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رــوتقدي رــكـش  

   

 الخلق أشرف على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد          

 .وسلم عليه اهللا صلى  محمد سيدنا والمرسلين

 والبه علي من نعم ال تعد  مَن ما على وتعالى سبحانه اهللا شكرأ          

و التقدير إلى الدكتور أكرم طراد الفايز المشرف على  الشكر ثم  تحصى

 يدخر لم والذيهذه الرسالة المتواضعة ، و الذي تعلمت منه الكثير ،  

 الكبير األثر لتوجيهاته وكان،  لالعم هذا النجاز مساعدتي لسبي في جهدا

 .أجزلوله على ما قَدم  اً فشكر النهائية صيغتها في الرسالة هذه إعداد في

كالً من الدكتور كما و أتقدم بالشكر الجزيل الى أعضاء لجنة المناقشة 

بتفضلهم بقبول "محمد براء" باسل ابو عنزة و الدكتور أحمد اللوزي 

مناقشة هذه الرسالة ، و عرفاني و تقديري ألساتذتي الكرام في كلية 

الدكتور حمدي الفاضل ستاذ بجامعة األسراء و في مقدمتهم األ الحقوق

ة خالل فترة القبيالت عميد كلية الحقوق لما قدمه لي من مساعدة خيرَ 

 المتواضعة .عدادي لهذه الرسالة إ
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 دراسة مقارنة- قتصاد الوطني الجرائم االلكترونية الماسة باإل

 إعداد

 ابراهيم امين عبدالرحمن القضاه 

  لمشرفا

 أكرم طراد الفايز الدكتور

 باللغة العربية ملخص

    

 لموقع المشروع غير للدخوالجرائم االلكترونية الماسة باالقتصاد الوطني و المتمثلة با الدراسة لتتناو

بأية وسيلة كانت ، وذلك لالطالع أو االعتداء على البيانات او المعلومات  تيمعلوما نظام  أو الكتروني

ً لنص قانون مكافحة الجرائم االلكترونية وص التي تحتويها بغرض المساس باالقتصاد الوطني، وفقا

، و القانون المقارن و المتمثل بالقانون االتحادي االمارتي في شأن جرائم  2015( لعام 27االردني رقم )

المشروع بهدف  غير لوالدخو االلكترونية المواقع اختراق جرائم انتشرتلتقنية المعلوماتية، فقد ا

لغائها أو التعديل إأو نقلها أو  الفيروسات اتتقني عبر إتالفها أوو البيانات  المعلومات على االستيالء

ن تمس االقتصاد الوطني االلكتروني و التي من شأنها في أحوال معينة أ التدمير لوسائ من وغيرهاعليها 

 المملكة االردنية الهاشمية . الدول المختلفة ومن بينها ، و الذي يمثل أحد ركائز االمن الوطني في

المرتكبة على النظم المعلوماتية  المشروع غير لالدخو جريمةأركان  تناولنا الدراسة هذه وفي    

،كما قد تطرقنا الى مفهومها و الشروع بإرتكاب هذا النوع من الجرائم ، والشبكات و المواقع االلكترونية 

 التشريعات معاالردني  ونالقان نص وفق لها المقرر والجزاء،  لها المكون الجرمي النشاط صورو

 تطبيقات القضاء الدولي في شأنها . برزاالخرى و أ الجنائية

كما وقد تناولنا هذه الدراسة األدلة االلكترونية و حجيتها في االثبات ، و كذلك دور وسائل االثبات     

 التقليدية في اثبات هذا النوع من الجرائم ،حيث تبين لنا دور كل منهما في اثبات هذا النوع من الجرائم .

بأن المشرع األردني  قد شدد على عقوبة  تمثلت والتوصيات النتائج من عدد إلى الدراسة خلصت وقد    

فشاء تلك إو أو نسخ ألغاء إتالف أو إل وذلكالشبكة المعلوماتية أو أي نظام الكتروني ،  الىبالدخول  القيام

 .الشاقة المؤقتة غالجعل عقوبتها االشف أعتبرها من الجنايات المعلومات الخاصة بالنظم المعلوماتية ،بأن
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ABSTRACT 

   This study deals with the Cybercrimes that are harmful to the national 

economy, and namely the illegal entry a websites, information networks or an 

information systems by any methods,in order to view the data or assault on 

information that is contained for the purpose of prejudice to national economy 

as prescribed by Jordanian combat cybercrimes Law num 27 of 2015, and 

comparative law that is identical UAE Federal Law on the information 

technical crimes,it has spread the crime of penetrating websites breach 

crimes and illegal entry have spread with the aim of taking and destroyed the 

data through viruses,and illegal entry through editing, wiping,deleting, or 

destroying information and data by viruses,and other elec destruction, which 

in certain may affect the national economy directly or indirectly, economic 

department is one of the pillars of national security in different countries such 

as the Hashemite Kingdom of Jordan. 

    In this study, we dealt with the elements of the crime of illegal entry 

committed on the information systems, networks and websites ,and we dealt 

with the attempt to commit this type of crimes,  We have also explained it's 

term and it's committing activity forms , and the penalty to be determined 

according to the text of Jordanian law with other criminal legislation and the 

most important applications of international justice in it, This study also 

explained the digital evidences and and its reliability of proof, as well as the 

role of traditional means of proof in proving this type of crime.  

    The study concluded with a number of conclusions and recommendations 

,including Jordanian legislator is stressed the punishment of those who 

prepetrate a crime through the Internet or any electronic system, destroyed, 

canceled, copied or disclosed such information about the information systems 

that affect the national economy by making their as felony and put it 

punishment as temporary hard labor. 
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