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( بالطابق األرضي0012)قاعة المحكمة التعليمية      (H2) المكان: مبنى كلية القانون طالب 

  الملخص:

 ن،مبحثي في تناولته الذي البحث من األول الفصل في وذلك المعلوماتي النظام ماهية أوضح أن الدراسة هذه خالل من سعيت قد
 المعلومات، ةتقني لائووس معلوماتال وشبتة لتترونياإل معلوماتال ونظام لتترونياإل موقعبال التعريف األول المبحث في تناولت

 والمعنوية. المادية وأرتانها المجردة صورتها في المعلوماتي للنظام المشروع غير الدخول جريمة تناولت ثم

 معلومات وأ حتومية بيانات على الحصول بقصد المعلوماتي النظام إلى تصريح بدون الدخول جريمة تناولت الثاني المبحث وفي

 المعلوماتو الحتومية، البيانات ومفهوم معنى وبيان الجريمة محل ودراسة اقتصادية، أو تجارية أو مالية بمنشأة خاصة سرية

 من مةللجري المعنوي الرتنو للجريمة، المادي لرتنا بالدراسة تناولت ثم اقتصادية، أو تجارية أو مالية بمنشأة الخاصة السرية

  الجريمة. تتطلّبه الذي الخاص الجنائي القصدو العام الجنائي صدالق دراسة خالل

 إلى المشروع يرغ الدخول مائلجر المقررة والتدابير العقوبات فيها تناولت مباحث ثالثة على اشتمل فقد البحث من الثاني الفصل أما

 ظامالن إلى المشروع غير الدخول يمةلجر دةالمشد والظروف البسيطة العقوبات األول بحثالم تناول حيث المعلوماتي، النظام

 أو الدخول وجريمة شخصية، والغير الشخصية المعلومات أو بالبيانات االضرار جريمة خالله من استعرضت وقد المعلوماتي،

 العمل. تأدية بسبب أو بمناسبة بالبيانات االضرار

 بيانات لىع الحصول بقصد المعلوماتي النظام إلى تصريح دونب الدخول لجريمة المقررة العقوبات تناولت نيالثا بحثالم وفي

 ظروفالو البسيطة لعقوباتا المبحث هذا خالل من وشرحت اقتصادية، أو تجارية أو مالية بمنشأة خاصة سرية معلومات أو حتومية

 الجريمة. هذه على العقوبة تشديد في تدرجال بالشرح وتناولت للعقوبة، المشددة

 لتدابيرا دراسة خالل من وذلك المعلوماتي، النظام إلى المشروع غير الدخول ائملجر المقررة التدابير تناولت الثالث بحثالم وفي

 2012 لسنة (5) رقم بقانون اتحادي المرسوم في المشرع أوردها التي المادية، والتدابير للحقوق السالبة التدابيرو للحرية المقيدة

 وتعديالته. 1987 لسنة (3) رقم االتحادي العقوبات قانون بنصوص ومسترشدا   مستهديا   وتعديالتها،
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