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اإلهداء 
 

 .. إلى من علمتني كيف أمسك القلم
 .. مرارتها وعلمتني أن الحياة " حلوة " لكن علينا أن نتذوق

 
 .. إليك

 ..ست الحبايب …أمي
إلى الذي لم يمهله القدر مشاركتي نجاحاتي 

من ستظل روحه حاضرة في نفسي ما طال األبد 
 رحمة وغفرانًا ...أبي 

من أشّد أزري واستعين بعد اهللا بهم 
محبة واعتزازا ...إخواني 

من علموني فأجادوا أساتذتي األفاضل 
عرفاناً واحتراماً 
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شكر وتقدير 

 
الحمد ل واهب النعم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم وأفضل المحبة واإلكرام 
والصالة والسالم على سيد األنام محمد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه الكرام  وبعد .. 

 واالعتراف ر يتقدم الباحث وهو يتم هذا الجهد العلمي المتواضع بوافر الشكر والتقدي
بالعرفان والجميل لكل من ساهم في إنجازه, متمنياَ لهم الموفقية ودوام الصحة والعافية 

وجزاهم هللا عني خير الجزاء... وهم :  
الى أستاذي ومشرفي االستاذ الدكتور غنام محمد غنام الذي كان رمزا لهدم جدار - 

الروتين المتبع بين المشرفين وطالبهم الباحثين، فكان نموذجا للتحلي بآداب مقام 
األستاذية، فتعلمنا منه أساليب وقواعد التواضع والصبر والحوار واالستماع الى 

المقابل في المناقشة باإلضافة على ما بذله من جهد في إرشاد وإشراف وتقديم 
  معلومات وتصحيح أخطاء وتوجيه مسار البحث، فكان وهللا نعم المشرف .

األساتذة األفاضل, رئيس وأعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة ,  -
الذين ستكون مالحظاتهم السديدة محط تقدير واهتمام الباحث  شكال ومضمونا . 

 
أساتذتي األفاضل  وزمالئي األعزاء في كلية الحقوق   ... وعمادة الكلية   , ورئاسة  -

 قسم الدراسات العليا  لمساندتهم الباحث طيلة مدة البحث.
 

كما ال أنسى فصل جامعتي الحبيبة قلعة العلم والمعرفة (جامعة المنصورة) تلك القلعة    -
المباركة والحضن الدافئ التي فتحت أبوابها لي وأل مثالي لكي نرجع الي األكادمية 

 ومواصلة الدراسة من جديد.
 

كما يسعني أن أمتثل لقوله تعالى ((أن اشكر لي ولوالديك إلّي المصير)) والدي 
رحمه هللا ووالدتي أطال هللا في عمرها وأسأل هللا أن تكون حسناتي في صفحات 

أعمالهم ، كما أشكر اخواني  فجزاهم هللا عني كل خير ، والبد أن أسجل احترامي 
لكل من أسهم برأي أو مشورة أو جهد كان له فضل في خروج البحث إلى النور . 

و االعتذار إلى كل من لم تسعفني الذاكرة لتقديم الشكر وعبارات االمتنان لهم 
وأسئل هللا دوام الموفقية والنجاح للجميع , أنه قريب مجيب , والحمد ل رب 

 العالمين .  
 

 
 سرباز                                                                   
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  مقدمة
  

 ان التطــــور مــــن ســــنن اهللا فــــى الكــــون فالحیــــاة البــــشریة فــــى تطــــور مــــستمر ودائــــم         
االنــسان دائمــا یــسعى مــن خــالل هــذا التطــور الــى جعــل حیاتــه اكثــر راحــة ورفاهیــة فــاختراع 
الــسیارة والطــائرة وغیرهــا مــن االختراعــات هــى ممــا جعــل حیــاة االنــسان میــسرة وســهلة وفیهــا 

هیة ومن تلـك المخترعـات الهواتـف النقالـة ذلـك االختـراع الـذى انتـشر بـشكل الكثیر من الرفا
ال ویحمـل الهــاتف المحمــول فتحــول مــن إرهیـب فــى ارجــاء المعمــورة فلـم یعــد هنــاك شــخص 

مجــرد رفاهیــة الـــى متطلــب اساســى ورئیـــسى لــدى الكثیـــر مــن االشــخاص فـــنحن نــرى الیـــوم 
لــة والــصفقات والعقــود بــالمالیین واحیانـــا الكثیــر مــن االعمــال تــتم عــن طریــق الهواتــف النقا

  .مله من مزایا وسبل لتوفیر الراحةبالملیارات یتم ابرامها من خالل الهواتف النقالة وبما تح
غیـــر ان عـــالم الهـــاتف النقـــال فـــى تطـــور مـــستمر فـــالهواتف النقالـــة الیـــوم اصـــبحت         

ى منهــا فالهـاتف النقـال الیــوم تختلـف بـشكل كبیـر فــى امكانیاتهـا واشـكالها عــن النـسخة االولـ
هو مفكرة ومكتب متنقل ووسیلة للدخول على االنترنت وعقـد الـصفقات والمـؤتمرات ووسـیلة 
لالتصال الصوتى والمرئى معا االمر الذى یمكن معه القول بان تكنولوجیـا الهواتـف الذكیـة 

ًارا ووقوعـا إن مـن أكثـر الجـرائم انتـش .ستكون هـى سـمة مـن سـمات الـسنوات العـشر القادمـة ً
سرقة، حیث تختلف أشكال السرقة الواقعة على ــــــــة الــریمـــــــن طریق الهواتف النقالة هي جـع

  . تالهواتف النقالة؛ وذلك بسبب كثرة ما یتطلبه الهاتف من مستلزما
       فهذه التكنولوجیا یمكـن ان یـساء اسـتخدامها فالهـاتف النقـال كمـا ذكرنـا لـم یعـد مجـرد 

یلة لالتصال وحسب وانما اصبح مكتب متنقل وشامل وبالتالى فان صور االعتداء علیه وس
كثیــر وتتطــور اشــكالها بتتطــور التكنولوجیــا الخاصــة بــه وهــذا االمــر یــضع تحــدیا كبیــرا امــام 

  .المشرع الجنائى 
ــاتف النقــــال یمكــــن ان یتعــــرض للــــسرقة ســــواء كانــــت ســــرقة لمحتویــــات الهــــاتف         فالهــ

وتلــك التمثـــل تحــدیا كبیـــرا امــام المــشرع الجنـــائى او تكــون الـــسرقة لمحتــوى الهـــاتف المادیــة 
المعلومـاتى مـن خـالل اقتحـام الهـاتف ببـرامج مخصـصة لـذلك الغـرض او مـن خـالل وضـع 
بـــرامج لتـــدمیر هـــذا المحتـــوى وهـــو مایـــضع المـــشرع الجنـــائى امـــام تحـــدى كبیـــر وذلـــك الن 

الهاتف یضع اما المشرع الجنائى سؤال هام وهـو االستیالء على المعلومات الموجودة على 
  هل تعتبر المعلومات المتحصل علیها بمثابة مال وتعامل معاملة المال ام ال؟ 



 ٢

ایــضا هــل یعتبــر االســتیالء بهــذا الــشكل ممــا یــدخل فــى الــسلوك االجرامــى المكــون لجریمــة 
النقالـة وانمـا هنـاك  ایضا لیست السرقة وحدها هى التى تقع علـى الهواتـف ، السرقة ام ال ؟

غیــر أن الــسرقة انــواع اخــرى مــن الجــرائم والتــى تقــع نتیجــة اســاءة اســتخدام الهواتــف النقالــة 
تظـــل لهـــا األركـــان العامـــة ألي جریمـــة مـــن ركـــن مـــادي وآخـــر معنـــوي، حیـــث یتمثـــل ركنهـــا 
المــادي فــى فعــل االخــتالس الــذي یقــع مــن الجــاني فــي مواجهــة المجنــي علیــه، أمــا الــركن 

  . فیتمثل فى نیة التملك التي توجد لدى الجاني فى لحظة وقوع الجریمة المعنوي
   البحث إشكالیة

         یعالج البحث مشكلة اساءة استعمال الهواتف النقالة من خالل العرض االنواع 
الجرائم التى تقع نتیجة الساءة استخدام الهاتف النقال فالیخفى على احد التطور الهائل فى 

التصاالت والذى صحبه ایضا تطور فى اسالیب ارتكاب الجرائم وهو مایضع تكنولوجیا ا
تحدیا امام القاضى الجنائى حیث یجد نفسه عاجزا عن مواكبة التطور ومالحقة مجریات 
االحداث فاالسالیب متطورة والنصوص متاخرة بشكل كبیر عن هذا التطور فالقاضى اما 

قابیة لتشمل هذا النوع الجدید من الجرائم ان یلجا الى التوسع فى تفسیر النصوص الع
وبالتالى یصطدم بمبدا الشرعیة والذى یقضى بانه الجریمة والعقوبة اال بناء على قانون 

وهو مایؤدى لعدم التوسع فى التفسیر او القیاس وبالتالى فانه هناك ضرورة تحتمها 
.االحداث ومتغیراتها تلزم المشرع بالتدخل لحل تلك االزمة    

  المنهج البحث  
اعتمـد مــنهج البحــث علــى المــنهج التحلیلــى بـشكل أساســى حیــث أننــا فــى هــذا         

البحث قمنا بتطبیق القواعد العامة الموجودة فى القانون الجنـائى وتطبیـق تلـك القواعـد 
علــى موضــوع البحــث المتعلــق بــالهواتف النقالــة وتوصــلنا مــن خــالل هــذا المــنهج إلــى 

  .ا الحقا فى ختام هذا البحث النتائج التى سنبینه
  خطة البحث

المبحث االول ف النقالة بشكل عام وذلك فى سنتناول فى البحث الحدیث عن الهوات       
  . ماهیة الهواتف النقالة ویتحدث عن تطور التاریخي وتعریف الهواتف النقالة التمهیدي 

  

 انــواع جــرائم الــسرقة  عــنیــهول والــذى نتحــدث فد ذلــك الــى الفــصل األ        ثــم ننتقــل بعــ
 الثـــانى الـــى الحـــدیث عـــن اركـــان هـــذه الفـــصلالواقعـــة علـــى الهواتـــف النقالـــة ثـــم ننتقـــل فـــى 

   .الجریمة من خالل التحدث عن الركن المادى والركن المعنوى لها 



 ٣

  المبحث التمهیدي
  ماهیة الهواتف النقالة

  
ت الــسریعة والمتالحقــة  مــن التطــورات والتغیــرااًكثیــرإننــا فــي عالمنــا المعاصــر نــشهد 

 فـالهواتف الیـوم لـم تعـد كمـا هـي منـذ خمـسین سـنة خلـت ،في عـالم التكنولوجیـا واالتـصاالت
 فلـــم یعـــد یقتـــصر علــــى ، بالعـــالم الخـــارجيمهمـــةبـــل أصـــبح الهـــاتف الیـــوم وســـیلة اتـــصال 

 ة؛ من الممیزات في الهواتف النقالاًكثیرٕ وانما وضعت التكنولوجیا الحدیثة ،حسبفاالتصال 
ــــــوم والتقنیــــــات ــــــك بــــــسبب التطــــــور فــــــي العل ســــــیما فــــــي مجــــــال تقنیــــــة المعلومــــــات   وال،وذل

لـى قریـة صـغیرة، وفرضـت نفـسها إ حیـث حولـت ثـورة االتـصاالت العـالم الیـوم ،التصاالتاو
ما كان االتصال یعتمـد علـى الوسـائل الـسلكیة  وأصبحت من أنشطة الحیاة المعاصرة، فبعد

وسـع فـي الفتـرة األخیـرة مـن هـذا األ الوسائل وبلغـت مـداها ههذتطورت ، دیةیوالالسلكیة التقل
 حیــــث تمیــــزت هــــذه الفتــــرة بتزایــــد أهمیــــة معلومــــات االتــــصاالت، ومــــن أهــــم وســــائل ،القــــرن

نهـا عن االسـتغناء كـیم الو ي،لكتروننترنت والبرید اإلاالتصاالت الحدیثة الهواتف النقالة واإل
 يائلـة فـه مـع هـذه القفـزة ال،ین كـل أسـرة حیـث دخلـت كـل منـزل وأصـبحت قـر،بصورة عامة

  .عالم االتصاالت وما لها من أهمیة كبیرة في الحیاة
اســتخدام الهــاتف النقــال ألغــراض االتــصال یجــب علیــه أن یقــوم  الفــرد        وحــین یریــد 

 وهى بطاقة ممغنطة تحوى ذاكرة یمكن أن یـتم تـسجیل sim cardبشراء بطاقة الهاتف أو 
كما أنها هي التي توفر االتصال بالشبكة صاحبة البطاقة مـن خـالل األكـواد  ،األرقام علیها
  . ویتم شحنها بالرصید والبدء في عملیة االتصال من خالل الشبكة، الخاصة بها

الهاتف النقال في تكنولوجیا االتصال الخاصة به على الذبذبات التي تصدر یعتمد        و
 وهـذه ،بـضمان تغطیـة للـشبكة لتـوفیر خدمـة االتـصال والتـي تـسمح ،من أبراج تقویة الشبكة

  .األبراج توجد في كل مكان حولنا
   :التالي على النحو ي المطلبین إلالمبحث على ما سبق فإننا سنقسم هذا ًوبناءإذا 
            

  التطور التاریخي:  األولطلبالم
   الهاتف النقالتعریف: المطلب الثاني

  



 ٤

  المطلب األول
  تطور التاریخي                           

  

 وسـتظل تلـك الـسنة موجـودة إلـى أن یـرث اهللا ، من سـنن اهللا فـي أرضـهالتطور سنة
 بل إنها تجسد إلى ، ولیست تكنولوجیا االتصاالت بعیدة عن تلك السنة،األرض ومن علیها

شـكل  و، فحجـم الهـاتف الیـوم لـیس كالـذي وجـد أول مـرة،حد كبیر هذا األمر في عالم الیـوم
؛ الهاتف واإلمكانیات الموجودة والخدمات التـي یوفرهـا كـل ذلـك اختلـف وتطـور بـشكل كبیـر

ســــــیما فــــــي مجــــــال تقنیــــــة المعلومــــــات  وال-بــــــسبب التطــــــور فــــــي العلــــــوم والتقنیــــــات وذلــــــك 
 وفرضـت نفـسها ، صـغیرةقریة حیث حولت ثورة االتصاالت العالم الیوم الى ،-واالتصاالت

  .اة المعاصرةوأصبحت من أهم أنشطة الحی
م عبــر خــط الســلكي للتلغــراف كــان طولــه حــوالي ســبعین كیلــومترا ١٨٤٤         فــي عــام 
أرســلت أول و ،عاصـمة الوالیـات المتحـدة األمریكیـة )واشــنطن_ بلتیمـور (یـربط بـین مـدینتي 

 اإلرسـال مـن وكـان ،tele communication massageرسالة تحملهـا وسـیلة االتـصال 
 هــذا االختــراع فــي االنتــشار، وتعــددت ثــم بــدأ، direct current keyingتیــار مباشــر 

  . الجهات التي تستخدمه لكي تسهل من أعمالها واتصاالتها كالسكك الحدیدیة
 ،        وقد تجاوز امتداد هذا االختـراع حـدود الوالیـات المتحـدة األمریكیـة إلـى بلـدان أوربـا

 حیــث ،بــین األنظمــة القومیــة المختلفــة بــسبب عــدم التوافــق ؛ولكــن فــي إطــار شــبكات محلیــة
 األمــر الــذي ألجــأ المــستخدمین ،كانــت الخطــوط التلغرافیــة تنتهــي فــي حــدود الدولــة المرســلة

للوســائل التلغرافیــة المرســلة للدولــة المجــاورة إلــى تــسلیم الرســالة فــي حــدود الدولــة، ثــم حملهــا 
  .)١ ( حتى تبدأ رحلة جدیدةخراآلبالید الى الطرف 

 وكانــت ،مــن نقــل صــوت بواســطة الــسلك) جراهــام بــل(لكــسندر أ –بــل ذلــك تمكــن وق       
 وحـــدثت لـــه ،ًا هـــائالً هـــذا االختـــراع تطـــورحـــدثأو فـــي حـــدود أمتـــار قلیلـــة، – لـــهرســـالة أول 

 ولحقـت بــه اختراعـات عدیــدة حـسنت مــن أدائـه ووظائفــه حتـى یومنــا هـذا، والــدلیل ،تطـورات
 األســالك ظهــر التلیفــون الالســلكي وظهــرت منــه علــى ذلــك أنــه بعــد التلیفــون األرضــي عبــر

أجیـــال كثیـــرة إلـــى أن وصـــلت إلـــى شـــبكة المحمـــول أو النقـــال أو الجـــوال حـــسب مـــسمیاتها 
 وتیسر من عملیة اتصال األشخاص ببعـضهم ، وهي تغطي الكرة األرضیة قاطبة،المختلفة

                                                
  فـي نطــاق تكنولوجیــا االتــصاالت الحدیثــة، الجــرائم المــستحدثة: المستـشار الــدكتور عبــد الفتــاح بیـومي حجــازي 1)

  .٧، ص٢٠٠٩النهضة العربیة، الطبعة األولى، سنة  دار



 ٥

دة التــي  وذلــك وفقــا لألجیــال الجدیــ،الـبعض مــن أیــة مــسافة بــصوت واضــح وصــورة واضــحة
  .)١(ظهرت من الهاتف النقال

الهــاتف ( وعــرف باســم ،وقــد تمكنــت شــركة موتــوروال مــن اختــراع أول هــاتف نقــال         
ویتمیـز بكبـر حجمـه ،  هذا الهاتف الجد األول لكافة األجهزة النقالة في العالمُّدویع ،)الحذاء

  . وطول هوائي اإلرسال واالستقبال المثبت علیه
 وقد بدأ التصنیع ، توالت عملیات التطویر والتحدیث لهذه األجهزةوقتالذلك          ومنذ 

 م١٩٧٦ وبحلــول عــام ، عـدة تلیفــون فــي العـالم٦٠٠٠٠ إنتــاج متــ حیـث ،م١٩٦٢فیهـا عــام 
 وبین ،ا عدة سنوی١٢٠٠٠٠ حتى وصل إجمالي الكمیة المنتجة تلیفونالتطورت صناعات 

  .)٢( اعدة سنوی ٢٥٠٠٠٠ لیصل نتاجاإل تطویر مت م١٩٩٠ حتى عام م١٩٥٥عام 
 النقـــــــال المعـــــــروف باســـــــم هاتفهـــــــام طـــــــورت شـــــــركة نوكیـــــــا ١٩٨٧وفـــــــي عـــــــام           

)cityman( ، وفــــي تلــــك األثنــــاء كانــــت شــــركة موتــــوروال تجــــري تجاربهــــا لتحــــدیث أجهزتهــــا
   )٣ (وتصغیر حجمها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
س فــي الهندســة ومریكیــة، ومــنح شــهادة بكــالوریبمدینــة شــیكاكو األ ١٩٢٨ دیــسمبر ٢٦ولــد مــارتن كــوبر فــي ) 1

  .م١٩٥٨ ذاته  وحصل على درجة الماجستیر من المعهد،م١٩٥٠هربائیة من معهد للتكنولوجیا عام كال
  .٥٠٣ص، ١٩٩٢طبعة األولى، الثورة المعلومات، المؤسسة األهلیة، القاهرة، : عبد المنعم یوسف بالل. د) 2
 نترنـــت، الـــشركة الـــسعودیة لألبحـــاث والنـــشر، المملكـــة العربیـــةالتكنولوجیـــا الحدیثـــة واإل: علـــي محمـــد شـــمو .د) 3

  .ا بعدهاح وم٨١السعودیة، جدة، دون تاریخ، ص



 ٦

  المطلب الثاني
  تعریف الهواتف النقالة

  

 فقــد یــسمى بالهــاتف الخلــوي أو ،التــسمیات التــي تطلــق علــى هــذا الجهــاز          تتعــدد 
یـــؤثر علـــى  إال أن اخـــتالف هـــذه المـــسمیات واأللفـــاظ ال. المحمـــول أو الجـــوال أو الموبایـــل

 أشــكال أدوات االتــصال الــذي یعتمــد حــدأف هــذا الجهــاز بأنــه َّ حیــث یعــر،وحــدة المــضمون
 وذلــك ،راج البــث الموزعــة بطریقــة معینــةعلــى االتــصال الالســلكي عــن طریــق شــبكة مــن أبــ

  . )١(لغرض ضمان تغطیة شاملة ضمن مساحة جغرافیة معینة
 وتسمى ، الوسائل السلكیة:        وتبث االتصاالت بصورة عامة عبر نوعین من الوسائل

 وهي تلك الشبكات لشركات االتصال التي تعتمـد علـى ،"االتصاالت السلكیة ":ـاصطالحا ب
ة كهربائیــة لنقــل األصــوات والبیانــات عبــر كــابالت محوریــة أو عبــر األلیــاف أســالك نحاســی

الــــضوئیة، والوســــائل الالســــلكیة التــــي هــــي عبــــارة عــــن أجهــــزة إرســــال واســــتقبال للمكالمــــات 
  .)٢(ا، بواسطة موجات كهرومغناطیسیة في دائرة معینةالسلكی

  

 یقــــوم بإرســــال واســـــتقبال  الجهـــــاز المــــادي الــــذينــــهأف الهــــاتف النقــــال علــــى َّویعــــر       
المكالمـات الــصوتیة ووســائل البیانـات، عــن طریــق الهوائیــات التـي صــممت إلرســال اإلشــارة 

  .)٣(من خاللها
  
  
  
  
  

                                                
  الحمایة القانونیة لمشتركي الهواتف النقالة، بحث منشور: عبدالجبار حسوني.م.م.صفاء الدین رشید . م.م) 1

  .  ١٢٦، ص٢٠١١نبار للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الرابع، سنة         في مجلة جامعة األ
نتــاج اإلذاعــي والتلفزیــوني، اإلاســتخدامات تكنولوجیــا االتــصال فــي : الوهــاب محمــد الباســط محمــد عبــد عبــد. د2)

  .٢٢٣، ص ٢٠٠٥نشر، بدون دار دراسة تطبیقیة ومیدانیة، 
2) Introduction to the internet ,word wide wed and wirelees communcations,deitel .g 

Associates,p.159  .                                                                               



 ٧

ا بأنـــه أحـــد أدوات أشـــكال االتـــصال التـــي تعتمـــد علـــى أدوات االتـــصال ًوعـــرف أیـــض       
 وهو یتألف مـن ،الالسلكي عن طریق شبكة من أبراج البث الموزعة ضمن مساحات معینة

 ،دائــرة إرســـال واســتقبال عـــن طریــق إشـــارات ذبذبــة عبـــر محطــات إرســـال أرضــیة وفـــضائیة
ویقـــوم بتوصـــیل الـــصوت وبیاناتـــه األخـــرى للمتلقـــي فـــي أي مكـــان یتواجـــد فیـــه عـــن طریـــق 

  .)١(الموجات الكهرومغناطیسیة الموجودة في الغالف الجوي
           

  

األجهــزة التــي تقــوم بنقــل أو إرســال أو (ف النقالــة بأنهــا         ویـرى الباحــث تعریــف الهواتــ
اســتقبال اإلشـــارات أو األصـــوات أو الـــصور أو البیانــات التـــي تعتمـــد علـــى أدوات االتـــصال 

  ).الالسلكیة عن طریق شبكة أبراج البث الموزعة بطریقة معینة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 كلیــة القــانون، ســنة ،التنظــیم القــانوني لخدمــة الهــاتف النقــال، رســالة ماجــستیر جامعــة كویــة: نــزار أمــین محمــد1) 

   .٨، ص٢٠١١



 ٨

  األول الفصل
  نقال الهاتف الیقرن ط جریمة السرقة الواقعة عأشكال

  

هنــاك أنــواع مــن الــسرقة یــتم مــن خاللهــا اخــتالس أمــوال الغیــر، ومــن هــذه األنــواع  
 فإننــا ســنعرض الموضــوع ولكــي نــضع تأصــیال لــذلك والطــرق الــسرقة عــن طریــق الهواتــف، 

   . بوجه عامالسرقةالخاصة بتعریفات الجملة من ل
  .)١ (عمدآ نيعلى انها هي اختالس مال منقول مملوك لغیر الجا/ َّتعرف السرقة 

إخـراج المـال مـن (ویعرف جانـب آخـر مـن الفقـه االخـتالس فـي جریمـة الـسرقة بأنـه 
حیازة وملكیة المجني علیـه إلـى حیـازة وملكیـة الجـاني، ویقتـضي ذلـك حرمـان المجنـي علیـه 

  ،    )٢(من حیازة وملكیة هذا المال
ازة صــاحبه ودخولــه ً تــستلزم اســتیالء تامــا بخــروج الــشيء مــن حیــ اذاجریمــة الــسرقةف   

  .)٣ (في حیازة السارق، بما یعني أن فعل االختالس هو جوهر الركن المادي لجریمة السرقة

لذا استقرت األحكام القضائیة على وقوع السرقة تامة بخروج الشيء المـسروق 
ــازة الجــاني ــازة المجنــي علیــه إلــى حی ال یــشترط فــى الحكــم الــذى یعاقــب علــى (مــن حی

تحــدث صــراحة عــن نیــة تملــك المــسروق بــل یكفــى أن یكــون ذلــك جریمــة الــسرقة أن ی
 أما قبل ذلك فإن األمر یتعلق بشروع فـي الـسرقة إذا بـدأ المـتهم فـي إجـراء هـذا ًمستفادا منه

   .4)()الشيء من حیازة المجني علیه مع توافر نیة التملك

                                                
  اختالس مال منقول(  على أنه ١٩٦١ لسنة ١١١ من القانون العقوبات العراقي رقم ٤٣٩وقد نصت المادة ) 1

 ). مملوك  لغیر الجاني عمدآ    
، ٢٠٠٧، لكترونیة، دار الجامعة الجدیدةالحمایة الجنائیة للتعامالت اإل: الغني محمد عطا اهللا شیماء عبد. د) 2

 .٤٥ص 
  .٣١٣، ص١٩٨٥ على األشخاص واألموال، الطبعة الثانیة، جرائم االعتداء: ف عبیدءور .د) 3

 ٠١٥٢الطعـن رقـم  ١٩٥٢ -١٢-٠٢بتـاریخ ١٩٦ صـفحة رقـم ٠٤ مكتـب فنـى ٢٢ لـسنة ١٠٠٤الطعن رقـم  ()4
 مكتـب فنـى ٥٩ لـسنة ٢٨٤٨٦الطعـن رقـم  ،١٩٥٨-٠٤-٢٨بتـاریخ  ٤٣٨ صـفحة رقـم ٠٩ مكتب فنـى ٢٨لسنة 

  ).١٩٩٠-١١-١٩بتاریخ  ١٠٣٧ صفحة رقم ٤١



 ٩

مـن  والمفـروض أن ،الـشىء بنیـة تملكـه مـن أركـان جریمـة الـسرقة أن یأخـذ الـسارق
 فـى هـذه الحالـة (إسـتقر قـضاء هـذه المحكمـة علـى أنـه وقـد. یختلس شیئًأ فإنما ینتوى تملكـه

ولكـن إذا كـان المـتهم قـد نـازع فـى . بالتحدث عن توفر هـذا الـركن ال تلزم محكمة الموضوع
بهـا  الركن بقوله إنه ما قصد بأخـذ البطانیـة محـل دعـوى الـسرقة إال مجـرد اإللتفـاح قیام هذا
وتقیم الدلیل  برد فإنه یكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائىإتقاء لل

ًعلى توفره، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصرا قصورا یعیبه بما یستوجب نقضه ً. (1) (  
اخـتالس مـال منقـول ( یمكن القـول بـأن الـسرقة تعنـي للسرقةومن التعریفات السابقة 
  ). تملكهًمملوك لغیر الجاني عمدا بنیة

  
  :البحثین اآلتیینوسنعرض لها من خالل 

   
   الخلویة عن طریق الهاتف النقالاإللكترونیةالسرقة : المبحث األول 

  السرقة المعلوماتیة عن طریق الهاتف النقال:  الثاني المبحث
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 ١٠

   األول حثبالم
   عن طریق الهاتف النقال اإللكترونیة السرقة

  

 یتمثل ا السرقة من خاللهومحلتیة ومعلوماتیة،  النقالة وسیلة اتصاال الهواتفتعد         
  . والمعلومات،) الرصید(النقود اإللكترونیة :  هما،في نوعین من األشیاء

  
   : الرصید الخلويتعریف

مبلـغ مـن المـال یدفعـه المـستخدم للهـاتف النقـال ) (الرصید(المقصود ببطاقة التعبئة 
 فــي حاســوب الــشركة  إلدخالــهة تحتــوي علــى رقــم ســري خــاصًمقــدما فــي صــورة شــراء بطاقــ

 وحـدات تمكــن إلـىالمـسئول عـن تـشغیل خـط الهــاتف النقـال لتحـول بطاقـة التعبئـة فیمــا بعـد 
المبلــــغ الـــذى یــــتم دفعـــه فــــى مقابــــل أو علــــى أنـــه المـــستخدم مــــن اســـتعمال الهــــاتف النقـــال، 

 ،یتم دفعه للشركة مقدمة الخدمةالخدمات االتصاالتیة والمعلوماتیة من قبل الحامل للهاتف 
لــــشحن  عــــدة منهــــا شــــراء كــــارت الــــشحن أو ابطــــرقویحــــصل العمیــــل علــــى هــــذا الرصــــید 

  :وتفصیلها كاآلتي. )اإللكتروني أو تحویل الرصید
  

  تعریف كروت الشحن 
 – عادة ما تكون ورقیة أو بالسـتیكیة مادة الشحن هو دعامة رقیقة من أي كارت( 

خدمات الهاتف النقال المتعامل معهـا والتـي و ،ات مثل اسم الشركةمدون علیها بعض البیان
ورقــم مسلــسل خــاص وفئــة الكــارت أي المبلــغ النقــدي الــذي یحتــوي علیــه الكــارت، ، أصــدرته

 وهـذا ،، والكـود الـسري المخبـأ تحـت غطـاء رقیـق یمكـن إزالتـه بالخـدشبكل كارت على حـدة
،  تمثـل قیمـة الكـارتاألرقـامرقـام عادیـة، وهـذه لذي تم تحویله إلى أالكود هو المبلغ النقدي ا

تكــون لــه أیــة قیمــة ســوى الورقــة   عملیــة الــشحن الٕواتمــام للهــاتف األرقــام تلــك إدخــالوبعــد 
  . )١()بت علیها الرقم وهي عدیمة القیمةالمث
  

                                                
  اه، كلیة الحقوق جامعة رسالة دكتورلمسئولیة الجنائیة الناشئة عن جرائم المحمول،  ا:محمود عمر محمود. د) 1

  .٢٢٧ص، ٢٠١١       عین شمس،



 ١١

سیاســـــیل یخـــــدش برفـــــق المنطقـــــة  لـــــشركة آًمـــــستخدماعنـــــدما یكـــــون الـــــشخص و           
 حتـى یظهـر كـود إعـادة الـشحن المكــون للكــارتى الجانـب الخلفـي  الموجـودة علـالرصاصـیة

ثم یـتم (*) ة  المستخدم على مفتاح نجمیضغط، وباستخدام التلیفون المحمول ًرقما ١٤ من
 الموجــود فــي المنطقــة الــرقم إدخــال  ثــم(*) علــى مفتــاح نجمــة یــضغط ثــم ١٣٣إدخــال رقــم 
 عملیـة لتـتم علـى مفتـاح االتـصال الضغطم ث) #(على مفتاح المربع ثم یضغط  الرصاصیة

 ثم ١ المحمول ثم رقم بالتلیفون ٣٣٣ االتصال طریق عملیة الشحن عن تتم أو قد ،الشحن
   . عملیة شحن الرصید بنجاح فتتم الرصیدإدخال األرقام الموجودة على ظهر كارت 

القیمة  عن غیرها ذات الشحن وقد تتمیز كروت الشحن بین فئاتها،         وتتمیز كروت 
 التــــي لهــــا قیمــــة، یمكــــن مــــن خاللهــــا  األخــــرىالوســــائلا تتمیــــز عــــن ً◌َ وأیــــض،االقتــــصادیة

  . على الخدماتالحصول
  

  على كروت الشحن  لالستیالء القانونيالتكییف
  

   الدعامات–االستیالء على كروت الشحن *
ع  تخــضأنهــااء تــم تكییفهــا مــن قبــل الفقــه علــى الــصورة مــن صــور االعتــد إن تلــك        

  .)١( الخاصة بالسرقة فى شكلها التقلیدىلنصوص القانون الجنائي

ً بنیـة تملكـه وفقـا للغیـر االختالس في هذه الحالة وقع علـى منقـول مملـوك إن        حیث 
 وهـــذه الحالـــة ال تثیـــر أیـــة صـــعوبة ، العقوبـــات المـــصريقـــانون مـــن ٣١١لمـــا قررتـــه المـــادة 

 حیـــث یمكـــن معرفـــة المعلومـــات ،فـــه الخـــاصعنـــدما یقـــوم الـــسارق بـــشحن الكـــارت علـــى هات
  األمـر، ویـتم ذلـكالالزمـة عـن صـاحب الهـاتف مـن خـالل الـرقم المسلـسل الخـاص بالكـارت

 إن كان السارق أما،  بذلك من النیابة العامة یوجه للشركة مقدمة الخدمة أمربعد استصدار
 تجاهــه النتفــاء یعلــم بأنــه مــسروق فــال تقــوم المــسئولیة قــد تــصرف فــي الكــارت والــشاحن ال

  .)٢ (عنصر العلم المكون للركن المعنوي لجریمة السرقة
  
  
  

                                                
  .٥٣٦،  ص٢٠٠٧ - جرائم نظم المعلومات، دار الجامعة الجدیدة: اهللا فكري أیمن عبد. د) 1
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 ١٢

  االستیالء على األرقام السریة*
 علیها أو بسماعها دون باالطالعقع على هذه األرقام یكون وصورة االختالس الوا         

  .)١( مادي تم أخذهشيءعلم صاحبها أو رضائه ودون وجود 
الـة نجـد أن محكمـة الـنقض الفرنـسیة أقـرت بوقـوع جریمـة الـسرقة لهـذا ففي هـذه الح             

 عـــن جریمـــة salarie حیـــث أدانـــت العمـــل ،logabaxالوصـــف عنـــدما قـــضت فـــي قـــضیة 
ٕسرقة بنسخ مستندات عن طریق التصویر لتحقیق نفع خاص بـه دون علـم وادراك صـاحبها 

  . )٢(الشرعي

كـان  تقتـصر علـى مـا الـسرقة ال(ن یة مـن أا قررته محكمـة الـنقض المـصر لمًووفقا         
 مقــوم قابــل شــيءبــل هــو یتنــاول كــل ، یــات الطبیعیــة للنظرً للــوزن طبقــاً قــابالًا متمیــزاًجــسم
   .)٣()آلخرلك والحیازة والنقل من مكان للتم

  

) الرصـید( الخـاص بالكـارت یخـرج المـال  استعمال الرقم السريفإن على ذلك ًوبناء         
قـم الكـارت علـى  ر بإدخـال، وعندما یقـومالك الشرعى ویدخله فى حیازة السارقمن حیازة الم

 ، وبالتـالي فى تلك الحالة یتوافر لدیه نیة التملك للمال محـل الـسرقةفإنهالهاتف الخاص به 
  .تتوافر كل العناصر المطلوبة لقیام جریمة السرقة فى تلك الحالة

  

  :تحویل الرصید_  اإللكترونيالشحن 
  

ــي الــشحن ــى الهــواءE-recharging اإللكترون  النــوع مــن الــشحن ال وهــذا:  الــشحن عل
 یتم من األمرا لذلك ً یتم عن طریق شریحة معدة خصیصٕوانما، یستخدم فیه كروت الشحن

 وهـذا النـوع مـن الـشرائح یوجـد لـدى المـوزعین المعتمـدین مـن الـشركة ،خاللها شـحن الرصـید
  .  الموزعمقدمة الخدمة من خالل عقد بینها وبین
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 ١٣

  االستیالء على الشحن االلكترونى
 فقد یتم االستیالء على الرصید ، قد یتم عن طریق موزع معتمداإللكترونيالشحن          

 وتـسمى ،اإللكترونـيحمول التي تـوفر إمكانیـة الـشحن عن طریق الحصول على شریحة الم
ة  وعملیـــ،دون رغبتـــه أودون علمـــه لـــى الهـــواء، وقـــد تـــتم عملیـــة الـــشحن شـــریحة الـــشحن ع

  ) .١ (مال منقول الرصید المشحون بمثابة ألن؛ سرقةالشحن هذه تشكل جریمة 
  

  

 الــشخص عــن جــزء مــن یتخلــىمعنــاه أن  : Credit transferمفهــوم تحویــل الرصــید 
  .آخر تحویله إلى هاتف أورصیده ونقله 

الطریقـة ّلتحویل الرصید من خطك إلى خط آخر على شبكة آسیاسیل، علیك اتباع 
ثــم # رقــم الهــاتف النقــال علــى شــبكة آسیاســیل*دینــار عراقــي*١٢٣* علــى ضــغطا :التالیــة

 ثـم علیـك الـضغط ،یرة للتأكیـد ستصلك رسالة قـصok  الضغطاضغط على زر االتصال أو
على سبیل ، ok  ثم إعادة الضغط على زر االتصال١ٕوادخال الرقم  ok على زر االتصال

  .المثال
*123*1000*07701111111 # OK  

  
  
  
  

  

                                                
نترنت للمؤسـسة شخاص بالرقم السري اإلحد األأمد أني كمبیوتر ف أدانت مهندس ن محكمة أبو ظبي قدإحیث ) 1

و ویولیــو عــام یــنترنــت خــالل شــهري یون وقــام هــذا األخیــر باســتعمال اإل،صــدقاءاألحــد أالتــي یعمــل بهــا إلــى 
 مــن ٣٩٠، ٤٥/٣وفقــا للمــادتین ) نترنــتخدمــة اإل(دانتــه المحكمــة بتهمــة ســرقة منفعــة مقومــة أ، وقــد ١٩٩٨

لـسنة  ٦٨محكمـة أبـو ظبـي الـشرعیة االبتدائیـة، القـضیة رقـم ، ١٩٩٧ لـسنة ٣انون العقوبـات االتحـادي رقـم ق
 مكـرر مـن ٣٢٤فقـد نـصت المـادة ؛ وقـد عاقـب المـشرع المـصري علـى سـرقة المنفعـة . جنح ابو ظبي١٩٩٩

 هتتجـاوز مـائتي جنیـ یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر وبغرامـة ال(نه أقانون العقوبات المصري على 
 ولـو كـان مقیمـا فیـه أو شـغل ،و شـرابا فـي محـل معـد لـذلكأا ًحدى هاتین العقوبتین كل من یتنازل طعامإو بأ

و أجـرة حیل علیـه دفـع األته أنـه یـسمـجر سـیارة معـدة لإلیجـار مـع علأو اسـتأ هو نحوأكثر في فندق أو أغرفة 
المـسئولیة : محمـود عمـر محمـود .  د) .دون الوفـاء بـهو فـر أحق من ذلك تساع بغیر مبرر عن دفع ما نامت

  .٢٣٠الجنائیة الناشئة عن جرائم المحمول، مرجع سابق، ص
 



 ١٤

  على الرصید عن طریق تحویل الرصیداالستیالء 
بـد مـن   العقوبـات المـصري القـانون مـن ٣١١ا للمـادة ًلكي تقوم جریمة السرقة وفقـ        

 وقــد عبــرت محكمــة الــنقض . بنیــة تملیكــهالــشيء، وهــو االســتیالء علــى تــوافر قــصد خــاص
 العلمبـینحـصر فـي القیـام  السرقة ریمةجالقصد الجنائي في : ( المصریة عن ذلك في قولها

نه یخـتلس المنقـول المملـوك للغیـر رغـم إرادة مالكـه بنیـة عند الجاني وقت ارتكاب الجریمة أ
  .)١()ن یمتلكه هو لنفسهأ

 باتجاه جدید یتنازل فیه عن القصد الخاص األخذ إال أن محكمة النقض بدأت في         
ا كـان ذلـك وكانـت لمـ(  فقـد قـررت ،م مـع نیـة التملـكفي جریمة السرقة وتكتفي بالقصد العـا

 بــل یتــوافر القــصد فیهــا بمجــرد قیــام ًقــصدا جنائیــا خاصــا،لقیامهــا جریمــة الــسرقة ال تتطلــب 
 المملـوك للغیـر مـن غیـر رضـاء العلم عند الجاني وقت ارتكـاب الفعـل بأنـه یخـتلس المنقـول

  .) ٢() بنیة تملكهمالكه

نـــي علیـــه هـــو إخـــراج  الرصـــید مـــن الهـــاتف المحمـــول للمجخـــراجفـــإن إوعلـــى ذلـــك          
  .) ٣(رصیدال واقعة على وسرقةالهاتف نفسه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
     بریـــلأ ٢٢،  نقـــض ٥٠٦، ١٠١، رقـــم ١٥حكـــام محكمـــة الـــنقض، س أ، مجموعـــة ١٩٦٤ یونیـــو ٢٣نقـــض ) 1

 ، مجموعـة١٩٨٠نـوفمبر  ١٧، نقـض ٤٢٥، ص ٩١، رقـم ٢٥حكام محكمـة الـنقض، سأ، مجموعة ١٩٧٤
 .١٠٠٢، ص ١٩٤، رقم ٣١حكام محكمة النقض سأ
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   الثانيالمبحث
  النقال  السرقة المعلوماتیة عن طریق الهاتف

          
 إال أنعتــراف للمعلومـــات بأنهــا تـــصلح محــال للـــسرقة،  كــان هنــاك خـــالف وجــدل حـــول اال

 بأنـــهي نـــه اعتـــرف للمـــال المعلومـــاتخل وحـــسم هـــذا الجـــدل مـــن خـــالل أسى تـــدالمـــشرع الفرنـــ
جدل الدائر فى  المشرع فى مصر والعراق اللم یحسمبینما . )١( یكون محال للسرقةأنیصلح 
  .م الالفقهاء حول اعتبار المعلومة محال للسرقة أمر الجتهادات ا األًمر تاركهذا األ
          

   تعریف المعلومات
 أحـــد( المعلومــة بأنهــا ١٩٨١ دیــسمبر عــام ٢٢القــانون الــصادر بفرنــسا فـــي         یعــرف

  .)٢()دلهااعناصر المعرفة والتي یمكن عرضها وذلك لحفظها أو لمعالجتها أو لتب
كــل فعـــل أو امتنـــاع عمـــدي ینـــشأ عــن االســـتخدام غیـــر المـــشروع لتقنیـــة المعلومـــات و       

  .)٣(المعنویةیهدف إلى االعتداء على األموال المادیة أو 

 یأتیـــه اإلنـــسانعمـــل أو االمتنـــاع عـــن عمـــل ( مـــن الفقـــه بأنهـــا آخـــرویعرفهـــا جانـــب        
ا قـــانون العقوبـــات ویفـــرض لهـــا  بمكونـــات الحاســـب وشـــبكات االتـــصال التـــي یحمیهـــًإضـــرارا

  ) .٤( )ًعقابا
  

  : المعلوماتیة الخلویة صورة السرقة
  " wi-Fi" السرقة المعلوماتیة عن طریق تقنیة  _ ١

 ستقبالاو وتعني الدقة في إرسال )Wireless Fidelity(  لـختصاراالكلمــة هـي           
 وهــي إحــدى الطــرق المــستخدمة فــي الــشبكات التــي تــربط جهــازین أو ،الموجــات الالسلكیـــة

ا مـن قبـل الـبعض لتـوفیر خدمـة الـدخول إلـى شـبكة ًوتـستعمل أیـض ،أكثر ببعضهما السـلكیا
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 وفي المستقبل المنظور یعتقد بأن هذه التقنیة ستنتشر ،یة بأقل تكلفة ممكنةالمعلومات الدول
إلى درجة أنه سیكون بمقدورك الدخول إلى شبكة المعلومات الدولیة من أي مكان وفي أي 

 ،وقــــت دون الحاجــــة إلــــى تمدیــــد أســــالك تقنیــــة أي البــــث الالســــلكي الفــــائق الدقــــة والــــسرعة
وهـي  IEEE 802.11 تـصال الالسـلكي فـي المعیـارویـستخدم لتعریـف أي مـن تقنیـات اال

تستعمل الشبكة الالسلكیة موجات الرادیو . یةلالسلكاالتقنیة التي تقوم علیها معظم الشبكات 
إنهـا تـشبه إلـى ففـي الواقـع و ، فهي تعمل تقریبا كالهـاتف الالسـلكي،لنقل البیانات واإلشارات

 ، واإلرســال جهــاز الالســلكي الیــدويبالســتقلالعملیــة التخاطــب عبــر جهــاز رادیــو  حــد كبیــر
 كمـا أنهـا قـادرة ،كوابـلً المعلومـات بـدال مـن األسـالك والفهي تستخدم موجـات الرادیـو لتبـادل

 وذات سـرعة عالیــة فــي نقــل واسـتقبال البیانــات تــصل إلــى ،علـى اختــراق الجــدران والحــواجز
٥٤Mbps،نترنـت خدمـة اإلأن مـا بو . )١(  معینـة تم اختراعها وتطویرها لخدمـة االتـصاالت

عتمــد علــى توصـــیالت مثــل توصــیل الجهـــاز نفــسه بخــط الهـــاتف إلــى جانــب بقیـــة تالعادیــة 
 ، أمنــــا فیمــــا یتعلــــق بــــسالمة المعلومــــات مقارنــــة بخدمــــة واي فــــايكثــــرأالتوصــــیالت فهــــو 

  بـذلك ینبغـي علـى.تنترنـن الشركة المزدودة لخدمـة اإلفالمعلومات الشخصیة عادة تنتقل م
ن یكونوا متصلین  من التقاط المعلومات أوانیتمكحترفي سرقة المعلومات لكي ومللصوص ا

ن یكــون المتلــصص أبــد   الهنــأ وهــذا یعنــي ،ت فــي حالــة التوصــیل العــادينترنــمباشــرة باإل
 ویــــسرق البیانـــــات موبایــــللـــــى شــــبكة الكمبیــــوتر عبــــر جهـــــاز الإ للــــدخول ا شخــــصیاًحاضــــر

  .)٢( الشخصیة
  
  ""GPS عن طریق تقنیة السرقة المعلوماتیة_ ٢

وهـو نظـام تحدیـد المواقـع ) Global positioning system(هـي اختـصار لعبـارة         
ي جهـــاز یحتــــوي علـــى دعــــم نظـــام تحدیــــد أ مــــن شـــاراتإ واســــتقبال رســـالإقــــوم بیة، العالمیـــ
 وبالتـــالي تعطیـــك خطـــوط الطـــول ة، بتحدیـــد مكـــان هـــذه القطعـــقمـــاراأل وتقـــوم كـــل ،المواقـــع

نقــل ومعرفــة كثیــر یــضا اســتخدام هــذه التقنیـة فــي التأ ویمكنـك ،حــدد مكانــك بدقــةوالعـرض وت
 ،خــرى وهـي تحدیــد مكانـك عـن طریــق شـریحة جوالــكأ وهنـاك تقنیـة ،مــاكنمـن العنـاوین واأل

ن تضغط على قائمة موقعي وسیحدد لـك أمج جوجل خرائط للجوال تستطیع وباستخدام برنا
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ا علــــى معلومــــات یتلقاهــــا مــــن مــــشغل ًعتمــــدس مإن یكــــون لــــدیك جــــي بــــي أموقعــــك بــــدون 
  .) ١(الهاتف

مهام هذه التقنیة الحدیثة هو تحدیـد مكـان المـتكلم عبـر الهـاتف وتحدیـد كـل مـن و           
 البرنامج الحصول على ا فیمكن من خالل هذ،حوله بالصوت والصورة والسرقة المعلوماتیة

  .) ٢(قنیةسرار التي تحیط بالمحمول المستخدم ضده هذه التاأل
  
  مواج تقنیة استراق األ السرقة المعلوماتیة عن_ ٣

 مـــن الـــنظم بـــاختالف المنبعثـــة  لـــواقط تقنیـــة لتجمـــع الموجـــاتویـــتم ذلـــك باســـتعمال 
أو الكمبیـــوتر أو التقـــاط الموجـــات الـــصوتیة مـــن  موجـــات شاشـــات الهـــاتف كالتقـــاط أنواعهـــا

  ).٣ (جهزة االتصالأ

  

  ة بلوتوثرقة المعلوماتیة عن تقنیالس  _٤
 ة،دون تكلفـــ وذلـــك ،خـــرىأإمكانیـــة االتـــصال الســـلكیا بـــأجهزة تقنیــة بلوتـــوث هـــي           
بأنهـــا تتـــیح لألجهـــزة اإللكترونیـــة   كافـــة تقنیاتهـــا وبرامجهـــاب أنـــواع الهواتـــف الخلویـــة وتختلـــف

تقنیة بلوتـوث  وب.التصال سلكي مباشر حاجةدون والمزودة بها االتصال فیما بینها بسرعة 
م عملیــــة التجــــسس علــــى ت قــــد تــــةورهــــا فــــي التنــــصت والتجــــسس علــــى الهواتــــف المحمولــــود

 لقــد نجحــت .واتــف النقالــة أو التنــصت علــى المكالمــات الهاتفیــةالمعلومــات المخزنــة فــي اله
تقنیة بلوتوث فـي فـرض نفـسها كـأمر واقـع نـاتج عـن تطـور تقنـي سـریع یـسیطر علـى العـالم 

للتبادل بـین األجهـزة مـن غیـر أسـالك أو محمول وسیلة ي هاتف من أ ًقسما أساسیالتصبح 
خــصوصیة المــستخدمین وســرقة بیانــاتهم البلوتــوث انتهــاك ن طریــق كوابــل، حیــث یمكــن عــ

   ) .٤(  الهاتفیةهموعناوین
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  ": "virus السرقة المعلوماتیة عن طریق فایروسات _ ٥
تكاثر وتنتشر بسرعة لتي ت على مجموعة من التعلیمات ایحتويبرنامج ذو تقنیة عالیة  وهو

  ) .١(النقال  كلیا أو جزئیادي إلى تدمیر جهاز الهاتف فائقة داخل النظام المعلوماتي ویؤ
و شفرة ذات غرض تعدیلي للمعلومات یملك قدرة االلتصاق وهو عبارة عن برنامج أ        

  .)٢(مولببرنامج مؤهل وتكرار نفسه في البرمجیات األخرى في جهاز الهاتف المح
الـذي یعمـل عبـر  (Tee-222 ) أحـدث فیـروس وصـل إلـى أجهـزة الهـاتف هـوو          

  وهــــــو یقــــــوم باســــــتبدال كافــــــة أیقونــــــات الهــــــاتف المحمــــــول بــــــصور،الرســــــائل أو البلوتــــــوث
 بلــو ســنا یبــر(یعمــل فیــروس :REPINSEULB ) بلــو ســنا یبــر (فیــروس االختــراق 

(REPINS EULB  فیـتمكن مــن ، لمــزودة بتقنیـة البلوتــوثعلــى اختـراق أجهــزة الجـوال ا
أو القیام بزرع بیانات أخرى على الجهاز دون ز، خالله سرقة البیانات الموجودة على الجها

نــه قـادر علـى الـتحكم فـي إجـراء اتـصال إلــى إ بـل ،عور صـاحب الجهـاز بعملیـة االختـراقشـ
ة مــن الجهــاز  باإلضـافة إلــى التنـصت علــى المكالمــات الـصادرر،مـن هاتفــك إلـى هــاتف أخــ

  .)٣( المخترق دون شعور صاحب الجهاز بذلك
  
  اتیة عن طریق المكالمات الهاتفیةالسرقة المعلوم_ ٦

، فقـد سراربما فیها من أالمحمول  المكالمات الهاتفیة سرقة بیاناتیمكن من خالل         
تف الهـاعلومـات مهمـة مـن داخـل سلوبا یمكن من خالله نسخ معلماء االتصاالت أ اكتشف
  )٤(یتم إجراء المكالمة لهاتف آخر وعند استخدام هذه المعلومات ، ثانیة٦٠ في خالل النقال

  

  :المكالمات الدولیةسرقة   _٧
 حیـث یقـوم الفاعـل باسـتخدام ،هـذه الجـرائم بـشكل بـسیط وسـهل وغیـر مكلـف ترتكب

ي خدمة ، وذلك باالشتراك ف وكل ما علیه هو أن یقوم بتجهیز المكان،مكان بسیط وصغیر
یـــتم ربطهـــا بجهـــاز الموبایـــل ف ،مـــع بعـــض الهواتـــف الهوائیـــة) dsl(ت فـــائق الـــسرعة اإلنترنـــ
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ا عنــدما جــرم هــذا النــشاط، ً المــشرع فــي دولــة الكویــت صــنع، وقــد أحــسننترنــتالمتــصل باإل
 ً وتحدیـدا.عمال أجهزة االتصاالت الهاتفیةن إساءة استأ بش٢٠٠١ لسنة ٩سن القانون رقم ف

ٕیجـــوز نقـــل المكالمـــات الدولیـــة مـــن والـــى دولـــة  ال(ثالثـــة التـــي تـــنص علـــى أنـــه فـــي المـــادة ال
 وزارة المواصــالت وفــق الــشروط الكویــت إال بعــد الحــصول علــى تــرخیص مــسبق بــذلك مــن

 القـــانون، مـــع عـــدم اإلخـــالل بـــأي هـــذا لالتنفیذیـــة بالوســـائل التـــي تحـــددها الالئحـــة والـــضوابط
 تتجـاوز سـنتین والغرامـة  المـادة بـالحبس مـدة الحكـام هـذه، ویعاقـب مـن یخـالف أعقوبة أشد

   .)١() هاتین العقوبتینأو بإحدىدینار  آالف التي ال تجاوز ثالثة
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  الفصل الثاني
  أركان جریمة السرقة الواقعة عبر الهاتف النقال

  
 اً ألنهـا تمثـل  نوعـ؛تعد جریمة السرقة مـن أنمـاط الظـواهر االجتماعیـة غیـر القویمـة

 نـساناإل علـى حـق اً خطیـرًاعتـداء وتـشكل الـسرقة ،من أنـواع االنحـراف فـي الـسلوك البـشري
 فإنـه بفعلـه هـذا یعتـدي علـى حـق لغیـرلا ً ألن السارق الـذي یخـتلس مـاال مملوكـ؛یةكالملفي 
  .شیاءاأل  الطبیعي في تملكهنساناإل

، والــركن المعنــوي، دىكن المــاالــر:  همــا،ن الجریمــة بــشكل عــام مــن ركنــینَّتكــو          و
 المتمثـــــل فـــــى فعـــــل اإلجرامـــــي الـــــركن المـــــادي یتكـــــون مـــــن النـــــشاط فـــــإنوبالنـــــسبة للـــــسرقة 

  وتختلف صور االختالس فى جریمة السرقة الواقعة عبر الهاتف النقال على ما.االختالس
 ٕوادخالـه مـن حیـازة المالـك إخـراج الـشيء من النتیجة اإلجرامیـة المتمثلـة فـى بعد سنرى فیما

  .ى حیازة الجانيف
رادة ى الجریمة والمتمثل فى العلم واإلضافة للقصد العام ف     أما الركن المعنوي فإنه باإل 
  .لمتمثل فى نیة التملك لدى الجانيبد من توافر القصد الخاص وا الف
  
  :، همالى مطلبینق فإننا سنقسم هذا المبحث إسب ذا بناء على ماإ
  

   السرقة الواقعة عبر الهاتف النقاللجریمةالركن المادي : المبحث األول
   السرقة الواقعة عبر الهاتف النقال لجریمةالركن المعنوي: المبحث الثاني
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  المبحث األول
   الركن المادي لجریمة السرقة الواقعة عبر الهاتف النقال

  

القانون،  الحق الذي یحمیه ى علعتداءاالالفعل الذي یحقق الركن المادي هو 
الفعل وهو ما یعبر عنه بالسلوك اإلجرامي، : علي عناصر ثالثةوم الركن المادي ویق

   .) ١(والنتیجة، وعالقة السببیة بین الفعل والنتیجة
قة السببیة عال تثیر وال الركن المادي في جریمة السرقة من نشاط ونتیجة، ویتكون       

 األول مطلب، نخصص البینالمطل إلي المبحثُ ذلك نقسم هذا ىمشكالت قانونیة، وعل
 الثاني مطلبي الختالس، ونعالج فنشاط في الركن والذي یتمثل في االلبحث عنصر ال

ًماال منقوال مملوكا للغیر(محل االختالس  في لثتتم النتیجة والتي ً ً .(  
  
  
 
  
 

   األوللمطلبا
 االختالس في جریمة السرقة

 

ا ًنون العقوبـات المـصري لـم یـضع تعریفـمـن الجـدیر بالـذكر أن قـا _:ختالساالتعریف : أوال
 كل من اختلس مـاال ( أن ى منه عل٣١١كتفي بالنص في المادة ٕ، وانما أختالسلال اًمحدد

  . وتعددت التعریفات والنظریات التي عرفت االختالس .) منقوال مملوكا لغیره
 اال ان ،)٢( ولقــــد ظهــــرت العدیــــد مــــن النظریــــات التقلیدیــــة التــــى تعــــرف االخــــتالس

 تقـع الـسرقة إال بـه ا للمنقول في حیازة الفاعل الـذي الًا جدیدً تضمنت تفسیرلنظریة الحدیثةا
فقــد اعتبــر القــضاء الفرنــسي أن مــن یــستولي علــي الــصحف والنــشرات ویقــوم بتمزیقهــا فــي 

                                                
  شرح األحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة:خطوة أحمد شوقي عمر أبو . د)1

 .١٤٨، ص ٢٠٠٢
  .١٥٤ص ،١٩٨٨ القسم الخاص، بدون دار النشر، -  العقوباتقانونشرح : لسعديواثبة داود ا. د) 2



 ٢٢

الحـــال یرتكـــب جریمـــة الـــسرقة، بـــدال مـــن جریمـــة اإلتـــالف العمـــدي، وذلـــك علـــي أســـاس أن 
  .)١ ( العمل فإنه یظهر بمظهر المالك علي المنقولالفاعل عندما یقوم بهذا

 بــه للقـــول بــسرقة المعلومــات مـــن ةاه الحـــدیث هــو الــذي یمكـــن االســتعانوهــذا االتجــ
هــذه الظــاهرة الجدیــدة تتمثــل فــي االتــصال بــاألجهزة اآللیــة للــشركات والجهــات ، والكمبیــوتر

 وكــذلك شــروط تــدخلها ة،مــا یهمهــا مــن أســرار العمــل والــصناعالمختلفــة والتــي تختــزن كــل 
 وقـــوع جریمـــة الـــسرقة عنــــد ى الفرنـــسي إلـــلقـــضاءا فتتجـــه أحكـــام ،للمـــزادات أو المناقـــصات

  . )٢(استعمال هذه األجهزة والقیام بنسخ معلومات موجودة فیها
  

وتكــــون لمالــــك الـــــشيء أو مــــدعي ملكیتــــه، وهــــي تقــــوم علـــــى  :الحیــــازة التامــــة -١
األفعــال المادیــة التــي یباشــرها الــشخص علــى األول مــادي، ویتــألف مــن مجمــوع : عنــصرین

. الــشيء، والتــي تعتبــر مظهــر الحیــازة مثــل حــبس الــشيء أو االنتفــاع بــه أو نقلــه أو تحویلــه
 باعتبـاره مالكـا لـه أي انـصرف قـصده یحـوز الـشيءوالثاني معنوي وهـو نیـة الحـائز فـي أنـه 

 الـــشيء صـــاحب رهباعتبـــاحـــال انتفاعـــه بالـــشيء أو التـــصرف فیـــه إلـــى أن یمـــارس ســـلطته 
فمالــك الهــاتف لــه الحــق فــى اســـتعماله كیفمــا یــشاء وبالطریقــة التــى ترضــیه دون ان یكـــون 
هنــاك معقـــب علیـــه مـــن احـــد فلـــه ان یبیعــه او یـــستخدمه فـــى اجـــراء المكالمـــات او ان یهبـــه 

  .للغیر 
والتــي یتــوافر فیهــا العنــصر المــادي دون العنــصر : الحیــازة المؤقتــة أو الناقــصة -٢
 وخیر مثـال علـى ذلـك المحـال  سلطات محدودةيءالش ى الحائز یباشر عل، أي أنالمعنوي

الخاصــة بــصیانة الهــاتف فالعامــل فــى هــذه المحــال لــه ســلطة مادیــة علــى الهــاتف تبــیح لــه 
  .استعماله إال أنها ال تعطیه سلطة التصرف فیه 

 یـــدي  مادیـــا بـــینالـــشيءوفـــي هـــذه الحالـــة یوجـــد : الحیـــازة المادیـــة أو العارضـــة -٣
 وجـد ٕأخـرى أن الـشيء وانوبعبـارة . الشخص دون أن یكون لـه علیـه حیـازة تامـة أو ناقـصة

ًبین یدي الشخص فلیس له علیه أي حق یباشره باسمه أو بالنیابة عن غیره، فیـده إذا علـى 
ترتـــب علـــى الیـــد العارضـــة أي حـــق أو أي التـــزام فمـــن یعطـــى هاتفـــه وال یالـــشيء عارضـــة، 

محــال الــصیانة او ان یقــوم بــشحن رصــید فــى الهــاتف تكــون یــده لــشخص مــا لیودعــه لــدى 
                                                

  .وما بعدها ٤٣٨ ، ص٢٠١١ القسم الخاص، سنة، شرح قانون العقوبات:غنام محمد غنام . د)1
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 ولـذلك ال. على الهاتف مجرد یـد عارضـة ال تعطیـه اى حقـوق او ترتـب اى التزامـات علیـه
   .)١(همیة بالغة في تحدید االختالس بالسرقةیعنى بأمرها الفقه المدني، إال أنها ذات أ

 
  ختالس االعناصر: ثانیا

 هما ،یتم إال بتوافر عنصرین لسابق لالختالس، أنه الُیستخلص من التعریف ا  
  . أو حائزهيءالش الحیازة، وانعدام رضاء مالك  عليستیالءاال

  علي الحیازةستیالء  اال:العنصر األول
ویقصد به كل فعل مادي یأتیه الجاني یكون من شأنه إخراج المال من حیازة   

 فإن ة في حیازته الكامليءٕواذا لم یدخل الش. ةٕالمالك أو الحائز وادخاله في حیازته الكامل
یعد   في مكانه اليء، فمن یعدم الش)٢(ا وال تقوم به جریمة السرقةًختالسا دیع الفعل ال

  .اًفعله سرقة إنما یعد إتالف

                  : الحیازةى علستیالءاالوسائل 
الوسائل ٕیالء، وانما تستوي كل ستانون علي وسیلة معینة یقع بها االلم ینص الق  

 فقد یستخدم الجاني أعضاء جسمه، كمن.  القانون بشرط أن تكون بفعل الجانيىلد
 النشل، ىا علًبر مداًلهاتف النقال، أو أن یستخدم قرد اىیستولي علي البیانات المخزنة عل

ا لیس ً أن یسلمه هاتفى آخر حسن النیة كالخادم في المقهوقد یلجأ الجاني إلى شخص
  .ا لهًملك

                عدم رضاء المجني علیھ:  الثانيالعنصر

 هذا الشرط صراحة فى قانون العقوبات، ولكنه شرط أساسى ىلم ینص المشرع عل  
ء یعتبر اعتداء على ي ذلك ألن االستیالء على حیازة الش؛)٣(تقتضیه فكرة االختالس

، یتحقق هذا االعتداء إال إذا وقع الفعل دون رضاء هذا الغیر وال، ملكیة أو حیازة الغیر

                                                
   .١٥٨ سابق، صجع، مر القسم الخاص،ون العقوباتشرح قان: واثبة داود السعدي. د) 1

 القــسم الخـــاص، دار النهــضة العربیـــة، الطبعــه الثانیـــة، ،شـــرح قــانون العقوبـــات: ىمحمــود محمـــود مــصطف. د) 2
العقوبـــات اللبنـــاني،  قـــانون  األمـــوال فـــيىعتـــداء علــمحمــود نجیـــب حـــسني، جـــرائم اال. ؛ د٤٤٦، ص١٩٨٤
  .٨٤٠، ص ١٩٨٤ة، سنةمقارنة، دار النهضة العربی دراسة

قـانون العقوبـات األردنـي، قـانون العقوبـات اللبنـاني، :  هذا الشرط صراحة تشریعات عدیدة منهـاى وقد نصت عل)3
  . قانون العقوبات السوداني، مشروع قانون العقوبات اإلسالمي المصري
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 ي ألن المال أو الحائز قد رض؛نتفاء االختالس الةفإذا وقع برضائه فال تقوم جریمة السرق
عتداء على الملكیة أو  صفة االي فهذا الرضاء ینف،ءي أو التنازل عن حیازة الشيبالتخل
  .ةالحیاز

 ذلك ي فيیستو،  علیهيتوافر شرط عدم رضاء المجن ة لقیام جریمة السرقيویكف    
 یهم ي هو الذ– ال عدم العلم – الرضاء فعدم،  أو غیر عالم بهاةا بالسرقًأن یكون عالم

  .)١( .ةفى جریمة السرق
ا ًا أو عجـزًء ولكنه یـسكت كرهـي للشيا بأخذ الجانً علیه عالميكما قد یكون المجن     

ا أن صـاحب المـال ً معتقـدةلنیـأنه إذا كان الفاعل حسن اومن المالحظ  ةالسرقفتقع جریمة 
ختالس  لیس النتفاء اال– ال تتحقق ةفإن السرق، ة على خالف الحقیقة عن نقل الحیازٍراض

   ٠ي ولكن لتخلف القصد الجنائ–
        وكــل تلــك الــصور الــسابقة یمكــن تــصورها فــى جــرائم الــسرقة الواقعــة علــى الهــاتف 

بسرقة الهاتف ككل من المجنـي علیـه مـستغال انـشغاله أو عـدم اكتراثـه المحمول، فمن یقوم 
ً وضــوحا أكثــر یكــون إن األمــر، ویتحقـق بهــا عــدم الرضــاء، بـل اإلجرامــيیقـع عنــدها الفعــل 

 الجـاني یكـون غیــر راض  ألنفـى حالـة االعتـداء علـى المحتـوى المعلومــاتي للهـاتف؛ وذلـك
الهــاتف، وهــو مــا یــوفر قرینــة عــدم الرضــاء فــى باالعتــداء علــى المعلومــات الموجــودة علــى 

  .جانب المجني علیه بشكل كبیر وقاطع 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ًوان كــان صــحیح:  وقـد قــضي تطبیقــا لـذلك بأنــه)1  افر قانونــا إال إذا حــصل ضــدال یتـوخــتالس االا فـي القــانون أن ٕ

 ، مجموعـة أحكـام محكمـة١٩٧٥ مـارس ٢ نقـض مـصري :نظـری. إرادة المجني علیـه أو علـي غیـر علـم منـه
  .٢٠١، ص٤٤، رقم ٢٦النقض، س
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  الثاني المطلب
  ) للغیراًمملوك ً منقوالًماال(محل االختالس في ل ث تتمالنتیجة والتي

  

  -: السرقة ماال ُّ یكون محل أن_
ى شيء یمكن تملكه وتكون له ل عأي، ال على مال تقع إ السرقة البأن  وهذا یعني       
، بل یكفي أن تكون للشيء قیمة ولو كانت ن تكون محل السرقة مادیة یشترط أوالقیمة، 
ً وفقا للقواعد .شخصیةعتباریة كما هو الشأن في الصور العائلیة والخطابات الاو أدبیة أ

س لكي العامة أن الشيء موضوع السرقة یجب أن یكون مادیا، أي له كیان مادي ملمو
یثیر كیفیة انتقاله إلى حیازة شخص آخر عن طریق االختالس المكون للركن المادي في 
جریمة السرقة، وبالتالي في مجال السرقة مجرد األفكار، ما لم تكن معروفة بطریقة تسمح 

  .)١(باالستیالء علیها فیكون محل السرقة هو الشيء یصح المدونة علیه
 أعلى للمعلومات قیمة  أصبحل الذى لحق بعالم االتصاالت         ونتیجة للتطور الهائ

 من فإنمن المكونات المادیة الموجودة، فنحن الیوم نعیش فى عصر المعلومات، وبالتالي 
یمتلك المعلومة یكون هو صاحب السیطرة فى هذا المجال، وبالتالي فإن المعلومات یمكن 

  .)٢(أن یقع علیها السرقة
و عبرها العدید من المشاكل قة الواقعة على الهواتف النقالة أالسروتثیر جریمة          

للسرقة الواقعة على یظهر لنا عدة فروض هى بالنسبة و .بالنسبة للمال موضوع السرقة
 وذلك ؛ا فهذه الحالة هى سرقة تقلیدیة لمال منقولن تتم سرقة الهاتف مادیالهاتف ككل، كأ

 مشاكل ء ال تثیر أيوتلك الصورة من االعتداطبیعة،  المنقول تالزم الهاتف بالن صفةأل
فهنا  اقعة على محتوى الهاتف المعلوماتيبالنسبة للسرقة الوو .تذكر بالنسبة للهواتف النقالة

ن یتم حیازة الجاني دون أدخالها لٕنكون أمام إخراج للمعلومات من حیازة المجني علیه وا
 هل تعتبر المعلومات التى تم :ؤل هاممام تساوهنا نكون أ. االستیالء على الهاتف
  م ال ؟ ل یدخل تحت الحمایة القانونیة أاالعتداء علیها بمثابة ما

                                                
  .٦١ص ،١٩٩٢النهضة العربیة  لكتروني في التشریع المقارن، دارجرائم الحاسب اإل:  حامد قشقوشىهد .د) 1
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 كل ما یمكن تخزینه ومعالجته :نها بألكترونیةالمعلومات اإلیمكن تعریف           
 وبوجه خاص الكتابة والصور والصوت واألرقام ،تقنیة المعلومات وتولیده ونقله بوسائل

  .)١( اواإلشارات وغیره حروف والرموزوال
 مــسألة اختلفــت أحكــامواعتبــار المعلومــات بمثابــة مــال یمكــن تطبیــق القــانون علیهــا         

ن  المعلومات ال تعتبـر مـا ال یمكـن أاألحكام بأن فهناك اتجاه لتلك علیها، القضاء الفرنسى
امتهــــا المادیــــة ككـــــارت ا علـــــى دع كــــان الفعــــل منــــصبإال إذا، یقــــع علیهــــا فعــــل االخـــــتالس

ن  ، وبالتــالي فــإSIM CARDو بطاقــة الهــاتف  أ MEMORRY CARD المیمــوري
، إال أن القـــضاء  الدعامـــة المادیـــة لهـــا یكـــون إال مـــن خـــاللاالســـتیالء علـــى المعلومـــات ال

یـــث اتجـــه  بح، مفهـــوم المـــال الواقـــع علیـــه االخـــتالس التوســـع فـــيإلـــىالفرنـــسي حـــدیثا اتجـــه 
تــصویر لحــال مــثال فــى  كمــا هــو ا تتفــق مــع المفهــوم المــادي،ال أشــیاءللتوســع فیــه لیــشمل 

  .)٢(المستندات وتصویر التصمیمات الصناعیة
ن یمتـــد لیـــشمل المعلومـــات  بحیـــث إنـــه یمكـــن أاألمـــر         ویمكننـــا القیـــاس علـــى ذلـــك 

 سن یـتم اخـتال؛ وذلـك ألنـه مـن الممكـن أ والتـى یـتم االسـتیالء علیهـا،المخزنة على الهـاتف
نمـا مـن ٕ، وان یتم االعتـداء علـى الدعامـة المادیـة للهـاتفالمعلومات من على الهاتف دون أ

 دون علم توفره التكنولوجیا الحدیثة من برامج وتقنیات یمكنها الدخول على الهاتف خالل ما
  .صاحبها

  
  

  -:ًن یكون محل السرقة منقوالأ_ ٢
مـــن قـــانون العقوبـــات المـــصري،  ٣١١          وقـــد ورد هـــذا الـــشرط صـــراحة فـــي المـــادة 

  . )٣(فالسرقة ال تقع على عقار
  

                                                
 فـي شـأن ٢٠٠٦لـسنة ) ٢(قـانون اتحـادي رقـم  مـاراتيقانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات اإل من ١/٢المادة  1)

    .مكافحة جرائم تقنیة المعلومات
 .٦٦جع سابق، ص مرجرائم نظم المعلومات، : أیمن عبد اهللا فكري. د) 2
شـرح قـانون العقوبـات، القـسم الخـاص، جـرائم االعتـداء علـى األمـوال العامـة، دار : عبد الرحمن محمد خلف.  د)3
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 علـى ٨٢مـادة  الفالقـانون المـدني حـدد مـا هـو المنقـول، ومـا هـي أنواعـه، فـنص فـي
 وكـل ،، فهـو عقـارتلـف یمكن نقله من دون كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیه ال (1) – أنه

   .(2) ما عدا ذلك من شيء فهو منقول
النقــال ال یـــشذ عــن تلـــك القاعــدة، بــل إن الهـــاتف النقــال هـــو مــن أنـــواع           والهــاتف 

 فعــل االخــتالس یقـع علیــه كمحتــوى مــادي، لكــن مــا یثیــر  فــإنالمنقـوالت بطبیعتهــا، وبالتــالي
مــشكلة هـــو المحتــوى المعلومـــاتي، فهــل یعتبـــر المحتــوى المعلومـــاتي للهــاتف بمثابـــة منقـــول 

   لیس له تلك الصفة؟أنه أم تطبق علیه القواعد العامة السابقة
ً          تعتبر المعلومات من المنقوالت، وذلك قیاسا على جـرائم سـرقة التیـار الكهربـائي، 

 هو األسالك الخاصة به، والمعلومات أیضا لها محتوى مادي  مادیاللتیار محتوىحیث إن 
  .هو كارت الذاكرة الموجود فى الهاتف أو ذاكرة الهاتف الخاصة به

  

  -: للغیرًیكون محل السرقة مملوكاان _ ٣
       یحمي القانون الملكیة بجمیع أشكالها، وبالتالي فإن السرقة حینما تقع ال بد وأن تقـع 

 -الخطـأولـو حتـى مـن خـالل -على مال مملوك للغیر، فال یمكن أن یـسرق اإلنـسان نفـسه 
لـه، وبالتـالي فـإن مـن ً یكون معتقدا أن ما یـسرقه ملـك للغیـر، مـع أنـه فـى الحقیقـة ملـك كأن

  . به على اعتبار أنه لشخص آخر ال تقع منه جریمة السرقةًهاتفا خاصایسرق 
نقلـــه ل مـــا لـــه قیمـــة مالیـــة ممكـــن تملكـــه وحیازتـــه، والمنقـــول فـــى هـــذا المقـــام هـــو كـــو       

فـإذا كـان الحكـم قـد . كـل قیمـة مـن اًضـآلة قیمتـه مـا دام أنـه لـیس مجـردبصرف النظـر عـن 
، كمـا أثبـت أن عتبارهـا مـن الـورقاا قیمـة ذاتیـة بوبونات الكیروسـین المـسروقة لهـأثبت أن ك
إن ـ، فــع بختمهــا بخــاتم مــصطنعنتفــاً بهــا فعــال ولــو أنــه توصــل إلــى هــذا االنتفــعاالمــتهم قــد 

  .)١(عقابه یكون فى محله
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  :التي تقع على التلیفون المحمول  االختالس    بعض صور
  

  :لیفون المحمول كجهاز التاختالس _١
 واالستقبال، وال خالف لإلرسالویقصد بالجهاز المحمول هو الجهاز المخصص           

  .ًفي اعتباره منقوال، وبالتالي إمكان اختالسه واالستیالء علیه وسرقته
، وقــــد ســــجلت اً أكثــــر صــــور الــــسرقة شــــیوع-العــــدة-خــــتالس جهــــاز المحمــــول          وا
 واقعــــة ســــرقة ٣٠٠٠م أكثـــر مــــن ٣١/٥/٢٠٠٠إلــــى  ١/٥/٢٠٠٠  فیمــــا بــــیناإلحـــصائیات

 علـى نـسیان ًب واقعـة الـسرقة والتـي تعتمـد أساسـا ولعـل مـرد ذلـك إلـى سـهولة ارتكـا،محمول
ا ً وأیض،إخفائهاختالسه بمعرفة المتهم وسهولة یه لجهازه المحمول في مكان ما والمجني عل

كافـــة خـــصائص المنقـــول الـــواردة بأحكـــام  تتـــوافر لـــه ًإن جهـــاز الهـــاتف النقـــال یعـــد منقـــوالفـــ
 تطبــق علیهــا  لجریمــة ســرقة ومــن ثــم فــال خــالف فــي إمكانیــة كونــه محــال،القــانون المــدني

  . ) ١(النصوص الخاصة بالجریمة والواردة فى القوانین العقابیة
  

  : الشریحة اختالس_ ٢
انــت العالقــة بینهمــا  كٕ وان        هنــاك فــارق بــین الــشریحة اإللكترونیــة والخــط التلیفــوني،

فالــشریحة اإللكترونیــة هــي نــوع مــن الرقــائق المعدنیــة یثبــت علیهــا دوائــر (الزمــة وضــروریة 
وشــــركة كهربائیـــة ومغناطیـــسیة متناهیـــة الدقـــة، وهـــي مجــــرد وســـیط الكترونـــي بـــین الجهـــاز 

، )ٕ التلیفـون المحمـول لتلقـي وارسـال الموجـات المتـرددة إعـداداالتصاالت ینحـصر دورهـا فـي
لــشریحة لیــست هــي الخــط التلیفــوني، والــشریحة منقــوال فــي ذاتهــا صــالحة للــسرقة بمفردهــا فا
إال أن الواقــع العملــي یؤكــد نــدرة  ) بغــض النظــر عــن صــالحیتها لتــشغیل الخــط مــن عدمــه(

 جهـــازًســـرقة الـــشریحة اإللكترونیـــة بمفردهـــا، فغالبـــا مـــا تـــرتبط ســـرقة تلـــك الـــشریحة بـــسرقة 
  .)٢(المحمول نفسه

  ً منقوال؟ ًماالالس خط الهاتف فهل یعد  اختأما
التــــي تــــربط مركــــز خدمــــة ) الكــــابالت(        إن المقــــصود بخــــط الهــــاتف لــــیس األســــالك 

 بخــــط الهــــاتف أو خدمــــة الهــــاتف تلــــك ٕوانمــــا یــــرادالهــــاتف بهــــاتف المــــستخدم أو المــــشترك، 

                                                
 مقـدم إلــى المــؤتمر العلمــي الــسنوي ســرة، بحــثمـشكالت الهــاتف وجــرائم األ: حمــد ســلطان عیــدأالمــنعم  عبـد .د) 1

 .٧٣٢، ص٢٠١٠الرابع لكلیة الحقوق جامعة بنها 
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الذبـذبات أو النبضات أو الموجات أو الذبذبات المنتقلة بوساطة األسالك أو تلـك النبـضات 
. مــــن مراكــــز الخدمــــة إلــــى المــــشترك) عبــــر الهــــواء(الموجـــات التــــي تنقــــل بطریقــــة الســــلكیة 

 النبــضات أو الذبــذبات أو الموجــات ال تتـــوافر الــسؤال یـــرى الــبعض أن علــى هــذا وللجــواب
یـرى فیها صفة المال المنقول، لذا ال یمكن االختالس ونقـل ملكیتهـا إلـى الجـاني، فـي حـین 

 مـــن ٣٩١المــادة  نــصت فقــد.  المنقولــةمــن األمــوالذبــذبات أو الموجــات تعــد  الآخــرون أن
یعاقب بالحبس أو بالغرامة كل مـن ( على أنه ١٩٨٧ سنة ٣قانون العقوبات اإلماراتي رقم 

اخــــتلس بأیــــة صــــورة الخدمــــة الهاتفیــــة أو خدمــــة أخــــرى مــــن خــــدمات االتــــصاالت الــــسلكیة 
 األخــرى أو قــام بغیــر وجــه حــق باســتغالل أو والالســلكیة أو غیرهــا مــن الخــدمات الحكومیــة

اســـتعمال أو بتحویـــل أو تفریــــغ أیـــة خدمــــة مـــن هــــذه الخـــدمات أو أي تیــــار أو خالفـــه ممــــا 
  .)یستعمل لتوصیل أو نقل هذه الخدمات

 ١١ فــي قــانون العقوبــات رقــم ٣٤٦ً نظیــره القطــري فقــد نــص أیــضا فــي المــادة أمــا        
تجاوز خمس سـنوات، كـل مـن اخـتلس، بـأي  س مدة الیعاقب بالحب( على أنه ٢٠٠٤لسنة 

صورة، الخدمة الهاتفیة أو أي خدمة أخرى مـن خـدمات االتـصاالت الـسلكیة أو الالسـلكیة، 
 أو بتحویل أو بتفریغ أي خدمة من هـذه الخـدمات، لاباستعمأو قام بغیر حق باستغالل أو 

  .) ١()ماتأو أي تیار أو خالفه مما یستعمل لتوصیل أو لنقل هذه الخد
  
  

  : المكالمات اختالس_ ٣
        ولهــذه الــصورة مــن االخــتالس العدیــد مــن األشــكال، فقــد تــتم ســرقة الهــاتف بــالخط، 
وهـــذه تـــشبه إلـــى حـــد كبیـــر الـــصورة الـــسابقة، وقـــد یـــتم عمـــل المكالمـــات مـــن الهـــاتف وعلـــى 

الختــراق حــساب المجنــى علیــه دون ســرقة الخــط، وذلــك مــن خــالل تقنیــة البلوتــوث وبــرامج ا
التى تمكن الشخص من الدخول على الهاتف والتحكم فى الوظائف المختلفة فیه كأنه مالك 

وبالتالي فإن الـسارق یمكنـه ، ًللهاتف تماما، ولكن دون أن یستولي على المحتوى المادي له
  . فعل االختالس للمكالماتاألمرالقیام بعمل المكالمات من الهاتف، ویتحقق بذلك 

  
  

                                                
جریمـة سـرقة الهـاتف فـي القـانون العراقـي والمقـارن، بحـث منـشور فـي مجلـة الكوفـة، :  زین العابدین عواد كاظم)1

 .١٣، ص٢٠١٠،  سنة٥لعدد ا



 ٣٠

  : الرصیداختالس_ ٤
        وهو من أحدث طرق السرقة، وتكون صورتها فى قیام الجاني بالـدخول علـى موقـع 

والقیـام بعمـل تحویـل للرصـید مـن الـشبكة إلـى شـبكة اإلنترنـت، شركة االتصاالت من خالل 
 العمالء فى أرصدةالخط الخاص به من خالل برامج تمكنه من ذلك، أو قد یقوم باختالس 

 العمالء والزیادة فى رصیده، وقد  أرصدة عملیة انتقاص منإجراءن خالل الشركة، وذلك م
ًویـسمى علمـا  ( المجنـي علیـهیـشتریهود الـسري لكـارت الـشحن الـذي بمعرفة الكـیقوم الجاني 
ٕوادخالـــه إلـــى جهـــازه الخـــاص، فیـــؤدي ذلـــك إلـــى فقـــدان المجنـــي علیـــه لقیمـــة ) بكـــود التعبئـــة

فــإذا ســرق البطاقــة نفــسها نكــون بــصدد جریمــة . همالكــارت، ومــن ثــم زیــادة فــي رصــید المــت
أمـا مـا یثیـر اإلشـكال القـانوني هـو .  عـن مـال منقـول قابـل التملـكلكونهـا عبـارةسرقة عادیة 

، والمثـال علـى ذلـك أن اسـتخدامهاسرقة الرقم السري لبطاقة التعبئة الـذي یمكـن مالكهـا مـن 
 الـــسریة األرقــام ویحــصل علـــى یقــوم الـــسارق بــاختراق النظـــام الخــاص لـــشركة اتــصاالت مـــا

لبطاقــات التعبئــة أو یقــوم الــسارق بــاختالس الــرقم الــسري لبطاقــة تعبئــة مــن شــخص مــا عــن 
 البطاقة، وفي كل الحـاالت عنـدما یـدخل سماعه أرقامطریق النظر إلى البطاقة أو بواسطة 

. الـسارق رقــم البطاقــة فـي خطــه تحــول حـساب الــشخص المــسروق منـه إلــى حــساب الــسارق
 العراقـي هـو معاقبـة الـشخص الـذي یـسرق بطاقـات التعبئـة فـإن رأي القـضاء حـال أیةلى وع

  .بعقوبة السرقة
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ٣١

   الثانيالمبحث
   لجریمة السرقة الواقعة عن طریق الهاتف النقالالركن المعنوي

  

 ،ة یـراد بـالركن المعنـوي الحالـة الذهنیـة للمجـرم وقـت ارتكـاب الـركن المـادي للجریمـ        
 ارتكــاب الجریمــة، أو ً تحقیــق الجریمــة، أي أنــه كــان متعمــدا متجهــة إلــى إرادتــهوهــل كانــت

  .)١(وقعت نتیجة إلهمال وعدم احتیاطه، أي أن الجریمة وقعت بغیر تعمد منه

 وقد یتخذ الركن المعنوي صورة ،اإلرادة التي یقترن بها الفعل الركن المعنوي هو
 وقد یتخذ ،، وعندها توصف الجریمة بأنها جریمة عمدیةالعمد فیتوافر به القصد الجنائي

الركن المعنوي صورة الخطأ فیتوافر به الخطأ غیر العمدي، وعندها توصف الجریمة بأنها 
  . )٢(غیر عمدیة

علم (جریمة السرقة جریمة عمدیة یشترط لقیامها توافر قصد جنائي عام  إن 
وفي . لجاني للمال المسروق نیة تملك ا إلى قصد جنائي خاص تتمثل فيباإلضافة) ٕوارادة

ن القصد الجنائي في جریمة السرقة ینحصر في قیام إ( النقض المصریة محكمةذلك قالت 
منقول للغیر رغم إرادة مالكه بنیة العلم عند الجاني وقت ارتكاب الجریمة أنه یختلس ال

   .)٣() لنفسهتملكه هو
 محل السرقة والمملوك لغیر يءالشلك بد وأن یرتبط به توافر نیة تم فاالختالس ال

والقصد الجنائي في جریمة السرقة هو القصد الجنائي العام والقصد الجنائي  ،الفاعل
  .فیما یلي لكل منهما علي حدةسنعرض الخاص، و
  
  
  
  

  
                                                

دار  نترنـت،حكام الموضـوعیة بـالجرائم المتعلقـة باإلنترنت والقانون الجنائي واألاإل: الباقي صغیر جمیل عبد. د) 1
  .٦٢، ص٢٠٠١النهضة العربیة، 

 .١٤٩لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص األحكام العامة : خطوة أحمد شوقي عمر أبو.  د)2
 دراســة مقارنـــة، دار نترنــت،جــرائم الناشــئة عــن االســـتخدام الغیــر مــشروع لــشبكة اإلال: بــيمحمــد عبیــد الكع. د) 3

 .١٦٨النهضة العربیة، بدون سنة نشر، ص 



 ٣٢

  :القصد الجنائي العام في جریمة السرقة
وعناصرها عما وهو إتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجریمة مع العلم بأركانها  

ن تنصرف إرادة الجاني  التعریف على جریمة السرقة یعني أ وتطبیق هذا.یتطلبها القانون
   .)١(إلى ارتكاب فعل االختالس مع علمه بأركانها وعناصرها كما یتطلبها القانون

تقوم  رادة تحقیق كل منها، والٕا و،العلم بالنشاط والنتیجة: ویقصد به العلم واإلرادة       
  . )٢(ي فیها صورة القصد الجنائي العاملجریمة العمدیة إال إذا اتخذ شكل الركن المعنوا
  

  : اإلرادة_ أ
ً      فمن یقوم بسرقة الهاتف النقال من مالكه األصلى قاصدا تملك هذا الهاتف 

 استولى على الهاتف ولكنه لم یدخل فى أما إذاًفإنه یكون مرتكبا لجریمة السرقة، 
ً الهاتف، فإنه یكون مرتكبا لفعل اإلتالف ولیس بتدمیرٕسبب وانما قام  أليحیازته 
  .السرقة

  :العلم_ ب
، فإذا لغیر مع علمه بذلكلیتحقق العلم في حال قیام الجاني باختالس مال مملوك  

  .) ٣ (.لقصد الجنائي وتنتفي معه الجریمة هذا العلم ینتفي اانتفى
 بالجریمة وأركانها والشرط المفترض فیها، فلو لم اًفال بد أن یكون الجاني عالم        

 أو  لهٌ یعتقد أنه ملكًا نقاالً هاتفذویأخ كأن یخطأ  ، لغیرهٌمملوك یعلم بأن ما یستولي علیه
یذهب إلى المحل الخاص بالصیانة ویطلب من صاحب المحل الهاتف الخاص به فیعطیه 

 القصد الجنائي ال یكون فإن ً معتقدا أنه الهاتف الخاص بهآخر فیأخذههاتف شخص 
  . ًمتوافرا فى حقه

  
  
  
  
  

                                                
 . ٣٩٤مرجع سابق، صشرح قانون العقوبات، : بو خطوةأأحمد شوقي . د) 1
  .٢٢١، ص٢٠٠٨ -٢٠٠٧شرح قانون العقوبات، بدون دار نشر، : غنام محمد غنام. د) 2
 .٢٨ص ،مرجع سابقجرائم السرقات، : بسیوني أبو الروس. د  )3



 ٣٣

  :القصد الجنائي الخاص في جریمة السرقة
 السرقة هى اختالس مال منقول مملوك للغیر بنیة تملكه، وهذه أنذكرنا سابقا   

یشترط في جریمة السرقة توافر النیة هي التي یعبر عنها بالقصد الجنائي الخاص، و
 القصد الجنائي العام، وذلك بأن ینوي الفاعل ىإلضافة إلالقصد الجنائي الخاص با

  .)١(تملك المنقول عندما استولي علیه
ًإذا ال بد من توافر نیة التملك لدى الجاني، وبالتالي فإن الجاني إن لم یكن لدیه نیة       

التملك ولكنه كان ینوي مجرد إخفاء الهاتف عن المجني علیه فترة لمجرد المزاح أو 
   . )٢( لیس لدیه نیة التملكٕوارادة إال أنهاعبة مثال فالجاني لدیه القصد العام من علم المد

 المسروق سواء كان حیازة الشيء       فنیة التملك هي التي تكشف عن نیة الجاني في 
  .)٣(أو المعلومات الموجودة علیهرصید الو أجهاز الهاتف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٤٦٦، مرجع سابق، ص شرح قانون العقوبات: غنام محمد غنام.  د)1
، )نترنــتحكــام الموضـوعیة بــالجرائم المتعلقــة باإلنترنـت والقــانون الجنــائي واألاإل(: البــاقي صــغیر جمیـل عبــد. د )2

  .٨٨مرجع سابق، ص
  .٧٨في التشریع المقارن، مرجع سابق، لكتروني  اإلجرائم الحاسب:  حامد قشقوشىهد. د) 3



 ٣٤

  الخاتمة
  

 التمهیـدى لمبحـثلفصول السابقة عن الهواتف النقالة حیث بدانا فى اتكلمنا فى ا          
بتتبــع التطــور التــاریخى لهــذه الهواتــف حتــى وقتنــا الحــالى ثــم قمنــا بتعریــف الهواتــف النقالــة 
بانهــا األجهــزة التــي تقــوم بنقــل أو إرســال أو اســتقبال اإلشــارات أو األصــوات أو الــصور أو 

االتـصال الالسـلكیة عـن طریـق شـبكة أبـراج البـث الموزعـة البیانات التي تعتمـد علـى أدوات 
  .بطریقة معینة 

ثـم انتقلنــا بعـد ذلــك للفـصل االول وتكلمنــا فیـه عــن اكثـر نــوع مـن الجــرائم شـیوعا فــى        
عــالم الهواتــف النقالــة وهــو الــسرقة  وبینــا فــى هــذا الفــصل ان الــسرقة لهــا نــوعین همــا ســرقة 

 وتلـــك یطبـــق علیهـــا الـــنص القـــانونى الموجـــود فـــى قـــانون عادیـــة لمكونـــات الهـــاتف المادیـــة
العقوبـــات امـــا النـــوع االخـــر فهـــو الواقـــع علـــى الهـــاتف كمحتـــوى معلومـــاتى وهـــذا النـــوع مـــن 
الجرائم بینا انه مـن الجـرائم المـستحدثة والتـى تـستلزم تـدخل مـن المـشرع وذلـك حتـى الیكـون 

حیث تحدثنا عن الركن المادى فى ثاني الهناك مخالفة لمبدا الشرعیة ثم انتقلنا الى الفصل 
هــذه الجریمــة والمتمثــل فــى االخــتالس وبینــا اشــكاله المختلفــة المتعلقــة بالهــاتف ثــم بعــد ذلــك 

    .تحدثنا عن الركن المعنوى فى تلك الجریمة والمتمثل فى نیة التملك
بعدة اذا من العرض السابق والمختصر لما جاء فى البحث یمكننا الخروج من ذلك االمر 

  -:استنتاجات وتوصیات نجملها فى االتى
ٕضرورة خلق تعاون وطني ودولي لمكافحـة جریمـة سـرقة الخطـوط الدولیـة واسـاءة _ ١

ــة فــي تكــوین شــبكات إجرامیــة منظمــة ودحــض أنــشطتها  اســتخدام التلیفونــات المحمول
  .المختلفة داخلیا وخارجیا 

یمـول بنــسبة _ ى حـال حـدوثهافـ_إنـشاء صـندوق للتعـویض عـن أضـرار الهـاتف النقـال _ ٢
  .معینة من أرباح شركات الهاتف النقال ووضع قواعد للتأمین ضد مخاطر الهواتف النقالة 

نقتــرح ان یتنـــي المـــشرع العراقــي مـــسودة قـــانون االعــالم واالتـــصاالت اســـوة ببقیـــة _ ٣
الـدول التـي نظمـت قطــاع االتـصاالت خاصـة وان العـراق یفتقــر الـى وجـود مثـل هكــذا 

  . بعد التطور الهائل في مجال االتصاالت قانون
ضرورة وضع تـشریع یواجـه هـذا النـوع مـن الجـرائم الـذى یـتم عـن طریـق اسـتخدام  _٤

التقنیــة الحدیثــة وذلــك حتــى الیــؤدى ذلــك الــى افــالت الجــانى مــن العقــاب لعــدم وجــود 



 ٣٥

ثــل بمتــشریع یــنظم ذلــك االمــر وبالتــالى فاننــا نــرى ان یقــوم المــشرع المــصرى والعراقــي 
العـراق بوضـع قـانون خـاص باسـاءة اسـتعمال الهواتـف _ماقام به المـشرع فـى اقلـیم كردسـتان

  .النقالة 
ان القانون العراقي لم یتدخل بنص صریح یعالج جرائم الواقعة عبر الهاتف النقال التي _ ٥

تنــــشر بــــصورة مقلقــــة، حیــــث ان القــــانون العراقــــي لــــم یعــــالج مــــن خــــالل تــــشریعاته الجــــرائم 
لــذلك . ونیــة كجــرائم مــستحدثه بــل اعتمــد علــى التــشریعات القانونیــة القائمــة لعالجهــاااللكتر

ندعو المشرع العراقي والمـصري لتعـدیل القـوانین الحالیـة یتناسـب مـع تلـك الجـرائم الـستحدثة 
  .مع تشدید العقاب لها لتكون مانعآ من موانع ارتكابها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٦

  ائمة المراجع                           قـ
  قران الكریم : اوال
  الكتب: ثانیا

  كتاب العربیة _ أ
شرح األحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة، : أحمد شوقي عمر أبو خطوة. د_ ١

  .٢٠٠٢القاهرة، سنة 
  .٢٠٠٤شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، سنة : أحمد شوقي عمر أبو خطوة.  د_٢٠_ ٢
شرح األحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة، : وقي عمر أبو خطوةأحمد ش. د_ ٣

  .٢٠٠٢القاهرة، سنة 
قانون العقوبات لجـرائم االعتـداء علـى األمـوال، القـسم الخـاص، دارالنهـضة : أحمد أبو خطوة. د_٤

  .١٩٩٤العربیة
 - مام كلیة الحقوق جرائم السرقات، دار المطبوعات الجامعیة أ: بسیوني أبو الروس.  د_٥

  .١٩٨٧اإلسكندریة، 
  .٢٠٠٧ –جرائم نظم المعلومات، دار الجامعة الجدیدة : أیمن عبد اهللا فكري. د_  ٦
القانون الجنائي والتكنولوجیا الحدیثة، دار النهضة العربیة، : جمیل عبد الباقي الصغیر. د_ ٧

  .بدون سنة نشر
ــــاقي صــــغیر. د_ ٨ ــــد الب ــــالجرائم اإلنترنــــت والقــــا: جمیــــل عب ــــائي واألحكــــام الموضــــوعیة ب نون الجن

  .٢٠٠١المتعلقة باإلنترنت، دار النهضة العربیة، 
  .١٩٨٥ على األشخاص واألموال، الطبعة الثانیة، جرائم االعتداء: رءوف عبید. د_ ٩

الحمایـة الجنائیـة للتعـامالت اإللكترونیـة، دار الجامعـة : عبد الغني محمد عطـا اهللاشیماء .  د_١٠
  .٢٠٠٧الجدیدة، 

اســتخدامات تكنولوجیــا االتــصال فــي اإلنتـــاج : عبــد الباســط محمــد عبــد الوهــاب محمـــد.د_ ٥_١١
  .٢٠٠٥اإلذاعي والتلفزیوني، دراسة تطبیقیة ومیدانیة، بدون دار نشر، 

ثــورة المعلومــات، المؤســسة األهلیــة، القــاهرة، الطبعــة األولــى، : وســف بــاللعبــد المــنعم ی. د_ ١٢
١٩٩٢.  

شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم االعتداء على : عبد الرحمن محمد خلف. د_ ١٣
   .٢٠٠٥األموال العامة، دار النهضة العربیة، 

  



 ٣٧

ثة  في نطاق تكنولوجیا الجرائم المستحد: المستشار الدكتور عبد الفتاح بیومي حجازي_ ١٤
  .٢٠٠٩االتصاالت الحدیثة، دار النهضة العربیة، الطبعة األولى، سنة 

جــــرائم الكمبیـــــوتر وحقــــوق المؤلــــف والمـــــصنفات الفنیــــة، منـــــشأة : عفیفــــي كامــــل عفیفـــــي .  د_١٥
  .المعارف باإلسكندریة، بدون سنة نشر

كة السعودیة لألبحاث والنشر، التكنولوجیا الحدیثة واإلنترنت، الشر: علي محمد شمو. د_ ١٦
  .المملكة العربیة السعودیة، جدة، دون تاریخ

الجرائم الناشئة عن استخدام اإلنترنت، دار النهضة العربیة، القاهرة : عمر محمد یونس. د_ ١٧
٢٠٠٤..  

دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكمبیوتر واإلنترنت، دار الفكر : غنام محمد غنام.د_ ١٨
  .٢٠١٠والقانون، الطبعة 

  .٢٠١١شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، سنة: غنام محمد غنام.  د_١٩
آللي، المؤتمر دراسة تحلیلیة للسرقة واالختالس بواسطة الحاسب ا: محمد رائد البیرقدار.  د_٢٠

  .١٩٩٣ أكتوبر٢٨-٢٥السادس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، القاهرة، 
ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، دار النهضة : محمد سامي الشوا. د_٢١

  .١٩٩٤ القاهرة - العربیة 
 اإلنترنـت، دراسـة الجرائم الناشـئة عـن االسـتخدام الغیـر مـشروع لـشبكة: محمد عبید الكعبي. د_٢٢

  .مقارنة، دار النهضة العربیة، بدون سنة نشر
 اإلســـكندریة، -الجـــرائم المعلوماتیـــة، دار الجامعـــة الجدیـــدة للنـــشر : محمـــد علـــى العریـــان. د _٢٣

٢٠٠٤.  
شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، : محمود محمود مصطفى.  د_٢٤

  .١٩٨٤الطبعه الثانیة،
 العقوبات اللبناني، دراسة  قانونمحمود نجیب حسني، جرائم االعتداء على األموال في.  د_٢٥

  .١٩٨٤مقارنة، دار النهضة العربیة، سنة
جرائم الحاسب اإللكتروني في التشریع المقارن، دار النهضة : هدى حامد قشقوش. د_ ٢٦

  .١٩٩٢العربیة 
  .١٩٨٨سم الخاص، بدون دار النشر، الق - العقوبات قانونشرح : واثبة داود السعدي. د_ ٢٧
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  مراجع اجنبیة _ ب
1) Garcon  . Code Penal annote,Paris 1902,P379_401.  
2) Introduction to the internet ,word wide wed and wirelees communcations,deitel .g  
    Associates,p.159  .   

  
  

  رسائل ومجالت القانوینة : ثالثا
 كلیـة ،التنظـیم القـانوني لخدمـة الهـاتف النقـال، رسـالة ماجـستیر جامعـة كویـة: أمین محمـدنزار  _١

  .٢٠١١القانون، سنة 
رسـالة دكتـوراه، كلیـة لمـسئولیة الجنائیـة الناشـئة عـن جـرائم المحمـول،  ا:محمود عمر محمـود. د_٢

  .٢٠١١ الحقوق جامعة عین شمس،
الحمایـة القانونیـة لمـشتركي الهواتـف النقالـة، : نيعبـدالجبار حـسو.م.م.صفاء الدین رشید . م. م_٣

  .٢٠١١نبار للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الرابع، سنة بحث منشور في مجلة جامعة األ
بحـــث مقـــدم للمـــؤتمر  ســـرة،مـــشكالت الهـــاتف وجـــرائم األ: حمـــد ســـلطان عیـــدأالمـــنعم  عبـــد. د _٤

ــــة الحقــــوق   تحــــت عنــــوان ٢٠١٠ إبریــــل ٢٨_٢٧فتــــرة جامعــــة بنهــــا المنعقــــد فــــي ال_ العلمــــي لكلی
  .الجوانب واالقتصادیة للهاتف المحمول

  
  دوریات وبحوث ومقاالت : رابعا

  
  : منشور في الموقع  بحث بعنوان سرقة عبر جرائم االلكترونیة:محمد عثمان . د_1

                                                              http://ejabat.google.com   
  :أمن االتصاالت السلكیة والالسلكیة، بحث كامل منشور في موقع : سخضر عبا .د_٢

                                                             com.google.ejabat://http.  
  :أمن االتصاالت السلكیة والالسلكیة، بحث منشور في موقع: خضر عباس  .د  _٣

                                                              com.google.ejabat://http  
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 فهرسلا
               الصفحة                                                         الموضوع    

  ١................................................................المقدمة 

   تمهیديالمبحث
   ماهیة الهواتف النقالة 

  ٤....................................اریخي  التطور الت:المطلب األول 
  ٦..............................التعریف بالهاتف النقال: المطلب الثاني 
  

  
  الفصل األول

   جریمة السرقة الواقعة عن طریق الهاتف النقالشكالأ
  ١٠......... الهاتف النقال  عن طریق الخلويااللكترونيالسرقة :  األولبحثالم  
  ١٥.................طریق الهاتف النقالالسرقة المعلوماتیة عن :  الثانيبحثالم  
   
  

  الثانيالفصل 
   ة واقعة عبر الهاتف النقالاركان جریمة السرق

  ٢١........ الهاتف النقالالركن المادي جریمة السرقة الواقعة عبر:  األولبحثالم
  ٢١.......................ریمة السرقةاالختالس في ج:  األولالمطلب          
  ٢٥...........س النتیجة والتي تتثمل في محل االختال :الثانيمطلب ال          

  ٣١.......لقاالركن المعنوي جریمة السرقة الواقعة عبر الهاتف الن:  الثانيبحثالم
  ٣٢ ...............:.......القصد الجنائي العام في جریمة السرقة_ ١         
   ٣٣......................السرقةالقصد الجنائي الخاص في جریمة _ ٢         
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  ٣٤................................................................... الخاتمة
  ٣٦ ..................................................................المراجع 
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