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اإلجابة النموذجية :
العالمة

عنارص اإلجابة النموذجية للسؤال األول

نصت املادة ( ) 4من قانون اجلرائم االلكرتونية عىل أن كل من ادخل أو نرش أو استخداا ررنتامع عتن قراتش ال تملكة املتيوماهيتة و ت
جمموعة من أنظمة املتيومات او اسخدا نظا متيومتات و تو جمموعتة متن التاامع املتتاة إلن تا او اسستا او استخبملا او متاجلتة
املتيومات و ذه االفتا كيها هباف اإللغا أو احلذف او الخامري او اإلهالف او الخغيتري او الختتاال أو نيكتآل ايختران أش اال تدا
الغري مرصح هلم رالطالع عىل المليانات او املتيومات او الخ واش او الختطيل او الخغتري او االنبتا اتاقتب رتامل

متن  3تهوس ا ست ة

ورغرامة من  1000-200دا اس.
أش أن ذه اجلرامة هخكون من عاة أفتا خمخيفة ولغااات وا ااف خمخيفة نوضحها رأسكان ذه اجلرامة.
الركن املادش :و و كل فتل اهاه الفاعل واخكون الركن املادش من الفتل وال خيجة والتالقة السململية.
التفل :االدخا او ال رش عن قراش ال ملكة (راسخداا ررنامع)ز
االدخا او ال رش عن قراش نظا املتيومات.
اسخداا ررنامع قصا ًا او اسخداا نظا متيومات قصا ًا.
ال خيجة :اإللغا أو الخامري او االف ا او التيب او الختطيل او الخ واش او الخغري او الختاال.
التالقة السململية :حاوث خيل يف ال ملكة او ال ظا او املوقع رسملب الفتل الذش قا ره الفاعل.
ورالخايل فإن هوافر ذه الت ارص اتآل أن الركن املادش هوفر يف ذه اجلرامة.
الركن املت وش :و

ال ية والبصا اجلرم

وسا اسهكاب اجلرامة و

وراجلودة ليامدة  4جرائم الكرتونية رتا أن اهلاف والغااة

اسادة الفاعل عىل حتبيش ع ارص اجلرامة.

:

 .1هباف اإللغا والختاال واالف ا واالهالف وال بل وال سخ او االلخباط.
 .2هباف نيكآل ايخران من االقالع عىل املتيومات.
 .3االعاقة والخ واش والختطيل لتمل ال ظا .
 .4هغيري املوقع او االلغا او االهالف.
 .5انخبا صفة او دصية املالك دون هرصاح او رام جياوز الخرصاح.
وعييه فإذا هوافرت احاى ذه األ ااف هكون اما سكن مت وش هلذه اجلرامة.
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العالمة

عنارص اإلجابة النموذجية للسؤال الثاين
 .1اتاقب راأل غا املؤقخة ال هبل عن مخ
 .2هضاعف التبورة امل صو

عييها يف املواد من ( )6-3يف حا اسهكاهبا من مثل موظف او عامل او ا خغل وظيفخه (ف ظر ا حكتم البتاف فيهتا

اخضاعف الباف التبورة فإذا حكم مث ً
ال رامل
 .3احلمل

س وات الغرامة من  15000-500دا اس.
والغرامة  1000دا اس اصملح احلكم احلمل
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س خآل والغرامة  2000دا اس).

من  3أ هر ا س ة او الغرامة من  1000-200دا اس.

 . .3الركن الرشع (مملاأ الرشعية).
وات أال جرامة وال عبورة إال ر ص أش أن الفتل عن امل صو
 4من قانون اجلرائم اإللكرتونية

عييه يف البانون (قانون التبورات) ال ارهب جرم ًا وال اتاقب عييه ورالخايل فإن املادة

هوافر ململاأ الرشعية.

ورالخايل يف حا هوافر الركن املادش واملت وش والرشع هكون أما جرامة.
هوافر املسؤولية اجل ائية.
هخوافر املسؤولية اجل ائية عىل مرهكب أش من األفتا الساربة يف حا هوافر البصا اجلرم اسهكاهبتا وهكتون التبورتة عيهتا رتاحلمل

متن ( -3ست ة)

والغرامة من ( 1000-200دا اس) ورالخايل فإن الوصف البانوين هلذه اجلرامة و ا
أما يف حالة اسهكاب الفاعل أش من ذه األفتا ولكن دون قصا ال حياسب رالتبورة الساربة وانام لتا هتوافر التركن املت توش جيتوز الرجتوع عييته
رالختواض عن قراش دعوى مانية و

املسؤولية الخبصرياة (الفتل الضاس) واثملات كل من الفتل والرضس والتالقة السململية.
العالمة

عنارص اإلجابة النموذجية للسؤال الثالث
االلخزامات املانية.
 . 1الرد :و و اعادة احلا ا ما كان عيية ،وحتكم ره املحكمة من هيبا نفسها كيام كان الرد راإلمكان وهرسش االحكا املانية عىل سد متا كتان رحتوزة
الغري.
 .2التطل والرضس :هرسش االحكا املانية عىل التطل والرضس اذا قالب فيها امل خك من خال االدعا راحلش ال ديص واذا حكمت رالاا ة او م ع
املحاكمة كون الفتل ال ا كل جرم ًا جيوز ليم خكى عييه املطالملة رالختواض.
ال فبات :هكون ال فبات عىل عاهش الفراش اخلارس ويف حالة هتاد املحكو عييهم حتصل فهم رالخساوش وكل من أحاث نفبات غري رضوساتة هكتون
عىل عاهبة ولو كان م خك ويف حالة عا مترفة الفاعل ُاتفى امل خك من ال فبات والرسو اما يف حالة وفاة املحكو عييته فخحصتل ال فبتات متن
دائرة الخ فيذ .
الخكافل والخضامن :يف حالة هتاد املحكو عييهم حتصل م هم الختواض رالخضامن ورالخساوش اما يف اجلرائم املخالزمة فال اوجا هضامن إال اذا كانتت
لسملب م رتك وهرسش احكا البانون الخجاسش رام اختيش راإلفالس وال جيوز احلكم رالخضامن إال إذا كان املحكو عييهم يف دعتوى واحتاة وحيرضت
كل من املسؤوليآل املانيآل واطالملون رالخكافل والخضامن ا جانب املحكو عييه رام اختيش رالختواض عن الرضس وال فبات.

اليوم:

التاريخ:
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