
       جرائى االبتساز االنكترونيه 

:انًشحهّ انثاَّٛ شؼبّ ج

يُٛشِ حٛذس

َٕس فٛصم 

َبشاط حسٍٛ 

ْبّ ػهٙ 

       يُٛا يٓذ٘



  تسريب أو صىر بنشر نهضذيت وترهيب تهذيذ عًهيت هي : اإلنكتروني االبتساز

 بأعًال نهقياو انضذيت استغالل أو يانيت يبانغ دفع يقابم انضذيت، تخص سريت يعهىياث

 أو انعًم بجهت خاصت سريت بًعهىياث كاإلفصاح (انًبتسين) نصانخ يشروعت غير

  انبريذ طريق عن انضذايا تصيذ يتى يا وعادة .انقانىنيت غير األعًال ين غيرها

 وإنستغراو تىيتر، بىك، انفيس كـ انًختهفت اإلجتًاعي انتىاصم وسائم أو اإلنكتروني

. اإلجتًاعي انتىاصم وسائم ين وغيرها



انىاع االبتساز            
انبتساز صعب و يصعب  -1

دهه  

ابتساز صعب و يسهم دهه  -2

ابتساز سهم و يصعب دهه  -3

ابتساز سهم و يسهم دهه   -4



كيف تتى انعًهيه ؟  

اقايّ ػالقّ صذاقّ اسخخذاو ٔسائم 

انخٕاصم

حسجٛم انًحادثاث 

انخٙ ححٕ٘ 

يحخٕٖ فاظح

ثى ٚقٕو اخٛشا بانخٓذٚذ 

ٔ االبخضاص 



1969نسُّ ( 111)يٍ قإٌَ انؼقٕباث انؼشاقٙ سقى  438انًادِ 

ٚؼاقب بانحبس يذة ال حضٚذ ػهٗ سُّ ٔبغشايت ال حضٚذ ػهٗ يائت دُٚاس فٙ أحذٖ ) 

:ْاحٍٛ انحانخٍٛ

يٍ َشش بإحذٖ طشق انؼالَٛت أخباًسا أٔ صًٕسا أٔ حؼهٛقاث حخصم بأسشاس انحٛاة –

انخاصت أٔ انؼائهٛت نألفشاد ٔ نٕ كاَج صحٛحت إرا كاٌ يٍ شأٌ َششْا األساءة 

.إنٛٓى

ػهٗ سسانٍت أٔ بشقٍٛت أٔ يكانًٍت  328يٍ أطهغ يٍ غٛش اّنزٍٚ ركشٔا فٙ انًادة –

(.حهفٍَٕٛت فأفشاْا نغٛش يٍ ٔجٓج إنّٛ إرا كاٌ يٍ شأٌ رنك أنحاق انعشس بأحذ

ٌّ انقإٌَ انؼشاقٙ نى ًٚٓم ْزا انجاَب يٍ حٛث انخششٚغ، نكُُا ٔغانًبا يا  ْزا ٚؼُٙ أ

ِِ انقٕاٍَٛ نٛسج كافٛت بانشكِم اّنز٘ ٚحّذ يٍ أَخشاس  ٌّ ْز َقُغ بفِخ انخُفِٛز فانحقٛقت أ

ٌّ انجٓاث انًؼُٛت حشفُط ٔبشكٍم صشٍٚح يساَذة  ظاْشة االبخضاص اإلنكخشَٔٙ طانًا أ

ًُبخضٍٚ ٔٚعًٍ ػذو  ّٙ ُٚسٓم يًٓت انقبط ػهٗ ان أ٘ يُظًت أٔ يششٔع حطٕػ

حؼشض انعحٛت نهخطش كَُٕا فٙ يجخًٍغ ٚأبٗ دخٕل انًشأة نًشاكض انششطت نخقذٚى 



تىصياث و يقترداث 

َشش حًالث انخٕػّٛ  -1

حشذٚذ انشقابّ االنكخشَّٔٛ ٔ  ٔظغ اجشاء    -2

ٔقائٙ نٓا

يساػذِ يٍ حؼشض نالبخضاص ٔػذو نٕيّ   -3

اخز انحٛطّ ٔ انحزس ػُذ اسخخذاو االَخشَج -4



ٔانخؼايم يؼٓى كَٕٓى أَاط ٔاخٛشا  ٚجب أحخٕائ يٍ حؼشض نالبخضاص 

يثهُا بانعبط ٔػهُٛا يساػذحٓى نهحذ يٍ انعغط انُفسٙ اّنز٘ ٚخؼشظٌٕ  

نّ، فانهٕو نٛس حاًل ٔال ٔقج نهخأَٛب، ػهُٛا انٕقٕف جًُبا نجُب نًساػذة 

انعحاٚا، ألٌ أغهب انحاالث انٕاسدة نذُٚا ال حخطهُب حذخًها حقًُٛا بقذِس حقذٚى  

ًُبخض ُبغٛت انٕصٕل إنٗ َخٛجت .األسشاد ٔانُصح نكٛفٛت انخؼايم يغ ان



ٔشكشا


