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ة في التشريعات المقارنة ةمدى إمكانية تطبيقها لكترونيجريمة السرقة اإل إلىهذه الدراسة التعرف  هدفت

النصوص التشريعية الخاصة والمتمثلة بنصوص قانون الجرائم  بيان مدى كفايةي، من خالل ردنفي القانون األ

ة، وبيان مدى إمكانية تطبيق النصوص التقليدية لكترونيمواجهة السرقة اإللم 2015( لسنة 27ة رقم )لكترونياإل

م وتعديالته على هذه 1960( لسنة 16رقم ) يردنلجريمة السرقة التقليدية الواردة في قانون العقوبات األ

بجريمة وذلك لبيان النصوص القانونية المتعلقة  ،اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليليإذ  .يمةالجر 

طبيعة المشكالت العملية والقانونية التي تثيرها  وبيان ،وتحليلها ،ودراستها بشكل معمق ة،لكترونيالسرقة اإل

 .جريمةلا لهذه اإلطار القانوني، وطبيعة ةلكترونيجريمة السرقة اإل

ة وسرقة المعلومات لكترونيجريمة السرقة اإل: أن أبرزهامن  ؛عدة نتائجإلى وقد توصلت الدراسة 

من أهم الجرائم المعلوماتية التي تسبب خسائر فادحة للمؤسسات المالية تعّد المخزنة في الحاسب اآللي 

ة تختلف عن جريمة السرقة التقليدية لكترونيوالشركات والبنوك واألفراد على حد سواء. وأن جريمة السرقة اإل

 لها طبيعة خاصة تستمدها من محل الجريمة بوصفها معلومات ذات طبيعة معنوية وليست مادية.أن  في



( لم 2015( لسنة )27ة رقم )لكترونيي في قانون الجرائم اإلردنالمشرع الجزائي األإلى أن توصلت الدراسة و 

وينسجم  ،ة بشكل يتناسب ومبادئ النصوص الجزائيةلكترونيالسرقة اإليكن موفقًا في مواجهة ومعالجة جريمة 

 وسيلة ارتكابها. إذ  مع طبيعة هذه الجريمة المستحدثة من

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإن الباحث يوصي بتحديد مفهوم واضح ودقيق لجريمة 

يشمل  إذة، وأن يسمح هذا التحديد بمواكبة التطورات التكنولوجية مع التوسع في مفهوم المال لكترونيالسرقة اإل

ة المختزنة في الحاسب اآللي. وضرورة لكترونيكل شيء ينطوي على قيمة بما فيها المعلومات والبرامج اإل

ل جميع الصور يتسع هذا النص ليشمأن  ي لتجريم سرقة المعلومات بنص عام علىردنتدخل المشرع األ

ة مع التشديد في العقوبة بما ينسجم مع طبيعة لكترونيتنطوي عليها جريمة السرقة اإلأن  المختلفة التي يمكن

 هذا النوع عن الجرائم.
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Abstract 

This study aimed to identify the crime of electronic theft in Jordanian law and 

comparative legislation by stating the adequacy of the special legislative texts 

represented by the provisions of the Electronic Crimes Law No. (27) Of the year 

2015 against electronic theft and the possibility of applying the traditional texts of 

conventional theft Jordanian Penal Code No. (16) For the year 1960 and its 

amendments to this crime. The study employed the descriptive approach and the 

analytical method in order to clarify the legal texts related to the crime of electronic 

theft, study them in depth and analyze them, and explain the nature of the practical 

and legal problems raised by the crime of electronic theft and the nature of the legal 

framework for this crime. 

 

 The study found several results, most notably, that the crime of electronic theft and 

theft of information stored in the computer is one of the most important information 

crimes that cause heavy losses to financial institutions and companies, banks and 

individuals alike. The crime of electronic theft differs from that of traditional theft 

in that it has a special nature derived from the place of crime as information of a 

moral rather than material nature. The study also found that the Jordanian Penal 

Code in the Electronic Crimes Law No. (27) for the year 2015 was not successful in 

confronting and dealing with the crime of electronic theft in a manner consistent 

with the principles of the penal texts and in keeping with the nature of this crime. 



In light of the findings of the study, the researcher recommends defining a 

clear and precise concept of the crime of electronic theft, and that this identification 

allows to keep tracking the technological developments with the expansion of the 

concept of money to include everything that includes value, including information 

and electronic programs stored in the computer. The need to intervene to criminalize 

the theft of information by general provision to expand this text to include all the 

different images that may involve the crime of electronic theft with an emphasis on 

punishment in line with the nature of this type of crimes. 

 

 

 


