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 حماضزة

 تكٍية املعمووات ) اجلزائي االلكرتوٌية ( جزائي 

 ـ جزمية االٌتفاع بدوُ حل خبدوات االتصاالت واملعمووات وتكٍيتّا 2

 

 ـ جزمية الدخوه غري املصزوع 1

 

 ـ جزمية جتاوس حدود احلل يف الدخوه 3
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 ـ جزمية االعرتاض غري املصزوع 4

 

 ـ جزمية االعتداء عمى صالوة البياٌات واملعمووات والٍظي املعموواتية  5

 

 ء عمى الربيد اإللكرتوٌي أو املواقع أو احلضابات اخلاصةـ جزمية االعتدا 6
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 ـ جزمية االعتداء عمى تصىيي ووقع  7

 

 ـ جزمية االعتداء عمى األٌظىة املعموواتية اخلاصة بالدولة 8
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 ـ جزمية االعتداء عمى صالوة الصبكة املعموواتية 9

 

 ـ جزمية االضزار غري العىدي بضالوة الصبكة املعموواتية 20
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ـ جزمية تداوه الرباوج واألجّشة واملعدات املضتخدوة يف ارتكاب جزائي تكٍية  22

 املعمووات

 

ـ جزائي االحتياه واإلعتداء عمى بطاقات البٍوك واخلدوات وأدوات الـدفع     21

 اإللكرتوٌي
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 ع واحلضابات اخلاصة والربيد اإللكرتوٌيـ اجلزائي املتعمكة باصطٍاع املواق 23

 

ـ  جزائي االعتداء عمى الكيي وحزوة احلياة اخلاصة واحملتوى املعموواتي غري  24

 املصزوع

 



 الملتقى القانىنً الشهري                                                                 جرائم تقنية المعلىمات ) الجرائم االلكترونية ( 

 

 egy.tk-www.acld 8المجلس العربً للتنمية القانىنية                                                                                      

ـ جزمية ربط املعمووات الصخصية لمػري مبحتوى وٍاف لالداب أو واس بالصزف  25

 واالعتبار

 

 املواقع بكصد ارتكاب جزمية : : جزمية اٌصاء وادارة  26

 

 : جزمية اخفاء أو العبث باالدلة وَ قبن وضئوه املوقع :  27
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 يض األٌظىة املعموواتية جلزمية وَ قبن وضئوه املوقع : : جزمية تعىد تعز 28

 

: جزمية االِىاه وَ قبن وضئوه املوقع الذي يؤدي اىل تعزيض األٌظىة  29

 املعموواتية جلزمية :
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 ـ جزمية اوتٍاع وكدً اخلدوة عَ تٍفيذ قزار حمكىة باحلجب : 10

 

 ـ جزمية عدً حمافظة وكدً اخلدوة عمى صزية البياٌات  12
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خلدوة عَ تٍفيذ الكزار الصادر وَ جّة التحكيل : جزمية اوتٍاع وكدً ا 11

 املختصة 

 

 ـ جزائي اخاله وكدً اخلدوة بتٍفيذ االلتشاوات اليت ٌص عميّا الكاٌوُ :  13
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ـ جزمية عدً ابالغ املضئوه عَ الصخص االعتباري لتعزضْ جلزمية  14

 وعموواتية 
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 التعزيفات املزتبطة بٍصوص التجزيي
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