي األنظمة الوضعية  ذا لم يتطلب القانوا صراحة أو ضمنا توافر 

القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي يستوي لقيام الركا المعنوي توافر أي 

 )236F4(صورة ما صوره .

                                 
 ص  2006عبد المحسا , مصطفى عبدا لمحسا , النظام الجنائي اإلسالمي , القسم العام العقوبة , دار النهضة العربية , القاهرة ,  )1(

262 
العوجي , مصطفى العوجي , القانوا الجنائي العام , النظرية العامة للجريمة , الجزء األول , مؤسسة نوفل ,الطبعة الثانية  بيروت  )2(

 610 ص 1998, 
 413عوده ,عبد القادر عودة , التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقوانيا الوضعية ,, مؤسسة الرسالة ,  )3(
 634  , ص2010سرور , احمد فتحي سرور, الوسيط في قانوا العقوبات القسم العام , دار النهضة العربية ,  )4(
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ويرى معظم الفقهاء أا بعض الجرائم ال يتشرط لتوافرها قصداً خاصاً 

بل يكتفي بالقصد العام كما هو الحال في جريمة الرشوة , وبالتالي فالقصد 

الجنائي  ذا توافر في أحد صوره فاا الركا المعنوي يتوافر في الجريمة 

 )237F1(وعليه فهنا تصبح الجريمة كاملة وعمديه .

وفي الجرائم المعلوماتية إلثبات  توافر القصد الجنائي يجب الرجوع 

 لى نص المادة المجرمة للفعل , فبعض األفعال المجرمة تتطلب صورَة 

معينَة إلثبات القصد والبعض األخر يتطلب صورة القصد العام فقط , 

وبالتالي فالقاضي الشرعي وناظر القضية مع المحقق القانوني هما ما يكفيا 

السلوك اإلجرامي وتحديد مدى علم الفاعل بالقانوا , و اتجاه  رادته وقت 

ارتكاب الجريمة ففي جرائم النصب مثالَ يكفي توافر القصد العام أما في 

جرائم التهديد واالبتزاز فال بد ما توافر القصد الخاص المتمثل في  لحاق 

 الضرر والتشهير باآلخريا .

وكذلك الحال ينطبق على نصوص نظام مكافحة تقنية المعلومات 

اإلماراتي فقد يتطلب المقنا أحياا صورَة ما صور القصد وقد يكتفي بالقصد 

الجنائي في صورته العامة كمثل جريمة اإلتجار بالبشر فيكفي لتوافرها العلم 

 وسبق القول بأنه  ذا سكت المقنا عا بياا صورة الركا )238F2(واإلرادة .

المعنوي في جريمة ما فمعنى ذلك أا المقنا يتطلب القصد الجنائي في هذه 

 الجريمة .

 

 

 
                                 

 119, ص 1417نور , أسامه محمد عجب نور , جريمة الرشوة في النظام السعودي , اإلدارة العامة للبحوث بمعهد اإلدارة ,  )1(
الجندي , حسا الجندي , التشريعات الجنائية الخاصة في دول اإلمارات العربية المتحدث , الكتاب الثالث قانوا مكافحة جرائم  )2(

 212 , ص 2009تقنية المعلومات , الطبعة األولى , 
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 المبحث الثاني: أثر انتفاء القصد الجنائي 

األصل  ا العناصر األساسية في الجريمة هي مجرد وقائع مادية 

ولكا القانوا ال ينظر  ليها  ال ما خالل انطباق الوصف القانوني عليها كما 

هو الحال في جريمة السرقة فيجب أا يكوا المال المسروق مملوكاً للغير . 

ويترتب على انتفاء القصد الجنائي لدي الجاني عدم جواز مساءلته عا 

جريمة عمدية ولكا ذلك ال يعني انتفاء المسؤولية الجنائية فقد يتم مسألته عا 

 )239F1.(جريمة غير عمدية 

 ويمكا تقسيم األسباب التي ينتفي بها القصد  لى األسباب  التالية : 

 الجهل أو الغلط أو الخطأ والنسياا

ما القواعد المقررة في الفقه اإلسالمي أا اإلنساا ال يسأل عا فعله 

 ال  ذا كاا عالماً بأنه محرما , ويمكنه العلم بالرجوع  لى حكم الفعل مباشرة 

أو بسؤال أهل الذكر , وقد قرر الفقهاء أنه ال عذر بجهل اإلحكام في دار 

 )240F2اإلسالم .(

واألصل في الشريعة اإلسالمية أنه ال مسؤولية جنائية على الخطأ واا 

  َولَْيسَ المسؤولية الجنائية ال تكوا  ال عا فعل متعمد , وذلك لقولة تعالى 

َدتْ  َما َولَِكاْ  ِبهِ  أَْخَطأُْتمْ  ِفيَما ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  ُ  َوَكااَ  قُلُوُبُكمْ  َتَعمَّ  َرِحيًما  َغفُوًرا هللاَّ

)241F3( وتستثني الشريعة في القصاص ما ذلك في جريمة القتل خطأ وذلك لقولة 

 َفَتْحِريرُ  َخَطأً  ُمْؤِمًنا َقَتلَ  َوَماْ  َخَطأً   ِال ُمْؤِمًنا َيْقُتلَ  أَاْ  لُِمْؤِماٍ  َكااَ  َماتعالى  

 وبالتالي يستنتج ما ذلك أا كل )) 242F4أَْهلِِه   ِلَى ُمَسلََّمةٌ  َوِدَيةٌ  ُمْؤِمَنةٍ  َرَقَبةٍ 

                                 
 694 , ص2010بالل , احمد عوض بالل , مبادئ قانوا العقوبات المصري , القسم العام , دار النهضة العربية , القاهرة ,  )1(
 431عودة , عبد القادر عودة , مرجع سابق , ص   )2(
  5سورة األحزاب اية رقم  )3(

 92سورة النساء اية رقم  )4(
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جريمة عمدية يعاقب عليها فاعلها أذا أتاها عامدا وال يعاقب  ذا أتاها مخطئا 

 )243F1(ما لم يكا الشارع قد قرر عقوبة لما أتاها مخطئا .

يكوا,  أا له أريد ما خالف على الشيء وقوع هو الشرع في والخطأ

 فعل عا الخطيئة الجريمة وتتولد , العمد وشبه العمد ما جسامه أقل وهو

 في خطأ نوعاا والخطأ ,  نساا فصيب طائر يرمي كما األصل في مباح

,  الوطا جنود ما وهو األعداء جنود ما يظنه جندي يصيب كما الفعل

 كل في اإلجرامية والنتيجة .  نساا ويقتل الطائر يرمي كما القصد في وخطأ

 . العياا بقصد وليست والتقصير اإلهمال نتيجة وقعت الحالتيا

ويضع الفقه الجنائي اإلسالمي بعض الحاالت التي يقبل فيها العذر 

بجهل األحكام الشرعية مثل عدم توافر أسباب العلم  ذا لم يكا العلم ممكنا كما 

ذكر , أو  ذا كاا العلم موضع اجتهاد وتنازعه أكثر ما دليل , أو كاا الجهل 

متعلقا بأصل السبب المؤجب للمنع مثل ما يشرب عصير عنب جاهال بأا 

يخمر . أو كوا الجهل موجداً شبهَة  بالجريمة التي تسقط عقوبتها بالشبهة 

وفي هذه الحالة يكوا عذر الجهل غير مزيل للجريمة ولكنه مسقط للعقوبة , 

 مثل زواج المسلم  بغير المسلمة يعتقد الجهل بحلها .

أما في القانوا الوضعي فالجهل بالقانوا يكوا  بجهل  الجاني , و 

عدم اإللمام بمعرفته , و الخطأ في فهمه وتفسيره مما يترتب على ذلك مخالفة 

القصد الذي يرمي  ليه المقنا , ويقتصر تطبيق نطاق قاعدة افتراض العلم 

بالقانوا على القوانيا الجنائية دوا بقية أقسام القانوا . واالستثناء الذي يطبق 

على هذه القاعدة هو حالة الظروف القاهرة التي يستحيل فيها المتهم ماديا ما 

                                 
 بشير , جمعه محمد فرج بشير, األسباب المسقطة للمسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية والقانوا الوضعي , المنشاة العامة  )1(

 68 , ص 1996الطبعة األولى , طرابلس .  , واإلعالا للنشر والتوزيع
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العلم بالقانوا المنشئ للجريمة كوجوده في مدينه  ال يوجد بها وسيلة  عالم أو 

 )244F1.(كانت هذه المدينة تحت ظروف الحرب 

وفي القوانيا الوضعية ذكرنا في الفصل الثاني ما هذه الدراسة أا 

هناك أموراً يتطلبها  عنصر العلم بالوقائع التي يتعيا العلم بها لقيام القصد 

 )245F2(الجنائي والوقائع التي ينبغ العلم بها .

وتطبيقاً لما سبق ينتفي القصد الجنائي بالجهل أو الغلط  على محل 

الجريمة سواء كاا حق معتدي عليه  أو مصلحة محمية جنائيا سواء كاا هذا 

الجهل أو الغلط كليا أم جزئيا ويأخذ في حكمه الشك أو االحتمال . ويؤدي 

الجهل أو الغلط  لى انتفاء القصد الجنائي  ذا انصب على عنصر أساسي في 

الجريمة ,  ما  ذا انصب على واقعَة ال أهمية لها في قيام الجريمة فانه ال 

يوثر في توافر القصد .مثل  ا يحرض شخص أخر على ارتكاب الجريمة 

بواسطة بندقية ويقوم الفاعل األصلي للجريمة باستعمال أداه أخرى فالقصد 

الجنائي لم يكا متوافر لدى الشريك بالتحريض رغم جهله بالوسيلة التي 

 )246F3(استعملها الفاعل ألنها ليست عنصر في قيام الجريمة 

وفي الجرائم المعلوماتية يكوا الجهل , أو الخطأ في القانوا يمكا أا 

يستنتج ما مواد النظام حيث ذكر المقنا الدخول الغير مشروع , ويتمثل 

الجهل أو الخطأ هنا في أنه ال يتحقق القصد الجنائي  ذا وقع الجاني في خطأ 

يتعلق بحقه في الدخول أو في حقه بالبقاء في النظام ,  أو كاا يجهل وجود 

 )247F4.(حظر للدخول , أو البقاء أو كاا يعتقد انه مسموح له بالدخول 

 عدم تعاصر القصد الجنائي مع الفعل المكوا للجريمة 

                                 
شرح قانوا العقوبات القسم العام , منشورات الحلبي الحقوقية ,المجلد االول ,  ص   )1(  549حسني , محمود نجيب جسني , 
 الفصل الثاني ما هذه الدراسة المبحث الثاني عناصر القصد الجنائي  )2(
 593سرور , احمد فتحي سرور , مرجع سابق ,   )3(
حجازي , عبد الفتاح بيومي حجازي , مكافحة جرائم الكمبيوتر واالنترنت في القانوا العربي النموذجي , دار الفكر الجامعي ,   )4(

 366 , ص 2006الطبعة األولى , 
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األصل أا يتعاصر القصد الجنائي مع المكونات المادية للجريمة سواء 

قبل ارتكابها أو قبل التنفيذ ويستمر حتى وقت تحقق النتيجة اإلجرامية , وهذا 

هو النموذج الذي يعكس كافة مادية الجريمة في نفس الجاني , وقد يفصل بيا 

الفعل والنتيجة مدة زمنية تطول أو تقصر ويتوافر خاللها القصد الجنائي في 

وقت واحد كاا يتوافر وقت الفعل وال يتوافر وقت النتيجة , مثل ما يقدم 

على  زهاق روح المجني عليه وحيا احتضاره يقوم بعالجه على نفقته 

 )248F1(الخاصة أو يطلب منه العفو والصفح .

واألصل في القانوا الجنائي أا يتوافر القصد الجنائي وقت ارتكاب 

الجريمة ال وقت تحقق النتيجة ألا قيمة اإلرادة ال تظهر  ال في ذلك الوقت, 

 ذ  يأتي الجاني الجريمة وقت ارتكابها وهو يريد تحقيق النتيجة منها والمتمثل 

في  رادته اآلثمة تجاه المصلحة المحمية أو الحق المعتدى عليه . أما وقت 

تحقيق النتيجة فيحكمه اعتبارات عرضيه ويتراجع فيها دور اإلرادة وما ثم 

فال عبرة بتوافر القصد فيه , مثل ما يقود سيارته بسرعة جنونية ثم يقوم 

بصدم أحد المارة وحيا نزوله للتعرف على الضحية يكتشف أنه عدو له فهنا 

جريمة العمد ال تتم ألنه وقت ارتكاب الجريمة لم يكا يريد النتيجة الجرميه 

 )249F2(ما حادث السير بل تتحول  لى جريمة غير عمديه .

وما القواعد المستقرة في الركا المعنوي هو وجوب معاصره القصد 

الجنائي لفعل اإلختالس فالقصد الجنائي الالحق ال قيمة له , ولو تعاصر مع 

تحقيق النتيجة ويظهر ذلك في جرائم السرقة كما يأخذ شيئا للغير معتقد أنه 

مملوك له ثم يتبيا بعد ذلك انه مملوك للغير ويمتنع رده لصاحبه المالك فهنا 

 )250F3 .(ال تقوم السرقة بالنسبة له ألا نية التملك لم تعاصر معنى اإلختالس

                                 
 341الصيفي , عبد الفتاح مصطفى الصيفي , قانوا العقوبات , النظرية العامة , ص  )1(
 697بالل, احمد عوض بالل , مرجع سابق  )2(
 230, ص 2006الملط , احمد خليفة الملط , الجرائم المعلوماتية , دراسة مقارنه ,دار الفكر الجامعي , الطبعه الثانية ,  )3(
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وفي الجريمة المعلوماتية يكوا توافر القصد مع الفعل المادي عند 

اتحاد السلوك المادي المجرم فما يقوم باختراق موقع لتغيير تصميمه أو 

إللغاء بياناته , وكاا يقصد بذلك النتيجة اإلجرامية وقت ارتكاب الفعل كانت 

الجريمة عمدية , أما لو قام بالفعل المادي ثم ندم أو تراجع ونتج عنه النتيجة 

 )251F1(اإلجرامية فال تكوا الجريمة مقصودة .

 الحادث الفجائي و الغلط الجوهري

ويتمثل ذلك في أا يأتي الجاني نشاطه وتتجه  رادته بالفعل  لى تحقيق 

النتيجة اإلجرامية وذلك في ظروف ال يمكا أا توصف فيها  رادته بأنها آثمة 

أو مدنيه وبعبارة أخرى ينتفي القصد  ذا تكوا في ظروف ال يكوا فيها 

 جرامياَ أو ال توصف فيها اإلرادة بأنها محل لوم . والحادث الفجائي يتحقق 

حينما يفاجأ الجاني بواقعة لم يكا ما الممكا التبصر بها ولم يكا في مقدور 

أي شخص أخر متوسط الحرص على أا يتفادها فيترتب على ذلك وقوع 

الفعل المكوا للجريمة على نحو يتعذر معه اللوم على مرتكبه , كما يوم 

سيارته في الطريق ويتفاجأ بأا هناك شخص رمى نفسه تحت  طاراتها 

 )252F2(فيصيبه أصابة عنيفة .

والغلط القهري يتمثل في أا يرتكب شخص فعل مكوا للجريمة على 

أثر غلط في أحكام قانوا العقوبات ويكوا هذا الغلط ما غير الممكا تجنبه 

كما يتصرف في مال معتقد أنه ال يرتكب أي جريمة ماسة بالمال بناء على 

 ).253F3 (ممارسات سابقة ما زمالئه أو رؤساءه في العمل

                                 
ابو عامر و القهوجي , محمد زكي ابو عامر وعلي عبد القادر القهوجي , القانوا الجنائي القسم الخاص , الدار الجامعية , ص  )1(

114 
  546 , ص 1976بهنام , رمسيس بهنام , الجريمة والمجرم والجزء , منشاة المعارف .  )2(
 698 , ص 2010بالل , احمد عوض بالل , مبادئ قانوا العقوبات المصري , القسم العام , دار النهضة العربية , القاهره ,  )3(
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والغلط في  حكام قانوا غير جنائي ينفي القصد الجنائي ألنه يأخذ 

حينئذ حكم الغلط الجوهري في الوقائع , أما الغلط  بأحكام قانوا العقوبات 

فالقاعدة أنه ال ينفي القصد الجنائي ألا العلم بأحكام ذلك القانوا ليس أحد 

 العناصر الداخلة في البنياا القانوني للجريمة .

وفي الجريمة المعلوماتية ينتفي القصد الجنائي  ذا تخلفت اإلرادة عا 

العلم وقت ارتكاب الجريمة , أو انتفى احد عناصر القصد الجنائي . فقد جاء 

 بطريقة شخص دخول به في مواد النظام أا الدخول غير المشروع ويقصد

 شبكة أو معلوماتي، نظام أو  لكتروني، موقع أو آلي، حاسب  لى متعمدة

 ليها, فحيا يقوم شخص  بالدخول الشخص لذلك مصرح غير آلية حاسبات

بالدخول  لى نظام , أو شبكة حاسب آلي وهو يعتقد أا ما يقوم به ليس 

مخالف للنظام وأا زمالئه في العمل يقوموا بمثل هذا العمل فهنا ينتفي 

القصد الجنائي لتوافر الغلط الجوهري لديه , والحال ينطبق على الجريمة 

المعلوماتية في نظام مكافحة تقنية المعلومات اإلماراتي  

 

 

 

 

 

 العقاب وموانع اإلباحة أسباب : الثالث المبحث

اإلباحة ما العقاب هو مبدأ يجعل ما الفعل المجرم والمعاقب عليه 

بنص شرعي فعالً مباحاً وال يعاقب عليه مرتكبه  . حيث أا مبدأ األفعال 
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واألصل فيها هو اإلباحة ولكا المقنا جاء لينظم تلك األفعال ويجرم ما يمس 

 )254F1(منها لمصالح ضروريَة , و أساسيه في المجتمع .

ويرجع الفقهاء الحكمة ما اإلباحة  لى فكرة المقاصة فيعتبر اإلباحة 

بمثابة مجازاة الشر بالشر , و منهم ما يري أنها تنطوي على  هدار 

 255F2.(للمصلحة االجتماعية , وفي قول ثالث أا اإلباحة ترد  لى حالة الضرورة 

وأسباب اإلباحة تعني تجريد الفعل ما الصفة اإلجرامية على نحو تمنع معه ) 

 المسؤولية الجنائية والجزاء , وبالتالي يصبح الفعل المجرم فعالً مشروعا .

وفي القانوا الوضعي نصت التشريعات على أسباب اإلباحة و ذلك 

ما خالل التدخل لحماية المصالح  المعتبرة كالحق في الملكية ما خالل 

تجريم فعل السرقة , أو العقاب عليه ,  ال أنه يبيح فعل السرقة ويعتبره فعال 

 )256F3(مباحا في ظل توافر رضا المجني عليه بوقوع فعل اإلختالس على ماله.

واتفق التشريع اإلسالمي مع القوانيا الوضعية في الغلط في اإلباحة 

والجهل باإلباحة حيث يعتمد في األولى على أا يعتقد الشخص أنه يستفيد ما 

أحد أسباب اإلباحة رغم أا هذا السبب في حقيقة األمر ال يتوافر . ومثل ذلك 

ما يعتقد أا شخص يهاجمه في الظالم فيعتدي على شخص أخر بريء معتقد 

بحقه في الدفاع عا نفسه ,و أا كاا هذا الفعل غير مشروع  ال أنه يعد 

مشروعا بناء على هذا االعتقاد الخاطئ باعتباره سبب  باحة . أما الجهل في 

اإلباحة فيقوم حينما يعتقد شخص أنه بفعل أمر ويعتقد أنه يشكل جريمة يعاقب 

عليها ومع ذلك يصادف أا يتوافر أثناء ذلك سبب  باحة يجهله هذا الشخص . 

مثل أا يقوم ضابط الشرطة بتفتيش منزل بدوا  ذا وهو يعلم أا  ذلك 

                                 
 1997فرحات .محمد محمد فرحات , المبادئ العامة في الفقة الجنائي االسالمي , دار النهضة العربية , القاهره , الطبعه االولى ,  )1(

 156, ص 
 347الصيفي , عبد الفتاح مصطفى الصيفي , مرجع سابق , ص  )2(
 120محمد , اميا مصطفى محمد , قانوا العقوبات , القسم العام نظرية الجريمه , منشورات الحلبي الحقوقية , ص   )3(
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تصرف غير مشروع ولكنه يجهل أا هناك أمر قد صدر ما الجهة المختصة 

 )257F1(باإلذا التفتيش .

 الفرق بيا أسباب اإلباحة وموانع المسؤولية وموانع العقاب :

أسباب اإلباحة هي حاالت ينتفي بسببها الركا الشرعي للجريمة , 

فهي تنفي عا الفعل صفة الحرمة وتجعله مباحاً ويترتب على  باحته انتفاء 

المسئولية الجنائية وانتفاء المسئولية المدنية . وهذا يعني أا أسباب اإلباحة 

 ) 258F2(تهدم الركا الشرعي تمام فال يكوا الفعل جريمة .

أما موانع المسئولية فإنها ال تتعلق بالركا الشرعي , و نما تتعلق 

بالركا المعنوي للجريمة فهي ال تبيح الفعل , و نما تمنع مسئولية الفاعل , 

فيظل الفعل محرما فهو جريمة كسائر الجرائم , ولكا الفاعل ساعة اقتراف 

الجريمة لم يكا عاقال أو حرا مختاراَ بل كاا مجنوناَ أو صغيراَ أو في حالة 

 )259F3( غماء أو مضطراً .

أما موانع العقاب فإنها ال تتعلق بالركا الشرعي وال بالمعنوي و نما 

تتعلق بالعقوبة ذاتها , فهي حاالت "  عفاء ما العقاب " فالفاعل يعتبر مجرماَ 

ألا فعله ليس مباحاً و نما هو فهل محرم , كما أا المسئولية الجنائية متوفرة 

  )260F4(ولكا العقوبة المقررة للجريمة تم تخفيفها أو  سقاطها . 

وأسباب اإلباحة التي تبيح في الفقه الجنائي اإلسالمي وفي القوانيا 

الوضعية ال تختلف كثيراَ عا بعض فهي استعمال الحق والدفاع الشرعي " 

 دفع الصائل " وممارسة السلطة .

                                 
 416خضر , عبد الفتاح خضر , الجريمة , مرجع سابق, ص  )1(
 353الصيفي , مرجع سابق , ص    )2(
شرح قانوا الجرائم والعقوبات اليمني , أواا للخدمات اإلعالمية , الطبعة الثالثة ,  )3(  , ص 1997الشرفي , علي حسا الشرفي , 
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 154فرحات , محمد محمد فرحات , المبادئ العامة في الفقه الجنائي اإلسالمي , مرجع سابق , ص   )4(
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أما موانع العقاب فقد وردت في  النظام السعودي في نظام الرشوة في 

 األصلية العقوبة ما الوسيط أو الراشي المادة السادسة عشر منه " يعفى

اكتشافها ,  وذكر نظام مكافحة  قبل بالجريمة السلطات أخبر  ذا والتبعية

الجرائم المعلوماتية السعودي الحاالت التي يجوز اإلعفاء فيها ما العقاب , 

 هذه ما تعفي أا المختصة وذلك في المادة الحادية عشر منه " للمحكمة

 العلم قبل بالجريمة المختصة السلطة بإبالغ الجناة ما يبادر ما كل العقوبات

 أا لإلعفاء تعيا بالجريمة العلم بعد اإلبالغ كاا و ا الضرر، وقوع وقبل بها

 األدوات أو تعددهم، حال في الجناة باقي ضبط اإلبالغ شأا ما يكوا

واإلعفاء هنا جوازي وليس وجوبي ويخضع )  261F1( .الجريمة في المستخدمة

لسلطة القاضي التقديرية  , وقد يشترط لإلعفاء ما العقوبة أا يكوا البالغ 

قبل علم السلطة المختصة وأا يكوا قبل وقوع الضرر ما الناتج عا هذه 

الجريمة , أما  ذا كاا البالغ بعد وقوع الجريمة فإا العفو عا العقوبة يتوقف 

على أا يكوا ما شأا هذا اإلبالغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم , و أا 

 )262F2(يكوا ما شأا هذا اإلبالغ ضبط األدوات المستخدمة في  الجريمة .

ولم يتطرق المقنا اإلماراتي في قانوا مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

اإلماراتي  لى حاالت اإلعفاء ما العقوبة , وقد يرجع ذلك  لى اعتماد المقنا 

اإلماراتي على النصوص العامة الواردة بشاا حاالت اإلعفاء ما العقوبة في 

 ) " يعفى ما 201قانوا العقوبات االتحادي , والتي وردت في المادة ( 

العقوبة ما قدر ما الجناة في  حدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل 

( الفصل الثاني الخاص بجرائم األما الداخلي ) بإبالغ السلطات القضائية أو 

اإلدارية عا وقوع الجريمة قبل الكشف عنها , فإذا حصل اإلبالغ بعد الكشف 

                                 
 نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المادة الحادية عشر  )1(
 ص 2007الشاذلي , فتوح عبد هللا الشاذلي , جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية , دار المطبوعات الجامعية ,   )2(

175 
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عا الجريمة جاز للمحكمة  عفاؤه ما العقاب متى أدى اإلبالغ عا ضبط 

 )263F1(باقي الجناة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع  : حسا النية في الجريمة المعلوماتية 

ما المسلم به في التشريعات الحديثة أا حسا النية يشكل أحد المبادئ 

األساسية في المجال القانوني حيث ال يوجد أي نظام  ال لحسا النية مكانة 

هامة فيه . وقد سبقتها بذلك الشريعة اإلسالمية وأدرجها  الفقهاء في كتبهم 

عا المعامالت الشرعية لما ينبغي أا يسود هذه المعامالت , وأهمها العقود 

 )264F2 (ما أمانة وثقة وصدق وبعد عا الغش والتدليس والكذب

                                 
  200  لى 174قانوا العقوبات اإلماراتي ما المادة   )1(
 لفكر حسا النية في القانوا ةالقاضي , محمد محمد مصباح القاضي , مبدأ حسا النية في قانوا العقوبات , دراسة تحليلي  )2(



129 

 

ويقول المحمصاني في مفهوم حسا النية في العقود بأا العقود مبنية 

 , وأا مصدر تنفيذ )265F1(في األصل على االستقامة بمعناها األخالقي الواسع 

العقود وفق الفقه اإلسالمي مرجعه القراا الكريم والسنة النبوية , وقد استشهد 

َها الَِّذيَا آََمُنوا أَْوفُوا ِباْلُعقُودِ  بآيات وأحاديث منها قولة تعالى   ))266F2َيا أَيُّ

 وقد سبق أا تم تعريف النية في مصطلحات الدراسة كما  عرفها 

القانوا الروماني على أنها : مبدأ نفسي تداركي يتجسد بالمعرفة أو الجهل , 

وبتعريف أخر : يرى بأنه نفسي أدبي يدل على حالة تنفي الغش والخداع 

 ويشكل مبدأ قانوني له كيانه  و أصوله الخاصة به حسب هذا القانوا . 

 المطلب األول : مبدأ حسا النية في الجرائم العمدية وغير العمدية 

الجرائم غير العمدية تحدث في غفلة ما  رادة الجاني سواء نتيجة 

 هماله , وتقصيره أو رعونته وعدم تبصره فهي ال تتطلب قصد سيئا يهدف 

 لى  يقاع األذى والسوء بالغير , ومناط المسئولية الجنائية في هذه الصورة 

ليس هو اختيار الجريمة أو التفتيش عا بواعث سيئة , و نما هو اإلرادة 

اآلثمة لتقصيرها في الحيلولة دوا العواقب اإلجرامية المألوفة للفعل , وهذه 

النتيجة السيئة و  ا لم تكا مقصود ما قبل الجاني  ال أنه يمكا لإلنساا 

العادي أا يتوقعها وما ثم فقد كاا لزاماَ عليه قبل توجيه  رادته لمباشرة 

الفعل  ما أا يتخذ ما األسباب ما يحول دوا سوء المعاقبة و أما أا يتجنب 

 )267F3(المسلك الذي اختاره وما ثم فاا الجريمة تعتبر طبيعية لخطيئته و هماله.

أما الجرائم العمدية فهي بطبيعتها تتطلب قصَدا جنائياَ عاماَ حيث يكوا 

الركا المعنوي في تعمد الفعل عا  دراك وتمييز , فإذا تخلف القصد الجنائي 

                                                                                               
 2المصري والقانوا المقارا , دار النهضة العربية , ص 

 496, ص 1976المحمصاني , صبحي المحمصاني , الدعائم الخلقية للقوانيا الشرعية , بيروت ,  )1(

 1سورة المائدة اية رقم  )2(
 560سرور , احمد فتحي سرور . الوسيط في قانوا العقوبات , القسم العام , دار النهضه العربية , ص  )3(
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العام  نهار ركا العمد وتحولت الجريمة  لى جريمة أخرى أقل جسامة وأقل 

عقاباَ وخضعت ألحكام الجرائم غير العمدية . أما في الجرائم العمدية التي 

تتطلب قصداَ جنائيا خاص سواء تتمثل ذلك القصد في نية اإلساءة أو انحصر 

في نتيجة محددة يرمي  ليها الجاني . فإذا انعدم قصد اإلساءة واإلضرار 

انعدمت النية اإلجرامية , وبالتالي انعدمت الصفة اإلجرامية عا الفعل فقد 

يكوا مبني حسا النية استعمال الحق مخول للشخص بمقتضي الشرائع في 

حدود الغاية التي شرع ما أجلها الحق , مما يقضي بإباحة الفعل واإلعفاء 

ما المسئولية الجنائية , وسبب اإلعفاء هنا ليس انعدام القصد الجنائي العام , 

 )268F1(ولكا مناط اإلعفاء هو الباعث الحميد الذي تأسست عليه النية السليمة .

 مبدأ حسا النية وأثره في العقاب 

يقوم مبدأ حسا النية في مجال العقوبة أكثر وضوحا عنه في مجال 

التجريم فما المسلم به أا العدالة ال تعني مجرد المساواة المادية بيا الضرر 

والعقوبة بل تنظر  لى قصد الفاعل الذي أحدث ذلك الضرر والى نيته فربما 

كانت نية هذا الشخص تدعو للرأفة وربما كانت نيته تدعو للتشديد في العقوبة 

. 

وكما أا  لمبدأ حسا النية دور في العدالة فله دور  يضاح في اإلصالح والتي 

ال توتي ثمارها  ال  ذا روعيت البواعث التي دفعت الجاني  لى ارتكاب 

الجريمة , وذلك ألنها ما المؤثرات الهامة الدالة على شخصية الجاني ونيته 

 و التي يجب أا يراعيها المقنا والقاضي وسلطة التنفيذ .  

 المطلب الثاني : حسا النية في الجرائم المعلوماتية .

                                 
 35القاضي , محمد محمد مصباح القاضي , مبدا حسا النية في قانوا العقوبات , دار النهضة العربية , ص  )1(
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تطرق المقنا السعودي  لى حسا النية في بعض نصوصه ومنها نظام 

 مقلدة أو هكل ما قبل بحسا نية عمل :المادة السادسةمكافحة التزوير في 

مزيفة ثم تعامل بها بعد عملة بعينها، يعاقب بالسجا لمدة ال تتجاوز سنة 

 .وبغرامة ال تتجاوز ألفي لایر أو بإحدى هاتيا العقوبتيا

وفي نظام الجرائم المعلوماتية اصبغ المقنا السعودي حماية خاصة 

لحسا النية فقد أورد النظام أا حسا النية له دور في العقوبة والمتمثلة في 

 عدم " مع: عشرة الثالثة المصادرة الخاصة باألجهزة والبرامج   المادة

 أو البرامج، أو األجهزة، بمصادرة الحكم يجوز النية، حسني بحقوق اإلخالل

 هذا في عليها المنصوص الجرائم ما أي ارتكاب في المستخدمة الوسائل

 الموقع بإغالق الحكم يجوز كما. منها المحصلة األموال أو النظام،

 مصدراً  كاا متى مؤقتاً  أو نهائياً   غالقاً  الخدمة تقديم مكاا أو اإللكتروني،

 )269F1(. مالكه بعلم ارتكبت قد الجريمة وكانت الجرائم ، هذه ما أي الرتكاب

وفي النظام اإلماراتي اتفق المقنا اإلماراتي مع السعودي في نص المادة 

والحكم الخاص بحسا النية ودوره في تخفيف العقوبة والمصادرة والتي 

تعتبر ما العقوبات التكميلية التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة 

األصلية بشرط أا يحكم بالعقوبة التكميلية والتي ال يشترط أا يكوا لها حكم 

 خاص بل تكوا مترتبة على الحكم األصلي الصادر بحق الجاني .

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 المادة العاشرة ما نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية   )1(
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الخاتمة 

بسم هللا والحمد ل رب العالميا والشكر ل سبحانه وتعالى على فضله 

ومنه وكرمه باا تم االنتهاء ما هذه الدراسة واسأل هللا عز وجل أا ينفع بها 

  .أهل العلم والمختصيا في الشأا القانوني

 في الفصل األول منها  لى اإلشارة  لى هقد تطرقنا في دراستنا هذف

 استدعىالجرائم المعلوماتية وخطورتها وانتشارها في السنوات األخيرة مما 

  لى  دراجها ضما األفعال المجرمة بنصوص نظامية واضحة ومعلنه المقنا

للجميع حتى ال يتسنى ألحد االعتذار بجهله بالقانوا وقد تطرقنا  لى اإلشارة 

 لى التعريف بالجريمة المعلوماتية والى القصد الجنائي بشكل عام وفي 

الجريمة المعلوماتية بشكل خاص . 
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وتطرقنا في الفصل الثاني ما هذه الدراسة  لى  ماهية القصد الجنائي 

والى مفهوم القصد الجنائي   موضحا فيه ماهية الركا المعنوي للجريمة  

والى أهمية التفرقة بيا القصد الجنائي والخطأ غير العمدي ثم  لى أهمية 

القصد الجنائي سواء ما الناحية القانونية أو العملية والى مكانة القصد 

الجنائي في النظرية العامة للجريمة والى النظرية السببية والغاية والنقد 

الموجه لكل نظرية منها ثم تطرقت لعناصر القصد الجنائي والى الجدال 

الفقهي حول هذه العناصر والتي استقر القول فيها  لى أا عناصر القصد 

الجنائي تتمثل في العلم واإلرادة ثم  لى عناصر القصد بشكل موسع موضحا 

عنصر العلم واإلحكام الخاصة به ما المقومات التي يجب العلم بها 

واألوصاف والكيوف التي ينبغي العلم بها والى الجهل والغلط وأثره في العلم 

ثم  لى عنصر اإلرادة وأهميته والفرق بينه وبيا الباعث والغاية ومتطرقا 

بعدها  لى أنواع وصور القصد الجنائي ما القصد المباشر وغير المباشر 

والقصد العام والخاص والقصد المعيا والغير معيا والقصد البسيط والقصد 

المشدد موضحا اآلراء الفقهية حولها واالختالف بينهما في الشريعة والقانوا 

منتهياً بتوضيح الفروق بيا الجريمة العمدية والجريمة القصدية وأقسام 

الجريمة ما حيث الركا المعنوي في التشريع اإلسالمي والقوانيا الوضعية 

 وأهمية االختالف بينهما .

وتطرقت في الفصل الثالث ما هذه الدراسة  لى عناصر القصد 

الجنائي في الجرائم المعلوماتية موضحا في بداية الفصل أنواع الجرائم 

المعلوماتية في النظام السعودي والنظام اإلماراتي ثم تم  يضاح عنصر العلم 

كعنصر ما عناصر القصد الجنائي في كل جريمة على حده وبشكل مستقل 

عا الجريمة األخرى في النظام السعودي ثم في النظام اإلماراتي ثم التطرق 

 لى عنصر اإلرادة في الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي لكل جريمة 

وتم بعد ذلك  يضاح عنصر اإلرادة في الجريمة المعلوماتية في النظام 
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اإلماراتي لكل جريمة وانتهى الفصل الثاني بإيضاح ابرز الفروق 

  .واالختالفات وأوجه االتفاق بيا النظاميا فيما يخص عناصر القصد الجنائي

ثم تطرقت في الفصل الرابع ما هذه الدراسة  لى اثأر القصد الجنائي 

حيث بداء الفصل الرابع بالحديث عا الشروع والمساهمة في الجريمة بشكل 

عام ثم  يضاح الشروع والمساهمة على الجريمة المعلوماتية وآليتها وحكمها 

ثم اثر ثبوت القصد الجنائي على الجريمة وما يخصه ما أحكام ثم الحديث 

 القصد الجنائي ما الجريمة بشكل عام وما الجريمة اءعا اثر انتف

المعلوماتية حيث ينتفي القصد الجنائي بالغلط أو الجهل أو النسياا أو بالحادث 

الفجائي أو الغلط الجوهري ثم التطرق بعد ذلك  لى أسباب االباحه وموانع 

العقاب وموانع المسئولية والفرق بينها وذكر أسباب االباحه وموانع العقاب 

في الجريمة المعلوماتية بيا النظام السعودي واإلماراتي وانتهى الفصل 

بإيضاح لدور حسا النية في الجريمة المعلوماتية والتطرق لمبدأ حسا النية 

. كمبدأ عام في قانوا العقوبات 
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النتائج 

القصد الجنائي في الشريعة االسالميه ورد في كتب التشريع اإلسالمي  .1

على انه العمد أو قصد العصياا بعكس التشريع الجنائي الوضعي الذي 

 فصل فيه  لى أنواع وأقسام وصور عده .

يعتبر القصد الجنائي في التشريع اإلسالمي في الجرائم الحدية بأكثر  .2

تركيز بينما في الجرائم التعزيرية فيترك استنتاجه للقاضي ناظر 

 القضية .

القصد الجنائي في الجريمة المعلوماتية يختلف ما جريمة  لى جريمة  .3

أخرى وفق ما نصت عليه انظمه الجرائم المعلوماتية في المملكة 

 العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة .

  ا الجرائم في األصل تقوم على  ا العربية الجنائية التشريعات اغلب .4

 القاعدة كانت ثم وما  , عمديه غير تكوا  ا واالستثناء عمديه تكوا

 في المعنوي الركا صورة بياا عا الشارع سكت  ذا بأنه القاضية

 , فيها الجنائي القصد يتطلب  ا ذلك معنى كاا , الجرائم ما جريمة

 . ذلك عا يفصح  ا يلزمه العمدية غير بالخطأ االكتفاء قدر  ذا  ما

الفرق بيا القصد الجنائي والخطأ الغير عمدي يكوا  في مقدار سيطرة   .5

الجاني على العناصر المادية للجريمة , وبالتالي فالعالقة متينة بينهما 

فمتى ما توافر القصد الجنائي في الجريمة فال مجال للبحث عا الخطأ 

و ذا انتفاء القصد الجنائي فيتم البحث عا الخطأ , وقد ينتفي القصد 

 والخطأ معا وبالتالي تنتفي المسئولية الجنائية.

اتفق اغلب فقهاء التشريع الجنائي اإلسالمي والوضعي على  ا  .6

 عناصر القصد الجنائي تكوا في العلم واإلرادة .
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يختلف الفقه الجنائي اإلسالمي عا الوضعي في صور القصد وأقسامه  .7

واا اختلفوا قليالً  ال  ا نسبة التشابه بينهما كبيره وقد يكوا االختالف 

 فقط في المسميات .

الفرق بيا الجريمة العمدية والجريمة القصدية يتمحور في الفارق  .8

الزمني الرتكاب الجريمة فالجريمة العمدية تكوا وليدة اللحظة  ما 

الجريمة القصدية فيكوا الجاني فيها تعمد الفعل والنتيجة قبل وقوع 

 الجريمة بفترة زمنيه .

التعريفات والمصطلحات التعريفية التي ترد في االنظمه تسهل كثيراً  .9

على الباحثيا والمحققيا والقضاة تصنيف القضايا ومعرفه األركاا 

العامة للجريمة وبالتالي يسهل ما خاللها توجيه االتهام واالدعاء 

 والمحاكمة بها .

 ذا سكت المقنا عا بياا صورة الركا المعنوي في جريمة ما  .10

 فمعنى ذلك  ا المقنا يتطلب القصد الجنائي في هذه الجريمة .

النظام السعودي واإلماراتي يتشابهاا  لى حد كبير في اغلب  .11

النصوص النظامية مع اختالف بسيط بينهما وقد أعطى المقنا 

 السعودي الجرائم التي تتم عا طريق الهواتف النقالة أهميه خاصة .

صعوبة تحديد القصد الجنائي في الجريمة المعلوماتية في اغلب  .12

األنظمة العربية والتي تحتاج  لى مهارة خاصة للمحقق إليضاح القصد 

 الجنائي للجاني  ثناء ارتكاب الجريمة .

 تقليدية ولكا أضفي عليها طابع الجريمة مبعض الجرائم هي جرائ .13

المعلوماتية ألنها استخدمت التقنية المعلوماتية كاداه لتنفيذ الجريمة مثل 

 جرائم غسل األموال واالتجار بالبشر واإلرهاب .
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الشروع في الجريمة المعلوماتية يمر بنفس المراحل التي تمر بها  .14

الجريمة التقليدية ما التفكير والعزم على ارتكاب الجريمة ثم تحضر 

المعدات والوسائل الالزمة مثل جهاز الحاسب اآللي والبرامج الخاصة 

بذلك ثم المرحلة األخيرة وهي مرحله التنفيذ فإذا تمت الجريمة فإنها 

جريمة معلوماتية كامله األركاا  ما ذا لم تتم لسبب ال دخل للجاني فيه 

 فتكوا الجريمة في مرحلة الشروع .

ساوى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بيا الفاعل والشريك في  .15

العقوبة  ذا وقعت الجريمة بناء على التحريض أو المساعدة أو االتفاق 

بعقوبة ال تتجاوز الحد األعلى للعقوبة األساسي للفعل المجرم والذي 

تمت عليه المساهمة الجنائية  ذا تمت الجريمة , أما  ذا لم تقع الجريمة 

فاا المساهم أو الشريك يعاقب بعقوبة ال تتجاوز نصف العقوبة 

المقررة للجريمة . أما المقنا اإلماراتي فقد حصرها في نوع واحد ما 

 الجرائم المعلوماتية والتي تتمثل في ارتكاب الدعارة والفجور. 

أثبات القصد الجنائي في الجريمة مهمة القاضي ناظر القضية  .16

والمحقق القانوني , ويترتب على انتفاء القصد الجنائي لدي الجاني عدم 

جواز مساءلته عا جريمة عمديه ولكا ذلك ال يعني انتفاء المسؤولية 

 الجنائية فقد يتم مسألته عا جريمة غير عمديه.

أسباب االباحه تختلف عا موانع المسئولية وموانع العقاب في  .17

 الجريمة بشكل عام وكذلك بالجريمة المعلوماتية .

لم يتطرق المقنا اإلماراتي لموانع العقاب في الجريمة المعلوماتية  .18

 بعكس المقنا السعودي الذي أورد لها نص مستقل .

اصبغ المقنا السعودي حماية خاصة لحسا النية في نظام مكافحة  .19

 الجرائم المعلوماتية كما هو الحال في النظام اإلماراتي .
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 التوصيات

 صدار الئحة تنظيميه لنظام الجرائم المعلوماتية لبياا وتوضيح  .1

نصوص النظام وتشتمل على تحديد واضح لألفعال المجرمة 

والسلوكيات المادية التي ما شانها تعتبر جريمة معلوماتية تمس القصد 

 الجنائي بجميع صورة .



140 

 

قيام جهة التحقيق والدعاء العام بتخصيص قسم مستقل للتحقيق في  .2

الجرائم المعلوماتية الختالفها عا الجرائم التقليدية في طريقة ارتكابها 

 أو حتى اكتشافها أو الوسائل المستخدمة لها .

توحيد أنظمة الجرائم المعلوماتية في الدول العربية أو الخليجية الا  .3

الجريمة المعلوماتية قد يقوم بها الجاني في دوله والضحية في دولة 

 أخرى وبالتالي يفلت ما العقاب والمالحقة القضائية .

نشر الوعي والثقافة القانونية والقضائية لدى مستخدمي ألشبكه  .4

ألعنكبوتيه وتثقيفهم بنوعيه الجرائم المعلوماتية وسبل تجنبها والوقوع 

فيها باإلضافة  لى انه بإمكانهم مالحقه ما يتعرض لهم ما خالل 

الشبكة المعلوماتية أو شبكة الحاسب اآللي قضائيا وفق األنظمة 

 واللوائح .

 عطاء أهمية خاصة لحياة األشخاص و أسرارهم الخاصة ما خالل  .5

 وسائل تشديد العقوبة على هذه الجرائم . 

تفعيل دور الجهات االمنيه في استقبال القضايا المعلوماتية والتعامل  .6

معها وفق النظام وتحويلها لجهة االختصاص بالتحقيق إلكمال اجر 

 وتثقيف رجال الضبط الجنائي بالجريمة المعلوماتية وأنواعها اائته

 وعقوباتها واعتبارها جريمة ال تقل خطورة عا الجرائم التقليدية .

تثقيف المختصيا ما رجال األما والتحقيق والقضاة بالدورات  .7

 الخاصة  قامة الندوات والمؤتمرات بالجريمة المعلوماتية توالدارسا

 والتي تساعد على فهم وضبط هذه الجريمة بشكل ميسر وسهل .
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التعاوا مع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في استخدم ألشبكه  .8

المعلوماتية للتبليغ عا  ي جريمة معلوماتية وفق نظام الجرائم 

 المعلوماتية وما نص عليه ما اختصاصا ت للهيئة .

العمل على  عادة النظر في المناهج الدراسية في كليات القانوا ،  .9

وضرورة تضمينها مادة عامة عا الحاسب اآللي و الشبكات 

المعلوماتية ، باإلضافة  لى ضرورة  دراج الجانب المعلوماتي لكل 

مادة قانونية  فيجب أا تتضما مادة القانوا المدني قسما خاصاً 

بالمعامالت المالية اإلليكترونية و التجارة االليكترونية ، و الصيرفه 

اإلليكترونية ودراسة الجرائم المعلوماتية مع القسم الخاص لمادة قانوا 

العقوبات ، وتدريس المحاكم اإلليكترونية في مادة المرافعات و تدريس 

الحكومة اليكترونية ضما مادة القانوا اإلداري، و ضافة موضوع 

 النظام القانوني ألسماء النطاق  لى مادة الحقوق العينية.

على الدول العربية المضي في عقد اتفاقيات دولية  قليمية و عربية  .10

للتعاوا على مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى التشريعي و 

التنسيق فيما بينها لتعاوا أجهزة الشرطة لتبادل البيانات و المعلومات، 

بل و المهارات الالزمة لمالحقة المتهميا بارتكاب الجريمة 

النضمام  لى االتفاقيات الدولية التي تشتمل على كذلك ا .المعلوماتية

  والجرائم المعلوماتية . أنظمة الحاسوب المتصلة بشبكة اإلنترنت

أوصي بدراسة القصد الجنائي في كل جريمة ما الجرائم  .11

المعلوماتية بشكل مستقل وموسع  
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قائمة المصادر والمراجع 

  أوال :  المصـادر

 القـرآا الكريــم .

صحيح البخاري 

صحيح مسلم  

ثانيا : المراجــع  

الفيروز أبادي ، مجد الديا محمد با يعقوب ، القاموس المحيط ، مؤسسة  •

الرسالة ، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم 

م .  2005 ، 8العرقسوسي ، بيروت ، لبناا ، ط

العوجي , مصطفى , القانوا الجنائي العام – النظرية العامة للجريمة ,  •

 1998موسسة نوفل ,بيروت ,  الطبعة الثانية 

المنشاوي , محمد عبد هللا  , جرائم االنترنت ما منظور شرعي  , منشوره  •

بموقعه الشخصي 

الفيومي , احمد المقري , المصباح المنير في غريب شرح الكبير , للرافعي ,  •

 هـ ,  14040الطبعة الرابعة , دار الكتب العلمية , بيروت , لبناا , 

ابا منظور, أبو الفضل جمال الديا با منظور, لساا العرب, دار صادر,  •

هـ, 1388بيروت 

ابا عابديا, محمد أميا, حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير  •
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 6, ج1404األنصار, الطبعة الثالثة, مطبعة نصطفى الباني الحلبي, 

.  الغزالي , اإلمام أبو حامد محمد با محمد الغزالي ,  حياء علوم الديا , 7 •

 هـ ,  1412الطبعة األولى , تحقيق سيد  براهيم , دار الحديث , القاهرة , 

العيني, بدر الديا محمود احمد, عمدة القاري شرح صحيح البخاري, دار  •

 حياء التراث العربي,  

ابا قيم الجو زية , أبو عبد هللا محمد با أبي بكر الدمشقي ,  عالم الموقعيا  •

 , 3عا رب العالميا , تقديم طه عبدالرؤف , دار الجيل , بيروت , ج 

الفراقي : احمد با  دريس القرافي المالكي , األمنية في أداراك النية , الطبعة  •

 هـ  14040األولى , دار الكتب العلمية, بيروت , لبناا , 

الماوردي , أبو الحسا علي محمد با حبيب الماوردي البصري , الحاوي  •

الكبير, دار الكب العلمية , بيروت , لبناا .  

السدالا , صالح غانم , النية وأثرها في األحكام الشرعية , دار عالم الكتب ,  •

 1 , ج 1414الرياض , الطبعة الثانية , 

 , دار 3الجوهري  سماعيل با حماد , الصحاح , تحقيق : احمد عطار , ط  •

 2 م , ج1984العلوم للمالييا , بيروت , 

 . 2الزبيدي , محمد مرتضى , تاج العروس , دار ليبيا , نغازي , ج  •

األشقر ,  عمر سليماا األشقر, مقاصد المكلفيا فيما يتعبد به لرب العالميا,  •

 1990, دار النفائس, عماا, األردا, 2ط
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زيا الديا عبد الرحما با شهاب الديا با أحمد با رجب الحنبلي البغدادي ,  •

جامع العلوم والحكم , تحقيق شعيب األرناؤوط و  براهيم باحبس , مؤسسة 

 , 1997هـ , 1417 . 7الرسالة , ط 

. ابا تيمه, شيخ اإلسالم تقي الديا أحمد با تيمه, السياسة الشرعية في 17 •

 صالح الراعي والرعية, تحقيق بشر محمد عيوا, مكتبة دار البياا, دمشق 

1402 .   ,

البهوتي : منصور با يونس با صالح الديا با حسيا با  دريس , كشاف  •

 م , . 1983القناع عا متا اإلقناع , عالم الكتب , بيروت , 

دسوقي : كمال, فلسفة العقاب وأغراضه , ( ورقة علمية مقدمة  لى طلبة  •

المعهد العالي للعلوم األمني’ , المركز لعربي للدراسات األمني’ والتدريب 

  1993سابقاً الرياض , 

عوض : محمد محيي الديا , محاضرات في أصول التشريعات في الدول  •

  1993العربية , المركز العربي للدراسات األمني’ والتدريب سابقا الرياض , 

البشر. خالد با سعود. مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية , مركز  •

 1424الدراسات والبحوث , جامعة نايف العربية للعلوم األمنية , الرياض , 

هـ . 

عودة: عبد القادر, التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانوا الوضعي ,  •

 هـ  1401والثانيمؤسسة الرسالة, بيروت, المجلد األول 

رستم : هشام فريد , قانوا العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات , مكتبة اآلالت  •
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 م  1995الكاتبة , القاهرة , 

, الجامعي م المعلوماتية , دار الفكر ئالملط , أحمد خليفة , الجرا •

  2006 الطبعة الثانية , اإلسكندرية,

مندورة , محمد محمود  , جرائم الحاسب اآللي : دورة فيروس الحاسب اآللي  •

 1410, مكتبة األفاق المتحدة , الرياض . 

 دار 2الشواة : محمد , ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانوا العقوبات , ط  •

 م  2000النهضة العربية , القاهرة , 

( البداينه : دياب موسى , جرائم الحاسب واالنترنت , أبحاث الندوة العلمية  •

لدراسة الظواهر اإلجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها , جامعة نايف العربية 

هـ ,  . 1420للعلوم األمنية , الرياض 

المناعسة : أسامة , جرائم الحاسب اآللي واالنترنت , دار وائل , عماا ,  •

 ص  2001

عبد المحسا,  مصطفى محمد, القصد الجنائي االحتمالي في القانوا الوضعي  •

والنظام اإلسالمي, رسالة علمية لدرجة الدكتوراه, جامعة اإلمام محمد با 

 1996سعود اإلسالمية, 

عيسى , المستشار الدكتور أبو المجد علي , القصد الجنائي االحتمالي , دراسة  •

 1409تحليلية تأصيليه مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , الطبعة األولى 

الصغير, جميل عبد الباقي, االنترنت والقانوا الجنائي, األحكام الموضوعية  •
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 2002للجرائم المتعلقة باالنترنت, دار النهضة العربية, القاهرة, 

أبو الروس , احمد أبو الروس , القصد الجنائي والمساهمة والمسئولية الجنائية  •

والشروع والدفاع الشرعي وعالقة السببية , المكتب الجامعي الحديث, 

االزاريطه , اإلسكندرية  

صفوت , الدكتورة صفيه محمد صفوت , القصد الجنائي والمسؤولية المطلقة ,  •

 . 1406دراسة مقارنه , الطبعة األولى ,  دار ابا زيدوا , بيروت 

الشوابكة , جرائم الحاسوب والنترنت , الجريمة المعلوماتية , دار الثاقة للنشر  •

والتوزيع. 

بهنام  , رمسيس بهنام , شرح قانوا العقوبات العام , منشاة المعارف  •

  .1971باإلسكندرية, 

صالح , نبيه صالح , النظرية العامة للقصد الجنائي , مقارنا بكل ما القصد  •

االحتمالي والقصد المتعدي والقصد الخاص , دار الثقافة للنشر والتوزيع 

 2004,عماا , الطبعه االولى,

نور , اسامه محمد عجب نور , جريمة الرشوة في النظام السعودي , االدراة  •

 1997العامة للبحوث بمعهد اإلدارة , الرياض , 

الحلبي , محمد علي السالم عياد الحلبي , شرح قانوا العقوبات االردني القسم  •

 1993العام , دار ومكتبة بغدادي للنشر والتوزيع , عماا , الطبعه االولى , 

الدرة , ماهر عبد شويش الدرة , األحكام العامة في قانوا العقوبات , وزارة  •

  1410التعليم العالم والبحث العلمي بجامعه موصل , العراق , 
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بشير , جمعه محمد فرج بشير , األسباب المسقطة للمسؤولية الجنائية في  •

الشريعة اإلسالمية والقانوا الوضعي , المنشاة العامة للنشر والتوزيع 

 1986واإلعالا , طرابلس , الطبعة االولى ,  

فرحات , محمد محمد فرحات , المبادئ العامة في الفقه الجنائي اإلسالمي ,  •

 1997دار النهضة العربية , القاهرة , الطبعه االولى , 

حسا , علي عوض حسا , الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جرائم قانوا  •

العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة , دار محمود للنشر والتوزيع , مصر, 

1995 

بهنسى , احمد فتحي بهنسي , الموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالمي , دار  •

 1991النهضة العربية , القاهرة , الجزء الثاني و الرابع  , 

أبو حساا , محمد أبو حساا , أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالمية  •

 1987دراسة مقارنه , مكتبة المنار , األردا , الطبعة االولى , 

عبد المحسا , مصطفى محمد عبد المحسا , النظام الجنائي اإلسالمي القسم  •

 2006العام العقوبة , دار النهضة العربية , 

عوض , محمد محيي الديا عوض , القانوا الجنائي مبادئه األساسية  •

ونظرياته العامة في الشريعة اإلسالمية , مطبعة جامعه القاهرة والكتاب 

 1986الجامعي , القاهرة , 

الشرفي , علي حسا الشرفي , شرح قانوا الجرائم والعقوبات اليمني , القسم  •

العام النظرية العامة للجريمة , الجزء االولى , أواا للخدمات اإلعالمية , 
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 1997الطبعه الثالثة , 

نجم , محمد صبحي نجم , شرح قانوا العقوبات االردني , القسم العام النظرية  •

 1988العامة للجريمة , منشورات ألجامعه األردنية , عماا , الطبعة االولى , 

ثروت , جالل ثروت , النظرية العامة لقانوا العقوبات , موسسة الثقافة  •

 الجامعية , اإلسكندرية ,

نجم , محمد صبحي نجم , قانوا العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة  •

 2000, دار الثقافة للنشر والتوزيع , 

العوجي , مصطفى العوجي , القانوا الجنائي العام , الجزء الثاني المسؤولية  •

 1985الجنائية , مؤسسة نوفل , بيروت , الطبعة االولى , 

صالح , البير صالح , الشروع في الجريمة في التشريع المصري المقارا ,  •

رسالة للحصول على درجة الدكتورة في القانوا ما جامعة فؤاد االولى , 

 1949مطبعة نهضة , 

بهنام , رمسيس بهنام , الجريمة والمجرم والجزاء , منشاة المعارف ,  •

 1976اإلسكندرية , 

نجاة , بضراني نجاة , القانوا الجنائي القسم العام , الجزء االول الجريمة ,  •

1992 

 2000محمد , عوض محمد , قانوا العقوبات القسم العام , اإلسكندرية ,  •

سالمه , مأموا محمد سالمه , قانوا العقوبات القسم العام , دار الفكر العربي  •
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 ,1979 

صالح , نائل عبد الرحما صالح , محاضرات في قانوا العقوبات القسم العام ,  •

 1995دار الفكر للنشر والتوزيع , عماا , الطبعة االولى , 

الموسوعة الفقهية , وزارة األوقاف والشئوا اإلسالمية , الجزء الثالث , أراده  •

  استظهار .–

الحسيني , احمد الحسيني , نهاية اإلحكام في بياا ما للنية ما  حكام , دار  •

 الجبيل , بيروت 

  ي–معجم المصطلحات القانونية ص  •

جرجس , جرجس جرجس , معجم المصطلحات الفقهية والقانونية , مراجعة  •

 1996القاضي أنطواا الناش , الشركه العالمية للكتاب , بيروت . 

نخله , موريس نخله , روحي البعلكي , صالح مطره , القاموس القانوني  •

 2002 , منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت , الطبعة االولى , يالثالث

الصيفي , عبد الفتاح مصطفى الصيفي , قانوا العقوبات النظرية العامة , دار  •

 الهدى للمطبوعات , 

خضر , عبد الفتاح خضر , الجريمة أحكامها العامة في االتجاهات المعاصرة  •

 1405والفقه اإلسالمي , معهد اإلدارة العامة  دارة البحوث , الرياض , 

حسني , محمود نجيب حسني , شرح قانوا العقوبات , القسم االول , الجزء  •

 االول والثاني , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت 



150 

 

محمد , أميا مصطفى محمد , قانوا العقوبات , القسم العام نظرية الجريمة ,  •

 2010منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , الطبعة االولى , 

الحميد , عبد هللا سالم الحميد , التشريع الجنائي اإلسالمي , طويق للخدمات  •

 1393اإلعالمية والنشر والتوزيع  , الرياض ,الطبعة الرابعة ,  

ألفقي , عمرو عيسى ألفقي , الجرائم المعلوماتية , جرائم الحاسب اآللي  •

واالنترنت في مصر والدول العربية , المكتب الجامعي الحديث , اإلسكندرية, 

2006 

الصغير , جميل عبد الباقي الصغير , االنترنت والقانوا الجنائي , دار النهضة  •

 2002العربية , القاهرة , 

العجالا , عبد هللا سلماا العجالا , التشريع الجنائي اإلسالمي , القسم العام,  •

 2004الطبعة االولى , 

الفيل , علي عدناا الفيل , النظام القانوني للمعامالت االلكترونية في الوطا  •

 2010 القانونية , القاهرة , تالعربي , المركز القومي لالص دار

القاضي , محمد مصباح القاضي , مبدأ حسا النية في قانوا العقوبات , دراسة  •

تحليليه لفكرة حسا النية في القانوا المصري والقانوا المقارا , دار النهضة 

 العربية , القاهرة , 

سرور , احمد فتحي سرور , الوسيط في قانوا العقوبات , القسم العام , مطابع  •

 2010األهرام التجارية , مصر , 

نايل ,  براهيم عيد نايل , اثر العلم في تكويا القصد الجنائي , دار الهاني  •
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 1992للطباعة , شبرا , 

الفوزاا , محمد براك الفوزاا , مكافحة جريمة  الرشوة والتزوير في المملكة  •

العربية السعودية , مكتبة االقتصاد والقانوا , الرياض , الطبعه االولى , 

2009 

الجندي , حسني الجندي , التشريعات الجنائية الخاصة في دولة اإلمارات  •

 2009العربية المتحدة , الطبعة االولى , 

حجازي , عبد الفتاح بيومي حجازي , مكافحة جرائم الكومبيوتر واالنترنت  •

 2006في القانوا العربي النموذجي , دار الفكر الجامعي , الطبعة االولى , 

قورة , نائلة عادل محمد فريد قورة , جرائم الحاسب اآللي االقتصادية ,  •

 2005منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , الطبعة االولى , 

بالل احمد عوض بالل , مبادئ قانوا العقوبات المصري , القسم العام , دار  •

 -2011, 2010النهضة العربية , القاهرة , 

الشاذلي , فتوح عبد هللا الشاذلي , جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية  •

 2007السعودية , دار المطبوعات الجامعية , اإلسكندرية , 

شحاته , محمد احمد شحاته , الشروع في ارتكاب الجريمة في الشريعة  •

والقانوا والقضاء وموقف التشريع الجنائي المصري وبعض الدول العربية , 

 2010المكتب الجامعي الحديث , اإلسكندرية , 

أبو زهره , اإلمام محمد أبو زهره , الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمية ,  •
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 1998دار الفكر العربي , القاهرة , 

 , الجريمة مصطفى محمد , قانوا العقوبات , القسم العام نظرية أميامحمد ,  •

 منشورات الحلبي الحقوقية

الحنفي  , فخر الديا عثماا با علي الزيلعي  الحنفي ,  تبيا الحقائق شرح  •

  المجلد السادس 1313 , القاهرة , اإلسالميةكنز الدقائق ,دار الكتب 

( ) الحطاب  , شمس الديا أبو عبد هللا الطرابلسي  , مواهب الجليل لشرح  •

 6مختصر  الخليل, ج 

   10( ) الكاساني   , بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, دار الكتب العلمية,ج  •

الشاذلي , فتوح الشاذلي , عفيفي , عفيفي كامل عفيفي , جرائم الكمبيوتر ,  •

وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانوا, منشورات الحلبي 

 الحقوقية .

الجنبيهي , منير محمد , الجنبيهي ممدوح محمد , جرائم االنترنت والحاسب  •

 2006اآللي و وسائل مكافحتها , دار الفكر الجامعي , اإلسكندرية , 
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األنظمـة والقوانيـا  

  :األنظمــة السعوديــــة )أ

 

 79بقرار مجلس الوزراء رقم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية  الصادر  •

هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم  7/3/1428وتاريخ 

 هـ .8/3/1428 وتاريخ 17رقم م/

 هـ28/7/1422تاريخ: و  39الرقم: م / الصادر   نظام اإلجراءات الجزائية   •

تاريخ:  و12الرقـم:  الصادر بالنظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود  •

هـ 1379 رجب، سنة 20

هـ 29/12/1412 وتاريخ 36در المرسوم الملكي رقم م/اص نظام الرشوة ال •

 هـ29/5/1404 وتاريخ 11مرسوم ملكي رقم م/التجاري  الغش مكافحة نظام •

 القوانيــا اإلماراتية  : )ب

 م في شأا مكافحة جرائم تقنية المعلومات2006) لسنة 2قانوا اتحادي رقم ( •

 1987 لسنة 3 االتحادي رقم اإلماراتيقانوا العقوبات  •

 القوانيا المصرية : )ت

 1937 لسنة 58القانوا رقم قانوا العقوبات المصري  •

 القوانيا األردنية : )ث

 1960قانوا العقوبات االردني لسنة  •

 القوانيا الكويتية  )ج

 1960 لسنة 16قانوا رقم قانوا الجزاء الكويتي  •

الرسائل والمجـالت العلمية  
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 أ)  الرسائـل العلميــة :

هـ  : المسؤولية المدنية النتهاك الخصوصية في نظام مكافحة 1431السلمي  •

 جامعة نايف 1431جرائم المعلوماتية السعودي : رسالة ماجستير مقدمه عام 

العربية للعلوم األمنية . 

 : الجرائم المعلوماتية وعقوبتها في النظام السعودي دراسة 1429العتيبي  •

   جامعه نايف 2008هـ  - 1429تاصيليه مقارنة . رسالة ماجستير مقدمة عام 

العربية للعلوم االمنيه  . 

هـ  الجريمة متعديه القصد وأثرها في مسؤولية الجاني: رسالة 1424الرويلي  •

 ماجستير  جامعه نايف العربية للعلوم األمنية

هـ جرائم الحاسب اآللي وعقوباتها في الفقه والنظام: رسالة 1424الخليفة  •

 ماجستير بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 

المواقـع االلكترونيــة 
 

 .جوريسبيديا موسوعة القانوا المشارك الجامعية   •

  

 متت حبمد ا وتوفيقـه ،،،
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